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Po parados
Kaip ir pernai, tris sekmadienius iš 

eilės Melboumo lietuviai galėjo džiaugtis 
linksmais ir spalvingais vaikų piešiniais. 
Vaikų piešinių paroda vyko Melboumo 
Lietuvių Namuose liepos 2, 9 ir 16 
dienomis. Apdovanojimai buvo įteikti 
liepos 9 d., Valstybės Dienos minėjimo 
popietėje.

Neatsitiktinai šią vaikų piešinių 
parodą susiėjome su Valstybės Dienos 
švente, įžiūrėdamos tiesiogines sąsajas 
tarp jaunimo išsilavinimo, jo kūry
bingumo ir valstybės ateities. Tas sąsajas 
įžvelgia ir Lietuvoje, ką mums patvirtino 
Lietuvos spaudoje rasta žinutė apie 
Valstybės Dienos progai rengiamą 
jaunimo kūrybos festivalį. Sakysite, ką 
bendro turi čia, Australijoje, gyvenantys 
lietuviukai su Lietuvos ateitimi? Mums 
atrodo, kad turi. Esame tikros, kad šiame 
talentingų ir išradingų vaikų būryje 
užaugs ne vienas žymus kūrėjas, kuris 
bent savo darbais sugrįš į tėvų ir senelių 
žemę.

Parodoje dalyvavo 28 vaikai, jų tarpe 
- 3 mergaitės iš Lietuvos. Piešiniai buvo 
vertinami dviejose amžiaus grupėse: 
grupėje iki 9 metų ir 10 - 14 metų 
grupėje. Pirmoms 3 vietoms kiekvienoje 
amžiaus grupėje nustatyti pakvietėme

Lietuvos įvykių apžvalga
Algimantas Kaballa

Kai kas šmeižia, o pasaulis pagerbia
Lietuvos Seimo Pirmininkui Vytautui 

Landsbergiui suteiktas Paryžiaus Sor- 
bonos universiteto garbės daktaro vardas. 
Apie šį universiteto administracijos 
tarybos sprendimą savo laiške Lietuvos 
Parlamento vadovui informavo Sorbonos 
universiteto prezidentas Georges Mo- 
linie, praneša ELTA Lietuvos Seimo 
Pirmininkui, profesoriui V. Landsbergiui 

■garbės vardus yra suteikę 10 Lietuvos ir 
užsienio universitetų. Tarp jų - Čikagos 
Lojolos, Ogdeno (JAV), Helsinkio, 
Kardito universitetai.

Žemdirbių mitingas neišgąsdino 
Vyriausybės

Trečiadienį iš 
visos Lietuvos su
važiavę virš 100 
žemdirbių prie 
Vyriausybės rūmų 
surengė mitingą. 
Žemdirbiai reika
lavo padidinti grū
dų, mėsos ir pieno 
supirkimo kainas.

Prie mitingo
organizavimo aktyviai prisidėjo Vals
tiečių partijos pirmininkas Ramūnas 
Karbauskis.

Vyriausybė pareiškė, kad valstybės 
parama Lietuvos žemdirbiams yra 
gerokai didesnė nei kitose Baltijos 
valstybėse. Vienam hektarui žemės 
Lietuvoje tenka 152 litai valstybinės 
paramos, Estijoje -126 litai, Latvijoje - 
152 litai. Kiaulių supirkimo kainos beveik 
dvigubai viršija pasaulines.

Ramūno Karbauskio vadovaujama 

vertinimo komisiją: architektą Jurgį 
Žalkauską, tekstilės dizainerę Eglę 
Klupšaitę-Findlęy ir fotomenininkę 
Melisą Savickaitę. Komisija nutarė 
pirmąsias 3 vietas skirti šešiems vaikams.

Grupėje iki 9 metų:
1 vieta - KAZYTEI PETRULYTEI 

(už piešinį RUDENS SPALVOS 
LIETUVOJE)

2 vieta - LUKUI SIMANKEVIČIUI 
(už piešinį MAŠINA)

3 vieta - MIRANDAI TIGANI (už 
piešinį NESISKUTĘS TĖVELIS)

10 -14 m. grupėje:
1 vieta - STEFANIE GAILIŪTEI (už 

piešinį ŽUVIS. Šis darbas 1998 m. buvo 
premijuotas Victoria valstijos kasmeti
nėje dailės parodoje.)

2 vieta - VILIJAI STEPHENS (už 
piešinį PEIZAŽAS)

3 vieta - ALDONAI GAYLARD (už 
piešinį MIESTAS)

Džiaugiamės, kad grupė organizacijų 
ir pavienių asmenų parėmė mūsų 
iniciatyvą ir skyrė savo premijas la
biausiai patikusiems piešiniams.

Socialinės Globos draugijos premijų 
laimėtojai: grupėje iki 9 metų - JANA 
RISTOVSKI (už piešinį ŠOKĖJOS); 10 
- 14 m. grupėje - MANTAS VAITKUS 
( už piešinį ANGELAS)

Katalikių Moterų Draugijos premijų

Valstiečių partija griežtai pasisako prieš 
žemės pardavimą užsieniečiams. 
Karbauskio nuomone, “bent 10 metų į šią 
rinką užsieniečių negalima leisti, nes tai 
reikštų Lietuvos ūkininkų nuvarymą nuo 
žemės". Tėvynės Sąjungos prezidiumo 
nuomone, Karbauskis gina ne ūkininkų, 
bet savo interesus. Jis turi virš 600 
hektarų žemės, be to jis dar 1400 hektarų 
nuomoja. Jam labai paranku supirkinėti 
žemę pusvelčiui

Kazimiera Prunskienė svajoja 
apie valdžią.

Naujosios demokratijos partijos 
vadovė, Seimo narė Kazimiera Pruns
kienė neatmeta galimybės dalyvauti 
naujosios Vyriausybės darbe. Jos partija, 
anksčiau politikoje dalyvavusi Moterų 
partijos pavadinimu, prisijungė prie 
LDDP ir Lietuvos socialdemokratų 
partijos sudaryto bloko.- Prie šio bloko 
ketina prisijungti ir Rusų sąjunga. Blokas 
Premjeru norėtų matyti Algirdą Bra
zauską.

Prunskienė buvo atkurtos Lietuvos 
pirmosios vyriausybės premjerė 1990- 
1991, atsistatydinusi per Sausio įvykius. 
Jos pavaduotoju buvo Algirdas Bra
zauskas.

Naujosios demokratijos partija 
įsijungė į socialdemokratinę koaliciją, 
remiamą Algirdo Brazausko. Naujosios 
demokratijos partijos pirmininkė K. 
Prunskienė yra įrašyta trečiąja šios 
koalicijos Seimo rinkimų sąraše.
Valstiečių partijai ir socialliberalams 
nepakeliui, teigia valstiečių lyderis

Vilnius, liepos 25 d. (BNS). Valstiečių 
partijos (LVP) pirmininkas Ramūnas 

Ieva Javičiūtė (14 m.) TROBELĖ TAURAGNUOSE

laimėtojai: gru
pėje iki 9 metų - 
RAMŪNA -SA
DAUSKAITĖ 
(už piešinį ŽIE
MA); 10 -14 m. 
grupėje - GIN
TARE KĖVA- 
LAITĖ (už pie
šinį OŽIUKAI 
ANT TILTO).

Svečių iš Lie
tuvos grupėje 
Jurgio Zaikaus
ko premiją lai
mėjo vilnietė 
IEVA JAVIČIŪ
TĖ (už piešinį 
TROBELĖ TAU
RAGNUOSE). Irenos Jokūbauskienės 
premijas laimėjo: grupėje iki 9 metų - 
AUGUSTAS HAHN (už piešinį 
MIESTAS); 10 - 14 metų grupėje - 
KAROLIS VAITIEKŪNAS (už piešinį 
LĖLĖS). Likusieji vaikai buvo apdo
vanoti įvairiomis paskatinamosiomis 
premijomis. Premijų įteikimo ceremonija 
buvo baigta sesučių iš Lietuvos - Jurgitos 
ir Gintarės Kėvalaičių - gražiai padek
lamuotu Antano Skirkos eilėraščiu 
„Gimtinės akvarelės”. Šią vaikų šventę 
apvainikavo jubiliejinėje salėje vaikams

Karbauskis teigia atsisakąs minčių apie 
galimą bendradarbiavimą su A.Pau- 
lausko Naująja sąjunga po Seimo 
rinkimų. Spaudai R.Karbauskis teigė 
buvęs šokiruotas socialliberalų lyderio 
Artūro Paulausko pasisakymu.

A Paulauskas, susitikęs su Panevėžio 
pramonininkais ir verslininkais minėjo, 
jog žemdirbys negali diktuoti sąlygų 
valstybei, o ši neprivalo jo išlaikyti.

R.Karbauskio teigimu, tai galėjo 
pasakyti tik žmogus, visiškai nesupran
tantis kaimo problemų arba jas supran
tantis taip, kaip “žmonės, kuriems kaimas 
yra girnapusė po kaklu

Pasaulio banko paskola skatins
Lietuvos švietimo reformą

Pasaulio bankas sutiko dalyvauti 
finansuojant Lietuvoje vykdomą švietimo 
reformą. Programoje numatoma, kad 
bus finansuojamas mokyklų atnauji
nimas, siekiant apšildyti pastatus, pa
keisti langus, šildymo sistemas, perpro
jektuoti vidines mokyklos patalpas. Taip 
pat siekiama spręsti moksleivių pave
žėjimo į mokyklą problemą.

Pasaulio bankas sutinka finansuoti ir 
švietimo reformos darbus - ugdymo 
turinio pertvarkymą, aprūpinimą 
mokymo priemonėmis. Kaip pranešė 
Švietimo ir mokslo ministerija, viena 
sąlygų, kurias kelia Pasaulio bankas - 
privalo būti sutvarkytas švietimo įstaigų 
tinklas, kad gauti pinigai būtų naudojami 
efektyviai, tik perspektyviems objektams 
finansuoti.

Pasaulio banko paskola sieks 240 
mln. litų. Parengiamuosius projekto 
rengimo darbus finansuoja Japonijos 
(100 000 Lt) bei Ispanijos (400 000 Lt) 
vyriausybės.

Centristai nerimsta
Pasak R. Ozolo, Prezidentas Valdas 

paruoštas vaišių stalas. Didesnę dalį šių 
vaišių išlaidų apmokėjo pastovi mūsų 
veiklos rėmėja Irena Jokūbauskienė. 
Ačiū jai. Nuoširdžiai dėkojame ir kitiems 
šios parodos rėmėjams, vertinimo ko
misijos nariams, visiems parodos da
lyviams ir Apylinkės Valdybos pirm. 
Andriui Vaitiekūnui, mielai priėmusiam 
mus į Valstybės Dienos minėjimo prog
ramą. O mes, jei būsim gyvos, sveikos, 
pasistengsime ir ateinančiais metais 
suruošti jau trečiąją vaikų piešinių 
parodą. Melbourne Entuziastės

Adamkus remia Centro sąjungos inici
juotas Seimo rinkimų įstatymo pataisas, 
kuriomis remiantis, vienmandatėse apy
gardose būtų įvedamas rinkėjų balsų 
minimalus slenkstis. Centro frakcijos 
Seime seniūnas Egidijus Bičkauskas 
užregistravo Seimo rinkimų pataisą, 
pagal kurią išrinktu vienmandatėje 
apygardoje būtų laikomas kandidatas, už 
kurį balsavo daugiausiai, bet ne mažiau 
kaip 25% rinkimuose dalyvavusių rin
kėjų.

Seimas birželį priėmė Seimo rinkimų 
įstatymo naują redakciją, kuria remiantis, 
vienmandatėse apygardose panaiki
namas antrasis turas. Prezidentas šį 
įstatymą vetavo, tačiau konservatoriai 
sutelkė reikiamą balsų daugumą ir 
atmetė prezidento veto.

V.Žiemeiis siūlo centristams 
nestatyti “smėlio pilių”

Jungtinės Demokratų ir Tėvynės 
liaudies partijų frakcijos seniūnas 
Vidmantas Žiemelis skeptiškai vertina 
centristų siūlymą įvesti privalomą mini
malų barjerą vienmandatėse apygardose 
renkamiems parlamentarams ir lygina jį 
su “su skęstančiųjų kabinimus! už šiaudo", 
praneša ELTA

NATO parlamentinės sesijos 
Vilniuje dalyvių saugumas

Vyriausybė numatė lėšas, kurios bus 
skirtos Šiaurės Atlanto Asamblėjos 2001 
metų pavasario sesijos, įvyksiančios Lie
tuvoje, dalyvių saugumui užtikrinti. į 
Vilniuje rengiamą NATO sesiją 2001 
metų gegužės 27-31 dienomis susirinks 
nuo 600 iki 800 dalyvių iš maždaug 40 
pasaulio valstybių.

NATO Parlamentinės Asamblėjos 
.sesijos Edinburge (Škotija) grynosios
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Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL bankrutavusių bankų bei įmonių. Ma-
išlaidos sudarė apie 600 000 svarų 
sterlingų (3 640 000 Lt). Dėl mažesnių 
kainų Lietuvoje sesijos kaštai gali būti 
mažesnį.įe to tiek įranga, tiek pastatas 
ir toliau galės būti naudojami. Surengti 
NATO parlamentinę sesiją Vilniuje buvo 
nuspręsta 1998 metų pavasario sesijoje. 
G.Verheugen gerai vertina Lietuvos

pasirengimų stoti į ES
Europos Komisijos narys Guenter 

Verheugen itin gerai vertina dabartinę 
Lietuvos pasirengimo narystei Europos 
Sąjungoje būklę. Apie tai jis informavo 
Vokietijoje su vizitu viešintį Premjerą 
Andrių Kubilių, su kuriuo aptarė Euro
pos Sąjungos plėtros klausimus. 
G.Verheugen akcentavo pastaruoju metu 
pasiektą Lietuvos pažangą ir sakė, kad 
toliau aktyviai rems ES plėtrą, kuri 
atitiktų visos Europos interesus - tiek 
stojančiųjų, tiek šalių kandidačių.
Didžioji Britanija ragina ES naujas 

nares priimti 2003 metais
Didžiosios Britanijos užsienio reikalų 

ministras Robin Cook ragina Europos 
Sąjungą naujas nares priimti 2003 metais. 
Antradienį Budapešte R.Cook išsakė 
mintį, jog ES narės turi laikytis Helsinkio 
viršūnių susitikime prisiimto įsiparei
gojimo pasiruošti naujų narių priėmimui 
2003 metais.

Rusijos demaskuotas lietuvių 
“šnipas” pabėgo į užsienį

Po Rusijos sukelto šnipinėjimo skan
dalo pagarsėjęs vilnietis kompiuterių 
specialistas Pavelas Iljinas naktį iš 
pirmadienio į antradienį skubiai pasi
traukė į Lenkiją. Pasienyje Lietuvos 
muitinės pareigūnai konfiskavo iš P.Hjino 
du kompiuterių kietuosius diskus. Vals
tybės saugumo departamento (VSD) 
pareigūnai kol kas juose nerado valstybės 
paslapčių.

“Paimtuose diskuose rasta įvairių 
programų. Pavyzdžiui tokių, kuriomis 
galima “atrišti”mobiliuosius telefonus. Ten 
yra įvairių kitų programų, bet ko nors rimta 
neradome”, sakė VSD darbuotojai. P. 
Iljinas išgarsėjo po to, kai Rusija paskelbė 
sulaikiusi jį kaip Lietuvos ir JAV šnipą, 
mėginusį įsilaužti į Rusijos federalinės 
saugumo tarnybos kompiuterinius tink
lus. Šią savaitę P. Iljinas kreipėsi į 
Generalinę prokuratūrą, pareikšdamas, 
jog jį terorizuoja VSD pareigūnai, o 
antradienį skubiai išvyko į Lenkiją. Prieš 
išvykdamas, jis pasigyrė turįs du kietuo
sius kompiuterių diskus su Lietuvos 
žvalgybos veiklą Rusijoje įrodančia 
informacija.

Pasienyje su Lenkija šiuos diskus mui
tininkai konfiskavo ir perdavė VSD. 
Saugumo pareigūnai neatmeta versijos, 
jog P. Iljinas ketina prašytis politinio 
prieglobsčio kurioje nors Vakarų valsty
bėje, prisistatydamas kaip Lietuvos ir 
Rusijos specialiųjų tarnybų persekio
jamas žmogus.

Keturiolikai rezistentų paskirtos
valstybinės pensijos ;K(,

Vyriausybė Irečiadienį paskyrė I-ojo 
laipsnio valstybines pensijas 14-kai 
ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) 
dalyvių - karių savanorių. Pensijos 
paskirtos pagal Gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro pateiktą 
ginkluoto pasipriešinimo dalyvių karių 
savanorių sąrašą. Šiuo metu I-ojo laips
nio valstybinės pensijos (552Lt) yra 
paskirtos daugiau kaip 800 rezistentų.

Plaunami pinigai
Šalies specialiosios tarnybos pastebi, 

kad pastaruoju metu įvairiais būdais į 
Lietuvą atvežama ir legalizuojama mi
lijonai litų, prieš kelis metus pavogti iš
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noma, kad dalis legalizuojamų pinigų 
skiriama paremti įvairioms politinėms 
partijoms.

Seimo kancleris prašo negrūmoti
Seimo kanc

leris Jurgis Razma 
netiesiogiai para
gino prezidentą 
Valdą Adamkų be 
ypatingo reikalo 
negrūmoti Spe
cialiosios tyrimų 
tarnybos (ŠIT) au-;:

Jurgis Razma toritetu. Spaudos 
--------------------------  konferencijoje ket
virtadienį J. Razma komentavo konser
vatorių valdančiosios daugumos san
tykius su prezidentu, valstybės vadovui 
pastaruoju metu vetavus ir grąžinus 
pakartotinai svarstyti visą pluoštą Seimo 
priimtų įstatymų.

Seimas tikriausiai svarstys prezidento 
vetuotus įstatymus rugpjūčio pabaigoje 
rengiamoje neeilinėje sesijoje. Norint 
atmesti prezidento veto, būtinas 71 
parlamentaro balsas. Per savo 2.5 metų 
kadenciją VAdamkus vetavo beveik 35 
Seimo priimtus įstatymus.

Seimo rinkimus stebės 
tarptautiniai stebėtojai

Vilnius, liepos 25 d. (BNS). Per Seimo 
rinkimus rudenį Lietuvoje ketina 
apsilankyti tarptautiniai stebėtojai. Kaip 
BNS sakė Vyriausiosios rinkimų ko
misijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas, 
spalio 8 dieną rengiamus Seimo rinkimus 
ketina stebėti Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo Organizacijos atstovai. 
Karo akademijoje studijuos merginos 

Šiemet pirmą kartą į Lietuvos karo 
akademijos dienines studijas priimtos 
devynios merginos. Net 62 merginos buvo 
pareiškusios norą studijuoti karo 
mokslus. Taip pat į kariūnus priimti 145 
iš 540 pretendavusių jaunuolių.

Doleriai iš Miami - lietuvybei
Miami Lietuvių Klubo Valdyba lie

tuvybės reikalams paskyrė 225 000 JAV 
dolerių. Iš tos sumos $100 000 sudarys 
nedalomą indėlį į Lietuvių Fondą (JAV).

$40 000 iš likusios sumos skiriama 
Lietuvos mokyklų vadovėliams, $35 000 
- lietuviškoms šalpos organizacijoms, $25 
000 - pagalba lietuviams, grįžusiems iš 
tremties.

Žinokime, ką remiame
Lietuvos Atsargos karininkų są

jungos (LAKS) valdyba atsidūrė Lietuvos 
NATO standartams ir jų pritaikymui 
priešingų asmenų rankose. Valdyba siūlo 
sumažinti Lietuvos kariuomenę iki 5 000 
“tik lengvai ginkluotų” karių. Valdyba 
puolė Krašto apsaugos ministeriją 
(KAM), ypač vieną iš KAM viceministrų, 
Simonaitį, kaltindami jį partizanų iš
davyste. Prokuratūra ištyrė ir nerado 
pagrindo tam šmeižtui.

Prie Lietuvos pasiruošimo NATO 
narystei daug prisidėjo buvę JAV karinių 
pajėgų karininkai: tplk. Ą.čarsys ir pik. 
R.Kilikauskas, bei dabartinis Lietuvos 
Kariuomenės vadas, gen. J.Kronkaitis. 
Juos išskirtinai asmeniškai puola ši 
LAKS valdyba, esą jie siekia “išskirtinų 
privilegijų”.

Nežinia iš kur gauna ši LAKS valdyba 
finansinę paramą, gal ir iš užsienio lie
tuvių. Nors LAKS nariai, daugumoje, 
remia Lietuvos nepriklausomybę ir yra 
nepatenkinti šia Lietuvos gynybai 
kenksminga veikla, tačiau jie negali 
pakeisti LAKS valdybos veiklos. 
Remdami Lietuvoje esančias organi
zacijas turime būti budrūs, kad remtume 
tik tas, kurios stiprina Lietuvos saugumą, 
o ne kenkia jam.

Vytautas Patašius

♦ Nežiūrint pažadų, Indonezija Vakarų 
Timore vis dar nenuginkluoja “aktyvis
tų”. Liepos 24 d. penkiolikos žmonių 
ginkluota grupė įsiveržė į Rytų Timorą 
ir netoli Suai vietovės užpuolė Jungtinių 
Tautų patrulį. Per susišaudymą nukautas 
Naujosios Zelandijos karys Leonard 
Manning. Įsiveržėliai išniekino žuvusio 
kario kūną.

Rytų Timore Jungtinių Tautų žinioje 
tarnavo 1500 australų karių. Po liepos 24 
d. incidento Australija sustiprino savo 
Lcmtingėntą, husiųšdątna dar apie šimtą 
karių ir keturis Black Hawk karinius 
malūnsparnius.
♦ Indonezijos Moluku salose apie 1900 
iš Javos atvykusių musulmonų kovoja 
prieš krikščionis. Šventąjį karą (džihad) 
skelbianti organizacija Javoje, rugpjūčio 
mėnesį žada pasiųsti dar 1300 kovotojų į 
Moluku salas. Indonezijos vyriausybė 
atmetė Jungtifiių Tautų siūlymus padėti 
numalšinti religines kovas Molukuose.
♦ Liepos 26 d., po susišaudymo, Fidži 
kariuomenė suėmė sukilėlių vadą George 
Speight ir jo palydovus. Per pora dienų 
suimta apie 400 sukilėlių. G.Speight 
kaltinamas sulaužęs amnestijos susita
rimo sąlygas, negrąžindamas pagrobtų 
ginklų bei grasindamas nužudyti valstybės 
prezidentą.
♦ Liepos 28 d. Fidži prezidentas Ratu 
Josefa Iloilo patvirtino ministro pirmi
ninko Laisenia Qarase sudarytą ministrų 
kabinetą. G.Speight siūlyta į ministres 
pirmininkes buvusio Fidži karaliaus 
anūkė Adi Samanunu Cakobau į kabi
netą nepateko ir grįžo į savo ligšiolinį 
postą - Fidži Aukštosios Įgaliotinės 
Malaizijai.
♦ Liepos 29 d. Fidži sukilėlių vadas 
George Speight ir jo artimiausi bendra
žygiai išvežti į Nukulau salą ir ten 
izoliuoti. Netoli Suvos esanti Nukulau 
sala kadaise buvo naudojama įvežamų

G. Kiesaus likimas dar neišaiškintas
Liepos 6 d. dingo vienas iš turtin

giausių Lietuvos žmonių, buvęs vals
tybinės įmonės “Mažeikių nafta” direk
torius Gediminas Kiesus. Kartu dingo jo 
iš Anglijos į Vilnių atskridęs 20 metų 
sūnus Valdas ir juos į Mažeikius vežęs 
vairuotojas Alfonsas Galminas. G.Kie
saus prabangus automobilis Mercedes- 
Benz ML 320 sekančią dieną buvo rastas 
pastatytas vienoje Vilniaus gatvėje.

Dabar paaiškėjo, kad visi trys din
gusieji buvo pagrobti liepos 6 d. naktį, 
apie 10 vai vakaro, greitkelyje Vilnius - 
Panevėžys. Tarp 18-ojo ir 19-ojo kilo
metro G. Kiesaus automobilį iš priekio 
ir užpakalio blokavo keturios mašinos. 
Manoma, kad vienas iš pagrobėjų vilkėjo 
policininko uniformą. Užpuolikai atėmė 
savo aukų mobiliuosius telefonus ir su-
daužė, kad jais nebūtų pasiųsti signalai, bęs 676 000 litų, bet sumos jo bankų sąs- 
Tbo metu turbūt nepastebėtas dar vienas kaitose sakoma buvo milijoninės. Finan- 
mobilusis telefonas buvo rastassudau-^J!;sine netvarka valstybinėje “Mažeikių 
žytas'netoli Panevėžio. naftos” įmonėje jau seniai kėlė susirū-

Gan greitai iš G. Kiesaus sūnaus 
banko sąskaitos Anglijoje (kur jis sakoma 
studijavęs) dingo ketvirtis milijono JAV 
dolerių, o didelės sumos buvo išimtos ir 
iš kitų sąskaitų. Pareigūnai jas skaičiuoja 
milijonais.

Nors pačioje pradžioje buvo galvo
jama, kad nusikaltimą padarė tarptau
tinė gauja, vėliau policijos dėmesys nu
krypo į pagarsėjusią Panevėžio “talpinių” 
gaują ir jai artimus asmenis. Dabar pa
grobimu yra įtariamas 39 metų Algi
mantas Vertelka, pravarde “Pinčia” ir, 
žemesniame lygyje, Andrius Andriušaitis 
(32 metų), Romualdas Čeponis (34 metų) 
ir Egidijus Bučas (26 metų).

indų darbininkų karantinui.
♦ Liepos 26 d. Camp David pasibaigė 
tris savaites užtrukę derybos tarp Izraelio 
min. pirmininko Ehud Barak ir pales
tiniečių lyderio Yasser Arafat. Nežiūrint 
abipusių nuolaidų, derybos iširo, 
nesusitarus dėl Jeruzalės statuso. Arabai 
reikalauja, kad Rytinė Jeruzalė įeitų į 
atstatomą Palestinos valstybę kaip jos 
sostinė. Izraelis laiko Jeruzalę savo 
integralia dalimi.
♦ Liepos 26 d. Charles de Gaulle oro 
uoste, Paryžiuje, sprogo kylančio 
Concorde keleivinio lėktuvo padanga ir 
sužalojo degalų baką. Užsidegęs lėktuvas 
įlėkė į viešbutį. Žuvo visi 109 lėktuve 
buvę asmenys ir 5 - viešbutyje. Keleivių 
daugumą sudarė vokiečiai turistai, 
keliaujantys į JAV.
♦ Liepos 28 d. Sorong mieste Papua 
Indonezijos policija nušovė du 
separatistus, bandžiusius iškelti tautinę 
Papua vėliavą. Pagal Papua separatistų 
susitarimą su vyriausybe, šią vėliavą 
galima iškelti tik drauge su oficialia 
Indonezijos vėliava.
♦ Liepos 28 d. D.Britanija iš Maze 
kalėjimo prie Belfasto bei iš įvairių kitų 
kalėjimų paleido beveik visus britų 
politinius kalinius: tiek katalikus, tiek 
protestantus, kalinamus už teroristinius 
veiksmus. Kaliniai paleisti vykdant 1998 
m. Didžiojo Penktadienio susitarimą. 
Visuose D. Britanijos kalėjimuose liko 
kalėti tik apie 15 šio susitarimo nelie
čiamų airių politinių kalinių.

Mažos atskilusios pogrindžio grupelės 
Šiaurės Airijoje vis dar nenori pripažinti 
taikos susitarimo. Šiomis dienomis Split, 
Kroatijoje, pakeliui į Šiaurės Airiją, 
tarptautinė policija sulaikė didžiulę 
siuntą ginklų. Konfiskuota prieštankinių 
raketų, kulkosvaidžių, cortex sprogs
tamos medžiagos ir daug kitų ginklų.

□’

J a u 
anksčiau 
policijai 
žinomas 
AVferteka 
šiuo me
tu suim
tas, bet 
kaltę nei
gia. Kiti 
trys sėk- 
mingai 
išspruko 
iš polici
jos sureng
tų pasalų ir slapstosi.

Beveik neabejojama, kad pagrobimo 
tikslu buvo dideli pinigai. “Mažeikių naf
tos” vadovas G.Kiesus deklaravo uždir- 

pinimą Lietuvos Vyriausybei. Su šia pa
dėtimi buvo susietas ir neseniai įvykęs 
“Mažeikių naftos” administravimo per
davimas amerikiečių firmai “Williams”. 
Nors nėra tvirtai teigiama, kad G. Kiesus 
dalyvavo korupcinėse “schemose”, yra 
žinoma, kad jis neblogai sutarė su naf&s 
pirkimą tvarkančiu Abulgu Kliučmura- 
dovu, o taip pat su “LUKoil Baltija” 
vadovu Ivanu Paleičiku. G. Kiesaus ir A 
Kliučmuradovo žmonos kartu valdo 
milijoninį paslaugų centrą Mažeikiuose. 
Policija mano, kad AVertelkos sulai
kymas gali padėti atskleisti ir kai kurių 
kitų garsių pagrobimų paslaptis.

int
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Gyvenimas Sodyboje
Ką tik atsikėlusi gyventi į “Sodybą” 

parašiau straipsnį, kodėl man patinka čia 
gyventi. Tada keli draugai mane perspėjo, 
kad per anksti išgyriau šį lietuvišką židinį 
gražiajame Engadine. Ar nesigailėsiu 
palikusi Adelaidę, draugus ir savo gražųjį 
dviaukštį taip arti jūros? Tiesa, pasiilgstu 
tų įdomių paskaitų universitete, savo 
draugų ir kvapniųjų rožių sodelyje, bet 
visai nepasiilgstu savo namo, kurį be
valydama taip pavargdavau.

O kokie “Sodybos” privalumai mane 
žavi? Vieta nepaprastai graži ir aukštesnė 
už Sydnėjaus centrą. Vasarą vėjelis nuo 
Ramiojo vandenyno mažina karštį, o 
žiemą klimatas daug švelnesnis, nes 
gyvename arti jūros. “Sodyba” pastatyta 
parke, kuriame, dėka Birutės, Danutės, 
Olgos ir kelių padėjėjų, puikuojasi gė
lynai, o atšlaitėse, ant skoningai pastatytų 
terasų, įvairūs egzotiški augalai ir 
medeliai kviečia gyventojus ir svečius jais 
pasigrožėti. Parke taip pat yra daug ko 
pasižiūrėti ir praleisti malonią atokvėpio 
valandėlę draugų ir svečių tarpe. Jei dar 
pajėgtumėm aptvarkyti vakarinę gyven
vietės pakriaušę, apaugusią natūralios 
augmenijos, kurioje dunkso didelės uolos 
ir kur ne kur suoleliai, tai tikriausiai 
laimėtumėm kokį prizą už skoningai 
tvarkomą gyvenvietę. Ramusis vande
nynas netoli - vos 12 min. mašina. Trau
kiniu į Sydnėjų tik kokia keturiasdešimt 
su kiek minučių. Be to, pensininkams 
važinėjimas visą dieną traukiniu, auto
busu ar garlaiviu tekainuoja $ 1.10 ir 
laikas nėra ribotas. Pas daktarą, kirpėją 
ir į vaistinę bei krautuvę - pėsčias nueisi. 
O į netoli esantį prekybos centrą galima 
autobusu nuvažiuoti ir grįžti arba 
susitarti su “ratuotais” sodybiečias, kurie 
visuomet maloniai pavėžina, nes jiems 

patiems reikia “apsiprekinti”. Sekma
dieniais tie patys “ratuoti” pilnom ma
šinom traukia į Lietuvių Namus Banks- 
towne, nes traukiniu važiuojant reikia 
persėsti. Mažas nepatogumas! Bet užtai 
pietūs Klube dvigubai skanesni, nes 
apetitas pagerėja per ilgesnę kelionę!

“Sodyboje” yra septyni dviejų ir 
vienas trijų butų namai. Be to, didelė 
seklyčia su biblioteka, virtuve ir visais 
patogumais. Šioje seklyčioje sodybiečiai 
gali žiūrėti video juostas, švęsti oficialias 
ir savo šventes. Seklyčios nuoma pri
vačiam priėmimui, kaip ir dvisavaitinis 
mokestis už “Sodybos” priežiūrą ir 
automobiliui^fctą garaže ąr po stogaįniu.Mfs 
Tad 'pensininkai, sumokėję įeinamąjį 
mokestį, gali toliau be rūpesčių gyventi, 
nes pensijos pilnai pakanka pragy
venimui. Kitiems dar atlieka dovanėlėms 
anūkams ir savo malonumams, kaip pvz. 
bilietams į teatrą, baletą, operą ar 
koncertą. Aišku, reikia pasirinkti kas 
labiau patinka. Visur nei suspėsi, nei 
mūsų amžiuje turėsi jėgų viską pamatyti.

Kiekvienas butas yra dviejų kambarių 
su kamaraite, virtuve bei patogumais. 
Kambariai nėra dideli: vienas 3.80 x 3.60 
m, antras 3.30 x 3.60m, kamaraitė 2.90 x 
2.20m. Tačiau kiekvienas sodybietis 
savaip išsprendžia vietos problemą. 
Kamaraitėje įsitaiso stogainį, tad dienos 
metu šviesu ir joje. Vieną sieną panau
doja sieninei spintai nuo grindų iki lubų 
su slidinėjančiomis veidrodžių durimis, o 
tai sudaro didesnio ploto iliuziją. Kitoje 
pusėje įsitaiso sau kabinetuką su 
rašomuoju stalu, vietą kompiuteriui, 
spausdintuvui ir knygų lentynoms. Dar 
kiti joje įsitaiso antrą miegamąjį ar vietą, 
kurioje gali patogiai sau žiūrėti televizijos 
programas ir video juostas. Tad iš dviejų

Lietuvių Sodyba. Atšlaitės terasos, 2000 liepa.

pasidaro trys kambariai. Ant terasos buto 
priekyje sodybiečiai augina įvairius 
augalus. .Tad jie neužima vietos kam
baryje. Ant didelių balkonų pas kai 
kuriuos gyventojus galima net priiminėti 
svečius ir statyti palmes vazonuose.

Tiesa, yra svarbu neužgriozdinti 
kambarių dideliais, sunkiais baldais, 
kurie savo laiku gražiai tiko gyvena
muose namuose. Čia reikia rinktis 
mažesnius baldus. Jie patogesni ir 
lengviau pastumiami valant butą. O kodėl 
neįsitaisyti sudedamo valgomojo stalo 
vieton to gražaus, bet kambariui per 
didelio šeimyninio stalo? Toks stalas 
užima kur kas mažiau vietos ir kambarys 
atrodo daug erdvesnis. Aišku, reikia 
pamatyti butus pačiam ir tada nutarti, 
kaip geriau galima įsitaisyti. Betgi įsi
taisyti ir patogiai juose gyventi neper- 

sivarginant namų ruošos ir valymo 
darbais - tikrai galima. Tad galime tik 
pasidžiaugti, kad turime gerą vietą, 
kurioje galime praleisti rudenėjantį 
amžių.

Pabaigai dar norėčiau pabrėžti, kad 
nors gyvename “kaimelyje”, bet arčiau 
santykiaujame su bendraminčiais. Kas 
yra visai natūralu. Per trejus metus 
nepastebėjau, kad sodybiečiai būtų tapę 
“mirtini” priešai vieni kitiems. O jeigu 
ne visų nuomonės kartais sutinka, tai ir 
natūralu. Koks neįdomus būtų gyve
nimas, jei visi tik TAIP...TAIP... sutinku 
sakytų!

r,. Laukiame Jūsų, mieli tautiečiai, mūsų 
. labai, išgražėjusioje “Sodyboje”, kurią ir 
prezidentui Valdui Adamkui bei poniai, 
būtų malonu ir tikslinga parodyti.

Isolds Požėla itė-Davis AM

Naujienos iš Brisbanės
Pirmiausiai buvo išrinktos šešios moterys 
-“kumelaitės”. Lenktynių vadovas Rimas 
Vitkūnas, išdalinęs kiekvienai po medinį 
arkliuką, vedžiojo su virvute po salę. Visi 
galėjo gerai apžiūrėti savo pasirinktas 
“kumelaites” ir siūlyti už jas pinigų 
varžyboms.

Doleriukai krito į krepšį iš visų salės 
kampų. Algis Mališauskas su Algiu 
Milvydu vos spėjo skaičiuoti pinigus ir 
išrašyti bilietėlius. “Kumelaitės” jojo labai 
palengva, vos po žingsnelį į priekį. Visi 
gardžiai juokėsi. Vėliau buvo iškviesti 
vyrai - “eržilai”, jauniai ir mergaitės. 
Įvairių dovanėlių ir prizų gavo visi jojikai. 
“Baltijos” klubo Karnavalo taurę laimėjo 
Dalė Stankūnaitė-Hartman. Prie šios 
šventės pasisekimo daug prisidėjo Gaila 
Bagdon, Lele Gakos-Spellman ir visi 
krepšinio žaidėjai. Galbūt sunkiausias 
darbas teko p. Virginijai Mališauskienei. 
Ji viena pagamino daugybę įvairiausių 
užkandžių ir pyragaičių. Svečių 
sulaukėme iš Gold Coast ir net iš 
Canberros. Taip pat malonu buvo matyti 
gražų būrelį jaunimo. Šitokį linksmą ir 
įdomų renginį Brisbanėje matėme pirmą

Liepos 1d., sekmadienį, paminėjome 
Lietuvos Valstybingumo Dieną. Susirinkę 
į Lietuvių Namus išklausėme šiai dienai 
skirtą paskaitą, kurią skaitė p. Marija 
Kviklienė. Ji išsamiai apibūdino Min
daugo laikų Lietuvą, kryžiuočių ordino 
kovas su žemaičiais, Mindaugo krikšto ir 
karūnavimo pasekmes. Jis Lietuvoje pa
dėjo pagrindus Vakarų Europos kultūros 
pradams. Užbaigdama savo paskaitą, 
Marija visus pakvietė sugiedoti Tautos 
Himną.

Mūsų puiki deklamatorė p. Filomena 
Luckienė perskaitė Juozo Almio Jūragio 
eilėraštį “Mus jungia Lietuva”. Šį trumpą 
minėjimą užbaigėme tradicine daina 
“Lietuva brangi”.
Sporto klubo “Baltija” karnavalas

Šilta, saulėta sekmadienio popietė 
kvietė brisbaniečius į Lietuvių Namus. 
Girdėjome per radijo pusvalandį, kad 
sporto klubas ruošia arklių lenktynių 
karnavalą. Klausinėjome vienas kito, iš 
kur mūsų klube atsirado tie arkliai? Na 
ir tikrai nenusivylėme.

Salė buvo išpuošta spalvotais ba
lionais, arklių lenktynių plakatais, o prie _ .
sienos buvo sustatyti medirtfaiiiHhiukai:'' Jkartt£K! tanui j. 

Raimondas Mališauskas vedė visą prog- T 
ramą, paaiškindamas lenktynių eigą.

Brisbanės jaunimas švenčia Jonines, 1997.

Edvardas Laurinonis išvyksta į Lietuvą
Prieš trejus metus, mirus žmonai 

Zitai, Edvardas pasijuto vienišas, o gyve
nimo našta - vis sunkesnė. Po žmonos 
pergyvenimų senelių prieglaudoje, jis 
labai bijojo ten pakliūti, todėl nusprendė 
likusias gyvenimo dienas praleisti savo 
seserų priežiūroje Panevėžyje.

i. ■ Š- m biiželio21 d. Canberros pensi- 
Bravo Brisbanės sporto klubui! Vi&ų^gūoda” kartu su ramovėnais

surengė Edvardui atsisveikinimo pietusBrisbanietė

kelionės ir laimingo įsikūrimo tėvynėje. 
A.Olšauskas atsisveikino Lietuvių Ben
druomenės vardu, o “Ramovės” skyriaus 
pirm L. Budzinauskas - ramovėnų vardu. 
Jis sakė, kad mažam ramovėnų skyriui 
liūdna netekti dar vieno pareigingo, 
sąžiningo ramovėno, bet gyvenimas lyg 
toji upė - bėga savo vaga. Palinkėjo 
Edvardui sveikatos, geros kelionės ir 
sėkmės savo mylimoje tėvynėje, kurios

GEELONGO LIETUVIŲ SKAUTŲ ŽIDINYS
Gautomis žiniomis iš Lietuvos, nuo šių metų įvedama partizanų pagerbimo 

diena. Tokia partizanų pagerbimo diena Geelonge įvyks rugpjūčio 20-tą dieną, 
12 vaL Geelongo Lietuvių Namuose, Pettitt Park. Ją ruošia Geelongo Lietuvių 
senjorų “Skautų Židinys”.

Programoje: paskaitą skaitys Kajetonas Starinskas, seks pora partizaniškų 
eilėraščių. Meninę dalį atliks Melboumo kanklių ansamblis su solistėmis. Vėliau 
Geelongo židiniečiai vyrai padainuos partizaniškas dainas. Po meninės dalies 
bus karšti pietūs, kuriuos gamins sesės židinietės.

Kviečiame visus Geelongo, Melboumo bei apylinkių tautiečius dalyvauti 
šiame partizanų pagerbime. “Židinio” vadovybė

Woden Tradesmen’s klube, kur susirinko 
daug jo bičiulių. Edvardas, gyvendamas 
Canberroje nuo 1950 m. ir būdamas 
taikingo bei malonaus būdo, turėjo drau
gų ne tik lietuvių, bet ir svetimtaučių 
tarpe. Jis buvo pensininkų “Paguodos” 
narys bei pareigingas ramovėnas. Keletą 
kartų buvo Apylinkės Valdyboje, o išėjęs 
į pensiją daug metų dirbo Lietuvių Klube. 
Kiekvienas atsisveikinimas su maloniais 
ir artimais žmonėmis yra liūdnokas. 
“Paguodos” pirm. Ona Pečiulevičienė 
pensininkų vardu jausmingais žodžiais 
atsisveikino su Edvardu, palinkėjo geros

svetimas kraštas, nežiūrint kaip ilgai 
gyventum, niekad nepakeis. Juokauda
mas užbaigė: “Edvardai, mafijos nebijok, 
ramovėnai suorganizuos dragūnų pul
ką ir Tave išvaduos.” (Edvardas tarnavo 
dragūnų pulke). Prisiminimui nuo ramo
vėnų įteikė dovanėlę r-.parkejį ir priminė, 
kad nepamirštųparašytii.Isv

Birželio 28 d. oro uoste susirinkę 
draugai paskutinį karią spaudė Edvardui 
dešinę, o švelniosios pusės šluostė nuo 
jo veido bučinių dažus. Visi linkėjo 
laimingos kelionės.

.______________Liudas Budzinauskas
Mūsų Pastogė Nr. 31, 2OOO.Q8 P7> PSl-3
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Broniu. Žalys Laiškai iš Vilniaus
Joninių saulė švietė ir Šimonyse
A nkstų Joninių rytą pasileidžiame 

draugų mašinėle iš Vilniaus į 
Kupiškio veidas- x Šimonių miestelį, 
prigludusį prie didžiulės Šimonių girios. 
Kelias mums, prieš mėnesį dar buvusiems 
australiokams, neprailgo - tik šimtas su 
trupučiu kilometrų. Tai ne australietiškos 
- šimtų ar tūkstančių kilometrų kelio- 
nėlės!.. Šimonis pasiekėme priešpiečiais.

Lyg pro dūmus prisimenu Šimonis. 
Juose buvau tik jaunystėje ir tai labai 
trumpai. Čia, Šimonių bažnytėlėje, buvau 
ir krikštytas. Dabar Šimonys išaugę į 
gražų provincijos miestuką, kuriame 
gyvena apie 500 gyventojų. Pastaruoju 
metu žmonių gyvenimas čia nelengvas - 
trūksta darbų, o žemės ūkio gaminių 
neįmanoma parduoti.

Bet šiandien Šimonyse šventė - vietos 
vidurinės mokyklos, įkurtos dar 1880 m, 
120 metų sukaktis.

Miestelio pradžia gal reikia laikyti 
1669 m., kai čia minimas įsikūręs Šimonių 
km 1700 pastatyta bažnyčia, 1720 - 
miesteliui suteikta turgaus privilegija ir 
Šimonys tapo seniūnijos centru. 1880 m 
įkurta pradinė mokykla. Po I pasaulinio 
karo Šimonys buvo valsčiaus centras, bet 
šiuo metu, po įvairių pertvarkymų, yra 
tik apylinkės centras. Užtai smarkiai 
išaugo Šimonių mokykla. Vokiečių 
okupacijos metais čia buvo 6 skyrių 
pradinė (kurioje mokytojavo ir Aus
tralijos lietuviams, ypač adelaidiškiams 
pažįstamas, dabar jau miręs Kazimieras 
Šaulinskas-Šaulys) mokykla, nuo 1952 m 
išaugusi į vidurinę. Šiuo metu mokyklai 
vadovauja mok. Rimgaudas Bražas. Joje 
dirba 20 mokytojų ir mokosi 155 mokiniai 
Deja, Šimonių vidurinei mokyklai jau

paskutinieji metai - ji perorganizuojama 
į 10-metę.

Į mokyklos 120-mečio šventę susi
rinko virš 200 svečių - buvusių mokinių 
ir mokytojų. Į svečių .sąrašą (per gerus 
draugus) buvo įtrauktas ir jūsų korespon
dento vardas, nors aš Gaigalių pr. 
mokykloje (būdamas bene 6 metų) 
mokiausi tik kokias 3 savaites, nes tėvams 
keliantis į Biržų apylinkes, teko palikti 
“mokslus”...

Tolimesnė minėjimo .programą ^^-^^“yyrąs” į grįžęs iš mokyklos, bukuose 
maldos vietinėje bažnyčioje, kurioje valdo traktorių. Kadangi sėdėdamas 
buvau krikštytas. Šv. Mišias, skirtas 
mokyklos 120-mečiui, atlaikė kun. P. 
Svirskis. Jis pašventino ir prie rūmų 
naujai pastatytą mokyklos jubiliejui 
skirtą paminklą.

Popiet minėjimas tęstas mokyklos 
sodelyje, kur, malonios birželio saulutės 
šildomi, trejetą valandų klausėmės 
mokyklos istorijos, buvusių ir dabartinių 
mokinių kūrybos, daug skatinančių, 
giriančių mokyklos veiklą žodžių, 
deklamacijų, dainų, prisižiūrėjome 
mokyklos mokinių pasirodymų. Tarp 
žymiųjų kalbėtojų: Seimo Pirmininko 
pavaduotoja Rasa Juknevičienė, Kupiš
kio rajono meras Leonas Apšega ir daug 
kitų dignitorių - profesorių, daktarų, 
rašytojų, šios mokyklos auklėtinių bei 
buv. mokytojų. Sekė buv. ir dabartinių 
mokytojų apdovanojimas garbės raštais.

Pavakare mokyklos patalpose vyko 
labai jaukus svečių ir mokytojų pobūvis. 
“Ir aš ten buvau, alų midų gėriau!..”

Tik pavakare atsiradome pas bičiulius 
netolimame Pelyšių kaime, kurie mus 
nakčiai priglaudė savo namuose, nes 
Šimonyse viešbučio dar nėra.

Sekmadienį praleidome pas 
pelyšiečius - Tautvilį ir Egidijų 
Indilus - jų ūkyje. Tai du jauni žmonės, 

tvirtai ir ryžtingai besikabiną į lietuvišką 
žemę. Jų ūkis dabar apima apie 70 ha 
Pelyšių (buv. Dapšių) kaime. Šiuo metu 
jie verčiasi pienininkyste - turi 20 
melžiamų karvių, kurių skaičių nori dar 
padidinti iki 30, neskaitant jautukų ir 
veršiukų prieauglio. Darbas ūkyje sunkus 
- šeimininkai dirba nuo 6 vai. ryto iki 23- 
24 vai. nakties. Nors karvės melžiamos 
(triskart į dieną) mašinų pagalba, bet 
mašinos nedirba be žmogaus kontrolės! 
Laimei, šeimos mažuosius - dukrą ir sūnų 
- prižiūri močiutė. Sūnus - tik 8 metų 

nepasiekia reikalingų pedalų, traktorių 
vairuoja stovėdamas, o tuo metu mama 
dirba prie traktoriaus traukiamos 
“antrosios dalies” - grėblio ar pan.

Žinoma, didžiųjų darbymečių metu 
šeimininkai samdosi darbininkus, kurių 
apylinkėje šiuo metu netrūksta. Lietuvoje 
tie, kurie dirba, dirba labai sunkiai. Visa 
nelaimė, kad tų darbų trūksta.

Pirmadienio rytas mus - “gimtų 
laukų klajoklius” - surado Kupiš
kyje. Vėlinomės su savo kelionės maršrutu, 

tad, trumpai žvilgterėję Į gražųjį Kupiškio 
miestą, pasileidome tiesiog į Kupiškio 
biblioteką, kur mūsų būrelį pasitiko 
bibliotekos vedėja ir jos pavaduotoja 
Lina Matiukaitė. Netrukus atsirado ir dar 
viena bičiulė, iki šiol pažinta tik iš laiškų, 
“Panevėžio ryto” redakcijos darbuotoja 
Eugenija Urbonienė. Užsimezgė kalbos 
(net ir vaišės!), atsirado foto aparatas!.. 
Deja, mūsų kelionės vadovas Jonas 
Didžiariekis ragina sėstis į mašiną, nes 
laikas namo, ypač kad dienelė šiandien 
ne iš tų gerųjų - nuo pat ryto dulkia 
lietutis. Lietus mūsų “nepaleido” iki pat 
namų, bet išvyka buvo labai įdomi.

Liepos 4 d. Vilniaus mokyklų 
namuose įvyko “Didysis Austra
lijos madų paradas”, į Lietuvą užsukęs 

pirmą kartą. Buvome pakviesti ir mes. 
Apie paradą nerašysiu, nes jį gražiai 
paminėjo Algis Bučinskas š.m. “M.P.” 
Nr.4. Viskas vyko labai panašiai kaip 
Sydnėjuje - tos pačios mados, tos pačios 
merginos, globojamos p. Ramonos 
Rataitės-Zakarevičienės. Vilniečiai šį 
madų paradą tą vakarą žiūrėjo dviem 
pamainom. Rytojaus dieną madų paradas 
išvyko į Klaipėdą, o po to - į užsienį, nes 
numatyta aplankyti visą eilę Europos 
kraštų.

Liepos 5 d. vakare Vilniaus 
universiteto Šv. Jonų bažnyčioje 
vyko didžiausių Lietuvos vargonų 

pašventinimas. Šie vargonai turi 64 
registrus (kas jie ten tokie bebūtų!) ir 
tokių net ir visoje Europoje nedaug esą.

Kaip rašoma išdalintoje to vakaro 
koncerto programoje, šių vargonų 
pradžia buvusi XVIII a., kai jie buvo 
pastatyti Polocko jėzuitų bažnyčioje, 
žinoma, tik ne tokios apimties - jų didi
nimas truko eilę metų. Po 1831 m. 
sukilimo rusų valdžia Polocko bažnyčią 
uždare, o pačius vargonus, po ilgų derybų, 
perėmė Vilniaus universitetas. Universi
teto Šv. Jonų bažnyčioje jie buvo persta
tinėjami, didinami ir išbuvo iki 1949 m., 
kai tarybinė valdžia bažnyčią uždarė ir 
pavertė sandėliu, o vargonai buvo “išlau
žyti ir išnešioti”. 1965 m. bažnyčia vėl 
perduota Vilniaus universitetui ir 
pradėta restauruoti.

Tą vakarą, paraginti mūsų geros 
bičiulės Genutės, prisistatėme į Šv. Jonų 
bažnyčią - į vargonų šventinimą ir po to 
sekusį koncertą. Jo metu specialistai šiais 
vargonais išpildė visą eilę M.K. Čiur
lionio, J.Naujalio, M.Zarinš irkt. muzikų 
kūrinių.

Na, tai iki kito karto!

Brydis Baltijos jūroj
Nors karo pabaigoje netrūko šiurpių įvykių, plačiai nuskambėjo vokiečių 

laivo “Wilhelm Gustloff” torpedavimas Baltijos jūroje. Su juo nuskendo beveik 
visi 7000 plaukusių pabėgėlių, daugumoje moterys ir vaikai Viena iš išlikusių 
gyvų - melboumiškė Viltis Kružienė. Spausdiname jos prisiminimus apie šį 
sukrečiantį įvykį. Red.

Viltis Kružienė
Nors tai buvo gana seniai, bet man 

atrodo, kad tas viskas įvyko tik vakar.
1944 metų liepos mėnesį, gavę leidimą 

iš vokiečių įstaigos Kaune ir susikrovę 
šiek tiek reikalingiausių daiktų, 
atvykome į Kauno geležinkelio stotį 
laukti traukinio, kuris turėtų važiuoti 
Vokietijon. Stoties aikštėje sėdėdami ant 
savo bagažo, laukėme visą dieną. Saulutė 
svilino be pasigailėjimo. Aplinkui 
krautuvių nebuvo. Iš namų išėję nuo 
ankstyvo ryto gerokai išalkome. Gatvėje 
netoli stoties moterys pardavinėjo 
prisirpusias braškes. Nusipirkę ir 
atsigaivinę skaniomis braškėmis, toliau 
laukėme atvažiuojančio traukinio. 
Lauktasis traukinys iš Vilniaus į Kauną 
atyyko tik vakare.

: Dalis traukinio vagonų buvo 
keleiviniai ir jie jau buvo užimti atvykusių 
iši\lilniaus keleivių. Kiti vagonai buvo 
prekiniai. Mano šeima sulipo į prekinį, 
kuris |tuvo švariai priklotas šiaudų. Į jį 
sulipo Mikitos šeimos. Apie aštuntą 
vakaro traukinys pajudėjo. Pervažiavę 
Kauno Žaliąjį tiltą, atitolome ir nuo 
Kauno. Jau važiavome tolyn link Kybartų 
ir Virbalio, kol pasieksime pačią 
Vokietiją - tikriau sakant, Rytprūsius. 
Tada atrodė, kad Rytprūsiuose bus 
saugiau nuo besiveržiančios į mūsų kraštą 
sovietų kariuomenės. Visų nuotaika buvo
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prislėgta. Žmonės verkė palikdami savo 
gimtus namus.

Kybartuose traukinys sustojo ir dar 
ilgai stovėjo. Visi supratome, kad kažkas 
vyksta. Tolumoje girdėjosi lėktuvų ūžesys. 
Atrodo, kad bombardavo Kauną ar 
Vilnių. Traukinio įgula sustabdė va
žiavimą, matyt bijojo, kad lėktuvai gali 
pastebėti judantį traukinį ir į jį mesti 
bombas.

Taip traukinys stovėjo iki aliarmo 
atšaukimo, bet pavojui praėjus vėl 
pajudėjo. Greit pajutome, kad esame 
Vokietijos pusėje ir mus veža link 
Karaliaučiaus. Buvo graži vasaros naktis, 
o pro atidaras vagono duris žiūrėjome į 
tolstantį Lietuvos dangų galvodami, kažin 
ar dar kada galėsime sugrįžti į paliekamą 
mums taip brangų kraštą; Kokia bus 
mūsų ateitis, galėjome tik spėlioti.

Kitos dienos ankstyvą rytą pasiekėme 
Karaliaučių. Traukinys sustojo ir mums 
buvo pranešta, kad čia stovėsime pora 
valandų. Netrukus iš vagonų pasipylė 
žmonių minia. Visi bėgo praustis ir 
atsigaivinti po praėjusios nakties ke
lionės. Vieni skubėjo prausyklon, kiti 
prausėsi čia pat prie vandens hidranto. 
Tboj gavome karštos vokiškos kavos ir 
sumuštinių, kuriuos mums davė vokiečių 
moterys iš taip vadinamos NSV 
organizacijos. Ir vėl sušvilpė garvežys, o 
jau sekantis sustojimas buvo Lenkijos 
miestelio stoty, vardu Stary Grodek, bet 

vokiečiai jį vadino Stargard. Traukiniui 
sustojus, j jį įlipo uniformuoti vokie
čiai traukinio kontrolieriai. Tikrino 
keliaujančiųjų dokumentus. Tikrumoje 
tas traukinys buvo skirtas vokiečiams, bet 
per patikrinimą keleivių tarpe atsirado 
apie 60 lietuvių, turinčių tik lietuviškus 
dokumentus. Jų tarpe ir mano šeima. 
Šiuo traukiniu vežė vokiečius į jiems 
paruoštą stovyklą Poznanės mieste 
(vokiečių vadinamą Posen). Mus lietuvius 
išlaipino čia pat ir visus nuvedė į netoliese 
esančią didelę stovyklą, pilną apsistojusių 
rusų pabėgėlių. Mums buvo pasakyta, 
kad čia nakvosime tik vieną naktį, o rytoj 
mums bus surasta kita vieta.

Sekančią dieną mus apgyvendino 
atitvertame alaus barė. Barui paliko 
patalpas prie gatvės, o mus apgyvendino 
iš sodo pusės. Guoliui buvo patiesta 
šviežių šiaudų. Maistui virti atvežė lauko 
virtuvės katilą ir paskyrė vokietę moterį, 
kuri turėjo mums pristatyti maistą. Čia 
gyvenome tik laikinai. Vėl reikėjo 
važiuoti traukiniu į kitą miestą, kuris 
vadinosi Gdynia, vokiškai -Gotęnhafen. 
Atvažiavus, tuoj mus visus nuvedė į 
dezinfekcinį baraką - nuutėlinimui. 
Turėjome po dušu išsimaudyti, o rūbus 
ten pat išdezinfekavo. Tada mus nuvedė 
į didžiulę kelių tūkstančių įvairių tautybių 
pereinamą stovyklą, kur ant vartų buvo 
užrašyta “ARBEITSLAGER”. Čia ir vėl 
radome daug rusų pabėgėlių, vadinamų 
“Ostarbeiter”, bet mums, lietuviams, 
davė atskirą baraką. Buvome jau švariai 
apsitvarkę, kai mus aplankė stovyklos 
viršininkas vokietis. Trumpai pasišnekė
jus sužinojome, kad čia atlikę reikiamus 
formalumus būsime skirstomi į darbus.

Sekančią dieną prasidėjo darbų 
skirstymas. Mūsų šeimoje jauniausia 

sesutė buvo vos keturių metukų, tai mano 
mamą paskyrė dirbti į virtuvę gretimoje 
dirbančiųjų stovykloje. Čia jai bus 
lengviau prižiūrėti mažąją dukrelę. Patėvį 
- į laivų uostą, o mane, kadangi mokėjau 
vokiečių kalbą ir rašyti mašinėle, paliko 
dirbti pereinamos stovyklos raštinėje. 
Mano tėvų gyvenamoji stovykla buvo tik 
už šios stovyklos tvoros, kur aš dirbau. 
Tėvai gavo kambarėlį su trimis lovomis. 
Dar buvo stalas ir pora kėdžių. Tame 
pačiame koridorėlyje kambarį gavo kita 
lietuvių šeima be vaikų.

Tai tokia buvo mūsų gyvenimo pradžia 
atvykus į svetimą kraštą. Susitaikę su 
likimu, galvojome šitaip sulaukti karo 
pabaigos. Net ir į Lietuvą atgal, po karo, 
bus netoli sugrįžti.

Tačiau likimas lėmė kitaip. Po šešių 
mėnesių artėjo karo frontas. Sovietų 
kariuomenė veržėsi pirmyn į Europą. Vėl 
reikėjo susikrauti savo skurdų turtą ir 
keliauti toliau. Ir vėl rūpestis. Iš Gdynės 
miesto ribų (vokiškai Gotenhafen) 
draudžiama išvažiuoti be leidimo, kol 
nebus evakuoti vokiečių pabėgėliai iš 
Rytprūsių. Na, o frontas sparčiai artėjo. 
Per didelį vargą, apsimetusi esanti iš 
Rytprūsių, Gestapo įstaigoje gavau 
leidimą keliauti Vokietijon su visa šeima 
ir galėjau nusipirkti geležinkelio bilietą 
bei pasiųsti turimą bagažą.

Mieste suirutė. Sovietų kariuomenė 
nelabai toli. Visi bėga kur kas gali. 
Sutvarkę ir pasiuntę turimą bagažą, 
sekančią dieną visa šeima atvykome į 
traukinių stotį. Čia sužinojome, kad gal 
atvažiuos dar vienas traukinys iš Danzigo 
į Gotenhafen, ir su juo galėsime važiuoti 
į Berlyną. O toliau, kaip Dievas duos.

(Tęsinys sekančiame “M.P.” numeryje)
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Hliutės kampelis
NEPAVYKUSIUS PIPŠLYUUS

Lietuvą krikštijant reikėjo išversti maldas, Šv. Raštą, rašyti pamokslus, o vėliau ir 
pasaulietišką literatūrą. Kai vertėjams pritrūkdavo lietuviškų žodžių, jie ir patys kai 
ką sukurdavo, taip gerai pajusdami lietuvių kalbos dvasią, kad dabar nežinai - ar tas 
žodis tiesiog iš to meto kalbos paimtas, ar rašytojo sukurtas. XVI - XVIII a. laikotarpyje 
Mažvydo knygose randame buitį, įstatymą, mokslą, muitą; Daukšos raštuose -rašytoją, 
kardą, veikėją, paveikslą, slibiną; Sirvydo - prakalbą, stiklinę, nuodėme, muilą, iždą 
ir kupranugari! Daukantas mums davė auką, aukurą, laikrodi, būdvardi ir daiktavardi.

Tačiau dažnais atvejais rašytojai, nerasdami visai tikslaus lietuviško žodžio ir 
norėdami Žūt būt įpiršti savo sugalvotą, kaip tikri piršliai gyrė savo siūlomą jaunikį. 
Tačiau mūsų kalba buvo išranki panelė ir ne vieną tokį pasiuntė “šunims šėko pjauti”.

Dabar tokie siūlyti “naujadarai” mums tik šypseną sukelia. Ar patiktų artojui, 
jeigu jį vadintume jungvilkiu. jei mūsų burmis trai vadintųsi miestvaldžiais, o dvarininkai 
gyventų didžnamėse? Darbininkai dirbtų dirbinyčiose, austuvėse, drabužius mums 
siūtų siuvikai arba rūbdarbiai. Vieton akinių turėtume veizykles, o susirgę gultume į 
negalėtuvę. Ten mus paguostų koks protameilis (filosofas), o pasveikę eitume atsigauti 
į veizyklę, stebuklinę arba vypsoseną (teatrą).

XIX - XX a. sąvartoje atsirado kalbininkų ir rašytojų, kurie ėmėsi valyti rusicizmais 
užterštą kalbą. Kai kurie, entuziazmo pagauti, buvo pasišovę ne tik rusicizmus, bet 
visus tarptautinius žodžius išguiti. Vieton barometro ir termometro jie siūlė oramieri
ir šiltamierj, vieton egoisto - savininką, vieton geografijos, archyvo ir atomo - 
žemaprašj, senraštvietę ir pirmoką. Tik čia jau kalbininkai užkirto jiems kelią.

Ne visuomet ir kalbininkams pasisekdavo “savo jaunikį” įpiršti. Rygiškių Jono 
siūlyta virtuvė virimo plytai pavadinti, prigijo, bet kita reikšme. Nepasisekė įpiršti ir 
pinigyno vieton iždo. O kai PVileišis Vilniuje išleido R.Jono redaguotą knygelę, 
R. Jonas siūlė parašyti “kaina 50 kap.” Vileišis reikalavo rašyti “prekė 50 kap.” Taręsi

- nesusitarę, pagaliau parašė “50 kap.”

Gerbiama Redakcija,
Noriu per “Mūsų Pastogės” redakciją 

kreiptis vienu reikalu, kuris galbūt įdomus 
ir kitiems skaitytojams. O šis reikalas yra 
toks: žinome, kad Adelaidėje yra pono 
Viktoro Baltučio tvarkomas ALB 
Archyvas, kuris mielai priima senus 
dokumentus apie Australijos lietuvių 
gyvenimą ir organizacijas. Tai labai puiku. 
Bet atsiranda ir tokių senienų, kurios 
labiau tiktų Lietuvos archyvams. Girdžiu, 
kad Lietuvoje tokių archyvų yra keli, ir 
nebesusigaudau, kuris ką daro. Gal kas 
nors per “M.P.” galėtų nurodyti adresą to 
naujojo archyvo, kuri turi Išeivijos studijų 
centras prie universiteto Kaune? Man 
taip pat neaišku, kuriam archyvui ponas 
Gabrielius Žemkalnis perdavė mūsų 
diplomatijos raštų kopijas? Tai, rodos, 
Centrinis archyvas ar panašiai.

Redakcija: Pasistengsime patenkinti visus 
p. J.Rinkaus pageidavimus.

Jo minimos temos turbūt domina ir daug 
kitų skaitytojų. Šį kartą atsakome į klausimą 
apie rajonus ir apskritis.

Prieškarinės Lietuvos suskirstymas į 
■ apskritis išliko ir po karo, iki 1950 metų. 
Tada pagal sovietinę sistemą panašiu 
administraciniu vienetu tapo rajonas, ir 
iš pradžių jų buvo 88. Rajonų ribos ne 
kartą buvo peržiūrėtos, kol 1985 metais

KLAIDOS ATITAISYMAS
“Mūsų Pastogės” Nr. 28, sporto skyriuje Kas? Kur? Kaip?, straipsnelyje “Lietuvos 

sportininkai-tremtiniai” vietoje: žemaitis Jasiūnas, turėjo būti žemaitis Gasiūnas.

Kitu reikalu. Mano giminaitis 
Lietuvoje rašo, kad valdininkijos yra “per 
daug”. Jei ko nors negali “meras”, reikia 
važiuoti “į rajoną”, tada galbūt “į 
apskritį”, galų gale “į Vilnių”. Gal kuris 
vienas iš Jūsų apžvalgininkų galėtų nors 
trumpai paaiškinti, koks yra skirtumas 
tarp rajonų ir apskričių, jau nekalbant 
apie kitus “lygius”? Būtų įdomu ir kitokie 
apžvalginiai straipsniukai, pvz. kiek ir kaip 
Lietuva yra prasiskolinusi, kas yra tas 
“LUKoil”, kurį dabar žada bausti net 
Rusijos valdžia^ir dėl kurio tiek dabar 
Lietuvoje ginčų)? Tūriu ir daugiau 
klausimų, bet nenoriu Jūsų per daug 
varginti.

Linkiu geros sveikatos “Mūsų 
Pastogei”, o dėl pinigų, tai drąsiau 
kreipkitės ir į pačius skaitytojus.

Viso geriausio. J.Rinkus

buvo sudaryti 44 rajonai ir 7 miestų 
rajonai (miestai). Po Nepriklausomybės 
atkūrimo, 1995 metais LDDP valdymo 
metu buvo įkurtos apskritys, kurių 
kiekviena sujungė kelis rajonus.

Dabartines apskričių ribas nurodo čia 
spausdinama schema. Reikia pridurti, kad 
šalia rajonų ar apskričių dar yra rinki
minės apygardos, kurių šiuo metu yra 71. 
Rinkiminių apygardų ribos su rajonų ir 
apskričių ribomis nesutampa. “M.P.” inf.

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
“Aliutės kampeliui” paįvairinti

Mane nuo pat mažens mokino, kad 
germanas pasidarė “vokietys”, kai 
įsibrovė į Prūsiją ir “vokt” pradėjo. 
Pavogė vietinių žemę, sodybas, išdegino 
ir išpjovė šventus miškus, pasisavino 
gintaro rinkliavą, žuvį upėse ir ežeruose, 
o vietinius žmones pavertė vergais.

Įdomu, kad populiarūs išsireiškimai 
turi Istorinį pagrindą. XVI - XVII a. 
anglų karo laivai buvo ginkluoti 
patrankomis. Prie kiekvienos patrankos 
būdavo sudėta mažą piramidė geležinių 
sviedinių, kuriuos patrankos aptarnautojai 
turėjo prižiūrėti.

Viskas atrodydavo tvarkingai 
parengta, kol laivas plaukė ramiuose 
vandenyse, bet kai laivas pradėdavo 
siūbuoti, sviedinių piramidė sugaudavo 
ir sviediniai lakstydavo po denį žaibišku 
greičiu. O artileristai lakstė iš paskos juos

Dar apie lietuvių lakūnus
Buvo įdomu perskaityti “Mūsų 

Pastogėje” R. Tarvydo aprašymą apie 
lakūną Marcinkų. Esu perskaitęs knygą 
“The Great Escape” ir vėliau mačiau 
filmą. Ten Charles Bronson-Bučinskas 
vaidino pabėgusį lenką RAF lakūną. 
Hitlerio įsakymu buvo sušaudyti visi 
svetimtaučiai lakūnai, tarnavę RAF, 
įskaitant ir kapitoną Marcinkų. Jis bėgo 
kaip lietuvis pabėgėlis, bet nepavyko. Po 
karo anglų karo teismas Hamburge kažką 
teisė. Paminėjo ir kapitoną Marcinkų. 
Amerikos lietuvis, US Navy admirolas 
Bakutis vadovavo”Deep Freeze”, US 
Antarktikos bazei, Christchurch, 
Naujojoj Zelandijoj. Berods Bakutis 
nušovė 8 japonų lėktuvus, kai dar buvo 
US Navy lakūnas. Apie jį buvo rašyta 
žurnale “National Geographic”. ,

Tai pat vienam Amerikos lietuviui 
lakūnui, nukritus lėktuvui, japonai su 
kardu nukirto galvą. Bet vietos, pavardės 
neprisimenu.

Ar tai nuoseklumas?
Pono Arvydo Dumčiaus “susijaudinime” 

laiške Redaktorei įžvelgiu nemandagią 
pašaipą tiems, kurie skirtingai nuo jo 
pasaulėžvalgos regi būčių ryšius (dva
singumas), tiki (kultūringumas) ar turi jam 
nesuvokiamus pergyvenimus (asme
niškumas). Ir jei dar jis laikosi atokiau 
nuo šitokių “dvasinių pašvaisčių”, tai dar 
nereiškia, kad jis, ir panašiai kiti, jau gali 
imti pašaipinius dantų krapštukus ir 
kaišioti juos, kaip į kokius sūrio gaba
liukus, į kitaip mąstančių sąžines, pažiūras 
ar tikėjimus ir susidoroti.

Šitai p. Dumčius daro, sakyčiau, 
neišsitverdamas savo nuoseklume susi
tikęs su jam regimais “kvailiais”. Tokiu 
atveju jo nuoseklumas - JO SVEIKAS 
PROTAS turėtų jam siūlyti ne ant 
“padlos joti ir malūnų ieškoti”, bet 
parašyti nei vieno neužgaunantį rašinį ir 
palyginimais paliudyti SAVĄJĮ tiesos 
pažinimą.

•< Jei'p. Dumčius dar prisimenate 
Redaktorės siūlymą dėl anoniminės 
kritikos bei su ja surištų plunksnavardinių 
pasisakymų, ar nematote, kad Jūsų 
susijaudinime iš tikrųjų gan vaikėziškai 
“susitvarkėte” su Bučinsku, Mauragiu ir 
Lomsargiene, “M.P” Nr. 29 , tik dėl to, 
kad jie pasirašė po savo “tikėjimais” ir 
Jums suteikė progą juos iššaipyti? Tad 
kame Jūsų sveiko proto nuosaikumas, jei 
nekęsdamas “kvailių”, negalite jiems leisti 
“sava galva riedėti?”

Gerbdama Žmogaus Teises, tokių 
teisių reikalauju ir sau, ir tiems, kurie ar 
Į Jus, ar į mane yra panašūs.

O Jūs, p. Dumčiau, ar esate pasiryžęs 
tą patį daryti?

gaudyti ir ne vienas skaudžiai kentėjo, 
sviediniui atsimušus į kojas. >1 ■

Kažkas sugalvojo padaryti dėžę su > 
apvaliai išpjautomis lentynėlėmis, kurio--:; 
se sudėti sviediniai po denį nebesiritinėjo.

Šį išradimą pavadino “beždžione” 
(monkey). O kadangi ši “beždžionė” 
buvo nulydyta iš žalvario (brass), turbūt 
kad nerūdytų, artileristai vadindavo 
dėžes žalvario beždžione (brass- 
monkeys).

Kol laivynas plaukiojo tropikuose, 
viskas buvo tvarkoj. Bet atėjo laikas, kai 
dalis karo laivyno buvo pasiųsta į Baltiją 
prie Skandinavijos pakraščių. Atėjus 
žiemai sviediniai prišąlo prie “žalvario 
beždžionių”.

Jūreiviai, sugrįžę namo, pasakojo 
namiškiams apie šaltį, kad “Froze the 
balls to the brass-monkey”.

Endrins Jankus, Tasmania

Geriausia rusų moteris lakūnė 
numušė 12 vokiečių lėktuvų. Jos pavardė, 
berods, Litvinova. Bet gal čia “nenuga
limosios” armijos propaganda?

Kalbant apie lietuvius lakūnus, galima 
paminėti porą išsamių straipsnių su 
daugeliu fotografijų, apie prieškarinės 
Lietuvos aviaciją: “The Annals of 
Lithuanian Aviation”, Air Enthusiast, vol 
29, 1986, ir “Lithuanian Aircraft, 1922- 
1939”, Air Pictorial, July 1988. Kartais 
žurnaluose būna trumpesnių straipsnių 
apie dabartinės Lietuvos aviacijos 
lėktuvus ir sklandytuvus.

Amerikos laivyne lietuviai irgi 
pasižymėjo. Teko skaityti, kad iš vieno 
angliakasių miestelio Amerikoje 2-3 
lietuviai, angliakasių vaikai, pasiekė 
admirolų laipsnius. Vietinis lenkas 
kunigas savo parapijiečiams pasakė 
“Matote, ką šio miesto lietuviai atsiekė, 
o ką Jūs esate padarę?”

Renoldas Čėsna

Tuo pačiu gal būtų “į temą” (nuo 
Redakcijos priklausys) išspausdinti šiuos 
du mano eilėraščius. Aš manau, kad man 
pavyko pagauti “nuotaiką” žmogiškuose 
nesusipratimuose.

Elena Lomsargienė, Adelaidė

KAS TU ESI?
Nejaugi nematai?!
Deja, tiktikiškai nematau nei aš kažko... 
Vienok prašau tave žinoti;

nesu aš mano akiniais...
nesu nei savo marškiniais...

Tiktai matau, kodėl žinau, 
kas aš esu.

Klausiu šį klausimą retai,
Tačiau atsakymą regiu kiekvieną dieną, 
Kai veidrodyje vis matau - 
ESU ŽMOGUS KAIP TU!

Save matydamas tave matau:
AŠ NESU VIENAS! Ir linksmai 
kasdieniniu taku vingiuoju sau, 
kaip tu savuoju.

Todėl, kiek verta man būtų klausti 
kas esi tu,

ir kamuotis su rūpesčiu, kad nežinau, 
KĄ TAVO VEIDRODIS PARODO

TAU?...

VELNIAS
Negražus, bjaurus, šlykštus - 
Sulig aplinkybe gali būti kiekvienas. 
Bet jei kas tariamai esą velniais - 
Dėkokim Dievui, jei 
Juose matomas tiktai žmogus! 
Su juo jau galim imtis.
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Antanas Laukaitis

Metai be Stasio balius, šį kartą tampriai surištas su 
būsima Sydnėjaus Olimpiada. Klubo 
pirmininkė Angonita Wallis, pasipuošusi 
kaip olimpinė karalienė, gražiai sutiko 
atvykstančius įvairiai apsirengusius 
svečius, mat baliaus žmonių apranga 
turėjo atspindėti senovinę ar modernią 
olimpinių dalyvių išvaizdą. Taip kad 
matėsi ir gražių, baltai apsirengusių 
vaidilučių, ir graikų olimpinių kovotojų, 
ir damų puikiomis, gal ne olimpinėmis, 
bet karališkųjų rūmų balių suknelėmis. 
Daugiausiai matėsi sportiniais lietuviš
kais, australiškais bei olimpiniais tre
ningais vilkinčių svečių.

Pagyrimo vertas didžiosios salės 
papuošimas. Jeigu anksčiau buvusi 
įžymioji mūsų krepšininkė Gražina 
Newman turėjo labai gerą ir taiklią ranką 
mėtydama į krepšį, tai dabar ta ranka yra 
tokia pat gera visokiems meniškiems 
papuošimams. Reikia tik džiaugtis ir 
sveikinti, kad iš geros krepšininkės ji tapo 
gera menininke. Gražina su savo val- 

Jūraičio - “Tėvo” 
■ Rodos tik vakar su

Stasiu Juraičių, vadi
namu sporto klubo “Kovas” “Tėvu”, ir 
kitais draugais sėdėjome Lietuvių Klube 
ir dalinomės-ąvairiais-įspūdžiais iš 
Lietuvos, gvildenome sportines ir atei
nančios Olimpiados temas. Tačiau 
prabėgo metai, kai praėjusių metų liepos 
16 d., pakirstas sunkios vėžio ligos, 
amžinai atsisveikino ir į amžinąjį Anapilį 
iškeliavo šis žinomas Sydnėjaus sporto 
veteranas. Jis buvo gerai žinomas čia ir 
gal ne mažiau Lietuvoje, ypač sporto 
žmonių tarpe. Su gana anksti mirusia 
žmona Maryte išaugino tris dukras ir 
sūnų, kurie jaunystėje buvo aktyvūs 
koviečiai. Stasys savo ankstyvą sportinį 
gyvenimą pradėjo Kybartuose, vėliau 
Vokietijoje ir čia, Sydnėjuje, labai 
aktyviai įsitraukdamas į sportinį ir 
lietuvišką gyvenimą. Buvo “Kovo” pir
mininku. Stasys buvo vienas iš pirmųjų, 
galėjęs lankytis Lietuvoje, nes jo tėvas dybos pagalbininkais per visą salę nuo 
labai nukentėjo nuo vokiečių ir jam 
duodavo leidimą aplankyti tėviškę. 
Praėjusiais metais nuvažiavęs į Lietuvą, 
nors ligos spaudžiamas, Stasys paskutinį 
kartą atsisveikino su savo brangiais 
giminaičiais ir brangia Lietuva, kurią jis 
tikrai ir stipriai mylėjo. Dukros parvežtas 
į namus, atsigulė į ligoninę ii;,ten mirė. 
Iki paskutinės savo gyvenimo valandos 
manęs klausdavo, kaip .sekasi.Lietuvos 
olimpiečiams ir tikėjo, kad ir pats galės 
dalyvauti Olimpiadoje. Gaila, Stasy, bet 
Olimpiadą su Tavo draugais, Tave gražiai 
prisimindami, mes matysime, o Tavo 
vardas jos metu tikrai bus paminėtas.

Olimpinis “Kovo” balius
Liepos 15 dienos vakarą Sydnėjaus 

Lietuvių Klubas jau seniai nematė tiek 
daug tautiečių, ypač jaunimo. Tai buvo į H metinį savo klubo balių,
sporto klubo “Kovas” metinis tradicinis Balius prasidėjo puikia, mums gerai

lubų nuleido didžiulį olimpinį simbolį - 
penkių spalvų žiedus, simbolizuojančius 
5 kontinentus. Scenos priekyje buvo 
įrengtas olimpinės ugnies aukuras, pakyla 
pirmųjų trijų vietų laimėtojams, o ant 
kiekvieno stalo stovėjo labai gražūs, 
miniatiūriniai olimpinės ugnies fakelai. 
Ant gražiai papuoštų stalų buvo pridėta 
lengvų, saldžių užkandėlių, nes už 15 
dolerių šiltos vakarienės, kaip kelios 
vyresnės moterys norėjo,.paruošti 
neįmanoma. Svečių buvo vos ne pilnutėlė 
didžioji salė. Tikrai sveikintina, kad į 
balių apsilankė didelis skaičius naujai 
atvykusių ir dabar čįa dirbančių jaunų 
lietuvių. Gaila ir net skaudu, kad didelė 
dalis vyresniųjų, buvusių sportininkų ir 
net “Kovo” garbės narių nesiteikė atvykti 

Lietuvos 
olimpiečiai 

atrodys gražiai
Į Sydnėjaus olimpines 

žaidynes ankstyvą Lietuvos 
rudenį išvykstantys Lietuvos 
sportininkai pastaruosius 
mėnesius įtemptai treniruo
jasi. Jiems nebereikia galvoti 
apie aprangą. Tho pasirūpino 
Vilniaus modelių namų 
dizainerė Jolanta Talaikytė. 
Australijoje lietuviai pasiro
dys vilkėdami ryškiaspalviais 
madingais kostiumais.

1988 metų Calgary 
olimpinių žaidynių aukso 
medalio laimėtoja, 39 metų 
slidininke Vida Vencienė 
netikėtai tapo manekene. 
Vyriški reprezentaciniai kos
tiumą! buvo siuvami pagal 
Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto (LTOK) olimpinių 
rinktinių direkcijos direkto
riaus Kazimiero Steponavi
čiaus figūrą. Lietuvos dele
gacija puikuosis elegantiškais 
kostiumais, prie jų skoningai 
parinktomis liemenėmis,

kun it 51 ii
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VERTIKALŲJĮ Religija, pagrįsta JėzauVftns’taus išpažinimu. 2. Vergas, besikaunantis 
su kitu vergu arenoje. 5. “Veršiukų šalis”. 6. Svetimšalis senovės Romoje. 7. Gausiausias 
laisvųjų gyventojų luomas, neturėjęs politinių ir pilietinių teisių. 8. Senosios Romos centras, 
kur imperatorius, norėdamas išaukštinti save ir sostinę, statė paminklus, šventoves. 10. Knyga 
- krikščionių bažnyčios pripažinti pasakojimai apie Jėzaus Kristaus gyvenimą ir mokymą. 11. 
Valstybės valdymo forma, kur visi aukščiausi valstybės valdymo organai tiesiogiai renkami. 
13. Kaip romėnai vadino nukariautą šalį?
HORIZONTALIAI: 1. Miestas, su kuriuo romėnai kariavo dėl viešpatavimo viduržemio 
jūroje, 3. Monarchinė valstybė, kurią valdo imperatorius. 4. Dievų garbinimo vieta. 9. “Visų 
dievų šventovė” Romoje. 12. Egipto karalienė, ištekėjusi už romėno. 14. Garsus kartaginiečių 
karvedys. 15. Kaip romėnai vadino kartaginiečius? 16. Epyro karalius, kuris pasiekė prieš 
romėnus pergalę, pareikalavusią per daug jėgų. 17. Aukščiausioji valstybės taryba. 18. Pirmasis 
Romos imperatorius.

KRYŽIAŽODŽIO Nr. 9 SPRENDIMAS
VERTIKALIAI: l.Dzeusas. 2. Aristokratas. 3. Atėnai 4. Herodotas. 5. Maratonas. 7. Odisėja. 
8. Olimpas.
HORIZONTALIAI: 1. Demokratija. 6. Teatras. 9. Komedija. 10. Apolonas. 11. Troja. 12. 
Hadas. 13. Aristotelis.

g palaidinėmis, įvairiais ryškių spalvų aksesuarais. “Sportininkės nori gražiai atrodyti, 
C mėgsta puoštis, kad patiktų sau, konkurentėms ir vyriškajai lyčiai. Deja, kartais mes 

grožio ir elegancijos sferoje esame per daug konservatyvios”, - atsiduso Vida Vencienė.
“Iš pradžių galvojau apie safario arba etninį stilių su liaudiškomis detalėmis, po to- 

elegantišką. Tačiau Olimpinis komitetas nutarė, kad patogiausias variantas - klasikinio 
stiliaus kostiumai”, - sakė dizainerė Jolanta Talaikytė. Ji sukūrė po du reprezentacinių 
kostiumų variantus vyrams ir moterims: laisvesnio stiliaus pilkos spalvos ir klubinio 
stiliaus tamsiai mėlynos, prie jų derinami ryškūs aksesuarai. (Pagal “Lietuvos rytą”) 
Mūsų Pastogė Nr. 31, 2000.08.07, psl. 6

Sudarė.luntli Zailskieaė

žinomo Ričardo Bukio-Bukevičiaus 
kapelos muzika, o ji visą vakarą grojo 
tikrai pasigėrėtinai.

Oficialią dalį atidarė ir svečius 
lietuviškai bei angliškai pasveikino 
“Kovo” pirmininkė Angonita Wallis, 
paprašydama į salę įnešti Australijos, 
Lietuvos ir Olimpinę vėliavas, kurias 
įnešė koviečiai sportininkai - Vytas 
Burokas, Arnoldas Skinkys ir Michael 
Šepokas, palydint olimpiniam Lietuvos 
attache Antanui Laukaičiui. Vėliavas 
įtvirtinus specialiuose stovuose, pir
mininkė pranešė, kad į' salę įnešama 
olimpinė ugnis, kurią įnešė ir visus stalus 
apibėgdamas prie “aukuro” prinešė 
baltai apsirengęs tolimojo Pertho 

‘sportininkas Gintaras Radzivanas. 
Pirmininkė paprašė ugnį perduoti 
olimpiniam attache ir jis su šiuo fakelu 
uždegė olimpinį aukurą, kuris degė visą 
baliaus laiką. Atidarymo vaizdas buvo 
puikus ir svečiai negailėjo plojimų.

Baliaus metu buvo pravesta disko 
metimo ir rutulio stūmimo miniatiūrinės 
varžybos, kuriose dalyvavo atstovai nuo 
kiekvieno stalo. Laimėtojai-buvo ap
dovanoti aukso, sidabro ir bronzos 
“Kovo” medaliais. Ant stalų buvo padėti 
lapai su 21 klausimu sporto temomis; 
juos reikėjo atsakyti. Nežinau, ar buvo 
laimėtojų, nes klausimai buvo labai 
sunkūs. Visa tai pravedė David Newman. 
Baliaus metu visi ypač laukė, kada bus 
traukiama Olimpinė loterija, kurios 
prizas - du bilietai į Olimpiados 
pagrindinį renginį. Šios loterijos pelnas 
pusiau padalintas “Kovui” ir Lietuvių 
Klubui. Laimingo loterijos bilieto traukti 
buvo pakviesta Lietuvos gen. garbės 
konsulo žmona Juta Šliterienė. Bilietus į 
Olimpiadą laimėjo Laima Protienė. 
Baliaus metu buvo pravesta ir kita gerų 
fantų loterija, kurios visas pelnas 
paskirtas “Kovo” klubui.

Šis “Kovo” balius, kaip ir visi koyiečių 
renginiai, praėjo linksmai ir su pakilia 

KRYŽIAŽODIS Mr. ID 
Senovės Roma

nuotaika. Šoko visi, linksminosi visi, o 
naujieji lietuviai net gražių lietuviškų 
dainų sudainavo. Ačiū koviečiams už 
gražų vakarą. Tikimės, kad Olimpiados 
metu jie pralinksmins ir svečius.

Vincas mūsų nepamiršta
Jau ketveri metai prabėgo, kai į 

Lietuvą iš Australijos sugrįžo buvęs 
“Mūsų Pastogės” redaktorius, buvęs 
“Kovo” pirmininkas, Bendruomenės ir 
sporto valdybų narys, šachmatų čem
pionas, lietuviškos spaudos bendradarbis 
ir nepavargstantis lietuviško darbo 
veikėjas Sydnėjuje, Vincas Augusti- 
navičius.

Ir dabar, artėjant Olimpiadai, Vincas 
atsiuntė malonų laišką, linkėdamas daug 
laimės šiame olimpiniame darbe. Jis 
tikisi, kad kartu su visais Sydnėjaus 
lietuviais, mes labai gražiai ir svetingai 
priimsime atvykstančius olimpiečius ir 
svečius iš Lietuvos. Panašiai kaip ir 1964 
m., kai dabartinio Lietuvos Prezidento 
Valdo Adamkaus-Adamkavičiaus vado
vaujami, į Australiją pirmą kartą atskrido 
Šiaurės Amerikos lietuviai krepšininkai. 
Australijoje jie sėkmingai žaidė ir garsino 
Lietuvos vardą. Vincas tuo metu buvo 
svečių sutikimo komiteto pirmininkas ir 
visas darbas bei atsakomybė buvo ant jo 
pečių. Tačiau jis bei kiti lietuviai visoje 
Australijoje savo darbus atliko ypač gerai 
ir svečiai buvo priimti gražiai. Ir dabar, 
gyvendamas jau Vilniuje, Vincas bendra- 
darbiauja vietos spaudoje, dažnai 
iškeldamas ir jam artimus lietuvių 
reikalus, tuo parodydamas, kad dalis 
širdies pasiliko ir čia. Dėkojame jam už 
tai ir tikimės, kad dabar kartu su kitu, 
buvusiu “Mūsų Pastogės” redaktoriumi 
Broniumi Žaliu, bus mūsų australiškieji 
ambasadoriai Lietuvoje. Tad geros 
sėkmės jiems ir jų šeimoms Tėvynėje. Tik 
gaila, kad ir Vincas, ir mes čia negalime 
suprasti, kodėl atkūrus savos valstybės 
nepriklausomybę, lietuviai nebesu- 
sišneka tarpusavyje?
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In memoriam
Atsisveikiname su Eugenija Mackevičiene - Gobyte

Mirė Alfonsas Giliauskas

Kaip rudenį geltoni lapai krinta nuo 
medžių šakų, taip ir mūsų bendro likimo 
broliai, seserys vienas po kito baigia šią 
žemišką kelionę...

Lyg žaibas perskrodžia Melboumo 
lietuvius žinia, kad ir vėl tokia mažytė 
šeima sumažėjo.

Š. m. birželio 30 d. iš šio pasaulio 
c pasitraukė Eugenija Mackevičienė.

Eugenija gimė 1923 m. Klovainiuose, 
religingoje šeimoje. Augo dvi seserys ir 
brolis. Motina mirė anksti, palikusi jauną 
šeimą. Tėvas su dviem vaikais emigravo į 
Ameriką, o Eugenija su vyru Zigmu ir jo 

*■ šeima pasuko į Australiją. Tėvas Juozas 
Gobys buvo lietuvių kalbos mokytojas, 
parašė knygų apie filosofiją, lietuvių 

: kalbą. Eugenija buvo darbšti. Visada 
f rasdavo laiko visiems padėti. Daugelį 
‘ metų dirbo MLKM Draugijoje vice- 
‘ pirmininkės pareigose, dainavo “Dainos 
' Sambūrio” chore, Parapijos chore, 

° mokytojavo lietuvių savaitgalio mokyk- 
* loję. Surasdavo laiko padėti australams, 

dirbdama St. Vincent de Paul organi- 
į zacijoje. Tai nenuostabu, kad su ja atsi- 

*1 sveikinti ir palydėti į paskutinę žemišką 
'1 kelionę susirinko daug žmonių.

Liepos 3 dieną šv. Marijos - Jūros 
Žvaigždės bažnyčioje šv. Mišias aukojo ir 

\ visas laidojimo apeigas atliko vietinis 
kunigas. Prie karsto garbės sargyboje 
stovėjo tautiniais rūbais pasipuošusios 
MLKM Draugijos narės.

Parapijos choras gražiomis giesmėmis 
atsisveikino su savo choriste. Solistas J. 
Rūbas stipriu balsu iškilmingai sugiedojo 
“Anapus Saulės”. Rožančių pravedė V. 
Jablonskienė. Z. Prašmutaitė atsisvei
kino su velione Parapijos choro vardu. H.

Eugenija Mackevičienė-Gobyte

Statkuvienė MLKM Draugijos vardu 
tarė: “TU buvai man ramstis Draugijos 
darbuose,pniekadb neatsisakydavai 
padėti...”.

Šeimos vardu atsisveikino žentas 
Robert Piggott, perskaitydamas jaudi
nančius laiškus nuo anūkės Raselės, 
dukters Antutės. Jos padėkojo močiutei, 
mamai už visą meilę, rūpestį: “kaip 
visiems liūdna...na, bet tai buvo Dievo 
valia...”.

Po šv. Mišių, išvežant Eugenijos 
karstą, visi laidotuvių dalyviai sustojo šalia 
vienas kito ir, tyliai muzikai palydint, tarsi 
nutiesė velionei garbės taką. Eugenija 
palaidota labai gražioje vietoje, Spring 
Vale kapinėse, apsuptose berželių. 
Gedulingi pietūs vyko Lietuvių Namuose.

Ilsėkis ramybėje, miela Eugenija.
A. Vyšniauskienė

Gautomis iš Lietuvos žinomis, liepos 
23 d. Vilniuje mirė Alfonsas (Alfa) 
Giliauskas. Prieš maždaug 80 metų gimęs 
šiaurės Lietuvoje, prie Utenos, studijavo 
Kauno Vytauto Didžiojo universitete 
ekonomiką ir vėliau dirbo Kauno ligo
ninėje vyriausiuoju buhalteriu. Artėjant 
frontui paliko Lietuvą ir, laimingai 
sulaukęs karo pabaigos, gyveno keliose 
pabėgėlių stovyklose, iš kurių pasku
tinioji buvo Traunstein, kurioje buvo 
vienu iš lietuvių stovyklos vadovų.

Atvykęs į Australiją ir atlikęs pri
valomą valstybei darbo kontraktą, 
apsigyveno Sydnėjuje. Pradžioje dirbo 
įvairius darbus, o vėliau, išlaikęs eg
zaminus, įstojo į Valstybinį Pašto 
Institutą, kurį baigęs daugiausiai dirbo 
Centriniame Sydnėjaus pašte. Čia išdirbo 
apie 30 metų - iki pensijos.

Velionis buvo laimingas žmogus. Dar 
pradžioje, gyvenant Sydnėjuje, jam 
nusišypsojo laimė ir jis loterijoje laimėjo 
tuo metu nemažą svarų sumą, už kurią 
gražiame Kirribilli priemiestyje nusipirko 
tris, vienas prie kito esančius namus. Ilgą 
laiką čia gyveno keli mūsų to laiko žymieji 
menininkai. Alfos namai buvo lyg ir 
menininkų prieglobsčiu.

Gyvendamas Sydnėjuje, pradžioje jis 
aktyviai reiškėsi vietiniame lietuviškame 
gyvenime. Buvo Apylinkės Valdybos 
narys, Krašto Valdybos iždininkas, 
kultūrinio sambūrio “Šviesa” narys,
T ipfiiviii Kluhn nurvK ir minlatinic “Mileli 

Pastogės” skaitytojas, kurią prenumeravo 
iki mirties jau gyvendamas Lietuvoje.

Neturėdamas šeimos Australijoje, o 
Lietuvoje likus broliui, seseriai ir kitiems 
giminėms, maždaug prieš penkerius 
metus nutarė visam laikui grįžti gyventi į 
Lietuvą. Pardavęs visą savo turtą ir tapęs 
gana turtingu žmogumi, Kaune prie 
įgulos bažnyčios nusipirko gražų butą ir 
ten kurį laiką gyveno. Tačiau sveikatai

Alfonsas Giliauskas

pablogėjus, tikėdamasis geresnės gydytojų 
priežiūros, persikėlė gyventi į Vilnių, kur 
apsigyveno šalia dabartinės Prezidentūros.

Būdamas Lietuvoje, visada aplanky
davau savo prietelių, pašto bendradarbį, 
tiek Kaune, tiek ir Vilniuje. Po tiek daug 
metų, išgyventų Australijoje, Alfos širdies 
dalis buvo dar pasilikusi Šioje kengūrų 
žemėje. Visuomet daug klausinėdavo apie 
čia likusius draugus, apie visą australišką 
ir lietuvišką gyvenimą, visuomet džiaugėsi 
mūsų pasiektais gražiais kultūriniais bei 
meniniais laimėjimais ir kartu liūdėjo, 
netenkant vis daugiau jaunystės draugų

a.a. Marija Andriusienė

__bei pricteiių. Pcrgyveno jis ir esamas 
Lietuvoje nesėkmes, tačiau džiaugėsi, kad 
gyvena savo Tėvynėje ir čia baigia savo 
gyvenimo dienas.

Ilsėkis'ramybėje, mielas prieteliau 
Alfa, Tave priglaudusioje ir Tavo taip 
mylimoje Lietuvos žemėje. Mano 
nuoširdi ir giliausia užuojauta visiems 
velionio giminėms ir jį iki mirties 

- globojusiems artimiems žmonėms.
Antanas Laukaitis

Birželio 23 Adelaidėje mirė Marija 
Andriušienė, žinomo rašytojo ir satyriko 
Pulgįo Andriušio žmona. Velionė Marija 
gimė 1911 metais Šiauliuose. Baigusi 
mokytojų seminariją, mokytojavo Klai
pėdoje, vėliau Kaune, kur susipažino su 
dabar irgi a.a. Pulgiu. Australijon velionė

Marija su šeima atvyko 1949 ir kurį laiką 
gyveno Bonegilla bei Cowra šeimų 
stovyklose. Vėliau ji mokytojavo vienoje 
Adelaidės mokykloje. A.a. Marijos 
pelenai buvo palaidoti a.a. Pulgjo kape. 
Liūdesyje liko dukros Laisvė ir Rasa, 
sūnus Ričardas su šeimomis. “M.R” inf.

a.a. Kristinai Cavill Karazijienei
mirus, jos mylimam vyrui Algiui, tėveliams, sesutei bei jos vyrui, broliukui 

ir visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

a.a. Marcelei Kemežienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukterį Iną ir žentą Alfą Olšauskus, sūnų 

dr. Kazį Kemežį, visus anūkus ir proanūkius.
Vida, Algis, Amanda ir Rimas Kabailai

a.a. Ignui Kava
mirus, reiškiame gilią užuojautą artimiesiems.

Sydnėjaus Lietuvių Klubas

Š.m. birželio 30 d. staiga mirus a.a.
' Eugenijai Mackevičienei, 

vietoje gėlių vargstantiems tautiečiams 
Lietuvoje aukojo:

$ 200 - Zigmas Mackevičius;
i(a po $ 100 - Les McMillan, Volkų šeima,

po $ 50 - I.Mackevičienė, V. Mac- 
n kevičius, E. Mackevičius, J. P. Mičiuliai, 

j?>- Z. Augaitis, V. T. Pošiūnai, J. Balčiūnas; 
d . $ 40 - Z. Prašmutaitė;
3 $ 30 - C. Mackevičius;

po $ 20 - V. G. Ališauskai, E. A. Šur
nos, H. Statkuvienė, A. M., E. Varnienė, 
L. Petruševičius, D. Lynikienė, V. Pum- 
pūtis, A. Lynikas, T. Mackevičius, L. 
Pranckūnienė, V. Vaitiekūnienė, A. G. 
Karazijos, S. Eimutis, J. D. Liubinas, R. 
D. Ragauskas, I. Stumbras, N. N.;

$15-J. M. Venckai;

po $ 10 - A. V. Baltrukoniai, A. E. 
Tomkevičius, J.. Žalkauskas. Ą. Vaitie
kūnas, J. VingrKnčM* ifflfeis, V. 

Jablonskienė, A. V. Sakalauskai, M. 
Sodaitis, Urbonavičienė, J. M. Vaitkus, 
G. Gasiūnienė, M. Igaunienė, A. Vyš
niauskienė, E. V Čižauskai, V. Bosikis, 
D. Sparvelienė, L. M.Kozlovskiai, V. S. 
Bartuškai, S. Šiuškus, D. Didžienė, R. 
Umbražiūnienė, G. R. Statkai, S. Tamo
šaitis, S. Liesis, E. Konstantopolas, J. 
Rūbas, H. D. Antanaičiai, K S. Stephens, 
A. Sadauskienė, K Hodgson, A. J. Skim- 
birauskas, J. A. Šimkus, O. J. Skim- 
birauskai, G. Končiūnienė;

po $ 5 - V. Lazauskas, V. Darnus, P. 
Bimba, A. Mills.

Viso surinkta $ 1565.
Už aukas dėkinga šeima.

Padėka
Mūsų mylimai dukrelei Kristinai iškeliavus į amžinybę, noriu 

pareikšti nuoširdžią padėką visiems, atvažiavusiems Ją išlydėti, ypač 
melboumiškiams dr. Andriui ir Linai Pranckūnams, Loretai ir Charles Tigani, 
Kristinai Dideįytei, Ritai Zemdegs, Juditai Dagienei ir jos dukrai Ventai, Birutei 
ir Romui Žvinakiams, Vijai Nerijai Žemkalnytei, Vytui Karazijai, Alenai ir 
Gediminui Karazijoms. Nuoširdus ačiū Aliutei Karazijienei už tokį gražų 
Kristinos gyvenimo apibūdinimą spaudoje.

Dr. Roma Voroneckaitė-Cavill

VAJUS “Kengūrų ir Koalų Pašonėje” knygos išleidimui sėkmingai tęsiamas
Nedrąsiai pradėję Šios knygos išleidimui VAJŲ, susilaukėme gausaus pritarimo 

ne tik Melbourne, bet ir kitose lietuvių bendruomenėse. Štai Geelonge lietuviai jau 
spėjo suaukoti 1500 dolerių ir, kaip sakė Geelongo Lietuvių Sąjungos pirmininkas, 
tai tik pradžia. Kaip jau buvo pranešta spaudoje, Geelonge knygos išleidimo VAJUI 
atstovauja p. Juozas Gailius, teL (0357) 214 235.

Širdingai ačiū p. Danutei Ankienei, iškėlusiai Sydnėjaus lietuvius su gražia 1200 
dolerių suma. Tai irgi turtinga pradžia, kuri, manome tęsis ir toliau. Ačiū Danutei. 
Apgailestaujame, kad sugedus TALKOS kompiuteriui, negavome kai kurių aukotojų 
sąrašo, taigi, jį gavę įdėsime į spaudą vėliau______________

Dėkojame “Mūsų Pastogei” ir “Tėviškės Aidams” už šio VAJAUS skelbimų ir 
aukojusiųjų sąrašų spausdinimą.

Knygos išleidimo vajui aukojo: $500 - ALKF-jos Valdyba; $100 - D. ir H. 
Antanaičiai; $50 - N.N.; $40 - O.Binkienė; po $20 - L.Didžienė, VPumputis, M. 
Miliauskienė, I.O.Dwyer, S.Ribačiauskienė, V.Ročienė, O.Šalkūnienė; $10- A. ir V.

, EJuškevičienė, A.Klimas, J.Leknius, D.Lynikienė, 
R.Ramanauskienė, A.Raudys,

Gabrielaitis, P. Šukienė.
Pinigai yra laikomi TALKOJE atidarytoje sąskaitoje 9307.
Geelonge yra septyni garbės rėmėjai, kurie “Kengūrų ir Koalų Pašonėje” knygos 

išleidimui aukojo po $214: J.Repkauskas, KŠimkus-Šimkevičius, A. Kasparavičius, 
V.Šalaviejus, J.Čeponas, I.Gailiuvienė ir Geelongo Lietuvių Sąjungos Klubas.

Visiems aukotojams širdingai dėkojame. VAJAUS komitetas

V.Sparvelis; po $5 - p.S.Meiliūhiėhė, L-Milvydiene,

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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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 Murtoh, 23 
Payton Ave., Roselands, NSW, 2196, Ph.: (02) 97581002.

REGISTRATIONS AND PAYMENTS FOR
PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESAS IN AUSTRALIA

It’s time to register for kongresas NOW!!!!! )
If you register and send a check for a deposit (or full payment) postmarked “August 

1st” or earlier, you will qualify for a discounted price on your registration. All 
registrations AFTER August 1st will NOT qualify for the discounted price. 
Registrations and FULL PAYMENT for X PUK are due on September 1st. If you 
need registration forms, please go to the official kongresas website at : 
www.rapidnet.net.au/ aljs and collect the relevant forms- you will need a “Personal 
Details” form and one of either “Delegate/Atstovas”, “Participant/Dalyvis” or 
“Tourist/TUristas” forms, depending on how you intend to participate. All prices are 
on the forms, so you can pick and choose how you will be participating according to 
your tastes and needs.

PLJK payments and Rego Forms have to go to Matas Stanevičius in Canada and 
Andrius Ciziunas in USA, who will pass on the payments and registration forms to 
the congress organising committee in Australia in batches.

For JAV LIS atstovai, dalyviai & turistai: JAV LJS, 7766 Trevino Lane, Falls 
Church, VA 22043, USA. Make checks payable to ‘JAV US (Kongresas)’

For KUS atstovai, dalyviai & turistai: KLJS Matos Stanevičius, 578 Indian Road, 
Toronto, ON M6P2C2, Canada. Make checks payable to ‘KUS (Kongresas)’

Please note that you MAY qualify for a double discount when registering eg. as 
an Atstovas and Stovykla attendee (US$50 each = US$100 in total discount), so it is 
well worth registering ASAP for this bonus.

Please spread the word so everyone is well-informed.
Iki pasimatymo Australijoje,

Melisa Savickaite,
X-PLJK organising committee

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 vaL 
Darbo dienomis nuo 4.00 vaL 

antradieniais uždaryta

POOL CLUB RENKASI KETVIRTADIENIAIS 7.30 vai.
Sekmadieniais nuo 5.00 iki 6.00 vai

LINKSIMOJI VALANDA
BIBLIOTEKA VEIKIA SEKMADIENIAIS NUO 12.30 IKI 2.30 vaL

PENSININKŲ POPIETĖ

Rugpjūčio 3 d. 12.00 vai. ŠVEDIŠKAS STALAS
I H I I I I I I I I I I I I I H I I I I I I I I 1

Rugpiūčio 20 d. 2.00 vai. Bibliotekos Bičiulių Būrelis 

ruošia knygos pristatymą 

JUOZO ALMIO JŪRAGIO

"TIK SAPNO UGNĮ JAUSI"
1111111111 n 111111111111111

KLUBO BALIUS
RUGSĖJO 30 d.

I I I I I I I I I I H H H I H I I I I I I I I

NEPAMIRŠKITE SUSIMOKĖTI METINĮ NARIO MOKESTĮ

Rugpjūčio 1-13 dienomis Melbourne Span galerijoje įvyks

Fausto Sadausko skulptūras paroda
Galerijos adresas: 45 Flinders Lane. Lankymo valandos:

antradieniais - penktadieniais nuo 11 vai. ryto iki 5 vaL po pietų;
šeštadieniais nuo 11 vaL ryto iki 4 vaL po pietų.

I Visus kviečiame į sporto klubo “Varpas” I

Į 50 HtSH( pUWM'JSH'MW Į
I kuris įvyks šeštadienį, rugsėjo 9d., 7.00 v.v. Lietuvių Namuose, 50 Errol St., 
s Nth Melbourne. Gros Orkestras “DABAR”. Pavaišinsime karšta vakariene ir J 
! pravesime turtingą loteriją. Bilietai: $25 - as menui, $20 - pensininkams ir į 
■ studentams.
1 Vietas prašome užsisakyti pas Angelę Kristens tel.: (03) 9497 3518 ir Šarūną S 
I Žiedą tek: (03) 9848 4171 I

Siuntiniai į Lietuvą
Pranešame, kad visi užsimokėję už siuntinių persiuntimą į Lietuvą, prašomi 

dėžes į Melbourno Lietuvių Namus pristatyti rugpjūčio 12 d., šeštadienį, tarp 
9 ir 12 vai. arba rugpjūčio 13 d., sekmadienį, tarp 11 ir 13 vaL m

Melbourno Lietuvių Katalikių Moterų Drauguos Valdyba

Dėkojame O.Aleknienei ir E.Klupšaitei už aukas po $10, 
sydnėjiškiams M.Kavaliauskienei ir A.Griškauskui bei visiems 
melboumiškiams, gausiai sušelpusiais drabužiais ir avalyne, 
kurie bus išsiųsti mūsų globotiniams į Lietuvą.

Melbourno Liet Katalikių Moterų D-jos Valdyba

Iliustracijų ir dokumentų paroda
Latvija grįžta į Eiripsį: ii ikijirijis į laisvę
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 vaL

3.
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Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio (Tax deductable)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation INC. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051. 
Tirint klausimų, galite skambinti Algui Šimkui tek (03) 9578 4319.

r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Lietuvių Klubo Bibliotekos Bičiulių Būrelis nuoširdžiai kviečia 1 
į iškilaus poeto-rašytojo Juozo Almio Jūragio knygos 1

"Tik sapno ugnį jausi” 1
pristatymą, kuris įvyks rugpjūčio 20 d., sekmadienį, 2 vaL po pietų Lietuvių 1 
Klube, Bankstowne. Knygą pristatys rašytoja Elena Jonaitienė. Popietės I 
programą papildys dr. Ramutis Zakarevičius (pianinas) ir Irena Dudaitienė I 
(deklamacija). Po programos - kavutė. |

Maloniai kviečia BBB Rengėjai |

Užsisakykite bilietus
Norintieji stebėti 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.

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

Nuo šių metų liepos 1 <L “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-perdvi skiltis), 
užuojautos (normalaus dydžio) - $22.

“Mūsų Pastogės” administracuaj

C
 Ritai Baltušytei-Ormsby atostogaujant, ją laikinai pavaduoja Dalia

Donielienė. •

Mūsų Pastogė
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Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
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