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LIETUVOS ĮVYKIŲ APŽVALGA
SANTYKIAI SU RUSIJA

Per paskutines dvi savaites Rusijos 
vadovai padarė eilę pareiškimų apie 
Baltijos valstybes, kurie pastarosiose 
sukėlė nerimą ir sumaištį. Apie juos 
balandžio 5 dieną įvykusioje spaudos 
konferencijoje pasisakė Seimo opzici- 
jos lyderis V. Landsbergis. Apie 
Lietuvos užsienio politiką tą pačią 
dieną pranešimą padarė ir U K 
ministras P. Gylys.

V. Landsbergis spaudos konferen
cijoje pristatė du dokumentus: pareiš
kimą dėl susitarimo išvesti rusų 
kariuomenę ir opozicijos paklausimą 
Lietuvos premjerui, dėl naujų prane 
Šimų spaudoje apie vadinamus Surguto 
susitarimus. Landsbergio pareiškime 
konstatuojama, kad pastaruoju metu 
Rusija dažnai kaitalioja savo nuostatą 
dėl armijos išvedimo iš Baltijos šalių. 
Kovo 29 d. Rusijos Gynybos ministras 
Gračiovas pareiškė, kad armijos 
išvedimas pristabdomas. Kovo 30 d. 
Rusijos U R ministerijos atstovai 
užsienio žurnalistams teige, kad 
Rusija nesilaikys armijos išvedimo iš 
Lietuvos tvarkaraščio, rugsėjo 8 d. 
sutarto su Lietuva. Taigi, sutartį 
mėgina nuvertinti. Kovo 31 d. 
Gynybos ministras Gračiovas sakė, 
kad armija iš Lietuvos bus išvesta 
1993 metais, bet neminėjo tvarkaraš
čio, pažymėdamas, kad visi klausimai 
su Lietuva išspręsti. Balandžio 1 d. 
Kusijos ambasadorius Lietuvai ober- 
tyševas "Respublikos" dienraščiui 
sakė, kad Rusija tikrai gali sustabdyti 
armijos išvedimą. Sekančią dieną 
Kusijos L’R ministerija paskelbė 
pareiškimą, kuriame sakoma, kad 
Rusija neturi su Baltijos valstybėmis 
pasirašytų susitarimų išvesti iš jų 
teritorijų savo kariuomenę. Pagaliau, 
balandžio 4 d. po susitikimo su 
prezidentu Clinton'u įvykusioje spau
dos konferencijoje, Rusijos preziden
tas Jelcinas pasakė, kad Rusija laikosi 
su Lietuva pasirašyto kariuomenės 
išvedimo tvarkaraščio ir jį vykdys iki 
galo, nes Lietuva nepažeidžia mažu
mų žmogaus teisių ir gerai traktuoja 
rusakalbius.

V. Landsbergio pareiškime sakoma, 
kad kai kurių Rusijos aukštų pareigū
nų pasisakymai rodo nekompetentin
gumą ir nežinojimą, kad Rusijos ir 
Lietuvos 1992 m. rugsėjo 8 d. 
pasirašyti ir nuo tos dienos galiojantys 
susitarimai yra įregistruoti Jungtinėse 
Tautose. Tarptautinių sutarčių kves- 
tionavimą V. Landsbergis pavadino 
tradicine Rusijos taktika. Jis sakė, 
kad Lietuva turėtų kreiptis, ar bet 
svarstyti kreipimąsi į Jungtines Tau
tas ir NATO, kad chaoso Rusijoje 
atveju, Lietuvon būtų įvedami mėly
nieji šalmai. Su panašiu prašymu į JTO 
jau yra kreipęsis r.sujos premjeras, 
sakė Landsbergis, o NATO vadovybė 
užsiminė apie tokią galimybę, kilus 
Rusijoje pilietiniam karui, ar sugrįžus 
komunistiniam režimui.

Lietuvos U R ministras P. Gylys 
spaudos konferencijoje sakė: "mes 
norime sėsti su Rusija prie derybų 
stalo". Derybų delegacija ruošiasi 

susitikimui su Kusijos atstovais ir 
perima reikalus iš senosios delega
cijos. U R ministras išdėstė savo 
požiūrį dėl kreipimosi į Jungtines 
Tautas bei NATO krizės Rusijoje 
atveju, įvesti į Lietuvą tarptautines 
pajėgas. Jo nuomone, toks kreipimasis 
tik padidintų įtampą ir nepasitar
nautų padėties stabilizavimui.

Atsakydamas į opozicijos klausimą 
apie antrąjį Surguto susitarimą Mas
kvoje, P. Gylys teigė, kad jo žiniomis, 
Lietuvos vėliava ten nekabėjo. Minis
tras pasisakė už ekonominį bendra
darbiavimą su Rusija, nes kitų metų 
žiemą energijos tiekimas gali nusmuk
ti iki tokio lygio, kad iškils rimta 
grėsmė Lietuvos gyvybiniams intere
sams. 'račiau Lietuvai iki šiol aar 
nepavyko su Rusija pasirašyti laisvos 
prekybos sutarties, nežiūrint iš Lietu
vos pusės daromų pastangų.

PARAMA ŽEMĖS ŪKIUI

Artėjant pavasario sėjai, Lietuvos 
žemdirbiai kuro sandėliuose turi tik 
pusę reikalingų naftos produktų 
atsargų. Panaši padėtis ir su sėkla, 
trąšomis, žemės ūkio mašinų atsargi
nėmis dalimis. Netikra žemės ūkio 
bendrovių ateitis: išdalytas bei iš
grobstytas jų turtas ir tuščios kišenės 
ne leido, bendrovėms kaupti dyzelinio 
kuro, pirkti rinktinių sėklų bei trąšų.

Susidarius tokiai padėčiai, tiek 
Seimas, tiek Vyriausybė nedvejojo, 
kad žemdirbiui būtina ištiesti pagal
bos ranką. Simboliška, kad naujasis 
ministras pirmininkas, kuris savo 
karjerą pradėjo žemės ūkyje, vienas iš 
pirmųjų pasirašė ilgai žemdirbių 
lauktą dokumentą - "Dėl Lietuvos 
Respublikos 1993 m. pavasario sėjos 
fondo lėšų paskirstymo ir panaudo
jimo tvarkos“.

Šiuo nutarimu patvirtinta 100,000 
tonų dyzelinių degalų, pirktų už 
Pasaulio banko suteiktą paskolą, 
paskirstymo žemdirbiams metodika. 
Rajonų lengvatinių kreditų skyrimo 
komisija, sudaryta iš rajonų valdybų, 
žemės ūkio banko bei žemės ūkio 
produkcijos gamintojų atstovų, skiria 
žemdirbiams banke pasirašytus skoli
nius pasižadėjimus dyzeliniams de
galams pirkti išsimokėtinai. Už šias 
paskolas žemdirbiai bankui turės 
mokėti 8 proc. palūkanų. Skolas 
žemdirbiai galės išsimokėti pardavę 
savo produkciją, bet ne vėliau, kaip 
per vienerius metus.

Minėtu nutarimu taip pat nusta
toma, kaip bus padalinti 65 milijardai 

pavasario sėjos fonde esančių talonų. 
Jie bus paskirstomi rajonams pagal 
turimą dirbamos žemės plotą. Neder
lingos žemės savininkams ar nuomoto
jams bus skiriama papildomų lėšų. Už 
šiuos pinigus žemdirbiai galės pirktis 
reikalingų trąšų, sėklų, tepalų ir 
žemės ūkio mašinų atsarginių dalių. 
Kreditai pirmiausiai bus duodami 
žemdirbiams, sutarusiems savo pro
dukciją parduoti Lietuvoje. Viduti
niškai vieno rajono žemdirbiams 
skiriama apie 100 milijonų talonų.

AI. Šepetys, Gintaro pakrantėje.

L. BALCEROVlClAUS VIZITAS 
VILNIUJE

Lenkijos ūkio reformų šoko terapi
jos autorius, buvęs finansų ministras 
Mazovieckio 'vyriausybėje, L. Baice- 
rovičius, baigdamas dviejų dienų 
vizitą Vilniuje pasakė, kad jam 
susidaręs įspūdis, jog Lietuvoje poli
tika vykdoma vengiant sprendimų, 
galinčių sukelti masinį nedarbą. 
Svečias susitiko su Lietuvos prezi
dentu A. Brazausku, Vyriausybės 
nariais, Tarptautinių santykių insti
tuto dėstytojais ir studentais.

Balcerovičius priminė, kad Lietu
voje, kaip ir Lenkijoje, ekonominės 
struktūros turi prisilaikyti Tarptau
tinio valiutos fondo nustatytų gairių. 
Tik tokiomis sąlygomis TVF garan
tuoja ilgalaikius kreditus, sakė svečias 
iš Lenkijos. Jis nepateikė konkrečių 
siūlymų ekonominės būklės gerinimui 
Lietuvoje, tačiau jis neatsisakė pasi
dalinti turima patirtimi.

Balcerovičius pabrėžė, kad prieš 
pradėdamas ekonomines reformas 
Lenkijoje, jis gerai suprato, kad visų 
pirma reikia aiškiai suvokti, kokią 
ekonominę sistemą norima sukurti, 
tiksliai nustatyti esamą padėtį ir 
pasirinkti efektyviausią reformų vyk
dymo strategiją.

Profesorius R. Balcerovičius nurodė 
Lietuvos Vyriausybei jos dabartinės 
populistinės politikos pragaištingumą. 
Kaipo pavyzdį Lietuvai, jis pasiūlė 
ekonomines reformas šiuo metu vyk
domas Latvijoje ir Estijoje. Jis sakė, 
kad Lietuvoje pajautęs, jog čia dar 
nenuspręsta, kokiu keliu reformos eis. 
Jo nuomone, gana slėpti nedarbą. Štai, 
net Suomijoje, sakė profesorius Bal
cerovičius, kuri kenčia dėl praeityje 
buvusios per didelės ūkio priklauso
mybės nuo TSRS, bedarbių skaičius 
siekia 18 proc., kai tuo tarpu jis 

Lietuvoje oficialiai skelbiamas esąs 
tik 1,3 proc. L. Balcerovičius Vilniuje 
aiškino, kad lėtu tempu vykdomos 
reformos socialiai kainuoja daugiau, 
negu greitos ir ryžtingos reformos. 
LDDP vadovai išklausė jų pasikviesto 
svečio patarimų, bet kažin ar išdrįs 
juos įgyvendinti, bijodamiesi priešiš
kos gyventojų reakcijos.

KITOS ŽINIOS

* Pirmadieni, balandžio 5 d. 
Vytauto Didžiojo universitete pradėjo 
darbą savivaldybių darbuotojų moky
mo centras, kurį įsteigė Amerikos 
lietuvio Lino Kojelio vadovaujama 
organizacija "US Baltic Foundation" 
ir Vytauto Didžiojo universitetas. 
Pagal specialią programą, savo kvali
fikaciją čia galės kelti įvairių lygių 
savivaldybių darbuotojai. Paskaitas 
skaitys Amerikos universitetų profe
soriai, JAV savivaldybių pareigūnai, o 
tai pat ir Lietuvos savivaldybių 
pareigūnai, sugrįžę iš stažuočių 
Amerikoje. Tokie savivaldybių moky
mo centrai jau įsteigti Latvijoje ir 
Estijoje.

* Lietuvos Seimas nutarė šiais 
metais gerokai sumažinti imigrantų 
priėmimą. 1993-siai metais bus leista į 
Lietuvą įvažiuoti ir pastoviai apsigy
venti tik 2500 svetimtaučių. Tai yra 
kompromisas tarp Vyriausybės siūly
mo įsileisti 3750 imigrantų ir opozi
cijos reikalavimo, kad nebūtų įsileista 
daugiau, negu 750. į šį skaičių neįeina 
•iš užsienių j Lietuvą persikeliantys 
gyventi piliečiai.

* Trečiadienį, balandžio 7 d. Seimo 
rūmuose opozicija surengė spaudos 
konferenciją, atkreipti dėmesį į Lie
tuvos televiziją. Parlamento opozicija 
jau ne kartą kritikavo dabartinę 
Lietuvos televizijos vadovybę ir
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LIETwI/oTsPAIIDOJE Česlovas Stankevičius

JVas už posūkio?
MŪSŲ SPAUDOS REIKALU

*

Tęsinys iš nr. 15

Komunistinė totalitarinė santvar
ka, kuri rėmėsi prievartiniu darbu, 
visų išteklių beatodairišku eikvojimu, 
objektyviai sužlugo visose šalyse. Ta
čiau komunistų partijos Rusijoje ir 
kitose Europos šalyse, kur jos buvo 
priverstos pasitraukti nuo valdžios, 
neigia šį akivaizdų faktų ir skleidžia 
mitą, kad ekonominio nuosmukio 
priežastis esanti tik naujų demokra
tinių valdžių nekompetentingumas. 
Tą patį skelbia ir LDDP.

Mitais nepavyks ilgai dangstytis. 
Tik sparti reforma ir ekonomikos 
liberalizavimas gali Lietuvai padėti 
įveikti socializmo sukeltą ūkio griiitį. 
Kad butų sudarytas pagrindas rinkos 
ekonomikai reikia įvykdyti visą priva
tizavimo programą, krašto adminis
tracinę reformą, perduoti ekonomines 
galias arba ūkinę laisvę į pačių ūkio 
subjektų rankas. Ankstesnė Vyriau
sybė ryžtingai buvo pradėjusi tai 
daryti.

LDDP giriasi, kad tik ji kompeten
tingai gali vykdyti ekonomikos ir 
krašto ūkio reformą. Tačiau neaišku, 
kada ir iš kur LDDP įsigijo laisvos 
rinkos ekonomikos kompetenciją? hr 
ar apie tą pačią reformą kalbama? Ar 
tikrai bus kuriama vakarietiška rinkos 
ekonomika, ar tik vykdoma senosios 
"perestroika”? Tuoj po Seimo rinkimų 
išgirdom pareiškimų apie reformos 
pristabdymą, kad reforma dabar bus 
daroma "realistiškai" ir neskubant.
=adGaaai—^.ei iufam?»iriBaBaBt^ggaBi imr—-inn ■■ mie

LIETUVOS ĮVYKIO APŽVALGA
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reikalavo, kad televizijos programoje 
būtų surasta vietos savaitinei opozi
cijos laidai. Lietuvos dešiniosios 
pakraipos partijos teigia, kad iš 
televizijos administracijos siekiama 
išstumti tarnautojus, kurių politinės 
pažiūros nesiderina su dabartine 
valdžios pozicija. Vyriausybė šią 
savaitę nutarė panaikinti su Kanados 
ir JAV lietuvių bendruomenių kapita
lu kuriamą nepriklausomą televizijos 
stotį - TV 26. Ji su G. Vagnoriaus 
Vyriausybės pagalba buvo pradėta 
kurti 1991 m. rugsėjo mėnesį. Ame
rikos lietuvis biznierius K. Makaitis 
planavo į šią stotį investuoti 2 
milijonus dolerių ir dabar žada duoti 
Lietuvos Vyriausybę į Aukščiausiąjį 
Teismą - ir gal net į Hagos 
Tarptautinį teismą - už duotų pažadų 
nesilaikymą. Pagal pasirašytą ketur- 
šalę steigimo sutartį, Lietuvos Vy
riausybė butų turėjusi 30 proc. 
akcijų. Uždaroma stotis perduota 
Lietuvos valstybinei televizijai. Eko
nomikos ministerija taip pat neregis
truoja kitos nepriklausomos televi
zijos stoties - "Rytų Lietuvos TV",

"Musų Pastoge” Nr.16 1993.4.19 psl. 2

Kaip bus išbrista iš ekonominės
duobės neskubant, lieka paslaptis. 
Ypač, kai neskubama pasinaudoti 
investicijoms skirtais kreditais ir kita 
Vakarų pagalba. >. ;

Naujoji valdžia nuo pat pirmųjų 
dienų pradėjo rengti ir priiminėti 
sprendimus, kurie stabdo vykdyti 
privatizaciją, iš esmės panaikino 
gyvenamųjų namų grąžinimo savinin
kams įstatymą, stabdo žemės gružių 
nimą. Žadama atkurti kolektyvinę 
žemės nuosavybę, varžyti žmonėms 
laisvai išstoti iš dabartinių žemės ūkio 
bendrovių. Vėl stengiamasi išsaugoti 
ūkio valdymo centralizaciją, grįžti 
prie administraciniu būdu nustatomų 
kainų pagrindiniams vartojimo pro-i 
duktams. Šiuos reformų posūkius 
LDDP mėgina kaip nors pateisinti; 
Tuo tiksiu pasinaudojama ir ankstes4 
nės valdžios realiai padarytomis 
klaidomis, ‘ ypač žemes reformos 
srityje, kur iniciatyvą buvo paėmę kai 
kurie savanaudžiai žmonės ir grupuo
tės. Vieną iš tokių klaidų, mano 
nuomone, buvo leidimas miestuose 
gyvenantiems savininkų vaikaičiams 
smulkinti grąžinamas privačias žemes, 
valdas.

Turint omenyje, kau ekonomikos 
srityje žymią įtaką turi buvusieji 
partiniai ^administraciniai veikėjai,; 
kurie dabjar kontroliuoja turtą ir 
finansus, galima prognozuoti, kad 
privatizaciją, finansus ir kitas ekono
mikos sferas reguliuojantys įstatymai 
bus keičiami šio visuomenės sluoksnio 

kurią įsteigė U A bendrovė Baltijos 
televizija.

* Ketvirtadienį, balandžio 8 d. 
prezidentas A. Brazauskas ir Seimo 
pirmininkas Č. Juršėnas priėmė Aus
tralijos pasiuntinį Lietuvai J. Burgess, 
kurio įstaiga yra Kopenhagoje. Pasiun
tinys išreiškė nuomonę, kad, nepaisant 
sunkios žemės ūkio padėties, Lietuva 
padarė didelę pažangą- įvyko demo
kratiniai . rinkimai, priimta demo
kratinė konstitucija. Susitikime buvo 
aptarta tarpusavio prekybos sutartis, 
kuri Lietuvai suteiktų palankiausio 
partnerio statusą.

* Balandžio 2 d. naktį Vilniuje 
įvyko didelė policijos operacija Ga
riūnų turgavietėje. Dirbo vos ne visi 
Vilniaus policijos padaliniai - krimi
naliniai, ekonominiai, savivaldybių ir 
kelių policija. Didieji Gariūnų reketi
ninkai apie šią operaciją, atrodo, 
žinojo iš anksto ir tą naktį iš turgaus 
pasitraukė. Policija areštavo 36 vyrus, 
kurių dauguma yra smulkūs reketi
ninkai ir turgaus vagys. Dar neaišku, 
ar prokuratura turi pakankamai kalti
namosios medžiagos, kad jiems vi
siems galėtų iškelti bylas.

z J. Rūbas

Eilė ALB Krašto tarybos narių.per 
diskusijas paskutinio suvažiavimo Sy- 
dnejuje metu, išreiškė pageidavimą 
duoti bendruomenės nariams progos 
kuo plačiau pasisakyti "Musų Pasto
gės" puslapiuose, netaikant šiems 
pasisakymams jokių suvaržymų. Šį 
pageidavimą yra išreiškusi ir dabar
tinė ALB Krašto valdyba. ,

Balandčio 5 d. "Mūsų Pastogės" 14- 
tame numeryje be redakcinių pakei
timų ar sutrumpinimų, buvo patalpin
tas dr. J. K uncos atviras laiškas. 
Dalelė laiške keltų samprotavimų 
buvo komentuoti redakciniame prie
raše.

Butinas tačiau yra dar vienas 
komentaras, griežtai atmetant laiško 
autoriaus daromą užmetimą "Mūsų 
Pastogės" bendradarbiams, perduo- 
dantiems žinias apie padėtį Lietuvoje, 
kaltinant juos objektyvumo stoka ir 
skaitytojų klaidinimu.

Vienas nuo kito nepriklausomai 
rašydami "MP" korespondentai pris 
tato faktus taip, kaip juos praneša 
tarptautinės ar Lietuvos žinių agen

naudai. Kiti sluoksniai, visų pirma 
smulkieji ir vidutinieji verslininkai, 
gali netekti socialinės perspektyvos.

Nepamirškime, kad milijonai rublių 
ir dolerių nelegalaus kapitalo iš 
Rusijos ir kitų kraštų "išplaunami" 
Lietuvoje. Senosios biurokratijos ir 
besikuriančios mafijos įsigalėjimas 
gali supančioti privačią iniciatyvą, 
investicijas, pagaliau visą reformų 
procesą, sužlugdyti demokratišką 
ekonomikos bei ūkio raidą ir laisvąjį 
verslą.

Per rinkimus LDDP žadėjo žmonėms 
viską: mažinti mokesčius ir didinti 
daugelio socialinių grupių pajamas, 
.valstybės socialinę paramą bei dota
cijas, sustabdyti kainų kilimą, išsau
goti darbo vietas ir plėsti gamybą. 
Dotacijos pažadėtos ir kultūrai, ir 
žemės ūkio produktų gamintojams, ir 
gyventojams, pigiau parduodant iŠ 
Rusijos brangiai pirkto Kuro paga
mintą energiją, ir t.t.

Suprantama, kau, esant gamybos 
nuosmukiui, tokiems pažadams tesėti 
natūralių biudžeto pajamų nėra ir 
negali būti. Kaip tyčia, didžiulius 
nuostolius ūkiui padarė ir stichinės 
nelaimės: pernykštės vasaros sausra, 
rudens sniego stichija ir neseniai 
praužusi neregėto smarkumo vėtra. 
Dirbtinai saugoti įmones nuo bankroto 
ir nedarbo didėjimo irgi kainuoja. 
Socialistinė santvarka, be nekilno
jamo turto, nepaliko jokių valstybinių 
santaupų, kurių sąskaita galima būtų 
kompensuoti gana menkų gyventojų 
santaupų nuvertėjimą. Tad pirmiausia 
dotacijos bus finansuojamos, atsisa
kius gamybai ir socialinei sferai 
būtinų investicijų. Bus sunaudoti 
valstybės ištekliai ir lėšos už parduotą 
nekilnojamą turtą. Dalis šios naštos 
bus užkrauta gyvybingoms monopoli
nėms Įmonėms per didesnes energijos 
kainas ir guls ant vartotojų pečių per 
kainų kilimą.

Padėtį sunkina trikdomi atsiskai
tymai su rublio zonos šalimis. Pripa
žįstamos ir mokomos skolos Rusijai, 
nepajėgiant išreikalauti Rusijos skolų 
Lietuvai. <

Dėl viso to spartėja infliacija, 
tenka didinti pinigų emisiją. Jei po 
Lietuvos laikinųjų pinigų įvedimo jie, 
lyginant du doleriu, nuvertėdavo iki 
dešimt procentų '’per mėnesį, -tai-' 
pernai e gruodžio . mėnesį, kai buvo 
sustabdyta'privatizacija, jie nuvertėjo 
trečdaliu ir vėl sparčiai artėja prie 
rublio kurso. Esant tokiems infliacijos

tūros bei Lietuvos ar užsienio radijas. 
Vienas ar kitas komentaras, aiškiai 
identifikuojamas, kaip toks, atspindi 
dabartinę Pasaulio lietuvių bendruo
menės liniją bei ALB nąrįų absoliučios 
daugumos aspiracijas ir nusistatymą.

Priešingai dr. K uncos teigimui, 
"Mūsų Pastogė" spausdina įvairias 
nuomones ir pasisakymus. Tačiau 
Lietuvių bendruomenės, politinių sim
patijų rodikliu gali būti, kad ir 
Lietuvos prezidento rinkimų rezulta
tai Australijoje, iš, maždaug, 5Q0 
balsavusių 95 proc. balsavo už 
Sąjūdžio koalicijos palaikomą kandi
datą. Butų tendencinga, jei bendruo
menės laikraštis bandytų dirbtinai 
šias simpatijas keisti, užverčiant 
laikraščio skiltis kurios nors balsingos 
mažumos straipsniais.

Primesdamas visai bendruomenei 
jos mažumos narių nuomonę, laikraš
tis tikrai pasidarytų kieno nors 
"klapčiukas", pasinaudojant dr J. 
Kuncos vaizdingu palyginimu.

Vytautas Patašius
LB Spaudos s-gos pirmininkas 

tempams, neįmanomos nei žymesnės 
Vakarų investicijos, nei ilgalaikiai 
kreditai. Ankstesnė Vyriausybė buvo 
rimtai ėmusi žaboti infliaciją, tačiau 
iš naujos valdžios dar nieko negirdė
jom apie konkrečią priešinfliacinę 
programą.

Populistinė, administravimu grin
džiama ekonominė politika atvestų į 
tai, kad Lietuva ilgai vartotų - kaip 
žmonės sako, "valgytų" - ateities 
sąskaita. Vakarai neduos didelių 
kreditų vartojimui, tad kyla realus 
pavojus įlysti į skolas Rusijai ir 
patekti jos priklausomybėn. Už tas 
skolas neabejotinai bus reikalaujama 
mokėti politiniais sprendimais.

teigiamų pasekmių įvykęs valdžios 
pasikeitimas gali turėti ir valstybės 
valdymo srityje. Bent kiek svarbesnės 
pareigos valstybės tarnyboje yra 
politizuojamos. Per dvejus su puse 
nepriklausomybės.metų daugelis vals
tybės darbą dirbusių žmonių, ypač 
jaunų, išsiugdė valstybinį mąstymą ir 
įsigijo vertingą patirtį. Ne vienas jų 
naujai valdžiai yra netinkamas dėl 
savo politinių pažiūrų ir kritiško 
nusistatymo. Jie yra keičiami LDDP 
rėmėjais, nežiūrint kompetencijos. 
Nemažai valstybės sąskaita išugdytų 
kvalifikuotų tarnautojų pasitrauks į 
privačią sferą, iš kurios vargu ar grįš į 
valstybės tarnybą.

Dabartinė valdžia, kaip ir seniau, 
matyt, remsis klusniais pataikūnais, o 
ne savarankiškai valstybiškai mąstan
čiais piliečiais. Nedarbo grėsmė ugdys 
žmonių paklusnumą.

Iki šiol nepajėgta ir nespėta 
pakeisti sovietinio valdymo elgesio 
tradicijų, tad dabar jos gali vėl ilgam 
įsitvirtinti.“ Korumpuotų valdininkų 
išlikimas - iš vienos puses, ekonominių 
ir kriminalinių nusikaltimų plitimas - 
iš kitos pusės, kelia rimčiausią pavojų, 
kad įsigalės tikra mafija.

Lietuvos saugumo struktūros yra 
silpninamos. Saugumo tarnybos vado
vas tuoj pat buvo pakeistas LDDP 
parinktu žmogumi. Išsklaidomas buvęs 
Aukščiausiosios Tarybos apsaugos 
skyrius, profesionaliai parengtas ko
voti su politiniu terorizmu ir ardomąja 
veikla, saugoti specialiuosius objektus 
ir svarbius užsienio asmenis. Nesirū
pinama valstybės sienų apsauga ir 
vizų režimu. į reikšmingus valstybei 
postus patenka žmonės, dėl kurių 
agentūrinio bendradarbiavimo su K GB

u t3
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fabrikų komplekse Tomsk-7 įvyko 
sprogimas urano atliekų bake ir 
radioaktyvūs; debesys išsiveržė į 
atmosferą. Tomsk-7 komplekse gyve
na 110.000 žmonių ir jis randasi 16 km 
nuotolyje nuo Tomsko didmiesčio.

Tai pats didžiausias branduolinis 
incidentas po Černobilio katastrofos, 
tačiau radioaktyvumas keletą šimtų 
kartų mažesnis už Černobilio.

Amerikiečių firma General Ato
mics pasirašė sutartį su rusų atominės 
energijos ministerija įrengti Rusijoje 
branduolinį reaktorių, kurui naudo
jantį plutonijų iš rusų išardomų 
branduolinių ginklų.

*
Kiniečių keleivinis lėktuvas, pake

liui į Los Angeles pateko į audringą 
oro sluoksnį. Du keleiviai žuvo, virš 
150 sužeistų, gi lėktuvas turėjo 
priverstinai nusileisti pakeliui ir 
Aleutų salose ieškoti pagalbos sunkiai 
sužeistiems.

*
Lenkijos žvalgyba sakosi išaiškinusi 

ir neutralizavusi sąmokslą nužudyti 
valstybės prezidentą Lech Valensą, 
tačiau nepateikia smulkesnių žinių.

♦
Lenkų kilmės Pietų Afrikos pilietis, 

ekstremistinių dešiniųjų organizacijų 
narys, areštuotas įtariamas nušovęs 
Pietų Afrikos komunistų partijos 
generalinį sekretorių Chris Hani, 
kartu buvusį ir Afrikos tautinio 
kongreso kariniu lyderiu. Po nužudy
mo prasidėję riaušės ir neramumai gali 
smarkiai pakenkti deryboms tarp 
Pietų Afrikos vyriausybės ir juodųjų 
organizacijų dėl daugumos Valdymo 
įvedimo.

♦
Makedonijos respubliKa priimta

OI

LIETUVOS SPAUDOJE *o*o*

Atkelta i> 2 pri,

paskelbti kaltįnimai teismo nebuvo 
ištirti.

Užsienio politikoje LDDP rūpinasi 
ne pačiu politikos turiniu, bet siekiu 
keisti ligšiolinę politiką. Valstybės 
užsienio politikos sampratą LDDP 
veikėjai susiaurina iki ekonominių 
santykių.

Kita vertus, ekonominių ryšių su 
užsieniu ministerija sugriauta pačiu 
netinkamiausių metu, todėl sutriko 
bendradarbiavimas su Vakarų partne
riais dėl investicijų ir stambių 
kreditų.

Santykiai su Rusija, matyt, dažniau 
bus reguliuojami ne valstybiniu, o 
valdymo lygiu - tarp žinybų ir 
ministerijų. Tai ypač pavojinga, kai 
šiuose administraciniuose sluoks
niuose nėra pakankamų valstybinio 
mąstymo pagrindų. Seną patirtį turin
čių ministerijų ir žinybų susitarimai 
bus laikomi panašus į centro-respub
likos arba NSV respublikų, o ne 
nepriklausomos valstybės sutartis su 
kita valstybe. Kaip tik to Rusija ir 
siekia, kiekvienu sutarties projektu 
piršdama asocijuotą bendradarbiavi- , 
mą. Taip "step by step" (žingsnis po 
žingsnio), tautai nepastebint, ir gali 
būti prarasta.,nepriklausomybė.

Juolab, kad valdžios sluoksniuose 
yrą aktyvių "Ateities forumo" veikė 
jų,' dar taip neseniai "Tiesoje" 
įrodinėjus! ų, jog Lietuvai būtinai 

Jungtinių Tautiį nare, bet kol kas 
negali iškelti savo vėliavos dėl 
Graikijos protestų. Mat vėliava inkor
poruoja senovės Graikijos Makedo
nijos karališkosios dinastijos simbolį, 
kurį Graikija yra paskelbusi vienu iš 
jos tautinių simbolių.

Serbų kariai, tikrindami Jungtinių 
Tautų maisto ir medikamentų konvo
jų pakeliui iš Sarajevo aerouosto į 
miestą, viename iš suknvežimių užti
ko paslėptus 7,500 šovinių. Užaliar- 
muoti Jungtinių Tautų pareigūnai 
užtiko dar 8,000 šovinių Sarajevo 
aerouosto pakrovimo doke. Radinys 
smarkiai sukomplikavo ir taip jau 
sunkius Jungtinių Tautų ir Bosnijos 
serbų tarpusavio santykius.

Serbai atnaujino Sarajevo ir Sreb- 
renicos apšaudymą artilerija, užmuš 
dami ir sužeisdami daug civilių 
gyventojų ir pabėgėlių.

*
Artėjant rinkimams Kombodijoje, 

japonai graso atitraukti savo 600 
žmonių Taikos palaikymo kontingen
tą, nes Khmer Rouge teroristai 
nužudė japonų civilį, Jungtinių Tautų 
rinkimų komisijos pareigūną, kartu su 
jo vertėju. Tai jau šeštas Jungtinių 
Tautų pareigūnas taip nužudomas, bet 
pirmas civilis.

♦
Kaliningrade (Karaliaučiuje) rusai 

nusprendė užgesinti amžinąją ugnį 
prie savo žuvusių karių paminklo, kad 
tuo būtų sumažintos išlaidos.

*
Papua N. Gvinėjos kareiviai išsilai

pino Mono saloje, 30 km įžengę į 
Solomonų salų teritoriją ir ten 
susišaudė su Solomonų policija. Jie 
taip pat bandė aneksuoti keletą 
mažesnių Solomonų salų, iškeldami 
savo vėliavą. Australija yra susirū
pinusi šiais incidentais, nes abi 
valstybės gauna karinę paramą iš 
Australjos ir paskutiniame incidente 
abi naudojo iš australų gautus 
patrulinius laivus.

reikia "laikinai" įstoti į gorbačiovinę 
"naują federaciją", jeigu jau ne 
tikruoju, tai bent asocijuotu nariu.

Užsienio reikalų minsterija "reoi 
ganizuojama". Jau turėjo išeiti au 
patyrę užsienio reikalų ministro 
pavaduotojai, buvę aktyvus derybų su 
Rusija delegacijos nariai. Vienas iš jų 
atstovavo Lietuvai ESBK, vadovavo 
sienų su Baltarusija ir Karaliaučiaus 
sritimi deliminacijos deryboms, kitas 
buvo derybų delegacijos koordina
torius ir vadovavao ekspertų grupių 
darbui.

Buvęs LDDP pirmininkas, kartu ir 
laikinai ėjęs Prezidento pareigas, 
sausio 20 d. Seime .paskelbė politinę 
doktriną, kad "Lietuva negali ir neturi 
stengtis diktuoti ar primesti savo 
interesų, kitoms valstybėms, o privalo 
išmokti gyventi egzistuojančių inte 
resų "lauke", kurį kuria supervals
tybės ir galingi .kaimynai." Doktrina 
neoriginali, jau girdėta iš Rusijos 
politinių veikėjų lupų. Tačiau kai ji 
skelbiama kaip oficialus Lietuvos 
politikos principas, reikia rimtai 
suklusti. Ši LDDP doktrina projektuo
ja bestuburę susitaikėlišltą butaforinės 
valstybės politiką. Pirma, LDDP ją 
skelbdama parodo pripažįstanti Rusi
jos pretenzijas ir toliau laikyti 
Lietuvą savo interesų sfera, pati 
prikelia Molotovo - Ribentroppo 
šmėklas. Antra, nęsunku numanyti, 
kacį jLDDP siūlo Lietuvai nuolankiai 
gyventi "interesų lauke", turint tiek 
nepriklausomybės, kiek jos paliks 
galingas Rytų kaimynas ir kiti.

(Tęsinys sek. numeryje)

BENDRUOMENĖS DARBŲ BARUOSE
VINCO MYKOLAIČIO - PUTINO MINĖJIMAS ADELAIDĖJE

Visi musų tautos pirmieji žadinto
jai, įsijungę savo darbais ir menine 
kūryba į tautos prisikėlimą, vieni 
anksčiau, kiti vėliau jau yra iš mūsų 
tarpo pasitraukę. Su pagarba ir 
dėkingumu atsigręžiame į jų gyvenimo 
reikšminguosius momentus ir bandome 
neleisti laiko dulkėms apnešti jų 
šviesaus prisiminimo.

Prie tokių asmenybių priskiriame ir 
Vincą Mykolaitį - Putiną, iškilų musų 
rašytoją, poetą, dramaturgą, literatū
ros istoriką, profesorių, nuo kurio 
gimimo šiemet suėjo šimtas metų. Ši 
sukaktis plačiai paminėta išeivijoje ir 
tėvynėje.

Programos atlikėjai ir teatras " Vaidila". Iš kairės: A-kų sendraugių pirm. 
A. Kubilius, V. Baltutis, I. Isolda Poželaitė- Davis, Lidija Šimkutė-Pocienė, 
Danutė Gusčiuvienė (iš Lietuvos), V. Straukas, V. Ratkevičius, rež. V. 
Opulskis, A. Dunda.

Antroje eilėje: Sietynas Kubilius - minėjimo organizatorius, V. Vencius, 
L. Jablonskytė, N. Skidzevičius.

r ■ « r.. ■ '

Adelaidės ateitininkai - sendrau
giai yra įpratę, nors ir ne labai dažnai, 
suruošti rimtus kuitūrinius parengi
mus, ar iškiliųjų mūsų tautos darbuo
tojų minėjimus. Toks minėjimas buvo 
suruoštas kovo 27 d. Adelaidės 
lietuvių katalikų centro salėje, kame 
buvo prisimintas Vincas Mykolaitis - 
Putinas ir jo kūryba.

Minėjimą trumpu žodžiu atidarė 
Sietynas Kubilius. Apie Putino poeziją 
kalbėjo poetė Lidija Šimkutė - 
Pocienė. Putinas buvo iškilus poetas, 
nesivaržęs pasakyti tiesą. Bet komu
nistinės priespaudos laikais tiesos 
žodis buvo mirtinai pavojingas ir 
mūzos buvo pritildytos. Norėdamas 
išlikti, poetas turėjo prisitaikyti.

Danutė Guščiuvienė, neseniai at
vykusi iš Lietuvos, kaip stipendininkė 
ruoštis anglų kalbos mokytoja, pade
klamavo kelis Putino eilėraščius.

Sietynas Kubilius, musų iškilusis 
deklamatorius, padeklamavo Putino 
draminės minties kurinį "Vergas". 
Išsivadavęs iš jį kankinusio gyvenimo 
prasmės ieškojimo, vergas suranda 
atsakymą: "aš nei vergas, nei 
karalius, tik žmogus". Bet sunkiausia 
būti ir išlikti žmogumi. Reikia 
pripažinti, kad Sietynas yra išskirtinio 
talento jaunuolis, fenomenalios at
minties deklamatorius - aktorius, 
sugebantis keliolika minučių be "už- 
kliuvimo" išraiškingai perduoti eilė
raštį. Klausytojai Sietyno meninius 
sugebėjimus įvertino audringais aplo
dismentais.

Apie poeto prozinę kūrybą kalbėjo 
Viktoras baltutis. Putino beletristinė 
kūryba nėra gausi, tačiau pilnas jo, 
kaip prozininko talentas -pasireiškė 
romane "Altorių šešėly". Šis romanas 
iki šiol tebelaikomas geriausiu šios 

rūšies kūriniu lietuvių literatūroje.
Kitas Putino romanas - "Sukilėliai", 

parašytas jau komunistinės priespau
dos laikais, vaizduoja 1863 m sukilimą.

Putino draminę kūrybą pristatė 
isolda 1. Poželaitė - Davis. Gausioje 
savo kūryboje Putinas šalia poezijos ir 
prozos yra sukūręs visą ęilę dramos 
kurinių. Pirmoji jo drama "Valdovo 
sūnus" buvo išleista 1921 m. Vėliau šis 
kūrinys pavadintas "Valdovas”. Buvo 
išleista drama "Žiedas ir moteris", 
"Nuvainikuota vaidilutė" ir kt.

Adelaidiškiai teatro mėgėjai suvai
dino Putino dramos pirmojo veiksmo

"Valdovo sūnus" ištrauką. Režisavo 
V. Opulskis. Aktoriai: N. Skidzevi
čius, L. Jablonskytė, V. Ratkevičius, 
V. Vencius, V. Straukas ir A. Dunda.

Užbaigus minėjimą, Adelaidės atei
tininkų sendraugių pirmininkas A. 
Kubilius padėkojo programos atlikė
jams, kuriuos apdovanojo gėlėmis ir 
pakvietė valandėlei pabendrauti prie 
kavos puoduko.

Vakaro dalyviai yra nuoširdžiai 
dėkingi rengėjams už prasmingai 
praleistas kelias valandas. Gaila, kad į 
šį neeilinį minėjimą atsilankė vos virš 
penkiasdešimties asmenų. Mūsų žy
musis literatūros kūrėjas yra užsitar
navęs nuoširdesnio dėmesio.

Šia proga tegul bus leista man 
priminti, kad mūsų kultūriniai paren
gimai turėtų būti ruošiami savaitgalių 
popietėmis, bet ne vakare, kuomet 
programos baigiasi apie devintą ar 
dešimtą valandą. Jei po to dar vykta 
pabendravimas, į namus jau tenka 
grįžti vėlų vakarą. Esame jau nebe
jauni. Savaitgalių vakarais keliauti 
judriose gatvėse darosi nebesaugu. 
Gal dėl šios priežsties ne vienas 
bevelija palikti namuose.

Reikėtų apie tai pagalvoti.

B. Straukas

■■■I — "Mūsų Pastogė" Nril6 1993.4.19 psl. 3:
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IŠTRAUKA IS NOVELĖS - 
—===== „PEKINĖZAS ŠUNIUKAS“

AGNE LUKŠYTE

Mudvi su K arečklene sėdim laukda
mos autobuso. Ji glosto ant jos kelių 
sėdinti išsprogusiom akutėm pekinėzą 
šuniuką. Karečkiene vėl pradeda 
pasakoti:

- Kai šito šuniuko buvusi savininkė 
mirė, tai mes jį pasiėmėm į savo globą. 
Kiekvieną popietę šuniukas virtuvėje 
užlipa ant suolelio palangėje, atsistoja 
ant užpakalinių kojų ir žiūri i savo 
buvusios šeimininkės kiemą. Retkar
čiais suloja, kraipo snukutį, kartais 
unkščia. Kazys įsitikinęs, kad šuniu
kas mato buvusios šeimininkės "dū
šią". Matot, ji kiekvieną dieną 
sėdėdavo kieme po medeliu su 
dideliais lapais.

- Nuostabu, - pasakiau, - Kad 
šuniukas taip ilgai ją prisimena.

- Taigi, bet mes girdėjom, kad 
pekinėzų veislės šuniukai labai pro
tingi.

Kurį laiką mudvi tylim. Karečkienė 
sunkiai atsidusta ir su aiškiai girdimu 
liūdesiu baise prabyla:

- Kai mano Kazys mirs, tai ir aš 
kaip tas šuniukas dažnai žiūrėsiu į 
užpakalinį mūsų kiemą, kuriame po 
džiakarandos medžiu Kazys mėgo 
sėdėti. Daktaras mane įspėjo, kad jo 
širdis gali staiga nustoti plakusi.

- Kai jus pasakojot apie savo 
gyvenimą Lietuvoje, apie bėgimą nuo 
rusų okupacijos, tai man buvo aišku, 
kad jūs savo vyrą labai mylit. 
Papasakokit, kaip judu pirmą kartą 
susitikot.

Karečkienės veidas nušvinta.
- Mudviejų pirmas susitikimas buvo 

juokingas. Kai aš, būdama jauna 
mergina eidavau į vakaruškas, tai mane 
lydėdavo pusbrolis Povilas. Mama 
manęs vienos neleisdavo. Kartą vaka
ruškose pamačiau gražų berną, dar 
nematytą. Net širdis apsalo. Klausi
nėjau draugių kas jis toks, bet jos sake 
niekada netekę matyti, busiąs iš 
kokios nors tolimesnes vietoves. Tas 
bernas veae visokias merginas šokti, 
prašokdavo pro mane nė ne žvilgterė
jęs. Aš nebuvau prie to įpratusi. Kaip 
čia dabar? Visi bernai, būdavo, tik 
varžosi vienas su kitu, kad pašoktų su 
manim, o tas manęs net nemato. 
Neiškentusi priėjau prie Povilo.

"Povilai, ar tu pažįsti tą aukšto ūgio 
berną šviesiais plaukais ir mėlynom 
akim?" Povilas paklausė: " 0 ką, ar jis 
tau nepatinka?" "Eik tu sau, dur
niau!" Šitaip atrėžusi nulėkiau tolyn. 
Povilo šypsena man atrodė kažkokia 
"kreiva", lyg jis ką žinotų apie tą 
berną. Netrukus Povilas privedė prie 
manęs tą berną ir pasakė: "Mano 
pusseserė Jane labai nori su tavim 
pašokti".

Oi, kaip aš supykau! Pasakyk tu 
man taip! 1 mano skruostus kraujas tik 
ūžt, pradėjau piktai žiūrėti į Povilą, 
kuris nuėjo besijuokdamas. Bernas 
paėmė mano ranką ir, šelmiškai 
žiūrėdamas man į akis, ištarė: "Na tai 
einam šokti. Aš esu Kazys Repečka".

Aš taip pykau ant pusbrolio, kad 
negalėjau žodžio ištarti. 0 tas Kazys 
Repečka, kad šoko su manim pasiut
polkę, net kvapą užgniaužė. Jo rankos 
tvirtos, ant pasisukimų tiesiog pakel
davo mane, kojos žemės nesiekdavo. 
Pašokus mano rankos nepaleido, 
kalbino: pagaliau aš atgavau žadą ir 
paklausiau, lyg piktai: "Ar Jūsų 
pavardė Repečka?" Jis plačiai nusi- 
šypsosjo ir paklausė: "O ką, ar tokia 
pavardė tau nepatinka?" Nieko neat

sakiau, tik pagalvojau: "Koks drą
sumas, iš karto vadina tu". Ištraukiau 
ranką iš jo rankos ir nuėjau. Suradau 
Povilą ir pasakiau, kad palydėtų mane 
namo.-Visu keliu jį bariau. Jis tylėjo. 
Prie namų paklausiau: "Ar jo pavardė 
Repečka?" Jaučiau, kad Povilas vos 
susilaiko nesijuokęs. "Žinai ką, tu esi 
neraliuotas veršis! Šitaip apjuokti 
savo pussererę!" Jis paklausė: "O ką 
ar nenorėjai su juo šokti? iš tolo 
mačiau, kaip akimis jį sekiojai, net 
atėjai manęs paklausti, kas jis toks",

Rašytoja Agnė Lukšytė t

"Bet kas gi taip sako: Jane nori su 
tavim pašokti", graudenau Povilą. 
Povilas pradėjo juotis, paplojo man per 
petį ir nueidamas šuktelėjo: "Tu tą 
Kepečką dar pamatysi, atsimink mano' 
žodį!"

Visą naktį negalėjau miegoti. 
Mano akyse nuolat stovėjo to berno 
veidas ir ant liemens jutau stiprias jo 
rankas. Rytą mama iš mano veido 
kažką išskaitė ir pradėjo kiaušinėli 
apie šokius. Viską papasakojau. Mama 
labai susidomėjo ir neiškentusi nuėjo 
pas tetą, nes norėjo tetos ir Povilo 
paklausti apie tą Repečką, kas jis 
toks. Juk pavardė negirdėta.

Mama grižo, šį bei tą man 
papasakojo, bet jaučiau, kad ji man ne 
viską papasakojo.

Manyje vyko kažkas keisto. Pradė
jau to berno ilgėtis. Sekmadieniais 
bažnyčioje, ar šventoriuje dairiausi, 
tikėdamasi jį pamatyti. Kartą sekma
dienį su mama ėjom iš bažnyčios 
namo. Gi žiūrim: atvažiuoja Repečka, 
blizgančioje lineikoje, pasikinkęs er
žilą kaštaniniais karčiais.

Ponia, aš tą vaizdą, tikriausiai, 
matysiu ir savo mirties valandoje. 
Visa tai liko ryškai įsispaudę mano 
atmintyje.

Repečka prieš pat mudvi sustabdė 
eržilą, kuris ramiai negalėjo stovėti: 
muistė galvą, kratė karčius ir kanopo
mis kasė žemę.
"Ar galit man parodyti kelią pas 

Povilą?" paklausė Repečka, žiūrėda
mas į mamą. Ji paskė parodysianti. 
Mane apėmė toks keistas jausmas, 
tarsi bučiau pakilusi nuo žemės'. "Tai 
sėskitės i mano vežimą", pakvietė mus 
Repečka į lineiką.

Nustebau pamačiusi mamos veidą 
neįprastai nušvitusį. Ji atsisėdo šalia 
jo, o man teko atsisėsti priešais jį. 
Eržilą buvo sunku valdyti. Repečka 
visą laiką vadeles laikė stipriai 
įtempęs. Nieko nekalbėjom. Aš sėdė
jau nuleidusi akis žemyn, lyg ko 
supykusi. Kartais jausdavau jo žvilgs
nį savo veide. Many kažkas darėsi...

Nuvažiavom pas Povilo tėvus. Mano 
nustebimui nebuvo galo. Teta buvo 
užtaisiusi tokias vaišes! Mudvi su

AŠ VISĄ LAIKĄ
BUVAU SU JUMIS

Štai laikau rankose knygą: ne per 
didelė ir ne per maža. Pamatavus 
centimetru, tai 20 prie 14 prie 1.5 cm 
ir 217 puslapių. Knyga parašyta musų 
visų labai gerai pažįstamo, gero 
bičiulio Česlovo Dubinsko, kuris 
šiandien mus sukvietė pas save 
atžymėti šios knygos išėjimą į pasauli.

Žmonės rašo knygas aėi įvairiausių 
priežasčių. Vieni nori parodyti ki
tiems kiek daug žiną, kiti - pasakyti 
visiems kas rašytojo širdyje slepiasi, 
dar kiti - kad teisingai atsiskaityti 
Dievui už iš jo gautą talentą...

Česlovas savo rašymo tikslą ir 
priežastis nusako knygos pačiu pir
muoju sakiniu: "Rašau apie savo 
gyvenimą svetur, nes noriu, kad mano 
sūnūs ir duktė žinotų, kaip aš gyvenau 
išeivijoje." Aiškiai pasakyta, kad 
knygos pobūdis yra atsiminimai, savo 
nueito kelio išbraižymas, savo patyri
mo pasidalinimas su kitais. Atpasako
jimas, dažnai labai suglaustas, įvykių, 
atsitikimų, sutiktų žmonių ir matytų 
kraštų.

Jis rašo lengvai, pasakoja sklan
džiai. Mandagiai, kartais ir labai 
atsargiai mini sutiktus žmones ir jų 
pavaraes. Pastebėsime, kad Česlovas 
mini vardus ir pavardes savo gerų 
draugų ir visų asmenų, apie kuriuos 
randa ką nors gero pasakyti, ir 
praleidžia pavardes tų asmenų, kurių 
geru žodžiu negali paminėti. Tai 
Česlovo bunas: atsargus, mandagus, 
neužgaunantis. ' '''"

Pradėdamas savo priverstinio pasi
traukimo iš Lietuvos aprašymu, eina 
chronologine tvarka per savo gyveni
mo kelią, apimantį virš 45 metų 
laikotarpi.
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mama, pusbroliai ir pusseserės susė
dom aplink stalą. Dėdė tik pilstė alų ir 
vis ragino gerti. Stalas lūžo nuo 
valgių, bet teta vis dar atnešdavo 
skanumynų. Aš sėdėjau, kaip sapne. 
Nebepykau ant Povilo, buvau nepap
rastai laiminga. Nebeprisimenu apie 
ką mes ten visi kalbėjomės. Dainavom 
ir dainavom...

Vėliau sužinojau, kad mama su teta 
tas vaišes sutarė, tik man nieko apie 
tai nesakė.

RepečKa mudvi su mama parvežė 
namo ir atsisveikindamas mamos 
paklausė: "Ar Jus nieko prieš, jeigu aš 
su piršliais atvažiuosiu Janytei pasi
piršti?" Tokios linksmos mamos nebu
vo tekę matyti. "Kodėl gi aš būčiau 
prieš? Tik atvažiuokit!" Mamos balso 
tonas buvo toks saldus, tarsi butų 
medum išteptas.

Namuose mama man papasakojo, 
kad jo pavardė ne Repečka, bet 
Karečka. Tolimoje apylinkėje buvo 
žinomas turtingas ūkininkas Karečka, 
turįs tris dukteris ir vieną- sūnų. 
Neseniai ištekėjo trečioji Karečkų 
duktė, tai sūnūs dairėsi žmonos. 
Pasirodo,, kad Kazys, kartą pamatęs 
mane atlaiduose, pradėjo teirautis, 
susipažino su Povilu, prašė iš pradžių 
jo tikros pavardės man nesakyti. 
Taip sau, dėl juoko. Mano Kazys toks 
jau yra, vis su šposais.

1J * ♦ *
Ištrauka iš novelės, skaityta Lietu

vių dienų literaturineje popietėje.

KNXGU PASAULYJE
Vietomis pasakojimas yra perpintas 

savo kūrybos eilėmis, kas nuspalvina 
pasakojimą ir daro jį dar patraukles
niu.

Tenka stebėtis Česlovo kruopštu
mu. Aprašydamas musų lietuvišką
gyvenimą Australijoje (o tam aprašy- 
jinui skiria gana daug vietos), jis viską 
-teisingai surinko, stengdamasis teisin
gai užrašyti ir pagirti už "nuopelnus".
O jeigu neturi ką kuo girti, tai ir "ant 
mazolio" nė vienam neužmina.

3 Knygoje randame gana daug įdo
mimos informacijos apie kraštus, ku

riuose Č eslovas lankėsi: tai apie JA V,
s Kanadą, Lenkiją, Japoniją ir, žinoma, 
ųapie musų pačių gyvenamą Australiją. 
?. Leidinys atspausdintas Lietuvoje, 
išleistas autoriaus lėšomis. Atspaus 
dinta 200 egzempliorių ir Australijoje 
knyga nėra pardavinėjama, tik auto
riaus duota į bibliotekas ir geriems 
bičiuliams. Kiek žinau, ribotas šios 
knygos skaičius yra pardavinėjamas 
Lietuvoje, nes ten jau parodytas 
susidomėjimas.

Kiekvienas autorius savo veikalu 
siekia ką nors pasakyti, ką nors 
perduoti. Česlovas savo knygos pa-

4 grindinį siekį pasako jau knygos 
pavadinimu: "Aš visą laiką buvau 
kartu su jumis". Savo meile, savo 
ilgesiu, savo dvasia paliktai šeimai ir

i tėvynei. Jis visą laiką buvo su jais. Tą 
.(vaizdžiai nusako ši jo eilėraščio 
ištrauka, rašyta jam dar gyvenant

\ Vumeroje:
r Man kartais atrouo,
A kao artimus veidus regiu.
x Jų žvilgsnis iš šalčio ir gruodo 

Virsta sunkiu miražu...

Man kartais atrodo,
Kad vardą savo girdžiu

i Kažkur prie buvusio sodo
-c Tarp medžių senų; ir. gražiūrt. :

Veltui aš stengiuosi, tikrai - 
Norėčiau suprasti baisus: 
Kas šaukia? Tėvą? Vyrą tenai 
Ar sūnūs dalinas skausmu?..

Šeimos, namų, žmonos ir vaikų 
ilgesys esmeje ir yra šios knygos 
puslapiai.

Šią trumpą Česlovo Dubinsko 
knygos apžvalgėlę baigsiu Daukšos 
"Postilės" žodžiais: "Imkite mane, 
skaitykite ir perpraskite."

V. S. Naras

„BŪRĖ GEGULĖ“
Būrė, kukavo tada raiboji, 
Burė man dalią, sunkią dalužę. 
Audros jau kilo, audros grūmojo... 
Mūs broliai, sesės už laisvę žuvo...

("Būrė Gegulė").

Alfonsas Stabingis, "Būrė gegulė". 
Eilėraščiai apie kančią ir viltį, 1992, 
Kaunas. Knyga išleista autoriaus 
lėšomis. Dailininkė - Alma Kamins
kienė.

Tai daili 168 psl. patriotinių 
eilėraščių knyga. Joje 101 eilėtaštis, 
suskirstytas į du skyrius: "Vampyrų 
naguose", kuriame telpa eilėraščiai 
parašyti 1945 - 1955 metais, daugiau
siai įkalinimo - tremties metu 
Karagandoje bei Temirtau ir antrasis 
skyrius, pavadintas "Tekant laisvei", 
eilėraščiai iš 1989 - 1992 metų.

Alfonsas Stabingis gimė 1922.10.-
26d. Petroškų km., Veisėjų valsč. 
Mokytojas. 1945 m. apkaltintas po
grindžio veikia, suimtas okupantų ir
10 metų kalintas Komi ASSR ir

Nukelta į 6 psl.
"Musų Pastoge" Nr.16 1993.4.19 psl. 4
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POETUI JUOZUI MIKŠTUI 80 METŲ
i

Juozas Mikštas

Kultūringas .žmogus - brangus ir 
garbingas žmogus. Nepaprastai dide
lius turtus jis slepia savyje. Jis gali 
perduoti kultūrą sekančioms kartoms 
arba palikti savo kūrybos turtą, kuris 
pasirodo amžinas, nepamirštamas. 
Sielos išreikštais turtais žmonės 
naudojasi, gėrisi ir džiaugiasi.

Bet laiko ratas vis sukasi pirmyn. 
Nuo jo neatsilieka nė vienas. Mūsų 
gyvenime kiekvieni metai įspaudžia, 
įbrėžia šį tą naujo.

Poetui Juozui Mikštui kovo mėn. 
suėjo 80 metų. Gimė jis Vilniaus 
krašte. Rašyti pradėjo jaunas "Kar
velio" slapyvardžiu Vilniaus lietuvių 
spaudoje. Pasitraukęs į Lietuvą irgi 
rašė įvairiuose žurnaluose. Vokieti
joje bendradarbiavo "Lietuvių žody
je", "Mintyje", "Tėviškės garse", 
"Skautų aide" ir kituose.

į Australiją Mikštas atvyko 1947 m. 
Darbo sutartį atliko Yallourno anglies 
kasyklose. Tuojau ir čia pradėjo 
bendradarbiauti spaudoje - "Australi
jos lietuvyje", "Mūsų pastogėje", 
"Tėviškės aiduose". Šalia kitų skait
lingų kurinių, J. Mikštas išspausdino 
didelį pluoštą aktualios humoristikos, 
pasirašydamas "Gervazo Maukelės" 
slapyvardžiu, dalyvavo met
raščiuose, "Gabijoje", rašė į Amerikos 
lietuvių spaudą.

Atrodo, kad poetui Mikštui pati 
širdis liepia rašyti. Jis - sunkiųjų 
vienatvės valandų dainius. Jo poezija 
giliai jausminga, patriotiška, išreikšta 
religijos tiesa, gimtosios žemės meile 
ir jos skausmingu ilgesiu. Jis užburia 
laisva ir nevaržoma lyrikos nuotaika, 
gaiviu vėju ir šviežumo troškimu.

Poetas įamžintas periodikoje, anto
logijose, metraščiuose. Yra paskelbęs 
daug reportažų ir atsiminimų. Be visų 
šitų atsiekimų, mes matome, kad iš 
poeto Juozo Mikšto, knygos mylėtojo, 
pasidarė ir mūsų knygų Melbourne 
saugotojas.

Melbourno biblioteka yra viena iš 
mūsų svarbiųjų kultūrinių institucijų. 
Dėka Juozo Mikšto, dabartinio jos 
vadovo, mes galime ja didžiuotis. 
Bibliotekoje dabar yra tiksliai sukata
loguotos į trigubas kartotekas 14 
tūkstančių knygų. Ji jaukiai įrengta 
pagal šiuolaikinius reikalavimus. Iš
prusęs, taktiškas, kartais šiek tiek 
ciniškas, bet nuoširdus poetas - 
bibliotekininkas Juozas Mikštas jau 
daugelį metų sudaro realias galimybes

knygose sukauptą dvasinės kultūros 
lobyną padaryti artimą kiekvienam 
tautiečiui. Žinoma, prie bibliotekos 
tvarkymo ir išugdymo prisidėjo ir 
Feliksas Sodaitis, kuris dabar yra 
.administratorius. Jis ir suorganizavo 
puikias vaišes šeštadienį, kovo 27 d. 
garbingo poeto 80 - jam gimtadieniui 
atžymėti Lietuvių namuose.

Melbourno klubo salėje, prie gražiai 
papuoštų stalų susėdo virš 60 kviesti- 

■ nių asmenų. Kun. dr. Dauknys 
sukalbėjo stalo maldą, o po to visi 
atsistojimu pagerbė savo mylimą 
poetą, pakeldami šampano taures ir 
sudainuodami "Valio, valio"...

Ilgą raštišką pasveikinimą jubiliatui 
atsiuntė Adelaidės Krašto valdybos 
pirmininkas Viktoras Baltutis, kuris su 
poetu kartu atliko darbo sutartį 
Yallourne. Šį pasveikinimą su įspūdin
gais prisiminimais visiems perskaitė 
Ernis Muceniekas.

Norinčių tarti žodį ir pasveikinti 
Jubliatą, pas ceremonijų meistrą 
Vincą Ališauską buvo užsirašiusių per 
visą puslapį. Taip ir liejosi vieni po 
kitų gražus sveikinimai ir geri 
linkėjimai, kuriuos pareiškė: kun. dr. 
Dauknys, Melbourno Apylinkės valdy
bos pirm. Paulius Jokūbaitis, AL 
Fondo pirm. Algis Šimkus, Australijos 
katalikų federacijos pirm. Edvardas 
Šidlauskas, Pensininkų sąjungos pirm. 
Alisa Baltrukonienė, Socialinės globos 
moterų draugijos pirm. Jonė Žalkaus- 
kienė, Katalikių moterų draugijos 
pirm. Halina Statkuvienė, Klubo ir 
ramovėnų pirm. Vladas Bosikis, Šau
lių kuopos pirm. Viktoras Šukevičius, 
Dainos sambūrio atstovė Monika 
Sodaitienė ir Dana Baltutienė, kuri, 
pertvarkant biblioteką, parodė ir 
paaiškino, kaip reikia moderniu keliu“ , 
jai vadovauti, o baigdama pasveikini
mą pabučiavo ir perrišo gražia 
tautiška juosta.

Sveikinimas skirtas laikas neprail
go, o pertraukėlių metu galima buvo 
pasimėgauti ant stalų padėtais šaltais 
užkandžiais ir šaltais gėrimais.

Baigiantis sveikinimams, tuojau ir 
šeimininkės prisistatė, pranešdamos, 
kad bus serviruojamas karštas mais
tas.

Vaišės buvo apgalvotai suplanuo
tos. Kalbų metu nebuvo lėkščių 
tarškėjimo. Dalyvių būrys negalėjo 
atsigėrėti stalų dekoracija, pagamin
to maisto skanumu, tortais ir tauriais 
gėrimais.

rucios ncuua juuuiejaus metu
q----------------------------- -

i Poetui bibliotekininkui J. Mikštui 
80 - mečio proga skirti linkėjimai 
tegul virsta realybe!
9

O gražus ruduo, tegul Jam laimę
V azr lemia-
, Skęsti svajonėse tikrai jis gali, 

Fantazija laki žvaigždėtą dangų 
remia,

Vis ieškodama erdvėj toli...
. Alisa Baltrukonienė

80-MECIO MEDITACIJA

Esu skolingas 
Žemei savo kūną, 
Kurį man ji 
Paskolino,
Dar motinos glėby
Man būnant
Gyvam, Šiltam
Jos molyje.
i ■ < ■

Ir tik tą skolą
Sugrąžinęs,
Aš busiu niekam neskolingas,
Su paslaptim šios Žemės 
Nesusipažinęs,
Ir vien tik žemei 
Reikalingas.

Ir taip čia baigsis
Mano džiaugsmas, širdgėla, 
Pas Dievą skris 
Nuo kūno
Atsiskyrusi siela - - - • 
Ir gal tik TEN 
Sunkiausiai bus
Grąžinama 
Gyvenimo skola.

North Melbourne, 18.3.1993

i

PO PIETŲ KRYŽIUM

Matau baugius numirusius medžius, 
Man ausį rėžia klyksmas kukabaros, 
O naktį Pietų Kryžius toks niūrus, 
Nemielos švinta blankios ryto žaros.

Kai išeinu aš vienas į laukus,
Po mano kojom traška sausos žolės, 
Suspaudžia širdį jausmas toks nykus, 
Nuklysta žvilgsniai į beribį tolį.

Mane vilioja mėlyni kalna^..,
Vos matomas viršūnėj smėlio lopas. 
O gal, o gal, įkopęs aš tenai, 
Pajusčiau veją pučiant iš Europos? - -

* * *

Vidurnakčio dangaus žvaigždžių 
žėrėjimo

Nustebintas, jaučiuos toks menkas ir 
mažytis.

Matau, lyg pro grotas tvankaus 
gyvenimo kalėjimo, 

Kaip nepasiekiamo rojaus gėlės žydi.

Pasiryžau aš savo nerimu ir ilgesiu
Kliūtis, užtvankas, ir sienas 

susprogdinti.
Deja, duobėto kelio dulkėse
Paskandinau gražiausią savo mintį...

LIETUVOS GINTARĖLIUI

ŽALIAS SAPNAS

Geltonų dulkių debesys tvyro 
Ant miškų, ant laukų geltonų. 
Vėjas tyruose .gainioja. žvyrą, 
O aš čia praeitim gyvenu...

Ir žolės stagarai čia geltoni, 
Čia ir medžiai nuogi ir sausi. 
Žalią kraštą lankau tik svajonėj, 
Žalią kraštą regiu ilgesy.

Žalios girios mane užaugino, 
Žali kloniai, žali ežerai.
Žali sodai sirpino man vyną, 
Saldžiai migdė žali vakarai.

0 koks mielas tasai žalias sapnas, 
Šioj žemelėj sapnuotas kadais, 
Kur paliko laukai, sodriai kvapnūs 
Rugių varpom, vosilkų žiedais.

Kur paliko širdis žaliam kaime, 
Žalią džiaugsmą iš ten semdama, 
Ir dabar tik įvertinta laime 
Ten žaliuoja, manęs laukdama...-

UPEI

Nešk vandenį, sraunioji upe, 
i platų okeaną,
Nešk sielvartą, nešk ilgesį, 
Nešk rūpestėli mano.

Ir paskandink, sraunioji upe, 
į dugną okeano
Ir sielvartą ir iLgesį,
Ir rūpestėlį mano-------

JAUNYSTEI

Laiminga jaunyste, 
žaisminga jaunyste, 
sakyk, atsiliepk, kur dingai? 
Nyku be tavęs man 
dūlėti ir vysti 
nors saulei atverti langai.

Buvai vėjavaikė, 
buvai lengvabūdė, 
nenaudėlė kartais buvai... 
Dabar jau kažkur 
snuduriuoja ir liūdi 
nuklydę svajonių laivai.

Smagu buvo džiaugtis 
mylėti ir klysti ’ 
alsuoti ir siausti laisvai. 
Sparnuota jaunyste, 
žieduota jaunyste, 
gal tu tik miražas buvai?

Gintarėli skaistus, gintarėli geltonas, 
Gintarėli pakrančių šventos Lietuvos, 
Esi man, kaip audrų įveiktam kapitonui 
Švyturys tėvų žemės gyvos.

'■ ' ■ ■ {- i.

Gintarėli brangus, gintarėli tėvynės, 
Aš tave kaip relikviją pirštais imu... 
Vandenynais, kalnais, dykumom kelią skynęs, 
Suradai tu mane, ir širdy taip ramu...

j : . f'.-'J ’ft.

Gintarėli baladės Kastyčio, Jūratės,
Tu kvepi Palangos pušynėlių sakais, 
Tu stebiesi, šį keistą tau kraštą pamatęs, 
ir be žodžių gimtinės mintis išsakai...

Gintarėli švelnus, Baltijos glamonėtas, 
Atkeliavęs čionai iš tokios tolumos, 
Tu klajūnui, pasauly nerandančiam vietos, 
Spindulys tėvų žemės gyvos.- -
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^SPORTAS
NAUJA „KOVO“ VALDYBA

Kovo 28 dieną Sydnejaus lietuvių 
klube įvyko visuotinis - metinis 
Sydnejaus lietuvių sporto klubo "Ko
vas” susirinkimas. Susirinkimą atidarė 
pirm. E. Lašaitis, pakviesdamas pirmi
ninkauti J. Dambrauską ir sekreto
riauti N. Wallis, ką visi dalyviai 
vienbalsiai priėmė. Susirinkimo pirmi
ninkui perskaičius dienotvarkę ir 
susirinkimui ją priėmus, buvo išrinkta 
mandatų komisija, susidėjusi iš kovie- 
čių veteranų: Br. Paskočimo, VI. 
Šneiderį o V. Žeimio. Minutės
atsistojimui buvo pagerbta mirusi 
kovietė Tr. Dambrauskienė.

Sekant dienotvarke, pirmąjį prane
šimą padarė praeitos valdybos pirmi
ninkas E. Lašaitis. Savo žodyje jis 
pasidžiaugė, kad veikla metų bėgyje 
buvo gera, valdybos nariai dirbo 
nuoširdžiai, o ypatingai daug darbo, 
ruošiant praėjusią sporto šventę, įdėjo 
P. Andriejtmas, S. Gustafson, kiti 
valdybos nariai ir sporto veteranai, 
padėję salėje ir kituose parengimuose. 
Tai - B. Paskočimas, Z. Motiejūnienė, 
V. Šneideris, Kaziuko mugės ir kitų 
parengimų gėrimų pardavinėtojas St. 
Abramavičius, Gr. ir D. Newman bei 
daugelis kitų, vienokiu ar kitokiu budu 
prisidėjusių prie "Kovo" metinio 
darbo. Nežinia tik kodėl, kaip 
pirmininkas išsireiškė, valdybos narė 
B. Migutė, tuoj pat po švenčių, net 
nepaaiškinusi, pasitraukė iš valdybos. 
O ji buvo tokia puiki ne tik 
sportininkė, bet ir veikli valdybos 
jaunoji narė.

Pati Sporto šventė, vykusi kartu su 
Lietuvių dienomis, yra labai nuosto
linga, o tų pinigų klubui taip reikia. 
Aktyvių sportininkų klube yra daug, 
nors jie ir labai mėgsta sportuoti, 
tačiau į susirinkimus ir valdybas 
nenori eiti. Klubo išlaidos metų 
bėgyje yra didelės ir daugiausiai 
kainuoja salių nuoma, kuri nuo šių 
metų pakilo net trečdaliu, tad dabar 
už vieną valandą krepšinio aikštėj 
reikia mokėti jau po 25 dolerius. 
Matome, kad turint dabar nemažai 
komandų, savaitės išlaidos sudaro 
apie 100 dolerių, jau neskaitant 
uniformų. O kaip gerai butų, kad 
Lietuvių klubas turėtų savo salę, 
pritaikytą sportui... Susirinkimo 
metu pirmininkas pristatė naują 
"Kovo" garbės narę. Ja tapo Zina 
Motiejūnienė. Sydnejaus lietuviai 
sportininkai Ziną pažįsta jau daugelį

Z7S3S2kaZ3ZZ33XKZZn2ZZZDZZ^3

„BŪRĖ GEGULĖ“
Atkelta iš 4 psį.

Karagandos režiminiuose lageriuose, 
o vėliau paliktas 5 metams be teisių.

į Lietuvą grįžo tik 1967 m.
Eilėraščiuose apdainuojama sunki, 

tremtinio - kalinio dalia, tėvynės 
ilgesys ir viltis, kad bočių žemėn vėl 
grįš laisvė!..

Antrojoje knygos dalyje - iškentėtų 
dienų prisiminimai ir džiaugsmas dėl 
atgautos laisvės.

Alfonso Stabingio gražus eilėraščių 
pluoštas paskutiniais metais buvo 
spausdinamas "Mūsų pastogėje", tad 
su jo kūryba skaitytojai yra susipaži
nę.

Knygos išleidimo proga sveikiname 
autorių! B. Ž. 

metų. Ji buvo daugelio vaidybų narė, 
surengusi puikių "Kovo" parengimų, 
tarp jų ir pirmųjų Amerikos lietuvių 
krepšininkų priėmimą Sydnejuje. Ji 
taip pat išaugino dvi iškilias kovietes 
sportininkes, tai Snaigę ir Laimą, daug 
kartų atstovavusias musų Australijos 
lietuvius sportininkus, o šiandien jos 
dukros Snaigės Gustafson šeima, 
pradedant šeimos galva Philip’u ir 
baigiant anūkais Petru ir Antanuku 
bei niekuomet nepavargstančia Snai
ge, yra didieji "Kovo" ramsčiai. 
Todėl, sveikinant Z. Motiejūnienę, 
gavusią Garbės nario ženklą, visi 
koviečiai linki jai geros ir stiprios 
sveikatos ir tikisi, kad ir toliau ji 
padės jauniems koviečiams.

Baigdamas savo pranešimą pirmi 
ninkas pranešė linksmą žinią: kaip tik 
tuo metu kovietės krepšininkės laimė
jo savo varžybų "Didžiąją baigmę" ir 
tapo savo grupės vasaros pirmenybių 
laimėtojomis. Sveikiname! Kalbos pa
baigoje pirmininkas E. Lašaitis nuošir
džiai padėkojo visiems valdybos 
nariams už darbą metų bėgyje.

Klubo iždininkas P. Šumskas savo 
išsamiame pranešime apie finansinę 
padėtį, pateikė viso iždo išlaidų ir 
pajamų detales, smulkiau paaiškinda
mas, iš kur klubas gavo pajamų ir kur 
daugiausiai pinigų buvo išleista.

Revizijos komisijos pirmininkas V. 
Šliteris, su savo komisija patikrinęs 
visas knygas ir piniginę atskaito
mybę rado, kad knygos yra vedamos 
neblogai ir, pagal turimas sąlygas, 
darbas yra atliktas gerai.

į naujos valdybos rinkimus buvo 
pasiūlyta 12 kandidatų, bet 4 atsiėmė 
savo kandidatūras. Likę 8 buvo 
vienbalsiai išrinkti į naują "Kovo” 
valdybą kuri, pasiskirsčiusi pareigomis 
yra:

E. Lašaitis - pirmininkas, P. 
Andriejunas - vicepirmininkas, R. 
Kasperaitytė - sekretorė, D. Suitz - 
iždininkas, P. Šumskas - iždininko 
padėjėjas, Kr. Dičiunienė - parengi
mų vadovė, Petras Gustafson - narys, 
K. Eismontas narys.

Susirinkimo metu pranešimą padarė 
ALFAS pirmininkas A. Laukaitis, 
trumpai papasakodamas apie šios 
valdybos darbą ir nuoširdžiai padėko
jęs buvusiai valdybai už taip gražiai 
surengtą paskutinę Sporto šventę 
Sydnejuje. Jis pasakė, kad sportininkai 
norėdami pagelbėti sunkioje finansi
nėje padėtyje easnčiai "Mūsų Pasto
gei" išleidžia vieną dalinį jos numerį, 
prie ko prisideda visi sporto klubai. Jis 
taip pat papasakojo apie melbourniš- 
kio A. G uogos pražūtingą Kauno 
"Žalgirio" krepšininkų iškvietimą į 
Australiją ir jo bei jo kompanijos 
negražų pasielgimą su jų vadovu 
Cairns mieste, kuris ten pasiliko nuo 
visos komandos, norėdamas atgauti 
jiems priklausančius kelionės pinigus. 
A. Guoga paliko šį vadovą hotelyje, 
nesumokėjęs net sąskaitos už jį.

Klausimuose ir sumanymuose J. 
Karpavičiaus buvo iškeltas golfininkų 
klausimas ir ateityje paprašyta sude
rinti "Kovo" parengimus su golfo 
žaidynėmis, kas būva pažadėta pada
ryti. VI. Šneideris pasigedo platesnės 
informacijos saudoje apie koviečių 
sportinę veiklą, nes vyresnieji sporto 
rėmėjai apie tai visai nieko nežino ir 
už tai nukenčia pats klubas.

ALFAS Garbės nariai šventės atidarymo metu. Iš dešinės: St. Šutas 
(Geelongas) su žmona, L. Baltrūnas į (Melbournas) su žmona, V. Binkis 
bei N. Wallis (Sydnejus) ir E. Tapa rauskas (Adelaidė).

l

Susirinkimas, kuriame šį kartą 
dalyvavo daugiau koviečių veteranų, 
praėjo labai gražioje ir darbingoje ‘ 
nuotaikoje.

Susirinkimo pirmininkui J. Damb
rauskui padėkojus visiems už 
kymą, susirinkimas buvo 
Pasveikinta naujoji valdyba, 
įėjo ir naujų veidų. Tai

: atsilan- 
baigtas.

, į kurią
žinoma

AUKOS
Pagerbiant "Kovo" Garbės narę 

Trudi Dambrauskienę, vietoje gėlių 
"Kovui" aukojo:

40 dol. V. Šliteris.
30 dol. J. ir N. Liutikai.
20 dol. Ant. Laukaitis, B. Paskoči

mas, Sir P. Gustafson, M. ir D. 
Šumskai, A. ir D. Šapokai, P. 
Andriejunas, J. Fraser, R. Sadžius, K. 
Astrauskas, K. Grigas, N. Wallis, G. 
Sauka, D. ir D. Bieri.

10 dol. J. Statkus, J. Makūnas, A. 
Žilys, A. Norvilaitis, T. Kasiulaitis, B. 
Sidarienė, A. ir T. Šimaičiai, J. 
Stasiūnaitis, O. Leverienė, Z. Motie- 
iūnįenė, V. Rauličkis, J. ir S.

PADĖKA
• . * . A

Mano mylimoms Žemkalnių, Karazijų, Richterių šeimoms ir 
brangiems bičiuliams Australijoje - Algimantui ir Vidai Kabailoms, 
Reginai Kaunienei, Jurgiui ir Teresei Krasauskams, Bronei ir Juozui 
Mikulskiams, Isoldai Poželaitei,- Davis, Gordon ir Meg Richter, 
Viktorui ir Danutei Simankevičiams, Adolfui Vaičaičiui, bei Jonei ir 
Jurgiui Žalkauskams - sveikinusiems mane šimtojo gimtadienio proga, 

ŠIMTĄ KARTU AČIŪ.
. ■ r

Vytautas Žemkalnis - Landsbergis

PADĖKA
Atsisveikinant su mylima žmona, motina ir močiute

A. + A. Trudi Dambrauskiene
nuoširdžiai dėkojame kunigui Povilui Martuzui už šv. Mišias ir 
palydėjimą į amžino poilsio vietą. Chorui už dalyvavimą šv. Mišiose.

Didelis ačiū ALFAS pirmininkui A. Laukaičiui, "Kovas" pirmininkui 
E. Lašaičiui, Sydnejaus ALB atstovui A. Kramiliui ir Sydnejaus 
pensininkų klubo "Neringa” pirmininkui Pr. Sakalauskui už gražius ir 
jautrius žodžius prie kapo. f

Širdingas ačiū visiems, lankiusiems Trudy namuose ir ligoninėse, 
laike ilgos ligos.

Ačiū visiems dalyvavusiems laidotuvėse.
’• Giliame liūdesyje likę

,, Juozas . brauskas,
sūrus RUdy, , ir duktė Sylvia c

si: 5»»im >mis

sportininkė Rita Kasperaitytė, dviejų 
iškilių sportininkų mama Kristina 
Dičiunienė, koviečiai sportininkai R. 
Eismontas ir D. Suitz bei P. Gustafson
su P. Šumsku, vadovaujant prityrusiam 
"Bosui" E. Lašaičiui. Linkime jums 
našaus ir sėkmingo darbo, dar daugiau 
pritraukiant musų jaunimo į "Kovo"* 
eileS- A. L-tis

Norvilaičiai, S. Juraitis, V. Gulbinas, 
G. ir D. Newman, V. Kondrackas, E. ir 
A. Giniunai, J. Makaras, V. Šneideris, 
P. ir M. Mikalauskai, V. ir E. 
Kasperaičiai, G. Antanėlis, A. Reis- 
gys, P. Laurinaitis, P. Armonas, A. ir 
C. Noble, S. Šilinskas, J. Abromas, S. 
Pačėsa, 1. Daniškevičienė, M. Atkin
son, V. Kaminskas, J. Karpavičius, A. 
Liutackienė, V. Žeimys, Ž. Žvirblienė 
ir A. Bartkevičius.
Šią, taip sėkmingą," Kovui" nusipel

niusios velionės Tr. Dambrauskienės 
pagerbimo rinkliavą pravedė "Kovo" 
Garbės narys Br. Paskočimas.

Nuoširdus sportiškas ačiū visiems.
"Kovo” valdyba
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LAIŠKAI REDAKCIĮAI

Mane rašyti šį atvirą laišką paskati
no perskaityta " Vienatvė musų moti
na", išspausdinta "MP" nr. 12 ir 
pasirašyta A. Step.

Aš nenoriu kaltinti A. Step, už jos 
klaidingą inf ormaciją apie mano brolį, 
nes ji.., greičiausiai, paėmė ją iš Liet. 
Enciklopedijos. Bet priešingai, aš esu 
jai dėkinga, kad ji parašė ir tuo 
painformavo lietuvius apie naują 
rodomą teatrinį veikalą apie O. 
Truchaną.

Nors totoriškas kraujas nė vieno, nė 
kiek nežemina, tačiau nėra reikalo jo 
ieškoti ten, kur jo, greičiausiai, nėra.

Kas gi buvo tas Olegas, apie kurį

Gerb. Redaktoriau,

Kas iš tikrųjų buvo Olegas Trucha- 
nas?

OLEGAS TRUCHANĄS

MUSŲ MIRIISIFJI
* A. t A. MĖTA OTILIJA LAPINSKAS

•. Mėta Negrąžytė gimė 1923.8.19 
Gyvtškių kaįme, Liudvinavo v^Mari- 
jampolės apskr. Jos tėvas Negražis 
turėjo 16 ha ūkį. Šeimoje augo 4 
dukros ir 4 sūnus. Mėta buvo 
jauniausia iš dukterų. Ji buvo siuvėja.

1941 m. šeima išvyko į Vokietiją 
Kaip liuteronai. Ji ištekėjo už R. 
Šneiaerio, pažįstamo iš Lietuvos. 
Turėjo sūnų Helmutą. R. Šneideris 
žuvo kare. Vėliau ji ištekėjo už R. 
Lapinsko 1946.10.1. Helmutas - pirmo 
vyru sūnūs buvo įsūnytas ir jo vardas

buvo pakeistas į Joną. Šeima susilaukė 
antro sūnaus - Vytenio 1948.12.11.

I Australiją atvyko 1950.3.13 ir 
apsistojo Gretos stovykloje. Po to 
persikėlė į Warners Bay, 6 vėliau į 
New Lambton.

Mėta porą metų buvo Moterų 
komiteto sekretorė, dainavo kurį laiką 
Newcastle lietuvių bendruomenės 
chore.

Mirė ji staiga, širdies priepuolio 
metu, kovo 28 dieną. Laidojimo 
apeigas atliko pastorius H. Gesswein,

R. L.

A. t A. PRELATAS PETRAS BUTKUS, MBE

dar ir po 20 -ties metų po jo mirties 
kalbama, ieškoma jo knygų, sukuria
mas teatro veikalas, filmas (Big 
country "The spirit of Olegas") ir 
dabar dar bandomas susukti filmas 
apie jo gyvenimą, bet dėl lėšų stokos, 
darbas eina labai pamažu.

Gustaičio laišką, kuriame jis prašė 
medžiagos apie Olegą dėl enciklope
dijos. Mano vyras vėl parašė straipsnį 
apie 0. T. nuopelnus ir biografiją. 
Deja, ir tas straipsnis buvo iškraipy
tas, parašant, kad Olego protėviai 
buvo totoriai.

Prieš užbaigiant šį "MP" nr., gauta žinia iš kun. P. Martūzo, kad balandžio 
14 d., 7.35 vai. ryto, Auburno St. Joseph ligoninėje po sunkios vėžio ligos 
mirė a. a. Prelatas Petras Butkus.

Ligonį paskutiniais sakramentais aprūpino kun. McMillan, ligoninės 
kapelionas.

Atsisveikinimo - gedulingų pamaldų laikas, spausdinant šias eilutes, dar 
nebuvo žinomas. Girdėta, kad Velionio kūnas būsiąs laidojamas Lietuvoje.

B. Ž.

Tarp kitko, šalia jo vardu pavadintų 
vietovių, kaino, trobelių ir t.t., 
paskutiniu laiku Strahan miestelyje 
(Tasmanijos vakaruose) atidarytame 
"inf. Centre" galima rasti labai daug 
medžiagos apie jį. Taip pat toje 
vietoje yra pastatyti 7 paminklai 
žymiems tasmaniečiams, iš kurių 
vienas, iš Huon Pine - pastatytas 
Olegui.

Gyvendamas Hobarte, Olegas tiek 
lietuvių, tiek australų buvo laikomas 
lietuviu.

Po jo mirties buvo išleista knyga 
"The World of Olegas Truchanas", 
kuri pasidarė tiek populiari visame 
pasaulyje, kad jos net 9 laidos buvo 
išparduotos.

Atspausdinus knygą, ji buvo nusių
sta į įvairius knygynus, kurie ją vėliau 
užsisakė ir pardavinėjo. Mūsų Motina, 
gyvendama Hobarte, iki mirties pre
numeravo ir skaitė Amerikos "Drau
gą" ir dėl tos priežasties prašė knygą 
nusiųsti į jo redakciją, kad ir 
amerikiečiai lietuviai galėtų ją pa
skaityti ar nusipirkti. Bet, deja, 
" Draugas" ne tik, kad knygos neužsi
sakė, bet neturėjo paprasčiausio 
mandagumo - etiketo už tą knygą 
padėkoti, ar pripažinti (acknow
ledge). Taip, kad O. T. knygos buvo 
perkamos Amerikoje iš Australijos.

Dažnai pagalvodavau, kodėl? Ar 
dėl to, kad Olegas tikėjo į Dievą - 
Sutvėrėją, o ne specifiniai į katalikiš
ką Dievą?

Vėliau 1975 m. pasirodė Amerikos 
"Naujienų" laikrašty straipsnis, pa
vadintas "Algis Trečioms, a Lithua
nian Born Tasmanian", kuriame rašo 
apie tą Algį T., jo tyrinėjimus 
Tasmanijoj ir t.t. Korespondentas Č. 
Gedgaudas, tarp kitko, rašo, cituoju: 
"Jo vardas dokumentuose tapo iškrai
pytas į Olegą Truchaną - mat kitaip 
ponams anglosaksams sunku ištarti". 
Vėliau rašo apie Olego vaikus, 
cituoju: " Algis 1956 m. vedė australe 
Melvą ir susilaukė 3 vaikų: Onytės, 
Rimos ir Mykoliuko. Tačiau dviejų 
vardai tapo sužaloti: Anita ir Nicho
las". (To straipsnio ištisą kopiją 
siunčiu Redaktoriui).

Gavusi "Naujienas", mūsų šeima 
buvo giliai įskaudinta ir mano vyras

Kas gi iš tikrųjų buvo Olegas?
Jo Tėvas Ed. Truchanas buvo gimęs 

Žitomire ir vėliau su tėvais gyveno 
Suvalkų trikampyje ir, kaip daugelis 
19 amžiaus lietuvių, namuose kalbėjo 
daugiau lenkiškai.

Olego motinos -tėvas daktaras, 19 
amžiuje buvo atvykęs į Lietuvą (tuo 
laiku - Šiaurės Vakarų kraštą) ir 
gyveno Šiauliuose. Jo duktė (Olego 
motina) mokėsi ir baigė Šiaulių merg. 
gimnaziją kartu su tokiom vėliau 
žinomom moterim, kaip disidente Ona 
Poškienė, daktaro Jasaičio žmona 
Sofija ir kitom.

Tarp kitko, musų tėvai (motina 
stačiatikė Tr tėvas katalikas) šliubąz 
gavo Šiauliuose, Šv. Petro ir Povilo 
katalikų bažnyžioje iš klebono Lapės.

Šitas faktas, galbūt, sugrebins ne 
vieną lietūvį kataliką...

Dar noriu paminėti, kad Lietuvoj 
tuo laiku buvo du Truchanai (ne 
giminės): mūsų tėvas ir Klaipėdos 
gimnazijos direktorius, kuris sulietu
vino savo pavardę, pakeisdamas "ch" į 
"k". Gal, jei musų tėvas butų tą 
padaręs, tai tas "ch" nebūtų užkliu
dęs ... ir Olego praeitis nebūtų 
žalojama.

Man atrodo, kad mažai yra lietuvių, 
kurie dar ir po 20 metų mirties tebėra 
gyvi jau naujų, jaunesnių generacijų 
tarpe, tad ar nereikėtų su pasidi
džiavimu ir pagarba tokį lietuvį 
skaityti savo lietuviu?

’Kadangi aš esu paskutinis mūsų 
šeimos "palikuonis" ir su manim 
numirs visi tie faktai, noriu paprašyti 
Jus, p. Redaktoriau, atspausdinti šį 
mano laišką "MP”, o "Naujienų" ir 
laiško kopijas, radus reikalą, panau
doti.

Su pagarbaf
i s

N. (Truchanaitė) Kantvilienė

P.S.

Apie vykstantį scenos veikalą - 
"Vienatvė mano motina", žinia "MP" 
buvo perduota telefonu iš Canberros.

Pati redakcija šią žinią papildė "Liet. 
Enciklopedijoje" rastomis žiniomis

A. + A. PRELATUI PETRUI BUTKUI, MBE 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame giminėms Lietuvoje, artimie
siems ir parapijiečiams.

Sydnejaus lietuvių 
savišalpos fondo "Caritas" 

valdyba

!>■ ’
Mielam talkininkui, rėmėjui - . ,. •

A. + A. Alfonsui Adomėnui
n ■ ‘

mirus, nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems reiškia ir drauge 
liūdi

.- .r , Sydnejus "Atžalos" teatras •
, ?Į', ■ . ■ ■ • ■■■

Sydnejaus lietuvių klubo nariui

a A. + A. Alfonsui Adomėnui
■i 

mirus, velionio dukroms Ritai, Daliai, sunui Linui ir • kitiems 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Sydnejaus lietuvių klubo 
.«■ i valdyba

Sydnejaus lietuvių klubo nariui 
J . * . . •

A. + A. Juozui Ramanauskui
mirus, giminėms bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Sydnejaus lietuvių klubo 
valdyba

LIETUVIŲ NAMAI BANKETO  WNE
-J o,

Gerb. Redaktoriau,

parašė "Naujienų" redaktoriui atvirą 
laišką ir prašė jį atspausdinti. Deja, 
tas laiškas nebuvo atspausdintas. (To 
laiško kopiją irgi siunčiu Redaktoriui).

Vėliau gavom iš Amerikos Algio

apie Olegą Truchaną.'
O. Truchanas buvo ir bus ne tik 

australams, bet visai lietuvių tautai 
vienu iš žymiausių jos sūnų. ,

Yra skleidžiami gandai, kad Sydne
jaus lietuvių klubas yra planuojamas 
parduoti, kad jis bankrutuoja. Dėl 
pardavimo, tai noriu tvirtai pareikšti, 
'kad dabartinė klubo valdyba neturi 
jokių planų tai įvykdyti. Be to ir 
norėdama tai padaryti, valdyba nega
lėtų to atlikti be visuotino metinio 
klubo narių susirinkimo, jo pritarimo.

Spaudoje buvo siūlymų klubą par
duoti ir įsigyti mažesnes patalpas, 
daugiau naudingas sporto veiklai. Šie 
siūlymai buvo padaryti pavienių 
žmonių, kurie išreiškė savo, bet ne 
klubo valdybos nuomonę.

Klubo finansinė p adė t i; yra gera ir 
klubas tikrai •nebankrutuoja, Klubo 
valdyba yra labai susirūpinusi, kad 
tokie neteisingi ir nieko gero netei
kiantys gandai yra skleidžiami kai

— "Musų Pastogė" Nr.16 1993.4.19 psl. 7

kurių žmonių, nesuprantant esamos 
padėties.

Klubo darbo valandomis visuomet 
būna vienas iš direktorių arba klubo 
vedėjas. Jie maloniai atsilieps į narių 
klausimus ir išaiškins nesklandumus, 
jei tokių atsirastų.

K. Protas
Klubo valdybos pirmininkas

A. ALFONSUI ADOMĖNUI 
jį pagerbdami, vietoje gėlių 
Pastogei" aukojame $ 20-00.

Vietoj
A. 

mirus, 
"Mūsų

V. ir B. Barkai
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SYDNĖJUJE
PRANEŠIMAS

Tautinių šokių grupė "Sūkurys" 
balandžio 26 d. ruošia grybavimo 
ekskursiją į Oberon'o apylinkes.

išvykstame grybauti 7 vai. ryto iš 
Lietuvių namų Bankstowne, grįžtame 
apie 9 vai. vakaro.

Kelionės kaina $ 17-00 asmeniui. 
Norintieji vykti užsirašo pas Raimun
dą Vingili, tel. 602 6358.

"Sūkurys"

PRANEŠIMAS
Pranešame Syanėjaus pensininKų 

klubo nariams, kad metinis " Nenn 
gos“ ktuDo narių susirinkimas įvyKs 
balandžio 22 dieną (ketvirtadieni), 
11.30 vai. Lietuvių namuose, Banks- 
towne. Susirinkime prašome dalyvauti 
senuosius ir naujus klubo narius. 
Susirinkimo darbotvarkėje:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo pirmininko pakvieti

mas.
3. Susirinkimo sekretoriaus pakvie

timas.
4. Mandatų komisijos rinkimai.
5. Praeitų metų metinio susirinkimo 

protokolo skaitymas.
6. Pirmininko pranešimas.
7. Iždininko pranešimas.
8. Revizijos komisijos pranešimas.
9. Sąmatos tvirtinimas ar pakeiti

mas.
10. Valdybos rinkimai.
11. Revizijos komisijos rinkimai.
i 2. Pasiūlymai ir sumanymai.
13. Susirinkimo uždarymas.
Prašome senuosius ir naujuosius 

narius dalyvauti gausiai ir padėti 
spręsti tolimesnę musų klubo veikią.

Klubo "Neringa" valdyba

PRANEŠIMAS

Sydnejaus lietuvių choro "Daina’ 
visuotiniame metiniame susirinkime, 
kuris įvyko 1993 m. balandžio 2 dieną, 
buvo išrinkta nauja choro valdyba.

Pareigomis pasiskirstyta sekančiai: 
Pirmininkas - Vincas Binkis, 

30 Victor St, Greystanes, 2145, 
tel. 636 9785;

Iždininkas - David Fraser,
1 A Maple St, Cabramatta 

tel. 724 9488;
Sekretorius - Giedrius Dryža,

5 Lynette Av., Carlingford 
tel. 871 2486.

"Dainos" choro valdyba

PRANEŠIMAS -F
Pranešame "Sūkurio" tautinių šo

kių veteranų grupes šokėjams, kad 
pirmoji repeticija ;vyks gegužes 2 a., 
sekmadieni, 6 vai. po pietų, Lietuvių 
kluoe vBankstown e.

Atvykite i repeticiją arba skambin
kite Nijolę! Venclovienei tel. 639 
0001, ar Kasai Bfransjaar tel. 481 
0120.

Grupes vadovė
4= Lz--

PRANEŠIMAS
1948 m. balandžio 28 d. gausus 

emigrantų būrys atvyko i Australiją 
"General W. Black" laivu.

Atvykę šiuo laivu ir jų draugai yra 
kviečiami i šios sukakties 45 - mečio 
pietus - gegužės 19 d., 12 vai., 
latvių bendruomenės į

LATVIAN RELIEF SOC. CLUB, 
49 Stanley St, Bankstown.

Dėl smulkesnės informacijos skam
binkite Johny Serdin, tel. 644 5124. 
įėjimas - 20 dol. asmeniui 
sumokamas 10 dienų anksčiau.

Susitikimo v pietų metu vėiks 
vaizdinė paroda (virš 200 fotografijų) 
iš "Gen. Black” ir Bonegillos stovyk
los laikų.

. y-

Baltijos emigrantų 
komitetas

į AUKOS ‘
LR KONSULATUI

Lietuvos Respublikos diplomatinei 
atstovybei Australijoje paremti, nuo 
lapkričio mėnesio paskelbimo, gautos 
sekančios aukos:

Geelongo lietuvių sąjungos klubo 
valdybas 100-00; A. A. Žvirblis, Vic. 
$ 30-00; P. ir E. Nagys NSW $ 50-00.

Visiems aukojusiems nuoširdžiai 
dėkojame.

Komitetas Lietuvos Respublikos 
atstovybei Australijoje remti

?.

„Mūsų Pastogei“
aukojo

Mrs E. Žukauskas w A $ 10,-
S. V. Urnevičius y ą $
J. Vitaras ACT S 10,-

Nuoširdžiai dėkojame už aukas.
Redakcija
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

J SMORGASBORD 
TREČIADIENIAIS -nuo 6 iki 9 vai. p. p. 
ŠEŠTADIENIAIS *nuo 1 iki 8 vai. p. p.

Turgus - sekmadienį, 30 GEGUŽES 2:30 p. p. 
ATVYKYTE - NESIGAILĖSITE;

Jūsų laukia puikūs laimikiai
Balandžio 26 d. (pirmadienį) valstybinės šventės 

(ANZAC DAY) proga, 
klubas atidarytas nuo 12 vai. p. p.

Velykinės (daiktinės) loterijos prizą laimėjo Nr. 73 - 
Aid. Les Patterson, Cambeltowno miesto burmistras.

Sveikiname laimėjusį.

Taip pat gaunamos specialios kainos keliaujant aplink pasaulį. 
Atsikvieskite savo giminaičius į Australiją - prašykite mūsų specialių 
oro kelionių kainų, kurios dabar gaunamos.

NAUJOS ORO KELIONIŲ KAINOS 
Į VILNIŲ

LOT LENKŲ ORO LINUOS 
$ 1850 asmeniui (gegužio mėnesį). 

ČEKOSLOVAKŲ ORO LINUOS 
$ 1790 asmeniui (1—15 gegužio).

Specialios oro kelionių kainos skrendant LUFTHANSA
- Vokiečių oro linijom, 

Skandinavų oro linijom, FINN AIR ir kitom

48 The Boulevarde, Strathfield - 2135 
Tel. (02) 745 3333. Fax (02) 745 3237 
Lie. 2 TA 000 888 ACN 001 344 323 
BALTUOS KELIONIŲ EKSPERTAI

64*68 Pacific Hwy, 
WAITAJELA- 

■”“372 3000

HORNSBY

Visais mašinų pardavimo reikalais kreiptis į
Betina Migus, Tel. 372 3000

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction +
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

RENKITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ,
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, švietimą, 
meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosime jo 
nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai 
angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street,North Melbourne, Vic. 3051

Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:
P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051

Australijos Lietuvių Fondo 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 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. ••• Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.' 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata merams $ 35 Užsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro paštu $ 65 

U žsienyje oro paštu $ 90

JLWAZastofje’^ tNr.l6,
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