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Lietuvos įvykių apžvalga
Į Lietuvos saugumo rūpesčiai

Įstojimas į NATO šiandien laikomas 
saugiausiu nepriklausomybės garantu ne 
lik Lietuvoje, bet ir visose Rytų Europos 
šalyse. Tik pilna NATO narystė gali 
garantuoti Lietuvos nepriklausomybę po 
lo, kai įvairūs Rusijos šaltiniai pareiškė, 
kad Baltijos šalys turi būti užimtos jėga, jei 
jos būtų priimtos į NATO. Rusija nori, kad 

; šios šalys būtų paliktos jos įtakos sferoje, 
kad'ji galėtų jas šantažuoti, terorizuoti ir 
pagaliau reokupuoti.

Vakarai siūlo Lietuvai ir kitoms Rytų 
Europos šalims Vakarų Europos Sąjungos 
(VES) narystę. Ši organizacija, remiama 

- Prancūzijos, yra visiškai nepajėgi ir jos 
įtaka Rytų Europos gynyboje bereikšmė. 
Britanija pasiūlė, kad Suomija ir Švedija 
garantuotų Baltijos šalių nepriklauso
mybę. Švedai nedelsiant tokį pasiūlymą 
atmetė - Vakarams nepasisekė atsikratyti 
Rytų Europos saugumo įsipareigojimų. 
Dabar delsiama priimti į NATO, teisinan
tis, kad pati NATO turi persitvarkyti ir tik 
po to bus galima priimti naujas nares, bet 
tai bus po 2000 - jų metų.

Rusijos grąsinimai iššaukė Rytų Euro
pos šalyse, jų tarpe ir Lietuvoje, baimę ir 
kritiką Vakarams. Vakarų didieji vėl 
prekiauja tautomis, skirsto šalis į interšų 
sferas, kaip tai buvo daroma Antrojo 
pasaulinio karo metu. Vakarai pataikauja 
Rusijai - kad tik jos nesupykinus, kad tik 
B. Jelcinas laimėtų Rusijos prezidento 
rinkimus. Aišku, kad Rusijoje didelių 
pokyčių nebus, kas prezidento rinkimus 
belaimėtų. Jau praėjo pusantrų metų, kaip 
nišai žudo laisvės trokštančiusčečėnus. B. 
Jelcinas žudynių nenutraukė nei prieš 
prezidento rinkimus, nors tai ir žadėjo. 
Rusijos smurto grąsinimai Baltijos šalims 
nėra tuščiažodžiavimas, taigi, ir Lietuvos 
žmonių baimė turi pagrindą, ir Lietuvos 
veržimasis į NATO yra suprantamas.

Geriausiai Lietuvos ir Latvijos bei Esti
jos norą būti priimtomis į NATO supranta 
Šiaurės Europos šalys ir Vokietija. 
Didžiausią įnašą į NATO iš Europos šalių 
iki šiol yra padariusi Vokietija. Ji turi ir 
didžiausią balsą, skirstant finansus. Be to, 
Vokietija griežtai pasisako už Amerikos 
dalyvavimą visose NATO struktūrose, 
kaip pilnateisė Europos šalis. Prancūzija, 
po 30 metų sugrįžusi į NATO, su tuo ne 
visai sutinka. Be abejo, ji su savo 
branduoliniais ginklais norėtų dominuoti 
Europoje, tačiau šiandien pirmuoju smui
ku groja amerikiečiai.

Vokietijos gynybos ministras Volker 
Ruhe šio mėnesio pradžioje viešėdamas 
JAV griežtai pasisakė už NATO plėtimąsi 
į Rytus, sakydamas, kad tai reikia daryti 
kuo skubiausiai. Plėsdami NATO į Rytus, 
mes eksportuosime stabilumą Europoje, 

sakė Ruhe. Toliau jis sako, kad Amerikos 
karinių pajėgų buvimas Europoje niekada 
nebuvo toks svarbus, koks jis yra šian
dien.

Gegužės 9 d. „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung“ pasirodė straipsnis, užimantis 
visą puslapį, kur dėstoma greita NATO 
išsiplėtimo į Rytus būtinybė. Autorius 
Rudolf Veiter savo straipsnyje „Laikas 
spręsti“ sako, kad Baltijos Šalims turi bū
ti suteikta dalinė narystė Europos 
Sąjungoje, kad jos galėtų greičiau pasi
ruošti įstojimui į NATO dar šio šimtme
čio pabaigoje. Toliau jis sako, kad nega
lima į Sąjungą nepriimti šalių, kurios 
patenkina narystės kriterijus, nors dėl 
geografinės padėties jos laikomos, kaip 
neapginamos.

Manoma, kad Vokietija šiuo straipsniu 
nori sužinoti sąjungininkų nuomonę. Mat 
straipsnio autorius yra federalinio 
parlamento narys, įtakingas valdančio
sios CDU partijos atstovas ir artimas 
kanclerio Helmut KohTio bendradarbis.

Tuo pat ’ -etų, t.y. gegužės mėn. pir
moje pusėje, įvyko keletas svarbiausių 
susitikimų, kad pagreitinus NATO 
išplėtimą į Rytus. Gegužės 3-4 dienomis 
Visby mieste įvyko Gotlando aukščiau
sio lygio Baltijos jūros valstybių pa
sitarimas. Dalyvavo vienuolikos valsty
bių, prieinančių prie Baltijos jūros, vado
vai. Kaip teigia Lietuvos ministras 
pirmininkas Mindaugas Stankevičius, 
vadovai atsisakė paruoštų kalbų ir nu
krypo į pašnekesius, kur „mažieji“ galėjo 
pasišnekėti su „didžiųjų“ vadovais, kaip 
Vokietijos kancleriu Helmut KohTiu, 
Rusijos premjera Černomyrdinu, Euro
pos Komisijos prezidentu Santeru ir ki
tais. Turtingosios Vakarų kraštų šalys 
pažadėjo neturtingosioms Rytų kraštų 
šalims padėti tapti Europos Sąjungos ir 
NATO narėmis Lietuva, Latvija, Estija ir 
Lenkija nedvejodamos pareiškė norin
čios stoti į šias organizacijas.

Gegužės 3-4 dienomis Čikagoje įvy
ko pasitarimas, pavadintas „Valstybių 
ugdymas Baltijos kraštuose, reformos 
pažanga ir perspektyvos“. Pasitarimą 
suruošė Amerikos lietuvių bendruome
nė, Čikagos universitetas, Baltiečių 
organizacijos, JAV atstovai. Daug buvo 
šnekama apie Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
saugumą. JAV vyriausybės pageidavi
mu, apie pasitarimų detales nešnekama, 
kol nepraeis Rusijos prezidento rinkimai.

Pasitarime dalyvavęs Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos sekretorius Albinas 
Januška jį įvertino aukštai. Pasitarime 
taip pat dalyvavo parlamentarai Ged. 
Kirkilas ir Vyt. Landsbergis.

Gegužės 10 d. Vilniuje įvyko kon
ferencija “Ar yra alternatyvi galimybė 
NATO plėtimuisi į Rytus ir Lietuvos
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įsijungimui į NATO“. JAV misijos prie 
NATO vadovo pavaduotojas Robert 
Person išdėstė įsijungimo į NATO tvar-. 
ką ir kartojo, jog įstojimui į NATO durys 
niekam neuždarytos ir kiekvien.ė valsty
bė turi teisę tapti NATO nare. Kalbėda
mas apie Lietuvą, Pearson sakė, kad ji tar
si stato ant kortos, kad ji arba bus tarp 
pirmųjų šalių priimtų į NATO, arba, kad 
tai reikš pralaimėjimą. Jis priminė, kad 
NATO sprendimą priimti šalis į or
ganizaciją turi ratifikuoti visų šešiolikos 
šalių parlamentarai.

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos 
politinio departamento direktorius Vyt. 
Ošačkas išdėstė oficialią Lietuvos pozi
ciją, pagal kurią derybos su visomis 
kandidatėmis dėl stojimo į NATO turi 
prasidėti vienu metu, atsižvelgiant į 
kiekvienos šalies pasirengimą ir kitas 
aplinkybes, ir visos kandidatės į NATO 
turi įstoti į ją vienu metu.

NATO vadovybei lieka rūpestis kaip 
išspręsti Baltijos šalių saugumo klausi
mą, jei šios šalys nebus priimtos į NATO 
pirmąja banga. Vien tik Lenkijos, Čekijos 
ir Vengrijos priėmimas į NATO kainuotų 
tarp 61 ir 125 milijardų dolerių. Dabar
tinės sąjungos narės mano, jog naujos na
rės turėtų įnešti iki 2010 metų apie 42 
milijardus dolerių, t.y. apie du trečdalius 
visų išlaidų. Baltijos šalių priėmimas į 
NATO dar nebuvo kalkuliuotas. Atrodo, 
jog didžiausia kliūtis naujoms narėms 
stojant į NATO bus finansinė kliūtis.

Tačiau Baltijos šalims kliūtys daug 
aukštesnės - griežtas Rusijos pasisakymas 
prieš Baltijos šalių priėmimą į NATO ir, 
bent jau šiuo metu, Amerikos kelia- 
klupščiavimas prieš Rusiją.

Laisvosios Europos radijas apžvelgė 
naujausią žinių agentūros ASP praneši
mą, ryšium su Rand korporacijos pa
rengta studija Baltijos šalių strategijai. 
(Apie šią studiją buvo rašoma anks-
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tyvesniuose „Mūsų Pastogės“ nu
meriuose.) ASPpranešime sakoma,kad ši 
studija Amerikos užsienio reikalų mi
nisterijoje laikoma naujos Amerikos 
politikos Baltijos šalių atžvilgiu planu. 
Planas atsižvelgia ne tik į baltijiečių norą 
jungtis į NATO, bet ir į Rusijos reikala
vimą palikti Baltijos šalis už NATO ri
bų. Agentūra cituoja Baltųjų rūmų atsto
vo, kurio pavardė neskelbiama, žodžius 
,,Mes nenorime imtis jokių žingsnių, ku
rie galėtų baltiečių padėtį pabloginti“.

Gegužės 21 d. Lietuvos gynybos 
ministras Linas Linkevičius vyksta į 
Vašingtoną, kur jis tarsis su JAV gynybos 
ministru William Perry.

Nors Baltijos šalys į NATO dabar ir 
nebus priimtos, jų saugumo klausimą 
vienaip ar kitaip turės išspręsti, kadangi 
kitaip Europos, ypač Šiaurės Europos, 
stabilumas smarkiai nukentės. Europie
čiai tai gerai žino. Ar Amerika norės, 
parodys ateitis.

Ekonominė Lietuvos 
nepriklausomybė

Gegužės mėnesio pradžioje Lietuvos 
konservatoriai susitiko su energetikos 
ministerijos ir energetikos įmonių 
atstovais.

Jau seniai žinoma, kad Lietuvos 
energetikos įstaigos yra paskendusios 
skolose. Konservatoriai susirūpinę, kokia 
yra tikroji skolų padėtis ir kaip iš tos 
situacijos išeiti, Ateinantys seimo rinki
mai įvyks vėlyvą rudenį ir atrodo, kad 
valdančioji LDDP nebebus išrinkta. 
Konservatoriams gali prireikti sudaryti 
naują vyriausybę. Natūralūs klausimas, ar 
bus įmanoma apšildyti žmonių butus.

Energetikos ministras Saulius Kutas, 
dalyvavęs susitikime pareiškė, kad 
Lietuvos energetika yra paskendusi sko
lose ir sunku pasakyti, kaip Lietuva iš jų
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išsikrapštys. Akcinės bendrovės „Lietuvos 
energetika“ (ji atsakinga už elektros ir 
šilumos tiekimą) gen. direktorius Rimas 
Rupšėnas išvardijo tokius bendrovės sko
lų skaičius: 125 mln. litų įmonei „Lietu
vos dujos“ už sunaudotas dujas; 162 mln. 
litų bankams; 116 mln. litų apyvartinėms 
lėšoms; 191 mln. litų už mazuto tiekimą; 
380 mln. litų Ignalinos elektrinei.

Paklausus, kiek atsilikę vartotojai už 
energiją, R. Rupšėnas paaiškino, jog tai 
sudaro tik mažą skolų dalį. Didžiausi 
nuostoliai susidarė dėl per daug žemų ta
rifų. Vien tik šiais metais dėl žemų tarifų 
.Lietuvos energetika“ patyrė 276 mln. li
tų nuostolį. Apskaičiuojama, kad mokes
tis už šilumą turėtų būti 40% didesnis, 
tačiau LDDP mokesčių padidinimui 
priešinasi. Tokiu būdu iki metų pabaigos 
skola padvigubės.

Iki šiol Lietuvos vyriausybė tokias 
problemas sprendžia skolindamas! iš 
užsienio. Paskolų ji neinvestuoja į Lietu
vos ūkį, o skolintą valiutą perduoda 
vieninteliam energijos tiekėjui - Rusijai. 
Ateityje Lietuva paskolų iš Vakarų galės 
gauti mažiau, nes Lietuvos kapacitetas 
skolas grąžinti ne auga, o menkėja. Jei 
tokia padėtis tęsis, įsiskolinimai Rusijai 
vis didės ir ateis laikas, kad Lietuvos ūkiui 
diktuos Rusija ar mafijozų tvarkomi ban
kai.

Tėvynės sąjungos pirmininkas Ge
diminas Vagnorius paklausė R. Rupšėną, 
kas laukia mūsų visų Lietuvos piliečių 
rudenį ir žiemą, jei šios problemos nebus 
išspręstos. Generalinis direktorius atsakė: 
„Ateinančio šildymo sezono nebus?'.

Gegužės 10 d. Kauno Vytauto Didžiojo 
universitetas surengė seminarą „Lietu- 
Vos saugumo problemos“.

Lietuvos saugumą paprastai suta
patinama su pajėgumu apsiginti nuo 
išorinio priešo įsiveržimo į šalį. Tačiau 
Ekonominių tyrimų centro direktorius dr. 
Eugenijus Maldeikis savo paskaitoje 
„Lietuvos saugumo ekonominiai aspek
tai“ parodė, kad dabartinis Lietuvos 
ekonominis nepajėgumas yra ne mažes
nė grėsmė valstybingumo išsaugojimui, 
negu nedraugiškos valstybės įsiverži
mas.

E. Maldeikio teigimu, vieninteliu 
įmanomu būdu 98% Lietuvos energeti
nių išteklių importuojama iš Rusijos. 
Vyriausybė sužlugdė Būtingės termina
lo statybą ir prirakino Lietuvą prie Rusi
jos energijos šaltinių. Vyriausybė ne
planuoja energijos pirkimo pagal savo 
išgales. To pasėkoje Lietuva nepajėgia 
laiku sumokėti ir moka delspinigius. Ka
da Rusija rimtai pagrąsina nutraukti 
tiekimą, Lietuva kur tik gali užtraukia 
paskolą ir gautą valiutą perduoda Rusijai. 
Jei užtrauktos paskolos nepadidina 
Lietuvos ekonomijos produktyvumo, 
Lietuvos pajėgumas skolų išmokėjimui 
smunka.

Šiuo metu visų trijų Baltijos valstybių 
įsiskolinimai vienam žmogui siekia 
maždaug po 200 dolerių. Estija paskolas 
naudojo savo investicijoms. Šiuo metu jos 
pajėgumas išmokėti paskolas apie du su 
puse karto geresnis nei Lietuvos. Latvijos 
pajėgumas žemesnis, bet aukštesnis už 
Lietuvos.

Kalbėdamas apie Lietuvos bankus, dr.
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E. Maldeikis teigė, kad vos 2 ar 3 bankai 
tepajėgia suteikti gamyboms ribotas 
paskolas. Aiškėja, kad Lietuvos finan
sinės institucijos nebepajėgia finansuoti 
šalies gamybą. Reikės įsileisti užsienio 

' bankus. Tik klausimas - ar Rusijos bankus, 
dažnai kontroliuojamus mafijos ir buv. 
KGB kapitalo, ar Vakarų bankus. Galima 
prognozuoti, kad Rusijos bankai darys 
nuolaidas, kad pririštų Lietuvos bankus. 
Vakarų bankai vargu ar ateis, bet savo 
standartų tikrai, kad nežemins. Daug 
apdairumo, sumanumo ir geros valios 
reikės, kad išsaugoti Lietuvos vals
tybingumą. ■

Europos Sąjungos anketa
Europos Sąjunga (ES) išdalino visoms 

Vidurio ir Rytų Europos šalims, norin
čioms įstoti į Sąjungą anketas su daugy
be klausimų. Iš šio apklausinėjimo ir kitų 
žinių šaltinių Sąjunga susidarys nuo
monę apie šalies ekonominį, finansinį, 
teisinį, socialinį stovį ir kiek šalis yra 
priartėjusi prie Europos Sąjungos ir 
demokratinių Vakarų standartų. Tai nu
lems šalies priėmimą į ES. Klausimai yra 
detalūs ir konkretūs. Europos integra
cijos studijų centro Vilniuje nepri
klausomas ekspertas Klaudijus Ma- 
niokas sakė, kad klausimai yra konkre
tūs ir neįmanoma juos pakreipti ar 
subendrinti, pati anketa turi būti atsakyta 
trijų mėnesių laikotarpyje. Anot K. 
Manioko, pasirodys ar Lietuvos biuro
kratai sugebės atsakyti tiksliai, nurodant 
administracinių įstaigų struktūras, jų 
funkcijas, ar pateiks tikslius davinius ir 
atsakys laiku. Vienu žodžiu, pasirodys, 
kiek Lietuvoje yra sovietinės struktūros 
ir kiek joje sovietinio galvojimo. Pasiro
dys kiek, buvo šnekėta ir įdek padaryta 
kelyje į demokratiją.

Užsienio reikalų ministerijos Europos 
integracijos departamento vedėjas Ri
mantas Remeika Laisvosios Europos 
radijui sakė, kad „klausimynas (anketa) 
duoda gerą progą Lietuvai „rimtai 
apmąstyti savo trumpalaikę ir ilgalaikę 
nacionalinio vystymosi strategiją“.

Išlindo yla iš maišo. Atrodo, kad po 
penkių Lietuvos nepriklausomybės ir 
keturių LDDP valdymo metų šian
dieniniams tariamiems Lietuvos eks
pertams - biurokratams, Europos Sąjun
gos anketa įspyrė į „minkštąją“ ir jie 
sukruto, nes tai „duoda gerą progą“, kad 
„rimtai apmąstyti trumpalaikę ir ilga
laikę nacionalinio vystymosi strategiją“. 
Gėda prieš pasaulį, kad ji veda Lietuvą į 
ES, bet tam neturėjo nei trumpalaikės, nei 
ilgalaikės nacionalinės politikos. Atrodo, 
kad politika buvo - „privatizuotis“ sau 
kiek galima daugiau svetimo turto, kaip 
apie tai ne kartą buvo rašoma spaudoje.
Spaudai paruošė Anskis Reisgys

TRUMPAI IŠ VISUR
Boris Jelcinas sustiprino savo prieš

rinkiminę kampaniją, pažadėdamas, kad 
privaloma karo tarnyba Rusijoje bus 
panaikinta 2000 - siais metais, įvedus 
savanorių profesionalų kariuomenę. 
Mirties bausmės bus palaipsniui irgi 
panaikinamos. Nuo dabar įvedamas 
potvarkis, kad rekrūtai nebus siunčiami į 
pavojaus zonas (kaip Čečėnija, Tadžiki
ja), nebent savanoriškai pasirašytų 
atitinkamą sutartį. Nežinia ar šis potvar
kis galioja rekrūtams, dabar tarnaujan
tiems Čečėnijoje.

. Kinija pirmą kartą pasižadėjo, kad 
pripažins Jungtinių Tautų jūros teisės 
konvenciją Pietų Kinijos jūroje. Savo 
kaimyninių valstybių džiaugsrną Kinija 
šiek tiek sudrumstė, pareiškama, kad ji 
praplečia savo jurisdikcijos sritį jūroje 
beveik vienu milijonu kvadratinių jūr
mylių.

Gegužės 17 d., „Newsweek“ žur
nalistams bandant įrodyti, kad prie savo 
medalių ir kampanijų juostelių neturėjęs 
teisės dėvėti dviejų „V“ formos ženkliu
kų, nusišovė JAV karo laivyno operacinis 
viršininkas admirolas Jeremy Boorda, 
Admirolo paliktame raštelyje jis sako, 
kad ženkliukus dėvėjo per klaidą, 
manydamas, jog turi teisę juos dėvėti, nors 
ir neapdovanotas jais už narsumą.

Ironiška, kad atsargos admirolas 
Zumwalt išaiškino, jog admirolas Boorda 
turėjo pilną teisę į šiuos ženkliiikus pagal 
karo laivyno 1965 metų instrukcijas, nesjis 
tarnavo kovos zonoje ir specialus 
apdovanojimas nebuvęs reikalingas.

Gegužės 19 d. su grįžtama Endeavour 
erdvės raketa išskrido 44 m. australas 
inžinierius, Adelaidės universiteto 
graduantas Andrew Thomas, Jis priėmė 
JAV pilietybę 1986 metais. Endeavour grįš 
į žemę už 10 dienų, išbandžius naujo tipo 
anteną ir atlikus eilę mokslinių eks

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ SENATORIAMS 
JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ ATSTOVŲ RŪMŲ NARIAIS 

KREIPIMASIS
DĖL ČEČĖNŲ TAUTOS NAIKINIMO IR APSISPRENDIMO TEISĖS

Prisiimdami moralinę atsakomybę 
už kiekvienos tautos teisę gyventi ir 
išlikti;

prisimindami, kad ČečėnijaprieRusijos 
buvo prijungta 1859 metais prievarta 
po kolonijinio užkariaujamojo karo;

žinodami, kad čečėnų tauta visą laiką 
nepertraukiamai priešinosi Rusijos 
imperijos ekspansijai;

įvertindami, 1847 -1867 metų kovose ir 
deportacijose buvo nužudyta per 1,3 
mln. čečėnų;

manydami, kad po 1917 m. bolševikų 
revoliucijos Rusijoje čečėnų tautos 
likimas buvo sprendžiamas nede
mokratiškai ir neteisiškai;

tvirtindami, kad 1944 m. vasario 23 d. 
Stalino įvykdyta visos čečėnų tautos 
deportacija į Sibirą, Kazachstaną ir 
Kirgiziją, kur nuo ligų ir bado žuvo 60% 
čečėnų, yra nusikaltimas žmonijai;

pripažindami 1991 m. spalio 27 d. 
Čečėnijos Parlamento ir Prezidento 

perimentų.

Kongreso ir frontininkų koalcijai 
neprisikalbinus komunistų įeiti į vy
riausybę, Indija nebeturi pastorios 
vyriausybės. Gegužės 15 d., kaip didinu
sios partijos vadui, naują vyriauybę 
sudaryti pavesta nacionalistų parijos 
(BJP) lyderiui Atal Behair Vaipaye, Per 
dvi savaites jis turi surasti dar 75 rėrejus 
parlamente prie jau turimų 195 atsvų. 
Priešingu atveju laikinu ministrupir- 
mininku taps kongreso partijos lytris 
Rao, turįs tik 136 atstovus, tačiau žyniai 
populiaresnis kitų partijų tarpe.

Sausio 8 d. Irian Jaya separatistai ppu- 
asai pagrobė 23 įkaitus, vėliau paleid 12. 
Gegužės 15 d. specialūs Indonęįos 
daliniai užpuolė sukilėlių storklą 
kalnuose ir išvadavo 9 įkaitus (4 brils, 1 
olandus ir 3 indoneziečius), moksinės 
ekspedicijos narius. Likę 2 įkaitai,abu 
indoneziečiai, prasidėjus stovylos 
puolimui, sukilėlių buvo mirtinai įka
poti.

Po 11 dienų derybų, gegužės 17 d. r>ai 
galutinai nusprendė ištremti už šni- 
nėjimą 4 britų diplomatus (vietoje min
tytų 9 - nių) . Sekančią dieną keturins 
rusų diplomatams buvo liepta dvjų 
savaičių bėgyje apleisti D. Britaniją -ip 
pat už šnipinėjimą.

Bosnijos serbų „prezidentas“dr. 
Radovan Karadzič atleido iš pauų\\ 
ministrą pirmininką Rajko Kasargč už 
šio per gems santykius su Jungtinių lu
tų pareigūnais. Naujai paskirtas Gko 
Klickovič laikosi „kietos linijos“. Jusli
nės Tautos, padedant Serbijos preziien- 
tui S. Milosevič, bando pašalinti iš paei- 
gų patį dr. Karadzič, kaltinamą hro 
nusikaltimais. Dr. Karadzič sutiko bnt 
dalį savo pareigų perleisti Respubka 
Stpska viceprezidente! Biljanai Plavs.

mi---------inr ~~tbi „ _it=

rinkimus, kuriuos stebėjo 23 šaių 
nepriklausomi atstovai;

pritardami masinio tautos judėjino 
fone išimtinai taikiam ir demokrai- 
niam 1991 m. lapkričio 1 d. paskelbtam 
čečėnų tautos nepriklausomybės ap
sisprendimo proklamavimui;

vertindami 1992 m. kovo 12 d. priimtą 
Čečėnijos Respublikos Konstituciją kaip 
valstybingumo pagrindą;

teigdami, kad 1992 m. liepos 7 d. 
savanoriškas ir visiškas Rusijos ka
riuomenės išvedimas iš Čečėnijos, ] 
dvišalės 1992 - 1993 metų derybos ir 
atnaujintose 1995 metų derybose 
pasirašyti susitarimai buvo jos pri
pažinimas de facto;

netoleruodami, kad tarptautiniai 
dariniai, lygiai kaip ir Rusijos Federa
cija, negali būti kuriami nedemokra
tiškai ir prievarta;

smerkdami 1994 m. gruodžio 11 d.
nukelta Į 3 psl.
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Bendruomenės veikloje is 
Gerb. p. ministras taip nepasakė!

Dėl 28.03.1996 Brisbanės „Courier Mail“ 
išspausdinto, klaidingai perduoto imigracijos 
ir multikultūrinių reikalų ministro p. P. 
Ruddock'opareiškimospaudos konferencijoje 
Brisbanėje. .Mūsų Pastogės“ skaitytojų tarpe 
kilo nemaža reakcija, deja, kaip pasirodo, 
nepagrįsta.

Spausdiname p. ministro laišką „Mūsų 
Pastogės“ redaktoriui ir ALB Sydnėjaus 
apylinkės valdybos pirmininko p. V. Juškos 
pareiškimą.
Dėl įvykusio nesusipratimo (nors ne dėl mūsų 
kaltės) Gerb. p. Ministrą atsiprašome.

Red.

Imigracijos ir multikutūrinių reikalų 
ministras p. Philip Ruddock

Dear sir,
A reader's letter published recently in 

your newspaper claiming I had accused 
Lithuanians of war crimes is completely 
wrong and possibly defamatory.

The letter refers to an article published in 
the Courier Mail. In my interview with the 
reporter, I did not mention any community 
in relation to these matters. It was the 
reporter, Charles Miranda who took it upon 
himself to name communities in this way, 
not me.

The Government has made a com
mitment that it will improve screening 
procedures in respect of the entry into 
Australia of possible war criminals. Future 
visa applicants will be required to give an 
additional undertaking that they have not 
committed or participated in war crimes, 
atrocities or crimes against humanity.

—nni.------- imr- ■ imr=in
atkelta iš 2 psl.

Rusijos karinį įsiveržimą į Čečėniją;
smerkdami Rusiją už 50 tūkst. nu

žudytų žmonių ir 250 tūkst. sužeistųjų, 
per 500 tūkst. pabėgėlių, per 300 tūkst. 
neturinčių jokios pastogės;

smerkdami Rusiją už karo konvencijų 
nesilaikymą, uždraustų ginklų - va
kuuminių, kasetinių, šratinių, adatinių, 
uždelsto veikimo bombų - naudojimą;

smerkdami koncentracijos (filtracinių) 
lagerių įsteigimą ir žiaurų čečėnų 
kankinimą juose; '

smerkdami masinius žmogaus teisių 
pažeidimus, išimtinai čečėnų tautybės 
pagrindu, vykdomus jau 16 mėnesių;

konstatuodami, kad Rusija vėl, kaip ir 
19 amžiuje, prieš čečėnus veda koloni
jinį genocidinį karą;

piktindamiesi Rusijos valdžios pa
reigūnų ir kariškių veidmainiškumu, 
melu, nenoru politiškai ir derybomis 
spręsti problemas, kasdieniniu bau
džiamųjų ir terorizuojančių akcijų 
vykdymu ir išdegintos žemės taktika;

The provision for the revocation of visas 
where they have been obtained as a result 
of fraudulent or false declarations, will be 
strengthened and enforced.

• However, the action to be taken by the 
Government will be applied in a non - 
discriminatory manner. I have not, and the 
Government will not, single out any ethnic 
community in regards the action to be ta
ken.

I trust you will correct this matter and in 
future, check the accuracy of reports, before 
publishing scurrilous and completely 
unfounded accusations.

Yours sincerely 
Philip Ruddock

Gerb. Redaktoriau,
Brisbanės dienraštyje „Courier Mail" 

išspausdintas žurnalisto Charles Miranda 
straipsnis „Minister moves to oust war 
criminals" (28.3.96), sukėlė nerimą bei 
pasipiktinimą tautiečių tarpe. Straipsnyje 
aprašyta ministro P. Ruddock spaudos 
konferencija, kurioje kalbėta apie numatytus 
naujus potvarkius Australijos imigracijos 
nuostatuose; minima, kad numatoma su- 
stip/rinti nuostatas, kurios apribotų karo 
nusikaltėlių apsigyvenimą Australijoje. 
Reportaže pateiktas vaizdas, kad ministras 
paminėjęs karo nusikaltimais apkaltintas 
tautybes, jų tarpe įskaitant ir lietuvius.

Reaguodamas į Ch. Mirand'os reportažą, 
„Mūsų Pastogėje“ išspausdintus skaitytojų 
pasisakymus bei man atsiųstus asmeninius 
protesto laiškus, ministras P. Ruddock gegužės 

mėn. 14 d. pasikvietė mane į NSW parlamen
to rūmus pokalbiui. Ministras išreiškė gilų 
susirūpinimą dėl prieš jį nukreiptos (ne
teisingos) lietuvių reakcijos, pareikšdamas, 
kad savo spaudos konferencijoje jis neminė
jęs nei vienos tautybės; nurodė, kad reportaže 
Ch. Miranda pridėjęs savus prierašus ir 
painformavo, kad dėl neatsakingo kon
ferencijos aprašymo jis išreiškęs protestą 
„Courier Mail“ vyr. redaktoriui. Ministras P. 
Ruddock pasiūlė ateityje iškilus neaiškumams 
pirmiau išsiaiškinti su juo nei švaistytis 
(nepagrįstomis) užuominomis.

Charles Mirand'os ir „Courier Mail" 
lengvapėdiškumo dėka nukentėjo lietuvių 
orumas, buvo apsunkinti geri mūsų santykiai 
su ministru bei jo su mumis.

tvirtindami, kad Rusija neturi mo
ralinių, politinių, teisinių ir istorinių 
argumentų būti čečėnų tautos, kaip 
suvereno, likimo sprendėja,

KREIPIAMĖS I JUS, tikėdami aukš
tais pasaulio moralės idealais ir 
demokratijos praktika, prašydami 
panaudoti savo moralinę ir politinę įta- 

■ ką Prezidentui p. B. Klintonui, taip pat ir 
tarptautinėms organizacijoms, siekiant:

1) karo Čečėnijoje sustabdymo;
2) Rusijos kariuomenės ir sukarintos 

policijos pajėgų išvedimo iš Čečėnijos;
3) tiesioginių derybų su prezidento 

Džocharo Dudajevo puse tįsimo;
4) tarptautinių organizacijų ir kitų 

nepriklausomų stebėtojų dalyvavimo de
rybose;

5) čečėnų tautos apsisprendimo gyventi 
laisvai ir nepriklausomai pagal tarptautinės 
teisės principus pripažinimo.

1996 04 16

Pasirašė 223 parlamentarai: estų - 17, 
latvių - 57, lenkų -13, lietuviu - 70, turkų - 66.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS
Kreipimasis į lietuvius menininkus 

Australijoje
Australijos lietuvių dienų metu, gruodžio mėn. 28-31 dienomis įvyks 

Australijos lietuvių menininkų paroda, kurią remia Melbourne Arts 
Council. Kviečiame mūsų dailininkus ir skulptorius dalyvauti šioje 
parodoje, išstatant savo kūrinius.

Rengėjai prašo atsiųsti norimų išstatyti darbų nuotraukas, iš kurių 
bus parinkti tinkamiausi. Numatoma parinkti 2-3 kūrinius. Ant 
nuotraukų prašome pažymėti darbo dydį, pavadinimą ir ar norima 
parduoti. Tai padaryti prašome iki spalio 1 dienos. Vėliau bus pranešta 
kur ir kada pristatyti pačius kūrinius.

Norint papildomos informacijos, prašome skambinti ar rašyti: G. 
Gasiūnienė, 17HardingeSt.,Beumaris, Vic.3193.Tel. (03)95892428.

Turint omenyje ilgalaikį P. _Ruddock 
nuoširdumą Lietuvių bendruomenei, džiugu, 
kad dėl įvykusio nesusipratimo išsiaiškinta.

Vytas Juška
ALB Sydnėjaus apylinkės 

valdybos pirmininkas

***

Liberalų - nacionlinės partijos koalicijai 
laimėjus federalinius rinkimus, tautiečiai A. 
Kramilius ir A. Vinevičius jos lyderiui p. John 
Howard‘ui ta proga pasiuntė sveikinimą.

Spausdiname jų gautą atsakymą iš p. Minis- 
’tro Pirmininko.

Red.

Adelaidės lietuvių bendruomenėje

Naujoji Adeladės apylinkės valdyba: pirmoje eilėje iš kairės - pirm. Janina Va-
bolienė, Birutė Mikužienė, Ramutė Stankevičiūtė; antroje eilėje - Vaidas 
Januškevičius, Liucija Vaičiulevičiūtė, Gaila Dundienė, Šarūnas Vabolis.

Balandžio 28 d. Adelaidės lietuvių namuo
se įvyko metinis Adelaidės lietuvių uen- 
druomenės susirinkimas. Jį atidarė ALB 
Adelaidės apylinkės valdybos pirmininkė 
Janina Vabolienė, pasveikinusi bendruo
menės garbės narius ir susirinkusius. Buvo 
prisiminta Kovo 11 - sios dienos reikšmė ir 
tylos minute pagerbti tomis dienomis Lietu
voje žuvusieji, o taip pat ir mirusieji Adelai
dės lietuvių bendruomenės nariai.

Susirinkimui pirmininkavo Viktoras 
Baltutis, sekretoriavo Antanas Šerelis.

Praeito susirinkimo protokolo kopijos bu
vo išdalintos įeinant į salę ir tokiu budu 
sutaupyta laikas jo skaitymui. Nors solida
rumo mokestį susimokėjo ir balsavimo kor
teles gavo tik 70 asmenų, tačiau salėje žmo
nių buvo žymiai daugiau.Gal tai buvo 
smalsumo poreiškis pamatyti, kaip dvejus 
metus dirbo valdyba, sudaryta iš jaunosios 
kartos, išskyrus pirmininkę, ir atrodo, kad 
nusivylusių nebuvo.

Kaip matėsi iš tolimesnės susirinkimo ei
gos, iki šiol bendruomenėje tvyrojusi baimė,

much appreciated. I apologise for the delay in 
replying.

The election result was overwhelming. I am 
deeply honoured by the strong support of the 
Australian public and I can assure you that my 
colleagues and I will do our utmost to justify
that support.

The next three years hold my challenges. 
We intend to govern for all Australians and to 
pul in place policies - outlined during the 
campaign - which will strengthen Australia in 
every way.

Once again, many thanks for your letter. I 
was touched that you took the time to write.

With kind regards.
Yours sincerely

Dear Messrs Vinevicius and Kramilius

Thank you for your letter of 5 March, 1996. 
Your generous words of support were very John Howard

ir abejonė „o, kas gi mus pakeis“ buvo visiš
kai nereikalinga. J. Vabolienės vadovaujama 
valdyba puikiausiai atliko visus tradicinius 
bei proginius įsipareigojimus, ir dar rado 
energijos ir noro savo veiklą praplėsti naujais 
projektais. Jie ryžosi surasti kiekvieną tau
tietį Pietų Australijoje, pradėjo visuotinį 
surašymą. Buvo suruošta ir vėl ruošiama 
fotomėgėjų paroda, kuri praeitais metais pra
ėjo su dideliu susidomėjimu ir pasisekimu. 
Atvelykio gegužinės su dovanomis už 
gražiausius margučius patraukė jaunuosius ir 
suaugusius. Susirūpinta, ir jau suorganizuota 
jaunosios kartos tautinių šokių grupė, su ku
ria sėkmingai dirba iš Lietuvos iškviesta 
mokytoja p. Remigija Kubaitienė Ji ne tik 
šokių specialistė, bet ir mikliai valdo akorde
oną, padeda „Brandos“ suaugusių šokėjų 
grupei, kadangi, susir gus p. Lapšienei, turė
tos tautinių šokių muzikos juostelės dingo. 
Praeitais metais surengtas Julijos Žemaitės 
minėjimas su sceniniais pavaizdavimais taip 
pat tebėra adelaidiškių atmintyje.

nukelta į 4 psl. 
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Lietuviai menininkai koncertuoja
Australijoje

Pagarsėjęs akordeonų duetas (Eduar
das Gabnys ir Genadijus Saukovas) ir 
žymiausias Lietuvos birbyninkas (An
tanas Smolskus) gegužės 24 d. - birželio 2 
d. koncertuos tarptautiniuose akordeono 
muzikos festivaliuose Australijoje ir 
Naujojoje Zelandijoje.

Lietuviams koncertai birželio 8 d. 
(šeštadienį) Sydnėjuje ir birželio 9 d. 
(sekmadienį) Melbourne.

Australijos lietuviams menininkai iš 
Lietuvos paruošė specialiai nuotaikingą ir 
originalią programą.

E. Gabnys ir G. Saukovas kūrybinę 
veiklą pradėjo 1978 m. Abu atlikėjai yra 
Lietuvos muzikos akademijos auklė
tiniai (baigė 1976 m.) ir pedagogai. 1983 
- 1986 metais tobulinosi Kijevo P. Čai
kovskio konservatorijoje pas žinomus 
pedagogus N. Rizolį, I. Jaškevičių, N. 
Davydovą.

Duetas yra tarptautinių konkursų 
laureatas (1989 m. Klingenthal) ir 
diplomantas (1994 m. Castelfidardo), 
surengęs per 500 koncertų. Koncertavo 
Anglijoje, Bulgarijoje, Italijoje, Ju
goslavijoje, Lenkijoje, Olandijoje, Rusi
joje, Slovakijoje, Suomijoje ir kitur.

Dueto repertuare originali akordeono, o
taip pat įvairių tautų liaudies ir pramo
ginė muzika, kompozitorių klasikų 
aranžuotės ir transkripcijos (dažniausiai

meistriškumo, 1985 metais baigė Le
ningrado konservatorijos aspirantūrą pas 
žymų klarnetistų pedagogą prof. P. N.

G. Saukovas (kairėje) ir E. Gabnys.

pačių atlikėjų). Tarptautiniame konkurse 
„Premio Intemazionale Astor Piazzolla“ 
(1994 m., Italija) ansamblis buvo 
apdovanotas specialiu prizu už A. 
Piazzollos kūrinių aranžuotes. Daug 
dėmesio duetas skiria lietuvių kompo
zitorių kūrybai.

Apie Antaną Smolskų netenka daug 
rašyti. Visi jį prisimename iš „Žvelsos“ 
ansamblio koncertų Lietuvių dienose 
1992 m.

A. Smolskus žymiausias Lietuvos 
birbynininkas. Muzikos akademijos 
profesorius, tarptautinių konkursų lau
reatas.

Niujorke, Tokijuje, Londone, Paryžiuje, 
Dubline,. Bonoje, Sydnėjuje, Melbourne

Adelaidės lietuvių...
atkelta iš 3 psl.

Tad neveltui pirmininkė nuoširdžiai dėko
jo visiems valdybos nariams, kurie savo 
jaunatvišku entuziazmu įsijungė į visuome
ninį darbą ir įrodė, jog mūsų ateitis išeivijoje 
dar neina prie galo.

Pirmininkė taip pat dėkojo bendruo

"Mūsų Pastogė" Nr.21 X996.5.27 psl.4

ir Canberroje, Skandinavijos šalių 
sostinėse, Varšuvoje, Berlyne, Prahoje, 
Sofijoje, Maskvoje, Leningrade, nekal
bant apie Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
miestus, skambėjo Antano Smolskaus 
birbynė. Tai ryškiausias ir aktyviausiai 
koncertuojantis birbynininkas. Surengęs 
apie pusšimtį birbynės muzikos rečitalių, 
griežė daugiau nei tūkstantyje koncertų.

Baigė Valstybinę konservatoriją (1975 
m.). Siekdamas aukščiausio atlikimo

Suchanovą.
A. Smolskus giliai pažino plačias 

šiuolaikines birbynės melodines, tem
brines, dinamines, virtuozines galimybes, 
subtiliai atskleidžia tautinį lietuviškos 
muzikos charakterį, visų pirma, pasto
ralinį lyriškumą.

„Maniau, kad birbynė - grubus liaudies 
instrumentas, o išgirdau be galo gražų 
garsą. Jos diapazonas kone toks pats kaip 
klarneto, nepaprastai gražus vibrato, 
nuostabi intonacija, prilygstanti fleitai“ - 
tai žodžiai dr. prof. Kireilio (JAV), vieno 
žymiausių pasaulio klarnetistų.

Bus malonu pasiklausyti šių meninin
kų koncertų Australijoje. w p «

meninėms organizacijoms bei pavieniams jų 
nariams, kurie nenuilstamai dirba ir sėk
mingai reprezentuoja lietuvių bendruome
nę.

Po to sekė valdybos narių pranešimai. 
Ramutė Stankevičiūtė paskaitė pranešimą 
apie Apylinkės valdybos iždo stovį.

Radijo valandėlės komiteto pranešime 
linksmai skamba žinia, kad Adelaidės radijo 
valandėlė jau pradėjo 20 - sius metus. Į radijo 

darbų metų bėgyje įsijungė dar naujų jėgų: 
Vita Bardauskaitė, Robertas Sabeckis, Sau
lius Varnas ir programų įrašytoja Danutė 
Grigonytė. Komitetas giliai apgailestavo 
netekus Jono Rupinsko. Radijo komitetą šiuo 
metu sudaro: Janina Vabolienė, Leonas 
Gerulaitis, Stepas Gusčia ir Augius Zamois- 
kis.

Kontrolės komisja, patikrinusi iždus, ra
do, kad viskas vedama tvarkingai ir tiksliai, 
darbas buvo pagirtas. Kontrolės komisijos 
nariai yra :Leonas Gėralaitis.JonasBočiulis ir 
Kostas Pocius. Visi pasilieka dirbti toliau.

Atėjo valdybos rinkimai ir susirinkusių 
širdžių plakimas padažnėjo. Bet be reikalo. 
Pirmininkė J. Vabolienė pateikė sąrašų visų 
dirbusių ir dar pridėjo du naujus kandidatus, 
sudarant valdybų iš 7 asmenų - Janina 
Vabolienė, Gaila Dundienė, Birutė Mikužienė, 
Šarūnas Vabolis, Ramutė Stankevičiūtė, 
Liucija Vaičiulevičiūtė ir Vaidotas Ja
nuškevičius.

Daugiau kandidatų neatsiradus, balsavi
mo procedūra buvo nebereikalinga. Prezidiu
mo pirmininkui V. Baltučiui pasiūlius, buvo 
už visus „slaptai“, nuoširdžiai paplota.

Gerais senais laikais Lietuvoje ūkininko 
gerbūvis buvo sprendžiamas iš jo kaimenės 
gausumo, o dabar bendruomenės gy
vastingumas sprendžiamas iš bendruome
ninių organizacijų skaičiaus bei jų darbš
tumo. Juk organizacijos ir yra kaip ben
druomenės gyvybės kraujo apytaka ir pulsas. 
Tad išrinkus naują valdžių, prasidėjo trumpi 
organizacijų veiklos pranešimai. Pirmasis - 
Adelaidės lietuvių savaitgalio mokyklos, 
paruoštas mokyklos vedėjos Rūtos San- 
kauskienės. Jai pačiai negalint dalyvauti, 
pranešimą perskaitė P. Bielskis. Vedėja 
džiaugėsi praėjusių metų darbo sėkme. 
Mokinių turėta 26. Motinos dienos minėjime 
visada dalyvaujama su plačia programa, etni
nių mokyklų eisenoje mokykla pasirodė su 
tautiniais šokiais. Mokslo metai užbaigti irgi 
su šokiais, dainomis ir vaidinimu.

Iš ramovėnų pranešimo matyti, kad jų yra 
64 nariai. Mirtis iš jų šiemet pareikalavo dvie
jų narių, nors jų vietoje įstojo du nauji. 
Ramovėnai, nors ir spaudžiami amžiaus, at
lieka visas tradicines savo pareigas, tautinių 
švenčių progomis pakelia ir nuleidžia vėlia
vas, kasmet surengia Kariuomenės šventės 
minėjimą, prisimindami Sausio 13 - sios ir 
Medininkų muitinės tragediją, palydėdami 
iškeliaujačius į amžinybę. Adelaidės „Ra
movės" skyriui šiuo metu vadovauja Jonas 
Bočiulis.

Viena organizacija, kuri ne mažėja, bet 
didėja, tai Adelaidės pensininkų klubas. Jam 
sėkmingai vadovauja Eduardas Dukas su 
nepailstančiais komiteto nariais ir šei
mininkėmis. Narių skaičius šiuo metu siekia 
176. Ši organizacija Adelaidės lietuvių 
gyvenime užpildo daug spragų - per metus 
surengiama ne mažiau dešimties „Bingo" 
suėjimų, neretai su videofilmais, referatais 
sveikatos, namų apsaugos ir kt. temomis, 
surengiamos kasmet dvi iešminės, dvi 
vakaronės, keletas išvykų į gamtą ar toli
mesnes vietas ir Kalėdų eglutė su programa ir 
kalėdinėmis giesmėmis. Reikia dar pridėti, 
kad puikios klubo valdybos ponios su 
padėjėjomis kartais dar pagamina pietus. 
Klubas iš kuklių savo santaupų kasmet au
komis paremia Lietuvių namus, vielinę spaudą, 
o Sibiro tremtinių namus - net 500 dolerių.

Ilgametė atstovė prie Etninių grupių ko
miteto p. Sofija Kanienė savo pranešime 
pabrėžė, kad šios organizacijos veiklos pa
galba skiriama vyresnio amžiaus žmonėms, 
ypač socialinės globos ir sveikatos srityje. 
Informacijų dėl patekimo į slaugos namus 
(Nursing Homes) ar dėl pasinaudojimo 
specialiu transportu galima gauti, paskam
binus tcl. (08) 223 6636 arba 223 6962.

Apie Adelaidės „Lietuvai remti fondo" 
veiklą pranešimą padarė Jonas Stačiūnas. 
Paminėtos tik stambesnės siuntos Lietuvos 

sveikatos institucijoms: praeitų metų gegu
žės mėn. Vokietijoje nupirkta ir pasiųsta 
Infekcinei vaikų ligoninei stomatologini^ 
preparatų už 1 300 DM; šių men) balanda 
mėn. 1345 dol. vertės siunta pakartota; praeitų 
metų lapkričio mėn. Kauno akademhėms 
klinikoms pasiųsta neurochirurginių gtlvos 
varžtų už 7 180 dol. Tie varžtai būtinikaip 
priediniai įrankiai, naudojant ankčiau 
Adelaidėje nupirktą ir pasiųstą mikrdii- 
rurginį gręžimo aparatą. Šiais meta iš 
Adelaidės Royal Hospital gauta dovan 200 
mikrochirurginių grąžtų, kurių rinkos aina 
nuo 85 dol. iki 220 dol. už vienetą. Jie taipat 
pasiųsti Kauno akademinėms klinikoms

Praeitų metų rugsėjo menes,; iš Siofi 
Wintrop firmos gauta „Panadeine“ tabčių, 
kurias perpakavus, sudarytos 33 dėž; iri 
pasiųstos įvairioms ligoninėms Lietmje. j 
Šiemet, balandžio mėnesį, konteineri iš-j 
siųsta „Ivoclar“ firmos dovanotų staa— i 
tologinių instrumentų ir preparatų, kurircr- ' 
lė apie 4000 dol. ir 92 dėžės įvaioms 
ligoninėms „Prodeino“ tablečių.

Čia padėka tenka dr. Romai Varonccltei > 
ir dr. Verai Aleksandravičienei už palbą 
tarpininkaujant su labdarų teikiančiais 
australų firmomis ir profesinius patartus. 
Taip pat padėka priklauso Pietų Austraįos 
lietuvių moterų draugijai už fondo prė- 
mimą, sumokant už 10 dėžių persiunlitų ir 
prisidėjimą medicininiais pirkiniais.

Komiteto „Šalpa“ Sibiro tremtiniams im
ti pirmininkė dr. S. Pacevičienė supažiriino 
su šio komiteto veikla. Komitetas įstatas 
Adelaidės apylinkės valdybos praeitų tetų 
gegužės mėn. , turint tikslą padėti iš Stiro 
grįžtantiems tremtiniams. Iki šiol pasiųst tik 
700 dol. ir „Talkos“ sąskaitoje turima dr 4 
591 dol. , tačiau didesnę sumą šiuo lėtu 
galima vežti tik asmeniškai, kas ir numiri
mą padaryti, nes dabar visiškai neaišku ku
ris bankas Lietuvoje šiandien veikia ir adar 
veiks rytoj.

Gaila, kad ne visos organizacijos dalyvvo 
su savo pranešimais. Pasigęsta sporto kbo 
„Vytis", skautų. Pietų Australijos lielzių 
moterų draugijos. Spaudos kiosko, tačj iš 
jų veiklos matosi, kad jos dar gyvuoja lai
kosi gerai.

Pranešimams pasibaigus, pirminintl. 
Vabolienė kreipėsi į susirinkusius, say- 
dama, kad laikas pradėti galvoti ir iekoti 
naujų idėjų, kurias būtų galima pasilyti 
ateinančiam Krašto Tarybos suvažiavimą, o 
taip pat nepamiršti ir busimojo Pasaulio ie- 
tuvių bendruomenės Seimo, įvyksiaičio 
Lietuvoje ir kokius reikalavimus tas Šernas 
turėtų iškelti Lietuvos vyriausybei. Pav. kad 
ir pil ietybės klausimą, kuris taip ir likonehig- 
tas kaboti ore.

Susirinkimo pabaigai didžiausią štrmą 
sukėlė pirmininkės nusikundimas Australus 
lietuvių fondo elgesiu, atmetant Adelalės 
lietuvių mokyklai prašytos finansinės pa
ramos prašymą. Fondo vadovybė tie.iog 
nusprendė, kad Adelaidės savaitgalio no- 
kyklai parama nereikalinga. Susirinkiias 
vienbalsiai priėmė nutarimą ir įpareiojo 
prezidiumą paruošti šiuo reikalu prasto 
rezoliuciją AL fondui. Buvo išreikšta e- 
ninga visų nuomonė, kad toks AL fodo 
nutarimas neturi nei pagrindo, nei logiko.

Nuotaikos pataisymui, susirinkimo dalvrs 
A. Vitkūnas pasiūlė susirinkimui parešti 
širdingiausią padėką ir pagyrimą „Msų 
Pastogės“ redaktoriui už puikų „Msų 
Pastogės“ redagavimą. Susirinkimas pria
rtiną išreiškė tikrai nuoširdžiu plojimu.

Prezidiumo pirmininkas V. Baltutis, 
padėkojęs visiems už bendradarbiavimą ir 
palinkėjęs naujai valdybai sėkmės, pakvietė 
sugiedoti Tautos himną. Ašelis

Bendradarbiams
Dėl didelės rašinių gausos, ne visi 

straipsniai pateko į šį „M.P.“ numerį. 
Jie bus spausdinami sekančiame 
numeryje. Red. | nukelta į 6 psl.
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Pasitinkame Agnės Lukšytės romaną

Pabaltijo universitetui 50 metų
Į Šiemetei pasižymi jubiliejais. Tai viena 
lai kita organizacija, ansambliai, vienetai 
'beibūreliai švenčia savo 30 - ties, 40 - ties 
tirdaugiau metų gyvavimo sukaktis. No- 

riu paminėti dar vienų svarbų įvykį - 
Pabaltijo universiteto 50 - ties metų nuo 

jo įsteigimo sukaktį.

Pabaltijo universiteto lietuviai profesoriai ir lektoriai.

1946 m. kovo 14 d. Hamburge buvo 
įkurtas lietuvių, latvių ir estų universite
tas, kuris buvo gal vienintelis istorijoje 
taip glaudžiai vienam darbui subūręs tris 
tautybes su skirtingomis kalbomis ir 
skirtingais charakteriais. Nors uni- 
versitetas egzistavo tik tris su puse metų, 
tačiau daug pasitarnavo kultūriniam 
jyvenimui ir mokslo lygiu neatsiliko nuo 
Vakarų Europos universitetų. Mokomąjį 
personalą sudarė pabaltiečiai profesoriai, 
lektoriai ir asistentai. Paskaitas skaitė 
vokiečių kalba. Studentai galėjo būti tik 
šių trijų tautybių žmonės. Fakultetų buvo 
8 - ni: filosofijos, ekonominių ir teisės 
mokslų, matematikos ir gamtos mokslų, 
žemės ūkio, medicinos, architektūros ir 
inžinerijos, chemijos ir matematikos. Iš 
viso studijavo 1027 studentai.

Kelias buvo nelengvas, sąlygos mo
kymuisi sunkios. Nebuvo vadovėlių, 
didžiausias trūkumas mokslo priemonių. 
Studentai gyveno mediniuose, mažai 
apšildytuose barakuose, maistas menkas, 
vanduo kranuose užšaldavo, auditorijose 
būdavo sėdima su apsiaustais, kartais 
užrašai buvo rašomi pirštinėtomis 
rankomis. Tačiau jaunimas buvo pilnas 
entuziazmo, pasirįžimo, vilties... Nor
malaus gyvenimo ilgesys nustelbė viską. 
Pagrindinis universiteto tikslas buvo no
tas daugiau apjungti trijų Pabaltijo kraš
tų mokslininkus, laikytis kultūrinių 
tradicijų, dirbti ir skatinti specifinių 
jroblemų, susijusių su krašto kalba, istorija, 
iteratūra, menu, teise ir t.t., tyrimą.

Nuo 1947 m. ši mokslo įstaiga buvo 
perkelta į Pinnebergą, 25 km nuo 
Hamburgo. Čia užvirė tikras akademinis 
judėjimas: veikė skautai, ateitininkai,

Baltų universiteto pastatai 
Pinneberge. Kairėje - admi
nistracijos pastatas, dešinėje 
- "Aula Magna”.

šviesiečiai, neolituanai. Vyko gyvas 
muzikinis gyvenimas, ruošiami koncertai, 
literatūrinės valandėlės, aktyviai reiškėsi 
sportininkai, buvo rengiamos sporto 
varžybos. Ypatingai populiarūs tada buvo 
krepšinis, tinklinis, stalo tenisas, lengvoji 
atletika. Paminėtini „Initium semestri“,

,pints semestri“, „Fuksųkrikštynos'ir kiti 
akademiniam gyvenimui tradiciniai 
renginiai su menine dalimi, parodomis ir 
t.t.

Universitetas veikė iki 1949 m. rugsėjo 
30 d. Prasidėjus masinei emigracijai į 
Kanadą, Ameriką, Australiją ir kitur, 
Pabaltijo universitetui teko baigti savo 
dienas ir likviduotis.

Universitetą baigė ir gavo diplomus bei 
kitus laipsnius 75 studentai, kiti išėjo stu
dijuoti į vokiečių universitetus ar gavo 
stipendijas ir mokslus galėjo tęsti JAV 
arba Kanadoje. Tačiau ir nebaigusieji PU 
turėjo labai daug naudos, kadangi galėjo 
pagyventi akademinės stovyklos at
mosferoje, praplėtė savo žinių akiratį. 
Nepaprastą įspūdį paliko artimas kontak
tas su profesūra. Jie, gyvendami viename 
pastate, dalijosi savo patyrimu, ben
dradarbiavo, draugavo ir auklėjo jauni
mą. Tai buvo tarytum kita mokykla 
universiteto ribose. Tas gyvenimo etapas 
paliko daugybę neišdildomų įspūdžių.

Džiugu, kad ir dabar nemažas Pabaltijo 
universiteto auklėtinių skaičius yra gra
žiai įsijungę į lietuvių kultūrinę ir 
visuomeninę veiklą.

Buvusių PU kolegų dėka, susibūrus 
daugeliui buvusių šio universiteto 
profesorių ir studentų, tas šviesus moks
lo žibintas buvo atitinkamai pagerbtas ir 
paminėtas Čikagoje. Kiti, išsiblaškę po 
visą pasaulį ir negalėdami ten dalyvauti, 
pasiuntė savo sveikinimus. Ta proga buvo 
išleistas specialus leidinukas apie Pabal
tijo universiteto įsikūrimą, gyvavimą ir jo 
uždarymą. 'Tamara Vingilienė

Buvusi PU auklėtinė

* * *

Juozas Almis Jūragis

Dabar jau aiškiai matosi, kad išeivijos 
lietuvių kūryba skiriasi į dvi dalis. Vieni, 
kaip vagos negadinantys seni jaučiai, se
nu papratimu minko vis tą patį lietuviš
ką molį. Jie darbuojasi atsiminimų 
nušviestoje, pažįstamoje terpėje. Kitus 
labiau domina ir kūrybai uždega kraštai, į 
kuriuos yra patekę. Jie rašo apie tai, ką 
mato čia ir dabar. Jų kūrinių personažai 
yra arba lietuviai, kaip savotiški robinzo- 
nai, statantys gyvenimą ne ant savo
gimtosios žemės, arba žmonės kitų tautų, 
kitų kultūrų, kitų rasių. Apie šių rašytojų 
kūrybą septintojo dešimtmečio pabaigoje 
per nesusipratimą buvo pasisakoma 
priešiškai ir siūloma net literatūrai kietai 
užsisklęsti lietuviškame gete.

Dr. Jonas Grinius mėgo įrodinėti, kad 
„svetimos, nelietuviškojo gyvenimo te
mos, kurios neatspindi žmogiškųjų 
problemų, nėra vertos lietuviškojo talen
to“ ir kad „svetimųjų reiškinių brovima
sis į lietuvių literatūrą ją nemaloniai 
apsunkina ir susvetimina“. Jam rašytojų 
buvo mandagiai, bet kietai atsakyta, kad 
jis klysta ir peržengia savo kompetenci
jos ribas, kad „nei literatūrai, nei 
skaitančiajai visuomenei jokie su
siaurinimai nėra priimtini“. Taip pradurtas 
diktatoriškas Griniaus balionėlis išleido orą 
ir užsimojimas rašytojus vesti pažabotus 
nuėjo niekais.

Aš norėčiau pabrėžti, kad mūsų išeivi
jos rašytojai, rašantys apie Lietuvos 
žmonėms mažai pažįstamus arba visai 
nepažįstamus kraštus, apie ten gyvenan
čius lietuvius ir jų darbus, išgyvenimus, 
problemas, apie autochtonus tų kraštų 
žmones, jų tikėjimų tradicijas ir gyveni
mo būdą, kaip tik užsitarnauja ypatingą 
pagarbą ir pripažinimą. Jie yra atradėjai. 
Jie yra lietuvių literatūros kolumbai ir 
magelanai. Jie lietuvių literatūrai atranda 
naujas žemes. Jie savo kūriniuose, sukaup
ta tik jiems vieniems galimais būdais 
laimėta patirtimi ir gyvenimo įvaintmo 
pagilintomis įžvalgomis, padidina lie
tuviškų knygų skaitytojų pasaulio paži
nimą ir praplečia jų patirties horizontus.

Australijos lietuvių literatūra turi gražų 
būrį tokių rašytojų-atradėjų.Juozas Tini- 
nis - novelė „Safyrai“ knygoje „Sužadėtinė“ 
1957, romanas „Dailininko žmona“ 1970, 
Agnė Lukšytė - novelių rinkinys „Kalnų 
velnias“ 1970 ir novelių rinkinys „Balto
ji chrizantema“, laimėjęs Lietuvių rašy
tojų draugijos literatūrinę premiją 1993, 
Bronė Mockūnienė- romanas „Saulėlydis“ 
1985, dar rankraštyje laimėjęs Akademi
nio skautų sąjūdžio Adelaidės skyriaus 
literatūrinio 1977 m. konkurso premiją, 
Ava Saudargienė - australiškų apysakų 
knyga „Anapus horizonto“ 1989, Julija 
Švabaitė - Gylienė - „Gabriuko užrašai“ 
1973 ir pluoštas eilėraščių knygoje 
„Vynuogės ir kaktusai“ 1961. Australiš
kom temom yra rašę ir visi knygas išlei
dę mūsų poetai.

Plačiausiu žvilgsniu į Australijos 
kontinentą ir jo žmones savo knygose yra 
žvelgusi mūsų rašytoja Agnė Lukšytė. 
Pažindami jos talentą, su malonumo 
užaštrintu dėmesiu sutinkame jos naują 
kūrinį - trijų dalių romaną australiška te
ma „Prošvaistė šešėlyje“, kurio pirmoji 
dalis dabar išleista Lietuvoje. Šiuo ro-

Rašytoja Agnė Lukšytė.

manu autorė žengia užtikrintą žingsnį 
giliau į Australiją, kurią visi, čia gyvenan
tys, mindome ir kurios tikrai nepažįstame , 
Agnė Lukšytė Australiją pažįsta, mato ją 
išlavintu rašytojos pastabumu, yra išty
rusi, kaip ir kuo aborigenai gyvena. Savo 
skaitytoją ji nuveda į provincijos mies
telį Dunarungą. Jame įskūrę baltieji, 
pasilikę čia aukso ieškojimo karštligei 
praėjus. Netoli, miestelio pašonėje, 
prisiglaudęs aborigenų kaimelis Kirlir— 
lika. Dunarungą valdo policijos nuovados 
viršininkas Tomas Evartas. Kirlirliką 
tvarko kunigas Mykolas Karpis, romane 
vadinamas klebonu. Jis tą kaimelį įkūrė, 
pastatė barakus, prijaukino aborigenus, jais 
rūpinasi, juos moko, apkrikštijo, bet 
nedraudžia laikytis savo genties senųjų 
papročių. Aborigenai jį gerbia, jį myli, jo 
klauso. Jis yra jų tikras tėvas, gina juos 
nuo baltųjų išnaudojimo.

Tokie gražūs, poetiškai skambantys 
aborigenų vardai: Rubiną, Mambarara, 
Ulanula, Vilaberta, Nungarara. Tų vardų 
nešiotojai turi savo nepakartojamas, tik 
Australijoje galimas gyvenimo istorijas. 
Kirlala - paskutinė baltųjų išžudytos kirli - 
kirti genties palikuonė, senolė, žiniūnė, 
genties tradicijų autoritetas.

Autorė taikliais, lakoniškais sakiniais 
piešia australišką tikrovę - plačius 
gamtovaizdžius, paukščius, medžius, 
įvairią augmeniją. Jos pasakojime randa 
vietą ir naujųjų imigrantų klausimas. 
Australų neigiamas ir teigiamas nu
sistatymas imigrantų atžvilgiu, diskusi
jos apie tai, ar jų reikia Australijai, ar 
nereikia. Lyg iš toliau ateina žinios apie 
lietuvius cukrinių nendrių kirtėjus, apie 
lietuvius Sidnyje ir jų kultūrinius 
pasireiškimus. Bet, iš Dunarungos taško 
žiūrint, žmogus - tai tik dalis tos didžiulės, 
laukinės, paslaptingos panoramos. Kaip 
vasaros kaitros ir ciklonų audros nusiau
bia gamtą, taip su lygia griaunamąja jėga 
prasiveržia žmonių - baltųjų ir juodųjų - 
aistros, neapykanta, pavydas.

Didžiažemio Kempo duktė įsimyli tė
vo dvare dirbantį dailų maišyto kraujo 
juoduką Bundžilį. Tėvas, užtikęs juos 
besimylinčius, Bundžilį nušauna. Paskui 
aiškinasi, kad juodukas jo dukterį 
prievartavęs. Romanas kaip tik ir pra
dedamas Kempo pastangomis užgniaužti 
žmonių, o ypatingai aborigenų kalbas 
apie Bundžilio nužudymą. Kempas - 
turtingiausias ir įtakingiausias apylinkės 
ūkininkas. Valstijos policijos viršininkas 
jo dėdė. Kas galėtų jam atsispirti? Jis 
prievartauja nuovados viršininką Evartą 
paklusti jo norams, grasindamas: vienas 
mano žodis Pilpotui, ir tu išlėksi ant

nukelta į 6 psl.
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^SPORTAS
Lietuvos olimpinė krepšinio rinktinė 

Australijoje

atkelta iš 4 psl. Motinos diena Geelonge
Pirmąjį gegužės sekmadienį, po pa- • . — . • _.....................

maldų, suvažiavome į Geelongo lietuvių 
namus paminėti ir pagerbti savo Motinas. 
Valdybos sekretorė Irta Valodkienė pra
dėjo minėjimą pasveikindama susi
rinkusius ir pakviesdama tylos minute 
pagerbti Motinas, kurios iškeliavo į 
amžinybę ir tas, kurios buvo ištremtos ir 
nukankintos Sibiro tremtyje.

Paskaitą skaityti pakviestas Lietuvos! vadovaujama Birutės Liebich, nuotaikin- 
garbės konsulas Kęstutis Lynikas, 
prisiminė savo motiną, nelengvą motinų 
dalią išeivijoje po karo ir daugumos mo
terų motinų sunkų gyvenimą Lietuvoje.

Vėliau pasirodė savaitgalio mokyklos 
mokiniai. Savo džiaugsmui galime 
pasakyti, kad Geelongas vėl turi savo 
savaitgalio mokyklą, kurioje mūsų vai-

Šoka tautinių šokių grupė "Gegutė". Nuotrauka Irtos Valodkienės
3HE 3QE

Pasitinkame Agnės Lukšytės romaną
atkelta iš 5 psl.

kengūros uodegos į tamsiausią Austra
lijos kampą. Dėl to Evartas jam nuo
laidžiauja, tikisi, kad kaip nors toji 
žmogžudystė užsitrins, bus užmiršta. Į 
akciją nutraukti kalbas Evartas bando 
įtraukti ir kunigą Karpį, prašo pasakyti 
žmones nuraminantį pamokslą, nes to 
nepadarius, ir jo misijai Kempas gali 
pasidaryti pavojingas.

Klebonas Karpis draugauja su Romu 
Augustusu, Kirlirlikos aludės ir viešbu
čio savininku. Abu jie atvykę iš Airijos. Iš 
Lietuvos pabėgusių ir per Škotiją į Ai
riją patekusių lietuvių vaikaičiai, nepra
radę lietuviškojo sentimento. Jie lyg du 
broliai, vienas kitą palaiko, pasitaria vi
sais reikalais. Augustuso namuose ir 
užeigoje dirba juodukės ir juodukai. Toje 
baltųjų ir juodukų suartėjimo zonoje 
gyvenimas darnus.

Augustuso žmona Eva laukiasi kūdi
kio. Penktas mėnuo, bet kūdikis gyvybės 
ženklų nerodo. Gydytojas sprendžia - 
nebegyvas. Klebonas Karpis kaip pasku
tinę pagalbos priemonę pataria pasinau
doti aborigenų vaistais - gyvybės su
stiprinimui jų vartojamomis šaknelėmis. 
Tą“haktį kada Eva išgeria tų šaknelių 
nuovirą, netoli nuo jų sodybos kelyje su
stoja sunkvežimis ir kažkoks žmogus 
kažką išmeta į daubą. Besiruošdama 
miegoti, Augustusienė pamato iš daubos 
iškylančią švieselę. Judėdama švieselė 
prisiartina prie stiklinių verandos durų ir 
pavirsta gražios moters veidu. Akys dide
lės, juodos ilgos blakstienos. Nuo gelsvai 
rusvų plaukų laša vanduo. Veide ne
laimingos moters išraiška. Vyrui atėjus į 
kambarį, regęjįjnas išnyksta. Sukrėsta Eva
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kus moko Jūratė Reilly ir Jovita 
Starinskienė. Reikia tik stebėtis, kad per 
tokį trumpą laiką mokiniai sugebėjo 
lietuviškai pasakyti apie save ir pasiro
dyti su trumpu vaizdeliu, kuriam gitara 
akompanavo Anita Reilly. Po to 
galėjome apžiūrėti mokinių piešinius. 
Geriausieji mokytojų buvo apdovanoti. 

, Mažųjų tautinių šokių grupė „Gegutė“,

gai pašoko kelis tautinius šokius. Dai
nininkai pasirodymą pradėjo daina apie 
meilę. Ją atliko trio: G. Pranauskienė, K. 
Starinskas ir A. Gružauskas. Choras 
padainavo dainas „Viešpaties lelija“, 
„Lopšinė gimtinei ir motinai“. Dainuo
jant paskutiniąją dainą „Penkios rožės“, 
valdybos pirmininkas S. Šutas kiekvienai

□□E

išgyveno neramią naktį. Ar nuo šaknelių 
vaistų, ar iš nuogąsčio ji kliedėjo, nuo 
kažko gynėsi, kažką vare nuo savęs šalin, 
bet rytą nieko neatsiminė. Nuo tos nak
ties jos kūdikis atgijo. Po kiek laiko ji vėl 
savo kambaryje išvydo tos moters veidą, 
nuskaidrėjusį, linksmą. Ir gimė sveika 
mergytė. Aborigenai tiki, kad mirusieji 
atgimsta gimstančiuose. Baltiesiems 
atsirado mįslė, ką tie regėjimai reiškia? 
Vyrai, po pirmosios regėjimo nakties nu
ėję į daubą, rado nuogos moters lavoną 
tokios pat išvaizdžios, kaip Evos maty
tasis veidas. Atvežtoji buvo nepažįstama 
ir šlapia, regimai prismaugta ir prigirdy
ta. Nuovados viršininkas Evartas liepia ją 
tuojau dauboje užkasti. Jis bijo žmog
žudystę ištirti, kad žinios nenueitų iki 
policijos viršininkų, kad neprasidėtų 
tardymai, kad žmogžudystės neužuostų 
žurnalistai, kurie visur šnipinėdami ga
lėtų užeiti ir Kempo nusikaltimo pėd
sakus.

Tuo tarpu kitame miestelyje viena 
moteris pasigenda geros draugės ir 
kaimynės Žeraldinės Čemberienės, kuri 
staiga paslaptingai dingo. Jai kyla įta
rimas, kad vyras nužudė Žeraldinę. Atran
da ir įrodymų, kad taip galėjo atsitikti. Bet 
Čemberis kaimynas, vyro draugas nuo 
vaikystės, kaip jį apskųsi policijai? Jei 
įtarimai nepasitvirtintų, kur tada akis dė
si?

Knyga baigiasi įvykių tėkmėje ne
išsprendusi klausimų: ar Čemberis tikrai 
nužudė Žeraldinę? kas toji Kirlirlikos 
dauboje užkasta nežinomoji? ar nu
žudytosios siela įsikūnijo Evos ir Romo 
dukrelėje? ar bus nubaustas Bundžilio 
žudikas? Lieka viltis, kad laikui bėgant 
viskas išaiškės...

Ši vyrų rinktinė Australijo/je žais su 
olimpine „Australian Boomers“ rinktine 
visą eilę rungtynių. Pirmosios jų vyks 
Perthe, gegužės 27-tą dieną, antrosios - 
gegužės 28 d. Adelaidėje - „Clipsal 
Powerhouse“ stadione, gegužės 29 d. 
(trečiadienį) - lietuviai žais Sydnėjuje, 
„State Sports Centre“, Homebush‘e, 
birželio 3 d. (pirmadienį) - sostinėje 
Canberroje, „The Ais Arena“, birželio 4 
d. (antradienį) - bus žaidžiamos pasku
tinės rungtynės Geelonge, „The Pura 
Milk Arena“.

Rungtynėms Geelonge yra suor
ganizuota 150 papigintų bilietų, jie 
suaugusiems kainuos 13 dol., pen
sininkams, studentams ir jauniams po 10
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dainininkei įteikė po raudoną rožę.
Irta Valodkienė papasakojo apie Janiną 

Navickaitę, kuri Lietuvoje globoja 
nelaimingus, buvusius kalinius, pačius 
purviniausius elgetas. Vienam tenka 
nuplauti žaizdas, kitam pakeisti pūvan
čius rūbus naujais, trečiam pakanka 
paguodžiančio žodžio. Koplyčia, kurioje 
ji dirba (tik su vienu pagalbininku) yra 
buvusioje laidojimo patalpoje, be jokių 
elementarių higienos sąlygų. Ją ruošiasi 
uždaryti, naujų patalpų remontui reika
lingi pinigai. Janina dirba nepaprastai 
kilnų darbą, sakydama, kad bažnyčia tu
ri pasilenkti prie to, prie kurio nepasilen
kia visuomenė. L Valodkienė kreipėsi į 
susirinkusius, prašydama pagelbėti ir 
pakvietė visus, kurie vyksta į Lietuvą, 
daugiau pasidomėti ten vykstančiu 
gyvenimu, ne tik gerai praleisti laiką.

Gold Coast žinios
Šiemet dėl susidėjusių aplinkybių - 

blogo oro - Motinos dienos minėjimas 
vietoje gegužės 8 d. įvyko gegužės 15-ąją. 
Į minėjimą, pravestą pagal susidariusią 
tradiciją „Cascades Gardens“ parke, 
susirinko virš 30 asmenų. Svečių tarpe 
buvo iš Naujosios Zelandijos atvykusios 
mūsų seniūnijos sekretorės J. Songai
lienės teta L Cook ir pusseserė K. Tattley. 
Minėjime taip pat matėsi keletas latvių 
tautybės asmenų.

Buvo užimtos trys altanos, iškeltos 
Lietuvos ir Australijos tautinės vėliavos. 
Oras pasitaikė puikus ir, ošiant liek
noms, aukštoms palmėms, pučiant malo
niai gaivinančiam Ramiojo vandenyno 
vėjeliui, 12 valandą Gold Coast seniū
nijos seniūnas Juozas Songaila savo trum
pu žodžiu pasveikino susirinkusius, 
padėkojo visiems už apsilankymą ir 
palinkėjo susikaupti ir prisiminti savo 
Motinas.

Seniūnijos sekretorė J. Songailienė 
motinoms prisegė prie krūtinės po gražią 
gėlių puokštelę.

Apie motinos meilę ir pasiaukojimą sa
vo vaikams seniūnas Songaila perskaitė 
Petro Sungailos parneštą kalbą, kurioje 

dol. Vietos gaunamos stadione pasa
kant, kad tai yra „Lithuanian groip“ ir iš 
anksto užsakant tel. (052) 771 71..

Jau kuris laikas į Australiją ya atvy
kęs olimpinės Lietuvos rinktiris vyr. 
gydytojas dr. V. Zumeris, gerai pžįsta- 
mas ir daugeliui mūsų sportinikų. Jis 
pasakė, kad dėl įvairių priežsčių į 
Australiją neatvyks patys gerieji laido
jai, ty. A. Sabonis, Š. Marčiulinis ir 
Karnišovas. Tačiau rintinė, vadovujama 
vyr. trenerio V. Garasto, yra gerai puoš
ta ir pasiruošusi būti rimtais pršinin- 
kais stipriai australų rinktinei. Liuviai, 
kur tik žais mūsų vyrai, prašomi kr gau
siau dalyvauti rungtynėse.

Ant. Laukitis

Daug žmonių skursta ir priversi nu
sižeminti iki paskutinės ribos - Įrašyti 
išmaldos gatvėje. Reikėtų suprast kad 
Lietuvoje daug žmonių neturi t< mi
nimumo, kuris turimas Australoje. 
Spindinčios parduotuvės tai dar nųero 
gyvenimo įrodymas. Buvo surinki 270 
dol. Aukų rinkimas tęsiamas ir nosta- 
bu, kad galime ir norime sušildyt vieni 
kitus gerumu.

Po iškilmingos dalies gėlėmisbuvo 
apdovanotos mokytojos ir vaivės. 
Ypatingai dėkojame p. Lynikamskurie 
atvyko į mūsų minėjimą, nors ji se
kančią dieną turėjo išskristi į Ltuvą. 
Dėkojame moterų draugijai, panirusiai ! 
pietus, dėkojame visiems, kurie pdėjo 
paruošti Motinos dienos minėjimą.

Irta Valodlenė

autorius paminėjo ir keletą žodžių šsavo 
jaunystėje parašyto eilėraščio:

- „O, Motina, kokia Tu didvyi, Tu 
paaukojai viską, ką galėjai,

Kad aš išvysčiau šį pasaulį,
savo krauju mane penėi". -

Žodį motinoms Petras Sungail už
baigė kreipiniu:

- „Šiandien švęsdami Motinos deną, 
prisiminkime savo Motinas;

jeigu Jos gyvos - pagerbkime; jeigu 
mirusios - atsiminkime,

kaip gyveno, kaip Jos mus auklėjo ir 
kaip užbaigė savo gyvenimą -

P. Sungailos žodis buvo palydėtas 
gausiais plojimais.

Po to seniūnas Songaila pakvietė visus 
prie vaišių stalų. Vaišių metu buvo pra
vesta loterija, davusi virš 50 dol. pelno.

Pasibaigus vaišėms, spontaniškai 
pasigirdo dainos, kurioms akordeonu 
akompanavo seniūnas Songaila.

Laikui bėgant ir dainoms tylant, 
minėjimo dalyviai, patenkinti maloniai 
praleista popiete, ėmė po truputį skirsty
tis namo.

N. Volkas
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nesutarimų ir tūkumų Lietuvoje. Skaudžiai 
pergyveno nesantaiką bendruomenės veik
loje, ries tame jautė skriaudą tautinei veiklai“. 

Palaidojome Ričardą Fawkncr kapuose ša
lia Elvyros. Ilsėkis ramybėje.

Ilgai atsiminsime Alena

Vienišo lietuvio kapas Queensland^

Mūsų Ričardas
(su a.a. Ričardu Stemetu atsisveikinant)

Rašau MŪSŲ, nes labai daug kas gali jį 
' (Samtis“. Mūsų - sako šeima ir draugai; 
š tadruomenei - mūsų buvęs pirmininkas;

klubui - mūsų narys; laikraščiams - mūsų 
- bendradarbis; AL fondui - mūsų buvęs 
; pirmininkas; pensininkų sąjungai - mūsų 
. įkūrėjas. 0 vienu sakiniu apibūdinant - mū- 
. si| Ričardas buvo taurios dvasios lietuvis, 

draugiškas bajoriškos laikysenos džen- 
lelmenas.

Jis gimė 1917 m. balandžio 5 d. Samaroje, 
r Rusijoje, ir dar mažas su tėvais atvyko į Kau

lų. Ten susilaukė sesutės, kuri dabar gyvena 
Vilniuje. Tėvas dirbo teisėju, o motina - 
Valstybės teatre. Ar tai buvo tėvų pašnekėsiu 
įtaka, ar atsitiktinumas, bet suaugęs Ričardas 
pasirinko teisę ir, kol galėjo, prisidėdavo prie 
menininkų grupių.

Vos 12 metų būdamas, tėvui po nepavyku
sios operacijos mirus, Ričardas liko vienin
telis vyras šeimoje. Mokėsi Jėzuitų gimnazi- 

■ joje prie Kauno rotušės ir dažnai atlikdavo 
i įvairius patarnavimus ten pat gyvenantiems 

Maironiui irTumui- Vaižgantui. Ričardas vis 
faino, laiko turėdamas, parašyti atsimini
mus apie bendravimų su tais dviem Lietuvos 
iriesuoliais. Deja, likimas jam to laiko 
pagalėjo.

Nebijojo tas miesto bernelis ir sunkaus fi
zinio darbo. Dar dvi savaitės prieš mirtį su 
Mūriukais akyse pasakojo kaip vasarą dė
dės ūkyje kraudavo šieną ar išmėždavo tvar
tus nenusileisdamas kaimo bernams. Dėl to ir 
jo sodelis aplink namą Melburne visuomet 
būdavo rūpestingai sutvarkytas.

Baigęs gimnaziją Ričardas karinę prievolę 
atliko Karo mokykloje ir pradėjo studijuoti 
teisę Vytauto Didžiojo universitete, Kaune. 
Ten jis įstojo į Neolituanų korporaciją, ku
rks tikslas buvo „lietuvių tautos didybė, jos 
įiibė bei gerovė ir valinga, kilni bei tauri 
tsmenybė“. Korporacijos šūkį „Pro Patria“ 
Ričardas vykdė visą gyvenimą. Dėl to jam 
tokia artima buvo ir Melburne atsikūrusi 
„Romuvos“ korporacija.

Atgavus Vilnių ir teisės fakultetą perkėlus 
jVilniaus universitetą, ten persikėlė ir Ričar
das. Čia jis sutiko savo likimą. Sekdamas sa- 
vn poreikį išreikšti save dainoje, jis įstojo į 
,M. K. Čiurlionio“ ansamblį, kuriame jau 
kankliavo Elvyra Nagulevičiūtė. 1941 metais, 
pnr Kalėdas jie sukūrė šeimą. Po poros metų, 
antrą kartą Lietuvą okupuojant bolševikams, 
jie kartu su kūdikiu Algiu pasitraukė į Vokie
tiją, Kami baigiantis, apsigyveno Fellbache, 
(tie Stuttgarto. Ten tuomet buvo susibūrusi 
Sėtuvių studentų ir aktorių grupė. Įsteigus 
taus trupę, atrodė visai natūralu, kad 
Ričardas prie jų prisijungė administratoriaus 
pigoms.

Atkeliavus į Australiją ir gimus antram sū- 
lui Jonui, meniniai ir teatro pomėgiai turėjo 
liti nustumti į šalį, nes teikėjo rūpintis šei
ni Atlikęs savo dviejų metų darbo prievolę, 
Kardas gavo darbą baldų prekybos fir
moje „Maples“, kur savo gabumo, sąžinin
gumo it darbštumo dėka greitai iškilo į 
vadovaujančias pareigas. Ten dirbdamas 
agėsi padėti kitiems lietuviams sudaryti su 
„Maples“ palankius kontraktus ir paskatinti 
lietuviškų firmų plėtojimąsi.
Darbas „Maples“ firmoje buvo labai 

įtakingas ir įtemptas, tačiau Ričardas darė 
raką, kad šeima gyventų gražiame name, kad 
berniukai lankytų prestižinę Xavier mo- 
lyklą. Ir vėliau jis savo suaugusiems sūnums 
tag padėjo, kai patys kūrė savo asme
ninius biznius. Visuomet su didele meile 
pasakodavo draugams apie savo sūnus,

marčias, anūkus, kuriuos ir mes, jo draugai, 
sutikdavome Elvyros ir Ričardo ruošiamuo
se pobūviuose, malonioje draugystėje, 
vaišindamiesi Elvyros ir marčių pagamin
tais valgiais ir aptarnaujami Ričardo gėrimais, 
kuris žinojo kiekvieno svečio skonį.

Elvyrai susirgus, Ričardas išmoko virti, 
kepti, skalbti, slaugyti, bet jo svetingumas 
nesumažėjo - Elvyros vadovaujamas, jis pats 
ir vaišes paruošdavo.

Kasdieniškai bendraudami, net apie 
bendruomenės ar Lietuvos reikalus dis
kutuodami, nepagalvodavom, kad Ričardas - 
visuomenininkas. O toks buvo visą laiką. 
Bene kelias kadencijas jis buvo Melburno 
bendruomenės ir AL fondo pirmininku, o ir 
nustojęs juo būti, nenustojo rūpintis ben
druomenės ir fondo reikalais, liko aktyvus 
narys, savo nuomonę pareikšdavo su
sirinkimuose ir spaudoje. Iš jo daug kas 
pasimokė, kad bendruomenėje gyvenant rei
kia vengti konfliktų.

Bendruomenei senstant, ir pačiam Ričar
dui pasitraukus į pensiją, kilo mintis, kad 
daugelis pensininkų gali pasijusti tarytum 
išmesti iš aktyvaus gyvenimo. Tad 1984 m. jis 
ir sugalvojo įkurti pensininkų sąjungą, ku
rios tikslas buvo bent kartą per mėnesį su
sieiti su amžininkais, pabendrauti, su
organizuoti išvykas į gamtą ar teatrus. Para
šė ir tos sąjungos gaires.

Kurdamas sąjungą, Ričardas parodė, koks 
jis toliaregis. Iš nedidelės, apie pen
kiasdešimties žmonių grupės, sąjunga išaugo 
iki 300 narių. Keičiantis sąlygoms, prasiplė
tė ir jos veikla, kuria Ričardas labai džiau
gėsi, nes tai buvo pro patria.

Mirus žmonai Elvyrai, Ričardas pasiliko 
vienas ir labai vienišas, nors ir turėjo dau
gybę draugų. Tačiau laimė Ričardui nu
sišypsojo Vladės Petraitienės asmenyje. 
Kun. Pr. Daukniui sujungus juos bendram 
gyvenimui, Ričardas prieš pusmetį pardavė 
savuosius ir persikėlė gyventi į Vladės na
mus. Jam susirgus, Vladė su meile ir 
pasišventimu jį globojo ir slaugė.

Ričardas mirė gegužės 5 d., sulaukęs 79 
metų ir vieno mėnesio. Po rožinio ben
druomenės vardu su juo atsisveikino dr. K. 
Zdanius, klubo vardu - Z. Augaitis, korp! 
,Romuvos“ vardu - J. Žalkauskas, ALF vardu 
- A. Šimkus ir pensininkų vardu - V. Kružie- 
nė.

Norėčiau pamnėti kai kuriuos teiginius iš 
Algio Šimkaus kalbos: „Ričardas buvo 
nuoširdus bendradarbis, pasidalindavo savo 
patirtimi... Turėjo aiškią savo nuomonę ir 
principus, bet buvo pasiruošęs išklausyti ir 
kitų nuomonės ir garbingai nusileisti 
demokratiškiems nutarimams... Sielojosi dėl

Mus pasiekė vienuolės seselės Edith 
Edwards laiškas (Convent of the Good 
Samaritan, Charters Towers.Qld.), pranešąs 
apie dar vieno vienišo tautiečio Stan Ma
čiulio mirtį balandžio 8 d. „Mosman Hali“ 
ligoninėje, Charter Towers, Qld.

Seselė rašo: „Aš turėjau garbę palaidoti 
„Stan“ (Stasį?), kadangi parapijos kunigas bu
vo išvykęs. Nepažinau jo asmeniškai, bet ži
nau, kad jis nuo 1992 metų gyveno Mosman 

Hali slaugos namuose. Prieš mirtį jis gavo 
laišką nuo savo šeimos, kviečiantį jį grįžti į 

Lietuvą. (...) Aš tikiu, kad jūs parašysite savo 
laikraštyje, kad jo giminės ir draugai pasi
melstų už jo vėlę“.

Įdėta laiške ir S. Mačiulio nuotrauka, velio
nio giminių adresas Lietuvoje, deja, jis 
nurašytas nežinančio lietuvių kalbos ir var
gu ar teisingas: Mačiulis, Faiko 18, Papilės 
paštas, 5956 Akmenės rajonas. Tai tiek žinių.

Ačiū, nežinoma sesele, už Tavo gerą širdį,

A. f A. Ričardui Seinetui
mirus, žmonai Vladai, sūnums Algiui ir Jonui su šeimomis bei 
visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Sofija ir Jonas Meiliūnai

Marijonui Klimavičiui
mirus, žmonai Gražinai reiškiame gilią užuojautą.

Pertlio bendruomenės valdyba

A.+
vietoje gėlių ant jo kapo, "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dol.

Virginija ir Jonas Radinai

INFORMACIJA
Pranešimai rajono skautams

Knygos „Lietuviškoji skautija“ II 
dalis jau yra atspausdinta ir pradedama 
platinti. Jos kaina 30 US dol. plius 
persiuntimo išlaidos. Knygą galima 
užsisakyti per j.v.s. fil. V. Vaitkų, 11/23 
Laurina Avė.. Engadine, 2233. Tel. 520 
4665.

Pinigų kol kas nesiųsti, kadangi neži
noma tiksli persiuntimo kaina.

Knygoje plačiai aprašyta ir LSS 
Australijos rajono veikla 1947 - 1985 m.

Sfc Jau prasideda paruošiamieji darbai 
LSS korespondentiniams Tarybos Aukš

Dėmesio !.. Dėmesio!!!
Sydnėjuje prasideda vaikų, berniukų ir mergaičių, nuo 8 metų ir vyresnių, krepšinio moki

nimas - treniruotės. Jos vyks kiekvieną šeštadienį Lietuvių klube 16-18 East Terrace, 
Bankstown. Pirmoji treniruotė bus gegužės 4 d. Treniruočių laikas - nuo 1 vai. iki 130 vai. p.p.

Treniruočių metu "Kovas" parūpins vaikams vaisvandenius. Visi, pastoviai lankantys šias 
treniruotes, gaus "Kovo" treniruočių marškinėlius. Dar šiais metais, išmokus pagrindinių 
žaidimo taisyklių, vaikai "Kovo” vardu bus įregistruoti į australų vaikų krepšinio varžybas.

Vaikų tėvai prašomi kuo skaitlingiau atvežti savo vaikus į šias treniruotes, nes Australijoje 
krepšinis darosi labai populiarus ir jau 1998 metais numatoma į Pasaulio sporto žaidynes Lietu
voje, nusivežti ir vaikų komandas.

Tėvai, kuriems yra problemų su transportu, prašomi susisiekti su J. Viržintaite telefonais: 
8374928 (namų) arba 2048715 (darbo). Vaikams bus parūpintas transportas iš namų ir į na
mus. Vaikus treniruos žinomi "Kovo" krepšininkai: M. Šepokas tel. 5430330 ir padėjėjai - P. 
Andriejūnas, tel. 6803389 ir P. Gustafson, tel. 7086424.

Koviečiai laukia naujųjų krepšininkų pasirodant šeštadienių treniruotėse Lietuvių klube.

---........     ’Mūsų Pastogė" Nr.21 1996.5.27 psl.7

Stan Mačiulis

bandžiusią padėti nepažįstamam mirusiam 
lietuviui. i'lf

tosios vadovybės rinkimams.
Rinkimuose turi teisę dalyvauti visi 

LSS nariai ir narės, kuriems yra suėjęl8 
metų ir yra susimokėję nario mokestį už 
paskutinius 3 metus.

Vienetų vadovai turi pristatyti balsuoti 
turinčių teisę sąrašus ne vėliau gegužės 
30 d. Rajono vadui (v.s. N. Ramanauskui, 
95 Vicki St., Forest Hill, Vic. 3131.Tel. 
(03) 9877 4570, fakso Nr. (03) 98774570). 
Sąraše turi būti kiekvieno turinčio teisę 
balsuoti asmeninis adresas.

Apie tolimesnę balsavimo eigą bus 
pranešta vėliau. R. V - jos inf. sk.
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Akordeonų dueto ir birbynės 
KONCERTAS

• Australijos lietuviams menininkai iš Lietuvos - A. Smolskus, E. Gabnys ir G.
• Saukovas - specialiai paruošė nuotaikingą programą.
• Sydnėjuje - birželio 8 d. (šeštadienį), 2.30 vai., Lietuvių klube;
• Melburne - birželio 8 d. (sekmadienį), 2.30 vai. Lietuvių namuose.
• Bilietai -10 dol. asmeniui. Jaunimui - 6 dol.

Plačiau apie šiuos menininkus skaitykite 4 psl. 
••••••••••••■••••••••••••••••••••••••••••e*

Birželio išvežimų minėjimas 
Sydnėjuje

Skaudiems lietuvių trėmimams į Sibirą prisiminti, NSW Jungtinis baltų komitetas ruošia 
išvežimų ir gedulo paminėjimą Sydnėjuje.

Minėjimas įvyks birželio 16 d„ sekmadienį, 2 vai. p.p. Latvių namuose, 32 Parnell St., 
Strathficld.

Koncerto metu pasirodys lietuvių, estų ir latvių meninės jėgos. Lietuvius šiame koncerte 
atstovaus choras "Daina" (dirigentai B. Aleknaitė ir J. Atikus). Pianinu skambins dr. R. 
Zakarevičius. Trumpą paskaitą skaitys Andrius Lašaitis.

Jungtinis baltų komitetas kvieča visus tautiečius gausiai dalyvauti minėjime, kuriame 
prisiminsime visus Sibiro taigose kentėjusius mūsų brolius ir seseris.

A. Gintinas
Jungtinio baltų komiteto vardu

l Sydnėjaus moterys švenčia savo 40 - mėtį į
Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos draugija kviečia į draugijos 40

- ties metų sukakties paminėjimą - pietus, kurie įvyks birželio 9 d., sekmadienį, 
1.30 vai. p.p. Lietuvių namuose Bankstowne.

Programą atliks Sydnėjaus moterų ansamblis "Sutartinė".
. Pageidaujantys dalyvauti pietuose prašomi pranešti iki gegužės 25 dienos, 

skambinti p. J. Lašaitienei - tel. 743 4118, p. M. Reisgienei - tel. 543 1001 arba 
p. A. Storpirštienei - tel. 520 3908.

(Mums yra svarbu žinoti dalyvausiančių skaičių maisto paruošimui.)
| įėjimas 10 dol.

SLMSGd-ja J

Sydnėjaus skautų židinio nariams
Sydnėjaus skautų židinio sekanti labai svarbi sueiga šaukiama birželio 8 d. (šeštadienį), 12.30 

vai. p.p. Lietuvių klube, Bankstowne. Sueiga prasidės punktualiai, kadangi tuoj po jos prasidės 
svečių iš Lietuvos koncertas.

Židinio narių dalyvavimas būtinas. Sesės, broliai, laukiame visų!
Tėvūnas ir kanclerė

Mieli anykštėnai!
Visus kviečiame į antrąjį Pasaulio anykštėnų suvažiavimą, kuris rengiamas š. m. liepos 26 - 

30 dienomis, per didžiuosius šv. Onos atlaidus. Dėl apsigyvenimo poilsio namuose „Šilelis“ ir 
dėl suvažiavimo programos rašykite L. Laukaitienei šiuo adresu: Savivaldybė, J. Biliūno g. 23, 
4930 Anykščiai. Tel. 370 - 51 - 51365.

S. Nefas f Anykščių miesto meras

Gydytojas, 55 metų amžiaus, vedybų 
tikslu susipažintų su Australijos lie
tuve. Rašyti:

Ignas Čekanauskas

P.O. Box 11 61
Vilnius2001, Lithuania (Lietuva)

Prašome nepamiršti 
užsimokėti 

vJVlūsų Pastogės“ 
pręnumeratą.

Lietuvos olimpinė krepšinio rinktinė Sydnėjuje žais su "Austra
lian Boomers" rinktine gegužės 29 d. (trečiadienį) "States Sports Centre", Homebu- 
sh'e, 7.30 vai. vakare.

Po rungtynių Lietuvos ir Australijos krepšinio komandos yra pakviestos ir sutiko 
dalyvauti Sydnėjaus lietuvių namuose, kur tautiečiai, ypač jaunimas, galės paben
drauti su šiais sportininkais.

Lietuviams, norintiems dalyvauti rungtynėse, yra atidėta apie 100 geresnių bilietų - 
skambinti Maureen Duncan tel. (02) 319 777.

'M.P."in£

SKAITYK “MŪSŲ PASTOGĘ“!
REMK “MŪSŲ PASTOGĘ“!

BENDRADARBIAUK “MŪSŲ PASTOGĖJE”!
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, AįęC 

Tel. 708 1414, faksas (02) 790 3233.

Sydnėjaus choras "Daina" ir tautinu 
šokių.veteranų grupė "Sūkurys" maloiiai 

kviečia visus į 
LIETUVIŠKAS VESTUVES,

kurios įvyks 7J
birželio 2 d., 2 vai. p.p. umc/

Bus atliekama dar nematy- V" 
ta negirdėta programa! fggSr
Įėjimas - 10 dol. asmeniui.

Adelaidės lietuvių bendruoineįėje
Užbaigusi savo dviejų metų kadenciją, ALB Adelaidės apylinkės valcba dėkoja 

visoms lietuviškoms organizacijoms, meniniams vienetams, visų jų vaovams bei 
pavieniams asmenims, kartu su mumis dirbusiems mūsų bendruomenės labui.

Valdyba dėkoja visiems Adelaidės lietuviams užjos darbų įvertinimą ir selbia nau
ją sekančių dviejų metų ALB Adelaidės apylinkės valdybos sudėtį:

pirmininkė - Janina Vabolienė, vicepirmininkė - Birutė Mikužienė, sekreore - Gaila 
Dundienė, iždininkė - Ramutė Stankevičiūtė, švietimo reikalams - V aidas Jan škevičius, 
kultūros reikalams - Liucija Vaičiulevičiūtė, specialiems reikalams -Šarūna Vabolis.

Janina 'abolieni
ALB Adelaidės apyL v - bos pmininki

Melburno lietuvių sporto klubo "Varps"
Metinis visuotinis narių susirinkimas įvyks 1996 m. birželio 23 d., 1 vai. p.p. Melbuo lietuvį 

namuose.
Susirinkimo darbotvarkėje: 1. Susirinkimo atidarymas. 2. Prezidiumo sudarymas. .Praėjusio 

metinio susirinkimo protokolo skaitymas. 4. Mandatų komisijos sudarymas. 5. Klubo jrmininkės 
pranešimas. 6. Klubo iždininko pranešimas. 7. Kontrolės komiuos akto skaitymas. 8Diskusijoj 
dėl pranešimų ir veiklos tvirtinimas. 9. Naujos klubo valdybos rinkimai. 10. Kausimai i 
sumanymai. 11. Susirinkimo uždarymas.

Visiems klubo nariams dalyvavimas būtinas. Taip pat dalyvauti nusirinkime kviečiaie ir sporto 
mėgėjus.

Pranešimas Sydnėjaus pensininkams
Sydnėjaus lietuvių pensininkų klubo "Neringa” visuotinis metinis narių susirikimas 

įvyks š. m. gegužės 30 d., 1130 vai., Lietuvių klube, 16-18 East Terrace, Baikstown.
Dienotvarkėje: 1. Susirinkimo atidarymas, 2. Mirusių narių pagerbimas, 3. Ssirinki- 

mo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai, 4. Praeitų metų susirinkimo protokoi skaity
mas, 5. Pirmininko ir iždininko pranešimas, 6. Revizijos komisijos praneimas, 7. 
Diskusijos dėl pranešimų, 8. Naujos valdybos rinkimai, 9. Klausimai ir sumanmai, 10. 
Susirinkimo uždarymas.

Nuoširdžiai kviečiame Sydnėjaus ir apylinkių pensininkus skaitlingai daly uiti.
"Neringa" ddyba

"Kovo" sportininkų pagerbimes
Gegužės 25 dieną (šeštadienį) Gražinos ir David Newman rezidencijoje 27a Gok Str. 

Baulkham Hill, įvyks Sydnėjaus "Kovo" metinis piknikas -BBQ, kurio metu bus pagbd metų 
laike daugiausiai pasižymėję "Kovo" sportininkai.

Kviečiami visi aktyvūs veteranai ir sportininkų bičiuliai atvykti į pikniką ir draugsu mūsų 
sportuojančiu jaunimu praleisti gražią popietę. Pradžia 3 vaL p-p. Bus tikrai smagu 

_________________________________ ________________________________ "Kovo" alaAyba
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