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Izidoriaus Jonaičio vienų metų 
mirties snRakiį minint

Laikas taip greitai bėga. Birželio 6 d. 
suėjo vieneri metai nuo visuomenininko 
inž. Izidoriaus Jonaičio mirties, nors jo 
gausiam bičiulių ir artimųjų būriui vis dar 
sunku susigyventi su mintimi, kad jo jau 
nebėra mūsų tarpe. Norisi nors prabėgo
mis žvilgterti į jo nueitą gyvenimo kelią.

Kartu su savo dvynuke seserimi, 
Izidorius pasaulį išvydo 1909 metų kovo 
5 d. Paežerių kaime, Šeduvos valsčiuje, 
Panevėžio apskrityje. Nuo jaunų dienų jis 
pasižymėjo kaip geras sportininkas, o 
gimnazijoje jis įsijungė į organizacinę 
veiklą, 1926 m. stodamas į skautus, ku
riems liko ištikimas visą gyvenimą. Jis 
buvo ir moksleivis šaulys.

1928 metais baigęs Šiaulių gimnaziją, 
o 1935 m. V ytauto D. universitetą, Izidorius 
įsigijo inž. statybininko-architekto spe
cialybę. Aspirantu baigęs Karo mokyklą 
1936 m., jis pasiliko tarnauti kariuomenė
je, pritaikydamas savo inžinieriaus spe

i

Birželio 6 d. suėjo vieni metai nuo žymiojo visuomenininko, 
Australijos Lietuvių bendruomenės veikėjo 

Izidoriaus Jonaičio
mirties. Jo atminimui, savo lėšomis šį "Mūsų Pastogės" numerį išleidžia Elena 
Jonaitienė.

Vytautas Patašius, LB Spaudos sąjungos valdybos pirmininkas

cialybę. Du su puse metų ištarnavęs Karo 
aviacijoje, inž. I. Jonaitis 1939 m. išėjo į 
atsargą, įsigijęs lakūno sparnus ir dvi 
leitenanto žvaigždutes. Toliau dirbo kaip 
architektas ir statybininkas - rangovas, 
1940 m. sukurdamas šeimą su Vilhelmi
na Šnapštyte (mirė Sydnėjuje 1958 m.).

1944 m. pasitraukęs į Austriją, o 1945 
m. atvykęs į V. Vokietiją, Izidorius 1945- 
49 m. dėstė fiziką ii' matematiką lietuvių 
gimnazijoje Ravensburge bei lektoriavo 
UNRRA statybininkų kursuose.

1949 m. atvykęs į Australiją ir išpildęs 
dviejų metų darbo sutarties prievolę, 
Izidorius įsigijo savo specialybės pri
pažinimą ir dirbo NSW valstijos Architek
to įstaigoje, ištarnaudamas pensiją 1991 
m. ir suprojektuodamas visą eilę ligoni
nių bei kitokių valdiškų pastatų. Jis akty
viai dalyvavo planuojant Lietuvių namų 
Bankstowne statybą bei prisidėjo pa
tarimais statant Lietuvių sodybą Enga- 

dinėje.
Jau 1951 m. inž. Jonaitis įsitraukė į 

organizacinę veiklą Australijoje, įeidamas 
į pirmąją PL inžinierių ir architektų Syd
ney skyriaus valdybą, vėliau skyriui 
pirmininkaudamas. Jį matome įvairiose 
ALB organuose: Sydney Apylinkės 
kontrolės komisijos pirmininku bei Gar
bės teismo pirmininku, ilgamečiu ALB 
Krašto tarybos bei PLB Seimo nariu, 
Kultūros tarybos pirmininku. Ypač svar
bi Australijos Lietuvių bendruomenei bu
vo jo veikla, jam būnant ALB Krašto 
valdybos pirmininku 1959-60 ir vėl 1963- 
64 metais. Inž. Jonaičio vadovaujamos 
Krašto valdybos ypač daug pastangų įdė
jo plėsdamos visas lietuvių kultūrines 
apraiškas Australijoje. Globojo spor
tininkus ir jaunimą, gi 1960 m. suor
ganizavo pirmąsias Lietuvių dienas 
Australijoje, tapusias tradicija. 1964 m.

Lietuvos įvykių apžvalga
Ankstesni įvykiai

Pirmiausia trumpai apžvelgsiu svar
besnius užpereitos savaitės įvykius, kurie 
nebuvo paminėti praėjusiame „M.P.“ 
numeryje.

Po ilgesnių debatų Seimas priėmė 
Sveikatos draudimo įstatymą, kuris 
įsigalios nuo 1997 metų sausio 1 d. Nauja
sis dokumentas nustato sveikatos draudi
mo rūšis - privalomąjį ir savanoriškąjį - 
privalomojo draudimo sistemą, asmenis, 
kurie bus draudžiami, privalomojo 
draudimo fondo biudžeto sudarymą ir ki
tas detales.

Kaip anksčiau pranešta, Lietuvos 
vyriausybė nusprendė, kad Akcinį 
Inovacinį banką perims valstybė. Banko 
nacionalizavimas valstybei kainuos apie 
500 milijonų litų. Šią sumą valstybė tikisi 
sudaryti parduodama vertybinius popie
rius (paskolos lakštus), neimdama pinigų 
iš valstybės biudžeto.

Lietuvos konservatoriai Seimui patei
kė „kovos su korupcija“ įstatymo projektą. 
Įstatymo tikslas yra sukurti mechanizmą, 
užkertantį kelią valdininkų, pareigūnų ir 
politikų piktnaudžiavimui savo tarnybine 
padėtimi. Tačiau, Seimo LDDP frakcijos 
pirmininko pavaduotojas J. Karosas Sei
me paneigė tokio įstatymo reikalingumą. 
Anot jo, gerų įstatymų kovai su korupcija 
jau yra, reikia tik juos panaudoti.

Ekonomikos ministras A. Kaminskas 
spaudos konferencijoje teigė, kad Lietu
vos bendras vidinis produktas (BVP) per
nai padidėjo 2,7%. Jis pripažino, kad pernai 
iš užsienio buvo mažiau investuota į 
Lietuvą, negu 1994 metais, bet tvirtino, 
kad šįmet reikalai pagerės.
Susitikimai Vilniuje ir Trakuose

Svarbiausi praėjusios savaitės įvykiai, 
be abejo, buvo gegužės 28 ir 29 dienomis 
įvykę tarptautiniai susitikimai Lietuvoje. 
Vilniuje dvi dienas tarėsi Pabaltijo šalių 

Izidoriaus Jonaičio asmeniškų pastangų 
ir takto dėka likviduotas ypač žalingas 
konfliktas Australijos Lietuvių ben
druomenėje.

Izidorius aktyviai reiškėsi „Mūsų 
Pastogėje“ ne vien savo rašiniais, bet ir 
darbu redakcinėse kolegijose. Laisvalai
kiu mėgo lošti šachmatais, buvo pajėgus 
Sydney lietuvių šachmatų klubo narys, 
atsiekęs gražių pergalių.

1965 m. Izidorius vedė kultūrininkę 
Eleną Kabailaitę-Žižienę, jaukiame šei
mos židinyje praleisdamas paskutinius 
30 metų.

Skaudžiai jo netekimą pergyvenusiai 
AL bendruomenei jis visuomet liks 
atmintinas dėl jo neįkainuojamo įnašo 
bendruomenės gyvenime, o jo gausiems 
bičiuliams - dėl jo draugiškumo, gera
širdiško būdo, greitumo padėti veiksmu ar 
patarimu. y, Patašius

prezidentai, o Trakuose posėdžiavo 
Pabaltijo ir 5 Šiaurės šalių gynybos 
ministrai.

Trijų Baltijos valstybių prezidentai per 
spaudos konferenciją pareiškė, kad jų ša
lys siekia įstoti į Europos Sąjungą ir 
NATO drauge, o ne konkuruodamos 
tarpusavyje. „Toks yra mūsų bendras 
įsipareigojimas ir niekas tegul nebando 
mūsų sukiršinti. Dabar mes tokie pat 
vieningi, kaip ir tada, kai siekėme atgauti 
nepriklausomybę“, teigiama A. Brazausko, 
G. Ulmanio ir L. Merio pasirašytoje 
bendroje deklaracijoje. Spaudos konfe
rencijoje trijų Baltijos šalių vadovai 
pakartotinai akcentavo vienybę ir so
lidarumą.

Latvijos prezidentas G. Ulmanis ragi
no atsisakyti vaikiško rungtyniavimo, 
vienai šaliai nemanyti esant geresnei už 
kitas ir nebandyti kitų sumenkinti. Kiti du 
prezidentai pritarė tai minčiai. L. Meris, 
kuris praeityje kiekviena proga stengėsi 
pakelti Estijos įvaizdį jos Pabaltijo 
kaimynių sąskaita, Vilniuje pasirodė kaip 
aktyviausias Baltijos solidarumo pro
paguotojas.

Baltijos šalių prezidentai pareiškė, kad 
jie siekia integracijos į Vakarų Europos 
struktūras ne dėl to, kad bijotų trečiųjų 
šalių, bet todėl, kad jie yra įsitikinę, jog 
Baltijos valstybių vieta, yra suvienytoje 
Europoje. Atsakydamas į klausimą, ko
kią įtaką Baltijos šalių saugumui gali turė
ti G. Ziuganovo išrinkimas Rusijos pre
zidentu, L. Meris atsakė, kad tokią pačią, 
kaip ir likusioms Europos šalims. Jis tei
gė, kad Baltijos valstybės jau atitinka 
reikalavimus, kurie keliami kandidatėms 
į ES ir NATO, nors su tokia optimistiška 
nuomone ne visi tesutinka.

Kai Baltijos šalių prezidentai tarėsi 
Vilniuje, Trakuose susitiko trijų Baltijos

nukelta į 2 psl.
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Lietuvos jvykių ...
(atkelta iš 1 psl.
ir penkių Šiaurės šalių gynybos ministrai 
aptarti regiono saugumo, NATO plėtros 
ir bendrų taikos palaikymo misijų 
klausimus. Tai jau trečias toks susitiki
mas: pirmas įvyko 1994 m. Švedijoje, 
antrasis -1995 m. Danijoje. Neatsitiktinai, 
gynybos srityje Lietuva daugiausiai ir 
bendradarbiauja su Danija ir Švedija, 
nors ji turi geras ryšius ir su kitomis 
Skandinavijos šalimis.

Sekančią dieną po gynybos ministrų 
susitikimo buvo suruošta spaudos kon
ferencija. Tiek Baltijos, tiek Šiaurės šalių 
ministrai gerai įvertino praėjusios dienos 
pasitarimus. L. Linkevičius džiaugėsi, 
kad buvo aptariami konkretūs klausimai, 
būtent regioninis bendradarbiavimas, 
Baltijos bataliono veikla, oro erdvės 
kontrolės problemos, dalyvavimas taikos 
palaikymo ir taikos įgyvendinimo misijo
se. Pasak Lietuvos gynybos ministro, 
vakarykščiame susitikime buvo nutarta, 
kad visos bendros Baltijos ir Šiaurės ša
lių programos gynybos srityje bus tęsia
mos toliau.

Spaudos konferencijoje paaiškėjo kai 
kurie skirtumai tarp Šiaurės šalių pozicijų 
Baltijos valstybių atžvilgiu. Švedijos ir 
Suomijos gynybos ministrai daug mig
ločiau kalbėjo apie Baltijos valstybių 
saugumo problemas negu danai ar 
norvegai. Švedijos gynybos ministras T. 
Petersonas, paklaustas apie kai kurių 
Vakarų Europos valstybių siūlymus, kad 
pabaltiečių saugumą turėtų užtikrinti 
Šiaurės šalys, atsakė, kad šis klausimas 
susitikime nebuvo aptartas. Jo nuomone, 
geri tarpusavio santykiai su kaimynais 
yra svarbesni, negu ginklai. Danijos 
gynybos ministras H. Peters be išlygų 
parėmė Baltijos šalių norą stoti į NATO 
ir pabrėžė, kad Rusija negali vetuoti jų 
stojimo į šią organizaciją. Norvegijos 
gynybos ministras jam pritarė ir sakė, kad 
Baltijos regionas yra labai svarbus Euro
pos saugumui.

Kalbėdamas LE radijui Danijos 
gynybos ministras pasakė, kad Danija 
norėtų, jog Baltijos valstybės būtų priim
tos į NATO kartu su pirmosiomis 
kandidatėmis. Jo nuomone, jei Baltijos 
šalys nepatektų į NATO su pirmosiomis 
kandidatėmis, joms turėtų būti suteiktos 
kokios nors saugumo garantijos, kad jos 
būtų priartintos prie alijanso. Tai turėtų 
būti kur kas daugiau, negu galima padary
ti .Partnerystė vardan taikos“ programos 
rėmuose, sakė LER ministras H. Peters.

Laiškas JAV prezidentui
Ketvirtadienį (gegužės 30 d.) Vilniu

je, Rygoje ir Taline trijų Baltijos valstybių 
prezidentai kalbėjosi su JAV ambasado
riais ir perdavė jiems laišką prezidentui B. 
Klintonui. Šį laišką A. Brazauskas, G. 
Ulmanis ir L. Meris pasirašė, kai šią savai
tę jie buvo susitikę Vilniuje. Apie tai, kad 
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A. Brazauskas susitiko su 
Seimo frakcijomis

Savaitės gale prezidentas A. Brazaus
kas susitiko su Seimo politinių frakcijų

Tokiu pavadinimu š. m. gegužės 19-20 
d.d. Vilniuje suruoštas partizanų pasiprie
šinimo kovų 52-jų metinių minėjimas. Jį 
sudarė šv. Mišios Arkikatedroje (19/05), 
eisena iki Lukiškių aikštės, minėjimas prie

Baltijos valstybių prezidentai parašė ben
drą laišką JAV prezidentui, iš Talino 
pranešė žinių agentūra BNS, remdamasi 
Estijos prezidento spaudos tarnybos 
pranešimu. Pasak šio pranešimo, laiške 
Klintonui Baltijos valstybių prezidentai 
primena, kad narystė NATO yra būtina 
sąlyga Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybei bei demokratijai. Kal
bant apie Šiaurės Atlanto organizacijos 
išplėtimą, klausimas kas taps NATO 
narėmis, yra daug svarbesnis už klausimą 
kada tai įvyks, sakoma Baltijos šalių 
prezidentų laiške. Be to, Baltijos valsty
bių prezidentai primena, kad Lietuva, 
Latvija ir Estija deda daug pastangų 
stiprindamos savo gynybinį potencialą 
ir vykdydamos demokratines reformas.

Lietuvos prezidento spaudos tarnyba 
sekančią dieną pranešė apie A. Brazausko 
susitikimą su JAV ambasadoriumi 
Lietuvai, tačiau pranešime nebuvo už
siminta apie laišką Amerikos prezidentui. 
Apie šį laišką nebuvo pranešta ir Vilniuje 
porą dienų anksčiau vykusio Baltijos šalių 
prezidentų susitikimo metu. Tai vienas 
Lietuvos prezidento spaudos tarnybos 
darbuotojas vėliau paaiškino tuo, kad 
Vilniuje prezidentai susitarė, jog laiško 
išsiuntimo faktas ir jo turinys turi likti 
konfidencialus. Jo nuomone, paskelbda- 
mas apie laišką JAV prezidentui, Estijos
vadovas tai panaudojęs savireklamai.

Problemossulaisvųekonominių 
zonų įsteigimu

Jau antri metai kalbama apie laisvų 
ekonominių zonų įkūrimą kai kuriose 
Lietuvos vietose. Vieną iš tokių zonų 
planuojama sukurti netoli Šiaulių, prie 
didžiulio buvusio karinio aerouosto Zok
niuose. Jau yra paruoštas tam tikslui 
įstatymo projektas, kuris praėjusią savai
tę buvo svarstomas Seime. LDDP frakci
ja pritaria Šiaulių laisvosios ekonominės 
zonos įstatymui ir nori, kad jis būtų kuo 
greičiau priimtas. Tačiau, Konservatorių 
ir Krikščionių demokratų partijos įtaria, 
kad ketinimas greičiau priimti šį įstatymą 
yra LDDP klasta ir reikalauja įstatymo 
projektą grąžinti vyriausybei pataisyti.

Praėjusią savaitę Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerija gavo Europos komisi
jos delegacijos Lietuvoje nuomonę apie 
aukščiau minėto įstatymo projektą. Pagal 
EK vertinimą, Šiaulių laisvosios ekono
minės zonos įstatymas nepatenkintų šiuo 
metu Europos Sąjungoje tokias zonas 
kontroliuojančių taisyklių. Todėl, jei toks 
įstatymas būtų priimtas jo dabartinėje 
formoje, jis galėtų būti kliūtimi Lietuvai 
įstoti į ES.

Gegužės 16 dieną septynių opozicinių 
partijų atstovai padarė bendrą pareiškimą 
Lietuvos prezidentui, kuriame jis prašo
mas nepasirašyti Šiaulių laisvosios eko
nominės zonos įstatymo, kol nebus iš 
Europos komisijos gautas to įstatymo 
įvertinimas. Be to, pareiškime taip pat
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Gegužės 28 d. Ukrainos prezidentas 
Leonidas Kučma adeido iš pareigų minis
trą pirmininką Jevhen Marčuk, mesda
mas jam kaltę dėl kraštą ištikusios 
ekonominės krizės.

Tik trylika dienų (gegužės 16-28 d.) 
Indijos ministru pirmininku išbuvęs, 
atsistatydino nacionalistų (BJP) partijos 
lyderis Atal Vaipayee. Jis net nebandė 
savo sudaryto kabineto pristatyti kongre
sui, žinodamas neturįs pasitikėjimo. Indi
jos prezidentas Shankar Dayal Sharma 
pavedė naujo kabineto sudarymą centris
tui Deve Gowda, kuris remiasi penkių 
partijų Jungtinio Fronto koalicija (centris
tai ir kairieji).

Gegužės 29 d. Prancūzijos preziden
tas Jacques Chirac paskelbė, kad nuo 
sekančių metų Prancūzijoje panaikinama 
karinės tarnybos prievolė. Kariuomenė 
susidarys iš profesionalų savanorių. 
Prancūzija įsivedė priverčiamą karo 
tarnybą tuoj pat po didžiosios revoliucijos 
18-to amžiaus pabaigoje.

Gegužės 29 d. rinkimai Izraelyje 
pasibaigė taikos su arabais siekusio 
darbiečio min. pirmininko Šimon Peres 
asmenišku pralaimėjimu, surinkus tik 
49.5% balsų. Vienu procentu balsų dau
giau gavęs, naujuoju ministru pirminin
ku išrinktas Likud partijos išstatytas 
Binjamin Netanjahu. Naujasis Izraelio 
lyderis yra buvęs diplomatas, studijavęs 
MIT ir Harward universitetuose JAV, 
nusistatęs laikytis kietai derybose su 
palestiniečiais.

Nei viena partija neturi daugumos 
Izraelio parlamente (Knesset), taip kad 
valdančioji partijų grupė priklausys nuo 
religinių konservatorių partijų paramos.

sakoma, kad Zoknių aerouosto teritorija 
neturi būti įtraukta į planuojamos zonos 
sudėtį, o tarptautiniam konkursui dėl 
leidimo tą zoną eksploatuoti turi būti skir
ta ne mažiau, kaip 9 mėnesiai (svarstomo 
įstatymo projekte konkursui duota tik 4 
mėnesiai). Dabar, gavus iš EK kritišką 
įstatymo projekto įvertinimą, opozicijos 
partijų reikalavimas įstatymą pataisyti 
ir suderinti su ES nuostatomis įgavo 
papildomo svorio. Todėl, valdančiosios 
partijos noras įstatymą greitai prastumti 
be jokių pataisų, tikrai atrodo įtartinas. 
Seimo narys I. Uždavinys dėl to apkaltino 
LDDP norint sutrukdyti Lietuvos priėmi
mą į Europos sąjungą. Žinoma, šį kaltini
mą valdančioji frakcija atmetė.

"Laisvės amžina ugnis"

Palestinos arabų taikos viltys žlugo 
Izraeliui išsirinkus Likud partijos atsto
vą ministru pirmininku. Nors jis sakosi 
tęsiąs taikos derybas su arabais, bet leleis 
jiems įkurti atskiros valstybės Palestino
je. Jeruzalę jis laiko nedaloma Izraelio 
sostine, atsisako Sirijai grąžinti užimtas 
Golan aukštumas. Likud partijos rinkimi
nė platforma numatė plėsti žydų sodybas 
vakariniame Jordano krante.

Italijos prokuratūra pradėjo tirti 
galimybę, kad Vladimiras Žirinovskis 
įveltas į radioaktyvių medžiagų kontra
bandos aferą kartu su italų verslininku.

Rusai ir čečėnai apkaltino vieni kitus 
ką tik pasirašytos paliaubų sutarties 
laužymu. Daug rusų paskirų dalinių va
dų principiniai nusistatę prieš paliaubas 
ir yra nepaklusę ankstyvesniems Jelcino 
nurodymams sustabdyti puolimus. Rusų 
tvirtinimu, birželio 1 d. čečėnai paėnė į 
nelaisvę 26 rasų kareivius netoli Šlani 
kaimo, kovos tęsiasi ir keliose kiose 
vietovėse.

Nors Rusija pažeidė 1990 metų sutar
tį, apribojančią sunkiųjų konvencinių 
ginklų skaičių Europoje, birželio 1-2 
dienomis derybose Vienoje ji išsiderėjo 
3 metų sutarties sąlygų išpildyno 
pratęsimą. Rusija pažeidė sutartį ir 
laikydama per daug tankų, šarvuotų auto 
ir artilerijos vienetų Kaukaze ir Petrapi
lio srityse. Dabartinė Sutarties revizija 
leidžia Rusijai pasilaikyti šias ginklų 
koncentracijas, jei jie mažins bendrą gink
lų skaičių. Kaukaze vyksta kovos, ginklų 
koncentracija gal suprantama. Mažiau 
suprantama, kodėl Rusijai reikalingi 
sunkieji ginklai Pabaltijo pasienyje, bei 
kodėl JAV prezidentas Bill Clinton išreš- 
kė savo pasitenkinimą nauja sutartes 
versija, kaip atsižvelgiančia į teisėtus 
Rusijos interesus.

atstovais. Susitikime buvo diskutuojata 
dėl Seimo rinkimų įstatymo pakeitiro. 
Frakcijų atstovai sutarė, kad rinkėjas* 
reikia suteikti galimybę iš partijų sąrašų 
pasirinkti kandidatus, kuriais jie labiatu- 
siai pasitiki, net jei išėję kandidatai nebū
tų įrašyti sąrašo priekyje. Prezidentas 
Brazauskas norėjo sužinoti frakcijų 
nuomonę dėl užsienio lietuvių galimybių 
patekti į Seimą. Jis yra gavęs kelių užsie
nio lietuvių organizacijų pasiūlymus įsteig
ti atskirą sąrašą užsienio lietuvių kandi
datams į Seimą. Tačiau, frakcijų atstovai 
tokiai idėjai nepritarė. LDDP seniūnas G. 
Kirkilas žurnalistams kalbėjo, kad tokios 
praktikos kitose pasaulio valstybėse nėra, 
o Demokratų seniūnas S. Pečeliūnas ma- 
no, kad tai užsienio lietuviams suteiktų 
pranašumą prieš vietinius kandidatus.

Spaudai paruošė J. Rūbas, 2.6.1996

paminklinio akmens Nežinomam parti
zanui. Vakare, prie Tremtinių namų (ku
riuos šelpia ir Australijos lietuviai) - 
gegužinė. Gegužės 20 d. (pirmadienį) - 
konferen cija-"Moterys kaltina". "M.P."
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Jaii metai be v.s.fil. Izidoriaus Jonaičio
Dar prieš metus, retkarčiais, švenčių minėjimuose, skautų renginiuose, susitikda

vome, kad ir kamuojamą ligos, mielą brolį, skautininką Izidorių Jonaitį.
Šio, kilnios dvasios visuomenininko, skautininko, netektis buvo didelis smūgis mūsų, 

Australijos lietuvių, mažai bendruomenei.
Sidnėjaus skautų židinio biuletenis - 'Tėvynės Židinys" (1984.5.31) - broliui 

Izidoriui švenčiant 75 - mėtį, buvo padaręs su juo trumpą interviu, kuriame jis 
pasakoja apie save. Minint Jo mirties metines, pasiklausykime jo žodžių, ateinančių 
posmus iš1984-ųjų metų. Red.

vėl atsiradau namuose. Paežerių kaime, 
Šeduvos.valsčiuje.

T. Ž.: - Ka atsimenate iš Nepriklau
somybės kovų laikotarpio?

I. J.: - Atsimenu, kaip vaikais būdami, 
gaudėme žineles apie fronto judėjimų. 
Mano tėviškė buvo toje Lietuvos dalyje, 

buvo pats kautynių laukas. Per ją 
bermontininkai, bolševikai, o savų- 

lietuvių karių daliniuose jau kovojo 
vyresnieji broliai. Vis rūpėjo, kad 

savieji svetimuosius iš krašto išgrūstų ir 
gyvi sugrįžtų namo.

T. Ž.: - Kokie Jūsų prisiminimai iš
ankstyvų Lietuvos nepriklausomybės 
metų?

I. J.: - Tai buvo mano mokyklos metai, 
pilni entuziazmo ir džiaugsmo, bet drau- 

ir visokių trūkumų. Trūko paruoštų 
patalpų, vadovėlių, mokslo 

priemonių. Tačiau visus trūkumus atsvė- 
suaugusiųjų pasišventimas naujos 

Lietuvos kūrimui, o mūsų vaikų - noras 
mokytis, stumtis į priekį, gyventi 
lietuviškai!

T. Ž.: - Kada įstojote į skautus?
1. J.: - 1926 metais, mokydamasis 

Šiaulių gimnazijoje. Taip pat priklausiau 
ir moksleivių šaulių būriui.

T. Ž.: - Gal papasakotumėte kokį 
atmintyje išlikusį įvykį iš Jūsų tuometinio

Izidorius ir Elena Jonaičiai Lietuvių so
dyboje (1986 m.).

T. Ž.: - Mielas broli skautininke, 
Švenčiant Jūsų gražaus amžiaus jubiliejų 
norisi paklausti: ar ilgi buvo tie 75 metai?

I. J.: - Visai neilgi... Išgyvenau tiek 
daug įvairumų, pasikeitimų, sielvartų ir 
džiaugsmų, kad tie metai atrodo kaip 

dienos.
T. Ž.: - Jus pažįstame kaip visuomet 

linksmų, malonų, padėti ir sušelpti 
pasiruošusį žmogų ir didelį patriotą, 
lietuviškos bendruomenės veikėją. Gal
galite pasakyti, kokie praeities įvykiai 
Jus labiausiai paveikė ir suformavo 
charakterį?

I. J.: - Visus mano kartos tautiečius
formavo Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimas, laisvo krašto gyvenimo 
kūrimas, vargai ir siekimai.

T. Ž.: - Ką atsimenate iš savo anksty
vos jaunystės?

I. J.: - Man esant 5 metų, šeima.
traukdamasi nuo karo, bėgo iš Lietuvos į 
Latviją, kur gyveno dėdė kunigas. Ten 
teko būti atskirtam nuo tėvų, gyventi 
skurdžiame bendrabutėlyje, sunkiai sirg
ti ir badauti. Tada pirmą kartą supratau, 
ką žmogui reiškia savųjų artumas. Tais 
ankstyvais metais būčiau neišgyvenęs 
be vyresnės sesers globos. Mat nuo pat 
kūdikystės tėvai mus mokė vienas kitu 
tupintis, vienas kitam padėti. O šeimoje 
buvome septyni vaikai: penki broliai ir 
dvi seserys.

T. Ž.: - A r ilgai teko gyventi Latvijoje ?
I. J.: - Iki karo pabaigos. 1919 metais

dalyvavimo vienoje ar antroje iš šių 
organizacijų?

L J.:,- Abiejų organizacijų tikslai man 
atrodė kilnūs ir prasmingi. Skautų progra
mą buvo ypač patraukli, nes per žaidimus, 
iškylas, stovyklas gamtoje, jaunimas 
visapusiškai lavinosi, pažino kraštą ir 
užmezgė draugystes. Bet skautuose, vos 
gavęs paskiltininko laipsnį, buvau pate
kęs į vadovybės nemalonę. Vieną dieną 
tunto šventėje žygiavo tunto vienetai per 
miestą su dainomis, ir ypač griausmingai 
dainavo iš Danijos jamboree‘s grįžusių 
skautų parvežtą ir išmokytą dainą. O ta 
daina buvo tokia nesuprantama, iš pra
simanytų žodžių sudėliota: „Kil kil kil kil, 
voč voč voč voč, kija kija kava..." Ėmiau 
ir parašiau į „Šiaulių Naujienas“ pasis-
kųsdamas, kad yra tokių gražių lietuviškų 
dainų ir tiek daug, o čia broliai traukia vi
sai svetimą ir nesuprantamą... Už tai la
bai nepatikau. Vis dėlto skautu pasilikau 
visam gyvenimui.

T. Ž.: - Esate inžinierius-architektas, 
baigęs Lietuvos universitetą. Kokie 
prisiminimai iš universiteto laikų?

L J.: - Na, jų per daug, kad galėčiau čia 
išpasakoti. Iš provincijos atvažiavusiems 
studentams gyvenimas Kaune buvo labai 
sunkus. Nebuvo jokių studentų ben
drabučių, valgyklų, nei iš viso paramos. 
Reikėjo patiems susirasti butą, maitintis. 
Daugumas studentų buvo neturtingų tėvų 
vaikai, tai tikrai vargo. Kad išsiverstų, 
ieškojo darbo, kurį irgi buvo nelengva 
susirasti. O darbus susiradę ne kartą turėjo 
apleisti ar ir nutraukti studijas. Gal todėl 
iš to meto palyginti taip mažai gavusių

A. a. Izidoriaus Jonaičio laidotuves prisiminus
1995.06.14

(Iš Velionio žmonos dienoraščio)
Per pereitus kelis metus, kai Jo sveikata vis silpnėjo, kur nors iš namų valandai 

išvažiavus, vis bijodavau, kad grįžus nerasčiau sukritusią, be kito žmogaus namuose. 
Viešpats leido man būti su Juo per paskutines Jo gyvenimo valandas ir man tai buvo 
brangi dovana.

Jį laidojant 14-tą birželio. Prieš tai pašarvotas buvo lietuviams patarnaujančio 
laidotuvių biuro koplytėlėje, deja, mažytėje ir beveik tuščioje. Čia jį lankėm tik 
artimiausi šeimos nariai. Gulėjo jis papuoštas iš tėvynės priešpenkiolika metų atsivežtu 
tautišku kaklaraiščiu ir visada jo branginta Akademinio skautų sąjūdžio juostele. 
Veidas buvo begaliniai ramus, lyg ir su šypsena, lyg iš tikrųjų ilsėtųsi po visų ligų ir 
mąstytų šviesias mintis.

Trečiadienį (14.6). 2.30 p.p. Jis buvo atvežtas į lietuvių bažnyčią(Šv. Joachimo, 
Lidcombe - Red.) šv. Mišioms, kurias laikė lietuvių klebonas, kun. P. Martūzas. Karstas 
buvo uždengtas Lietuvos vėliava ir didžiule australiškų gėlių puokšte. Bažnyčion 
susirinko didelis būrys tautiečių. Visi savi, pažįstami, artimi draugai ir bičiuliai, 
daugumas žilagalviai... Jų tarpe vienas a.a. Izidoriaus klasės draugas (P. Šapronas). 
Kažkas susirinkusių suskaitė apie du šimtus. Visas dešinės bažnyčios pusės priešakines 
vietas užėmė mūsų skaitlinga šeima: Rasos ir Eglės, mano brolio Algimanto šeimos, 
busimoji Rasos martelė Natalija su mama, iš Melbourno atvažiavusi Arūno duktė Katė 
su vyru, iš ten pat, Sale miesto, mano mylimos draugės duktė, Ramutė Eskirtaitė, 
Aleksandra ir Kristina. Prie karsto atsistojo garbės sargybon atsargos karių „Ramovės“ 
ir paskui Akademinio skautų sąjūdžio atstovai. Mišių skaitymus atliko mano brolis 
Algimantas, aukas nešė jauniausi vaikaičiai - Matukas ir Liudukas. Per pamaldas 
giedojo Sydnėjaus lietuvių choras ..Daina“, prieš prasidedant šv. Mišioms ir joms 
pasibaigus išpildydami a.a. Izidoriaus ypač mėgtą „Graži, tu mano brangi tėvyne". 
Prie bažnytinių giesmių prisidėjo ir solistas.

Seniai su a.a. Izidorium buvom sutarę, kad po mirties norime būti ne užkasti, bet 
sudeginti. Man pasilikusiai teko vykdyti Jo valią. Išbažnyčioskunigovedamaaiaomobilių 
procesija nuvažiavo į kapinių krematoriumą. Čia nemaža, jauki koplyčia vos sutalpino 
atvykusius. Ant karsto padėjau Jo mylėtų tulpių puokštę. Visi kiti šeimos nariai padėjo 
rūtų puokšteles. Kunigas pravedė maldas, dar kartą pašventino karstų. Jautrius 
atsisiveikinimo žodžius pasakė Australijos lietuvių bendruomenės. Lietuvių skautų ir 
Atsargos karių atstovai ir mano brolis Algimantas, kuris a.a. Izidorių palygino su tais 
Evangelijos minimais palaimintais taikingaisiais, nes per visą gyvenimą Izidorius tikrai 
skleidė taiką, šviesą, gerumą. Ant karsto nusileido permatoma ir paskui sunki aksomo 
uždanga. Algimantas mano vardu padėkojo visiems atėjusiems ir pakvietė šermenims 
į Lietuvių klubą.. Atsisveikinimą baigėm sugiedodami „Marija,. Marija“ ir Tautos 
himną.

Šermenis organizavo Rasa,padedamamūsųbendrųdraugių, Ramulės ir Kristinos...
Jo pelenus, pagal anksčiau užsimintą pageidavimą, siųsiu į Tėvynę, kad sugrįžtų pas 

savo visą gyvenimą be galo mylėtą šeimą. Jis niekad nenustojo ilgėtis Tėviškės. Lai 
dabar ilsėsis prie savųjų...

Du skautininkai, kurių nebėra mūsų 
tarpe. Iš k. - v.s.fil. B. Barkus ir v.s.fil. L 
Jonaitis. _________
diplomus. Tačiau, nežiūrint sunkumų, 
koks tai buvo gyvas, entuziazmu verdan
tis laikotarpis! Dar visi atsiminėm. kaip 
neseniai atgauta nepriklausomybė, rūpėjo 
kad ji išsilaikyti), kad kraštas progresuo
tų. Todėl atydžiai sekėm politinį gyveni
mą, karštai diskutavom, veikėm ... 
Universitetas buvo tarsi barometras kraš
to politinių nuotaikų - viskas jame atsis
pindėjo. Studijuojant susiformavo ir 
ideologiniai pagrindai.

T. Ž.: - Kokiai ideologinei grupei Jūs 
pats priklausėte?

I. J.: - Aš pasilikau skautu. Atėjęs į 
universitetą, įstojau į Studentų skautų

draugovę, kuri vėliau persiorganizavo į 
Korp! Vytis ir Studenčių skaučių draugo
vę. Man atrodė ypač brangintini skautuo
se priimti tautiškumo ir broliškumo 
principai, skirtingų nuomon ių pakentimas, 
tolerancija. Universitete skautai stengėsi 
išlaikyti politinį neutralumą, ieškoti 
susitarimo, susikalbėjimo, išvengti 
ekscesų. Šia kryptimi man ypač teko veik
ti būnant Studentų Skautų Draugovės 
pirmininku. Man ir šiandien regis, kad 
būdami mažos tautos nariai, visi turime 
vienas kitą branginti ir skirtumus tole
ruoti.

T. Ž.: - O ką dirbote baigęs univer
sitetą?

I. J.: - Atlikau karinę prievolę Karo 
mokykloje aspirantu ir 2,5 metų tarnavau 
karo aviacijoje, gavau leitenanto laipsnį, 
karo lakūno sparnus... Tačiau vis norėjau 
dirbti savarankiškai, grynai savo srityje, 
todėl 1939 m. išėjau iš aviacijos ir pasida
riau statybos rangovu. Sekėsi labai gerai, 
bet savarankiškas darbas buvo nutrauktas 
bolševikų atėjimo ir nacionalizacijos. 
Vėliau dirbau Švietimo komisariate, o 
vokiečių okupacijos metu - Komunalinės 
statybos treste. Apie to niūraus laikotarpio 
nuotaikas nebetenka pasakoti - visi jas 
atsimename.

T. Ž.: - Kiek žinau, į Vokietiją traulcė- 
tės 1944 m. kaip ir daugelis. Kaip sekėsi 
ten gyventi?

I. J.: - Paskutiniuosius karo metus 
praleidau Austrijoje, o pokarėje nusikė- 

nukclla į 4 psl.
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Lietuviškos, vestuvės Sydnėjuje

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS

Birželio 2 d., sekmadienį, sydnėjiš- 
kius nustebino šaunios vestuvės, vyku
sios Lietuvių klube.

Klausiate kas vedėsi? Jeigu taip gali
ma pasakyti - vestuves kėlė Daina ir 
Sūkurys!.. Na - juokauju! Koncertą- 
inscenizaciją lietuviškų dainų sutartinė
mis išdainavo ir tautinių šokių pynėmis 
atšoko Sydnėjaus „Dainos“ choras (vad. 
Birutės Aleknaitės ir Justino Ankaus) ir 
„Sūkurio“ tautinių šokių senjorų grupė 
(vad. Rasos Blansjaar). 

nakties ir išvykimo į jaunojo namus, 
atsieit „aną pusę“.

Visą vestuvių eigą lydėjo „Dainos“ 
choro skambios dainos, vadovaujamos 
tai Birutės Aleknaitės, tai Justino Ankaus 
- jų padainuota netoli 20!.. Kadangi 
dainuota informaliai, jos - bent man atro
dė- skambėjo dar gražiau ir įdomiau ne
gu paprastai.

Tautiniai šokiai pašokti irgi be prie
kaištų, sakyčiau „vestuviniu stiliumi“. Gal 
tik tam buvo truputį permaža klubo di-

MENO PARODA
ALD meno parodai pavyko gauti prestižinę patalpą pačiane 

miesto centre - Melbourne City Town Hall.
Pataisome anksty vesniame praneši me padarytą klaidą- pan

dai parama yra gauta iš "Melbourne City Council Sponsorsiip 
for the Arts".

Meno parodą organizuoja G.Gasiūnienė. Visais šios parodos 
reikalais kreiptis mošos komiteto adresu: ALD 13 Wickham 
Av. Forest Hill, Vic. 3131, tel. (03) 9878 5631, fax (03) 9873 
1643.

Tautodailės parodą, kuri įvyks kitoje vietoje, organizuoja 
RomaEskirtaitė.Norintiejidalyvaudtautodailėsparodoje prašo
mi kreiptis į ją adresu: 96 Gatehouse St., Parkville, Vic. 30512, 
tel. (03) 9347 0703. ALD informadja

Išleidžiam dukrelę į marteles!.. Nuotr. A. Kramiliaus
Visai vestuvių eigai pavaizduoti, bu

vo net - protarpiais - įvedama ir gausi 
butaforija - kartoninės juodmargės, avys 
ir „kriuksės“, atsiprašau - penimės!..

O visa „bėda“ prasidėjo, kai pas tėvą 
ir motiną (K. Protas ir O. Maksvytienė), 
turinčius žavią, jauną dukrą (E. Cobb), 
apsilankė piršlys (J. Maksvytis) su jaunu 
vyruku (A. Lašaitis) ir senas, bet turtingas 
našlyssu penkiais vaikais (A. Kramilius)... 
Na, su našliu susitvarkė senmergė Dara-
ta (R. Blansjaar), kuriai kaip tik tokio 
jaunikio ir reikėję!..

Nuo piršlybų prieita prie užsakų, o 
nuo čia jau nebetoli iki vestuvių, pirmos 

....jotį------ --mr-. - -inr=

Jau įlietai be Izidoriaus Jonaičio
atkelta iš 3 psl.

liau į Ravensburgą, kur buvo susibūrę 
nemažai lietuvių ir jau prasidėjo orga
nizuotas lietuviškas gyvenimas. Buvo 
įsteigta lietuviška gimnazija, kur ir aš 
mokytojavau iki pat emigracijos. Dėsčiau 
savo specialybės dalykus ir UNRAfos 
statybininkų kursuose. Teko skaityti vie
šų paskaitų.

T. Ž.: - O kaip galėtumėte susumuoti 
jau bent 35 metus savo gyvenimo 
Australijoje?

I. J.: - Po pirmųjų dviejų privalomo 
darbo sutarties metų, išlaikiau užsie
niečiams privalomus egzaminus, gavau 
architekto teises ir iki išėjimo į pensiją 
dirbau NSW valstijos Architektūros 
įstaigoje prie viešųjų pastatų, ypač mokyk
lų ir ligoninių projektavimo.

T. Ž.: - Šalia to, kaip gerai žinome, 
buvote ir esate aktyvus Lietuvių ben
druomenės narys. Niekad nevengėte 

nė bus gyva!
'Mūsų Pastogė?'Nr.23 1996.6.10 psL4-

džioji salė, turėjusi sutalpinti chorą, šo
kėjus ir koncerto dalyvius (perskyras į dvi 
dalis, paliekant salės vidurį „vestuvėms“). 
Bet ir tai šokėjai sugebėjo „pasiausti“ 
tikrai šauniai, ypač, kai paragavo vestuvi
nių „gėrimų“... O tų šokių, pavadintų 
nuostabiausiais vardais, buvo įvairiausių: 
Subatėlė, Jievaro tiltas, Vajaunas, 
Vestuvinė polka, Šlepsiukas - ak, kur čia 
juos visus ir išskaitysi!

Be dainų ir šokių vyko ir vestuvių
vaidyba, sunešant ir išnešant butaforiją. 
Nežinau, kieno tai buvo „išradimas“, kaip 
viską apskaičiuoti, bet - esamomis 
sąlygomis - viskas ėjo beveik laikrodžio

□ I ' '' . 1 □ I --------  Į □ Į — I □ LjbmseJŪ l=

įsipareigojimų ir visuomeninio darbo: 
apylinkės ir krašto valdybose, krašto 
tarybose, „Mūsų Pastogės" kolegijoje ir 
patariamojoje komisijoje, Inžinierių ir 
Architektų draugijoje, žinoma, skautuo
se... Dvi kadencijas išbuvote Krašto 
valdybos pirmininku ir kaip tik Jums 
pasisekė sutaikyti ir suderinti tuomet 
skaudžiai besipykstančią, suskilusią 
lietuviškąją Australijos bendruomenę. 
Buvote išrinktas į Pasaulio lietuvių ben
druomenės seimą. Taip daug bendruo
menėje dirbęs, pasakykite, kaip žiūrite į 
Australijos lietuvių bendruomenės ateitį?

L J.: - Tikiu, kad Australijos lietuvių 
bendniomenė dar ilgai gyvuos ir veiks. 
Nors ir nelabai skaitlingi, Australijos 
lietuviai yra gerai organizuoti, turi savo 
namus, spaudą, mokyklas, organizacijas. 
Gyvenamasis laikas gali priversti keisti 
darbo ir bendravimo formas, reikia būti 
pasiruošusiems sutikti tuos pasikeitimus, 
nebijoti ir nesmerkti naujų pasireiškimų, 
bet juos suprasti ir priimti, o bendraome- 

tikslumu. Įjungtas ir jumoras - „sunkiųjų" 
kraičio skrynių nešimas, piršlio (vargše
lio!) korimas... O jau vestuvinių saldainių, 
grįžus jauniesiems iš bažnyčios, teko 
visiems (kai mažas buvau - netekdavo, 
vyresnieji nustumdavo; už tai šį kartą 
„atsigavėjau“).

Beje, artistais buvo ir dainiečiai ir 
sūkuriečiai, ir net publika, kuriai ar ne 
dvi dainas reikėjo „padėti“ dainuoti ves
tuvininkams, nors dalis žiūrovų žinomas 
dainas dainavo ir be jokių prašymų.

O jau katučių, katučių vestuvininkams 
- salė plyšėtojo nuo jų!

Sutinkame jaunuosius. Nuotr. A. Kramiliais

Naujasis liauno Arkivyskupas - Jo 
Ekscelencija Sigitas Tamkevičius

E. Katino nuotraukoje: Jo Ekscelen
cija arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

Apaštalinė Nunciatūra praneša, kad 
šeštadienį, 1996 m. gegužės 4 dieną, 
dienraštis „L'Ossevatore Romano" 
išspausdino informaciją apie Kauno 
Arkivyskupo atsistatydinimą.

Sydnėjaus Liet, moterų socialinės globos draugijai
Mielos Sesės, sveikiname Jus 40-ties metų darbo jubiliejaus proga. Linkime ir ; 

toliau būti stipriom ir darbingom, padedant varge patekusiam lietuviui.
Melbourne Liet moterų soc. globos d-ja

Žodžiu, tai buvo puikus koncertas, 
skirtingas nuo įprastinių, sukėlęs ne tik 
estetinį pasigėrėjimą, bet ir iššaukęs 
šypsenas veiduose.

Vestuvės, kaip ir turėjo baigtis, baigė
si visų bendru pasismaginimu prie ka
vos puoduko ir pyragų (gal kad žmoniės 
nesakytų: „Per barzdą varvėjo, burnoj 
neturėjau!..“) ir „Dainos“ choro valdybos 
pirm. Vinco Binkio padėka „Vestuvų“ 
dalyviams ir svečiams.

O mes labai dėkingi už pakvietimą į 
vestuves! „ * ,B. Žalys

Jo Eminencija kardinolas Vincenta 
Sladkevičius, praėjusiais metais ragpjū 
čio 20 d. sulaukęs 75 gyvenimo met; 
pagal bažnytinės teisės kodekso 401 kano
ną įteikė Šventajam Tėvui Jonui Pauliui 
H savo prašymą atsistatydinti iš užima
mų pareigų.

Jo Šventenybė Popiežius Arkivysku
po V. Sladkevičiaus įpėdiniu paskynę 
Ekscelenciją Sigitą Tamkevičių, kuris lig 
šiolervykdė vyskupo augziliaro pareigass.

Apaštalinis Nuncijus, giliai įvertin
damas garbingiausiojo kardinolo V.'. 
Sladkevičiaus didžius sielovadinius ir 
humaniškus nuopelnus Bažnyčiai, re&i- 
kia savo broliškus ir širdingus sveikina
mus Jo įpėdiniui ir linki gero apaštaliniop 
triūso darbuojantis Kauno Arkivyskupi- ■ 
jos, Lietuvos ir pasaulio Katalikų Bažny- ■ 
čios bei visos lietuvių liaudies naudai.
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
1941 metų Birželio penkioliktoji

(Atsiminimai)
S. Augustavičius

Tą naktį daugelis žmonių matė ma
itą Šviesas klajojančias tarp vien
kiemių, judančias kaimų keliais, girdė
jo sunkvežimių motorų ūžimą, buvo ir 
tokių, kurie girdėjo vaikų klyksmą, 
sėtinų aimanas ir rusiškus keiksmus.
Aš nieko nemačiau ir negirdėjau 

Begodamas palaimintu aštuoniolikos 
setą jaunuolio miegu kluone ant švie- 
So šieno stirtos ir, kai pramerkiau 
mieguistas akis, saulutė jau šypsojosi 
virš tolimų miškų. Dar mieguistas 
nušliaužiau nuo stirtos, pasiraiviau, 
nėjęs prie šulinio pasėmiau porą kibi
rą vandens ir supyliau į lovį, iš kurio 
tyruliai atsigerdavo. Nusiėmęs dro
vius marškinius, nuprausiau veidą ir 
tratinę šaltu kaip ledas vandeniu, 
baltinius panaudojau vietoje rankš
luosčio ir jais, jau šlapiais, vėl apsivil- 
ta. Šaltas vanduo išblaškė miegus ir 
tk tada pastebėjau kažką neįprasto. 
Niekada rytai nebuvo tokie tylūs kaip 
šs. Papurčiau galvą ir akimis apibėgau 
Hemą. Lyg nepastebėjau jokių pa
sikeitimų. Tvarto durys plačiai atvertos 
kaip paprastai tuo ryto metu, karvės bū
tą pamelžtos ir gyvuliai išvesti į ganyk
lą. Kiaulės knarkė savo kampe, virš- 
kindamos pusryčius, vištos kapstėsi ant 
skiedryno, ieškodamos sliekų, iš kami- 
nokilo melsvi dūmai... Aš vėl papurčiau 
galvą, bet ta neįprasta tyla tebevieš
patavo, kažkaip pripildydama mane 
nerimu ir kažko baisaus nujautimu, 
jautėsi lyg viskas glūdėjo gedule.

Virtuvėje radau tėvą, motiną, seserį ir

V. U. bibliotekos bičiuliams
Kai Vilniaus universiteto bibliotekai 

reikėjo paramos, kad Maskva negalėtų 
jos izoliuoti nuo Vakarų pasaulio, jūs 
atsiliepėt, kaip dvasios milžinai. Mes 
paprašėm, ir pinigai ėmė birte birti į 
V. Ų. bibliotekos krepšelį, kaip dabar 
byra Tremtinių namams, našlaičiams, 
mokykloms.

Ramiai skaitykite toliau - daugiau nie- 
toneprašysim.

Tada siuntėm pinigus tiesiog į leidyk
lą Munchene, o universitetas galėjo 
užsisakyti, ko tik jiems reikėjo.

Atkūrus nepriklausomybę, padėtis 
pasikeitė. Nei Lietuva, nei universitetas 
turtingesni nepasidarė, bet atsirado dau- 
giau asmenų ir organizacijų, kurios nu
stojo baidytis, kad „parama nuplauks į 
Maskvą“, ir universitetas ėmė gauti 
daugiau paramos.

Atsitiko ir kitas dalykas. Nukritus 
slaptumo skraistei, pamatėme, kokį 
materialinį ir dvasinį skurdą paliko 50 
metų šeimininkavęs okupantas. Pagalbos

Širdį paskyrė dainai
Prieš mane visa eilė išleistų knygų 

Australijoje. Jos sieja su žmonėmis, kada 
tai buvusiais jaunais, pilnais energijos, 
tačiau ir dabar darnenuilstančiais kūrėjais.

Vienas jų - garbingo amžiaus sulaukęs, 
buvęs Geelongo lietuvių bendruomenės 

brolį prie pusryčių stalo. Tušti indai 
netvarkingai išsklaidyti, dar nenurinkti. 
O ta baisi tyluma viešpatavo ir čia.

- Ar kas atsitiko praėjusią naktį? - 
paklausiau kažkodėl užkimusiu balsu 
sustojęs prie durų, lyg bijodamas žengti 
toliau.

- Taip, kažkas baisaus įvyko praėjusią 
naktį. - tėvo balsas buvo užkimęs, 
susijaudinęs, žodžiai krito kaip švino 
gabalai į tą tirštą tylą, pripildančių visą 
namą, - Valaitį, Dargevičių, Martyną ir 
jų šeimas išvežė...

- Išvežė? - aš negalėjau suprasti. Kas 
gali išvežti suaugusius žmones ir jų 
šeimas iš jų namų?

- Taip, visus. Nakties metu jie buvo 
sugrūsti į karinius sunkvežimius ir iš
vežti į Kėdainių stotį. Vilkstinės 
gyvuliams vežti vagonų, prikimštų 
žmonių iš visos apylinkės, dar tebestovi 
stotyje. - Tėvas kalbėjo įmeigęs akis į 
lubas virš mano galvos, jo lėti žodžiai 
krito iš virpančių lūpų.

- Bet kodėl? Kur? - aš mikčiojau vis 
dar neįsisąmonindamas kas tikrai įvy
ko, negalėjau suprasti kaip tai galėjo 
įvykti.

- Niekas nežino kodėl ir kur juos veš... 
- apsisukau ir išėjau tėvui nebaigus 
sakinio. Lauke vasaros ryto saulė švietė 
iš mėlyno dangaus. Apšviestas jos 
spindulių, tiesėsi kilimas geltonų, ža
lių, rudų ir juodų laukų, po juos išsimėtę 
vienkiemių namai slėpėsi tarp žalių so
dų, melsvi dūmai kilo iš virš šiaudinių 
stogų kyšančių kaminų. Valdiškas 
miškas lyg juodas brūkšnys horizonte 

reikėjo visur.
Nebedrįsom prašyti aukų universite

tui, kai reikėjo susirūpinti mokyklomis, iš 
kurių tie universiteto studentai turės ateiti. 
Kai reikėjo susirūpinti vaikais, kuriuos 
reikėjo aprengti ir pavalgydinti, kad galė
tų eiti į mokyklą ir sėkmingai mokytis.

Kai nebedrįsom prašyti, jūsų aukos 
surado kitą kelią. Dabar jau keleri metai 
mes tik prenumeruojant žurnalus V. U. 
bibliotekai: „Australasian Science“, 
„Australian Geographic“,, ,New Scientist“ 
(U.K. edition), „Journal of Applied 
Probability“, „Journal af the Royal 
Statistical Society“ ir „Mūsų Pastogę“.

Šiuo metu V.U.B. bičiulių sąskaitoje 
yra $ 900. Dar šįmet kai kurių prenume
ratų atnaujinimui reikės apie $ 400. 
Palaipsniui V.U.B. bičiulių sąskaitą 
uždarysime, o dalį pinigų (jūsų!) pa
naudosime pasiuntimui knygų į įvairias 
Lietuvos mokyklas.

Tikimės, kad dėl to mūsų nebarsite.
A. Karazijienė ir V. Vaitiekūnienė 

visuomenininkas, dainininkas, dainų ir 
muzikos mokytojas, vadovavęs savaitga
lio mokyklos vaikų ir suaugusių chorui, 
liaudies menininkas, dekoratorius, po
puliarių patriotinių ir kitų dainų kūrėjas - 
kompozitorius Mečys Kymantas - Kla- 

juosė kaimą ir išsimėčiusius vienkie
mius. Miško pakraštyje, tik stogas ma
tosi namo, kuriame gyveno Valaičiai. 
Dūmai nekilo iš balto kamino. Ten jau 
nėra Valaičių šeimos ugniai užkurti!.. 
Stasio ir Petro, kurie su manimi augo, 
lankė tą pačią mokyklą kaimo gale, ten 
jau nebėra. Jie buvo patalpinti į karinius 
sunkvežimius ir nakties priedangoje 
išgabenti Kėdainių stotin. Sugrūsti į 
vagonus kaip gyvuliai ir bus vežami 
nežiniakur. Mano protas negali to priimti, 
negali suprasti šitokio niekada negir
dėto įvykio.

Pasuku akis į dešinę. Namas, kuria
me gyveno Martynas, nesimato iš čia. 
Jis slepiasi už senų medžių kaimo 
pradžioje. Jauni žmonės, kūdikis ant 
rankų. Išvežti?

Dar toliau į šiaurę, tolokai nuo kaimo, 
nematomi iš mano tėvo kiemo, už aukš
tos alyvų gyvatvorės juosiančios parką 
ir sodą, slepiasi seni dvaro rūmai. 
Dargevičius nupirko šį dvarą tik prieš 
porą metų. Jauna šeima, pilna šviesių 
ateities svajonių, pirmas kūdikis, gimęs 
tik prieš keletą mėnesių. Jie irgi išvežti?

- Ne, negali būti! - šnabždėjau, nors 
žinojau, kad tėvas tos pasakos ne
išsigalvojo, nejuokavo, sakydamas man 
apie praėjusią naktį, mėgindamas 
sulaikyti besiveržiančias ašaras iš akių.

Nemačiau, tik jaučiau, kaip brolis 
atsistojo prie manęs. Be žodžio jo 
žvilgsnis nuklydo laukais, kur stovėjo 
namas, iš kurio kamino dūmai taip pat 
nerūko, ir aš jaučiau, kaip jis ėmė vir
pėti lyg būtų sušalęs po tuo vasaros 
dangum. •

Gal jau tada dar nesuprasdami ir 
nežinodami nujautėme Lietuvos žmo
nių naikinimo pradžią, kuris užsitęsė 
penkiasdešimt metų ir, kurio galo ma
no brolis jau nebesulaukė...

jūnas.
Jis gimė 1920.8.3 Jonavoje. Iš profesi

jos mokytojas, baigęs mokytojų semina
riją. Besimokindamas keturis metus gro
jo smuiku ir kt. muzikos instrumentais 
seminarijos orkestre.

Per savo kūrybos laikotarpį (1962 - 
1993 m.), Geelonge- Australijoje, išleido 
savo sukurtų giesmių ir dainų rinkinį 
„Tau, Tėvyne, mūsų giesmės, dainos", 
pasirodžiusį 1995 m. 134 psl. rankrašty
je. Rinkinį išleido pats autorius fo
tokopijavimo būdu. Tiražas - 30 egz.

Šio rinkinio giesmėms ir dainoms 
žodžiai, lyrika parašyti Australijoje, 
Amerikoje ir Lietuvoje gyvenančių ar 
gyvenusių poetų. Iš Australijoj gyvenan
čių: Irenos O‘Dwyer-Vakarytės „O, 
Viešpatie, parodyk kelią“, M. Mala- 
kūnienės „Yra šalis“, J. Mikšto „Ne
užmirštamai Lietuvai“, „Besiilginčiai 
mamai“ ir kitoms, B. Žalio eilėraštį dainai 
„Dvi motinos“.

Tarp kitų poetų yra ir Geelongo lietu
vių choro dainininkų eilėraščiai: Stasio 
Karpalavičiaus (miręs) „Ko verki“, Liudo 
Bungardo „Tėvynės ilgesys“ ir Algio 
Karpavičiaus (miręs) „Skautė vaidilutė“. 
Šioje knygoje yra ir poetės Birutės 
Pūkelevičiūtės kūryba „Paskutinis bir
želis“. Knygoje taip pat yra ir poeto, 
gyvenančio Amerikoje, A. Radžio eilės 
giesmei „Ateiki dar kartą“, „Palikimas“ ir 
kitų kurti žodžįai.

------------ ,
Vincas Kazokas

DRAUGYSTĖ

M. K. Čiurlionio temomis

I 
Kad tu žinotum, broli, į

Kokia baisi ir žudanti vienatvė, 
Tokia baugi ir neaprėpiama |
Kaip visata: joje mes sklandome |

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
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I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I

Kaip kūnai, išmesti erdvėj, |
Su niekuo nesutapdami |
Ir nieko nepavydami — Į
O toliuos skrieja šviesuliai I
Tokie pat vieniši savais keliais. I

I
Tada susikurtam draugystę, I
Kaip laužą vidury nakties - I
Iliuzorinę saulę. I
Prie jos mes šildomės I
Su ja norėdami sutapt, I
Galbūt, joje sudegt, ištirpt, I
Gyvent viltim, kad nesi vienas, I

vienišas —I
I

Ak, ieškote ir trokštate draugystės, 
Tokios šviesios ir didelės, 
Kurioj sutilptų neaprėpiama

vienatvė, I 
Kurion subėgtų tolimi ir vieniši I 

pasauliai, I 
Jų viltys, išganymas ir paskirtis I 

realizuotųsij 
Vienoj ir amžinoj būty, |

Kuri vadinasi draugystė — |
I

Kokia palaima, broli, kad ir maža,\ 
iliuzinė draugystė I 

Žmogaus, gėlės ar Dievo I
Kankinančioj vienatvėj----- I

I
Daug dainų buvo spausdinta šaulių 

žurnale „Lietuva - lietuviams“ per buvu
sią redaktorę O. Stimburienę Adelaidėje, 
daug išdainuota visoj Australijoj, ar skrai
do po visą pasaulį.

Ši Mečio Kymanto dainų ir giesmių 
knyga buvo pristatyta Geelongo ir Apy
linkės lietuviams per Geelongo radio 
pusvalandį 1995 m. spalio mėn. Ją prista
tė radio valandėlės pranešėja Irena Skery-
tė-Luscombe.

Kiekvienais metais vasario mėn. gale 
Geelongo mieste švenčiama Pako-Festa 
tarptautinis festivalis. Geelongo lietuvių 
bendruomenė visuomet jame dalyvauja; 
ar su daina, ar tai šokiais, ar lietuviška 
tautine daile. Šiais metais į suorganizuotą 
meno, literatūros ir muzikos vakarą, 
pavadintą „Polyglots at Pako“ buvo 
pakviestas ir mūsų kompozitorius M. 
Kymantas-Klajūnas, pristatyti savo kny
gą Geelongo miesto visuomenei, bet dėl 
silpnos sveikatos pristatyme dalyvauti 
negalėjo.

Gamta Mečį Kymantą apdovanojo 
dviem talentais - literato ir muziko. Ši
knyga - tai kompozitoriaus sunkių grum
tynių su liga vaisius. Dainų reikia kaip 
druskos. Net sunkiausiais gyvenimo 
momentais Mečys savo tautiečiams pa
deda gyventi - gaivina dvasią, skleidžia 
optimizmą. Muzikos baruose padaryta 
kalnai darbų, turėta geriausių ketinimų, 
niekam nepagailėta jėgų, širdies šilumos.

Tavim mes didžiuojamės, Mečy, už 
veiklumą, gyvastingumą. R. Skerienė

L'Mūsu,Pastogėi'Mr.23.L990.4.10 jr&S. ■,
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^SPORTAS
Lietuvos krepšininkai Australijoje

Antanas Laukaitis

Australijos Krepšinio federacijos 
prezidentas D. Butler, viešėdamas 
Lietuvoje, pakvietė Lietuvos vyrų rinkti
nę atvykti į Australiją ir sužaisti čia eilę 
rungtynių su olimpine vyrų krepšinio 
rinktine. Buvo pasirašyta sutartis, kurioje 
pasakyta, kad į Australiją negalės atvykti

Dalis olimpinės rinktinės, iš k.: treneriai - V. Garastas, J. Kazlauskas, D. Nelsonas 
ir krepšininkai - G. Einikis ir A. Karnišovas.
Sabonis ir S. Marčiulionis. Prieš pat 
atvykstant į Australiją paaiškėjo, kad ir 
kiti du geriausi rinktinės žaidėjai, t.y. 
geriausias Barcelonos žaidėjas A. Kar
nišovas ir dabar Rusijos Saratovo 
komandos „žvaigždė“ G. Einikis, dėl 
turimų ten varžybų, taip pat atvykti ne
galėjo. Komandoje iš pagrindinių žaidė-

Iš k.: žaidėjai - R. Kurtinaitis, D. Lukminas, Š. Marčiulionis, V. Praškevičius ir A.
Sabonis. __________
jų liko tik mums gerai žinomas veteranas 
R. Kurtinaitis. Visi kiti žaidėjai, nors 
paskiruose Lietuvos klubuose ir yra patys 
geriausi, buvo jauni ir didesnio tarptauti
nio žaidimo patyrimo nedaug teturį. Taip 
kad į Australiją atvyko nepilna rinktinė. 
Trenerių ir vadovų pasisakymu, šioje 
kelionėje, stebint jaunųjų žaidimą, bus 
pilnai sudaryta pilna Lietuvos olimpinė 
12-kos žaidėjų rinktinė, prie esamų 5-kių 
dar pridedant 7-nis čia esančius krep
šininkus.

Pirmasis mūsų vyrų pasirodymas bu
vo tolimajame Perth‘e. Šių pirmųjų 
rungtynių laukėme visi: tiek australai, tiek 
Australijos lietuviai. Australų „Smiths 
Boomers“ (toks pavadinimas) vyrai buvo 
labai gerai pasiruošę ir žaidimą pradėjo 
greitu puolimu ir gerais metimais, tuoj 
pat rezultatą perimdami savo naudai. Mū

sų jauni vyrai po ilgos kelionės ir, žinoma, 
silpnesnės sudėties, australų žaidimui 
prilygti negalėjo ir pirmas rungtynes 

"Mūšų Pastogė" Nr.231996.6.10 psl. 

pralaimėjo rezultatu 65 : 92.
Tuoj pat, kitą dieną, jau buvo žaidžia

ma Adelaidėje. Čia irgi lietuviai pasi
priešinti stipriau negali ir taip pat pralaimi 
rezultatu 55 : 82. Australų spauda, nors 
gana korektiška, bet lietuvių žaidimu yra 

.nusivylusi, svarbiausia, kai pralaimima 
tokiu dideliu skirtumu ir publika neturi 
didesnio noro mokėti gana nemažą sumą 
už bilietus ir matyti tik australų laimėji- 

apylygė ar net mūsų komandos laimima.
Tačiau sydnėjiškiai lietuviai su dide

liu susidomėjimu laukė saviškių pasiro
dant čia. Sutikau juos kartu su garbės 
konsulu V. Šliteriu ir V. Karpavičium 
Sydnėjaus aerouoste. Daug pažįstamų 
veidų, nors ir nelabai jau linksmų. Nuly- 
dim į viešbutį, vėliau į trumpą treniruotę 

ir vakare jau, kartu su tikrai dideliu būriu 
tautiečių, laukiame Sporto centre pra
sidedančių rungtynių. Pristačius žaidėjus 
ir gražiai nuskambėjus mūsų solistės 
Gražinos Zigaitytės-Hurba giedamų 
Australijos ir Lietuvos himnų garsams, 
prasidėjo rungtynės. Pradžia tikrai gera. 
Pirmą metimą daro lietuviai ir kurį laiką 
net veda savo naudai. Tačiau, jau po 5-kių 
minučių žaidimo, iniciatyvą perima 
australai ir veda visą pirmą kėlinį, jį 
laimėdami rezultatu 59 : 37. Lietuvių 
žiūrovų tarpe matosi nusivylimas ir 
nusivylimas, kad mūsiškiai daro tiek 
daug klaidų ir blogai mėto. Bet ką 
padarysi!..

Prasideda antras kėlinys. Jau iš pat 
pradžių vaizdas visai kitoks. Matosi 
komandos daug gražesnis susižaidimas, 
geresni mėtymai. Ir lietuviai šį kėlinį ve
da savo naudai net 11-ka taškų. Jau ir mū
sų žiūrovai atsigavo ir girdisi „Lietuva, 
Lietuva“ šauksmai. Likus žaisti 5-kioms 
minutėms, padarius mūsų komandai kele
tą didelių klaidų ir už 5-kias baudas 
aikštę palikus puikiai žaidžiančiam 218 
cm. aukščio centro puolėjui E. Žukaus
kui. australai šio kėlinio rezultatą lygina, 
tačiau kėlinį vis vien pralaimi penkių taš
kų skirtumu. Galutinis rezultatas austra
lų naudai 100 : 83. Iš lietuvių daugiau
siai taškų įmetė Praškevičius - 18 ir 
6.....................................   ■ ■ ■

Sydnėjaus koviečių pagerbimai
Gegužės 25 dienos popietę, puikioje 

„Kovo“ iždininkės Gražinos ir jos vyro 
golftninko David Newman rezidencijoje, 
įvyko sportininkų, Sydnėjaus koviečių 
pagerbimas - lešminė. Šį kartą susirinko 
tikrai gražus sportininkų ir jų rėmėjų bū
rys. Matyt nauja, jaunųjų vadovaujama 
„Kovo“ valdyba, pritraukė ir daugiau 
jaunimo. Nors rudens šaltas oras ir reikala

vo šiltesnio apsirengimo, tačiau gražiame 
ir medžių apsuptame kieme degė storų 
rastų ugnis, o barą aptarnaujantieji kovie- 
čiai taip pat svečius tinkamai „šildė“. 
Kepsnių ir dešrų kepėjas (o jam tas darbas 
tikrai tinka) P. Viržintas, padedamas 
kovietės, geros krepšininkės ir Lietuvių 
klubo šeimininkės dukros, R. Kaspe-

raitytės, bei pačios šeimininkės Gražinos, 
savo skaniais kepsnių kvapais suviliojo 
visus svečius. Pavalgius ir pirmąjį trošku
lį numarinus, klubo pirmininkas, niekada 
nepavargstantis (o kad daugiau Sydnėjuje 
tokių būtų) P. Andriejūnas, pranešė 
daugiausiai per metus nusipelniusių

Lukminas -15.
Kalbant apie šias rungtynes (nežinau 

kaip buvo kitur), negalima būtų nepaminė
ti ir australų teisėjų. Tai buvo tikrai ne 
olimpinio ir tarptautinio standarto tei
sėjavimas. Ne tik mano, bet ir kitų, apie 
krepšinį nusimanančių žmonių nuomo
ne, tai ypatingai neteisingas baudų davi
mas (australai jas išnaudojo kone 100%), 
kuris turėjo būti atvirkštinis ir už kietą 
fizinį kūnų dengimą baudas turėjo gauti 
australai, o ne daug švelniau žaidžiantys 
lietuviai. ■: ’Si

Bendrai kalbant apie šią išvyką, tai 
Lietuvos vadovų buvo padaryta klaida, 
kad pvz. po kiekvienos dienos rungtynių 
Perth‘e, Adelaidėje ir Sydnėjuje, dabar 4- 
rias dienas vyrai bus Canberioje. Su tuo 
tikrai nereikėjo sutikti, o daryti rungtynes 
tik kas antrą dieną, duodant žaidėjams 
poilsio, o tuo pačiu, truputį pamatam ir 
Australijos miestų, nes dabar žaidėjai 
man sakė, kad jie matė Australijoje tik 
sporto sales ir viešbučius.

Kas liečia pačius lietuvius, tai buvo 
mūsų, ypatingai jaunimo, didelis nusi
vylimas. Ne pralaimėjimais, bet tuo, kad 
nebuvo galima artimiau susipažinti su 
jaunaisiais Lietuvos krepšininkais. Po 
rungtynių Sydnėjuje, Lietuvių klube bu
vo surengtas visiems svečiams priėmimas 
- vakarienė. Jau seniai šiame klube 
nemačiau tiek daug mūsų jaunimo. Ir 
koks buvo jų nusivylimas, kai vadovai 
neleido žaidėjams dalyvauti šiame 
priėmime, juos po rungtynių pasiunčiant 
tiesiai į viešbutį. Patys krepšininkai su 
tikru kartėliu man sakė, kaip jie norėjo ar- 

pa n i: k a 
A.a. Ričardui Šcmctai

iškeliavus į Amžinybę, nuoširdus ačiū kun. dr. P. Daukniui už lankymą 
ligoninėje ir laidojimo apeigas. Esame dėkingi parapijos chorui už gražias 
giesmes. Nuoširdus ačiū dalyvavusiems laidotuvėse ir už užprašytas šv. Mišias, 
vietoj gėlių aukas ALF, už jautrius atsisveikinimo žodžius bendruomenės vardu 
- dr. A. Zdaniui, klubo vardu - Z. Augaičiui, korp. "Romuvos" vardu - arch. J. 
Zaikauskui, ALF vardu - A. Šimkui ir pensininkų vardu - V. Kružienei. 
Dėkojame MLKMDr. narėms už gražiai paruoštus šermenų pietus, taip pat 
mieliems prieteliams, lankiusiems Ričardą ligoninėje ir už pareikštas užuojautas 
žodžiu ir raštu. Liūdesyje likę

Vlada Petraitienė, sūnūs - Algis, Jonas ir jų šeimos

koviečių pavardes ir visų vardu jju« 
pasveikinęs, įteikė dovanas. Po oficia
liosios dalies, buvo ir toliau drauąška 
smaliūgaujama - kas su kava, skaliau 
pyragais, o kas ir su kilnesniais gėrimais 
Nuotaika buvo tikrai labai gera ii 
bendravimas su sportiniu jaunimu buvo 
labai gražus ir nuoširdus. Svečių tirpi 
buvo malonu matyti Lietuvos ą®a 
konsulą V. Šliterį su ponia, mūsų i® j 
karo laivyno komanderį A. Dičiūis|s 
ponia. Lietuvių klubo pirmininką V. Siu 
kį, „Dainos“ dirigentę B. Aleknaitę l*į 
la, kad ji čia nepravedė skambios d® 
lės) ir viešnią iš Lietuvos - Liauja 
krepšinio rinktinės vyr. gydytojo dr. f V 
Zumerio žmoną Ireną. Dalyvavo ir gulžn 
skaičius „Kovo“ bičiulių, nors gerosi d: 
lies „Kovo“ garbės narių nesimatė, tnei 
jie jau taip suseno, kad ir į metinį saw 
sportininkų pagerbimą tingi apsilankyti?

Ačiū koviečiams ir šeimininkams oi 
gražią popietę, skanius kepsnius it 
jaunatvišką draugystę su koviečiais. .

Ant Laukaitis
===inr=ini-.. -imi _im — 

timiau susipažinti su mūsų jaunimui i 
sų merginomis, kurios taip pat yu 
sportininkės. Ir tikrai nežinau, kodėl 
vadovų buvo padaryta, ypatingai, kadi 
dieną buvo nežaidžiama ir tik autob 
važiuojama į sostinę Canberrą. Ui 
„diktatorišką“ komandos vadovų spa 
mą Australijos lietuvių jaunimas ji 
tikrai niekada nedovanos.

Po trečio pralaimėjimo australų sp 
da gana stipriai kritikavo šią kelionei 
nepilnu komandos sąstatu, nes finansai 
ši išvyka australams bus nuostolinglĮ 
jau antrą kartą lietuvių krepšininla 
atvykdami nepilnos sudėties, nuvilia fe! 
krepšinio vadovus, tiek ir krepšinį mėgs® 
čius žiūrovus. Dar prieš kelionę, metų pi 
džioje, Lietuvos spaudoje perspėjau krqm 
nio vadovus, kad jeigu važiuos į Australija.^ 
tik su pilnu komandos sąstatu, nes ausin 
yra stiprūs ir žaidžia gerai. Kitu atžvilgiui 
riau, kad išvyka neįvyktų. Tačiau to nets 
paklausyta ir dabar turimi gana skaud 
pralaimėjimai. O kas liečia mus, šio ta 
tautiečius, tai. žinoma, būtų daug genaus 
tani lietuvius laimint, bet mes tikrai mon 
niai esame su jais ir linkime, kad kada u 
Atlantos olimpiadoje, būdami savo pilna 
sąstate, jie susitiktų su australais ir parodj 
pilną savo žaidimą ir revanšinį laimėjio 
Gaila tik, kad daugumai iš mūsų nes 
artimiau pabendrauti su šiais Lietui 
krepšininkais, parodant ne tik mūsų, be 
Australijos gražųjį kraštą. Tad sėkmės atei 
je, o ypač Atlantoje.

Paskutinės žinios iš krepšinio rungtynių 
Canberroje (3/6) pralaimėta rezultatu 88:' 
ir Geelonge (4/6) pralaimėta rezultatu 85:!
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s SKAITYTOJŲ ŽODIS »
Gerb. p. Redaktoriau,

Atsiliepiu į p. Algio Bučinsko laišką 
Jfūsų Pastogėje“ 1996 m. balandžio 29 
ITame laiške p. Bučinskas kritikuoja p. 
Hip Ruddock, imigracijos ir dau- 
giakultūrinių reikalų ministrą, už pa
lyginimą lietuvių - ar įtariamų karo nu- 
iikaltimais Antrojo pasaulinio karo metų 
Sėtuvių (neaišku, kuriuos iš jų p. Bu
liškas turi omeny) prie Azijos gangste
rių, žmogžudiško Pol Poto režimo Kam
elijoje bei afganų ir jugoslavų karo 
fcikaltėlių.

Aš esu matęs ir atidžiai perskaitęs 
tsaipsnį, pasirodžiusį „Courier Mail“ .ir 
tegaliu sutikti su p. Bučinsku; kad p. 
Mock pavartojo šiuos palyginimus, 
lietuvių tariamai įveltų į žydų žudymą 

torojo pasaulinio karo metu“ pami
šimas, mano nuomone, yra reporterio 
teptas komentaras. Tai nėra p. Ruddock 
citata ir ta frazė nėra jam priskiriama. 
Todėl neatrodo, kad tiktų kritikuoti p. 
Mdock dėl komentaro, kurio, pažvel- 
isį „Courier Mail“ straipsnį, atrodo, jis 
tėra padaręs.

Kiekvienu atveju, griežtai paėmus, 
taientaras yra teisingas. „Lietuviai 
tiriamai įvelti į žydų žudymą Antrojo 
paulinio karo metu... buvo atsekti į 
Australijos sostinių miestus“. Šitokie 
įmetimai buvo pareikšti p. Efraimo 
Zuroffo iš Simono Wiesenthalio centro 
hiške Federalinei policijai 1994 m. 
tykričio mėnesį. Arčiau reikalo esmės 
(tatai, kad lietuvių paminėjimas „Courier 
M“ straipsnyje, pademonstravo iš p. 
fcmdos pusės neatsakingą ir sensacijų 
škantį žumalizmą.

Aš parašiau laišką „Courier Mail“ 
iriaktoriui tuo nusiskųsdamas ir, kiek 
teu, neseniai laiškas išspausdintas. Esu 
rp pat pereitų metų pradžioje kreipęsis 
praeitą vyriausybę, reaguodamas į šio 
tesimo pristatymą Melbourne laik
ytuose. Esu taip pat prašęs iš buvu- 
os vyriausybės užtikrinimų panašiais 
tesimais.

Aptariant tariamų karo nusikaltėlių, 
menančių Australijoje, jautrų klausimą, 
akia skirti tarp neabejotino rimto pagrin- 
> atsakingai iškelti šį klausimą ir tarp 
« klausimo kėlimo netinkamiems 
Islams siekti, kaip kad mažos etninės 
ndmomenės apjuodinimas.
Pastaruoju atveju aš kiekviena proga 

įgavau, kad apsaugočiau užtarnautai ge- 
įmūsų bendruomenės vardą.
Su pagarba

Andrius Žilinskas, 
strali jos Liet bendruomenės pirmininkas

# * *

erb. Redaktoriau,
Šių metų gegužės mėnesio 27 dienos 
fcų Pastogės“ 21 numerio reportaže 
Melaidės lietuvių bendruomenėje“ 
norius, pasirašęs, ,Ašelis“ slapyvardžiu, 
jia, kad Australijos Lietuvių Fondas 
Btė paramos prašymą Adelaidės lietu- 
I savaitgalio mokyklai ir kad Fondo 
dyba nutarusi, jog parama šiai mokyk- 
nėra reikalinga. Šis teigimas prasilen- 
isi tiesa. Apylinkės bendruomenės 
pritikime nebuvau ir nežinau koks 
ib. pirm. p. J. Vabolienės tariamas 
nsiskundimas. Tačiau manau, kad 

esamoje situacijoje yra svarbu patiekti 
bendruomenės nariams teisingą infor
maciją, paremtą dokumentacija šiuo 
reikalu, ji yra sekanti:

- Adelaidės apylinkės valdybos 
pirmininkė p. J. Vabolienė 1994 m. 
lapkričio mėn. 20 d. laišku kreipėsi į 
ALF - skirti kiek galint didesnę sumą pi
nigų iškvietimui savaitgalio mokyklai 
mokytojofjos) iš Lietuvos.

- ALF sekretorius, 1995 m. sausio mėn. 
30 d. laiške, atsakydamas į šį kreipimą- 
sį pranešė, kad po eilės pasitarimų su 
įvairiais bendruomenės veikėjais, peda
gogais bei PLB pirmininku p. B. Nainiu, 
kuris tuo metu lankėsi Australijoje, buvo 
prieita bendros nuomonės. Fondo ribo
tas. lėšas būtų prasmingiau panaudoti 
mokymo priemonėms ir mokinių tėvų 
įjungimui į šį prasmingą darbą, o ne ke
lionių išlaidų padengimui, iškviečiant 
mokytoją iš Lietuvos. Manoma, kad čia 
turime pakankamai kvalifikuotų moky
tojų lietuvių kalbos mokinimui pradžios 
mokyklos standartui.

- Prašymo, paramos savaitgalio mo
kyklai bendrai, Fondo valdyba nėra 
gavusi.

Ta pačia proga noriu priminti, kad 
prašymai turi būti pateikti ant atatinka
mos anketos - formos, kurią galima gauti 
pas Fondo įgaliotinius arba tiesiogiai iš 
Fondo valdybos. Šis formalumas yra 
reikalaujamas valstybinių tikrintojų. Apie 
tai aiškinau per praėjusį Tarybos su
važiavimą bei ankstyvesniuose aplink
raščiuose, deja, ne visuomet, prašantieji 
paramos, į tai atkreipia dėmesį.

Ateityje, prašymai paramos be už
pildytos anketos - formos nebus svars
tomi.

Taigi, būtų visapusiškai naudingiau 
ir palengvintų darbą, jeigu būtų prisi
laikoma reikalingų skelbtų formalumų 
prašymų atžvilgiu, o aprašymuose, 
liečiančiuose fondą, būtų prisilaikoma 
tikrovės.

Su pagarba
A. P. Šimkus, ALF pirmininkas

* * *

Gerb. p. Redaktoriau,
Norėčiau įsigyti sekančias knygas, 

apie kurias sužinojau iš „Mūsų Pastogės“. 
Deja, ten nebuvo nurodyta kur šias kny
gas (ir kokiomis sąlygomis) įsigyti. Jos 
yra:

1. Dr. A. Mauragio knyga „Fatališka 
klaida“,

2. E. Jonaitienės romanas „Pakely“,
3. A. Lukšytės romanas „Prošvaistė 

šešėlyje“ (I d.),
4. S. C. Rowell knyga .Lithuania 

Ascending: A Pagan Empire within East 
Central Europe 1295-1345“ (Cambridge 
Studies & Mediaeval. Life & Thought) 
išleista Cambridge universiteto, Anglijoje.

Žinau, kad yra ir kitų, norinčių sužinoti 
kaip šias knygas įsigyti. Gal galėtumėte 
pranešti, kad visi žinotų.

Jieva Arienė

Jūs nesate vienintelė, kuri klausiate!.. 
Šito anksčiau teiravosi ir kiti, telefono 
pagalba!.. Tai patys pasiklausinėję, 
teikiame prašomas žinias:

1. Dr.A. Mauragio knygą galima gauti 
pas autorių, 82 Victor Ave., Picnic Point,

Lietuvių kalbos konkursas
- tautiečių iš Australijos dėka

Balandžio 20 d. 10 vai. Alytaus I-ojoje 
vidurinėje mokykloje prasidėjo Alytaus mies
to ir rajono abiturientų ir vienuoliktųjų kla
sių mokinių lietuvių kalbos konkursas, kurio 
prizininkams garbusis tautietis iš Australijos 
Liudas Liutkus paskyrė 500 Australijos dole
rių. Jisai parinko ir konkursines temas, kurias 
moksleiviai pagal numatytas taisykles suži
nojo tik tada, kai išsitraukę burtų numeriuką, 
užrašę savo duomenis, užklijuotą voką ati
davė saugojimui iki tol, kol bus paskelbti 
laimėtojų vardai, pavardės.

, 36 jaunieji alytiškiai per 2 valandas rašė 
Į visas keturias pateiktas publicistines temas: 
I „Kaip įsivaizduojate jaunimo ateitį
- Lietuvoje?“,
į „Ką aš galėčiau nuveiktiLietuvoslabui?“,
: „Kaip galėčiau padėti vargstantiems
j žmonėms?“,

„Nesąžiningumas yra palanki dirva 
nusikalstamumui. Kaip reikėtų kovoti su 
nesąžiningumu?“.

Penkių reiklių lituanistų rašinių vertini
mo komisija dešimties balų sistema atskirai 
už turinį ir raštingumą objektyviai įvertino 
visus užšifruotus rašinius. Pirmąją vietą laimė
jo Alytaus Likiškėlių vidurinės mokyklos 
moksleivė Kristina Saikevičiūtė, rašiusi „Ką 
aš galėčiau nuveikti Lietuvos labui?“ ir 
surinkusi 86 balus. Antrasis prizas skirtas 
Jūratei Naujalytei, Alytaus Putinų vidurinės 
mokyklos mokinei, rašiusiai ketvirtąją temą 
(81 balas). Na, o pirmąją temą rašiusi Dona
ta Mitrulevičiūtė iš Alytaus Volungės viduri
nės mokyklos įvertinta 78 balais (laimėta 
trečioji vieta). Už darbą „Kaip galėčiau padė
ti vargstantiems žmonėms?“ Alytaus 7-osios 
vidurinės mokyklos moksleivė Asta Stan
kevičiūtė pelnė ketvirtąjį prizą, o penktasis 
prizas teko Gintarei Teresevičiūtei vėl iš 
Alytaus Likiškėlių vidurinės mokyklos irgi 
už ketvirtąją temą. Kadangi ketvirtoji ir 
penktoji prizininkė surinko po lygiai balų 
(76 balai), tai šias vietas paskyrė kiti trys

NSW 2213, teL (02) 773 6707. Knygos 
kaina - $ 12 + persiuntimas. Knygų skai
čius ribotas.

2. E. Jonaitienės romanas greičiausiai 
bus išleistas ateinančiais metais.

3. A. Lukšytės romano I-ją dalį ga
lima gauti pas autorę, 97 Elwin P-de, 
Peakhurst, NSW2210, teL (02)5343489.

4. S. C. Rowell knygą „Lithuania
Ascending" Sydnėjuje galima gauti 
ABBEY'S BOOKSHOPS, 131 York St., 
Sydney - 2000, tel. (02) 264 3111. Jos 
kaina $ 145. Galimas dalykas, kad ji 
gaunama ir kt. valstijų didžiuosiuose 
knygynuose. Red.

* # #
Red.: Pastaruoju metu žurnalisto pateiktas 

reportažas apie ministro Philip Ruddock 
pasisakymus Brisbanėje, o taip pat mažiausiai 
dviejuose laikraščiuose įdėta nuotrauka tariamai 
iš „Komo, Lithuania", iššaukė gyvą mūsiškių 
reakciją spaudoje ir per susirinkimus. Tarp laiš
kų redaktoriui yra p. V. L Mačio laiškas, kuria
me jis komentuoja nuotraukas tariamai iš Var
šuvos ir pasisako apie tariamą nuotrauką iš 
„Komo“:

Nuotraukoje matome „German military 
authorities“. Tie „authorities“ yra keli 
vokiškoje uniformoje daugiau statistai, ne
gu kareiviai. Nei vieno karininko. Kur jų 
ginklai ir pilna kariška uniforma, tinkanti 
karo zonai? Visa jų laikysena rodo, kad jie 
yra krasnaarmiečiai, nes jiems neduodavo 
nešiotis ginklų. Kažin ar tokia pro
pagandinė (ir dar nevykusi) nuotrauka ga
li ką nors įtikinti? 

organizacinės komisijos lituanistai.
Prizai (I vieta - 130 AUD, n vieta - 120 

AUD, UI vieta-100 AUD, IV vieta - 80 AUD, 
V vieta - 70 AUD - paversti nacionaline valiu
ta), pavasarinių žibučių puokštės įteikta 
balandžio 25 dieną. Laimėtojai visiems 
konkurso dalyviams perskaitė savo rašinius.

Štai kelios mintys, keli sakiniai atgaivai iš 
prizininkų rašinių:

„... Aš noriu pasodinti medį, bet ne tam, 
kad jis būtų nulaužtas. Jo šakos žiūrėtų į 
dangų ir įprasmintų amžiną žmogaus norą 
kilti aukštyn...

... Aš norėčiau palinkėti sau, savo 
bendraamžiams ir ateinančioms kartoms išlik
ti žmonėmis, išsaugoti ir praplėsti savo dvasi
nį pasaulį, įvertinti, branginti ir išpuoselėti 
praėjusių kartų palikimą ir, žinoma, daug 
daug dirbti, nes tik atkaklus, nuoširdus dar
bas nugali blogį, tamsumą...

... Norėčiau pabūt prie senelio, 
Laukiančio: gal kas padės?
Norėčiau pabūt paukštelis, 
Nešantis laimę žmonėms.
Norėčiau pabūt šaltinis,
Nuplaunantis sielos kančias...
... Vienintelis man žinomas būdas, galįs 

padėti nesąžiningajam - begalinis (gal per 
skambiai pasakiau, bet kito žodžio nesuradau) 
pasitikėjimas juo. Visų atstumtas nusikaltėlis 
būtų priblokštas visai svetimo žmogaus 
pasitikėjimo...

... Bet jei kiekvienas pasistengtų, daugiau 
dėmesio skirtų žmogui, kuris iš lėto skęsta į 
bedugnį, gal tada dar nebūtų taip blogai. Juk 
ir augalą, kuris pradėjo nykti, galima 
atgaivinti, pradėjus daugiau dėmesio skirti jo 
priežiūrai..."

Skaitai ir jauti aiškią, nedviprasmiškąjau- 
no žmogaus poziciją, supranti jo pilietines 

nuostatas - tikėjimą žmogumi, norą jaustis 
atsakingu. Konkurso taisyklėse numatyta te
mų apimtis (minimumas - 350 žodžių) gero
kai peršoko tą ribą, nes daugelio kalbėta ir 
nuoširdžiai, ir iš esmės.

Sveikintina, kad geradaris tautietis iš 
tolimojo kontinento šitokia forma investavo 
lėšas į ateitį. Tikimės, kad tokių ar panašių 
malonių žinių mes ar mūsų kaimynai išgirsi
me ir daugiau.

Dėkodamas mecenatui ponui Liudui 
Liutkui, kartu noriu pasidžiaugti tautietės iš 
Australijos Izoldos Požėlaitės-Davis, 1994 m. 
karalienės Elizabet II apdovanotos medaliu 
už darbą švietimo labui, gražiu tarpininkavi
mu, kadangi ji šįkart Alytaus miesto ir rajono 
bei Vilkaviškio moksleiviams pasiūlėdalyvau- 
ti lietuvių kalbos konkurse. Mat mano minėta 
garbi tautietė prieš keletą metų lankėsi mūsų 
rajone, anglų ir prancūzų kalbų mokytojams 
vedė įsimintinas pavyzdines pamokas.

Sveikatos ir kūrybinės sėkmės kilnia
dvasiams tautiečiams!

Vytautas Bigaila
Alytaus rajono švietimo skyriaus vedėjas

AUKOS "MŪSŲ PASTOGEI"

D. Martinas NSW $ 5.00
J. Paltanavičius NSW $ 5.00
L. Bernotienė NSW $ 15.00
J. Petraitis Tas. $15.00
I. Reisonienė NSW $ 10.00
J. Leščiuvienė SA $ 5.00
Dėkojame už aukas. Red.

BENDRADARBIAUK 

'MŪSŲ PASTOGĖJE'!
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I Sydnėjaus moterys švenčia savo 40 - mėtį
Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos draugija kviečia į draugijos 40

- ties metų sukakties paminėjimą - pietus, kurie įvyks birželio 9 d., sekmadienį, 
i 130 vai. p.p. Lietuvių namuose Bankstovvne.

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 
I p. A. Storpirštienei - tel. 520 3908.
| (Mums yra svarbu žinoti dalyvausiančių skaičių maisto paruošimui.)

Įėjimas 10 doi.

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

namuose.
Susirinkimo darbotvarkėje: 1. Susirinkimo atidarymas. 2. Prezidiumo sudarymas. 3. Praėjusio 

metinio susirinkimoprotokoloskaitymas. 4. Mandatų komisijossudarymas.5.Klubopirmininkės 
pranešimas. 6. Klubo iždininko pranešimas. 7. Kontrolės komiuos akto skaitymas. 8. Diskusijos 
dėl pranešimų ir veiklos tvirtinimas. 9. Naujos klubo valdybos rinkimai. 10. Klausimai ir 
sumanymai. 11. Susirinkimo uždarymas.

Visiems klubo nariams dalyvavimas būtinas. Taip pat dalyvauti susirinkime kviečiame ir sporto 
mėgėjus.

MLSK "Varpas"

Dėl siuntinių - Melbourniškiams
Melb. Lietuvių klubas organizuojahumanitarinės pagalbos siuntinių siuntą Lietuvon.
Kadangi žymiai pabrango siuntinių pristatymas Lietuvoje, esame priversti pakelti 

siuntinių kainą. Siuntinys kainuos $ 50.00 įskaitant visas išlaidas.
Dėžes atsiimti Lietuvių namuose, pradedant nuo birželio mėn. 2 dienos, po lietuviš

kų pamaldų.
Paruoštus siuntinius pristatyti į Lietuvių namus birželio mėn. 29-30 dienomis, nuo

12 vai. p. p. Melb. Liet klubo valdyba

Pranešimas Melbourno pensininkams
Sekantis Melbourno Lietuvių pensininkų sąjungos narių susirinkimas įvyks birželio 

11 <L Kas norės dalyvauti.bet nėra užsirašę, prašomi paskambinti V. Kružienei tel. 
98742456. Bus rodomas lietuviškas filmas. A. S.

• 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;
• Melbourne - birželio 9 d. (sekmadienį), 2.30 vai. Lietuvių namuose.
, Bilietai - 10 dol. asmeniui. Jaunimui - 6 dol.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••««••

IEŠKO PIRKTI
Noriu išsiųsti Maironio literatūros muziejui Br. Kviklio "Lietuvos bažnyčios" knygų 

seriją. Trūksta 3-čio (Kauno arkivyskupija) ir 6-to (Kaišiadorių vyskupija) tomų. 
Atsilyginsiu. Skambinti redakcijos tel. (02) 790 32333 arba namų tel. (po 7 vai. vakaro) 
(02) 520 3073, B. Žaliui.

50 - MEČIUI BESIRUOŠIANT
davinių, darbo pagal „kontraktą“ sąlygų 
aprašymo, kūrimosi ir t.t. O ypatingai - 
anų dienų nuotraukų. Visą medžiagą 
spausdinsime po rubrika „Pirmieji metai 
Australijoje“.

Prie siunčiamų straipsnių - nuotraukų 
pridėkite adresą ir telefono nr. Neuž
mirškite prie nuotraukų įdėti metriką, kas, 
kur, kada jose vaizduojama, jei atsimena
ma- tautiečių, vaizduojamų fotografijose, 
pavardes.

Paskubėkime, tautiečiai, nes kaip patys 
suprantate, juo toliau, tuo daugiau užmir
šime praeitį, o ir rašančių ne daugės, bet 
mažės!..

Medžiagą siųskite „Mūsų pastogės“ 
adresu, pažymint, kad tai „Pirmieji metai 
Australijoje“ skyreliui.

B. Žalys
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Artėja mūsų buvimo šiame kontinen
te 50-metis. Jį švęsime 1997 m. lapkričio 
gale. Deja, apie mūsų atvykimą, įsikūri
mą Australijoje, ne tiek jau daug spau
doje minėta (anais laikais buvo kitoki 
prioritetai!..). O reikėtų!.. Juk tai mūsų, 
kad ir mažos lietuvių tautos atplaišos, 
gyvenimo istorija. Laimei, kad yra išleis
ti du tomai Australijos lietuvių metraš
čio, bet reikiadaugiau... Turime pasisteng
ti kuo daugiau užregistruoti mūsų šiame 
krašte buvimo pėdsakų, kol dar tai 
įmanoma.

Pradžiai turiu surinkęs laivų, atvežu
sių mus į šį kraštą, sąrašus, deja, ir juos 
reikėtų papildyti - trūksta atvykimo - 
išvykimo iš įvairių uostų datų, atvykusių 
tautiečių skaičiaus, pavardžių... Reikia 
pirmųjų transportų paskirstymo darbams

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE W

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

# Nepaprastas klubo narių susirinkimas šaukiamas birželio 23 d. 
(sekmadienį), 3.30 vai. popiet Bus aptariami klubo įstatų - taisyklių 
keitimo - papildymo reikalai. Visi klubo nariai prašomi dalyvauti.

* Taip pat, birželio 23 d. 2. vai. popiet, įvyks TURGUS, su įvai
riausiais prizais! Visi laukiami!

* Klubo nario mokestis už 1996 — 97 metus jau dabar priimanas. 
Mokestį reikia sumokėti iki š. m. birželio 30 d.

# Metinis klubo balius įvyks liepos 27 d. 7 vai. vakare. Biietai
- $ 25.00 asmeniui.
Gros labai šaunus orkestras, bus įdomi programa, nepaprasti prizai ote- 
rijoje - ilgai primins jums šį vakarą.
Bilietus galite užsisakyti klube (pirmadieniais - penktadieniais).

Sydnėjaus tautiečiams
Pranešame, kad šiais metais birželio mėn. 15 dieną, šeštadienį, 12 vai. Sydney mieto centru 

Martin Place,prie australų Nežinomo kareivio paminklo įvyksta minėjimas - demnstraciji 
ištremtųjų į Sibirą brolių - seserų tragedijai paminėti.

Estų, latvių ir lietuvių Atsargos karių organizacijų vardu bus padedami vainikai prie pnūnkh 
Šia gedulo proga atatinkamą maldą sukalbės anglų kalba latvių dvasiškis.

Primename, kad šį pagerbimą atstovauja ne tik Sydnėjaus ramovėnai, bet ir visa Sdnėjas 
lietuvių bendruomenė; labai prašome ir laukiame šioje trumpoje demonstracijoje shillings 
dalyvauti ponių ir panelių, pasipuošusių tautiniais rūbais. Atsilankiusiems iš anksto irdinga 
AČIŪ. Jus kviečia Sydney Ramovėnų skyriausaldyba

Birželio išvežimų minėjimas 
Sydnėjuje

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

Minėjimas įvyks birželio 16 d., sekmadienį, 2 vai. p.p. Latvių namuose, 32 Pareit St, 
Strathfield.

Koncerto metu pasirodys lietuvių, estų ir latvių meninės jėgos. Lietuvius šiamconcerte 
atstovaus choras "Daina" (dirigentai B. Aleknaitė ir J. Ankus). Pianinu skambi: dr. R. 
Zakarevičius. Trumpą paskaitą skaitys Andrius Lašaitis.

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

A. Giniūiias, Jungtinio baltų komitetaanbi

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės66 prenumeratą.

RENKITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FO WL, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, molą, 
švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosic 
jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reia 
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 Valcba

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. 8 ® s 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 turini redakcija neatsako.
Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

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

8


	1996-06-10-MUSU-PASTOGE_0001
	1996-06-10-MUSU-PASTOGE_0002
	1996-06-10-MUSU-PASTOGE_0003
	1996-06-10-MUSU-PASTOGE_0004
	1996-06-10-MUSU-PASTOGE_0005
	1996-06-10-MUSU-PASTOGE_0006
	1996-06-10-MUSU-PASTOGE_0007
	1996-06-10-MUSU-PASTOGE_0008

