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Lietuvos SAVAI i DIEVS, SVETI LATVUU! 
TĖS APŽVALGA į ,
Naujasis Lietuvos krašto apsaugos 

ministras
Atsistatydinus Audriui Butkevičiui, 

kuris jau nuo Nepriklausomybės paskel
bimo buvo Krašto apsaugos ministru, jo 
pareigoms eiti paskirtas . L. A. 
Linkevičius. Lietuvosspauda (1993.10.26) 
praneša, kad Linas Antanas Linkevičius 
gimė 1961 m. sausio 6 d. Vilniuje 
inžinieriaus ir mokytojos šeimoje.

Augo Kaime, Aukštuosiuose Šančiu
ose. 1978 m. baigė Kauno 7 vidurinę 
mokyklą, o 1983 m. su pagyrimu'- KPI, 
įgydamas inžinieriaus elektriko kvali- 
fikaciją. Dirbo komjaunimo CK

Yra Lietuvos leiboristų jaunimo unijos 
pirmininkas, dirbo LDDP parlamentin
io darbo grupėje bei „Tiesos“ laikraštyje. 
Buvo TSKP narys. Dabar LDDP narys. 

•Seime priklauso LDDP frakcijai, yra 
Užsienio reikalų komiteto pirmininko 
pavaduotojas. Vedęs, šeimoje auga dvi 
dukrelės Aušra ir Eglė.

L. A LINKEVIČIUS

„Nepriklausomų“ Valstybių Sandrauga 
vėl auga

Kaip tas daugiagalvis slibinas, Sovi
etų Sąjunga atgimė naujoje formoje, 
„Nepriklausomų“ Valstybių Sandraugos 
vardu. Išskyrus Baltijos kraštus, visos 
buvusios Sovietų Sąjungos „respublikos“. 
grįžo į NV Sandraugą. Paskutinė grįžo 
Moldova, kaip praneša spalio 28 d. „Vo
kietijos bangos“ laida (Die Deutsche 
Welle). Ar yra galimybė, kad ir Baltijos 
kraštai gali grįžti savanoriškai, į tą taip 
vadinamą Sandraugą?Nelengvas klausi
mas, ypač turint omenyje, kad įsijungi
mas į Sandraugą gali turėti įvairiausių 
:formų ir gali vykti „žingsnis po žing
snio“, taip gerai visame pasaulyje išban
dytu būdu.

Gal lengviau gvildenti, kokia padėtis 
yra šiuo metu, negu spėlioti, kas gali 
įvykti ateityje. Ekonomiškai Lietuva dar 
labai tampriai surišta su Sandrauga, 
tad ir su Rusija. Politiniai santykiai su 
Sandrauga yra kitokie nei su kitais 
kraštais. Tai akivaizdžiai byloja Lietu
vos vyriausybės spalio 20 d. nutarimas 
Nr. 790. Cituoju kelis paragrafus:

1. 4 laikinai, iki 1994 birželio 1 d., 
kvietimas vykti į Lietuvos Respubliką 
Nepriklausomų’Valstybių Sandraugos 
šalių, Gruzijos Respublikos, Azer
baidžano Respublikos ir Moldovos Re
spublikos piliečiams yra prilyginamas 
Lietuvos Respublikos vizai. (...)

5. Pavesti Finansų ministerijai skirti 
lėšas, Vidaus reikalų ministerijai kvi- . 
etimų atvykti į Lietuvos Respubliką 
blankams spausdinti pagal Vidaus 
reikalų ministerijos pateiktą sąmatą. 
(Citatos pabaiga)

. Peršasi išvada, kad t v. „Nepriklau
somų“ Valstybių Sandraugos piliečiai 
traktuojami lyg jie būtų labiau „savi“ nei 
užjūro lietuviai.

Nekaltumo prielaida
Pasaulyje vienas iš svarbiausių teisės 

principų yra tas, kad žmogus laikomas 
nekaltu, kol jo kaltė nėra įrodyta ir kol 
teismo sprendimas nėra paskelbtas. Tai 
yra pati pagrindinė vakarietiškos teisės 
prielaida, be kurios teisė negali egzis
tuoti. Totalitarinėse valstybėse, tokiose, 
kokia buvo Sovietų Sąjunga, buvo ki
taip. Teisėsaugos organai padėdavo 
valdžiai susidoroti su jiems nepalanki
ais ar nepatikimais žmonėmis. Kiek toli 
Lietuva yra nutolusi nuo sovietinio būdo 
ir ar, bent kai kuriais atvejais, ne
grįžtama prie sovietinių metodų? Šį 
klausimą gvildena spalio 20 d. „Lietuvos 
ryto“ vedamasis. Cituoju ištraukas:

Vakar Seimo narys J. Karosas LDDP 
frakcijos vardu įteikė interpeliacijos tek
stą Lietuvos banko valdybosį)irmininkui 
R. Visokavičiui, kuriam šių metų vasarą 
Vilniaus miesto ekonominė policija iškėlė 
baudžiamąją bylą už piktnaudžiavimą 
tarnybine padėtimi.

Kaltinimas buvo grindžiamas tuo, kad 
Lietuvos banko valdyba neteisėtai 
paskyrė 20 mln. kreditą Vyriausybei per 
komercinį „Litimpex banką“, tuo padary
dama didelę žalą valstybei.

R Visokavičius nuo pat pradžių teigė, 
jog tai politinė byla. (...)

Užvakar televizija, pateikdama infor-

Latvijos sostinė - Ryga.

1918-1993

Po ilgų amžių priespaudos, 19181 
Pirmajam pasauliniam karui pasil 
siskelbė laisva, nepriklausoma tai 
Lietuvos ir Estijos - buvo prarasta 19 
atgauta.

Broliams latviams, švenčiantiens

Lai Dievs sveti Latviju!

- -----------— “ — “ T “
maciją apie papildomus patikrinimus, 
išreiškė viltį, kad galbūt šie patikrini
mai atskleis kokių nors nemalonių faktų 
laikinai nušalintam nuo pareigų Lietu
vos banko valdybos pirmininkui R. Vi
sokavičiui. Tačiau tą patį vakarą „Lais
vosios Europos“ radijas pranešė apie tai, 
jog generalinis prokuroras A Paulaus
kas Prezidento prašymu pateikė jam 
pažymą, kurioje parašyta, kad R. Vi
sokavičiaus kaltė „baudžiamojoje byloje 
įrodyta“. (...)

Pirmiausia yra nenormalu, kad proku
rorai rašinėja visokias pažymas Prezi
dentui, o antra, kad tose pažymose žmo
gus apkaltinamas be teismo.

Ši situacija primena netolimus laikus, 
Imi LKP CK sekretorius A Brazauskas 
telefonu galėjo duoti bet kokį nurodymą 
LKP CK instruktoriui A Paulauskui, ir 
telefono skambučiu buvo galima išspręsti 
visas problemas, kai nereikėjo nei 
įstatymų paisyti, nei įrodymų ieškoti, 
nei kvalifikacijos kelti...

Bet dabar šie valstybės pareigūnai 
nuolat pabrėžia, kad jie su praeitimi jau 
neturi nieko bendra. Tačiau, kodėl jie ir 
dabar nepaiso Konstitucijos, -įstatymų, 
valdžių atskyrimo principo?

Atrodo, kad mūsų teisinės institucijos 
tebepuoselėja J. Stalino laikų tradicijas: 
„Duokite mums žmogų, o straipsnį mes 
patys parinksime“. Jeigu negalima įro
dyti, kad pilietis padarė žalą valstybei, 
sugalvosime kitą priežastį.

(Citatos pabaiga)

n. lapkričio 18 d. mūsų broliai latviai, 
jaigus, kaip ir Lietuva ir Estija, pa
irta. Toji nepriklausomybė - kaip ir 
39-40m.irvėl maždaug tuopačiumetu 

nepriklausomybės atgavimo 75-metį,

Regis, kad svarbiausia problema yra 
ne tiek valdančiųjų sluoksnių marksis
tiniai įsitikinimai, kiek per daugelį metų 
įgyti sovietiniai papročiai ir nenoras ar 
nesugebėjimas jais atsikratyti.

LDDP: nieko neįvyko?
„Respublika“ 1993.10.23 aprašo nau

jai įsikūrusios LDDP narių grupės veik
lą. Atrodo, kad ta grupė bando susi
grąžinti senus „geruosius“ laikuS- Cituo- 
jame:

Praėjusį šeštadienį įvykusiame LDDP 
tarybos posėdyje taip ir nepavyko priim
ti rezoliucijos dėl partijos rinkimų pro
gramos vykdymo. Redakcinės komisijos 
parengtąjį projektą vienas Seimo LDDP 
frakcijoje susibūrusios grupės lyderis - 
V. Petkevičius pavadino „dar viena Filki- 
no gramata“, kuria stengiamasi įrodyti, 
kad nieko neįvyko.“

V. Petkevičius teigė, kad pagrindinė 
klaida padaryta po rinkimų į Seimą 
neįregistravus trijų frakcijų LDDP, LAF 
ir Žemdirbių. Mat 75 žmonės niekaip 
negali normaliai dirbti kartu, juo labiau, 
kai „visi interesai valdomi vienu skam- , 
bučiu, kad virš mūsų kabo partokratinis 
veiklos supratimas“. Atsiradę visąžiniai 
užmiršę nettokius žmones kaip J. Kubil

ius, A Būdvytis, be kurių LDDP nebūtų 
laimėjusi rinkimų. Partija turėtų formu
oti politiką, o frakcija - ją įgyvendinti. 
Dabar esą priešingai - frakcija pasidavu-

Nukelta j 2 psl.
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TRUMPAI 
IŠ VISUR

Ištobulėjus  fotokopijavimo aparatams, 
vis darosi sunkiau apsisaugoti nuo 
pinigų suklastojimo. Lapkričio 1 d. į 
rinkąpaleistasnaujasAustralijosdešim- 
ties dolerių banknotas, kuris specialiai 
suprojektuotas, visiškai apsidraudžiant 
nuo bandymų jį falsifikuoti. Fotokopi
javimo būdu neįmanoma perduoti smul
kiai įrėžtų dviejų poemų tekstų, arba 
reprodukuoti įmantrios žvaigždės. Nors 
banknotas pagamintas iš polipropileno, 
jis nėra toks slidus kaip daug kritikos 
susilaukęs penkių dolerių banknotas.

♦
Jungtinių Tautų personalas apkalti

no Bosnijos kroatus masiniu civilių 
musulmonų išžudymu Stupniko kaime. 
Būkštaujama ir dėl internuotų musul
monų civilių likimo Varės mieste, nes 
kroatai neįsileidžia į miestą Jungtinių 
Tautų5stebėtojų.

♦

Gruzijoje tebesitęsia smarkios kovos 
tarp vyriausybę remiančių pajėgų ir 
sukilėlių. Khobi miestas keletą kartų 
keitė savininkus, o spalio mėn. gale 
sukilėliai užėmė svarbų geležinkelio 
mazgą Senaki, nutraukdami suši- 
siekimątarpTbilisiirPotiuosto. Išstum
ti ir geležinkelį saugoję rusų kariai.

' * '' ’♦ ' ‘

Siaurės Airijoje vis dažniau pasikar
toja teroro veiksmai, tiek iš Airių Re
spublikonų Armijos, tiek iš protestantų 
ekstremistų pusės. Kiekvienas išsišoki
mas tuoj iššaukia keršto veiksmus iš 
antrosios pusės. .. * . .......... ••

.Somos ligoninėje spalio 31 d. mirė ’ 
garsus filmų direktorius Federiko Felli
ni, 73 metų amžiaus. Tarp jo pastatytų 
filmų ypač išgarsėjo „La Dolce Vita“. Jo 
filmos laimėjo penkis „Oskarus“.

LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
Atkelta M 2 pri.
si dešiniųjų spaudimui, su jais žaidžia, o 
partija likusi nuošalyje. „Mūsų programą 
vykdo Sąjūdžio sukišti žmonės! - sušuko

LiETŪVOS SPAUDOJE

Karikatūristo akimis

Andriaus DELTUVOS pietiniai

„Mūsų Pastogė“ Nr. 45 1993.11.8 psl 2

*
Kanados parlamento rinkimai baigėsi 

sensacingu valdančios partijos pra 
laimėjimu. Iš turėtų 155 vietų, progre
syvieji konservatoriai išlaikė vos dvi 
parlamentą nebepateko ir buvusi min 
istrė pirmininkė Kim Campbell.

Naujajame parlamente absoliučią 
daugumą sudaro Jean Chretien va 
dovaujami liberalai, o opozicijos lyderi 
postas atiteko separatistui Lucien Bou 
chard. Jo vadovaujama partija, Kve- 
bekiečių blokas, siekia Kvebeko provin 
ciją atskirti nuo Kanados.

*
Spalio 26 d. prezidentas Lech Valensa 

prisaikdino naująjį Lenkijos ministrą 
pirmininką Valdemarą Pawlak ir j 
koalicinį ministrų kabinetą, sudarytą 
kairiųjų partijų.

* L
Spalio 28 d. JAV valstybės sekreto

rius Warren Christopher apsilankė Ry 
goję ir susitiko su Estijos, Latvijos 
Lietuvos užsienio reikalų ministrais.

Rusams nuolat skundžiantis dėl jų 
piliečių „skriaudimo“ Pabaltijo vals 
tybėse, Warren Christopher pasiūl 
atsiųsti į Latviją amerikiečių diplomato 
vadovaujamą tarptautinę komisij 
Latvijos pilietybės įstatymui ištirti 
Latvija tuoj priėmė šį pasiūlymž 
būdama įsitikinusi, kad jos pilietybe 
įstatymas yra liberalus, pagal tarptau 
tinius standartus.

*
Pietinėje Kalifornijoje dvi diena 

siautę didžiuliai gaisrai apniokojo dau 
gyvenviečių nuo šiaurinių Los Angele 
priemiesčių iki Meksikos sienos. Simai 
kinta600namų, išdegė50,000ha plotas 
evakuotos kelios dešimtys tūkstančių 
gyventojų.

*
Italijos korupcijos teismas įsakė arės 

tuoti Carlo De Benedettti, Olivetti, pa 
saulinio garso firmos, vyriausią direk 
torių. Jis kaltinamas kyšių būdu iš Ita 
lijos pašto išgavęs svarbius kortraktus

V. Petkevičius. - Tai - sabotažas!“. 
Pasiūlyta pagalvoti apie „Prezidento 
aplinkos“ įstatymą, mat šalia A. Braza
usko - „visi išdavikai, perbėgėliai, neva 
specialistai!“.

Kitai daliai partiečių, pavyzdžiui, 
premjerui, atrodė, kad ir redakcinės 
komisijos pateiktasis projektas yra per
nelyg griežtas, mat jame neatsispindi 
„sėkmingi Vyriausybės veiksniai“. 
Nuspręsta, kadLDDPtarybos ir „vidinės 
pozicijos “ siūlyti rezoliucijos projektai 
bus patobulinti ir išsiuntinėti partijos 
rajonų organizacijoms.

(Citatos pabaiga)

Naujos taisyklės vizoms
Lietuvos Vyriausybės spalio 21 d. nu

tarime Nr. 796 sakoma:
6. Užsieniečiams leidžiama būti Lietu

vos Respublikoje: (..)
6.3 atvykusioms aplankyti giminių, 

draugų, pažįstamų, taip pat kitais 
tikslais, iki 90 parų (su paprastąja viza)

Tos pačios datos nutarime Nr 797, 
skyriuje apie paprastąsias vizas sako
ma:

14. Paprastoji viza išduodama prašyme 
ją gauti nurodytam laikui, bet ne ilgiau 
kaip 1 metams.

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad nutar

ime796nusakyti suvaržymai prieštarau
ja nutarimui 797. Pažymėtina, kad fak
su gauti nutarimų tekstai, kai kur 
neišskaitomi. Teks laukti paštu atsiųsto 
spausdinto teksto, kad išsiaiškinus. 
Sunku suprasti, kodėl gimines lankan
tiems tegalima būti Lietuvoje 90 dienų, 
kaip, atrodo, tai nusako nutarimas Nr. 
796, skyrius 6.3.

Pagerbta jauna Australijos lietuvaitė
Specialiu Prezidento dekretu, suteik

ta Lietuvos pilietybė p. Danai Baltutytei, 
kuri jau ilgą laiką deda pastangas pager
inti Lietuvos vaikų, reikalingų special
ios priežiūros, būklę. Pilietybės special- .,• 
iu aktu suteikimas - gražus įvertinimas . - 
jaunos Australijos lietuvaitės įnašo į 
moralinį ir materialinį Lietuvos at
gimimą. Sveikiname! j -

Sukaktis (
Šių metų spalio 30 dieną suėjo dveji 

metai, kaip pirmą kartą Lietuvos istor-, 
įjoję, Australijoje buvo įkurtas Lietuvos 
konsulatas, kurį Australijos Užsienio^ 
reikalų ministerija pripažino išduoda-.- 
ma konsulato vadovui, garbės konsului 
teises suteikiantį priėmimo raštą, vadi
namą “exequatur“. t : . į
......................................................

Nusikaltimai Lietuvoje
Būdamas Lietuvoj, „Lietuvos lyto“ di

enraštyje paminėjau esančius didelius 
nusikaltimus Lietuvoje, baimę vaikščio
ti bet kuriame didesniame Lietuvos mi
este ir baigdamas pažymėjau, kad mano 
gyvenamame Sydney mieste, kur gyven
tojų skaičius yra maždaug lygus visos 
Lietuvos gyventojų skaičiui, per metus 
neatsitinka tiek daug didelių nusikal-l 
timų (kaip žmogžudystės, sunkūs kūno f 
sužalojimai, lytiniai nusikaltimai) ir 
nerasta tiek daug lavonų, kiek Lietuvoje 
per mėnesį (aš manau, kad dabar gal ir 
per trumpesnį laiką).

Prieš pora savaičių Sydney radijo 
valandėlės vedėjas Edis Lašaitis tele-
fonu kalbėjosi su savo giminaičiu Vil
niaus savivaldybių policijos vyresniuoju 
komisaru C. Blažiu, kuris mūsų radijo 
valandėlės klausytojams pasakė, kad aš 
perdedu ir neteisingai Lietuvos spaudoj 
parašiau apie esamus nusikaltimus Li
etuvoj.

Lietuvos teisėtvarkos laikraštis „Sar
gyboje“ duoda pvz. vienos savaitės nuo 
rugsėjo 21 iki 28 dienos didesnius 
nusikaltimus. Tai: žmogžudysčių 14, 
rasta lavonų 14, vagysčių 831, pavogta 
automobilių 93 ir per 103 eismo nelaimes 
žuvo 12 žmonių. O vien tik spalio 5 dieną 
buvo 1 nužudymas, 5 kūno sužalojimai, 
3 lytiniai nusikaltimai, rasti 2 lavonai ir 
padaryti kiti 158 nusikaltimai.

Ir taip kiekvieną dieną Lietuvos spau- 
doje duodama panašūs didesnieji 
nusikaltimai. Tuo tarpu per tą savaitę 
Sydnėjuje buvo mokinių autobuse vairuo--. i: ų 
tojui nematant užmuštas vienas moks
leivis ir rastas vienos mergaitės lavonas 
(ji atrodo, mirė nuo narkotikų).

Po nušauto „Respublikos“ žurnalisto, 
atrodo, gal prasidės didesnė kova prieš 
nusikaltėlius, kas būtinai reikalinga vi
soje Lietuvoje. Man tik keista, kad polici
jos komisaras Vilniuje, vietoj kad iškėlęs * 
esamus nusikaltimus, juos kažkaip sle
pia, o mūsų radijo valandėlės vedėjas 
neleido man atsakyti į neteisingus 
priekaištus.

Antanas lAUKATUS

1990 metų vasario mėnesį, šias eilutes 
rašantysis buvo pakviestas būti Sąjūdžio 
atstovu Australijoje ir tuoj pradėjo viešo
sios nuomonės reiškimo darbą. Neužilgo, 
po Nepriklausomybės paskelbimo, Lie
tuvos vyriausybė jį pakvietė atstovauti 
Lietuvą Australijoje. Vienas svarbiau
sių uždavinių buvo siekti, kad Australi
jos vyriausybė pilnai pripažintų Neprik
lausomybę paskelbusią Lietuvos val
stybę. Kaip žinoma, Australijos pri
pažinimas Lietuvos valstybės buvo vi
enas iš pirmųjų angliškai kalbančiuose 
kraštuose. Tai be abejo padėjo apsispręsti 
ir Australijos svarbiausiam sąjun
gininkui JA Valstijoms irgi pripažinti 
Lieuvos valstybę.

Po to, kai Australija Lietuvos valstybę 
formaliai pripažino, Lietuvos atstovo 
pareigos buvo pakeistos į garbės konsulo 
pareigas. Australijos vyriausybė priėmė 
dabartinį garbės konsulą, išduodamajam 
“exequatur“ 1991 metų spalio 30 dieną.

Kaip jau esu spaudoje pagarsinęs, prieš 
maždaug pusmetį esu įteikęs atsistaty
dinimą iš šių pareigų „dėl asmeninių ir' 
kitų priežasčių“, nors pareigas dar .te- 
bevykdau.

Spaudai paruošė Dr A KABAILA 
Canberra, 1993 m. spalio 28 d.ų

on

Muitai ir siuntos i Lietuva
AT,B Krašto v-ba gavo atsakymą dėl 

siuntų į T .ietuvą muitąvimo, kun ištisai 
spausdiname skaitytojų dėmesiui.

„Lietuvos Muitinės departamentas ir 
Sveikatos apsaugos ministerija in
formuoja, kad humanitarinė pagalba 
arba labdaros siunta iki 30 kg yra 
neapmuitinama tuo atveju, jeigu ji yra 
siunčiama per paštą arba per tar
pininkaujančią firmą, kuri yra įre
gistruota Muitinės departamente ir 
atlieka pašto funkcijas. Jei siuntos svoris, 
viršija 30 kg, tokia labdaringa pagalba 

yra vadinama ne humanitarine, o 
specialia tiksline pagalba (tai gali būti 
technikinė įranga, vaistai, eksponatai 
parodai ir t. t.) ir turi būti adresuota 
suinteresuotai ministerijai arba miesto, 
į kurį siunčiama labdara, savivaldybei, 
pavedant siuntą tvarkyti atitinkamam ų 
savivaldybės skyriui (pvz., vaistai turi 
būti nukreipiami į miesto savivaldybės 
sveikatos apsaugos skyrių ir pan.). 
Galima siuntas adresuoti neseniai 
įsikūrusiam Globos ir rūpybos fondui, 
tačiau minėtas fondas dar nepradėjo 
funkcionuoti (veikti, Red.) visu pa
jėgumu. Yra ir dar vienas kelias pasiųsti 
humanitarinės pagalbos siuntą į Lietuvą, 
ir būtent šis kelias yra laikomas 
optimaliausiu (geriausiu, Red.) variantu: 
būtent, siūloma labdaras siųsti per 
labdaros organizacijas ir labdaros fondus, 
kurių sąrašą galima gauti Teisingumo 
ministerijoje. Bet kokiu iš minėtų atvejų 
siūnčiančioji pusė privalo sutvarkyti 
dokumentus pagal tarptautinius mui
tinių standartus, įformindami siuntą 
kaip humanitarinę arba specialią 
pagalbą. Tačiau, reikia turėti omenyje ir 
tai, kad Lietuvoje pelno siekiančios 
organizacijos, politinės partijos ir 
privatūs asmenys (t. y. ne juridiniai,, o 
fiziniai asmenys) negali būti traktngjąmi 
kaip labdaros gavėjai, ir jiems siunčiama 
pagalba yra apmuitinama bendra 
tvarka.“

ALB KRAŠTO
VALDYBA
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Is sodybos į spaustuvę
Melburno lietuvių bendruomenėje 

1987 metais buvo pradėta rūpintis įsigy
ti savo gyvenvietę - sodybą vyresniems 
žmonėms. Tą tikslą įgyvendinti tų pačių 
metų balandžio mėnesį įsisteigė Mel
burno Lietuvių Draugija, kurios valdy
ba pradėjo aktyviai rūpintis lėšų tel
kimu ir galimybių ištyrimu.

Lietuvai atstačius nepriklausomybę ir 
žmonėms pradėjus mąstyti apie su
grįžimą gyventi Lietuvon, šis sumany
mas išblėso ir buvo nutarta jo toliau 
netęsti. Liko, tačiau, iš įvairių šaltinių 
surinktos lėšos. Sušaukus Draugijos 
narių susirinkimą, valdyba pasiūlė, ir 
susirinkimas beveik vienbalsiai nutarė, 
pinigus paaukoti Lietuvos atkūrimui. 
Pinigai buvopaskirti švietimui, tuo konk
rečiai prisidedant prie Lietuvos ateities, 
jaunimo ugdymo.

1991 metais Draugijos pirmininkė p. 
Dana Levickienė, pokalbyje Lietuvos 
kultūros ir švietimo ministro Dariaus 
Kuolio kabinete, Draugijos vardu pasiūlė 
ministerijai padovanoti spausdinimo 
įrangą. Tuo metu Švietimo ministerija 
neturėjo savų spausdinimo priemonių, 
kuriomis galėtų spausdinti vadovėlius, 
ir tekdavo ilgai laukti, kol būdavo gali
ma pasinaudoti svetima spaustuve. 
Sekančių metų pradžioje Draugija gavo 
laišką iš Rimanto Karecko, Švietimo 
ministerijos leidybos centro direktori
aus. Laiškas prasideda šiais žodžiais: 
„Leiskite Jums nuoširdžiai padėkoti už 
rūpestį ir dėmesį, padedant Lietuvos 
mokyklai.“ Toliau nurodyta, kas reika
linga.

Vėliau tais pačiais metais Draugijos 
sekretorius V. Alekna, lankydamasis 
Lietuvoje pasitarė su tuometiniu Švieti
mo ministru D. Kuoliu, kokiu būdu yra 
geriausia tą įrangą įsigyti. Buvo 
pasiūlyta, kad šiam pirkimui tinkami
ausiai galėtų pasitarnauti Vokietijos li
etuvių bendruomenė.

Draugija taip pat kreipėsi į Vokietijos 
prekybos atstovybę Australijoje pasit
ikrindama, kad prekių ir eksporto 
mokesčiai Vokietijoje nebus taikomi šiam 
pirkiniui. Taip pat susirišta su Gestet- 
ner firma Miunchene, nurodant intenc
ijas.

Šių metų birželio mėnesį gautas laiš
kas iš ministro D. Trinkūno ir p. R.

Literatūra, daina, muzika Adelaidės
padangėje

Š. m. spalio mėn. 23 Adelaidės At
eitininkai Sendraugiai suruošė lite
ratūros, dainos ir muzikos vakarą. 
Literatūra, daina, muzika - vien tik ant
raštė alsuoja rimtį, praeitį, nuobodulį. 
Dalinai tiesa, nes tokius vakarus 
Adelaidėje ateitininkai pradėjo jau 1955 
metais. Net ir patys rengėjai kasmet 
abejoja, ar besutrauksią pakankamai 
publikos be „importų“, be naujų veidų. 
Tačiau salėje, bematant, atmosfera tapo 
jauki, šilta.

Atidaromąjį žodį tarė E. Varnienė, 
šiltai pasveikindama atvykusius ir rag- 
indamš neapsigaubti ateinančios se
natvės priedanga, o dažniau sueiti ir 
pragiedrinti savo pačių aplinką.

Antanas Pečiulis, išėjęs į sceną pir
muoju, kaip tik tą ir padarė, padekla
muodamas nežinomo autoriaus „Dabar-

Karecko, pranešantis, kad jų prašymu 
Vokietijos lietuvių bendruomenės 
pirmininkas p. A. Lipšys parinko Leidy
bos centrui Gestetner firmos kopijuo
jantį spausdintuvą (rotaprinter). Ne
trukus po to gautas laiškas iš Vokietijos 
lietuvių bendruomenės valdybos dėl 
pirkimo detalių ir atsiskaitymo, kadan
gi per trejis metus pasikeitė ir kainos, 
Draugijos pinigų nebeužteko. Trūkstantį 
likutį, apie 2500 dolerių, padengė minis- 
terija.

Liepos 2 d. į Vokietijos lietuvių 
bendruomenės sąskaitą pervesti 15146 
doleriai. Ministrui D. Trinkūnui nu
siustame laiške rašoma:

„Šie pinigai buvo Melburne ir apy
linkėse gyvenančių lietuvių suaukoti ir 
yra skiriami Lietuvos Respublikos 
Kultūros ir Švietimo Ministerijos Leidy
bos Centrui padėtiįsigyti tinkamą spaus
dinimo įrangą. Mes tikimės, kad ši Mel
burno lietuvių dovana bus naudinga 
atsikūrusiai Lietuvai gerinant švietimo 
galimybes ir ruošiant jaunąją kartą Li
etuvos ateičiai.“

Rugsėjo pabaigoje gautas laiškas iš 
Švietimo ministerijos adresuotas Draug
ijos pirmininkei:

„Nuoširdžiai dėkojame Jums ir visiems 
tautiečiams už nenuilstamą rūpestį ir 
•paramą Lietuvos švietimui. Mums 
malonu pranešti, kad už jūsų suaukotas 
lėšas buvo nupirktas „Gestetner“ firmos 
kopijuojantis spausdintuvas, kuris š. m. 
rugsėjo 11d. sėkmingai pasiekė Kultūros 
ir švietimo ministerijos Leidybos centrą. 
Pasirašė min. D. Trinkūnas ir R. Kareck-
as.

Ponui Arminui Lipšiui, Vokietijos Li
etuvių bendruomenės pirmininkui, 
Draugijos valdybos pirmininkė D, Lev
ickienė rašo:

„Lietuvių Draugijos Melburne vardu 
nuoširdžiai dėkoju Jums už Jūsų malo
nią paslaugą padedant ministerijos 
leidybos centrui įsigyti jiems tinkamą 
spausdinimo įrangą. Džiugu žinoti, kad 
lietuviai, kur jie begyventų, yra pasiryžę 
Lietuvai padėti.“

Didelė padėka, sako buvusios Draugi
jos pirmininkė, tenka Lietuvių Kredito 
Draugijai TALKA, kurios fakso paslaugo
mis naudotasi tvarkant šiuos reikalus 
be jokio atlyginimo.

Gabrielius ŽEMKALNIS

tinis gyvenimas Lietuvoje“. Tai atliko 
taip energingai ir gyvai, jog tikrai rodė, 
kad gerai atminčiai amžius nieko nereiš
kia.

Šiuo metu labai madinga ir populiaru 
pasidalinti įspūdžiais iš Lietuvos. Kaz
imieras Kaminskas susižavėjęs pasako
jo apie pavasarį Lietuvoje ir svajonėse 
mus trumpam nukėlė į tuos gražiuosius 
pavasario vakarus, pražydusias alyvas, 
laukų purienas - ir liūdna ir smagu. 
Kitokias istorijas išgirdome iš Klaudijos
Vanagienės, kuri feljetono formoje surašė 
visas „įdomybes“ ir netikėtumus, kuriu
os išgyveno jos geras pažįstamas Žutau
tas. Esame atskiri individai ir kiekvi
enas savo pastabas užfiksuojame skir
tingai.

Koksai gražus yra tas mielas kraštas, 
Nerasiu laimės aš šaly kitoj,

Literatūros, Dainos ir Muzikos vakaro dalyviai. Padėkos žodį taria 
Adelaidės Ateitininkų Pirmininkas A. Kubilius. Nuotrauka A. Budrio.

Tegu svetur upeliai auksu teka, 
o man nebus geriau, kaip Lietuvoj.

Taip dainavo „Nemuno dukros“ - B. 
Budrienė, A. Kaminskienė, J. Nekrošie
nė ir vad. S. Pusdešrienė, akompanuo
jant N. Stapleton. Niekada nenusibosta 
jų klausyti, gražus balsų derinys, puiki
os dainos. Jos mums padainavo A. Rau
donikio „Gimtinės beržai“, B. Gorbul- 
skio „Oi, motinėle“ ir St. Sližio harm, 
liaudies dainą „Gintaro kraštas“. „Nemu
no dukros“ susilaukė ilgų plojimų.

Štai ir dar vienas talentas - Julija 
Gutytė, kuri lietuvių kalbos išmoko tik 
per savo keliones į Lietuvą. Ji susirinku
sius nustebino puikia tarsena ir nepa
prastai jautriu deklamavimu J. Degu
tytės „Lietuvai“ ir J. Baltakio „Ar daug 
žmogui reikia?“ Linkime jai puoselėti ir 
ugdyti atrastąjį talentą.

Vytautas Janulis savo eilėraštyje „Il
gesys“ apsigaubia prisiminimų skraiste, 
stebėdamas sutemas “Windy Point“ 
Adelaidėje:

O jau sužibo žiburėliai, 
o širdis vis ilgesį kartoja 
Tėviškės laukų.
Ten tik ten Nemunas vingiuoja, 
Menu jaunystę basakoję.

Pirmąją dalį baigė, neseniai iš Lietu
vos į Adelaidę atvykusi Audronė Rekšt- 
ienė. Ji montažo forma, palydint prit
aikytai muzikai, skaitė B. Brazdžionio ir 
J. Marcinkevičiaus eilėraščių pynę, pa
vadintą „Lietuviškam žodžiui“. Ačiū 
Audronei už gražią mintį ir puikų skai
tymą.

Pertraukos metu dalinomės įspūdžiais, 
vaišinomės V. Rupinskienės kruopščiai 
pasirūpintu bufetu, kai, berods, veik per 
greitai ir vėl skambutis sukvietė visus į 
savo vietas.

Vladas Dumčius ne tik amžiumi 
pralenkęs mus, bet ir sąmojum bei ka
lbos vaizdingumu neranda sau lygių. 
Dešimt minučių klausėmės jo parašyto 
pasakojimo J’adirbėjimas prie plento“, 
kuriame kiekvienas žodis prasideda 
raide „p“. Kažin kiek laiko jam teko 
praleisti, kol tokį unikalų dalyką sukūrė?

Prie šio vakaro sėkmės prisidėjo dar 
viena graži ponia iš Lietuvos - tai Danutė 
Guščiuvienė, jau beveik visus metus čia 
išbuvusi ir dalyvavusi beveik visuose

PADĖKA
„Sūkurio“ Tautinių Šokių grupei, lap

kričio 1 d. pasirodžiusiai su programa 
Lietuvių Sodyboje Engadinėje, netikėtą 
dovaną - $100.00 čekį - įteikė Sydnėjąus 
Lietuvių Moterų Socialinės Globos D- 
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Adelaidės pasirodymuose. Ji pasirinko 
J. Marcinkevičiaus eilėraščius, kuriuos 
su visa „dūšia“ ir įsijautimu padeklama
vo. Tiktai vieneri metai iš Lietuvos, tačiau 
meilė ir ilgesys jai kalnų šaltinio 
veržlumu liejosi ir gaivino mūsų 
atvėsusius jausmus.

Gerai išdėstyta programa leidžia 
širdžiai truputį atsipūsti ir jausmams 
atsigauti, kai išeina J. Šeivokas (J. 
Stačiūnas) su savo feljetonu. Pažįstam jį 
iš daugelio kitų pasirodymų ir šypsomės 
dar jam nė žodžio nepratarus. O feljeto
nas kaip tik ir pavadintas „Žodžiai“. Ak, 
tie žodžiai, žodžiai ir ko tik jais nepasa
kom! Ir kaip skiriasi meilės ir uošvienės 
žodžiai!

Mūsų jaunas ir energingas muzikan
tas Mark Leonavičius savo talentu ir 
pažanga mus vis stebina ir žavi. Dar tik 
penkiolikos metų, o L. Van Bethoveno 
„Mėnesienos sonatą“ atliko kaip prityręs 
pianistas. Gražios ir sėkmingos ateities 
linkime jam- ..........

Savo poeziją skaitė Lidija Šimkutė. Ji 
žinoma ne tik lietuviams čia, Lietuvoje ir 
Amerikoje, bet populiari ir tarp austra
lų, kai įvairiomis progomis skaito savo 
poeziją rašytą anglų kalba. Ji sako, kad 
kartais anglų kalba jos apsakytas Lietu
vos vaizdas ar išreikšti jąumai.tampa 
dar ryškesni ir vaizdingesni nei lietuvių 
kalba. Savo kūrybą Lidija skaitė iš ciklo 
„Sudužusio vėjo šukės“.

Porgramą baigė „Nemuno dukros“, 
padainavusios dar tris dainas: V. 
Mikulčiaus „Pažiūrėk pro langą“, B. 
Gorbulskio „Saulėlydis tėviškėje“ ir A. 
Raudonikio „Lauksiu tavęs ateinant“.

Adelaidės Ateitininkų pirmininkas A. 
Kubilius, padėkojęs visiems ųž apsi
lankymą, pakvietė programos dalyvius į 
sceną, kur jie buvo apdovanoti gėlėmis, o 
salėje jų laukė ilgas stalas su vaišėmis, 
prie kurių toliau reikštos padėkos, 
skambėjo linksmos kalbos.

Nei per rimtas, nei nuobodus, nei 
atsilikęs nebuvo šis literatūros, dainos ir 
muzikos vakaras. Anaiptol. Tad di
džiausia padėka tenka Vytautui Janu
liui, kuris ryžtingai ėmėsi vakarą sureng
ti ir dar kartą įrodyti, kad mes esame ne 
tik gerbėjai, bet ir mylėtojai mūsų bran
gaus lietuviško žodžio.

Elena VARNIENĖ

- Nukelta į 5 psl.

jos pirm. Tamara Vingilienė.
Mieloms SLMSG draugijos moterims 

už paramą nuoširdžiai dėkojame -
Sydnėjaus Tautinių 

Šokių grupė „Sūkurys“
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Sydnėjaus padangėje

Bendras Lietuvių kapinių vaizdas Sydnėjuje ir a. t a. inž. Vytauto Bernoto 
suprojektuotas paminklas.

Foto A. Kramiliaus.

Mirusių prisiminimas
Spalio 31 d., sekmadienį -Sydnėjaus 

Lietuvių bendruomenė šventė Vėlinių 
dieną - mirusiųjų atminimą

Įprastu laiku gedulingas mišias at
laikė, truputį pagerėjusia sveikata, kun. 
Povilas Martūzas. Mišių metu giedojo 
„Dainos“ choro choristai, vargonais 
palydėjo A. Kramilius.

Po pamaldų rinkomės į Rookwoodo 
Lietuvių sekcijos kapines, kur ilsisi 
amžinybėn išėję daugiau kaip 600 mūsų 
artimųjų, daugumoje veiklių bendruo
menės narių. Su priderama rimtimi buvo 
išklausyta kun. P. Martūzo žodžio 
paminklo papėdėje ir kartu pasimelsta 
už mūsų mirusius ne tik šiuose kapuose, 
bet ir už bolševizmo aukas, kurių dažnai 
ir kapų niekas nežino, kur jie yra. Mūsų 
kapus kaip ir kiekvienais metais apvalė 
nepamainomas darbininkas Stasys Ab
romavičius su savo talkininkais Ačiū 
jam.

Ramovėnų susirinkimas
Po mirusių minėjimo Lietuvių klube, 

Bankstowne, įvyko Lietuvių Karių Vet

Sydnėjaus Lietuvių Sodyboje
* Pavasario vėjai padvelkė ir Syd

nėjaus Lietuvių sodyboje. Žiūrėk, kai tik 
gražesnė diena, tai aplink butukus esan
čiuose gėlynėliuose net išsijuosę darbuo
jasi sodybiečiai. O tų gėlių, gėlyčių, 
žydinčių krūmų ir krūmelių čia yra tiek, 
kad dažnam žiedui ir vardo pritrūksta. 
Sodybos vyrai, nors ir pajuokauja, kad 
geriausia gėlė esanti agurkas („Ir žydi, ir 
valgyti galima!..“), bet ir jie nesnaudžia, 
nors daugumas jų susidomėję dekorat
yviniais krūmais...

* Rugsėjo 13 d. Sodyboje paminėta 
sodybiečio (ir vieno iš Sodybos statytojų) 
a. a. Albino Kutkos mirties metinės. 
Drauge buvo minimos ir sodybietės Ve
ronikos Petniūnienės dukros, Danutės, 
mirties metinės. Sydnėjaus lietuvių ka
pelionas kun. Povilas Martūzas, nors 
dar ir silpnokas iš po neseniai užklu
pusios ligos, atvykęs į Sodybą atlaikė šv. 
Mišias. Vėliau vyko gedulingi pietūs, 
kuriuos paruošė Sodybos šeimininkė 
Valė Stanevičienė su savo padėjėjomis. 

eranų „RAMOVĖ“ Sydnėjaus skyriaus 
informacinis susirinkimas.

Skyriaus pirmininkas Antanas Vinev- 
ičius atidarydamas susirinkimą pakvi
etė rimties minute pagerbti metų bėgyje 
mirusius narius: Skyriaus dvasios vadą 
prel. Petrą Butkų, MBE, jaunesnį puska
rininkį Albiną Kutką ir Lietuvos aviaci
jos majorą Antaną Kutką.

Pirmininkas perskaitė iš Centro val

dybos gautus raštus ir pranešimus, ku
riuose ragina kuo iškilmingiau paminėti 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 75 me
tines. Sydnėjuje šis minėjimas įvyks lap
kričio 21 d. pradedant pamaldomis ir 
minėjimu Lietuvių klubo audotorijoje 2 
vai. p. p. Dėkingi esame poetui/rašytojui 
Juozui Almiui Jūragiui, kuris sutiko šia 
proga skaityti paskaitą. Tikime, kad prie 
šio svarbaus jubiliejaus prisidės ir mūsų 
meninės pajėgos savo įnašu pagerbiant 
Lietuvos kariuomenę ir žuvusius karius 
už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. 
Susirinkimas baigtas Tautos Himnu.

KOR. (1/11/93)

* Spalio 10 d. po trijų savaičių ato
stogų Lietuvoje, į Sodybą grįžo Paulina 
Dapkuvienė. Vežėsi du didžiausius 
maišus lauktuvių sodybiečiams, bet - 
deja - apie tai užuodė Kaimo mafiozai... 
Išsaugojo tik savo rankinuką su bilietais 
ir pasu. Grįžo labai pavargusi...

* Sodyboje, prieš kiek laiko, "buvo .at
siradę keli laisvi butai. Laike paskutinių 
poros mėnesių jie buvo vėl užimti. Nau
jieji Sodybos bendruomenės nariai: Ona 
Barzdienė (iš Brisbanės), Aldona Grin- 
iuvienė (iš Sydnėjaus), Valė Laukaitienė 
(iš Sydnėjaus); atsikelia iš Macedon'o, 
Vic., Birutė ir Vytautas Vaitkai.

Sveikiname naujuosius Sodybos gy
ventojus!

* Vis tik kulminacinis Sodybos gyven
imo įvykis buvo spalio 31 d. S.L.M.S. 
Globos draugijos suruošta tradicinė 
iešminė, į kurią, nežiūrint įvairių kitų 
Sydnėjuje vykusių parengimų, atvyko 
tikrai gausus būrys svečių, jų tarpe ir 

Sodybos kūrėja, p. Ona Baužienė, BEM, 
atvykusi iš Adelaidės.

Svečiai vaišinti SLMSG draugijos 
narių, soiįybiečių bei jų draugų parū
pintomis gėrybėmis (kūgelis tikrai buvo 
pasakiškai skanus). Vyko gausi loterija, 
kurią aptarnavo sodybietės. Užkandus, 
d-jos pirm. Tamara Vingilienė, pasveiki
no susirinkusius. Sodybos garbės viešni
ai, p. O. Baužienei, įteikta rožių puokštė, 
jai specialų sveikinimą paskaitė sodybi- 
etė Veronika Petniūnienė, palydėta su
sirinkusių pritariančiomis katutėmis. 
Pora žodžių tarė ir p. Baužienė: nors ji 
gyvenanti Adelaidėje, bet Sydnėjus vis 
vien traukia savęsp. „Buvau naivi, ne
maniau, kad Sydnėjus bus taip toli!..“ - 
pasiguodė ji.

Vėliau „Sūkurio“ tautinių šokių grupės 
veteranai, vadovaujami Rasos Blansjaar, 
pravedė meninę dalį, susidėjusią is tau
tinių šokių ir dainų. Sūkuriečiai svečius 
„išvedė“ į aikštelę dainuodami „Pasi
vaikščioti išėjo...“ Pašokus „Patrepsėlį“,

Kaukių balius - minėjimas
Rugsėjo pradžioje gavau laišką. Gauti 

laišką - nieko nuostabaus. Bet šitame 
laiške radau įdomiai paruoštą kvietimą. 
Sydnėjaus G.V.S.V.B. („Geležinio Vilko“ 
Skautų Vyčių Būrelis) kviečia atvykti ir 
dalyvauti ruošiamame būrelio 40 metų 
sukakties minėjime, vakarienėje, kau
kių baliuje. Čia skautai vyčiai padarė 
gražią staigmeną. Tokius laiškus-pa- 
kvietimus jie išsiuntinėjo buvusiems 
būrelio nariams, vyresnėms skautėms, 
skautininkams, skautininkėms ir ki
tiems. Spaudoje ir per radiją, neminint 
TV, propagandos ir reklamos beveik 
nebuvo. Pasikalbėjus su to vakaro 
rengėjais jautėsi jų entuziazmas ir 
pasitikėjimas kviečiamaisiais!..

Šeštadienio vakare, spalio 30 d., Lietu
vių Klube, Bankstowne, į viršutinę salę 
rinkosi įvairaus amžiaus svečiai, nekal
bant apie pačius vyčius, jų žmonas ar 
drauges. Salė papuošta vyčių spalvų 
kaspinais bei pripūstais balionais. Tarp 
jų kabėjo dvi didelės gairelės: Skautų 
vyčių ženklas - G.V.S.V.B. 1953-1993 ir 
Lietuvių Skautų Sąjungos 75 m. 
deimantinės sukakties - 1918-1993 - 
ženklai.

Rengėjai atvykstančius vedė prie 
įvairiais šaltais valgiais ir vyno stiklais 
padengtų stalų; tai tik pradžiai. Vėliau 
sekė skani, šilta vakarienė, kai tuo tarpu 
kampe garsiai grojo JDisco“ šokių muzi
ka. Pakvietime rengėjai paminėjo, kad 
Kaukių Baliaus - Vakaro apranga yra 
„Vakarinė su kauke (veido)“ tad tų veido 
kaukių buvo įvairių - natūralių ir dirbti
nių. Labai malonu ir džiugu pabrėžti, 

Žengia Sydnėjaus sk. vyčiai -1963? - Adelaidėje?
Nuotrauka V. Vaitkaus.

sodybietis Vladas Račkauskas padek
lamavo Sodybietės jumoristinį eilėraštį 
„Moterys ir mados“, visiems sukėlusį 
šypseną... Sekė pora dainų apie riešutus 
ir palaukėje tekančią saulę, į kurias buvo 
įjungti ir visi iešminės dalyviai, nepal
iekant jų vien tik žiūrovų vaidmenyje. 
Vėl šokis - „Subatėlė“, V. Račkausko 
eilėraštis apie sveikatos reikalus ir kel
ios dainos.

Į paskutinį šokį „Noriu miego“, buvo 
įjungta ir gera dalis žiūrovų, juos „supo
ravus“ su sūkuriečiais-tėmis...

Programa buvo labai gyva, šeimyniš
ka, palikusi žiūrovams šiltą įspūdį.

Po meninės dalies vėl grįžta į salę, kur 
draugijos moterys visus vaišino kava ir 
pyragaičiais. O kalbos, kalbos tarp susi
tikusių, seniai nematytų bičiulių, ūžė iki 
pavakarių!

Bravo, SLMSG D-jos moterims už 
suruoštą tikrai šaunią popietę.

RŽ

kad visi šio vakaro dalyviai ir dalyvės 
buvo gražiai, iškilmingai pasipuošę.

Vakarui įsisiūbavus Disco muzika ap
rimo. Tada į visus prabilo skautas vytis 
Viktoras Šliteris. Jis rengėjų vardu pa
sveikino visus, trumpai papasakojo šio 
vakaro tikslą, skautų vyčių Geležinio 
Vilko būrelio istoriją, ir apibūdino jo 
vadovus. Apie būrelio steigimo pradžią 
papasakoti pakvietė vieną iš jo steigėjų, 
brolį s. Teodorą Rotcą, kuris glaustai 
pasidalino savo prisiminimais. Jis 
pabrėžė, kad skautai vyčiai Sydnėjuje 
reiškėsi ne vien skautavime, bet ir ben
druomeniniame gyvenime. Prisipildėme 
taures, kurias pakėlę sugiedojome 40 
metų jubiliatui - G.V.S.V.B. - „Ilgiausių 
Metų“. Lietuvių Skautų Sąjungos Tary
bos pirmininko v. s. fil. Sigito Miknaičio 
sveikinimus Sydnėjaus skautams 
vyčiams 40 metų sukakties proga per
davė LSS Tarybos narys v. s. fil. Balys 
Barkus. Ta pačia proga brolis Barkus 
paskatino vakaro dalyvius, ypač skau
tus vyčius ir vyr. skautes, dalyvauti 
Sydnėjaus ASS ir Židinio ruošiamame 
LSS 75-mečio minėjime. Oficialios dalies 
užbaigai s. v. Viktoras Šlitęris sukvietė1 
visus skautus vyčius - jaunus, vidutinius 
ir amžiumi pažengusius susitelkti isto
rinei nuotraukai. Susitelkė didelis skai
čius vyčių, o tų fotografų - tiksliau fo
tografių - beveik pusė tuzino. Tikrai bus 
įdomu pamatyti, kaip mes, vyčiai, atro
dome, ypač tie pirmieji būrelio nariai.

Ačiū G.V.S.V.B. 40 metų jubiliejaus 
organizatoriams ir rengėjams. Broliai 
vyčiai - BUDĖKIME! B.
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Pasakojimai apie Kryžių kalną
Kryžių kalnas yra Meškuičių vls^Siau- 

lių apskr., 5 km į pietus nuo Meškuičių - 
tarp Jurgaičių ir Daumantų kaimų. 
Žmonių jis dar vadinamas Sventakaln- 
iu, Jurgaičių piliakalniu, Pilies kalnu ir 
kt. Kalno ilgis apie 70 m, plotis - 60m. 
Kalnas iš trijų pusių apsuptas pelkėtos 
žemumos, o iš ketvirtos jungiasi su greti- 
momiskalvelėmis. Kalne pristatyta daug 
kryžių, kurių daugumas mediniai. Kalno 
įduboje yra mūrinė koplytėlė su votais. 
Kryžių skaičius įvairuoja: 1900 m. jų 
buvo 130,1938 - daugiau kaip 400. Sovi
etų okupacijos metais kryžių skaičius 
kalne dar padidėjo, nes juos čia statė 
grįžę is Sibiro, kalėjimų.

XIV amžiuje kalnas buvo žinomas 
Meškuičių kalno vardu ir buvo naudoja- 
maskaip tvirtovė Šiaulių apylinkėm gin
ti. (Liet, enciklopedija).

Pagal vietinių gyventojų pasakojimus. 
pirmieji kryžiai čia pradėti statyti po 
1863m. sukilimo prieš rusus. Po 1940m. 
kryžių statymas kalne pasidarė tyliu 
protestu prieš okupantus. 1974 m. milic
ija panaudojo buldozerius ir sunaikino 
apie 5000 kryžių. Ir nors kalną saugojo 
sargybos, kryžiai vėl kilo aukštyn. Jų 
skaičius - mažų ir didelių - po 1991 m. 
pakilo į keliolika tūkstančių.

Šiemet į kryžių kalną atvyko ir Lietu
vą lankęs Popiežius, Jonas Paulius U, 
pasakęs, kad „Čia yra vieta, kur Dievas 
susitinka žmogų“.

„(...) Mažoji kalva, ant kurios jau nuo 
praėjusio amžiaus ir ypač paskutiniai
siais metais lietuviai statė mažus ir
didelius kryžius, bylojančius apie 
kančias: deportacijas, kalinimus, perse
kiojimus. Ilgainiui, prie Kristaus 
Kryžiaus, visa kalva užaugo žmonių 
kryžių mišku“.

„(...) Apsilankymas Kryžių Kalnan 
buvo tikrai jaudinanti patirtis (...). Tos 
šventovės reikšmė yra išties visuotinė: ji 
tarytum žodis, įrašytas į dvidešimto 
amžiaus istoriją,“ - pasakė Popiežius 
Jonas Paulius U.

Apie Kryžių kalną platų rašinį „MP“ 
atsiuntė Petras Sungaila, pats ten 
lankęsis. Jis surinko eilę pasakojimų 
apie šį nuostabų kalną.

***

Senovėje čia buvęs alkakalnis - jame 
degdavusi amžinojiugnis, - pasakoja 90 
metų amžiaus senukas Jurgis Gureck- 

as, iš Daumantų  kaimo. Vėliau kalne buvo 
pastatyta bažnyčia, bet ją stabmeldžių 
dievai - perkūnija su audromis sugriovę. 
Buvusios bažnyčios vietojekalnasįdubęs, 
įdubimas ir dabar dar matyti. Kalnas 
ilgus metus stovėjęs tuščias. Ir dabar 
dar vyrauja paprotys čia jokių medžių 
nesodinti.

Vėliau, maždaug prieš 300 metų vi
enas Vilniaus kunigaikštis susibylinėjęš 
su kitu kunigaikščiu. Važiuodamas pro 
Kryžių kalną į Rygą teisman, jis 
pravažiuodamas pasakęs:

- Jei bylą laimėčiau, šitame kalne 
pastatyčiau kryžių.

Kunigaikštis bylą laimėjęs. Grįž
damas, kunigaikštis sustojęs pakelėje 
ties kalnu ir vietiniams lažininkams
įsakęs ant kalno pastatyti kryžių. Veiki
ai pasklidęs gandas apie kunigaikščio 
pastatytą kryžių - auką; nuo to laiko 
žmonės irgi ėmę statyti kalne kryžius 
įvairiomis intencijomis.

Pirmus kryžius Jurgaičiųkalne pradėjo 
statyti po 1831 metų sukilimo, žuvusių

sukilėlių atminimui. Kryžių pagausėjo 
po 1863-1864 metų sukilimo prieš cariz
mo patvaldystę.

Numalšinus sukilėlius, su jais buvo 
žiauriai susidorojama. Juos šaudė ir korė 
įvairiose vietose. Daug buvo nužudyta ir 
Šiauliųmiesto Sukilėliųkalnelyje. Mano
ma, kad jie buvo žudomi ir Jurgaičių 
kalne.

Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčia 
organizuodavo procesijas į Jurgaičių 
kalną, jau gausiai apstatytą kryžiais. 
Atrodė nepaprastai, ypač apeigų metu 
kėlė tikičiųjų emocijas. Buvo skelbiama, 
kad čia ne paprastas kalnas, o ste
buklingas.

*♦*
Apie kalną žmonės pasakoja daug 

įvairių padavimų. Sakoma, kad vidur
naktyje po kalną klajoja įvairios dvasios. 
Žinomi pasakojimai apie kalne degančius 
pinigus, apie skylę kalne, kurios dugno 
keturiomis surištomis kartimis nepasiek
davę, o įmestas akmuo, krisdamas ilgai 
dundėdavęs...

Įdomus padavimas paskelbtas 1911 
m. 53-čiame „Vilties“ numeryje. Jame 
sakoma, kad kartą Lietuvą užpuolę 
Geležiniai. Žmogų jie nagais sudrasky
davo, pasmaugdavo ir žmogus tuoj 
įnirdavęs. Nuo Šiaulių užėję Geležiniai, 
o nuo Joniškio - Katalikai. Susikovę ties 
kalnu. Katalikai, matydami, kad 
nelaimės, sukrovė didžiulį laužą, kuri-
ame gyvi susideginę. Geležiniams pasi
darę klaiku ir jie atsitraukę. Sudegusiųjų 
vėlės meldžiančios už tą, kas šiame kalne 
atsiianko ir kryžių pastato. Todėl jie 
pasveikstą ar patiną kitų malonių. Bet 
tai tik legendos, iš kurių sužinome, kad 
kalnas nuo seno laikomas šventu.

♦**
1863metų sukilimas miesto pastatams 

žalos beveik napadarė, tačiau žmonių 
4 atmintyje išliko kaip vienas tragiškiau
sių epizodų. Ši data - Jurgaičių piliakalnio 
- Kryžių kalno gimimo data. Šnekama, 
kad ant šio kalno cariniai baudėjai buvo 
įrengę spygliuotos vielos aptvarą ir su
varę apie 1000 sukilėlių, juos badu mari
no. Nuo šalčio ir ligų beveik visi išmirė. 
Liko vos gyvi - vienuolika. Juos surakinę 
grandinėmis, nuvarė etapu į Šiaulius ii- 
uždarė miesto kalėjime. Tolesnės 
bausmės vykdymo procesą vykdė pats 
gubernatorius Muravjovas-Korikas.

Nors didesnių mūšių tarp sukilėlių ir 
carinės Rusijos kariuomenės Meškuičių 
apylinkėje nebuvo, manoma, kad kalno 
papėdėje yra palaidota 1863-1864 m. 
sukilimo dalyvių.

Sukilėlių kalnelyje 1863-64 m. Murav- 
jovo-Koriko tarnai nužudė 11 sukilimo 
dalyvių. Tarp jų vieną sukilimo vadą 
Povilą Bagdonavičių, kuris Šiaulių ir 
Telšių apskrityse suorganizavo keturis 
sukilėlių būrius. Nužudytųjų lavonai 
buvo sumesti duobėn, užpilti žeme ir per 
jų kapą pravesta kariuomenė...

Sukilėliams atminti Nepriklau
somybės metais, 1935 m. gegužės 30 d. 
Sukilėlių kalnelyje pastatytas pamin
klas.

♦♦♦
Lenkų archeologas Liudvikas Kšivickis 

tyrė šį piliakalnį1900 m. Jis pažymi, kad 
1900.08.22 kalne suskaičiuota 136 
stovintys kryžiai, o 1902.07.02 rasta 155 
kryžiai.

Jo knygelės „Žemaičių senovė“ 13 psl. 
rašoma: „Kryžius čia stato ir aukų aukas

aukoja ligoniai, kurie atvyksta iš toli. 
Kartais ištisos minios susirenka ant 
Šventakalnio. Pvz., 1902 m. per Devin
tines aplankė Malavėnų sodiečiai.

I pasaulinio karo išvakarėse buvo dau
giau kaip 200 kryžių ir mūrinė koplytėlė. 
Buvo įrengtos stacijos. Dalis kryžių buvo 
ornamentuota... 1922 m. kalne tebuvo 
likę 50 didelių, nesusenusių kryžių.

II pasaulinio karo metais buvo apie 
2000 kryžių: tarp jų 380 didelių! 1942 
m.). Po Stalino mirties Sibiro tremtiniai, 
davusieji apžadus, tęsėdami savo žodį, 
grįžę tėvynėn, statė kalne kryžius.

„Valstiečių laikraštyje“ 1960 m. sausio 
20 d. Meškuičių apylinkės pirmininkas 
S. Rubažovas pripažino, kad „vis dar 
atsiranda naujų kryžių ant kalno“.

5000 kryžių 1961 m. pavasarį buldoze
riais buvo sustumti į krūvas ir sudeginti. 
Kryžių naikinimui, “pagal komandą iš

HOBARTE
PRANEŠIMAI

Hobarte švęsime Kariuomenės Šventę 
šeštadienį, lapkričio mėn. 27 d. 4 valan
dą p. p. ponų Šikšnių patalpoj, 43 Easton 
Av. Moonah West.

Visus lietuvius, gyvenančius Tasmani- 
joje, ir tuos, kurie tuo laiku lankysis 
Tasmanijoj, maloniai prašome apsi
lankyti.

Pravesime tai šventei pritaikytą pro
gramą pagal mūsų išgales. Po progra
mos pasivaišinsime padegintu karbona
du (barbeque), išgersime kavos ar arba
tos, o kas norės ir čierkutę, pasikalbėsime, 
džiaugsmais, vargais ir rūpesčiais pasi
dalinsime. Atvykite, lauksim.

ALB Hobarte Apylinkės Valdyba

MELBOURNE
PRANEŠIMAS

ALB Melburno apylinkės valdyba 
kviečia visų organizacijų vadovus ar jų 
paskirtus atstovus dalyvauti 
bendruomenės parengimų kalendoriaus 
1994 metams sudarymui.

Susirinkimas įvyks lapkričio 26 d. 7 
vai. vakare Lietuvių Klube, North Mel
bourne

ALB Melburno apylinkės valdyba

aukščiau“ vadovavo Šiaulių milicijos sk. 
viršininkas Rėklaitis.

Vėliau, kiekvieną pavasarį ir rudenį 
kryžiai buvo sistemingai verčiami. 
Protestuojant, 1973 m. gegužės 19 d. 
žmonės naktį pastatė didelį kryžių. Ei
senos dalyviai buvo represuoti. 1973 m. 
buvo sunaikinta 400 kryžių, 1974.11.22 
-360,1975.11.18 - 400 kryžių.

Kiekvienais metais kalne rengiamos 
talkos. Jų metu tvarkomas kalnas, at
statomi išgriuvę, statomi nauji kryžiai. 
Nepriklausomybės metais kalne buvo 
pasodintas klevas. Eilinio kryžių griovi
mo metu šis klevas buvo nupjautas ir 
numestas kalno papėdėje. Tikintieji iš 
šio klevo padarė kryžių, kuris šiandien 
simboliškai atspindi tautos aukų' 
kančias.

Petras SUNGAILA

PRANEŠIMAS
Jau prasidėjo Victorian School of Lan

guages (VSL) mokinių registracija 1994 
mokslo metams. Veikia dvi lietuvių 
kalbos klasės, į kurias priimami 7-12 
skyrių gimnazistai bei suaugusieji. 
Tad nedelskite užsiregistruoti tie, kurie 
norėtų 1994 metais mokytis lietuvių 
kalbos.

Registracija vyksta Victoria School of 
Languages, Story Street, Parkville, 
šeštadieniais 10.30 vai. ryto. Dėl 
tolimesnės informacijos skambinkite 
VSL tek 348 1720.

mokytoja

Visi i SALE!
Prieškalėdines pamaldas, Kariuo

menės šventės ir Sale seniūnijos 40 metų 
minėjimas vyks lapkričio 27 d. 12 vai.

Pamaldas aukos kun. dr. P. Dauknys 
seselių Our Lady of Sion bažnyčioje, 
341 York Street, Sale.

: Po pamaldų minėjimas vyks 12 Trood 
St., Sale.

Bus įdomi naujo svečio paskaita, pasi
dalinsime Kūčių plotkelėmis.

Rinksime aukas vietinei spaudai 
paremti.

Bus turtinga loterija ir bendros vaišės. 
Laukiame iš toli ir iš arti, ypač tų, kurie 
čia gyveno ar dirbo, o vėliau išvyko 
kitur. Tad, iki malonaus pasimatymo 
Sale seniūnijoje. smĮM.
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gjSPORTAS
Lietuvossportas

Rugsėjo panorama

;i ♦aidui ai tori Europos Čempioną
Tik vyresni sporto gerbėjai prisimena 

senesnius laikus, kai netgi nuošaliuose 
Lietuvos kaimeliuose žinojo Algirdo Šo
ciko, Ričardo Tamulio, Dano Pozniako ir 
kitų bokso žvaigždžių vardus. Lietuvos 
vyrų pirštinių privengė ne tik SSSR, bet 
ir Europos, pasaulio geriausieji boksi
ninkai. Tačiau sporto šlovė trumpalaikė 
- jos neįrašysi į plokšteles, neišsaugosi 
knygose: išblėsusias žvaigždes turi keis
ti jaunimas. O jis nelabai noriai veržėsi 
į šių vyrišką sporto šaką, kur treniruotis 
reikia iki devinto prakaito, pastoviai sekti 
svorį ir pastoviai... „gauti į liūlį“. Dažno 
jaunuolio karjerą užbaigdavo mama, kai 
sūnus iš treniruotės ar varžybų grįždavo 
sumėlyne paakyje. Priedo, Lietuvos bok
sininkus dėl vienokių ar kitokių 
priežasčiųpradėjo stumti iš SSSR rinkti
nių (ten karaliavo Azijos tautų atstovai), 
jie neteko galimybių kaupti tarptautinę 
patirtį, nes į Europos ar pasaulio čempi
onatus nepatekdavo.

Nežinia, kiek būtų tęsusis ši krizė, jei 
ne tautos atgimimas, nepriklausomybės 
atgavimas, Lietuvos olimpinių teisių 
atstatymas. Jau 1992 m. Barselonoje 
rungtyniavo 4 Lietuvos boksininkai. Ten 
sunkiasvoris Gitas Juškevičius ir 11 pus- 
vidutinio svorio atstovas Vitalijus Kar
pačiauskas pateko į aštuntukus, bet 
pralaimėjo ketvirtfinalio susitikimus ir 
pasidalino 5-8 vietomis. Ypač apmaudi 
buvo V. Karpačiausko nesėkmė - įtikina
mai nugalėjęs bokso šalių atstovus - rusą 
A. Pestriajevą ir amerikietį P. Reily, 
kovoje dėl patekimo į pusfinalį buvo 
pranašesnis už tailandientį AChenglai, 
bet lietuvį nuskriaudė teisėjai, paskyrę 
pergalę varžovui.

Savo vertę Vitalijus įrodė šių metų 
gegužę pasaulio čempionate Tamperėje, 
kur didele persvara nugalėjo graiką I. 
loannidį (16:1), prancūzą S. Cazeux 
(13:2), olandą H. DoČrensboschą (19:4), 
Ukrainos atstovą S. Gorodničevą (7:2) ir 
tikfinale3:9pralaimėjokubiečiuiJuanui 
Hemandezui (Kubos boksininkai laimėjo 
net 8 čempionų medalius) ir tapo pa
saulio vicečempionu.

Pergaliųserijąatkaklusispanevėžietis . 
pratęsė rugsėjį Turkijos mieste Bursoje 
(0,5 milijono gyventojų didmiestis netoli 
Marmuro jūros), kur vyko Europos 30- 
sis čempionatas. Jis išlaikė savo pirm
takų tradicijas ir pelnė Lietuvos boksui 
10-jį žemyno čempiono medalį. Vitalijus 
visus varžovus įveikė įtikinamai - 14:1 
lenką Andrzejų Dorfą, 8:5 rusą Aleksan
drą Škalikovą, 8:5 vokietį Andreasą Otto
(Seulo olimpiados dalyvis, Europos ir 
pasaulio čempionatų prizininkas), o fi
nale triuškino turką Kenaną Onerį - 
komentatoriai net stebėjosi, kodėl nenu
traukia kovos, bet teisėjai buvo palankūs 
šeimininkui ir paskyrė lietuviui pergalę 
5:2. Pridursime, kad pirmoje kovoje V. 
Karpačiauskas susižeidė ranką ir kitus 
tris susitikimus boksavosi nepilna jėga, 
jausdamas skausmą, tačiau jo meistriš
kumo užteko įveikti visus.
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V. Karpačiauskas gimė 1966 m.liepos 
6 d. Panevėžyje. Boksuojasi nuo 1979 m. 
pas trenerį Julių Kibą, studijuodamas 
KKI, treniravosi pas Lietuvos rinktinės 
trenerį Nikolajų Jerofejevą. Turėjo apie 
300 kovų, laimėjo per pustrečio šimto. 
Dabar atstovauja Vokietijos Šverino 
klubui, dalyvauja šios šalies 
komandinėse pirmenybėse - tai jam gera 
mokykla, nes Lietuvoje savęs vertų 
varžovų jis neturi.

Po tokio gero pasirodymo V. Kar- 
pačiauską, jo trenerius, bokso federaci
jos vadovus priėmė ne tik Lietuvos tau
tinio olimpinio komiteto prezidentas 
Artūras Poviliūnas, Sporto departamen
to generalinis diorektoriusVytasNėnius, 
bet ir Lietuvos Ministras Pirmininkas 
Adolfas Šleževičius bei Prezidentas Al
girdas Brazauskas. Pastarajam Euro
pos čempionas įteikė bokso pirštines.

Manome, kad jus sudomins Lietuvos 
boksininkų pasirodymų Olimpinėse 
žaidynėse, pasaulio ir Europos čempion
atuose statistika.

Olimpinės žaidynės
i

IX 1928 m, Amsterdamas
Kazys Markevičius (lengvas sv.) 

pralaimėjo J. Karancho (Prane.)
Juozas Vinča (pussunkis sv.) nugalėjo 

P. Tuke,(Prane.), pralaimėjo D. McCor- 
kindale (PAR).

XV, 1952 m. Helsinkis
Algirdas Šocikas (sunkus sv.) nugalėję 

A. Gostianskį (Lenk.), pralaimėjo A. Nie- 
manui (PAR).

XVI, 1956 m, Melburnas
Romualdas Murauskas (pussunkis sv.) 

pelnė bronzos medalį.

XV111,1964 m. Tokijas
Ričardas Tamulis (11 pusvid. sv.) pelnė 

sidabro medalį.

XIX, 1968 m. Mechikas
Danas Pozniakas (pussunkis sv.) tapo 

čempionu.
Jonas Čepulis (sunkus sv.) pelnė si

dabro medalį.

Balansas: D. Pozniakas (Vilnius)-1968 
m. olimpinis čempionas, R. Tamulis (Kau
nas) -1964 m. vicečempionas, J. Čepulis 
(Kaunas) - 1968 m. vicečempionas, R. 
Murauskas (Kaunas) -1956 m. bronzos 
medalininkas.

Europos čempionatai

X, 1953 m. Varšuva
Algirdas Šocikas (sunkus sv.) tapo čem

pionu.

XI, 1955 m. Berlynas 
Algirdas Šocikas tapo čempionu.

XIV, 1961 m. Belgradas
Ričardas Tamulis (11 pusvid. sv.) tapo 

čempionu.
XV, 1963 m, Maskva
Ričardas Tamulis (U pusvid.) tapo čem

pionu.
Danas Pozniakas (pussunkis sv.) pelnė 

sidabro medalį.

Ministeris p-kas A. Šleževičius (dešinėj) ir V. Karpačiauskas, naujas 
Europos čempionas.

XVI, 1965 m. Berlynas
Ričardas Tamulis (11 pusvid. sv.) tapo 

čempionu.
Dabas Pozniakas (pussunkis sv.) tapo 

čempionu.

XVII, 1967 m.. Ręma
Danas Pozniakas (pussunkis sv.) tapo 

čempionu.

XV111,1969 m, Bukareštas
Danas Pozniakas (pussunkis sv.) tapo 

čempionu.

XIX, 1971 m. Madridas
Juozas Juocevičius (11 vid. sv.) tapo 

čempionu.

XX 1993 m. Bursa
Vitalijus Karpačiauskas (11 pusvid. sv.) 

tapo čempionu.

Balansas: D. Pozniakas (Vilnius) - 
1966,1967,1969 m. -1; 1963 m. - U; R. 
Tamulis (Kaunas) -1961,1963,1965 m. 
-1; AŠocikas (Kaunas) -1953,1955 m. - 
I; J. Juocevičius (Kaunas) 1971 m. -1; V. , 
Karpačiauskas (Panevėžys) -1993 m. -1. 
5 boksininkai laimėjo 10 čempiono titulų.

FUTBOLAS: viltinga pabaiga
Futbole vra malonus dar vienas daly

kas: be Vilniaus ir Panevėžio Lietuvoje 
atsirado dar vienas pajėgus klubas. Ne 
Kaune, ne Klaipėdoje, o šalies pakraš-. 
tyje - Mažeikių ROMAR. Jo pavadini
mas iššifruojakomandos gimimo prasmę: 
jįsudaro Mažeikių turtuolio Romo

IEŠKO
Povilo Sabaliauskas, gyvenantis 

Remontininkų 7-28, Kaunas-Garliava, 
Lietuva, tetos Lilės Sabaliauskaitės - 
Baikovas (o gal Baikovienės). Ji karo 
metu su sūnumi Jurgiu pasitraukė į 
vakarus ir gyveno Australijoje.

Ji yraPovilo Sabaliausko tėvo Richardo 
sesuo. Žinantieji jų likimą, prašome 
pranešti minėtu adresu.

Ieškau krikšto tėvo sūnaus Naniko 
Milevičiaus. Iki karo gyveno Palangoje, 
po to Telšiuose, iš kur ir išvyko į Aus-

- traliją.
Mano adresas: Lietuva
Jadzei Jasaitei-Grabauskienei 
Druskininkų g-vė Nr. 3, bt. 3.

w Lithuania, 

Marcinkevičiaus vardo ir pavardės 
pirmųjų raidžių junginys; šis mecenatas 
išlaiko klubą, moka atlyginimus žai
dėjams ir treneriams, perka inventorių 
ir kt. O kai yra pinigų, į Mažeikius susir
inko pajėgūs futbolininkai iš Vilniaus, 
Klaipėdos. ROMAR - Lietuvos čempion
ato lyderis, principinėje dvikovoje 
nugalėjo 1:0 Vilniaus „Žalgirį-ABW“U 
(rungtynes Mažeikiuose stebėjo net 10 
tūkstančių žiūrovų), žinomą ir Europoje 
klubą. Dėl medalių linkęs pakovoti ir 
Vilniaus „Panerys“, subūręs prityrusių 
žaidėjų būrį. Tad pirmenybėse atsirado 
intriga.

KREPŠINIS; viltinga pradžia
Po pernykščių fanfarų - tada Lietuvos 

krepšininkai Barselonoje laimėjo bron
zos medalius - šiemet dažniau tekdavo 
ne džiaugtis, o sielotis. Europos čempi
onato atrankos turnyre sugebėta 
pralaimėti netgi silpnai Baltarusijos 
komandai ir nepatekta į finalą (ten žaidė 
estai ir latviai). Kiek geriau sekėsi jau
niams ir jaunimui, moterų rinktinei 
(išsikovojo kelialapį į Europos pirmeny
bių pusfinalį, kuris 1994 m. gegužę vyks 
Vilniuje), bet ryškių laimėjimų nebuvo.

Viena iš priežasčių - Lietuvos čempio
natas, kur geriausiai komandai - Kauno 
„Žalgiriui“ - praktiškai nebuvo didesnio ’' 
stimulo žaisti: pagrindinius varžovus’ 
žalgiriečiai įveikdavo 20 taškų ir didesniu 
skirtumu. Geresnieji žaidėjai pradėjo 
ieškoti laimės antraeilėse komandose ir 
tose šalyse, kur krepšinis neturi gilesnių 
tradicijų (Lenkijoje, Čekijoje, Vengrijo
je, netgi Šveicarijoje). (B. D.)

NORI SUSIRAŠINĖTI
Lietuvos laivyne tarnaująs aukštaūgis, 

mėlynakis, 27 metų tautietis nori 
susirašinėti su Australijos lietuviais.

Rašyti: Ramūnas Alekna, Architektų 
9-37, Kaunas - 3042, Lithuania.

Šešiolikos metų mergaitė, moksleivė,
norėtų susirašinėti su panašaus amžiaus 
mergaite ar berniuku. Rašyti: Milda 
Andriušvtė, Belevičių g-vė 21, Veive
riai. Prienų raj., Lithuania,

*** ink-
Odeta Bražėnienė, 29 m. amžiaus, nori 

susirašinėti su Australijos lietuviais (tik 
lietuvių kalba). Jos adresas:

a.d. Nr. 4,4910 Utena - 3,
Lithuania.
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Ambasadorius Stasys Lozoraitis Floridoje MUSŲ MIRUSIEJI
Jurgis JANUŠAITIS

Ambasadoriaus Washingtone, JAV, 
Stasio Lozoraičio pavardė išeivijos 
lietuvių, taip pat ir Lietuvoje pa
skutiniaisiais keletą mėnesių plačiai ir 
nuolatos užsimenama.

Stasys Lozoraitis, kaip mename, 
kandidatavo į Lietuvos respublikos 
prezidento postą, jo kandidatūrą ypač 
rėmė visa- lietuviškoji išeivija ir bal
savimuose už jį pasisakė apie aštuonis 
šimtus tūkstančių lietuvių Lietuvoje. 
Deja, jis pralaimėjo rinkimus prieš 
kandidatavusį buv. komunistų, vėliau 
tapusios LDDP kandidatą Algirdą 
Brazauską. Rinkimai buvo laisvi ir 
teisėti. Rinkimų duomenimis nusivylė 
išeivija, ir, žinoma, Lietuvoje Stasio 
Lozoraičio kandidatūrą rėmusieji.

Pralaimėjimo priežastys, esančios 
įvairios. Tačiau daug lėmė negatyvi 
rinkiminė propaganda, nukreipta prieš 
ambasadorių Stasį Lozoraitį, kurios metu 
buvęs VLIKO pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis piktai, nepagrįstai puolė ir 
įrodinėjo, kad Stasys Lozoraitis nieko 
neišmanąs apie politiką, nepažįstąs 
Lietuvos dabartinio gyvenimo, niekada 
negyvenęs Lietuvoje, nesiskaitęš su 
Lietuvos valdžia, net prikišdavo fi
nansinę ambasados netvarką.

Dr. Bobelio toks netaktiškas elgesys, 
žinoma, sujudino ir išeiviją ir už tai jis 
buvo puolamas ir kritikuoj amas išeivijos 
veikėjų, spaudos ir visų, palaikiusių jų 
Stasio Lozoraičio kandidatūrą.

Po rinkimų, kaip ir buvo laukta, 
prezidentas Algirdas Brazauskas, 
„patarėjų“ patartas ambasadorių Stasį 
Lozoraitį iš šiųpareigųatleido,norsprašė . 
laikinai, kol bus paruoštas naujas 
ambasadorius, šias pareigas eiti, ką St. 
Lozoraitis iki šiol sąžiningai vykdo.

Taigi Stasio Lozoraičio asmenybė labai 
įdomi. Jį pažįstame iš ilgalaikės 
diplomatinės veiklos Italijoje ir pa
skutiniuosius penkeris metus Wa
shingtone, amabasadoriaus pareigose.

Ambasadorius yra aplankęs keletą 
didžiųjųlietuvių telkinių JAV, dalyvavęs 
įvairiose konferencijose, daug kur 
kalbėjęs.

Tačiau Floridoje niekada nebuvo 
buvęs. Todėl ALT Sąjungos Daytona 
Beach skyriaus valdyba, ruošdama • 
Tautos šventės minėjimą, nutarė 
pasikviesti Lietuvos ambasadorių Stasį 
Lozoraitį. Skyriaus pirmininko Abraičio 
dėka ir pastangomis, ambasadorius į 
minėjimą atvyko ir jame dalyvavo rugsėjo 
12 d.

Tą dieną, sekmadienį, dalyvavo 
lietuviams skirtose pamaldose Prince of 
Peace bažnyčioje, Ormond Beach, čia jį 
pasveikino kunigas Ričardas Grasso, o 
ambasadorius pamaldųpabaigoje pasakė 
dėkingaiišeiviją vertinantį trumpą žodį.

Po pamaldų minėjimas vyko gražiame 
Treasure Island Inn viešbutyje. Į 
minėjimą iš įvairių Floridos lietuvių 
telkinių suvažiavo gana daug atstovų ir 
daytoniškių ir minėjime bei pokylyje 
dalyvavo apie 130 asmenų, kas šiam 
telkiniui yra labai daug. Minėjimo 
dalyvius su svečiu supažindino skyr.

sveikinimo žodyje išsakė pačius ryš
kiausius atliktus Lietuvai ir išeivijai 
darbus, o jų daug ir reikšmingi.

Savo pagrindinėje kalboje Lietuvos 
ambasadorius Stasys Lozoraitis plačiu 

žvilgsniu apžvelgė dabartinę Lietuvos 
politinę, ekonominę padėtį, seimo, 
vyriausybės darbus, siekiant reformų, 
pagerinimo ekonomijoje. Tačiau, kalbėjo 
ambasadorius, Lietuvoje vyksta ne
santaika, susiskaldymas, nevykusios 
reformos, žlunganti ekonomija, menkos 
užsienio, investicijos, nepasitikint 
Lietuvos vyriausybės planais. Tačiau, 
kalbėjo ambasadorius, prezidentas ir 
seimas išrinkti teisėtai, proteguojama 
buvę nomenklatūrininkai, besitęsiantis 
chaosas, tai greičiausialaikini reiškiniai.

Reikia į Lietuvos ateitį žvelgti 
viltingai, jungti visas jėgas Lietuvos 
ateičiai, padėti Lietuvai, nes Lietuva yra 
ir mūsų visųMotina, oMotinos atsižadėti 
nedera.

Besiklausant ambasadoriaus įdomios 
kalbos, susidarė įspūdis, kad šis vyras 
yra labai plačių pažiūrų, tolerancijos, 
giliai pažįstąs visas buvusias ir da
bartines Lietuvos problemas, pri-

„Mūsų pastogės“ bendradarbis, 
žurnalistas Jurgis Janušaitis dali
nasi mintimis su ambasadoriumi 
Stasiu Lozoraičiu (kairėje)

vatizaciją, reformas, įstatymų leidimą, 
potvarkių neefektingumą, vyraujančią 
korupciją ir t.t. Gilus patrijotas, didelio 
takto valstybininkas. Savo kalboje 
nepuolė savo šmeižėjų, kaip dr. K. Bobelio 
ir Co, bet kalbėjo be propagandos, o 
faktais, ramiai, taktiškai ir įžvalgiai 
vertindamas Lietuvos gyvenimo bėdas.

Tai štai kur valstybės vyras, be abejo, 
tinkąs vadovauti ne tik Lietuvos 
ambasadai Washingtone, o ir galėtų 
pilnai būti Lietuvos prezidentu, nes tam 
patirtį turi.

Taigi, Floridos lietuviai, V. Abraičio 
žodžiais, yra dėkingi už suteiktą mums 
garbę, dalyvaujant minėjime, už atliktus 
ambasadoriaus darbus diplomatinėje 
tarnyboje, kovojant ir už Lietuvos laisvę. 
Gi ambasadorius savo ruožtu, dė
kodamas išeivijai ir Floridos lietuviams 
sakė, kad ką jis atliko Lietuvai, atliko 
visų išeivijos kilniaširdžių dėka, 
susilaukęs paramos, patarimų, talkos.

Ambasadorius pagerbtas deramai 
gražiai. Sukeltos ovacijos. Palinkėta 
sėkmės dirbant Lietuvai.

Pokylyje programą atliko rašytoja, 
aktorė, režisierė Birutė Pūkelevičiūtė, 
skaičiusi savo kūrybą iš Devintasis lapas 
romano.

Minėjimas buvo gerai organizuotas, 
iškilmingas, ir padėka priklauso jo 
rengėjams - ALT S-gos Daytona Beach 
skyr. valdybai ir primininkui Vyt. 
Abraičiui.

Ma, Juozas Klimas
Brisbanės lietuvių apylinkė pamažu 

vis retėja, š. m. spalio 16 d. po dviejų su 
puse metų kankinimosi ligoninėse mirė 
ilgametis bendruomenės narys Juozas 
Klimas.

Juozas gimė 1911 m. kovo 19 d. Smuku
čių kaime, Raseinių apsk. pasiturinčių 
ūkininkų šeimoje. Jis augo su jaunesniu 
broliu ir sesute. Juozo ateitis buvo 
užtikrinta - kaip vyriausias sūnus būtų 
paveldėjęs tėvų ūkį ir ramiai gyvenęs 
tėviškėje, bet likimas lėmė kitaip. Dar 
karui siaučiant bolševikų kariuomenė 
artinosi prie Lietuvos. Kaip ir daugelis 
kitų ūkininkų, visa Klimų šeimąpasiėmę 
ką galėjo neštis, paliko savo namus, 
traukėsi nuo priešo manydami, kad 
neužilgo vėl grįš namo. Dar prieš karo 
pabaigą Juozas vedė jauną, nepilnai 17 
metų merginą Eleną Drešerytę, kurią 
dar būdamas savotėviškėjebuvo pamilęs. 
Karui pasibaigus Juozas su jaunute 
žmona matė, kad nebus galimybės grįžti 
įtėviškę, tad dairėsi, kur pasaulyje suras
ti žemės kampelį, kur jie galėtų kurtis 
ateities gyvenimui. Pagaliau atsirado 
galimybė emigruoti į Australiją, tad abu 
jaunieji 1949 metais atvyko į Perth, kur 
po metų atsikvietė ir tėvelius. 1952 
metais visa šeima persikėlė gyventi į 
Brisbaną ir pradėjo rimtai kurtis atei
ties gyvenimui. Juozo tėvas, deja, labai 
skaudžiai pergyveno tėviškės netekimą 
ir pagaliau 1953 metais tėvynės ilgesio 
palaužtas mirė. Juozas kaip buvęs ūki
ninkas didelio pasirinkimo darbe 
neturėjo, tad dirbo sunkiai, bet niekuo
met nesiskundė, priešingai, apie savo 
sunkų darbą pasakodavo su pasi
didžiavimu. Juozas su savo žmona Ele
na buvo pavyzdingi Brisbanės lietuvių 
nariai. Žmonai aktyviai įsijungus į 
bendruomenės veiklą, Juozas visada, 
kiek galėdamas, padėdavo. Jis buvo 
nesudėtingas žmogus, bet geros širdies 
ir teisus, o ponų Klimų vaišingumas

Afa. Juozas Ivoska
Rugsėjo 25 d. Adelaidėje , Helping 

Hands hostelyje mirė a.a. Juozas fvoška, 
baigdamas 80 metus, velionis buvo gimęs 
1913.X. 15 Petroškų km. Veisėjų parapi
joj, Vilkaviškio apskr. Profesija - moky
tojas.

Gyvendamas Adelaidėje buvo įsijungęs 
į, ateitininkus sendraugius. Gyvenda
mas Seedorfe (Vokietijoje) ir atvykęs

Afa. Dr. Aldona Mikužienė
mirė staiga, spalio 3 d. rytą Adelaidės 

Tennyson slaugymo namuose, sulauku
si 87 m. amžiaus.

Aldona Sirutytė-Mikužienė gimė gau
sioje šeimoje, netoli Marijampolės. Tapo 
gydytoja ir ištekėjo už dr. Jono Mikužio.

Po karo Mikužiai apsigyveno Ade
laidėje, išlaikė medicinos egzaminus. Abu 
iki vyro mirties darbavosi savo kabinete. 
Dr. J. Mikužis mirė 1974 m. Mikužiai 
užaugino ir išmokslino dukras Aldoną ir

A.ta. Julija Adomonytė-Sasinienė
mirė spalio 19 d. Adelaidės Royal 

ligoninėje. Velionė gimė 1917 m. 
balandžio mėn. Petrapily. Po karo grįžo 
į Kauną. Būdama 15-16 metų Julė pradėjo 
dirbti baterijų fabrike ir dirbo iki 1944m., 
kai pasitraukė Vokietijon. Į Australiją 
atvyko 1949. Adelaidėje susipažino su
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buvo žinomas ne tik brisbaniečiams, bet 
ir daugeliui apsilankančių iš tolimų li
etuvių kolonijų. Abiejų darbštumų ląbai 
gražiai įsikūrė Boondall priemiestyje, ir 
išėjus į pensiją gyvenimas buvo be 
rūpesčių, be vargo. Bet likimas lėmė 
nelaimę: prieš du su puse metų, vos 
atšventęs aštuoniasdešimtąjį gimtadi
enį, Juozas dirbdamas darže nukrito nuo 
kopėčių ir sunkiai susižalojo. Nuo to 
laiko kankinosi ligoninėse, kol pagaliau 
spalio 16 d. žmonos rankose amžinai 
užmerkė akis. .-„.t . •/jjanc-

Laidotuvės buvo spalio 20 d. Gedulin
gas Mišias aukojo kun. James Cronin 
Švenčiausios Trejybės bažnyčioje, daly
vavo gausus skaičius žmonių. Atsisvei
kinimo žodį tarė Kazys Bagdonas. Veli
onis palaidotas Mudgee kapinėse, lietu
vių skyriuje, šalia savo sesers. Po laido
tuvių vįsį ^y9f(Ra^į^. gedųĮįngįgg)^ 
pietums pas ponią Klimierię, kur susir
inko daugiau kaip 40 senų draugų.

A fa. Juozas paliko liūdinčius: žmoną 
Eleną, sūnėnus Algirdą ir Algimantą, 
daug draugų ir pažįstamų.

Ilsėkis Dievo Ramybėje, mielas Juo
zai EB.

Australijon J. Ivoška darbavosi 
lituanistinėse mokyklose.

Palaikai sudeginti Centennial Park ka
pinių krematoriume. Laidotuvių apei
gas atliko Fullarton parapijos kunigas 
Fr. Kelly. Lietuvių šiose laidotuvėse te
buvo vos keli. Atsisveikinimo žodį tarė 
VI. Dumčius, buvęs velionio bend
rakeleivis vykstant laivu į Australiją.

Aug.Kubilius ir J.N.P.

Birutę bei sūnų Joną. Lietuvoje yra likęs 
gyvas velionės brolis Juozas ir sesuo 
Adelė; kiti jau mirę.

Palaidota sausio 7 d. Centennial 
kapinėse. Gedulingas mišias aukojo ir į 
kapines palydėjo kun. J. Petraitis. Po 
Mišių atsisveikinimo žodį tarė Aug. Ku
bilius, parapijos taiybos ir savo vardu., o 
po gedulingų pietų žodį tarė senas šei
mos pažįstamas VI. Dumčius.

-J.N.P-

Apolinaru Sasinu ir už jo ištekėjo.
Priklausė ALK Moterų d-jai. Palaido

ta spalio 22 d. Centennial Park kapinėse. 
Laidotuvių apeigas atliko kun. Juozas 
Petraitis.
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Į SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
! NAMUOSE
j 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 7081414

Klubas atidarytas ■j

Pirmadieniais 5 v. v. -10.30 v. v.
Antradieniais klubas uždarytas
Trečiadieniais 5 v. v. -10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 5 v. v. -11.00 v. v.
Penktadieniais 5 v. v. -12.00 v. v. •
Šeštadieniais 12 v. p. p. - 1.00 nakties
Sekmadieniais 12 v. p. p. -10.00 v. v.

SPAUDOS SĄJUNGOS SUSIRINKIMAS
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narių metinis 1

2. Metų, pasibaigusių 1993 m. birželio 30 cl, apyskaitos, direktorių ir : 
revizoriaus pranešimų tvirtinimas pagal Sąjungos įstatus. •

Susirinkimo nariai, kurie turi kitų narių jgabojimusCproxies), turi : 
juos įteikti Spaudos S-gos raštinei 16 -18 East Terrace, Bankstown ne : 
vėliau kaip 24 valandas prieš susirinkimo pradžią.

S-gos Valdybą:
A. Dudaitis - siūlė V. Patašius, parėmė A. Laukaitis, 
& Skorulis - siūlė V. Patašius, parėmė A. Laukaitis.

PRANEŠIMAS
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį, kad metų pabaiga jau čia pat, ir 

šiais metais teišeis tik 6 „Mūsų Pastogės“ numeriai.
Primename, kad šventinius sveikinimus, kurie bus paskelbti paskutini

ame šių metų numeryje, gruodžio 21 <L, laikas atsiųsti jau dabar. Iš patyr
imo žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą palieka 
paskutinei dienai, ir jų sveikinimai redakciją pasiekia, laikraščiui jau 
išėjus. Sveikinimo išspausdinimas kainuoja 15 dolerių. Redakcija jų lauks 
iki gruodžio mėn. 14 d. ’ Redakcija

CANBERROJE
ADRESO PAKEITIMAS

LR Garbės Konsulas Australijoje, dr. 
Algis Kabaila, praneša, kad nuo šiol LR 
Konsulato ir konsulo adresas yra

PX).Box276.JAMISQN, ACT-2614
' PRANEŠIMAS
Canberros,Ramovė“ skyriaus Valdy

ba praneša, kad kariuomenės įkūrimo 75 
metinių minėjimas įvyks 1993 m. lap
kričio mėn. 21 d. (sekmadienį) šia tvar
ka:

11.30 am pamaldos St. Mary's baž
nyčioje, Braddone.

1.00 pm. Prie paminklo Lietuvių klubo 
sodelyje žuvusiųjų pagerbimas.

1.30 pm. Klubo salėje - Australijos 
laivyno karininko R. Dičiūno paskaita.

Po to sodelyje barbeque.
Tautiečiai kviečiami mišiose ir 

minėjime skaitlingai dalyvauti, nes tai 
yra iškili kariuomenės sukaktis.

Canberra „Ramovė“ skyriaus V-ta

SYDNĖJLJE
PRANEŠIMAS

Pranešame „Neringos“ klubo nariams, 
kad lapkričio 16 d., 11 vai. ryto, rengia
ma iešminė (B.B.Q.) Japonų sode (Japa
nese Garden) Aubume.

Kviečiame visus narius ir jų svečius 
dalyvauti, vaišinsimės keptomis deš
relėmis. Akordeono muzikai palydint 
padainuosime, pasižiūrėsime į parko 
ežerėlyje plaukiojančias gulbes. Bus lo
terija, norintys galės pašokti.

Įvažiavimas į parką tiesiai iš Chis
wick gatvės, Aubume.

Iš Bankstown lietuvių namų iš
važiuojame 10 vai 30 min. ryto. Prašome 
neturinčius transporto, priimti į savo * 
mašinas

Kam patogiau - važiuoja tiesiai jparką.
Laukiame visų iš arti ir iŠ toli

„Neringos“ klubo valdyba 
„Mūsų Pastogė“ Nr. 45 1993.11.8 psl.8

PRANEŠIMAS
L.K.V.S-gos „RAMOVĖ“ Sydney 

Skyrius ruošia Lietuvos Kariuomenės 
75 metų atkūrimo minėjimą š. m. lap
kričio 21 d., sekmadienį, Lietuvių Na
muose, Bankstown'e.

11 vai. 30 min. Pamaldos Lidcombės
bažnyčioje už žuvusius karius, šaulius, 
partizanus ir visus kitus ginant laisvę.

Viešas minėjimas Lietuvių Namuose
Bankstown'e 2 vai. p. p.

Nevėluokite - minėjimas prasidės 
punktualiai. Paskaitą skaitys poetas - 
rašytojas J. A. Jūragis. Įėjimas nemoka
mas, bet bus renkamos aukos Lietuvos
Našlaičių Namams. >.

Maloniai kviečiame Sydney ir apylin
kių visuomenę skaitlingai atsilankyti į 
pamaldas ir minėjimą.

Jus kviečia
LKVSgos „RAMOVĖ“ Sydney Skyriaus 

Valdyba

LSS 75 m. minėjimas
Sydnėjaus Skautų organizacijos - 

Akademinio Skautų Sąjūdžio Skyrius ir 
Skautų Židinys, lapkričio 14 d., 2.00 vai. 
popiet, Lietuvių namuose, Bankstowne, 
ruošia Lietuvių Skautų Sąjungos 75- 
mečio minėjimą.

Paskaitą skaitys iŠ Melburno atvykęs 
LSS Australijos rajono vadijos narys, j. 
v. s. fil. Vytautas Vaitkus. Meninei pro
gramai ruošiasi visaeilė akademikų skau
tų ir židiniečių.

Maloniai kviečiame Sydnėjaus ir 
apylinkių visuomenę dalyvauti šiame 
minėjime, tuo pagerbiant vienos mūsų Į 
organizacijų garbingą sukaktį, Ręngpjąį

PRANEŠIMAS
p. BARONAITEI-GRĖBLIŪNIENEI 
Būkite maloni, skubiai susisiekite su 

savo sena mokyklos drauge, Marija 
Variakojyte-Inkiniene, ZANAVYKŲ 3- 
1, KLAIPĖDA-5812, LIETUVA - 
LITHUANIA.

VidaKazakaitytė, tel. 047-316 782

l Klubo, valgykla veikia j
■ Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais *

* nuo 6 iki 9 vai. p. p. j
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p. p. |

i Smorgasboard j
Trečiadieniais nuo 6 iki 8 vai. p. p. |

| Šeštadieniais nuo 1 iki 3 vai. p. p. I
I________________________________________ J.

PRAKTIŠKIAUSIAS PINIGŲ I 
PERVEDIMAS Į LIETUVĄ

Persiunčiant pinigines dovanas, palikimus, pensijas ir | 
Į atliekant kitus finansinius reikalus su Lietuva, siūlome j 
f pasinaudoti mūsų patarnavimais, ilgamečiu patyrimu ir |

praktika.
Gavus užsakymą išmokame Jūsų nurodytam asmeniui 

arba organizacijai Lietuvoje skirtą sumą amerikietiškais
doleriais arba anglų svarais.

PERVEDIMO MOKESTIS -3% plius pristatymo ir iskei-1 
tinto išlaidos $ 30.

Už didesnius pervedimus kaip $ 10,000 pervedimai 
nuošimtis yra mažesnis. |

Z. Juras, Baltic Stores & Co.,
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BRI 4 HB, England | 
TeL 0814602592 Fax 081 318 7643. . |

NUMATYTOS SIUNTINIU IS SIUNTIMO DATOS
1994M.:

1) Sauso 29, 2)Kovo5, 3)Balandžio23, 4) Birželio 11,5)Liepos 23, 6)Rugesqo3, 7)Spalio22, 8)Gruodao3.

Siuntiniai j Lietuvą
išsiunčiami kas 6 savaitės

ŽEMIAUSIOS KAINOS '
AUKŠČIAUSIAS PATARNAVIMO' STANDARTAS 

Del smulkesenės informacijos kreiptis j Kristiną

Artimiausios siuntos 1993m.: gruodžio 4.

ŠKOIU’OL 
te4l.L(02F83 5A^28 2009 

koioio
ADELAPE (08) 231 9664, BRISBANE (07) 287 4339, CANBERRA (06) 297 2506, MELBOURNE (03) 363 8346, NEWCASTLE (049) 517 437.

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. 

Llž skelbimų turinį redakcija neatsako. Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai 
reiškia redakcijos nuomonę.

Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro paštu $ 65
U žsienyje oro paštu $ 90
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