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SAUSIO 13 PRISIMENANT
Jau penkeri metai praėjo nuo sovietų 

puolimo prie Televizijos bokšto Vilniuje. 
Visi turbūt prisimename tuos kraupius 
vaizdus, kuriuos matėme savo televizijų 
ekranuose. Tik dabar paaiškėja, kas ir 
kaip ten vyko."Lietuvos Aidas" 13.1 
išspausdino kelis interviu su to meto 
gynėjais. Galima tik pastebėti, kad niekas 
neprisimena Algirdo Brazausko, su
vaidinus kokį nors vaidmenį tuo metu, 
nors dabar jis ir LDDP skelbia savo 
nuopelnus, dalinasi medaliais.

„Lietuvos Aide“ interviu su Audrium 
Butkevičium pravedė ir aprašė Gintaras 
Mikšiūnas, pavadindamas savo straipsnį 
sekančiai:

7A1VW PS/E BOKŠTO PAVĖLAVO...
Apie 1991 metų sausio įvykius 

pasakoja buvęs Krašto apsaugos mi
nistras, prieš 5 metus - Krašto apsaugos 
departamento (KAD) direktorius 
Audrius Butkevičius.

KAD, matyt, žinojo, kad Lietuvoje 
vyksta grėsmingi įvykiai ir, kad kainų 
kėlimas negali pasitarnauti šalies 
stabilumui. Ar apie tai žinojo Vy
riausybė?

Vyriausybė turėjo aiškius ir ne
dviprasmiškus sociologinių tyrimų 
duomenis (iš „Baltijos tyrimų“). Tyrimus 
buvo užsakęs KAD. Tiek „Baltijos 
tyrimų“ vadovė R. Ališauskienė, tiek aš 
pats komentavome apklausų duomenis 
premjerei K. Prunskienei. Žmonių 
reakcija į pirmąjį kainų kėlimą buvo 
labai negatyvi.

Be to, mes turėjome gana daug 
informacijos apie ruošiamas sovietų 
provokacijas. Informacijabuvo patikima 
ir tiksli, o jos šaltiniai tokie efektyvūs, 
kad valandų tikslumu žinojome, kada 
sausio 8 d. atakuos Parlamentą. 
Informavome ir Vidaus reikalų ministrą 
M. Misiukonį. Matydami, kad kitaip 
neužtikrinsime Aukščiausiosios Tarybos 
(AT) rūmų saugumo, įvedėme dar labai 
menkai paruoštus savanorius ir KAD 
vyrus. Sausio 7 pasitarime pas AT 
pirmininką V. Landsbergį dalyvavo M. 
Misiukonis, A. Skučas, aš, dar keli VRM 
pareigūnai. Suderinome schemą, kaip 
ginsimės. Uniformuoti turėjo budėti AT 
rūmų išorėje, kadangi abiejų pusių 
pripažįstami teisėtais, o mano ir A. 
Skučo žmonės - viduje. Visuose 
objektuose, kuriuos ketino atakuoti, 
budėjo mūsų grupės. Todėl ir situacija iš 
mūsų pusės buvo gerai kontroliuojama, 
išvengta provokacijų, susišaudymų, 
kurie leistų sovietų pusei naudoti jėgą 
prieš mus, atseit „ginkluotas bandas“, 
kurios neaišku kam priklauso. AT 
pirmininkas (Vytautas Landsbergis) tuo 

,metu pasirašė irišsiuntė daug kreipimųsi 
į pasaulio tautas: būsime užpulti 
prisidengiant JAV ir sąjungininkų ataka 
Persų įlankoje.

Kaip jūs vertinte tą lemtingąjį kainų 
kėlimą? Ar tai buvo sąžinigas, bet 
neapskaičiuotas žingsnis, ar takoskyra 
tarp AT ir Vyriausybės, ar tai veiksmų 
derinimas su agresijos autoriais?

Grynai ekonominės strategijos 
požiūriu tai būtų teisinga. Valstybė ėmė 
prarasti daug lėšų, nes turėjo iš savo 
kišenės dotuoti ūkio subjektus ir gamybą. 
Tačiau politika yra ne vien ekonominiai 
klausimai. Nebuvo atsižvelgta į so
cialines ir nacionalines nuotaikas, realias 
žmonių galimybes. Tiesiog žingsnis buvo 
ne politiškas, o ekonominis. Ar jis buvo 
padarytas turint blogų ketinimų? Manu, 
kad ne.

Sausio 13 naktį TV laidoje jūs pirmą 
kartą pasirodėte uniformuotas ir 
pranešėte, kad tankai Karoliniškėse 
šaudo tuščiais mokomaisiais sviediniais. 
Tai esą tik psichologinė ataka.

Uniformą dar vilkėjau ir per 
rugpjūčio pučą, gana keistomis ap
linkybėmis. Parlamento rūmuose buvo 
apie tūkstantį mūsų pasienio apsaugos 
žmonių (;•■>’ vienintelė iki tol su
komplektuota KAD struktūra). Eidamas 
koridoriumi pamačiau: du vaikinukai 
kampe pjaustė sagas nuo uniformų ir 
kalbėjosi, kadįuniformuotus šaudys. 
Civiliai turi vilties pasprukti. Supratau, 
kad turiu aš pats būti matomas su 
uniforma. Jei ne - žmonės nepatikėtų, 
kad mes, politikai, būsime su jais kartu.

TV laidos metu informacija buvo 
visiškai tiksli: tankai važiavo link 
televizijos bokšto, šaudė tuščiais 
(mokomaisiais) šoviniais - tai buvo 
psichologinė ataka įbauginti žmonėms, 
demonstruojant karinę jėgą. Kruopščiai 
: suplanuotai karinė akcija nepavyko bent 
pagal jų pradinį planą. Prie bokšto 
pirmieji turėjo atvykti „draugovininkai“, 
palaikomi karių, prasiveržti prie bokšto. 
Turėjo būti inscenizuotas liaudies 
nepasitenkinimas televizija, kuria 
naudojasi „Landsbergio propagandistai“. 
Kariškiai turėjo tik „palaikyti tvarką“, o 
tankai - tik kaip apsaugos priemonė. 
Tačiau jų planą sugriovė du nenumatyti 
dalykai. Pirma, „daugovininkai“ 
supainiojo valandas - Maskvos ir 
Lietuvos laiką (išjudėjo valanda vėliau, 
„lietuviškai“). Antra, iš Šiaurės miestelio 
išvažiavusiuose tankuose buvo ir Pskovo, 
ir Vitebsko divizijų karininkai. Jie 
pasiklydo mieste ir nerado kelio į TV 
bokštą, todėl į „operacijos“ vietą gerokai 
pavėlavo. Laiku atvyko tik „Alfa“. 
Pamačius,kad planas žlugo, nėra nei 
„draugovininkų“, nei tankų, gavo 
komandą veržtis. Pavėlavusiems įsakyta 
veržtis, nepriklausomai nuo sąlygų. Visa 
ši sovietinė akcija buvo tipiška tuo metu.

Kodėl neėmė Parlamento?
Nebuvo įsakymo, bet pirminiuose 

planuose tai buvo numatyta. Par lamentas, 
pagal scenarijų, turėjo būti išvaikytas

Iš 45-sios Australijos lietuvių sporto šventės. Dalis "Kovo" sporti
ninkų, gavusių gražiausiai pasirodžiusio klubo dovaną.

Nuotrauka A. Laukaičio

sausio 8 d. Darbininkai turėjo įsiveržti į 
vidų, viską išdaužyti ir Maskva tuo 
pretekstu, kad reikia apginti teisėtai 
išrinktą vyriausybę, turėjo įvesti 
komendanto valandą. Pulti Parlamentą 
politinio sprendimo vėliau nebebuvo, 
nes iš karto visa, kas vyko prie televizijos 
bokšto ir RTV komiteto, buvo tiesiogiai 
transliuota į eterį.

Sovietai patys sau pasispendė spąstus. 
Jie tikėjosi, sukvietę daugybę užsienio 
žurnalistų, pademonstruoti pasauliui, 
kaip liaudis išvaiko nekenčiamą Par
lamentą. Netgi patys jiems išrašė 
leidimus ir kvietimus, užsakė viešbučius. 
Todėl užsienio žurnalistai plūste plūdo 
čionai. Kaiptiktuo metu,kai viską turėjo 
nušviesti palankiai sovietams, užsienio 
spaudos ir televizijos žurnalistai parodė 
tankus, kurie atakavo taikią žmonių 
minią. Šį kartą spauda pasirodė kaip 
pats efektyviausias ginklas. Iš Maskvos 
įsakymas pulti Parlamentą neatėjo. O 
vietoje niekas tai nesiryžo daryti savo 
iniciatyva. Per vieną naktį sudoroti 
nesugebėjo, o toliau nebuvo nei ryžto, 
nei politinio sprendimo.(LA 1996.01.13)

NAUJAUSIAS SEIMO NARIO 
ROMUALDO OZOLO PAREIŠKIMAS

Lietuvoje prasidėjo valstybinis 
perversmas ir jį būtina sustabdyti - 
perspėjo Seimo narys, Centro sąjungos 
pirmininkas Romualdas Ozolas. Seimo 
narys pasakė, kad po to, kai prezidentui 
Algirdui Brazauskui pasipriešino LDDP 
frakcija, tapo aišku, apie kokį perversmą 
rudenį kalbėjo parlamento Ekonominių 
nusikaltimų tyrimo komisijos pirm. 
Vytautas Juškus. Centro sąjungos 
vadovas teigia, kad Vidaus reikalų 
ministerija atstovauja atskirų pareigūnų 
interesams .(Radijo stotis M-1 1.01.18.)

PREZIDENTAS PASIŪLĖ 
ATSISTATYDINTI VIDAUS

REIKALŲ MINISTRUI
Trečiadienį prezidentas Algirdas 

Brazauskas patvirtino, kad antradienį 
vidaus reikalų ministras Romasis 
Vaitekūnas sutiko su jo pasiūlymu 
atsistatydintiirpažadėjo tuojpat perduoti 
atsistatydinimo pareiškimą ministrui 
pirmininkui Adolfui Šleževičiui. Vėliau 

Romasis Vaitiekūnas pareiškė, kad 
neketina to daryti ir sulaukė LDDP 
frakcijos Seime palaikymo. Nepai
sydama, kad Prezidentas pabrėžė 
neketinąs keisti savo nuostatos dėl 
Romasio Vaitekūno, LDDP frakcija 
kreipėsi į ministrą pirmninką, prašydama 
neteikti jam atsistatydinimo. (R01.18.)

SEIMO NARIŲ 
PARAMA PREZIDENTUI

65 Seimo nariai ketvirtadienį pasirašė 
atvirą laišką Lietuvos prezidentui. 
Laiške Seimo nariai praneša, kad jie 
paremtų Seime prezidento nutarimą, 
nedelsiant atleisti ministrą pirmininką 
(Lietuvos radijas 01. 18)

SUTRUKDYS JAM BŪTI 
IŠRINKTU ANTRĄ KARTĄ

Seimo narys Tautininkų sąjungos 
frakcijos seniūnas Leonas Milčius mano, 
kad jei prezidentas Algirdas Brazausakas 
nesiims ryžtingų sprendimų, jam neliks 
jokių galimybių galvoti apie antrąją 
kadenciją. Spaudos konferencijoje p. 
Milčius sakė, kad ministras pir
mininkas Adolfas Šleževičius tapo 
odiozine asmenybe. LDDP frakcijos 
pareikšta jam parama patvirtina, kad 
valdančioji partija remia premjerą 
norėdama iki Seimo rinkimų pasidaryti 
savo darbus.(Radijo stotis M-l.01.18).

SUSIRĖMIMAS ĮVYKS PO 
SEKMADIENIO

Vytautas Landsbergis, kalbėdamas 
per radijo stotį M - 1 pasakė, kad 
pagrindinis susirėmimas valdžioje įvyks 
po sekmadienio, kuomet iš Vokietijos 
grįš prezidentas Algirdas Brazauskas. 
Profesorius mano, kad du žmonės - 
ministras pirmininkas ir vidaus reikalų 
ministras - nori valdyti Lietuva. (Radijo 
stotis M-l.01.18.)

PREZIDENTAS ATŠAUKĖ 
AMBASADORIŲ IŠ 

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS
Antradienį prezidentas Algirdas 

Brazauskas iš pareigų atšaukė savo 
nukelta j 2 psl.
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atkelta iš I psl.
komandos žmogų - Lietuvos amba
sadorių Didžiojoje Britanijoje Raimundą 
Rajecką, kuris „Respublikoje“ ministrą 
pirmininką Adolfą Šleževičių pavadino 
„neturinčiu nei padorumo, nei garbės, 
nei sąžinės“. Anot „Respublikos“, už tai 
bus atstatydintas ministro pirmininko 
komandos narys Vidaus reikalų ministras 
Romasis Vaitekūnas. Trečiadienį radijo 
stočių pranešimais, ministras Vaitekūnas 
pasakė, kad atsistatydinti neketina. 
„Respublikos“ žiniomis, vidaus reikalų 
ministerijoje kalbama, kad naujuoju 
ministru galėtų tapti dabartinis Ge
neralinis policijos komisaras Jonas 
Liaudanskas arba buvęs krašto apsaugos 
ministras Audrius Butkevičius. (R 01.16)

GENERALINĖ PROKURATŪRA 
DAR NEGALI ATSAKYTI 

SEIMONARIUI
Generalinė prokuratūra dar ne

nusprendė, ar kelti baudžiamąją bylą 
ministrui pirmininkui Adolfui Šle
ževičiui. Trečiadienį baigėsi 15 dienų 
terminas, per kurį Generalinė prokuratūra 
turėjo atsakyti Seimo nariui Romualdui 
Ozolui, ar piktnaudžiavo ministras 
pirmininkas tarnyba, atsiimdamas, 
terminuotą indėlį, likus dviem dienom 
iki Lietuvos akcinio inovacinio banko 
veiklos sustabdymo. Už piktnaudžiavimą 
tarnyba baudžiama laisvės atėmimu iki 
4 metų ir bauda ar be jos, arba bauda ir su 
teisės atėmimu eiti tam tikras pareigas 
iki 5 metų. Tą pačią dieną ministras 
pirmininkas pasisiūlė pateikti pro
kuratūrai papildomų duomenų ir pa
aiškinimų apie terminuoto indėlio 
atsiėmimo aplinkybes ir palūkanų už 
indėlį skaičiavimo. „Lietuvos ryto“ 
žiniomis, generalinis prokuroras Vladas 
Nikitinas, nuvykęs pas Prezidentą, 
kalbėjo su juo apie ministro pirmininko 
indėlio atsiėmimo tyrimą prokuratūroj e.
Po to prokuroras pareiškė, kad galutinai 
į Seimo nario Romualdo Ozolo pa
klausimą bus atsakyta, kai bus iš
nagrinėtos naujos aplinkybės. Kada tai 
bus padaryta, prokuroras nepranešė. 
Generalinę prokuratūrą dabar labiau 
domina 1995 metų pradžioje Adolfo 
Šleževičiaus Lietuvos akciniame ino
vaciniame banke litais laikytas beveik 
68 tūkst. USDdydžio terminuotas indėlis. 
Ųž jį ministrui pirmininkui buvo 
mokama 30 % metinių palūkanų. Tai 
buvo beveik dvigubai didesnės pa
lūkanos, negu tuo metu gaudavo paprasti 
indėlininkai.. (LR01.18)

ATSISTATYDINO 
KARO KAPELIONAS 
Atsistatydino Lietuvos kariuomenės 

vyriausias kapelionas monsinjoras 
Alfonsas Svarinskas. {šias pareigas jis 
buvo paskirtas 1991 metais Lietuvos 
katalikų bažnyčios konferencijos nu
tarimu. Monsinjorui Alfonsui Svarinskui 
teko pasirinkti tarp savo pareigų 
kariuomenėje ir politinės veiklos. 
Lietuvos kariuomenė yra depolitizuota 
struktūra. Monsinjoras Alfonsas Sva
rinskas yra Krikščionių demokratų 
partijos valdybos ir tarybos narys. 
Sovietinėje Lietuvoje Alfonsas Sva
rinskas aktyviai dalyvavo disidentinėje 
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veikloje, jį persekiojo KGB. Kunigas 
tris kartus buvo nuteistas, kalėjo 
lageriuose. 1983 metais kunigas buvo 
nuteistas 10 metų kalėjimo ir tremties, 
bet buvo paleistas asmenišku JAV 
prezidento Ronald Reagan prašymu. 
Alfonsas Svarinskas buvo išrinktas 
Lietuvos Aukščiausios Tarybosdeputatu, 
dalyvaudamas politinėje veikloje jis 
neslepia savo radikalių antikomunistinių 
pažiūrų. (LR 01.17)

TEISĖTVARKOS 
PAREIGŪNŲ LIKIMAS 
Seimo dešiniosios opozicijos lyderis

Vytautas Landsbergis teigia, kad 
organizuotas nusikalstamumas „jau 
perima teisėtvarkos'institucijas“. Pasak 
profesoriaus, „tai pagrindinis dramos 
veiksmas“, tačiau jį nustelbė bankų
krizė ir indėlininkų problemos. Lands
bergis taip įvertino Vidaus reikalų 
ministerijos Organizuoto nusikals
tamumo tyrimo tarnybos vadovo at- 
leidirhąi

„Lietuvos ryto“ žiniomis, pastaruoju 
metu Juozo Rimkevičiaus vadovaujama 
tarnyba buvo surinkusi įkalčių apie 
Kauno nusikalstamo pasulio lyderį 
Henriką Daktarą, jo ryšius su kai kuriais 
ministerijų vadovais, verslininkų 
prievartavimą užstatyti bankams savo 
turtą. Netrukus’ Organizuoto nusi
kalstamumo tyrimo.' tarnyboje buvo 
pradėtas' patikrinimas; o ministras 
Romasis Vaitekūnas pareikalavo 
tarnybos vadovų asmens bylų. Tuo metu 
Lietuvos specialiosios tarnybos gene
raliniam komisarui Jonui Liaudanskui 
atsiuntė pažymą, kad susidorojimą su 
Juozu Rimkevičiumgalėjosuorganizuoti 
Henrikas Daktaras. Pats Juozas Rim
kevičius sako, kad ministras Romasis 
Vaitekūnas yra valdančiosios partijos 
atstovas ir vykdo jos užsakymus. Pasak 
Juozo Rimkevičiaus, ministro supratimu, 
policija, kaip anksčiau sakydavo, yra 
ginkluotas partijos būrys. (LR 01.16)

EKONOMIKOSDR. K. GLA
VECKAS KOMENTUOJA 

VYRIAUSYBĖS VEIKLĄ
Ekonomikos daktaras Kęstutis 

Glaveckas mano, kad svarbiausias 
dabartinės valdžios ekonominis tikslas - 
surinkti kuo daugiau pinigų. Pagrindinis 
mokesčių inspektoriaus ar kelių poli
cininkų uždavinys - įvykdyti nustatytą 
pinigų ar baudų surinkimo planą. 
Bendrovės priverstos konkuruoti ne dėl 
kainos ir kokybės. Pranašumas rinkoje 
priklauso tai bendrovei, kuri geriau slepia 
mokesčius, taip sumažindama gamybos 
ar paslaugų kaštus. (LR 01.16)

NEMAŽĖJA NELEGALIŲ 
EMIGRANTŲ SRAUTAS

Per Lietuvą veda nelegalių emigrantų 
iš Azijos valstybių kelias į Vakarų 
Europą. Policijos žiniomis, šiuo metu 
Baltarusijoje yra apie 330 tūks., o 
Ukrainoje apie 600 tūkst. nelegalių 
emigrantų, kurių dalis gali bandyti patekti 
i Lietuvą. Iš Baltarusijos į Lietuvą 
nelegalūs emigrantai vedami per sieną, 
dažniausiai ties Šalčininkais. Po to jų 
keliai veda į Lenkiją arba į Skandinavijos 
šalis bandoma patekti jūra. Pernai 
Lietuvoje buvo sulaikyta daugiau kaip 
1500 nelegalių emigrantų. Didžioji jų 

dalis buvo išsiųsta į kitas šalis. Šiuo metu

TRUMPAI 
IŠ VISUR,

Rusijos prezidentas Boris Jelci
nas tvirtina, kad pasiekė pergalę prieš 
čečėnus Pervomajskoje ir žada sunai
kinti visas separatistų bazes Čečėnijos 
kalnuose. Jo pareiškimu, pasiutę šunys 
turi būti nušaunami.

Lenkijoje prasidėjo krizė vy
riausybėje, savaitraščiui Wprost apkalti
nus min. pirmininką Jozef Oleksy ir du 
kitus aukštus pareigūnus, valdančios 
partijos narius, buvusius KGB šni
pais.

Istorikai iki šiol tvirtino, kad 
Romos imperija užėmusi Angliją, Vali- 
ją ir dalį Škotijos, niekada nebandė 
užimti Airijos. Dabar archeologai šį įsi
tikinimą sugriovė, atrasdami karinės 
įtvirtintos stovyklos griuvėsius Dru- 
managh vietovėje 20 km. į šiaurę nuo 
Dublino.

Visos Bosnijoje kovojančios ša
lys išpildė taikos susitarimo sąlygas, iki 
sausio 19 d. vidurnakčio atitraukdamos 
savo kariuomenę per 2 km. nuo fronto. 
Deja, neišpildyta kita sąlyga, belaisvių 
paleidimas. Visos trys kovojančios ša
lys neįvykdė įsipareigojimų. Ypač Bos- 
nijos serbai turėtų paleisti daug 
tūkstančių belaisvių, nebent jie jau 
išžudyti.

Sausio 21 d. palestiniečiai įtiki
nančiai išrinko Jaser Arafat savo perzi- 
dentu, pasisakydami prieš ekstremistus. 
Arafato šalininkai kontroliuos ir 88 as
menų Tarybą.

Airė IRA teroriste, Donna 
Maguire, praminta "Mirties angelu"dėl 
savo įvykdytų teroro veiksmų, padavė 
teisman Newry miesto savivaldybę 
Š. Airijoje, nes ji prieš 11 metų išsinarino 
koją ties kauliuku dėl nelygaus grindi

Senuosius metus užbaigiant, naujuosius pasitinkant
Štai ir vėl užsklendžiame dar vienerių 

veiklos, rūpesčių, darbų metų lapą. Tai 
paskatina atėjusios didžiosios šventės - šv. 
Kalėdos ir Naujieji Metai. Gyvendami šių 
gražiųjų švenčių nuotaikomis, be abejo, 
apmąstysime ką gero atlikome amžinybėn 
nubėgančiais metais ir kokie darbai, planai' 
mūsų kiekvieno laukia ateinančiais 
naujaisiais 1996 metais.

Pirmiausia aš, kaip Dėdės Šamo žemėje 
gyvenantis „Mūsų Pastogės“ bendradarbis, 
nuoširdžiai sveikinu visus „MP“ esamus ir 
buvusius redaktorius, redakcinį štabą, 
iSaSaSZS2S2S2S2S2S2S253S2SaS2S2StS2SZSaS?S2S2S2S2S2S2S2S2S2t 

Lietuvoje y ra likę 404nelegaliai į Lietu vą 
patekę užsieniečiai. Jų maitinimui 
kasdien iš Pasienio policijos de
partamento biudžeto skiriama 6-8 litai 
(1.5-2 USD). (LR 01.16)

„Mūsų Pastogei“ paruošė dr. A. 
Kabaila, 1996.01.18;-
naudotasi „Lietuvos Aidu“ ir Laimos Statu- 

levičienės žiniomis. 

nio. Aukščiausias teimas Belfaste pa
tenkino jos ieškinį, priteisdamas jai $ 
28,000 kompensacijos.

NSW gubernatorius kontradmi- 
rolas Peter Sinclair užbaigs savo kaden - 
ciją kovo 1 d. Respublikos šalininkas 
NSW premjeras Bob Carr smarkiai ap
karpė naujojo gubernatoriaus teises ir pa
reigas. Jis reziduos savo privačiuose na
muose, netekęs puošnių gubematūros rūmų. 
Gubernatoriumi paskirtas 72 metų žydų 
kilmės Gordon Samuels, NSW Teisės Re
formų komisijos pirmininkas, buvęs teisėjas. 
Opozicija protestuoja dėl bandymo palikti 
gubernatoriui ir Teisės Reformų komisijos 
pirm, pareigas, nežiūrint galimo interesų 
konflikto.

’ALPŲJĮ

Po trijų dienų intensyvaus puoli
mo su tankais, raketine artilerija (Stalino 
vargonais) ir helikopteriais, sausio 18 d. 
rusai įžengė į sunaikintą Pervomajskoje 
kaimą Dagestane, paskelbdami užmušę 
153 čečėnus sukilėlius ir išgelbėję 82 
įkaitus. Šios oficialios žinios neatitinka 
liudininkų parodymams ir žurnalistų ra
portams. Didelė dalis apsuptų čečėnų 
prasiveržė iš apsupimo, išsi vesdami apie 
60 įkaitų, kuriuos dabar rasų valdžios 
propoganda apšaukė čečėnų simpa- 
tikais.

Išsigelbėję įkaitai tvirtina, kad 
čečėnai jų nežudę. Priešingai, rusai 
iššaudė grupę įkaitų, su balta vėliava 
ėjusių pas juos iš Pervomajskoje ap
supimo. Išsigelbėjusio Vladimir Ti- 
mošenkos parodymu, jis buvęs rusų karių 
išrengtas ir mušamas, karininko lieptas 
sušaudyti, išgelbėtas tik jaunesnių karininkų 
įsikišimu.

ZTPfr

Sausio 16 d. čečėnai pagrobė 29 
rusų įkaitus iš elektros jėgainės Grozny. 
Sausio 17 d. kita čečėnų grupė, va
dovaujama Mohammed Tokcan, pa
grobė rusų keleivinį garlaivįTrapezundo 
uosteTurkijoje, grasindami jįišsprogdin- 
ti Bosforo sąsiauryje, jei rusai nesustab
dys Pervomajskoje puolimo. Po keturių 
dienų derybų su turkų organais, čečėnai 
paleido 250 įkaitų ir grąžino Avrasijos 
garlaivį, pasiduodami turkų policijai.

bendradarbius ir skaitytojus. Linkiu visiems 
negęstančiosenergijos tvarkant šeimyninio 
gyvenimo rūpesčius, o taip pat to paties 
ryžto lietuviškosios veiklos keliuose. 
„Mūsų Pastogei“ ir toliau jungti Australijos 
lietuvius vieningam darbui - išeivijos ir 
tėvynės gerovei. „Mūsų Pastogėje“ man 
teko bendradarbiauti virš penkiolikos metų. 
Su didele pagarba prisimenu redaktorių, 
rašytoją Vincą Kazoką, Augustinavičių ir 
dabartinį mielą - Bronių Žalį. Kiek jėgos 
leido, dalinausi su Australijos lietuviais 
žiniomis apie lietuvių veiklą Amerikoje. 
Buvo malonu bendradarbiauti, dalintis 
veiklos rūpesčiais ir kartu, tarytum, 
lankiausi Australijos lietuvių tarpe.

Šiek tiek rečiau „MP“ aplankiau 1995 I 
m. Priežasčių buvo, bet nesiskųsiu. Tikiu, 
kad 1996 metaisvėl dažniau susitiksime 
„MP“.

1995metai JAVlietuviams buvo našaus 
darbo metai. Vyko Lietuvių Bendruomenės

nukelta į 3 psl.
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i BENDRUOMENĖS VEIKLOJE ADELADĖS MOKYKLOS METŲ UŽBAIGA

TREMTINIŲ NAMAI
Iš „Talkoje“ esančios tremtinių namų 

sąskaitos Nr. 888, Tremtinių grįžimo 
fondui paprašius, apmokėtos dvi 
sąskaitos už atliktus darbus. Pirmoji, 
rugpjūčio 8 dienos sąskaita 118,810 Lt. 
mokėjo už antrojo etapo remonto ir 
rekonstrukcijos darbus, o spalio mėnesį 
tuos darbus užbaigus ir gavus sąskaitą, 
sumokėta likutis 41,473 Lt. Viso į 
Tremtinių grįžimo fondą iš Nr.888 
sąskaitos „Talkoje“ išsiųsta $ 56,500.-, 
su atsarga skaičiuojant po 2,80 Lt. už 
vieną Australijos dolerį. Sąskaitoje 1996 
sausio 19 - tą yra likę $ 5,730.

Tremtinių grįžimo fondas atsiuntė 
paaiškinamąjį raštą prie informacijos 
apie statybos darbų eigą - seka ištrauka.

„Lapkričio mėnesyje pilnai užbaigti 
lauko inžineriniai darbai t. y. lauko 
®sas5sjsjszstsasjssseststsjsjs2sjsj5asasasasasasjsss2s2sss

Gerb. Bendradarbiai!
Pokalėdinės  pašto siuntos buvo labai gau

sios - visų bendradarbių rašinių dar ir 
dabar nespėjome sutalpinti. Atsiprašome!

Red.
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SENUOSIUS METUS... 

atkelta iš 2 psl.

Tarybos sesija, Dirva atšventė savo 
gyvavimo 80-ties, metų sukaktį, į savo 
seimą buvo sulėkę seniausios organizacijos 
Lietuvių Susivienijimo Amerikoje nariai. 
Balfas savo metiniame seime svarstė 
pagalbos Lietuvai ir vargstantiems 
problemas. JAV LB Kultūros Taryba 
atgaivino, sumose Premijų tradicinę šventę, 
apdovanojo žurnalistus, menininkus, 
muzikus. Lietuvių Fondas nesigailėjo lėšų 
kultūriniams reikalams, premijoms ir teikė 
pagalbą Lietuvai. JAV LB Krašto valdyba 
rūpinosi ne tik savo kiemo reikalais, bet 
didelį dėmesį skyrė santykiams su Lietuva, 
organizavo, steigė įvairias komisijas tiems 
tikslams, tačiau susilaukta kritiškų pastabų 
ir abejonių tokių komisijų reikalingumu. 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, išgy
venusi piktus, nepagrįstus puolimus dėl 
išleistos, .Lietuvos kovų irkančių istorijos“, 
nesuklupo, nepasidavė piktos valios 
išpuoliams, bet darbus planuoja ir vykdo. 
1995 m. turi pasirodyti ta pati, tik papildyta 
komentarais istorija. Planavo išleisti tris 
tomus apie partizanus, istorikai ruošia tam 
medžiagą, knygos pasirodys. Rūpintasi 
mūsų spaudos likimu. Įsteigtas Draugo 
Fondas, jau sutelkęs apie pusę milijono 
dolerių šiam dienraščiui paremti. Lietuvių 
Fondas pasiekė užsibrėžtą tikslą - sukaupė 
8 milijonus dolerių. Toliau sieks fondą 
ugdyti, sutelkti 10 milijonų. LF tikslai 
dideli, gražūs, jiskasmet ketvirčiu milijono 
paremia studijuojantį užsienio lietuvių 
jaunimą, o taip pat stipendijom - Lietuvos 
studentus. Dideles sumas skiria lituanis
tiniam švietimui,kultūrinei veiklai paremti. 
Mokslo ir kūrybos simpoziumas įvyko 
Lietuvoje, bet jame dalyvavo daug 
mokslininkų iš užsienyje gyvenančių taipo. 
Vyko organizacijų - Santaros-Šviesos, 
Ateitininkų federacijos, Fronto bičiulių 
suvažiavimai, juose svarstyta daug aktualių 
klausimų,susijusių su užsienio lietuvių 
veikla. O kiek įvairiausių buvo surengta 

elektros tinklai, lauko vandentiekis, 
lauko dujotiekis. Pilnai užbaigta lauko 
fekalinė kanalizacija, baigta katilinės 
statybinė dalis (be apdailos).

Pagrindiniame pastate pagrindiniuose 
kanaluose sumontuoti ir izoliuoti 
šildymo, šalto ir karšto vandens 
vamzdynai. Uždengti kanalai.

Vykdomi trečiojopastato apšiltinimo 
paruošiamieji darbai. Apšiltintatrečdalio 
pastato viena išorinė siena. Ardomos 
nereikalingos pertvaros. Praplatinti 1/3 
pastato išorės pamatai. Papildomai 
pamūrytos išorės sienos trečdalyje 
pastato t.y. toje dalyje, kurią norėtume 
pilnai parengti apgyvendinimui 1996 
metų birželio 14 dieną.

Tam būtina turėti katilinės įrangą, 
kurios santechninė dalis kainuoja (šios 
dienos kainomis) 108.106 Lt. ir jos 
automatika kainuojanti 20.510 Lt.“

Tremtinių grįžimo fondo sąskaita 
Vilniuje yra Lietuvos valstybiniame 
komerciniame banke. Australijoje aukos 
priimamos visuose „Talkos“ skyriuose į 
Tremtinių grįžimo fondo sąskaitą Nr. 

888. Gabrielius Žemkalnis

renginių Čikagoje ir kituose didesniuose 

lietuvių telkiniuose. Nesuskaitysi. Daug 
gyvastingumo veikloje! Tad palydint 
senuosius 1995 metus amžinon praeitin, 
galime pasidžiaugti kad esame gyva tautos 
dalis, nenudžiū vusi šaka, bet žadanti šviesią 
ateitį. Į veiklą žada jungtis ir paskutiniuoju 
laiku gausiai iš tėvynės atvykusieji. 
Nuostabiai gerai veikia pagalbos Lietuvai 
įvairios organizacijos, jos paremia Lietuvą 
milijoninėmis sumomis, vaistais, daiktais.

Žvilgsnis į ateinančius metus. Svar

biausias įvykis bus Pasaulio Lietuvių 
Seimas. Kur vyks - dar nenuspręsta. Yra 
rimtų siūlymų Seimą ruoštiLietuvoje. JAV 
bendruomeninkai tam priešinasi, Seimo 
nori Amerikoje. Nuspręs PLB valdyba. O 
PLB Seimas svarbus, nes jis spręs visame 
pasaulyje pasklidusių lietuvių problemas.

Antras didysis įvykis - 10-oji JAV ir 
Kanados lietuvių Šokių šventė, kuri įvyks 
Čikagoje, 1996 m. liepos 6 d. Dalyvauti 

ruošiasi 50 tautinių šokių ansamblių, 
vienetų, apie2000šokėjų. Laukiame grupių 
iš Lietuvos, Pietų Amerikos, Europos, o 
gal pasiryž ir Australija. Jau sudaryti 
komitetai, parinkta meno vadovė, telkiamos 
lėšos. Šventė, be abejo, bus didinga, kaip ir 

praėjusios.
PLB valdyba ragina JAV ir Kanados 

Kraštų valdybas šaukti kultūros kongresą. 
Ar pavyks - dar sprendimo negirdėti.

PLB valdyba savo suplanuotą veiklą, 
išleisti Lietuvos kovų ir kančių istoriją 
tęsia, nepabūgo kritikos, ir tai būsianti 
kelių tomų istorija, ženklinanti didžiąją 
tautos dramą, apimanti įvairias tautos 
kovos ir naikinimo sritis. Ir 1996 m., 
atrodo, lietuviai pasiryžę plačiajai veiklai, 
nestokos įvairiausių renginių, suvažiavimų, 
politikos, o gal ir pasibarimų, juk tai mūsų 
„kilnus“ bruožas, dirbantiems suduoti 
kritišką smūgį.

Gi mano linkėjimai būtų: Tėvynainiai, 
įgyvendinkime švenčių linkėjimus, 
pamilkime vienas kitą daugiau, suglaus- 
kime gretas visiems darbams, tai bus naudos 
Lietuvai ir išeivijai.

Jurgis Janušaitis

Pereitų metų savaitgalio mokyklos 
darbas buvo vainikuotas Liet. Kat. centre 
gruodžio 3 d. Avos Saudargienės 
„Sigute“. Ją pastatė ir vaikučių 
gabumams pritaikė Z. R. Sankauskienė 
su scenos darbe prityrusios E. Varnienės 
pagalba. O sulig mažų ir didelių vaikų 
atsinešimu į savo vaidmenis matėme, 
kaip rimtai ir su ūpu kiekvienas stojo į 
,savo vietas ir tarė žodžius.

Dalis vaidintojų. Iš kairės: Emilija Soda, Saba Sankauskaitė, Vaiva 
Kubiliūtė, Emilija Ports, Eglė Januškevičiūtė.

Tėvai ir tėvų komitetas taip pat 
talkininkavo prie dainų ir vaidmenų 
mokymo, muzikos ir garsinių įspūdžių 
pritaikymo, parėdų pasiuvimo, scenos 
papuošimo. Širdinga padėka tenka 

ponioms B. Stankevičienei, Nijolei 
Sodai, D. Laurinaitienei ir ponams A. 
Laurinaičiui, L. Kubiliui bei Vaidotui 
Januškevičiui, tik prieš porą metų 
atvykusiam iš Lietuvos. Ponas Žvirblis, 

būdamas jaunu ir darbščiu tapytoju, 
išilginiame salės pasienyje išstatė savo
paveikslų parodą, kurių keletas tuoj buvo 
meno mėgėjų „pasisavinti“.

Vakaro programa pradėta su vi
suomenės veikėjų sveikinimais. Žodžius 

tarė Adelaidės Apylinkės v-bos pir
mininkė Janina Vabolienė, šv.
Kazimiero parapijos klebonas Juozas mokytojams ir tėvų komitetui!
Petraitis, MIC, KMD - jos pirm. Elena Lomsargienė

Jolanta Laurinaitytė, Katherine Vabolytė, Sarah Meechan.

ŽIAl l ies IŠ ISRISBAAfCS
S Nors ir retai skaitome naujienas iš 
Brisbanės padangės, bet gyvenimas pas 
mus juda. Turime liūdnų dienų ir 
linksmesnių akimirkų.

Naujus Metus sutikome gražioje, 
šeimyniškoje nuotaikoje. Prie gėlėmis 
išpuoštų stalų Lietuvių namuose kilnojome 
šampano taures, dainavome ir šokome 
ratelius. Linksminosi jaunimas ir kojas 
judino vyresnieji. Viens kitam paspaudę 
rankas, linkėjome gerų, sveikų NaujųMetų. 

S Malonu matyti mūsų tarpe naują 

-• " Mūsų Pastogė" Nr. 4 1996.1.29 psl.3

Salomėja Vasiliauskienė ir mokykos 
vedėja Z. R. Sankauskienė. Atkėlus 
sveikinimus į programos pradžią, buvo 
išvengta pertraukos tolimesnėje pro
gramoje; pasibaigus vaidinimui, į sceną 
atėjo Kalėdų senis su dovanomis ir 
vaikučiai galėjo bėgti atsigaivinti prie 
vaišių staliukų. Šiais ir kitais tėvų 

komiteto uždaviniais pasirūpino ponios 
M. Meechan, V. Ports irD. Laurinaitienė.

Mokykloje mokėsi 26 mokiniai. Su 
jais dirbo šie mokytojai: Rūta 
Sankauskienė, - mokyklos vedėja ir 
taūt? šokių bei jaunesniųjų klasės 
mokytoja; Dalė Laurinaitienė - darželio 
ir dainų mokytoja; Daina Pociūtė - 
istorija; Vaidas Januškevičius - 
geografija; Algis Laurinaitis - muzika ir 
dainos; Vytas Patupas - vyr. klasės 
mokytojas; kun. J. Petraitis, MIC - 
kapelionas ir tikybos dėstytojas; 
vidurines klases mokė Birutė
Stankevičienė, Julytė Bakaitienė, Linas 
Kubilius bei Algis Leonavičius. Metų 
pradžioje talkinoNadaDundaitė, Paulius 
Šliogeris ir Antanas Pocius.

Tai buvo gražus lietuvių šeimų 
vakaras. Ačiū tėvams, vaikučiams, 

lietuvaitę - Ireną. Ji, atvažiavusi atostogoms 
pas savo giminaičius p. J. F. Luckus, 
susipažino su Alfredu Gudaičiu. Draugystė 
tęsėsi tris mėnesius ir sausio 14 d. Alfredas 
ir Irena sumainė aukso žiedus. Vestuvės 
vyko Lietuvių namuose. Vaišes suruošė 
Lucku ir Gudaičių šeimos. Jaunavedžiai 
sulaukė daug dovanų ir linkėjimų. B. 
Butkus įdomiai pravedė vaišių papročius. 
Naujamartė Irena susijaudinusi dėkojo 
savo giminaičiams už parodytą didelį

nukelta į 4 psl.
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
ŽYMIAUSIO SYDNĖJAUS 
TEATRO SCENOJE SKAMBA

LIETUVIU KALBA

Sprendžiant pagal sausį, šie metai 
lietuviams, bent jau gyvenantiems NSW, 
ko gero, gali būti istoriniai. Štai, praeitą 
savaitę paskirtas naujasis valstijos 
gubernatorius Gordon Samuels, kad ir 
"išvarytas" iš prabangiųjų rūmų, yra 
lietuvių kilmės. Tai pirmas toks atvejis 
Australijos ir Australijos lietuvių 
istorijoje. Kitas istorinis sausio įvykis 
yra tas, jog (kiek seni žmonės prisimena) 
lietuvių bendruomenės laikraštis pirmą 
kartą gavo nemokamus bilietus į „tikrą“ 
teatrą: Sydney Theatre Company 
pakvietė „Mūsų pastogę“ (bei kitą etninę 
spaudą) Wharf teatre pasižiūrėti spek
taklio „Pentecost“ („Sekminės“).

Vieno populiariausių mūsų dienų 
anglų dramaturgo David Edgar pjesė 
„Pentecot“ (Wharf teatre ji eina nuo 
sausio 5 d. iki vasario 24) naujausių 
istorinių faktų pagrindu. Veiksmas 
vyksta vienoje iš tik ką komunizmo 
nusikračiusių Vidurio Europos valstybių, 
kur grasindami ginklu prieglobsčio 
prašosi 12 žmonių iš dar nelaimingesnių 
pasaulio vietų - Bosnijos, Šri Lankos, 
Pavolgio Rusijos. Dideliam šių eilučių 
autorės nustebimui, pabėgėlių grupėje ir 
rusė iš Latvijos: praeito šimtmečio mada 
matrioniškai galvą apsigaubusi moteris 
skundžiasi, kad ji, vargšelė, ten neturi 
teisės balsuoti.

Daug aktorių nemažą dalį tekstų taria 
kalba, kurią supranta tik nedidelė dalis 
žiūrovų. Iš tų kalbų išskyriau lietuvių, 
rusų, lenkų bei kažkokią išgalvotą. 
Veiksmas taip supintas, jog tą „už
sienietiškai“ pasakytą tekstą čia pat 
scenoje turėjo išversti kitas veikėjas ir 
todėl gerai supinta intryga ištįso. Dėl 
spektaklio ištęstumo ir perkrovimo 
„egzotiškomis“ detalėmis (vienu metu 
jauteisilyg multikultūriniame festivalyje: 
libanietis dainavo, Šri Lankos atstovė 
sekė pasaką - pantomimą) apgailestavo 
teatro kritikai didžiuosiuose laik
raščiuose.

Bet nesupraskite klaidingai - spek
taklis gyvas, intriguojantis, su nelauktais 
siužeto pasisukimais, žiūrovą laiko 
įtampoje iki pat galo. Juk ne šiaip sau 
„Pentecost“ Londono laikraščiai pa
vadino geriausiu metų pastatymu, kurio 
neturėtų praleisti nė vienas mąstantis 
teatro mylėtojas. Tą patį galima pasakyti 
ir apie žymaus australų režisieriaus 
Rodney Fisher pastatymą STC. „Etninis 
festivalis“ atsitinka tik poroje vietų. Na, 
gal ir pradžia neaiški bei nuobodoka, 
kai mažai apšviestoje scenoje kalbasi 
vyras ir moteris - niekuo dėtas žiūrovas

Žinutės iš Brisbanės
atkelta iš 3 psl.

nuoširdumą ir dosnumą. Ji, palikusi 
Lietuvoje savo artimuosius, nebesijaučia 
vieniša suradusi čia daug draugiškų ir 
vaišingų lietuvių, Linkime jiems gražios 
ateities.
® „Baltijos“ sporto klubo atstovai 
dalyvao Geelongo sporto šventėje. Sugrįžę 
dalinosi savo įspūdžiais. Raimondas 
Mališauskas per radijo pusvalandį 
papasakojo apie įvykusios šventės 
rezultatus. Brisbanietė 

vaidmuo - jo herojus, kiek supratau, 
pusiau Lenkijos, pusiau Lietuvos 
čigonas, kurio dukra nori parduoti savo 
kūdikį. Tiesa, jis, kaip ir kiti aktoriai, 
atlieka du vaidmenis, bet čigono Nico
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tiesdamas kaklą bando įspėti, kas ten 
vyksta. Priminsiu, jog Wharf teatro scena 
jau ir taip nėra paprasta: ji yra piltuvo 
formos salės dugnas, žiūrovų eilės 
„piltuvo“ šlaituose supa sceną iš trijų 
dalių. Jau vien dėl to būtina nors kartą 
gyvenime nueiti į Wharf teatrą ir 
lietuviams patrauklesnės progos kaip 
„Pentecost“ nebus. Tokia išvyka dar 
padidintų įvykio istoriškumą - ne taip 
jau dažnai išsiruoštame iš patogiųjų ■ ,< 
priemiesčių į teatrą. Ir pasiteisinimas 
dėl senyvo amžiaus ar bijojimo vėlai 
grįžti negalioja, nes trečiadieniais teatre 
ant vandens publika laukiama pirmą 
valandą, o šeštadieniais antrą popiet. 
Bilietai užsakomi tel. 250 1777, pirmą 
kartą skambinantiems yra specialus 
numeris 320 9000.

Nenorėčiau sugadinti būsimiems 
žiūrovams malonumo sekti spektaklio 
intrygą, tad turinio nepasakosiu, tik 
pasakysiu, jog pavadinimas „Pentecost“ 
arba „Sekminės“ yra simboliškas. Iš to 
per ilgo dialogo, kuriuo prasideda 
spektaklis, išaiškėja, jog apleistoje 
bažnyčioje iš po proletarinio meno 
sluoksnio atkrapštyta sena freska 
„Sekminės“, gali būti originalus Gioto 
darbas ir tas istorinis (arba, tariamai 
istorinis) atradimas gali pakeisti visą 
vakarų meno pasaulio istoriją. Nuo tos 
vietos veiksmas ima gy vėti, scenovaizdis 
vos beatpažįstamas, kai čia atsiranda 
pastoliai, kompiuteriai, restauruotojai, 
sargybiniai. Į buvusią komunistinę šalį 
ima plūsti „užsienio kapitalas“, 
amerikiečiai bando nustumti anglų 
mokslininkus, skandinavai irgi ne
pasiduoda, dėl bažnyčios kovoja ir vietos 
kultūros ministras (vienas geriausių, 
švelniai šaržuotų vaidmenų), katalikų 
kunigas, ortodoksų dvasininkas. Visiems 
kvepia geru bizniu, kurį nutraukia jau 
minėta pabėgėlių grupė su įkaitais. 
Žodžiu, gyva istorija, lyg būtų perkelta 
nuo TV ekrano, bet papasakota ne per 
daug banaliai, vietomis su labai šauniu 
jumoru, beveik ištisai nepristinganti 
ironijos.

Istoriniu galima pavadinti ir faktą, 
jog prestižinėje Sydney scenoje turėjo 
progos pasirodyti didelis būrys aktorių, 
pasak mūsų teatralo Stasio Storulio, „su 
ne anglo saksiškomis pavardėmis“. 
„Pentecost“ programoje skaitome: 
Camilla Ah Kin, Dede Da Cruz, Gosią 
Dobrovolska, Wadih Dona, Jolanta 
Juszkiewicz, Lech Mackiewicz, Michael 
Manuell, NataliaNovikova, SunitaPeres 
da Costa ir kt. - vienu metu scenoje būna 
ir dvidešimt žmonių. Abėcėlės tvarka 
sudarytame atlikėjų sąraše antras - 
Helmutas Bakaitis. Didžiojoje spaudoje 
daugiausialiaupsių susilaukė pagrindinį- 
anglų meno istoriko - vaidmenį atlikęs 
garsusis australų aktorius Geoff Morrell 
(jis neabejotinai geras). Labai stipri 
Camilla Ah Kin - pabėgėlių vadė Yasmin. 
Visų nesuminėsiu, bet užtikrinu, jog 
Wharf „piltuvo“ dugne šiuokart buvo 
surinkta nuostabi talentų puokštė 
(prisiminkime: „tegul visos gėlės žydi“).

Helmutui Bakaičiui, praeitais metais 
tame pačiame teatre vaidinusiam karalių 
Lyrą, šį kartą teko nedidelis, bet ryškus

Britų dramaturgas David Edgar savo veikalo "Sekminės" scenoje...

gal svarbesnis, ypač, kad iš jo lūpų 
pasigirsta lietuviška šneka (beje, Nico 
duktė savo norimą parduoti vaiką ramina 
lietuviška lopšine).

Rengdama šį rašinėlį, mintimis apie 
spektaklį paprašiau papasakoti lietuvių 
aktorių ir režisierių Stasį Storulį. Štai 
ką jis pasakė:

- Labai norėčiau gauti David Edgar 
veikalą ir jį atsidėjęs perskaityti, nes 
jame daugiau gilių ir įdomių minčių 
negu spėji pagauti šiek tiek perkrauto 
spektaklio metu. Jo iškelta problema 
labai įdomi: pasaulis susimaišęs, rubežiai 
dingę, žmonės susimaišę. Juk prieš 
kokius 40 - 50 metų bulgarai gyveno 
Bulgarijoje, ukrainiečiai Ukrainoje ir 
viskas buvo daug aiškiau. O dabar? Kad 
ir ta bažnyčia. Kam ji turi priklausyti, 
perėjusi per tiek rankų, virtusi net 
„bardakėliu“ (komiška ir simboliška 
scena, kur gatvės mergina atsiveda 
„užsienietį“ ir už dolerius ar markes 
sutinka daryti, ką tik jis nori).

- Helmutą Bakaitį, turiu prisipažinti, 
scenoje mačiau pirmą kartą. Jo rolė 
nedidelė, bet toje nedidelėje rolėje jis 
sužibėjo. Man ypač įsiminė scena, kai jo 
herojus sužino, kad jis atsidūrė tarp tų, 
kurių nė viena šalis nenori priglausti. Tai 
scenai dramaturgas ir režisierius nedavė 
žodžių, tačiau niekad nepamiršiu 
Bakaičio - Nico akių (gerai, arti sėdėjau), 
kai jis prieina prie kunigo ir vien žvilgsniu 
išsako nuoskaudą už jam padarytą eilinę

GENOVAITĖS KAZOKIENĖS 
VAIZDUOJAMOJO MENO 

FONDAS
1995 m. rugsėjo 22 d., minint 

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 120
- ąjį gimtadienį, įsteigtas Australijoje 
gyvenančios Genovaitės Kazokienės 
VAIZDUOJAMOJO MENO FONDAS 
(GKVMF). Jo tikslas - ugdyti lietuviškus 
aspektus vaizduojamajame mene.

Fondą sudaro 20 000 Australijos 
dolerių. Jį globoja Australijos lietuvių 
fondas (Australian Lithuanian 
Foundation Inc.). Iš gaunamų palūkanų 
(jos gali įvairuoti pagal vietos ekonominę 
situaciją) kiekvienais metais bus 
skiriamos dvi lygios vertės premijos už 
geriausius meno kūrinius lietuviška tema
- Lietuvoje gyvenantiems dailininkams. 
Lietuviška tema - tai specifinės lie- • 
tuviškos dvasios, vaizdo, veiksmo ir 
įvykio iškėlimas, aiškiai atsiribojant nuo 
internacionalinių ideologinių ir religinių 
temų:

Viena premija skiriama už geriausią 
tapybos ar grafikos darbą (dviejų matų) 
lietuviška tema. Tai gali būti abstrakcija, 
gamtovazdis, natiurmortas, žanrinis 
kūrinys arba laisva kompozicija. 
Medžiagą pasirenka pats autorius.

Antroj i premija skiriama už geriausią 
skulptūros ar keramikos kūrinį (trijų 
matų), sukurtą lietuviška tema. 
Medžiagą pasirenka pats autorius. 

neteisybę. O štai pagrindinio vaidmens 
atlikėja Gosią Dobrovolska, nors gana 
garsi dramos ir TV aktorė, man nepatiko. 
Ji labai skubiai tarė tekstą ir atrodė, kad 
jos pagrindinis uždavinys ne tiek 
išsaugoti istorinę freską, kiek suvilioti 
tą anglų mokslininką...

Šių eilučių autorė kiek kitokios 
nuomonės, bet juk nesiginčysi su 
ekspertais. Pažįstu tik keturi lietuvius, 
mačiusius „Pentecost“. Daugumajų (net 
ir vienas prisipažinęs, jog spektaklio 
metu kiek nusnaudė) pareiškė, kad tai 
labai įdomus pastatymas, ypač malonus 
tuo, jog ne vien sukelia gilių minčių, bet 
ir duoda progos pasijuokti ir gerai 
praleisti laiką, [domu, ką galvoja kiti.

Priminsiu, kad Wharf teatras su 
piltuvo formos scenomis (ten yra dvi 
žiūrovų salės) įsikūręs buvusioje 
prieplaukoje Hickory Road, Sydney 
senamiestyje The Rocks. Išvytos j šį 
spektaklį malonumą dar padidins 
nuostabus pasivaikščioj imas nuo Circular 
Quay stoties iki teatro. Priminsiu, jog 
„gėlinis“ ketvirtą aukštą siekiantis Jeffrey 
Koon „Šuniukas“ priešais Modernaus 
meno muziejų iš žalio pavirto gana 
margu, sužydėjus gėlėms vazonėliuose, 
iš kurių jis sudėtas. Į jį ypač malonu bus 
pasižiūrėti grįžtant namo, nes gali 
pasitaikyti, kad iš teatro gali išeiti kiek 
prislėgtas tų mūsų laikų istorinių įvykių 
ir norėsi nusišluostyti netyčia (pro juoką) 
ištryškusias ašaras. Rka Baltušytė

Fondo steigėja
dr. Genovaitė Kazokieė

Skulptūros premija gali būti dudama ir 
už kūrinių projektą (maketą).

Premijas skiria speciali vertinimo 
komisija, sudaryta iš trijų menotyrininkų, 
tautosakininko (etnologo) ir Lietuvos j 
istorijos specialisto. Komisiją sudaro 
Lietuvos kultūros ministerija savo 
nuožiūra.

„Literatūra ir Menas“
1995.12.23

4



Žiupsnelis žinių iš Lietuvos
Viešėdamas Kelmėje pas savo gimines, 

aplankiau Nemakščius, kur guli palaidotas 
mūsų ilgų metų Sydnėjaus lietuvių 
kapelionas prelatas Petras Butkus, gerai 
pažįstamas visai Australijos lietuvių 
bendruomenei, kaip lietuvių kunigų 
sekretorius. Šiandienjis ilsisi savo tėviškėje, 
parapijos bažnyčios šventoriuje, kaip 
naujos bažnyčios fundatorius. Bažnyčia 
didelė ir įspūdinga. Prieš tris metus, prelato 
paprašytas, aš ją aplankiau ir grįžęs 
painformavau fundatorių, kad klebonas 
skundėsi stoka pinigų, o aukų surinkti yra 
neįmanoma, nes bažnyčia turi savo 
fundatorių. Šiuo metu bažnyčios stogas 
užbaigtas ir bokštas pastatytas, sienos 
išmūrytos, bet dar daug milijonų litų 
reikėtų jai užbaigti. Klebonas pesimistas: 
„Statysiu, kiek turėsiu pinigų, o daugiau, 
kaip Dievas duos.“

Tragedijos, žinoma, nėra. Bažnyčių 
Lietuvoje turime daug, bet mano nuomone, 
tragedija yra tame, kad mes, krikščionys, 
be bažnyčių ir kunigų nieko krikščioniško 
neveikiame, esame kaip tos avelės, 
ganomos bažnyčios, patys be iniciatyvos 
ir noro veikti, be entuziazmo. Aš visą savo 
ilgo gyvenimo dalį esu dirbęs įvairiose 
katalikiškose organizacijose ir nesu 
girdėjęs, kad katalikai suėję kalbėtųsi apie 
Dievą, apie arti mo meilę, apie daug dalykų, 
kurių nesuprantame ir nesistengiame 
suprasti. Tuo būdu krikščionybę matome 
tik bažnyčiose, o už jos durų gyvename 
pagonišku gyvenimu, nieko nesiskirdami 
nuo žydų, nuo indų, nuo budistų ir kt. 
Švenčiame iškilmingai tradicines šventes 
dėl teatrališko pasirodymo, susitikimo, 
pasimatymo. Tas pats vyksta ir gyvenime 
ir literatūroje. Lietuvą nuo seno puošia 
bažnyčios, kryžiai, rūpintojėliai, koplytėlės, 
ypač Žemaitijoje. Apskaičiuota, kad 
Žemaitijoje vidutiniškai vienamkilometnli 
tenka 1,3 šventojo, arba vienam šventajam 
- 0,7 kilometro. Teko matyti prof. Igno 

Končiaus albumą „Medžio drožiniai 
gimtajam kraštui atminti“. Nuostabiai 
gražus albumas, bet graži yra ir Žemaitija, 
kurią man teko prof. Algirdo Končiaus 
(prof. Igno Končiaus sūnaus) dėka, visą 
skersai išilgai apkeliauti. Sako, kad tenai 
esą 3234 šventųjų paminklai, neskaitant 
kryžių ir koplytėlių kapinėse, senkapiuose. 
Tą patį paliudija ir Kryžių kalnas Šiaulių 
rajone. Taigi, Lietuva šventa. Miestai nei 
kiek neatsilieka savo puikiomis bažny
čiomis. Reikėtų daug laiko, kad galėtum 
jas aprašyti.

Dar kelis žodžius noriu parašyti apie 
naujas bažnyčias Lietuvoje. Viešėdamas 
pas savo gimines Šiauliuose, išgirdau, kad 
Šiauliai turi trečią bažnyčią, kuri turi daug 
priešų. Paprašiau, kad jie mane ten nuvežtų 
pažiūrėti. Pasirodė, kad buvę Šiaulių miesto 
savivaldybės suprojektuoti Kultūros 
Rūmai, dabar papuošti Marijos nekalto 
prasidėjimo paveikslu, tapobažnyčia-stovi 
dviejų aukštų didelis pastatas gatvėje (be 
šventoriaus) su dideliais vitrinų langais. 
Pastatas, žinoma, nepanašus į bažnyčią, 
greičiau panašus į prekybos namus. Jis yra 
Aido gatvėje nr.8.

Susipažinau su klebonu kun. Alvydu 
Vainora. Jaunas kunigas pilnas gerų 
sumanymų; maldininkai kritiškai žiūri į jo 
darbus, laukia pagalbos iš šalies. Naujas 
stilius, naujatvarkasunkinadarbą. Kunigas 
klebonas pradėjo prekybą, vitrinos buvo 
pilnos įvairių prekių. Negerai - uždraudė 
prekybą, prisiminę Kristų, kuris išvarė 
pirklius iš sinagogos. Dabar prekiaujama 
tik bažnytiniais reikmenimis.

Kitas atsitikimas, kuris mane nustebino, 
tai Elektrėnų bažnyčios, naujai pastatytos, 
kritika, kuri atspausdinta žurnale „Naujasis 
Židinys - Aidai“(1995 m.,7-8). Pirmame 
žurnalo puslapyje Ksenija Jaroševaitė rašo 
redaktoriui laišką. Štai ką ji sako, kaip 

Išgyvena: „...Viešpatie, Tu kantrus, Tu 
gali viską iškęsti, atleisti kiekvieną mūsų 

kvailybę, jei nori. Atleisk ir tiems žmonėms, 
kurie tai sumanė, nes jie buvo kupini gerų 
norų, jie norėjo pastatyti tokią bažnyčią, 
kokios Lietuvoje dar nebuvo...

Mielas Redaktoriau, neteisiu tų 
žmonių, bet man skauda širdį, ir tuo 
skausmudalijuosi.Lygkas būtų užkietinęs 
širdis, lyg nematytų jie senųjų kuklių 
bažnytėlių, lygnematytųdidžiųjųbažnyčių 
grožio, lyg nė vienas neturėtų praeities - 
tėvų ir senelių žemės papročių. Lyg būtų 
sunykęs gimtosios žemės mastelioirdydžio 
jausmas. Tai kas didinga, nebūtinai yra 
milžiniško dydžio. Ir kas gi yra bažnyčia? 
Ar Viešpaties autobusų stotis?“

Baltijos jūra ir Lietuvos nafta
Geologai yra užtikę Baltijos jūros 

dugne nemažą naftos plotą Latvijos, 
Lietuvos ir Karaliaučiaus srities pajūriuose.

Tie plotai gana toli nuo jūros krantų, 
todėl visi kaimynai pretenduoja į jų 
nuosavybę.

Ginčas iškilo tarp lietuvių ir latvių. 
Latviai skelbia, kad ta nafta j iems priklauso 
pagal 1958metųteritorinęjūroskonvenciją. 
Lietuviai remiasi kitu susitarimu, būtent 
1982 metų, kuris pripažįsta ir Lietuvos 
teisę į naftos išteklius.

Po ilgų derybų į ginčą įsikišo pats 
prezidentas A. Brazauskas ir premjeras A. 
Šleževičius. Pasikvietę latvius į 
Maišiagalą, jie . „drąugiškai“ pasirašė 
„Maišiagalos Memorandumą“, pagal kurį 
latviai kartu sušvedų/rusų bendrove gauna 
visas teises į naftos eksplotavimą Baltijos 
jūros ribose, net Lietuvai priklausančioje 
teritorijoje!

Prezidentas A. Brazauskas irpremjeras 
A. Šleževičius, pasirašydami tą memo
randumą ne tik atidavė latviams Lietuvos 
naftą, bet perkėlė ir beveik panaikino 
Lietuvos teritorines jūros ribas, kas gali 
ateityje pakenkti žvejybai ir net įvažiavimui 
į Kklai pėdos uostą.

Aiškiai matyti - klaida padaryta, didelė

Ir toliau gerb. Ksenija skaudžiai plaka 
kleboną: „Bažnyčia - Dievo namai, 
Šventosios Dvasios buveinė. Tad būkime 
atsargūs, siūlydami savo kuklius darbus, 
kad nenusidėtume“.

Išeitų taip, kad ir bažnyčias statydami 
galime Dievui nusidėti. Aš nesistebiu 
Ksenijos laišku redaktoriui, bet aš stebiuosi 
redaktoriaus analfabetiška pasaulėžiūra į 
krikščionybę. Katalikiško laikraščio 
redaktorius turėtų žinoti, kad maldai 
nebūtinai yra reikalinga bažnyčia (Mt 6,6). 
Tai tiek šiam kartui.

Aleksandras Mauragis

klaida! Seimas galėtų atsisakyti patvirtinti 
tokį prezidento sprendimą, taip kaip dažnai 
padaroma Amerikoje. Bet ar „savas 
Seimas“ atmes ir nepatvirtins prezidento 
sutartį?

Šita klaida man primena kitas Lietuvos 
istorijoje padarytas klaidas. Štai, Vytautas 
nugalėjęs kryžiuočius, nesuprato atsiimti 
Klaipėdos ir jos srities iš kryžiuočių.

Nepriklausomybės laikais, kai Lietuva 
kūrė savo prekybos laivyną, ministras 
Tūbelis, būk tai, posėdyje pareiškęs: „Kas 
bus kai laivas nuskęs, prapuls pinigai“.

Dabartinis Lietuvos vadovų pasiel
gimas rodo, kad ir jie nesupranta jūros 
reikšmės Lietuvos ekonomikoje. Turbūt 
jūra jiems reikalinga tik pasimaudymui 
vasaros atostogų metu.

Ar nebūtų laikas vėl įvesti Lietuvoje - 
JŪROS DIENĄ!

PIRMIEJI METAI
Prisiminimų nuotrupos A. ZUBRAS

Tęsinys iš praeito nr.

Gandas iš pačios viršūnės panei
giamas net bausme grąsinant. Rusų 
karininkai privačiuose pokalbiuose 
prasitaria, kad vis dėlto bus karas su 
Vokietija. Tokios pačios žinios iš lie
tuviškojo pogrindžio. Platesnių gy
ventojų sluoksnių tie gandai nepasie
kia. Žmonės kapituliavę, daugelis be 
jokių vilčių.

Gegužės antroje pusėje tenka 
man nugirsti per bičiulį Ročkų, kuris 
sužinojęs iš geležinkeliečių, kad 
Radviliškyje kažkam ruošiami preki
niai vagonai, kad jų grindyse išpjau
namos apskritos skylės. Vienas mano 
senų laikų’ draugas staiga, nieko 
nepranešęs, atvažiuoja ir papasakoja, 
kad jo žiniornis Lietuvoje ruošiamąsi 
plataus mąsto žmonių deportacijai. 
Kur, kodėl? Lieka tik pečiais pa
traukyti. Progai pasitaikius, paklausiu 
vietinį vykdomojo komiteto pir
mininką Jušką, kuris eina ir partijos 
sekretoriaus pareigas. Šis gandą 
griežtai paneigia. Tai skleidžia reak
cionieriai žmonėms įbauginti.

PIRMIEJI IŠVEŽIMAI
Birželio 14 - os naktį sunk

vežimiai rieda miestų, miestelių ir 
kaimų keliais. Į juos sodinami žmo- 
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nės iš įvairiausių socialinių sluoks
nių. Daugelis buvę stambesni ūki
ninkai, prekybininkai, tarp jų žyda:, 
bet ir eiliniai miestelėnai, valdininkai 
Politinė atranka ryški. Apskritai lieki 
žmonės. Prekinių vagonų virtinė vi
sose geležinkelių stotyse. Krašte vi
suotinas siaubas: dabar aną veža, 
rytoj gal mane.

Grįžtu iš Linkuvos, kur teko 
dalyvauti švietimo komisariato atsto
vu vokiečių kalbos abitūros egzami
nuose. Ten buvo suimtas gimnazijos 
direktorius ir vicedirektorius. Pasva
lio miesto gimnazijos mokytojų kam
baryje kapų nuotaika. Suimtas ir jau 
vagone uždarytas dainavimo mokyto
jas su šeima. Žmona buvo gimna
zijos sekretorė, sūnus baigiamojoj 
klasėj, duktė jaunesnė, bet taip pat 
gimnazijos mokinė. Suėmimo bei de
portavimo priežasties niekas nežino. 
Gal dėl to, kad smetoniniais laikais 
dirigavo šaulių chorui; matyt, ir pats 
priklausė šaulių organizacijai. Šiaip 

kiti mokytojai nepaliesti. Išvežamų
jų traukinyje ir viena dešimtosios 
(baigiamosios) klasės mokinė. Jos 
motina buvo paprasta, neturtinga 
našlė ir, berods, savo pastogės ne
turėjo. Pragyvenimui užsidirbdavo 
padieniais patarnaudama turtinges-

nėse šeimose, plaudama jiems skalbi
nius. Dukrą į mokslą leido motinos 
brolis, atsargos kapitonas, iki komu- 
nistmečio vietos šaulių būrio vadas. 
Pas jį tad gyveno ir gimnazistė se
serėčia. Suimant kapitoną ir jo 
žmoną, paimta buvo ir sesers duktė, 
paskaičius, matyt, ją kapitono duk
terimi. Mokytojai prikalbino mane 
imtis žygių dėl jos išvadavimo. Aš 
mokąs rusų kalbą ir apskritai esu 
tinkamiausias tai misijai. Taip jie 
manė, taip prikalbinėdami sakė. Su
tikau. Einu per turgavietę. Stovi žydų 
būrelis. Užkalbinu juos, nes buvau 
girdėjęs, kad yra suimta viena žydų 
šeima. Tai buvęs prekybininkas, bet 
krautuvė tapo suvalstybinta. Šeimos 
galva dirbo buhalteriu kooperatyve. 
Buvau ir aš išrinktas į kooperatyvo 
valdybą. Vienas būrio žydas prakal
bintas palingavo galva ir sako: "Gal 
jis laimingesnis. Kas žino, kas su mu
mis likusiais busi". Užeinu pas kom
partijos sekretorių Jušką. Šis tylus. 

Priminiau jam ankstyvesnjįjį už
tikrinimą ir žodžius, kad tai reakcio
nierių gandai dėl vežimų. Šį kartą 
tačiau: "Na, bet ir nuo šlamšto apva
lo". Dėl gimnazistės nieko negalįs 
padėti. Apie areštus bei suiminėji- 
mus ir jis išgirdęs naktį kaip ir visi 
kiti. Tą darbą vykdo NKVD su talki
ninkais. Einu į stotį. Šalutiniuose 
bėgiuose eilė prekinių vagonų su

užrakintomis durimis. Pamačiau du 
uniformuotus raudonarmiečius, ku
rių vienas karininko laipsnio. Priėjau 
ir paaiškinau savo misiją.

- Aš čia tik apsaugai. Eikite į 
stoties antrąjį aukštą. Ten yra akcijos 
vykdytojai su sąrašais.

Palipu laiptais ir barškinu duris. 
Jokio balso. Praveriu duris ir matau 
keliolika vyrų su pistoletais. Stovi 
atsirėmę sienų. Savo pasveikinimui 
atsakymo nesulaukiu. Nežinau kaip 
kalbėti - lietuviškai ar rusiškai. Pra
dedu lietuviškai ir aiškinu, kad yra 
įvykusi klaida. Suimta mergaitė nėra 
tos šeimos narė, o ten tik gyvenusi. 
Paaiškinu apie jos motinos skurdžią 
padėtį ir, kad tai jos vienintelė duk
tė. Vienas iš vyrų pradeda lietuviškai:

- Tarybų Sąjungoje klaidų nėra. 
Yra tik viena klaida, kad pats laisvas 
vaikščioji.

Susigriebęs atkertu:
- Aš esu švietimo komisariato 

tarnautojas mokytojas ir vykdau kitų 
mokytojų man pavestą uždavinį. 
Mano pareiga buvo jums pasakyti, ką 
girdėjote. Jei ši mokinė nebus paleista, 
tai gimnazijos mokytojai yra nutarę 
rasti kelius ir aukščiau.

Tą išdrožęs ir plakęs sudie, 
išėjau. Pagalvojau tik, kad vis dėlto ir 
man nebesaugo čia likti. Mokslo 
metai jau buvo pasibaigę. Likęs dar

nukelta į 6 psl.
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Kairėje treneris A. Skimbirauskas, dešinėje pirmininkas R. Mickus. 
Nuotrauka A. Laukaičio

PASAULIO LIETUVIŲ ŽIEMOS ŽAIDYNĖS AUSTRALIJOJE
Geelongo sporto šventės metu klubų N- Wallis - sekretorė, D. Kraucevičius - 

atstovai nutarė priimti pasiūlymą iš 
Lietuvos ir kartu su ateinančiomis. VI - vendinimo ir aprūpinimo vadovė, J. 
mis Pasaulio lietuvių sporto žaidynėmis, 
Australijoje surengti šios šventės Žiemos 
žaidynes. Jas surengti yra pavesta 
Sydnėjaus „Kovui“, padedant Canberros 
„Vilkui“. Sausio 14 - tą Sydnėjaus 
lietuvių klube buvo sušauktas žiemos 
sporto mėgėjų pasitarimas ir jo metu 
buvo išrinktas busimųjų Žiemos žaidynių 
organizacinis komitetas, kuris pasiskirstė iškilmingai, nes numatoma sulaukti svečių passavepriimti,prašomiskambintiklubų 
pareigomis sek.: V. Binkis-pirmininkas, iš Amerikos, Kanados, Lietuvos ir iš vadovams: SydnejujeP. Andriejūnuitel.

iždininkas, B. Aleknaitė - apgy-

Liutikas ir V. Bagdonas - transporto ir 
kitų reikalų vadovai, A. Laukaitis - 
spaudos atstovas. M.-Mauragis iš 
Canberros tvarkys visus techninius 
reikalus, paruošiant varžybas kalnuose.

Organizacinis komitetas nori šią 
pasaulinę Žiemos sporto šventę 
Australijoje suruošti labai gražiai ir 

PIRMIEJI METAI
Prisiminimų nuotrupos A. ZUBRAS

atkelta iš 5 psi.
buvo vokiečių kalbos abitūros egza
minas. Tiems egzaminams turėsiu 
parvažiuoti. Bet kol kas, lauk iš čia. 
Grįžęs į butą ir susidėjęs tik pačius 
būtiniausius reikmenis į rankinuką, 
pėsčias pasileidau į pirmąją, už kelių 
kilometrų stotį. Savosios jau vengiau. 
Privažiuoju Šiaulius. Pastebiu ilgą 
prekinių vagonų traukinį, tik čia 
saugoma jau keliolikos raudonar
miečių. Atsiduriu Radviliškyje. Ten
ka kelias valandas laukti traukinio į 
Kauną. Stoties koridoriuje skaitau 
skelbimą. Jei mobilizacinio amžiaus 
jaunuolis neatvyks registracijai ar 
šiaip bandys pasislėpti, tai atsakys 
tėvai. Pirmą kartą tokį potvarkį su
tikau. Ką gi žino, kad ir mano tėvai, 
kur aš šiandien trankausi. Kaip gi jie 
galėtų būti kaltinami dėl mano 
žygių?

Stoties bufete sutikau Pasvalio 
vykdomojo komiteto pirmininko pa
vaduotoją Baiką. Slogutį lyg ir 
palikęs užpakalyje, pasijaučiu drąsus. 
Pakviečiu draugą Baiką "kleboniš
kai". Taip tada Lietuvoje vadinda
vome geroką stiklą "Skaidriosios" ar 
kitos degtinės. Šis mano pasiūlymą 
mielai priėmė. Paklausiau jį, kaip 
patinka barbarų darbai? Šis gi: "Pone 
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mokytojau, ne barbarų, bet kalmukų". 
Senuko akyse pamačiau ašaras. Bar
baras, tur būt, jam buvo svetimas 
žodis, geriau žinojo kalmuko prasmę. 
Buvo jis eilinis mažažemis, komu- 
nistmetyje paskirtas valsčiaus ad
ministracinėm pareigom. Gaila man 
ir šiandien jo, nes vietiniai lietuviai 
partizanai, vokiečiams į Lietuvą at
einant, jį sušaudė kaip komunistų 
bendradarbį. Kodėl? Mano gelbėtą 
abiturientę mergaitę Pasvalyje palei
do.

Norisi dar sugrįžti į prava
žiuojamus Šiaulius. Ten man teko 
baigti gimnaziją. Metus mokiniu 
būdamas gyvenau siuvėjo Kum- 
pikevičiaus šeimoje. Turėjo jie na
muką dvaro gatvėje ir kitą kieme, 
kuris tebuvo tik dviejų kambarėlių 
nameliūkštis be lango. Sūnus Vitali
jus buvo keliais metais už mane 
vyresnis. Baigė Kauno teisę ir 
paskutiniais krašto nepriklausomybės 
metais buvo taikos teisėjas Papilėje. 
Jo ir tėvų likimą tik vėliau sužinojau. 
Pasirodo, man pravažiuojant Šiaulius, 
jo senukai tėvai buvojau deportacinio 
traukinio vagone. Patyręs apie tai 
sūnus grįžo iš Papilės, pats pasiprašė 
būti uždarytas į tą patį vagoną ir 
išvežamas su tėvais į nežinomybę. 

kitur. Į šį paruošiamąjį darbą ir pačią 
būsimą šventę norima įtraukti ir visą 

■mūsų lietuvišką bendruomenę.
Platesnė informacija bus pateikta 

vėliau. Organizacinis komitetas nori 
suregistruoti visus esamus ir buvusius 
mūsų slidininkus, kad būtų žinoma kiek 
jų čia yra.

Komiteto sekretorės adresas: N. 
Wallis 43 Yanko Rd. West Pymble, 
NSW 2073, tel. (02) 498 1545.

A. Laukaitis
ATVYKSTA MARČIULIONIO 

MOKYKLOS
KREPŠININKAI

Vasario 26 dieną 17.40 vai. į Sydnejų 
iš Lietuvos atskrenda Š. Marčiulionio 
mokyklos jauniai - krepšininkai iki 18 
metų. Sydnejuje jie bus iki kovo 2 dienos, 
tada autobusu išvyks įCanberrą ir čia 
išbus iki kovo 4 - tos dienos. Į Melboumą 
atvyks kovo 5 - tą dieną 6.30 ryte ir bus 
iki kovo 10 dienos. Vieną dieną 
(tikimasi) jie važiuos į Geelongą. Į 
Adelaidę atvyksta kovo 11 -tą 6.30 ryte, 
o Adelaidę paliks kovo 15-tąd. Į Sydnejų 
grįžta kovo 16-tą ir iš čia išskrenda 
atgal į namus kovo 18 d. 19.15 vai.

Visų miestų sporto klubų valdybos, 
pagal buvusį susitarimą Geelonge, 
krepšininkų viešnagės metu parūpins 
jiems nakvynę ir, pagal galimybes, 
padarys jiems priėmimus. Apylinkių 
valdybos ir kitos jaunimo organizacijos 
prašomos prisidėti prie jaunųjų krep
šininkų priėmimo. Pačias rungtynes 
organizuoja Australijos jaunimo fe
deracija ir jos prezidentas Mr Butler iš 
Adelaidės. Tautiečiai, kurių miestuose 
šie krepšininkai viešės, norintieji juos

Kodėl senukai Kumpikevičiai buvo 
deportuoti? Gal jų medinis na
meliūkštis su trobele kieme buvo na
cionalizuotas, nes kartu sudėjus galė
jo prašokti leistiną pasilikti namų 
kvadratūrą? Jie tuo metu turėjo bū
ti gerokai per 60 metų. Tiesa, 
Kutnpikevičius priklausė kažkokio 
šventojo vardo amatininkų draugijai, 
buvo bene jos pirmininkas.

Jau 50 metų nuo tų masinių 
deportacijų, o jas išgyvenusius ir 
šiandien šiurpulys sudrebina prisimi
nus. Niekaip neišdyla iš atminties 
sunkvežimiuose į stotį vežamų be
viltiški, papilkėję veidai, baimės 
pilnos akys, vaikų verksmai.

Tiesa dar epizodas iš Pasvalio, 
kur aš buvau naujokas ir visų seka
mas. Baigiamojoj klasėj mano vo
kiečių kalbos pamokoje vienas jau
nuolis paskutiniuose suoluose po 
atlapu prisisegęs tautinį ženkliuką, 
kurio tik kraštelis kyšo. Nuduodu 
nematąs. Kitą dieną to paties ženk
liuko jau pusė kyšo. Vis tiek nematau. 
Po pamokų tas pats mokinys ateina 
knygų į biblioteką, ženkliuką jau ant 
atlapo viršaus užsikabinęs. Prie durų 
jį atlydėjusios mergaitės kikena. 
Ženkliuką nuo atlapo nuimu tepa- dom> nes aš jau buvau sunaikinęs, 
sakęs: "Kame mane provokuoji?".
Ženkliuką užmečiau už knygų. Kitą 
dieną to ženkliuko atėjo komjaunimo 
sekretorius Lapata. Ženkliuko nera-

680 3389, Canberroje Pr. Gružauskui 
tel. 295 6186, Melbourne R. Mickui tel.
458 1840 ir Adelaidėje J. Petkūnaitei, 
tel. 336 2753.

Antanas Laukaitis - 
Koordinatorius

ATVYKSTA LIETUVOS 
KREPŠINIO RINKTINĖ

Lietuvos Respublikos Garbės konsulo 
Sydnejuje 23.1 pranešimu, į Australiją 
atvyksta Lietuvos krepšinio rinktinė, 
kuri žais įvairiose vietovėse su Austra- 

i lijos krepšininkais, prieš išvykdama į At
lantos olimpiadą. Rinktinė atvyksta pil
nu sąstatu.

Gegužės 27 d. rinktinė žais Perth'e, 
gegužės 28 d. - Adelaidėje, 
gegužės 29 d. - Sydnejuje.

Po to 4 dienas viešes Canberroje, glo
bojama Australijos sporto instituto. 
Birželio 3 d. vėl žais Canberroje prieš 
Australijos rinktinę, birželio 4 d. - Mel
bourne. "MP" inf.

RUOŠIASI AUSTRALUOS 
ŠVENTEI

Sausio 26 d -ją kontinentas vėl švęs 
Australijos dieną . "MP" redakcija yra 
gavusi visą eilę kvietimų į paskirų Syd- 
nejaus metropolio miestų šios šventės 
minėjimus, kur kviečiami visi lietuviai.

Bankstowno miestas tą dieną ruošia 
įvairius koncertus, parodas ir t.t.. Ypač 
daug parengimų skiriama vaikams.

Pranešime apie dienos programą, mini
ma, kad žinomojo orkėstro grupėje 
"MYLK" grojąs Bankstowne gyvenan
tis lietuvis Eddie BARILA.

"MP” inf.

PRANEŠIMAS
S NEMOKAMOS ANGLŲ KALBOS 
n PAMOKOS vyks Surry Hills Neigh- 
o bourhood centre. Pamokos vyks vasario 
S mėn. ANTRADIENIAIS IR KETVIR
TADIENIAIS, nuo 9.30 iki 12.30 vai., 

8 TREČIADIENIAIS IR PENKTADIE- 
3 NIAIS nuo 5.15 iki 7.30 vai. p.p.
S Dėl platesnės informacijos kreiptis tel. 
S 332 3665.

MPinf.

MELBURNO BENDRUOMENĖS 
DĖMESIUI

Pateikiant spaudai 1996 m. Melburno 
parengimų kalendorių, buvo praleisti 
kovo 24 d. parengimai, būtent:

Socialinės Gobos Moterų D-jos meti
nis susirinkimas.

Sporto klubo "Varpas" metinis susir
inkimas.

A. Karazijienė ir J. Dagienė

UEIUVIŠKOS VAIZDAJUOSIĖS
Sausio 29 d. grįžta atgal Lietuvoskinemo- 

tografas - filmų kūrėjas Petras Abukevičius. 
Sydnejujetautiečiaijauturėjoprogos pamatyti 
P. Abukevičiaus sukurtus filmus. Kitų 
kolonoj, o taip pat ir Sydnėjaus lietuviai 
galite šiuos filmus užsisakyti pas patį jų 
kūrėją, P. Abukevičių tel.644 3211 arba pas 
A. Kramiliu tel. 727 3131. A. Kraitelius

Atrodė, kad ir pats komjaunimo 
sekretorius nebūtinai norėjo jį surasti.

A. ZUBRAS
(Pabaiga)
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A. f A. Dailidei Lazauskienei
Tėvynėje staigiai mirus, velionės brolį, mūsų mielą židinio narį, j. v. s. fil. 

Vytautą Vaitkų ir jo žmoną Birutę nuoširdžiai užjaučia
Sydnejaus Skautų Židinio

sesės ir broliai

t MŪSŲ t
MIRUSIEJI

Mirus

A. f A. Hugo Siebertui
jo žmonai Elenai ir sūnui "Alfredui reiškiame gilią užuojautą

Perth'o lietuvių bendruomenės valdyba

A. f A. Juozų Grybų
vietoj gėlių "Musų Pastogei" aukojame $ 20.

B. Ropienė ir K. Ridikienė

•F Australų spaudos pranešimu, 
sausio 19 d. mirė mūsų bendruomenės 
nario, visuomenininko Laurie Cox'o 
motina CAROL COX, gyvenusi Silva- 
nia Heights priemiestyje, Sydnejuje. 
Liūdesyje liko velionės vaikai Laurie, 
Jim, Joan ir Frank bei jų šeimos.

Palaidota 24 sausio.

•F Mus pasiekusiomis žiniomis, sau
sio 20 d., Kaune po trumpos ligos 
staiga mirė DANUTĖ VAITKUTĖ - 
LAZAUSKIENĖ, gimusi 1928 m. Dot
nuvoje. Liūdi vyras, prof. hab. dr. Pet
ras Lazauskas, dukra Živilė, sūnus Vy

tautas ir Sigitas su šeimomis bei Syd
nejuje gyvenąs velionės brolis Vytau
tas ir Birutė Vaitkai.

Palaidota sausio 23 d. Kauno Taba
riškių kapinėse.

■h East Fremantle, W. A., sausio 13" 
d. po ilgos ir sunkios ligos mirė HUGO 
SIEBERTAS, sulaukęs beveik 82 m. 
amžiaus,’ tarnavęs Lietuvos ka
riuomenėje.

Palaikai sudeginti sausio 17 d. Fre
mantle kapinių krematoriume. Liūdi 
žmona Helena ir sūnus Alfredas.

Ilsėkitės ramybėje. B. Ž.

Vi^^9ėlių
A. f A. Juozui Siručiui

pagerbti, vietoj gėlių, "Mūsų Pastogei" aukojame $ 20 .
Anelė ir Jonas Mikutavičiai

=iraF==inr=ira=irnr==iFir= mt=inr==iūt==lEll---------IHtS

VASARIO 16 -STOS MINĖJIMAS
Sydnejaus Apylinkės valdyba ruošia VASARIO IK - sios minėjimų 

su menine programa, kuris įvyks vasario 18 d~, sekmadienį Lietuvių 
klube Bankstowne.

Minėjimas prasidės pamaldomis St. Joachim's bažnyčioje Lidcombe 
11.30 vai.

Organizacijos kviečiamos dalyvauti su savo vėliavomis. Po pamaldų 
minėjimas klube.

Paskaitų sutiko skaityti Mr Jim Cameron, savo laiku buvęs NSW 
parlamento pirmininkas (Speaker). Mr. Cameron nėra apleidęs nei 
vienos Pavergtų Tautų demonstracijos kai reikalavome laisvės 
Lietuvai.

ALB Sydnejaus Apylinkės valdyba

LABDAROS SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Melboumo Lietuvių Katalikių Moterų draugija organizuoja labdaros siuntą į 

Lietuvą. Kviečiame visus šia proga pasinaudoti.
Norintieji siųsti siuntinius, prašomi kreiptis į draugijos valdybos nares Lietuvių 

namų Jubiliejinėje salėje , sekmadieniais tarp 12- 14 vai.
Dėžės (persiuntimo ir pristatymo į namus ) kaina $ 45. Siuntinių svoris neturi 

viršyti 30 kg. Dėžės dydis 64x35x35 cm. Prašome jokiu būdu nesiųsti pinigų, taip 
pat aliejaus plastikiniuose buteliuose.

Valdyba dės visas pastangas, kad siuntiniai pasiektų gavėjus, bet atsakomybės 
neprisiima. Siuntinių pristatymo data į Lietuvių namus bus pranešta vėliau.

Jei pageidaujama daugiau informacijos, skambinti H. Statkuvienei tel. 9379 0537.
Draugijos šalpos reikalams aukojo: P. ir M. Šaučiūnai (Tas.) $ 200.
Andrius Vaitiekūnas (padėti teisę studijuojančiam jaunuoliui) $100.
N. N. $ 40,
Dr. A. ir V. Kabailos (Janinos Navickaitės vargšams) $ 20.
Visiems aukojusiems priklauso nuoširdi padėka.

Melboumo LKMD-jos valdyba

SYDNEJAUS LIETUVIŲ MOTERŲ
SOCIALINĖS GLOBOS DRAUGIJA

VASARIO 25 D. (sekmadienį) 2 vai p.p. Lietuvių namuose
Bankstowne ruošia

LINKSMĄ UŽGAVĖNIŲ POPIETĘ
su įvairia, Sydnėjuje dar nematyta programa.
Veiks turtinga loterija. Vaišinsime kavute ir pyragaičiais.
Įėjimas $ 5.00.

SLMSGD - jos valdyba

CANBERROS LIETUVIAMS
Nepriklausomybės šventės minėjimas 

Canberroje įvyks vasario 11 d. 2 vai. 
p.p. Lietuvių klube.

Visi kviečiami!
ALB Canberros Apyl. valdyba

LABDAROS SIUNTINIAI
Sydnejaus Apyl. valdybos narys A. Kranel

ius vėl priima užsakymus sekančiam kontein
eriui į Lietuvą. Sąlygos tos pačios kaip ir 
anksčiau.

Dėl dėžių užsakymo skambinkite tel. 727 
3131, arba palikite pranešimą "ant automato" 
(ansvering machine).

Mirus

A. f A. Carol Cox
reiškiame nuoširdžią užuojautą brangios motinos ir uošvės netekusiems 

Laurie ir Marinai Cox'ams, vaikaitėms Marinai, Kristinai, Reginai ir Virgi
nijai bei artimiesiems

Lietuvių bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

A. f A. Carol Cox
mirus, jos sūnui Laurie, šeimai ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia 

Sydnejaus lietuvių klubas

A. f A. Carol Cox
mirus, jos sūnui Laurie, marčiai Marinai ir visiems giminėms bei 

artimiesiems mūsų nuoširdi užuojauta
Tamara ir Benius Vingiliai,

.2. Eugenija Bliokienė

A. f A. Carol Cox
mirus, velionės sūnums Laurie, Jim, Frank bei dukrai Joan ir jų šeimoms 

nuoširdžią užuojautą reiškia
Magdalena Migevičienė,
Irena ir Algis Dudaičiai

Mylimai Motinai

A. f A. Carol Cox
mirus, mielam draugui Laurie Cox, jo šeimai, broliams ir seseriai reiškiame 
gilią užuojautą

Guoda ir Jurgis Bliokai
Pajauta ir Juhani Pullinen

Į amžinybę išėjus

A. f A. Daliutei Lazauskienei
jos broliui Vytautui ir Birutei Vaitkams nuoširdžią užuojautą reiškia

Akademinio Skautų Sąjūdžio Sydnejaus Skyrius

A. f A. Danutei Lazauskienei
staiga Tėvynėje mirus, jos broliui Vytautui ir Birutei Vaitkams nuoširdžią 

užuojautą reiškia ir drauge liūdi
Sydnejaus lietuvių sodybos sodybiečiai

Staigiai mirčiai iš artimųjų tarpo išplėšus

A. f A. Danutę Vaitkutę- Lazauskienę,
jos broliui Vytautui ir Birutei Vaitkams bei artimiesiems Tėvynėje 

nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi
JPalmyra ir Bronius Žaliai i
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n formacija j
PRANEŠIMAS 

TAUTODAILĖS - RANKDARBIU 

RATELIO LANKYTOJOMS

Ratelio pamokos prasideda: 
vasario 3 d. 10 vai. ryto. 
Aušime, 
Marginsime, 
Nersime, 
Rišime, 
Siuvinėsime, 
Verpsime ir 
Kepsime, 
Virsime lietuviškus valgius. 
Iki pasimatymo -

Ratelio valdyba

SYDNĘJAUS 
"DAINOS”

CHORISTAMS
Pranešame, kad 1996 m. choro 

repeticijos prasidės penktadienį, 
vasario 2 d. 7.30 vai, vakaro 

Lietuvių klube Bankstowne. 
Pradėsime ruoštis sekančiai 
Dainų šventei, kuri vyks šių metų 
gale Melbourne.

Kviečiami punktualiai lankytis 
repeticijose visi choristai, laukia
me naujai atvykstančių dainos 
mylėtojų.

Choro valdyba

SYDNĘJAUS SAVAITGALIO
MOKYKLOJE -

Sydnejaus lietuvių klube 
Bankstowne,pamokos praside

da:
vasario 3 d. 10 vai. ryto.

Vėl mokysimės lietuvių kalbos, 
žaisime, 
dainuosime, 
šoksime.
Iki pasimatymo pamokėlėse!
Prašome tėvelius buvusius ir 

naujus mokinius atvežti laiku, 
nesivėlinti!

Mokyklos vedėja

ZO'D%(1 AUKOS
Į ^AUSTRALIJOS 

į. LIETUVIŲ

[O FONDUI
Gauta iš Public Trustee Adelaide 

4046.47 doleriai, a. a. Stasio Baltrūno 
palikimas.

14 dol. E. Šidlauskas (89) - Vic.
A Algirdui Bertašiui miru's, vietoj 

gėlių:
Po 20 dol. K. ir J. Starinskai (255), 
A. ir J. Šimkai (165).
10 dol. V. Bladzevičius (170). 
Nuoširdus ačiū už aukas.

Vincas Ališausakas 
AL Fondo iždininkas

SYDNĘJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 708 1414, faksas (02) 790 3233.

Klubas atidarytas
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 v. nakties 
Sekmadieniais 12 v.p.p. - 10.00 v.v.

KOVO 8 d. klube įvyks " vėžiukų ir viščiukų " vakaras. 
Pradžia 7.30 vai. vakaro. 

Pasilaikykite šį vakarą laisvą!

TALKOS 
PRANEŠIMAS

Nuo sausio I d., 1996, naujiems lt alnaujinamiems 
indėliams galioja sekantys piocenlai:

Terminuoti indėliai:
Sąskaitos minimumas $500

12 mėn.
$5 000+ 7.75%
$500 -$4 999 7.5% 
6 mėn. 7%
3 mėn. 6.5%

Terminui pasibaigus, indėlį galima išimti ar 
pervesti į kitą sąskaitą. Palūkanos įmokamos 
į einamąją sąskaitą. Jei klientas nepraneša 
savo pageidavimo, sąskaita automatiškai 
pervedama į naują, tokį patį terminuotą 
indėlį. Pinigus Iš terminuotų indėlių galima 
išimti terminui nesuėjus. Tuo atveju mokama 
tik 2% už išimtus pinigus.

Einamosios sąskaitos: 
$5000 + ' 4%
$1000-$4999 3% 
$l.oo-$999 2%

Paskolos:
Su turto užstatu 9.5%

Iki $165,000

NAUJOS paskolos 7 c □/ 
pirmieji 12 mėn. vl,s Sžo.ooo / .5 /o

Su dokumentu užstatu 12%
iki $25,000 ‘

Su garantuotojais 13%'■'iki $10,000 '

Asmeninės 13%
iki $5,000

Talka viršmlnėtus paskolų procentus gali 
keisti metų bėgyje atsižvelgiantį bankų ir 

finansinių įstaigų siūlomus procentus.
Dėl smulkesnės informacijos 

pražome kreiptis į mūsų įstaigas:
Adelaide 362 7377

Melbourne 9328 3466
Sydney 796 8662
LIETUVIU KOOPERATINĖ

TALKA
KREDITO DRAUGIJA

TALKA 
INFORMATION

Ih» following intetėil tales apply from January 1, 1996 
for all now and renewed deposits:

Term Deposits:
Account minimum $500

12 month
$5 000 + 7.75%
$500 -$4 999 7.5%

6 month 7%
3 month 6.5%

On maturity, the deposit and interest may be 
withdrawn or transferred to other accounts. If 
the client does not notify his/her intentions, 
the account is automatically rolled over for 
another equal term at current interest rate. 
Withdrawals may be made from term 
deposits before maturity date. In such case 
only 2% is payable on the withdrawn sum.

Current Accounts:
$5000 + 4%
$1000 -$4999 3% 
$l.oo-$999 2%

Loans:
Mortgage security 9.5%

up to $165,000

NEW loans over $20,000 7 c0/ 
capped tor 12 mth.. ' ° ,a

Title deposit security 12%
, up to $25,000 loo/ 

Guarantor secured 13% 
up to $10,000 ,-0/

Personal ,,n. 13%Up to $5,000
Loan Interest rates may be varied during 
the year depending on current interest 

rates offered by banks and other societies.

For further detailed information 
please contact our offices:
Adelaide 362 7377

Melbourne 9328 3466
Sydney 796 8662

LITHUANIAN CO-OPERATIVE

== TALKA
CREDIT SOCIETY LTD

LITUANISTINIAI KURSAI SYDNĖJUJE
Pranešame, kad Australijos Švietimo ministerijos potvarkiu, lietuvių kalba įvesta 

į abitūros egzaminus (HSC) lygiateisiai su visais kitais Švietimo ministerijos 
nustatytais privalomais dalykais. Kiekvienas lietuvis jaunuolis ar jaunuolė gali 
baigti australišką gimnaziją su lietuvių kalbos pažymiu. Taip pat kiekvienas 
mokinys turi progą klasėje giliau susipažinti su lietuvių tautos istorija ir kultūra.

Norintieji studijuoti lietuvių kalbą, registruojasi 1996 m. vasario 3 dieną (šeštad
ienį). Registracija vyks Strathfield Girls Hight School, Albert Rd., Strathfield nuo 
9 vai. iki 11 vai ryto.

Mokslas prasideda vasario 10 dieną (šeštadienį), 8.30 vai. ryto ten pat.
Dvyliktųjų metų (year 12) studentams mokslas prasideda
vasario 3 dieną, 8.30 vai. ryto.
Dėl informacijos galima skambinti tel. 332 1471

A. Veščiūnaitė —Janavičienė 
Sydnėjaus lituanistinių kursų vedėja

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 |

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės*6 prenumeratą.

NUOMETŲ PRADŽIOS "MP" KAINUOJA $ 45

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.

Skelbimai: 1 cm x 6 cm = $ 3. # $ Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

Prenumerata metams $ 45 U žsienyje paprastu paštu $ 60 N. Zelandijoje oro paštu $ 75 
U žsienyje oro paštu $ 100
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