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Paminėtas Antanas Škėma

Rugpjūčio 18 dieną sydnėjiškiai Lietuvių Klube turėjo progą pamatyti Antano Škėmos 
vieno veiksmo pjesę “Vieną vakarą”. Lolitos Kalėdos nuotraukoje - Bibliotekos vedėja 
Jadvyga Burokienė apdovanoja pjesėje vaidinusius aktorius (iš kairės): GJanulevičių, 
ADanusą, J.Barilą, O.Maksvytienę ir R.Bukevičių. Platesnį reportažą skaitykite psL 3.

'dSiJS" Lietuvos įvykių apžvalga
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Pranešame, kad Pietų Australijos, Vakarų Australijos ir Northern 
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Mūsų visų Dienos...

“Mažeikių naftų” perims rusų 
“Jukos”

Rugpjūčio 20 d. paaiškėjo, kad naftos 
įmonės “Mažeikių nafta” valdymą jau po 
mėnesio iš JAV bendrovės “Williams Inter
national” perims Rusijos koncerno “Jukos” 
įmonė “Jukos Finance B.V”. “Jukos” už 85 
mln. dolerių perpirks iš “Williams” 26.85 % 
jos turimų “Mažeikių naftos” akcijų ir iš viso 
valdys 53.7%. Tai numato prieš savaitę New 
York’e “Williams” ir “Jukos” atstovų Ronald 
Majore ir Michail Brudno sudarytas gerano
riškas pasiūlymas. Pagal 1999 m. vyriausybės 
susitarimus su “Williams” pastarajai “Mažei
kių naftos” valdymas buvo atiduotas 15 metų. 
Dabar valdymo teisės perduodamos “Jukos”.

Lietuvos Vyriausybė neturi galimybių tam 
sutrukdyti, nore ir įsigytų 50% “Williams” 
Rusijos koncernui parduodamų “Mažeikių 
naftos” akcijų, kurios suteikia teisę išsaugoti 
kontrolinį įmonės akcijų paketą.

Ūkio ministras Petras Čėsna irgi skeptiš
kai įvertino galimybę pirkti dalį “Williams” 
parduodamų akcijų, nes įmonės valdymas vis 
tiek bus perduotas “Jukos”. Jo teigimu, būtų 
buvę geriau, jei dar 1999 m. “Mažeikių naftos” 
valdymas būtų perduotas Rusijos koncernui 
“LUKoil”.

Apie tai sužinojęs Prezidentas Valdas 
Adamkus pareiškė, kad “Williams Interna
tional” ir “Jukos” susitarimas dėl bendrovės 
“Mažeikių nafta” akcijų pardavimo stumia 
Lietuvą į sudėtingą padėtį.

“Vyriausybei tenka nelengvas uždavinys 
subalansuoti “Mažeikių naftoje" Vakarų ir 
Rytų investicijas, taip pat padaryti įmonės 
pardavimo sutartis labiau palankias Lietu
va", - taip pareikšta Prezidentūroje. Prezi
dento nuomone, tokie užkulisiniai bendrovės 
"Williams” veiksmai Lietuvai nepriimtini.

Tos dienos vakare Prezidentūros tonas 
lapo griežtesnis. Buvo pranešta, kad naftos 
ūkio padėtis yra kur kas dramatiškesnė, nei 
atrodė rytą. Bus aiškinamasi, ar naftos komp
lekso perdavimas naftos tiekėjui atitinka 
Lietuvos nacionalinio saugumo bei ūkinio 
savarankiškumo interesus. Paskelbtame pra
nešime nurodoma, kad kai kurie Lietuvos 

politikai iš anksto žinojo apie rengiamą san
dorį, ir, Prezidento nuomone, šie politikai tu
rėtų paaiškinti, kodėl Vyriausybei ir Prezi
dentui nepranešė apie rengiamus susitari
mus. Nuslėpus šią informaciją buvo praras
tos JAV ir Lietuvos vadovybės galimybės 
reaguoti.

Spaudos žiniomis, premjeras Algirdas 
Brazauskas dar praėjusios savaitės pabaigo
je buvo informuotas apie rusų ir amerikiečių 
planus, tačiau Prezidentui apie tai jis nieko 
nepranešė. Algirdas Brazauskas taip pat at
metė bet kokius bandymus į situaciją žiūrė
ti, kaip jis sako, “politiškai”.

Tą pačią dieną Seimo Pirmininkas Artū
ras Paulauskas, papietavęs su “Jukos” atsto
vu M.Brudno, teigė, kad šis koncernas yra 
patikimas, galintis užtikrinti pelningą “Ma
žeikių naftos” veiklą. "Sandoriui reikia pri
tarti, nes dėl "Jukos" atėjimo į Lietuvą Sei
mas priėmė daug įstatymų ”, - sakė jis. A 
Paulausko surengtuose pietuose dalyvavo ir 
Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas 
Viktor Uspaskich.

Rugsėjo 28 d. Vilniuje numatoma sureng
ti “Jukos” valdybos išplėstinį posėdį. Jame 
dalyvaus rusų “Jukos” bendrovių vadovai ir 
pats “Jukos” prezidentas, sakoma, turtingiau
sias Rusijos žmogus Michail Chodorkovskij. 
Valdybos posėdyje bus svarstoma koncer
no veikla užsienyje. Iš Rusijos atvyks net 50 
rusų žurnalistų grupė. Pernai Lietuvoje jau 
viešėjęs Michail Chodorkovskij planuoja 
susitikti ir su LR premjero Algirdu Brazausku.

Dešinieji susirūpinę dėl Lietuvos 
energetikos nepriklausomumo
ELTA. Seimo Konservatorių frakcijos 

seniūnas, buvęs Premjeras Andrius Kubilius 
pareiškė, kad būdamas Premjeru jis visų 
pirma paskelbtų, jog Lietuva yra pasirengusi 
išpirkti “Williams” akcijas. Komentuodamas 
padėtį “Mažeikių naftoje”, jis pažymėjo, kad 
tuo būdu valstybė savo rankose išlaikytų šios 
įmonės akcijų paketą. "Kitu atveju, turėdama 
tik 40% akcijų be valdymo teisės, beliks tik 
dovanoti jas "Jukos", - sakė jis.

Jo nuomone, svarbiausia problema su
Nukelta į 2 psl

Mūsų Bendruomenės gyvenimo pra
džioje stengėmės kiek įmanoma sukurti mus 
visus apimančią organizaciją, kuri jungtų 
mūsų interesus, gintų ir vienytų, o reikalui 
esant, mums padėtų išeivijos gyvenime. 
Tokia organizacija - Bendruomenė - mus 
sutelkė ir jos vadovaujami išlikome sąmo
ningi ir ištikimi ne tik savo Bendruomenei, 
bet ir Kraštui, iš kurio buvome priversti 
išvykti ar buvome jėga išvaryti.

Bendruomenės ar organizacijos gyvas
tingumas ir veikla priklauso nuo jos narių 
judrumo, sąmoningumo ir pareigingumo. 
Bendruomenės pareigos nėra surašytos į 
reglamentus, jos glūdi lietuviškame sąmo
ningume ir supratime. Pareigos nėra sun
kios: dalyvavimas visuose Bendruomenės ar 
organizacijos pasireiškimuose, jos veiklos 
išlaikymas ir raginimas kitus joje dalyvauti. 
Mes dažnai vien tik dėl savo patogumo pa
mirštame priklausomumą Bendruomenei ir 
su ja susijusias funkcijas jos vyksme.

Neminėsiu mūsų Bendruomenės įsikū
rime įdėto pasiaukojimo bei darbo, tik grįšiu 
į pirmąsias Bendruomenės gyvenimo die
nas. 1952 metų pabaigoje teko dalyvauti 
ALB Tarybos narių suvažiavime Adelaidėje. 
Tai buvo platesnio masto susibūrimo užuo
mazga, tuo metu neturėjusi jokio vardo ir 
tik vėliau pradėta vadinti Meno Dienomis. 
Vėliau išaugo iki dabartinių Lietuvių 
Dienų. Tuo metu Adelaidėje veikęs lietu
vių mėgėjų teatras pastatė spektaklį, o cho
ras suruošė koncertą. Visi atvykę į ALB 
Tarybos narių suvažiavimą dalyvavo Ta
rybos posėdžiuose. Klausytojai adelaidiš- 
kiai ir svečiai sausakimšai užpildė nuomotą 
salę. Visų nuotaika pakili, nes posėdžiuose 
ir debatuose išgvildentos ateities valkios 
gairės garantavo mūsų Bendruomenei švie
sią ateitį. Nebuvo kalbos apie nutautėjimą, 
asimiliaciją ir kitokias niveliuojančias mū
sų Bendruomenę įtakas. Niekas nebuvo tuo
met abejingas mūsų pasiryžimui ir sėkmei.

Per eilę metų iš šių pirmųjų ALB Tary
bos narių suvažiavimų išaugo Lietuvių 
Dienos. Atsirado gera proga ir kitoms lietu
viškoms organizacijoms tuo pačiu metu 
ruošti savo suvažiavimus ir šventes. Lie
tuvių Dienos vos tilpo penkių dienų ter
pėje. Šiandien, po daugiau nei penkiasde

šimt gyvenimo Australijoje metų, susilp
nėjus lietuviškai veiklai, darosi vis sunkiau 
suruošti Lietuvių Dienas. Suruošti jas dar 
įstengiame, bet dalyvaujančių abejingumas 
nebepadengia į Lietuvių Dienas investuo
tus finansus.

Lietuvių Dienos nėra vien tik ruošian- 
čiųjų atsakomybė ir pareiga. Jų sėkmingu
mas - pasisekimas priklauso ne tik nuo tos 
apylinkės, kurioje jos vyksta, bet nuo visų 
Australijos lietuvių dalyvavimo ir rėmimo. 
Veltui komitetas dirbtų išsijuosęs ir surastų 
geras sales, sukviestų iškiliausius lietuvių 
menininkus, dainininkus ir kitus mūsų kul
tūrinio gyvenimo puoselėtojus, - bet be 
skaitlingo visų lietuvių dalyvavimo ir pa
ramos, jos liks tuščios, palikdamos pasiauko
jimo ir pasišventimo nuoskaudą, lydimą fi
nansinių nuostolių. Sutvėrėme Australijos 
Lietuvių Fondą kurio pagrindinis tikslas 
propaguoti ir remti Australijos lietuvių kul
tūrinius ir visuomeninius reiškinius. Supran
tama, negalime tikėtis, kad Fondas šimtapro
centiniai paremtų - padengtų visas Lietuvių 
Dienų išlaidas, bet tikimasi paramos, įgali
nančios Lietuvių Dienas pravesti kiek įmano
ma sėkmingiau, neieškant jose tik pelno. 
Juk toks yra Fondo tikslas, kad lietuviškos 
apraiškos bujotų ir gaivintų tautinio sąmo
ningumo daigus.

Adelaidėje šių metų pabaigoje vyks 
Lietuvių Dienos. Veltui šauksime per žinia- 
szklaidą. kuri mūsų jaunimo (jaunimas iki 
40 metų) nebepasiekia. Kokio reikia ragi
nimo, kad į visų Australijos lietuvių mani
festaciją susirinktų kuo daugiau lietuvių?

Šiandien likusieji “paskutiniai mohika
nai”, neįveikti nei laiko, nei amžiaus, veža 
silpstantį mūsų Bendruomenės vežimą. 
Raginimas ir kvietimas remti Bendruomenę 
privalo lyg gaisras plėstis nuo pačio jau
niausio iki vyriausio mūsų Bendruomenės 
nario.

Raskime laiko ir nuotaikos dalyvauti 
Lietuvių Dienose ir nekalbėkime, kad tai 
jau paskutinės! Visų pakelta nuotaika ir 
lietuviški renginiai suartins mus ir sutvir
tins ir galbūt atves ir tuos, kurie nutolo ar 
dar iki šiol pilnai nepažino lietuviškos mū
sų Bendruomenės dvasios.

Viktoras Baltutis
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pffifS?Trumpai iš visuru
♦ Rugpjūčio 19 dieną Irako pareigūnai 
oficialiai pranešė apie vieno iš garsiausių 
tarptautinių teroristų mirtį Bagdade. Jų 
pranešimu, palestinietis Abu Nidai nusi
šovęs areštuojamas, bet miręs tik po 8 
valandų ligoninėje. Jo bute rasta daug 
šaunamų ginklų, sprogmenų, padirbtų 
tapatybės dokumentų, įrodymų, kad jis 
veikęs prieš Irako interesus. Abu Nidai 
organizacijos nariai tvirtina, kad jų lyderis 
dirbęs Bagdade su Irako vyriausybės ži
nia ir kad jis buvęs dėl nežinomos priežas
ties Irako saugumiečių keturiais šūviais 
nušautas.
♦ Rugpjūčio 19 dieną čečėnai sukilėliai 
raketa pašovė rusų karinį malūnsparnį ties 
rusų karo baze Chankala prie pat Čečėnijos 
sostinės Grozny. Pašautas malūnsparnis 
priverstinai nusileido minų lauke. Žuvo 114 
rusų karių, dar keliasdešimt sužeistų. Ru
sijos pareigūnai pradžioje aiškino, kad ma
lūnsparnis nusileido sušlubavus motorui, 
bet vėliau buvo priversti pripažinti, kad 
kalti čečėnai.
♦ Rusija reikalauja, kad Gruzija leistų 
jiems įžengti į jos teritoriją ir “išvalyti” 
Pankisi tarpeklį nuo čečėnų kovotojų. 
Rugpjūčio 23 dieną rusai bombardavo šį 
tarpeklį iš lėktuvų, užmušdami vieną civilį 
ir sužeisdami 7 žmones. Gruzijai protes
tuojant, jie išsigynė savo puolimo. Gruzija 
atsisako rusus įsileisti kovai prieš čečė
nus, ji kaltina rusus remiant sukilėlius prieš 
Gruzijos vyriausybę. Gruzija planuoja pati 
išvalyti Pankisi tarpeklį nuo ginkluotų 
grupuočių, padedama jos kariuomę apmo
kančių JAV specialiųjų pajėgų instruktorių.
♦ Afganistano prezidentas Hamid Karzai 
išsiuntė į krašto šiaurę komisiją ištirti, ar 
teisybė, kad po Taliban vyriausybės kriti
mo į nelaisvę paimti Taliban kareiviai buvę

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.
“Jukos" dominavimu “Mažeikių naftoje” yra 
ne tai, kad “Jukos” yra bloga kompanija ar 
kad ji blogai valdys įmonę. "Didžiausia prob
lema tai, kad tokiu būdu yra pažeidžiamas 
Lietuvos svarbiausias interesas: energetikos 
nepriklausomumas ir Vakarų bei Rytų balan
so išlaikymas. Tai ne "Wiliams" ir ne "Ju
kos" problema bei rūpestis, tai Lietuvos 
rūpestis”, - sakė A. Kubilius. Jis neįsivaiz
duojąs, kad Lenkija, Čekija ar Vfengrija par
duotų savo vienintelę naftos perditbimo įmo
nę Rusijos naftininkams.

A Kubilius pridūrė, kad valdant A Bra
zausko ktyriausybei Lietuvos energetikos 
įmonės viena po kitos atitenka ar atiteks Ru
sijos kapitalui. "Šiandien "Mažeikių nafta ”, 
rytoj — "Lietuvos dujos”, poryt - "Gazpro- 
mas" nusipirks Kauno elektrinę, po to nenu
stebčiau, jei rusų RAO ES nusipirks "Lietu
vos energijos" skirstomuosius tinklus", - 
prognozavo A. Kubilius.

Palanga siekia Rusijos turistų
ELTA. Palangos oro uosto vadovybė ir ku

rorto verslininkai suinteresuoti, kad būtų 
atnaujinti skrydžiai iš Maskvos į Palangą. Be 
to, ketinama siekti, kad užsienio šalių pi
liečiams būtų supaprastintas vizų išdavimas.

Šiuo metu į Palangą poilsiauti atskren
damiems Rusijos piliečiams taikoma bendra 
tvarka ir vizas jie gali gauti tik Maskvoje. 
Seimo nario V. Stankevičiaus nuomone, tai 
labai nepatogu, jei į Lietuvos pajūrį nori at
vykti turistai iš atokesnių Rusijos regionų. 
Tokiu atveju jiems tektų vykti į Maskvą 
susitvarkyti vizą ir tik tada skristi į Palangą 
Seimo nario manymu reikia pakeisti vizų 
išdavimo tvaiką kad bet koks užsienio pilietis, 
atskridęs į Palangą sumokėjęs atitinkamą 
mokestį ir susitvarkęs formalumus, gautų vizą 
leidžiančiątam tikrą laiką poilsiauti Lietuvoje.

Mūsų i įsteigi Nr. 35, 2002.09.02, psl. 2 

jo sąjungininkų gabenami į belaisvių 
stovyklas aklinai uždarytose dėžėse. Esą 
keli šimtai karo belaisvių pakeliui uždusę. 
Šiauriniai sąjungai tuo metu vadovavęs 
generolas Dostum ir dabar yra įtakingas 
ministras Hamid Karzai vyriausybėje.
♦ Solomonų salos vis dar nenurimsta po 
4 metus trukusio pilietinio karo. Guadal
canal salos įtakingas genties lyderis Harold 
Keke rugpjūčio 19 d. percikalavo, kad iš 
vyriausybės pasitrauktų jaunimo ir sporto 
ministras katalikų kunigas Augustine Ge- 
ve. Šiam neatsistatydinus, rugpjūčio 21d. 
jis buvo nušautas Harold Keke įsakymu.
♦ Rugpjūčio 21d. Izraelio vidaus reikalų 
ministras Eli Jišai paskelbė, kad policija 
susekė ir suėmė 5 asmenų palestiniečių 
grupę, organizavusią teroro veiksmus 
Izraelyje. Grupė esanti Hamas padalinys, 
keturi iš suimtųjų yra nuolatiniai Jeruzalės 
gyventojai. Grupė nužudžiusi bent 35 
žmones.

Savaitės bėgyje, per susišaudymus Va
kariniame krante žuvo vienas Izraelio ka
reivis ir keletas palestiniečių.
♦ Sausio mėnesį turi pasikeisti Jungtinių 
Tautų žmogaus teisių komisijos pirmi
ninkas. Rotracine tvarka pirmininkaus vie
na iš Afrikos valstybių. Rugpjūčio 22 dieną 
Afrikos valstybės išrinko Libiją sekančia 
žmogaus teisių komisijos pirmininke, ne
žiūrint į tai, kad Libija yra diktatūra, kurioje 
nuolat pažeidžiamos žmogaus teisės.
♦ Rugpjūčio 22 dieną JAV ir Rusija
bendradarbiavo išgabenant 45 kg. atomi
nių bombų gamybai tinkamo urano iš 
Jugoslavijos į Rusiją, kur jis bus neutra
lizuotas. 6000 urano luitų pergabenimas 
užtruko visą dieną. Nuo galimo pagrobimo 
pakeliui šią operaciją saugojo 1200 ju
goslavų kareivių. □

V. Stankevičiaus manymu, nors Palangoje 
poilsiauja nemažai atvykėlių iš Vakarų Eu
ropos, kurortas labiau orientuojasi į poil
siautojus iš Rusijos, Baltarusijos bei Ukrainos. 
Palanki vizų išdavimo tvarka ir atnaujinti 
skrydžiai iš Maskvos į Palangą pirmiausiai 
būtų naudingi oro uostui, kuris daugėjant 
keleivių gautų papildomų pajamų. Tai taip pat 
naudinga ir kurorto verslininkams, mat, ne
oficialiais duomenimis, turtinga rusų šeimą 
poilsiaudama Palangoje, per atostogas išlei
džia maždaug po 40 000 litų.

Lietuvoje - ilgalaikė sausra
ELTA. Kai kuriuose rajonuose, daugiau

sia Šiaurės Rytų Lietuvoje, jau 40 dienų 
neiškrito nė lašo lietaus. Aplinkosaugininkai 
itin susirūpinę dėl ugnies pavojaus miškams, 
nes trečdalyje Lietuvos vyrauja V klasės gais
ringumas. Miškai užsiliepsnoja daugiausia 
dėl juose besilankančių žmonių kaltės. Iš 
rugpjūčio mėnesį kilusių 226 gaisrų 162 
sukėlė miško lankytojai, 35 kilo dėl padegi
mų, 19 - dėl deginamos žolės. Aplinkos mi
nisterija kreipėsi į visas savivaldybes pra- 
šydama, kad jos uždraustų žmonėms lanky
tis miškuose, kuriems gresia gaisrų pavojus. 
Į šį prašymą jau atsiliepė Ignalinos, Varėnos 
ir Raseinių merai. Ugnis niokoja ne tik miš
kus, bet ir durpynus. Ji “apglėbė” apie 120 ha 
plotą. Tačiau gaisrai kyla ne natūraliose pel
kėse, o teą kur buvo pasidarbuota žmogaus 
- nusausintose vietose, pvz. dėl lankytojų, 
spėjama, spanguoliautoją kaltės.

Karštis ir sausi orai alina ir vandens tel
kimus. Vandens lygis Nemune, Neryje, Nevė
žyje yra arti žemiausios per pastaruosius 50 
metų ribos, tačiau imamasi visų priemonią 
kad padėtis netaptų kritine - vanduo pum
puojamas siurbliais iš kitų vandens telkinių.

Rengiant apžvalgą naudotasi Lietuvos spau- 
ala, ELTA, BNS ir LGTIC biuleteniais.

ŽVILGSIMU
Pasišoko Bendruomenės nariai

Užsienio lietuviai, girdėdami neretus 
savo giminaičių ar pažįstamų Lietuvoje 
skundus bei finansinės pagalbos prašy
mus, ir patys į Lietuvos ekonominę padėtį 
žvelgia niūriomis akimis. Tad lyg ir stebė
tina, kad atsiranda ryškių optimistų. Bet 
kaip tik Jau šviesesnės ateities artėjimą 
pradeda pranašauti ir didžioji Lietuvos 
spauda. Štai ištraukos iš šios savaitės "Lie
tuvos ryto " vedamojo. Red.

Ekonomika atsitiesia
Ilgai dėl Rusijos krizės padarinių dusu- 

si Lietuvos ekonomika šįmet pagaliau atsi
tiesė. Antrąjį metų ketvirtį šalies bendrasis 
vidaus produktas (BVP) ūgtelėjo net 6.9 %. 
Tuo negalėjo pasigirti nė viena Rytų ir Vi
durio Europos valstybė.

Kažin ar net didžiausias optimistas pa
saulio ūkio būklę galėtų pavadinti puikia, 
o Lietuvos ūkis ypač priklauso nuo ekspor
to, taigi ir nuo padėties pasaulio rinkose. 
Vis dėlto kai kurie mūsų šalies analitikai tur
būt pirmą kartą po nepriklausomybės atga
vimo prabilo net apie galimą ekonomikos 
perkaitimą. Pripažindami, jog dėl pablogė
jusių eksporto sąlygų ateityje gali pasitai
kyti ir blogų metų, vis dėlto analitikai prog
nozuoja, jog 5-6% šalies ekonomikos au
gimas turėtų išsilaikyti visą dešimtmetį.

Kuo remiasi tokios drąsios prognozės 
niurgzlių šalyje? Viena vertus, būsimoji ES 
narė Lietuva įžengė į ilgą infrastruktūros 
atnaujinimo stadiją o tai neišvengiamai 
susiję su ekonomikos augimu. Ilgalaikį 
ekonomikos augimą pranašauja ir augantis 
verslininkų apetitas. Atrodo, jog šalies 
verslininkai atsikratė po didžiųjų kredito 
bendrovių ir bankų kracho įsivyravusio 
minimalizmo, pagrįsto vertimus! tik iš savų 
lėšų. Skolinamas! vis drąsiau. Agresyviau 
veržiamasi į kaimyninių šalių rinkas. Ne 
tik su gatava produkcija. Lietuviai inves
tuoja užsienyje, steigia ten gamyklas ir sa
vo bendrovių filialus.

Kaip teigė Nobelio ekonomikos premi
jos laureatas R.Lucas, vienas svarbiausių 
ūkio variklių visada buvo teigiami žmonių 
lūkesčiai. Laukti iš tiesų yra ko. Dėl pri- 
artėjusios narystės ES ir NATO mūsų šalis 
yra įtraukiama į mažesnės ekonominės

A.Saboniui - 7 mln.
Arvydas Sabonis pasirašys vienerių me

tų 7 milijonų JAV dolerių vertės sutartį su 
“Portland Trail Blazers” komandą kurioje 
žaidė 1995-2001 metais. Šis klubas yra pasau
lyje garsiausios NBA (USA National Basket
ball Association) lygos narys.

Šią vasarą dėl Arvydo Sabonio akty
viausiai varžėsi Eurolygoje rungtyniausianti 
Malagos “Unicaja” (Ispanija) ir NBA klubas 
“Portland Trail Blazers”.

“Unicaja” jam siūlė 3 milijonų eurų ver
tės sutartį bei pagalbą Kaune esančiai jo 
krepšinio mokyklai, o “Trail Blazers” - net 
10 milijonų JAV dolerių vertės kontraktą 
dvejiems metams.

Arvydo Sabonio pageidavimą sutartis su 
Portlando klubu bus pasirašyta vieneriems 
metams. Jis teigė, kad nebuvo sunku apsi
spręsti: "Čia tik jūs, žurnalistai, sukote gal
vą visą vasarą. O aš buvau ramus. Kai tik 
sulaukiau Portlando pasiūlymo, man buvo 
viskas aišku".

A Sabonis pripažino, kad NBA komandų 
dėmesio šiemet nesitikėjo. Į klausimą kas 
turėjo didžiausią įtaką apsisprendžiant, jis 
atsakė: "Aš nemėgstu keisti klubų. Kai tik 
nuvykau į Portlandą, atgijo atsiminimai, ten 
viskas žinoma. Be to, NBA yra geriausia pa
saulio lyga. Aišku, įtakos turėjo ir pinigai, ir 

rizikos šalių sąrašus. Vakarų verslininkų 
pasitikėjimas Lietuva didėja ir dėl nesenos 
Azijos krizės bei nuosmukio Pietų Ame
rikoje ar recesijos JAV. Kažkur investuoti 
reikia, tai kodėl ne Lietuvoje?

Vilnius, o paskui jį ir kiti miestai virsta 
statybos aikštelėmis. Šių metų antrąjį ket
virtį statybos augo daugiau kaip 16%. 
Atnaujinami biurų pastatai, statomi nauji. 
Pramonės įmonės, padidinusios eksportą 
stato priestatus gamybai plėsti. Vienas po 
kito kyla viešbučiai, gyvenamieji namai, 
atveria duris restoranai. Jau net ima stigti 
statybininkų, per metus keliais procentais 
sumažėjo nedarbas. Lieka tikėtis, jog per
mainų vėjas vieną dieną įsisuks ir į Vilniaus 
oro uostą kuris atvykstantį Vakarų inves
tuotoją gąsdina siaurais laiptais, užsibai
giančiais baisiomis juodomis būdomis su 
jose tupinčiais pasienio policininkais ir 
tokia pat niūria bagažo išdavimo sale.

Didėjanti būsto paklausa turėtų reikšti, 
kad gyventojai daugiau uždirba. Kita vertus, 
algos gal dar netgi nepadidėjo, tiesiog 
bankai atsikratė įtarumo. Pakeisti nuomonę 
apie paprastą žmogų bankams padėjo ne tik 
bendras šalies ekonomikos augimas, bet ir 
dėl valstybinių bankų privatizavimo bei 
naujų užsienio bankų atėjimo padidėjusi 
bankų konkurencija. Pasidaliję didžiuosius 
klientus bankai priversti dairytis papildomų 
pajamų ir siūlyti kreditus palankesnėmis 
sąlygomis.

Vis dėlto statybų augimą vertinti tik 
teigiamai būtų neatsargu. Juk gąsdinan
čiuose nebaigtų valdiškų statybų kapiny
nuose įšaldyta apie 2 mlrd. litų. Didžioji 
šių pinigų dalis faktiškai yra prarasta. Ar 
įmanoma išvengti tokio lėšų švaistymo? Ko 
gero, taip. Viltį stiprina tai, jog juo arčiau 
bus narystė ES, juo efektyviau statyboms 
skirtus pinigus turės naudoti valdžia, ver
čiama investicijas derinti su ES fondo ISPA 
lėšomis, skirtomis infrastruktūros objek
tams atnaujinti. Tokia ES parama sieks apie 
1.4 mlrd. litą jei tik Lietuva prisidės maž
daug 539 mln. litų. Papildomų lėšų injekcija 
į valstybės infrastruktūros objektus taip pat 
skatins šalies ūkio augimą.

Jei šalį valdanti kairiųjų dauguma dar 
ir sugebėtų išsigydyti nuo ją vis dar kre
čiančio socializmo viruso, pasistengtų su
kurti palankesnę mokesčių aplinką verslui, 
prasidėjusį šalies ūkio pakilimą greičiau 
pajustų ir didesnė gyventojų dalis. Sudarius 
bent kiek didesnes ūkinės veiklos stabi
lumo garantijas algos imtų didėti ne tik 
valdininkams. □

dolerių kontraktas
mažesni fiziniai krūviai nei Europoje

ASabonis papasakojo, kad ir “Unicaja" 
žadėjo jo nenuvaryti, tačiau tuo jis nelabai 
patikėjo: "Europoje mažiau rungtynių, ta
čiau čia labai dideli treniruočių krūviai. Jei
gu nebūsiu garvežys, kuris visus traukia, tuoj 
prasidės kalbos spaudoje ir visa kita. O 
Portlande, nors ir daugiau rungtynių, bet 
lengvesnės treniruotės. Be to, sutarėme, kad 
žaisiu 20 minučių per mačą”.

A. Sabonio sutartyje su “Trail Blazers” 
numatyta galimybė pratęsti ją dar vienam 
sezonui. Vidurio puolėjas pripažino, jog 
pernai jau buvo beveik pasiryžęs baigti kar
jerą. Tačiau 2001-ųjų balandžio 29-ąją su- 
žaidęs paskutines varžybas “Trail Blazers” 
sudėtyje, po devynių mėnesių be kamuolio jis 
vėl pajuto norą grįžti į aikštę.

"Po metų pažiūrėsime - ar bus sveika
tos, noro, ar kam nors dar būsiu reikalin
gas", - kalbėjo A.Sabonis. Tačiau jis dar kar
tą patvirtino, kad karjerą baigs Kauno 
“Žalgiryje”. Į Portlandą A.Sabonis išvyks 
vienas. Jo žmona Ingrida su keturiais vaikais 
liks gyventi Ispanijoje. Du vyresnieji Sabo
nių sūnūs lanko mokyklą. Dabar visa krep
šininko šeima yra atvykusi į Lietuvą kur 
dalyvavo Arvydo brolio vestuvėse.

Sutrumpinta iš “L.r.”
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BENDRUOMENĖJ BAKOJE__________

Paminėtas Antanas Škėma
Negalima sakyti, kad Sydnėjaus lietu

viai, kaip bendruomenė, gyvena ramų gy
venimą. Vienok šį margaspalvį srautą dar 
labiau pagyvina tos šauniai suorganizuo
tos kultūrinio pobūdžio popietės, kurių 
kaltininkas - Bibliotekos Bičiulių Būrelis. 
Sunkoka būtų išnarplioti priklausomybės 
saistus: vienu ir būtent formaliu aspektu, 
Biblioteka yra Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
dalis, kitu, labiau praktiniu aspektu - Bib
liotekos gyvastingumas tiesiogine aritmet- 
rine proporcija priklauso nuo darbui pasi
ryžusių asmenų, kurie šią Biblioteką tvarko, 
kiekvieną sekmadienį joje budi - ir dar 
randa laiko nesibaigiančių planų kūrimui 
bei patraukliam jų įgyvendinimui. Bet būti
nai reikia pridurti, kad šie asmenys, šis Bib
liotekos Bičiulių Būrelis, - tai daugumoje 
darbščios bitelės, moterys.

Šios bitelės rūpinasi ne tik Bibliotekos 
tvarkingumu bei apgalvotu papildymu, bet 
savąjį dėmesį kūrybai išneša ir viešumon. 
Kasmet jos surengia dvi-tris popietes, ku
rių metu pristatomi vietiniai autoriai, kū
rėjai iš toliau ar iš seniau, o pastaruoju me
tu - pagalbon yra įtraukiama ir scena.

Sekmadienį, rugpjūčio 18 dieną, Biblio
tekos Bičiulių Būrelis surengė susipažini
mą su Antano Škėmos kūryba. Kaip vyres
nieji prisimins, tai buvo aktorius, rašytojas 
ir dramaturgas, kartu su tūkstančiais tau
tiečių patyręs pokario Stovyklų ir vėlesnės 
emigracijos (jo atveju - į JAV) emocinius 
zigzagus. Jo veikalų įtampą tarsi simbo
lizavo ir jo tragiška mirtis. Dar nesulaukęs 
penkių dešimčių jis žuvo avarijoje - grįž
damas iš kūrybiškai įtempto savaitgalio,

Lolitos Kalėdos nuotr. - Algis Balutis (Algirdas Danusas) ir Laima (Onutė Maksvytienė)

Ačiū rengėjams
Š.m. rugpjūčio 17 dieną (šeštadienį) 

Sydnėjaus Lietuvių Klubo renginys “Piža
mų balius” praėjo linksmai, nuotaikingai ir 
sklandžiai. Viskas buvo gerai suorganizuota. 
Įspūdingai atrodė salės papuošimas. Sve
čiams ant baltų stalų degė spalvingos žvakės 
ir sovėjo pintinės su užkandėliais. Šalės kam
pe puikavosi gražiai paklota lova su “miegan
čiais meškiukais”. Matėsi ir daug kitų iš
radingų papuošimų...

Grojo skambi muzika, svečiai šoko ir 
linksminosi, demonstruodami vieną už kitą 
gražesnes savo pižamas. Svečiai buvo ap
dovanoti prizais už gražiausią pižamą, šle
petes, pagalvių mušimos! konkursą, metimo 
į krepšį pagalvių konkursą ir 1.1.

Nuotaikingai ir linksmai Aušrinė ir Vik
toras vedė Baliaus vakarą. Visi svečiai buvo 
linksmi, gerai nusiteikę ir nenoriai skirstėsi į 
namus, nes Klube buvo smagu, jauku ir ma
lonu pabūti. Šiam renginiui surengti Klubo

Elena Jonaitienė. Nuotr. Lolitos Kalėdos.

kuriais tada garsėjo JAV lietuvių studentų 
bei intelektualiai nusiteikusiųjų organi
zacija “Santara”.

Popietę atidarius Pajautai Pullinen, 
Antaną Škėmą suglaustai, aiškiai ir vaiz
dingai pristatė Elena Jonaitienė. Ji paste
bėjo, kad sudėtingiausias ir ryškiausiai 
Škėmos pasaulėjautą atskleidžiantis veika
las yra jo romanas “Balta drobulė”, o jo 
herojus - Antanas Garšva - savo bruožais 
dažnai atspindi patį Škėmą. Antanas Škė
ma, kadaise aktorius, taip pat scenai paliko 
“Žvakidę”, “Živilę”, “Pabudimą”, “Kalėdų 
vaizdelį”, “Vieną vakarą” - ir, verta prisi
minti, kai ką matėme ir šiame žemyne. Ka
daise Adelaidėje J.Gučius režisavo “Vieną 
vakarą” ir “Žvakidę”, o Pauliaus Rūtcnio 

vadovybė ir pavieniai talkinę žmonės įdėjo 
daug nuoširdaus darbo. Tačiau dalyviai į 
Klubą rinkosi lėtai ir negausiai. Ne visi sta
lai buvo užpildyti. Dalį svečių sudarė nau
jieji lietuviai, net su šeimomis. Malonu buvo 
matyti juos apsilankius į šį renginį, palai
kančius mūsų Klubą. Renginyje mažai buvo 
iš vietinių, čia seniai gyvenančių lietuvių. 
Tokie renginiai - vakaronės mūsų Klubui la
bai reikalingi. Tai gyvybinis reikalas, palai
kyti Klubo išsilaikymą finansiškai. O mums 
visiems čia gyvenantiems lietuviams - tai 
tautiečio pareiga lankytis Klube su visomis 
“atžalomis”. Tuo palaikyti Klubą, kad jis 
gyvuotų ilgus metus.

Aš tikiu, kad ši Klubo vadovybė įveiks 
visus sunkumus ir sugrąžins Klubą į norma
lų jo darbą. Esu dėkinga už tokius renginius 
ir linkiu sėkmės ir ateityje suruošti kuo 
daugiau tokių vakaronių. Su pagarba

Danutė Svaldenienė 

(dalinai ir Antano Gasiūno) statytą “Živilę" 
matė ne tik Adelaidė, bet ir Melbournas bei 
Canberra.

Elena Jonaitienė pabrėžė, jog Antanas 
Škėma buvo kontroversinis kūrėjas: “Vargu 
kitas lietuvių išeivijos rašytojas susilauki 
tiek daug ir taip kraštutini škai skirtingos 
kritikos, kaip Antanas Škėma. Vieni jo dar
bus aukštai vertino, kiti Jį kaltino pesimiz
mu, nihilizmu, bedievybe, vulgarumu. Šian
dien, iš naujo perskaičius  jo veikalus, sun
ku suprasti, kodėl kai kuriems skaityto
jams taip daug kas atrodė nepriimtina ir 
net užgaulu. Gal todėl, kad lietuvių išeivi
jos literatūroje dominavo prieškarinės kai
miškos idilijos motyvai, o miestietis Škė
ma, su keliais kitais modernios krypties 
rašytojais, išdrįso vaizduoti tokią realybę, 
kokią patys matė ir išgyveno: karo metų 
chaosą, okupacijų persekiojimus, pogrin
džio vargus, pabėgėlių stovyklų skurdą, 
emigracijos sunkumus. Jo veikaluose žmo
gus kiekvienam žingsnyje turi kovoti ne tik 
už fizinį išlikimą, bet, tuo labiau, už savo 
žmogiškojo AŠ išsaugojimą. Žmogaus bū
tis įprasminama tik per kovą ir per nesa
vanaudišką meilę artimui."

Kaip tik kontroversiniai Škėmos pasa
žai buvo parinkti ir susipažinimui. Iš “Bal
tos drobulės” Vytenis Šliogeris perteikė 
ištraukas “Miestelyje” ir“D.P. stovykloje”. 
Abejose ištraukose nuskambėjo tasai škė- 
miškasis atsisakymas priimti žmogų taip, 
kaip jis pats save pristato: už viso patoso ir 
sau teikiamos skaisčios aureolės glūdi ir 
daug žemiškesnė, net varginga realybė.

Panašūs psichologiniai motyvai prasi
veržia ir Antano Škėmos vieno veiksmo 
pjesėje “Vieną vakarą”, kurį režisavo ir 
popietei pateikė Onutė Maksvytienė. Tai 
trumpas, bet ryškus susidūrimas ir netikė
tas susitikimas pokarinės DP stovyklos

Sydnėjaus lietuvių unikalus turtas
Jau praėjo virš pekiasdešimt metų, kai 

pokario lietuvių išeivių banga įsikūrė Šyd- 
nėjuje ir jo apylinkėse. Per tą laiką daug 
kas buvo pasiekta. Sydnėjaus lietuviai, kaip 
ir kitų miestų tautiečiai, dirbo, triūsė lie
tuvybės labui, kūrė organizacijas, kultūri
nius ir sportinius vienetus. Tačiau vienoje 
srityje Sydnėjaus lietuviai gali didžiuotis 
unikaliu pasiekimu - Lietuvių Sodyba 
Engadinėje (žiūr. nuotr. apačioje).

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugijos narės ilgus metus triūsė 
prie šio projekto, kuris dabar yra gražiai 
įgyvendintas. Tai yra didelis turtas, su
kauptas Sydnėjaus lietuvių per ilgus me
tus. Ten vyresnio amžiaus lietuviai labai 
gražioje aplinkoje savųjų tarpe gali praleis
ti savo pensijos metus. Tikrai didelis dėkui 
ir pagarba mūsų Draugijos narėms už tokį 
didelį ir ištvermingą darbą, dabar sutei
kiantį Sydnėjaus lietuviams didelį pasidi
džiavimą.

Sodyba buvo įkurta dalinai Sydnėjaus 
lietuvių bendruomenės narių aukomis. So
dyba priklauso visiems Sydnėjaus ir visos 
Australijos lietuviams. Valdyti, globoti, 
administruoti ir Sodyboje gyventi yra kiek- 
vieno lietuvio(- 
ės) pareiga. Su
burianti į vieną 
vietovę ir savo 
globon nemažą 
skaičių vyresnio 
amžiaus mūsų 
tautiečių, Sody
ba atlieka svarbų 
vaidmenį Syd
nėjaus lietuvių 
bendruomenės 
gyvenime ir pla
čiau lietuvių 
bendruomenėje 
Australijoje.

Šiais keliais 
žodžiais ALB
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praeiviškame kambaryje. Iš vienos pusės - 
veikėjai paskendę savjnetolimuose pergy
venimuose. Todėl pro dabartį nuolat prasi
veržia daug šviesiau, net idealizuotai atro
danti praeitis. Herojus poetas Algis Balutis 
(vaidino Algirdas Danusas) negali užmiršti 
giliai mylimos, bet jau žuvusios Nijolės. Se
niui (Jonas Barila) prarasta tėviškė painio
jasi su karo baisumais, Įsigėrusiam (Ričar
das Bukevičius) vėlgi jausmų ir gamtos 
prisiminimai kovoja - bet turbūt jau bevil
tiškai - su jų skandinimu visai kito tipo 
savijautoje. O dar du personažai, Laima 
(Onutė Maksvytienė) ir jos to momento 
draugas vaizbūnas Aleksandras Knipaitis 
(Gintaras Janulevičius) yra jau lankstesni, 
pragmatiški asmenys, kurių elgsenos prin
cipas - savas emocinis gerbūvis ar tiesiog 
asmeninė nauda. Per šiuos penkis persona
žus Škėma parodo, kaip pro kilnius žodžius 
(kurie gal dalinai teisingai išsako praeitį), 
prasiveržia ir juodos dėmės. Ir atvirkščiai 
- čia būtų antroji pjesės pusė - žmonės sa
vo praeities menkuosius aspektus, net dė
mes, skandina - kaip Įsigėrusysis - gražiai 
skambančiais žodžiais. Lyg migla, kyla sa
vęs apgaudinėjimas, kur herojiška yra tąja 
migla neapsvaigti.

Reikia sveikinti režisierę Onutę Maks- 
vytienę, kad ji sutiko pristatyti šią Škėmos 
pjesę - ir pristatė ją efektyviai, “ištraukda
ma” natūralius aktorių gabumus, įsijautimą 
savon rolėn ir pati sukurdama spalvingą 
lanksčiosios Laimos personą. Tebūna ši sėk
minga pradžia akstinu tolimesniam scenos 
darbui, kuris tarp Sydnėjaus lietuvių jau il
gokai yra aptilęs. Ta pačia proga reikia svei
kinti Daną Skorulienę, kuri, atrodo, buvo 
šios kūrybinės popietės “spiritus movens”. 
O dėkingi žiūrovai lauks ir daugiau literatū
rinio žanro renginių. Kiek girdėti, jie jau 
planuojami. Vytautas Doniela

Sydnėjaus Apylinkė nori parodyti, kad ji 
vertina Draugiją ir nori paskatinti mūsų 
Sydnėjaus lietuvius ir toliau remti jos kilnų 
darbą. Draugija yra viena iš svarbiausių 
organizacijų, veikiančių ALB Sydnėjaus 
Apylinkės sudėtyje, ir Engadinės Sodyba 
yra visų lietuvių pasididžiavimas. Sydnėjaus 
Apylinkės Valdyba ragina mūsų bendruo
menę toliau remti Sydnėjaus Lietuvių Mo
terų Socialinės Globos Draugijos veiklą.

Kaip ir kitos mūsų bendruomenės orga
nizacijos, Draugijos narės norėtų įtraukti į 
savo gretas jaunesnes nares, kurios galėtų 
toliau puoselėti Draugijos veiklą. Bet jau
nesnių moterų, norinčių įsijungti į šią 
veiklą, deja, trūksta. Būtų malonu pamatyti 
kuo daugiau naujų narių, aktyviai įsijun
giant į šią girtiną veiklą. Ypač būtų laukia
mos moterys, neseniai atvykusios iš Lie
tuvos. Dažnai pagalbos reikia neseniai iš 
Lietuvos atvykusioms, todėl lietuvės mote
rys, naujai atvykusios ir jau įsikūrusios 
Sydnėjuje, greičiau rastų bendrą kalbą su 
problemas patiriančiais.

Ramutis Zakarevičius
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos

Pirmininkas
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Į Lietuva is arti nr Į
Iš kelionių Lietuvoje ir plačiau

Ir šią vasarą ne vienas iš Australijos lietuvių lankėsi Tėvynėje, pasižvalgė, pasisve
čiavo. Šitaip savo įspūdžius aprašė sydnėjiškiams pažįstama choristė, kuri ne tik Lietu
voje koncertavo, bet pasivažinėjo ir už Lietuvos ribų. Red.

... Labai daug kas pasikeitė Lietuvoje nuo 
mūsų praėjusio apsilankymo. Žmonės ir tie 
malonesni, su šypsena stengiasi tau įtikti ir 
patarnauti.

Pernakvoję Vilniuje vieną naktį, birželio 
18 d. autobusu išvažiavom į Klaipėdą. Pa
keliui trumpai sustojom prie “Ąžuolo ka
vinės”. Ji labai gražiai pastatyta, tiesiog vi
lioja pakeleivius užsukti ir kojas ištiesti, 
užkąsti, atsigerti. Mūsų šoferis buvo rūko
rius, tai dažniau sustodavo. Sustojom “Vėju
kų kavinėj”, kur užrašyta: “Sustok ir atsi- 
pūsk”. Viduje pastebėjau ant sienos parašy
tus posmus ir nusirašiau:

“Šiaurės vėjas žmogui suteikia 
galimybę pabendrauti su oro erdve, 
Pasiversti vanagu naudotis vėjo 
dovanotais magiškais daiktais. ” 
“Vėjas su milžinais saugo stebuklingą 
rojaus sodą, kuriame augo obelys 
su aukso lapais, sidabro
šakomis, deimanto obuoliais. ”
Kai pasiekėme Klaipėdą, mus apnak

vindino Melnragėje, visai arti prie jūros, pas 
šeimas, mokėjom nuomas už kambarius. 
Valgyti ėjome pas jaunimą, nes jie apsistojo 
vasaros poilsiautojų viešbutyje. Ten valgėme 
pusryčius ir vakarienę. Pirmą vakarą po 
vakarienės ėjome pasivaikščioti prie jūros, 
paieškoti gintarėlių. Ir tikrai suradau mažy
čių gabalėlių. Atsisėdę ant smėlio laukėm, kol 
saulė leidosi į jūrą. Tikrai nuostabus vaizdas 
matyti savo tėvynėje tokį saulėlydį.

Iš Klaipėdos mus vežė ekskursijon į 
Mosėdį - unikalų akmenų muziejų - akme
nų karaliją. 1253 m. Mosėdis pirmą kartą 
paminėtas vokiečių kronikoje, kaip žymiai 
išgarsėjęs Baltijos krašte. Rinkinį sudaro apie 
150 000 akmenų. Dabar muziejuje yra net 
pono Ulskio akmenų rinkinys iš Newcastle, 
Australiją Vėliau važiavom į Palangą, vaikš
čiojom Basanavičiaus gatve, visur viliojo 
gintariniai papuošalai, šį tą nusipirkom kaip 
suvenyrus giminėms parvežti.

Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžy, Puns
ke ir Burbiškėse koncertai tikrai pasisekė. 
Žmonės net ašaras šluostėsi iš susijaudi-

Tragiškųjų metų poetas A'S’A Juozas Ardzijauskas

Per Lietuvą perskrieja liūdna žinia - rugpjūčio 10 dieną Kaune mirė 
kovų už Tėvynės laisvę šauklys, politinis kalinys Juozas Ardzijauskas. 
Jis gimė 1929 m. Kazlų kaime, Kazlų Rūdos valsčiuje, Marijampolės 
apskrityje. Mokėsi Krūvelių pradžios mokykloje, vėliau Kazlų Rūdos 
vidurinėje mokykloje iki VII klasės, kurios nespėjo baigti, nes buvo 
suimtas ir nuteistas už savo patriotinio turinio eilėraščius. Kratos metu 
saugumas konfiskavo du rankraštinius eilėraščių rinkinėlius “Žydint 
obelims” ir “Aš mačiau, kaip verkė žemė”. Už šiuos rinkinėlius jų auto
rius buvo nuteistas dešimčiai metų lagerių ir penkeriems metams “be 
teisių”. Po Stalino mirties byla buvo peržiūrėta. Juozas Ardzijauskas į 
Tėvynę grįžo 1953 m. Sibiro lageryje liko užkastų, slapta parašytų apie 
350 eilėraščių. Juos rašė ir grįžęs, nors saugumas draudė rašyti, o juo 
labiau publikuoti. Abitūros egzaminus išlaikė Kauno vakarinėje Pabal
tijo geležinkelių vidurinėje mokykloje. Per didelius vargus įstojo į Kauno 
politechnikos instituto vakarinį skyrių, kurį baigė 1963 m. Po to dirbo 
Kaune “Silvoje”, Autoremonto ir Endokrininių preparatų gamyklose.

Apie save pats Juozas Ardzijauskas kalba labai santūriai ir lakoniš
kai: “Mano genealoginis medis yra senas ir šakotas. Senelio brolis - 
Simonas Ardzijauskas - buvo knygnešys. Jis žuvo, su knygomis bris
damas per Širvintą - žandarai jį nušovė. Jo šviesiam atminimui parašiau 
eilėraštį “Knygnešys”. Tautos genocido metais mūsų plati giminė 
skaudžiai nukentėjo. Tėvų įdiegtas tikėjimas, ištikimybė ir meilė Tėvynei 
lėmė ir mano visą gyvenime kelią. Nors labai jauni buvome išvaryti iš 
namų, bet tėvų mums įduotas dvasinis lauknešėlis lydėjo einant kančių 
keliais ir saugojo nuo moralinės degradacijos”.

Kazimieras Blaževičius, Kaunas
Dešinėje -.Juozo Ardzijausko eilės, 1993.

BERŽAI BROLELIAI

Prie pasvirnio akmens, tylaus ženklo gimtinės. 
Lyg sargybon sustojo beržai keturi 
Vietoj tų, kurie krito kovoj žūtbūtinėj, 
Apsupti svetimšalių gimtam pagiry.

Žali kaimo laukai, lygiavagiai arimai, 
Tų vaikinų širdy ir akyse dangus, 
Tarsi vakaro žaros tyliai geso, nurimo 
Plėtės kraujo dėmė lyg šešėlis baugus...

“Tauro" smilkiniu driekės plaukų garbanėlė, 
“Lokio” lytis sušaudytas dažės krauju.
“Dalgis ”, “Kantas ” grįžti saviesiems žadėjo, 
Bet mirtis pasitiko prie palaukės linų.

Dar ir šiandien menu basas kojas artojų 
Ir rankas sėjos mostui, mirties pakirstas. 
Ir girdžiu, kaip giria prakeikimą kartoj a 
Už pralietą nekaltąjį kraują Tautos.

Liksit medžiuos gyvi ir giesmėj vyturėlio, 
Ten vagų tiesume, upeliuko gelmėj, 
Jūs jaunystės grožiu pražydės laukų gėlės, 
Tautos Aukure degsi t šventa ugnele.

Tad stiprėkit, beržai, oškit maldą Perkūnui, 
Lai speigų sūkuriai šakose aimanuos,
Po tamsos brėkš šviesa -juk visuomet taip būna: 
Po žiemos vėl laukai sužydės, sužaliuos.
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nimo, kad mes tokioje tolimoje Australijoje, 
po tiek daug metų mokam lietuviškai dainuo
ti ir mūsų atžalos taip gražiai šoka. Panevė
žyje publikoje matėsi Gabrielius Žemkalnis 
ir Antanas Laukaitis.

Būdami Panevėžyje, važiavom į Jonines 
apie 100 kilometrų į miškus, netoli Jonavos. 
Aikštėje buvo jau seniai padaryti iš rąstų 
išpjauti stalai ir suolai. Vakaras buvo šaltas. 
Žmonės atvežė maisto, kepė šašlykus, atvežė 
gėrimų sušilimui. Mus linksmino kaimo ka
pelą Kas turėjo noro, tie šoko. Jaunos mer
ginos pynė iš įvairių devynių žolelių vaini
kus. Vėliau, kai jau visai sutemo, uždegė laužą 
ir net šilčiau pasidarė. Mus namo parvežė su 
privačia mašina, autobusų nelaukėme. Kitą 
dieną važiavom į Piliakalnio alaus gamyklą, 
paragavom alaus, tikrai neblogas.

Birželio 25 d. važiavom siauručiu trau
kinuku į Anykščius. Apžiūrėjom Baranaus
ko trobelę, arklio muziejų ir atsigėrėm Suli
nio šalto ir skanaus vandens. Vėliau važia
vom prie Puntuko akmens. Ten pamiškėj prie 
Šventosios upės pietavom. Po pietų trauki
nukas vėl mus vežė namo, ir štai nuotykis - 
užpuolė mus čigonai, traukinys sustojo. Pa
lydovai liepė saugoti tašęs. Tie vadinami 
čigonai, tai tik grupė žmonių , kurie paįvairina 
turistų kelionę. Jie pardavinėjo degtinę ir alų. 
alus labai neskanus. Tie “čigonai” pravedė 
žaidimus ir visus įtraukė prisidėti. Po to 
nuslinkom ir į patį mišką pasirinkti mėlynių. 
Diena tikrai buvo įspūdinga.

Gi sekančią dieną važiavom į Trakų pilį 
ir Rumšiškes, į Lietuvos Liaudies buities 
muziejų. Mes ten jau anksčiau esam buvu
sios, bet vis tiek ėjom viską apvaikščioti ir 
labai nuvargom.

Mums patiko Punske. Lietuviai labai ma
lonūs, tikri lietuviai, vaišingi, linksmi. Mus 
puikiai prižiūrėjo per vakarones, prilinks- 
mino. Jaunimas buvo apnakvindintas šei
mose, o mes choristai apsistojom Seinų Lie
tuvių Namuose. Ten ir valgėm. Tie Namai pa
statyti iš užsieniečių lietuvių aukų, o Austra
lijos žmonės buvo pirmieji su aukomis, iš

kurių nupirktas sklypas Namams statyti.“
Į Krokuvą išvažiavom liepos 1 d., anksti 

iš ryto. Kelionė buvo labai ilga, net nusibo
do, užtruko 12 ir pusę valandos.

Kitą dieną apžiūrėjome Vavelio pilį ir 
katedrą, kurioje yra karalienės Jadvygos ir 
Jogailos palaikai. Ši Vavelio pilis stovi 25 
metrai aukščiau Vyslos upės. Tą pačią dieną 
važiavom ir į druskos kasyklą. Dabar drus-
kos ten jau nebekasa, bet turistų vis vien 
netrūksta. Lipom 900 laiptų žemyn ir vieto
mis buvo didelės erdvios salės su druskos 
statulom, kurios atrodė lyg iš marmuro 
nutašytos - labai įdomios. Gerai, kad nerei
kėjo laiptais grįžti atgal. Į viršų kėlėmės liftu.

Liepos 3 d. - ekskursija į Aušvico kon
centracijos stovyklą. Kelionė autobusu tru
ko pusantros valandos. Man labai nepati
ko, per daug niūru, tokius dalykus norisi jau 
pamiršti. Grįžus namo, autobusas mus nuve
žė į Krokuvos miestą. Miestas senoviškas, 
bet labai gražus, pilnas turistų. Matėm labai 
daug gražių gintarų, tik jie labai brangūs. 
Grįžom į savo viešbutį su taxi.

Liepos 4 d. išvažiavom atgal į Vilnių. 
Diena buvo lietinga ir vėjuota. Pakelėj matė
si nudrąskytos medžių šakos ir net pastebė
jom vieną sunkvežimį nuvirtusį ant šono. 
Pakelėje matėsi žmonės, pardavinėjantys 
savo ūkio produktus ir mėlynes, bet mes

Nidoje - senųjų amatų dienos

Kuršių nerijoje žvejai džiovina tinklus.

Rugpjūčio 16-17 dienomis į Nidą su
plūdę poilsiautojai galėjo susipažinti su 
senaisiais amatais - Kuršių marių kranti

niekur nesustojom, išskyrus, kai reikėjo 
užkąsti ar į gerą vietą nueiti. Vilnių pasiekėm 
prieš vidurnaktį. Gavę kambarius nusimau- 
dėme ir ėjome miegoti.

Kitą dieną po pietų atvažiavo giminės 
mus pasiimti. Važiavom į Trakų pilį, nes 
turėjome bilietus į operą “Pilėnai,” Tai buvo 
tikrai puikus pasirodymas. Viskas vyko pa
čioje pily, o žmonės- sėdėjo vidury aikštės.
Operos dainininkai, apsirėdę senų laikų ap
ranga, dainavo lietuviškai. Kai kryžiuočiai 
užpuolė pilį, net matėm kaip pro pilies lan
gus liepsnos veržėsi ir sprogimai vyko. At
rodė, kad mes esam toje pilyje ir viską per
gyvenant. Nors buvo šalta ir žmonių daugy
bė, bet buvo verta viską pakęsti.

Mūsų giminės aprodė ir kitas įvairias 
vietoves. Viena iš jų buvo Grūto parkas, kur 
suvežtos Stalino, Lenino ir kitų komunistų 
statulos. Nuvežė ir į Druskininkus, paraga
vome mineralinio gydomojo vandens, pa
sivaikščiojom prie Nemuno krantų. Visur 
gražu, gėlėm apsodinta, sutvarkyta, bet daug 
ir tuščių didelių pastatų. Jie jau kiek apleisti, 
nes nėra pinigų juos restauruoti.

Kelionė ir viešnagė Lietuvoje labai pati
ko ir ilgai liks mūsų atmintyje, bet buvo sma
gu grįžti ir patogiai pailsėti. Visuomet malonu 
sugrįžti į namus, nors jie kartais ir nusibosta...

Benigna

nėje šalia prieplaukos vyko proistorės ir 
ankstyvųjų viduramžių amatų dienos.

Poilsiautojus itin traukė jų akivaizdoje
skaptuojamas senasis luotas. Meistras Čes
lovas Talačka sakė, kad iš luotų Lietuvoje 
šimtmečius buvo gaudomos žuvys, jais per
keliami gyvuliai. Šešių metrų ilgio luotu iš 
karto susidomėjo Nidos gintaro galerijos 
savininkas Kazimieras Mizgiris, teigęs, kad 
iš jų kadaise buvo graibstomas ir gintaras.

Senovinės medicinos paslaptimis dali
josi Kauno medicinos universiteto Farma
cijos muziejaus atstovai. Poilsiautojai mielai 
pirko 27 žolelių rinkinius. Žoleles užpylus 
degtine ir palaikius 8 dienas, skystis tampa 
išbandytu vaistu nuo virškinimo sutrikimų.

Buvo galima paskanauti lygiai tokios pat 
duonos, kokią mūsų protėviai valgydavo ir 
prieš tūkstantį metų. Panevėžio kraštotyros 
muziejaus darbuotojai rugius malė seniau
siomis trinamosiomis girnomis, o duoną 
kepė ant įkaitintų akmenų. Labai populiarūs 
buvo ir ant laužo ugnies kepami miltiniai 
blynai, kainavę po 50 centų.

Kuršių marių krantinėje buvo galima 
stebėti, kaip neriami tinklai, susipažinti su 
gaminių iš beržo tošies, kibirėlių iš liepos 
žievės gamyba. Tautiškais drabužiais vilkin
tys amatininkai rodė, kaip kadaise buvo 
verpiami siūlai, audžiami audiniai, vejamos 
vytinės juostos, kalamos monetos, apdoro
jamas gintaras, žiedžiamas molis. Moterys 
mielai pirko pagal senas tradicijas nulietus 
žalvario papuošalus. Iš viso pristatyta per 
dvidešimt senovinių verslų. Poilsiautojus 
sudomino ir X-XII amžių riterių kovų ele
mentus demonstravę Vilniaus klubo “Ko- 
vamis” nariai. Aušra Pilaitienė
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Mindės Kampelis
Posesija No. 437

1593 m. Vasario 19 d. Dovanojimo aktas.
“Aš, Jurgis Radvila, Olykos ir Nesvyžiaus kunigaikštis, 

Dievo malone Romos bažnyčios kardinolas,., jo malonybei po
nui Jonui Albrechtui Radvilai duodu, dovanoju ir amžiams po mano mirties 
užrašau... mano nuosavą mūmamį esantį Vilniuje priešais šv. Jono bažnyčią, prie 
šv. Jono gatvės”.

Ši trumpa, apie 200 metrų teturinti gatvė, mena daug istorinių įvykių. Čia 
šurmuliavo seniausioji miesto turgavietė. Čia vykdavo triukšmingi Užgavėnių 
karnavalai.

Čia gyveno garbingiausi Lietuvos didikai. Radvilų rūmuose lankėsi gražiausioji 
to meto Europos moteris - Barbora Radvilaitė.

Senuose miesto planuose yra sužymėti kiekvieno savininko sklypai, tada 
vadinami posesijomis. Šv. Jono gatvėje didžiausią posesiją užima šv. Jono bažny
čia su Vilniaus universiteto pastatų ansambliu. Tiesiai priešais šv. Jono bažnyčią 
yra posesija No. 437. Tenai iki XX a. vidurio stovėjo garsieji Radvilų rūmai - 
Kardinalija.

XVI a. Radvilos buvo viena įtakingiausių didikų šeimų. Mikalojaus amžininkas 
rašė, kad “Mikalojus Juodasis karaliui darė tokią įtaką, kad panorėjęs būtų galėjęs 
viską iš jo išreikalauti. Kai tik Mikalojus Juodasis su gausia palyda įžengdavo į 
Lietuvos senatą, pats karalius pakildavo iš sosto ir žengdavo kelis žingsnius jo 
pasitikti ir ypač gerbdamas sodindavo jį arčiau sosto, po aukso uždanga”.

Nors Radviloms priklausė beveik trečdalis Vilniaus teritorijos, Mikalojus Juoda
sis nupirko dar posesiją No.437, ją gražiai sutvarkė ir įruošė kalvinistų koplyčią. 
Savo rūmų ir koplyčios apžiūrėti jis pasikvietė karalių Žygimantą Augustą, tačiau 
Vilniaus sufraganas Kiprijonas pagriebė už pavadžio karaliaus žirgą ir, parodęs į 
priešais stovinčią šv. Jono bažnyčią, tarė: “Jūsų Karališkosios Didenybės protėviai 
į pamaldas vykdavo ne šiuo, bet anuo keliu”.

Radvila Juodasis baisiai nekentė katalikų, jo paskatinti kalvinistai prie šv. Jono 
bažnyčios sienos, norėdami ją išniekinti, vertė mėšlą. Tačiau jo sūnaus Jurgio, 
perėjusio į katalikybę, įsakymu čia laužuose degė kalvinistų knygos, tarp jų ir gar
sioji jo tėvo išleista “Brastos Biblija”.

Rūmams atitekus Jurgiui ir jam tapus kardinolu, rūmai imti vadinti Kardinalija.
Radvilų reikšmė Lietuvos-Lenkijos valstybei buvo didžiulė, bet jie niekad 

nepamiršo Lietuvos reikalų. “Našlaitėlis” savo broliui Jurgiui rašė: “Jūsų Malonybe, 
esi lietuvis, ne lenkas. Laikykis, Jūsų Malonybe, savo tautos, to neslėpdamas. Len
kai supranta, kad negalės jos pasiglemžti, todėl visokiais būdais stengiasi jai kenkti”.

Dabar Posesijos No. 437 vietoje likusi tik maža dalis buvusio pastato.
Jei šiandien nuvyktumėt į Vilnių ir įeitumėt pro vartus tiesiai priešais šv. Jono 

bažnyčią, patektumėt į gražiai sutvarkytą kiemelį ir nustebtumėt jo gilumoje pamatę 
XIX amžiaus lietuviško dvaro rūmus. Tai Amerikos lietuvių J; Ir A. Kazickų puikiai 
restauruota buveinė.

Ii REDAKCIJOS PAŠTO
Ieško giminių

Vytautas Sedzeniauskas ieško savo 
brolio Antano Sedzeniausko (Cezi- 
niausko), gimusio 1929 m. kovo 4 ar 5 d. 
kalvio Vlado Sedzeniausko šeimoje Rai- 
polio kaime, Semeliškių valsčiuje, Trakų 
apskrityje. Antanas į Australiją atvyko iš 
Vokietijos apie 1948-1949 metus.

Ką nors žinančius apie Antaną Sedze- 
niauską prašome kreiptis:

Sydnėjuje - į Danguolę: 
tel.: (02) 9314 6235 (namų). 
04 02 408 491 (mobilus), 
arba į Vytautą Sedzeniauską adresu: 
Birutės 19, Vilkaviškis, Lithuania. 
Tel.: 370 + 342 + 56 063.

AR JAU SUMOKĖJAI 
“MŪSŲ PASTOGĖS” 

PRENUMERATĄ?

lt REDAKCIJOS PAŠTO
Žodis MP prenumeratoriams

Neseniai “Mūsų Pastogės” administra
cija gavo tokio turinio prierašą:

Gerbiamieji,
(...) Prašau siųskite "Mūsų Pastogę” 

reguliariai, nekaltinkite Pašto, kad pavė
luoja pristatyti.

I.V.(NSW)

Norėtume MP skaitytojams priminti, 
kad kaip ir visi reguliariai pasirodantys 
laikraščiai, “Mūsų Pastogė” turi laikytis 
- ir laikosi - griežtos darbotvarkės.

“Mūsų Pastogė” galutinai yra sudės- 
toma trečiadieniais. Ketvirtadieniais iki 
tam tikros valandos ji turi būti pristatyta 
spaustuvėm Po kelių valandų “Mūsų Pas
togė” yra atsiimama iš spaustuvės ir lanks
toma išsiuntimui. Pašto skirstymo skyriui 
laikraštis yra atiduodamas penktadie
niais. Tbkios tikslios tvarkos yra laikoma

Žolinės šventė Lietuvoje
Ketvirtadienis, rugpjūčio 15 d. Ši diena 

Lietuvoje yra paskelbta valstybine švente. 
Kadangi ji išpuolė ketvirtadienį, tai penk
tadienis tapo irgi nedarbo diena, tik už jį 
reikėjo atidirbti praėjusį šeštadienį.

Pagrindiniai Žolinės atlaidai vyko Piva
šiūnuose, tarp Butrimonių ir Daugų.

Kadangi pats negaliu keliauti, tad tą 
šventę teko stebėti perLRTTV. Diena buvo 
graži, saulėta, neatrodo labai karšta. Žmo
nių daugybė - „kaip per atlaidus“. Kiek te
ko pastebėti, daugumoje vyresnės kartos 
tautiečiai. Gal žymiai daugiau moterų nei 
vyrų. Kadangi nebuvo jokių TV komenta
rų, sunkoka spręsti, kiek žmonių galėjo bū
ti, bet iš vaizdų - tikrai keli tūkstančiai.

Pamaldų pradžioje vyskupas pasakė, kad 
dalyvauja 6 vyskupai ir vyskupo padėjėjas

Nepamirškime moterų
Dalia Gordon (Pietų Australija) nori 

pastebėti, kad, nuolat prisimenant Lietuvą 
garsinančius lietuvius krepšininkus vyrus, 
negalima užmiršti ir lietuvių krepšininkių 
moterų.

Dalia Gordon atkreipia MP skaitytojų 
dėmesį į tai, kad dabar Lietuvoje lankėsi 
garsi Australijos moterų krepšinio koman
da “Opals”.

Draugiškos dviejų tautinių komandų 
rungtynės baigėsi rezultatu 67 : 57 austra- 
lių naudai, tačiau keturių tautų žaidynės 
tęsiasi toliau.

AfPinf. 

si jau daug metų. Vienintelė išimtis - vie
ną ar du kartus per metus - tai tas penk
tadienis, kai paštas nedirba dėl kurios 
nors valstybinės šventės (ar galbūt streiko).

Šia proga taip pat norime priminti, kad 
medžiagą “Mūsų Pastogei” reikia pateikti 
(paštu, elektroniniu būdu ar asmeniškai) ne 
vėliau kaip antradienį. Ypač skubią me
džiagą, pvz. netikėtus pranešimus ar pakei
timus, dar galima perduoti trečiadienio rytą. 
Bet tai kartais sudaro sunkumų, nes žinu
tei ieškant laikraštyje vietos, gali tekti lau
žyti jau spaudai paruoštus lapus.

MP redakcija labai mielai atsižvelgia į 
bendradarbių norus, stengiasi patenkinti 
skelbėjų pageidavimus - ir tikisi, kad skai
tytojai supras, jog laikraštis spaustuvei ir 
paštui visada yra pristatomas nustatytu 
laiku.

Dalia Donielienė (MP redaktorė) ir 
LB Spaudos Sąjungos Valdyba (leidėjai) 

iš Magdeburgo, padedantis lietuvių kata
likams. Taip pat dalyvavo Kariuomenės va
das gen. Kronkaitis bei aplinkinių miestų 
valdžios atstovai.

Prasidėjus pamaldoms, nauju stiliumi 
lietuviškai giedojo didelis mišrus choras iš 
Kaišiadorių. Jiems pritarė dūdų orkestras. 
Pamaldos vyko laikinoje pavėsinėje. Kas jas 
pravedė, nežinau, nes nebuvo pasakyta, o 
aš tų asmenų dar nepažįstu, tai buvo vienas 
iš kelių vyskupų. Apeigos giedamos, iš
kilmingu stiliumi, choras atsako ir veda. 
Tradiciniai buvo atnešta aukos žvakė, 
duona, javų puokštė, gėlės. Šv. Komunija 
buvo dalijama daugelio dalintojų po visą 
šventorių, aikštę, apsuptą didelių medžių, 
gal liepų. Tai sudarė jaukų, ramų įspūdį.

Baigiamajame žodyje vyskupas su pa
laiminimu ir linkėjimais prisiminė ir šiuo 
metu Europoje nuo potvynių kenčiančius 
žmones.

Bažnyčioje yra išstatytas Marijos pa
veikslas, Popiežiaus karūnuotas jo apsi
lankymo metu Lietuvoje. Bažnyčia nedi
delė, pilna maldininkų. Pasibaigus šv. 
Mišioms, visi vyskupai bažnyčioje kalbėjo 
Marijos litaniją. Ją pabaigus, laikantis visų 
senųjų papročių (vėliavos-karūnos, bal
dakimas, žibintai ir mergaitės, barstančios 
gėlių lapelius) apie bažnyčią ėjo eucharis
tinė procesija. Dalyvių veiduose matėsi 
rimtis. Daugelyje rūpesčių išvagotuose vei
duose jautėsi praėjusių laikų kančių žy
mės. Pasibaigus apeigoms, minia pamažu 
be triukšmo skirstėsi namo...

J. Krasauskas

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Kiek pasaulio Dulkelė jau matė, 
Kiek žemių, vandenų apkeliavo, 
Kiek smūgių kvailų jį sukratė, 
Nuo to labai keisto likimo savo. 
Visa tai taip užgrūdino Pijų, 
Kad jis šiandien jau nieko nebijo!

Raštinėj užregistruotas Dulkė, 
Daug nesidairo: (pavadins dar mulkiu!) 
Kai naują belaisvį valdžia vėl pristatė, 
Du baisius ginklus į jį atstatę!
Pijus tarė: “būtų lyg mano portretas, 
Jei tokią “šlykštynę” ant galvos dėvėčiau!

Seržantas užklausė: “O katras iš jūs ten, 
Vadinat save “Robbing Shotgun Ben?” 
Naujas belaisvis pakėlė “akubrą”, 
(O nuo jo “plikės” nušvito lubos) 
Tarė: “Aš esu tas garbingas plėšikas, 
O prieš mane stovi - žioplys niekam tikęs”.

Nelauktai ir visai netikėtai, 
Dulkė mato ją susirūpinusią, basą, 
Jo mielą draugužę Loretą, 
Ji atvežė čia Pijušėlio pasą... 
Kai jie išėjo į laisvą pasaulį, 
Pijus užtraukė: “Kokia graži šiandien sau
lėj Stasio Montvido eilės ir piešiniai
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Antanas Laukaitis: Atostogos Lietuvoje
Tęsinys iš MP Nr. 34

Kartu su Druskininkų sporto vadovais ir 
federacijos prezidentu V Gudiškiu dalyvavau 
Druskininkų mero R.Malinausko priėmime. 
Jis yra žinomo, netoliese esančio, taip išgar
sėjusio Grūto parko savininko ir įkūrėjo sū
nus. Tai nepaprastos energijos ir užmojų 
žmogus. Per labai trumpą laiką Druskininkus 
jis prikėlė iš letarginio apsnūdimo ir šiandien 
turistų jame netrūksta. Jis tikisi, kad netoli
moje ateityje Druskininkai pasidarys plačiai 
žinomas kurortas ne tik Europoje, bet ir pa
saulyje. Buvo labai malonu išgirsti apie mero 
ateities planus ir matyti jo nepavargstamą
aktyvumą.

A.ČesnuIio meno ekspozicijų malūnas Druskininkuose.

Druskininkuose teko lankytis žinomo 
tautodailininko Balio Dabruko meno studijo
je, kur yra daugybė puikių medžio dirbinių.

Taip pat lankiausi garsioje Druskininkų 
skulptūrų ir poilsio parko vietovėje ir už kelių 
kilometrų esančiame gražiame pušyne prie 
Latežerio ežero Antano Česnulio drožinių ir 
skulptūrų ekpozicijoje. Tai drožinių, skulp
tūrų, istorinių asmenybių ir kitų meno kūri
nių parkas. Viduryje stovi labai gražus jo 
padarytas malūnas, kurio viduje ir yra ta 
ekspozicija. Buvo labai malonu susitikti su 
šiuo garsiuoju Dzūkijos menininku, kurio 
darbų yra ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Zvejoju ir aš
Vieną popietę kartu su 

sporto ministru VNėnium ir 
imtynių federacijos prezi
dentu Č.Šemeta važiuojam 
link Marijampolės į Bebru- 
liškių vietovę, kur buvęs 
Lietuvos povendeninio plau
kymo čempionas Elvis Januš
kevičius turi 450 hektarų 
vandens su 15 užtvankų. Čia 
yra auginami karpiai ir karo
sai, kuriais aprūpinama Lie
tuvos ir užsienio rinka. Jeigu 
Australijoje karpiai laikomi 
vieni iš prasčiausių žuvų, tai 
čia jie yra labai skanūs ir jų 
pareikalavimas didelis. Atvy
kę į vieną karpių auginamą 
didžiulį prūdą - ežerėlį ir sėdę 
į valtį, nuplaukėme į tolimes
nį pakraštį ir pradėjome gau
dymą. Savo meškerės aš ne
turėjau, tačiau abu mano 
draugai davė ir man pažu
vauti. Aš ištraukiau penkis 
gana didelius karpius, o visi 
per kelias valandas sugavome 
jų apie 40. O kokie jie buvo 
skanūs iškepti, ypač užge
riant lietuvišku alučiu.

Šiuose tvenkiniuose žu
vys specialiai maitinamos

Šalia Lietuvos karo laivo “Žemaitis” stovi: kun. R.Ramašauskas (antras iš kairės), “Že
maičio” laivo kapitonas (trečias iš kairės), Antanas Laukaitis (ketvirtas iš kairės) ir kiti.

kviečiais, kas pusę metų nuleidžiamas 
vanduo, žuvys išgaudomos ir vėliau vėl 
prileidžiama mažyčių.

Klaipėdai 750 metų
Rugpjūčio 1-4 dienomis Klaipėda šventė 

savo gimtadienį ir Jūros šventę. Čia buvo 
atvykę keturi (Latvijos, Lenkijos, Estijos ir 
Lietuvos) prezidentai, kurie po visų oficialiųjų 
savo pareigų ramiai vaikščiojo po miesto 
senamiestį, prieidami ir pasisveikindami su 
žmonėmis ir mūsų draugais “Būrų užeigoje”. 
Esu buvęs daugybėje Europos ir pasaulio 
garsiųjų mugių, malęs ten daugybę renginių 
ir tūkstančius žmonių, tačiau tiek įvairiausių 
renginių, kokie buvo čia per tas 4 dienas, dar 
niekur nemačiau. Net būnant “supermenu”, 
negalėtum žmogus nė pusės viso to pama
tyti. Ožmonių, žmonių... Visas miesto vidus 
automobiliams buvo uždarytas, o pagrindinė 
Manto gatvė, be visos daugybės įvairiausių 
pardavimo stalų, dar buvo paversta ir įvairių 
tautybių maisto restoranėliais. Mūsų Austra
lijoje laukiama busimoji Lietuvių Klubo Syd- 
nėjuje šeimininkė, be savo garsiosios “Būrų 

užeigos”, kurios kiemo sodelyje buvo gal 40 
specialių valgymui ir gėrimui paruoštų stalų , 
mieste dar turėjo atskiras lietuviškų ir gruzi
niškų (labai pikantiškų) valgių virtuves. Tuo 
metu pas ją dirbo gal 35 padavėjos studentės 
ir virėjai, bei maisto tiekėjai. Tačiau Darija ir 
jos vyras Rimas visur suspėdavo ir visus pui
kiai aptarnaudavo.

Šiame trumpame aprašyme net neįmano
ma plačiau aprašyti apie šią buvusią taip gra
žią ir įspūdingą Klaipėdos miesto 750 metų 
jubiliejaus šventę. Galiu tik pasakyti, kad vis
kas buvo labai gražiai sutvarkyta ir paruošta, 
kad norisi tikrai nuoširdžiai už visa tai klaipė
diečiams padėkoti.

Susitikau su pas mus turėjusiu atvažiuoti 
kun. Romualdu Ramanausku, kuris mane ir 
kitus draugus pasikvietė į Lietuvos karo lai
vyno, kuriame jis yra vyriausias kapelionas, 
laivų uostą ir vėliau laivyno motoriniu dideliu 
laivupavežiojopoBaltijosjūrą. Taibuvopuiki 
Jūros dienos ekskursija.

Dalyvavau ir mero R.Taraškevičiaus priė
mime, kuriame jam Olimpinio komiteto prezi
dentas A.Poviliūnas įteikė apdovanojimą.

Heinrich Rossmann

Gyvenimas be tėvynės
Iš vokiečių kareivio Heinrich Rossmann

Tęsinys, pradžia MPUr. 34
Nieko valgomo, išskyrus bulvių lupe

nas, kuriomis smaguriauti gali tik ožkos, 
neradau. Toliau eidami per mišką, viename 
kirtime aptikome mašiną. Tikėjomės, kad 
joje bus maisto produktų, bet šios svajo
nės neišsipildė - mašinoje buvo rusai. Mes 
patys po to stebėjomės, kaip sugebėjome 
išsikapstyti iš šio miško. Nuolat susidur
davome su rusų daliniais ir visi keliai 
mums buvo atkirsti. Jautėsi, kad frontas čia 
pat. Matėme besijuokiančių rusų kareivių 
būrelius.

Kad galėtume prasigauti per fronto 
liniją, nutarėme išsiskirstyti į grupeles. Vė
liau rusai mus pastebėjo ir ėmė vytis kaip 
kiškius. Sprukome į krūmus, iš paskos 
driokstelėjo keletas šūvių.

Vėl išgyvenimai ir alkis, teko perplauk
ti upelį ir apmirti. Ginklus sumėtėme į upelį 
ir persikėlę vėl maldinome. Atsitiktinai 
susitikome du civilius rusus, matyt parti
zanus, kurie sušvilpė. Mes pabėgome į 
pelkėtą mišką. Judėjome su lazdomis. Kitą 
dieną priėjome gyvenamą partizanų sto
vyklą. bet čia pavojus mūsų netykojo: iš 
šiaudinio guolio į mus žiūrėjo keturių 
kačiukų tokios pat alkanos, kaip ir mūsų, 
akys. Kačiukus mes iškepėme ir suvalgė
me. Ar jie buvo gardūs, negaliu pasakyti, 
nes juos godžiai prarijome.

Šios kančios tęsėsi jau tris savaites, ne-
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žinojome, nei kuri diena, nei valanda, visas 
tris savaites badmiriavome. Frontas, matyt, 
vėl buvo toli, ir mes negalėjome jo pasiekti. 
Vakare įsmukome į ūkininko namą, kur aš 
godžiai ieškojau bulvių ir grabinėjau ran
ka, bet ją nutvilkė lyg elektra. Kampuose 
buvo girdėti kvėpuojant ir aš supratau, kad 
daržinė pilna rusų. Nemačiomis iššliaužiau, 
paėmiau už rankų draugus, ir mes nepas
tebėti tyliai išsmukome. Bet Petrą matė 
šeimininkas, pranešė sargybiniui, buvo 
sukeltas aliarmas. Mes ėmėme laukuose 
ieškoti ir kasti senas, pavandenijusias, 
beveik supuvusias bulves, kurios taip pat 
buvo skanios. Buvome nepaparastai nu
sikamavę ir išsekę. Ypač bloga ir sunku 
buvo Viliui. Jis atrodė kaip sena moteris ir 
iš silpnumo svirduliavo. Paskui pasitaikė 
laiminga diena, už kurią mes pasimeldėme: 
miške radome žemuogių bei mėlynių ir 
valandomis šliaužiojome ant kelių, rink
dami gardžias uogas.

Kartais virš medžių viršūnių pasigirs
davo burzgimas “kavos malūnėlio” (rusų 
žvalgomojo lėktuvo), kuris nuo pat Vitebs
ko buvo nuolatinis mūsų palydovas, 
periodiškai praskrisdamas ir sukdamasis 
virš mūsų, ieškodavo vokiečių kareivių.

Miškinga vietovė leido judėti dieną ir 
naktį. Noras patekti į tėvynę ir užvalgyti 
duonos nugalėdavo mus. Naktį bandėme 
prasmukti į kaimą kur buvo neįprastai ty- 

_lu. Per vieno namo langą mergaitė padavė 

mums kepalą duonos, kurią mes godžiai 
pasidalijome ir prarijome. Mergaitė papa
sakojo, kad šiame kaime rusų nėra, o kai
myniniame jų yra. Mes pasinaudojome pa
lankia padėtimi (nėra rusų): ėjome pro vi
sus namelius ir beldėmės į langus, prašy
dami maisto produktų. Sočiai prisivalgė- 
me, pasiėmėme maisto į kelionę. Miške 
užšokome ant užmaskuoto oro uosto su lėk
tuvais. Pamatėme ir dienų dienas mus me
džiojusį žvalgą. Nuo oro uosto pasitraukė
me į šalį, nes prie lėktuvo kažkas iš rusų 
krapštėsi.

Paskui sunegalavau ir aš, tapau Vilio 
partneriu. Mes abu eidavom į kaimą prašyti 
maisto. Žmonės mums duodavo, ir kai mes 
sakydavom, jog miške yra mūsų draugų, 
kai kurios moterys nunešdavo maisto 
produktųjiems į mišką.

Vietovė, kurioje apsistojome, buvo arti 
vokiečių sienos, o rusai jau stovėjo prie pat 
jos, ir dėl to mums būdavo daugiau nei 
liūdna.

Vilius vis silpo. Atsitiktinai susidūrėme 
su pistoletais ginkuotais partizanais, kurių 
buvo daugiau nei mūsų, o mums nėra kuo 
priešintis, nes visi teturėjome vieną šau
tuvą kuris jau netiko šaudyti. Mums beli
ko bėgti. Bėgant pasigirdo kulkosvaidžio 
serija. Iš pradžių buvo nukautas Petras, 
paskui - Arnoldas. Aš bėgti jau negalėjau, 
suglumęs puoliau atgal, priešais rusų par
tizanus, ir šią akimirką pamačiau gulinčius 
negyvus Petrą ir Arnoldą bei pakeltomis 
rankomis Otto, kuris jau neturėjo kitos 
išeities. Tai buvo paskutinis mano bičiu
lis, pakeltomis rankomis stovintis prieš 
besiartinančius rusus. Bet aš visgi pabė

gau ir pasilėpiau krūmuose.
Rusai - drąsūs, budrių akių ir su pisto

letais rankose. Aš prigludau prie žemės, 
šalimais praėjo rusas partizanas, manęs 
nepastebėjo, pamatė nukautą draugą ir 
praėjo pro mane. Vėliau pabėgau ir likau 
vienas. Žuvęs Peter Fonkins buvo iš 
Fasseniieim’o netoli Hedenberg’o.

Toliau dienoraščio autorius prisimena, 
kaip vienas eidamas kartą vos nepakliuvo į 
rusų kareivio, prisileidusio jį visai arti, 
rankas... (vert, past.)

Kareivis staiga šūktelėjo, suriko ir an
tras sargybinis, bet man pavyko slapčiomis 
dingti. Taip tęsėsi keletą valandų. Sykį ka
reivis atidengė ugnį, bet nepataikė. Rusas 
iššaudė visą diską ir kai ėmė iš naujo už- 
taisinėti, man pavyko pasprukti.

Taip ir klaidžiojau be žemėlapio, be 
kompaso, be draugų, svetimoje tolimoje ša
lyje, bijojau net paukščių.

Kiekvieną vakarą išlįsdavau iš savo 
slėptuvės, kurioje tūnodavau dieną, ir 
prisėlindavau prie atokių kaimo namelią 
tikėdamasis gauti būtiniausių maisto pro
duktų. Vietos gyventojai lenkai padėdavo 
ir parodydavo, kaip man keliauti ir nepatek
ti į rusų rankas.

Vėliau ilgai slėpiausi po egle, iš šakų 
įsirengiau slėptuvę ir guolį. Kartą po lietaus 
smarkiai sušalaą ir viena moteris davė man 
kepurę ir sudriskusį, skylėtą švarką. Ši do
vana ne tik šildė, bet išgelbėjo gyvybę. Vie
nas lenkas, važiavęs į lauką parodė kelią ir 
perspėjo, kad vaikšto partizanai, ir aš pa
mačiau tris ginkluotus civilius.

(Tęsinys kitame MP numeryje)

6



In memoriam
A'u’A Bronislava Stankovičiūtė- 

Jarembauskienė
Bronislava Stankovičiūtė-Jarembaus- 

kienė gimė 1912 m. kovo 15 dieną Kražių 
mieste.

Užbaigusi mokslus Kražių gimnazijoje, 
įstojo į \ytauto Didžiojo Universitetą, ku
riame studijavo dantų gydytojos specialy
bę. 1936 m. ištekėjo už Stepo Jarembausko. 
Nuo 1937 m. Bronislava dirbo dantų gydy
toja Kaune, Mažeikiuose ir Alytuje.

1944 m. Jarembauskai pasitraukė į Vo
kietiją. Gyvendama Vokietijoje karo metu, 
Bronislava dirbo dantų gydytoja vokiečių 
ligonių kasoje.

1948 m. kartu su vyru emigravo į Aus
traliją. Čia pirmuosius du metus atliko pri
valomą darbo kontraktą. Kontraktui pasi
baigus, ji sėkmingai išlaikė papildomus 
Australijoje dantų gydytojo egzaminus ir 
gavo teisę dirbti kaip “dental surgeon.” nd 
1968 m. ji dirbo Sydney Dental Hospital.

Bronislava buvo aktyvi Australijos lie
tuvių veikloje. Ilgus metus dirbo Sydnė- 
jaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos 
Draugijos iždininkės pareigose. Tačiau ne
tikėtas insultas 1968 m. pakeitė jos gyve
nimą. Bronislava nenuleido rankų, ji atrado 
naujų pomėgių: tapybą, siuvinėjimą bei 
mezgimą. Bet liga nepaliko jos ramybėje, 
sekė keletas kitų insultų. Ir taipjau silpnai 
sveikatai sušlubavus, liga privertė paskuti
niuosius 10 metų praleisti Yallambi slaugos 
namuose.

Ligos išvarginta penktadienį, rugpjūčio 
9 dieną, Yallambi slaugos namuose šalia

vyro ji paskutinį kartą ramiai atsiduso. 
Ilsėkis ramybėje, miela Bronislava. 
Gedulingos mišios vyko rugpjūčio 14 

dieną Lidcombe’s parapijos bažnyčioje. 
Mišias laikė parapijos klebonas Fr. John Alt. 
Iš Lidcombe’s karstas buvo palydėtas į 
Rookwood’o krematoriumą. Atsisveiki
nimo žodį tarė Arvydas Rupšys ir SLMSG 
Draugijos vardu - Martina Reisgienė.

Šermenys įvyko Lietuvių Klube Banks- 
town’e. Arvydas Rupšys

A'u’A Andrius Vaičiulis
Rugpjūčio 20 dieną Sydnėjaus Prince Alfred ligoninėje mirė Andrius Vaičiulis, gimęs 

1927 m. vasario 7 dieną. Šeimos neturėjo. Atsisveikinimas su Velioniu įvyko rugpjūčio 
27 dieną Rookwood’o krematoriume. r MP inf.

i.H-. ;Ijp-
- Mirus ilgamečiu! visuomenininkui .....

A'k'A Broniui Stašianiui,
gilią užuojautą reiškiame jo sūnums ir dukrai, jų šeimoms bei visiems 

artimiesiems.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

A'll3 A Broniui Stašinniui,
mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą dukrai Jūratei, sūnums Kastyčiui, 

Remigijui, Vitaliui ir jų šeimoms.
Alis ir Renata Migai

Broniui Stašinniui
iškeliavus į amžinybę, reiškiame gilią užuojautą visiems jo šeimos nariams ir 

artimiesiems.
Nijolė ir Algis Bučinskai

A’v’A Broniui Stašinniui,
mirus, vietoje gėlių aukojame “Mūsų Pastogei” $25.

Irena ir Algis Dudaičiai

a4Ha Broniui Stašinniui,
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą Jūratę, sūnus Remigijų, Kastytį, Vitolį, 

jų šeimas ir visus artimuosius.
Bliekai ir Vingiliai

A’ir'A Bronei Jarembauskienei,
mirus, mielam draugui Stepui Jarembauskui reiškiame gilią užuojautą ir kartu 

liūdime.
Nijolė, Irvis, Rasa, Markus ir Audrė Venclovai

Padėka
A'v’A L.Samsonlenel mirus, liekame nuoširdžiai dėkingi už gėles, 

aukas, paguodos žodžius ir visiems, dalyvavusiems laidotuvėse.
R. ir G. Samsonai

A'u’A Junzui Perlibachui,
mirus, žmonai Elytei, dukterims Daliai ir Vidai bei jų šeimoms reiškiame gilią 

užuojautą ir kartu liūdime.
Stasė, Evaldas ir Dalius Sagačiai

Aukos “Musų Pastogei”
vietoje gėlių pagerbiant a.a. Bronių Stašionį

Po $50 - V. Stašionis;
Po $20 - K. Protas, A. ir R. Migai, P. ir J. Pullinen, G. ir J. Bliekai, L. ir M. Cox, D. 

ir V. Donielos, D. Skorulienė, L. ir A. Kramiliai, V. Patašius, O. Maksvytienė, A. ir O. 
Kapočiai, B. ir T. Vingiliai, A. ir M. Reisgiai, J. Reisgys, I. ir R. Kalėdos, V. Jurkšaitis, R. 
Stašionis;

Po $10 - E. Stasiūnaitienė, A. Griškauskas, M. Kavaliauskienė, J. Zinkus, L. Pukys, 
P. Zubrickas, V. Račiūnas, J. Makūnas, N. ir A. Bučinskai, V. ir L. Gaidžioniai, I. ir J. 
Barilos, K. Kazokas, R. ir J. Edwards;

Po $5 - R. Kazlauskas, B. Genys.

Aukos “Musų Pastogei”
AKasiulaitis NSW $ 41.00
Dr.K.Zdanius VIC $ 5.00
St. Bernotas NSW $ 5.00
Ad. Laukaitis NSW $ 5.00
Mrs. G.Aras NSW $ 5.00
J.Miškinis NSW $ 5.00 “Mūsų Pastogės” administracija

RBurneikis NSW $ 55.00
AGrikepelis VIC $ 50.00
E. Valiūkas NSW $ 20.00
Z.Fitzgerald TAS $ 5.00
J.Mikutavičius NSW $ 35.00
A Auglys Qld. $ 15.00

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Pamaldos lietuviams Sydnėjuje
Negavus kunigo reguliarioms lietuvių pamaldoms Sydnėjuje, vieną kartą į mėnesį sutiko 

atvykti buvęs mūsų kapelionas kun. Roger Bellemore SM.
Pamaldos Sydnėjuje vyks įprastu laiku, 11.30 vai. Lidcombe sekančia tvarka: rugsėjo 8 d., 

spalio 13 d., lapkričio 10 d. ir gruodžio 25 d. per Kalėdas.
Platesnę informaciją suteiks Danutė Ankienė tel.9871 2524 arba Antanas Kramilius, tel.

9727 3131. Sekančiose pamaldose bus išdalinti pamaldų tvarkos lapeliai.
Praneša Parapijos Komitetas

Rašydami testamentą, nepamirškite ir “Mūsų Pastogės". 
Remkite išeivijos spaudą!

Aukos kun. Hermano Šulco Jaunimo stovyklai Lietuvoje:
$200 - F.Gužas, $100-J.Petraitienė, A. Vaitiekūnas, $50 - J.Keblys, Melboumo Lietuvių 

Katalikių Moterų Draugija, I. O’Dwyer, R.Rakūnienė, V. Vaitiekūnienė, $20 - parapijietė, 
V.Bladzevičienė, M. Miliauskienė, A.Raudys, D. Simankevičienė, E. Šurnienė, A. 
Vyšniauskienė, $10 - AG.Karazijos. Viso $870.

Kun. Hermano Šulco vardu nuoširdžiai dėkoju visiems aukotojams. Jei kas dar norėtų 
prisidėti paremiant šį kilnų labai reikalingą ir sunkų darbą, aukas gali įnešti į Malboumo 
“Talkos" sąskaitą nr. 361-01-02, 44 Errol St, North Melbourne, VIC 3051.

V. Vaitiekūnienė

lietuvių kultūrinės veiklos fęs&numas AustraĘoje 
mūsų visų įstatas

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.
Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui teL: (03) 9578 4319.
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Melbourno “Dainos Sambūris” kviečia visus atvykti į choro rengiamą

“Pavasario Tango' balių,
kuris įvyks rugsėjo 7 dieną, šeštadienį, 7 vai. vakare.

Gros šauni trijų žmonių kapela iš Geelong’o. Bus skani vakarienė ir kavutė. 
Bus premijuota pora, geriausiai šokanti tango.
Įėjimas: suaugusiems - $25, studentams - $20.

Vietas užsisakyti pas Reginą tel.: 9841 8133 ir Danutę tek: 9848 5663.
Melbourno “Dainos Sambūris”

Kviečiame Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos narius apsilankyti 

muzikos ir poezijos popietėje - “HTeilės laiškai'
kuri įvyks šeštadienį, rugsėjo 7 dieną, 2 vai. po pietų West Club, Macquarie 
priemiestyje.

Tik už $5 išgirsite lietuvių ir pasaulio klasikų šedevrus, kuriuos išpildys: 
tenoras Antanas Zakarauskas 
pianistas Edvardas Petronis 
lyrikas Aurelijus Šllavas

Po popietės seks užkandžiai su vynu. Nepraleiskite šios progos ir iki rugsėjo 2 
dienos praneškite, ar dalyvausite: Sigitai Gailiūnaitei tek: 6248 6704 arba 
Barbarai Šilinienei tel.: 6288 6283.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Melbourno
Lietuvių Klubo pranešimas

Prašome paskubėti susimokėti nario mokestį.
Klubo metinis susirinkimas šiais metais įvyks rugsėjo 21 dieną, 2.00 vai. p.p. 

Kandidatų pareiškimai Valdybai turi būti pristatyti ne vėliau kaip rugpjūčio 21 
dieną. Visų Klubo narių pareiga yra slapto balsavimo būdu išrinkti sekančių metų 
Valdybą. Pagal mūsų Klubo įstatus, mes privalome išsiuntinėti balsavimo lapelius 
tik tiems nariams, kurie yra jau susimokėję šių metų nario mokestį. Paskutinė 
diena tai atlikti yra rugpjūčio 25 diena. Gaila, bet mūsų įstatai neleidžia dalyvauti 
Valdybos rinkimuose tiems, kurie pavėluoja susimokėti. MLK Valdyba

Sydnėjaus “Aušros” Įtintas kviečia visus skautus,

jų šeimas ir draugus į šių metų Tunto Laužą, kuris 

įvyks rugsėjo 8 dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų Lietuvių 
Klube Bankstowne.

Bus labai linksma popietė, pilna skautiškų dainų, šūkių 
ir pasirodymų. Po Laužo visus kviečiame į Tunto Sueigą. 
Parodykite paramą skautams, ypač tiems, kurie gaus šlipsus 
ar pakėlimus. Sydnėjaus “Aušros” Tunto Štabas

Pranešimas Melbourno Pensininkų Sąjungos nariams
Sekantis susirinkimas įvyks rugsėjo 10 dieną, 11 vai. ryto Lietuvių Namuose.

Valdyba

Lietuvos krepšininkai Australijoje
Pakartojame, kad yra gauta papildoma informacija apie “Lietuvos tyto” krepšinio 

komandos rungtynes su šiomis australų komandomis:
Tiiesday 3 September 2002 - 7.30 pm

Teams: BC LIETUVOS RYTAS vs SYDNEY KINGS.
Vfenue: ALEXANDRIA Basketball Stadium, 53 Maddox Rd. Alexandria, Sydney

Thursday 5 September 2002 - 3.30 pm (Closed Session;
Teams: BC LIETUVOS vs Canberra Cannons
Venue: Southern Cross Stadium. Cowlishaw Street, Greenway, CANBERRA

Saturday 7 September 2002 - 7.30 pm
Teams: BC LIETUVOS RYTAS vs CANBERRA CANNONS
Venue: Southern Cross Stadium, Cowlishaw Street, Greenway, CANBERRA
Tickets available from WIN Entertainment Centre or all Ticketek outlets. Phone Charge 

9266 4833. Session Tickets (2 games) - Adults $20, Children $ 15. MP inf.

dorintiems stebėti krepšinio finalus
Rugsėjo 14 dieną (šeštadienį) Wolongonge vyks krepšinio finalinės rungtynės dėl 34 

vietos - 6 vai. vakaro ir po to dėl I -2 vietos - 8 vai. vakaro. Tikimės, kad į finalines rungtynes 
pateks ir “Lietuvos tyto” komanda. Jeigu atsirastų apie 50 tautiečių, norinčių matyti šias 
rungtynes, bus pasamdytas autobusas, kuris lauks prie Lietuvių Klubo Bankstowne ir nuveš 
bei parveš iš rungtynių. Bilieto kaina asmeniui - $10.

Suinteresuotuosius prašome kuo skubiau (iki rugsėjo 10 d.) skambinti Viktorui Šliteriui 
teL: 9498 2571 arba Antanui Laukaičiui tel: 9798 0306.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, NSW 2200 

Tel.: (02) 9708 1414 
Fax.: (02) 9796 4962 

E-mail: slc@lithuanianclub.org.au 
www.lithuanianclub.org.au

Sydnėjaus Lietuvių Klubas Kviečia visus narius ir jų svečius 
lankytis savo Klube.
DARBO LAIKAS:
Savaitės dienomis Lietuvių Klubas atidarytas nuo 5.00 vai. 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai.
Uždarytas tik antradieniais.

Virtuvė “Pas Al doną "dirba

• šeštadieniais nuo 12.30 iki 8.00 vai. vakaro ir
• sekmadieniais nuo 12.30 iki 6.00 vai. vakaro.
Kviečiame visus lankytis ir ragauti naujos ir energingos virėjos - Aldonos 
patiekalus.

Svarbus Pranešimas Pagal Memo
randum and Articles of Association (as amended 1996), išskyrus Garbės 
narius, nariai, pilnai nesumokėję nario mokesčio, Klubo susirinkimuose 
neturi teisės nei dalyvauti, nei balsuoti.
Kadangi bus sprendžiami labai svarbūs nutarimai dėl Klubo ateities, visi 
Klubo nariai prašomi sumokėti nario mokestį iki š.m. rugsėjo 15 dienos 
ir kuo gausiau dalyvauti Metiniame susirinkime.

Ne kalbomis, kad reikia palaikyti Klubą bet darbais ir ateinant į organi
zuojamus renginius, mes paremiame jį ir parodome, kad mums jo reikia.

Klubo narių ir jų svečių dėmesiui.

Lithuanian Club Limited
Important notice

Unfinancial members are urged to pay their subscription by Sunday 15 September, 
the date of Annual General Meeting.

Please note this excerpt form the Memorandum and Articles of Association (as 
amendedt 1996):

No member other than a life members shall be entitled to be present or vote at 
any meeting of the Club... Unless he (she) shall have paid all.. annual subsciptions... 
(Para 15).

Very important decisions about the future of the Club will be set in train at the 
AGM. Members are advised to be financial and to attend.

Laurie Cox (Honorary Secretary)

“Mūsų Pastogės” prenumeratoriams
Retėjant prenumeratorių eilėms bei nuolat kylant spaustuvės ir pašto 

persiuntimo išlaidoms, “Mūsų Pastogės” leidėjai yra priversti pakelti prenumeratos 
kainą nuo šių metų liepos 1 dienos. Nuo šios datos metinės prenumeratos 
mokestis yra $65 Australijoje, $140 užsienyje, $115 Naujojoje Zelandijoje. 
Pavienio numerio kaina $1.50.

Kainos pakėlimas neliečia skaitytoją jau apmokėjusių prenumeratos mokestį 
į priekį.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

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, Banks town, NSW 1885.
Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastogelabigpond.com 

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge
Redaktorė Dalia Donielienė

Redakcinė Kolegija: Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Spausdinamuose rašiniuose reiškiama nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos ir leidėjų 

nuomone
Prenumerata metams $65. Užsienyje oro paštu - $140.00. N.Zelandijoje oro paštu $115.00. 

Organizacijų informaciniai skelbimai - neapmokami.
Apmokamų skelbimų kaina: $6.60 (įskaitant GST) už 1 cm per dvi skiltis. 

Lietuviškoms organizacijoms 15% nuolaida. Kartojant, 50% nuolaida.
Šventiniai sveikinimai - $20, užuojautos ir maži vienkartiniai skelbimai - $25. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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