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Lietuvos įvykių kronika
Baltijos valstybių saugumas

Tarptautinio saugumo klausimai ir toliau 
lieka aktualūs Baltijos valstybėms, ypač po 
pastarojo JAV - Rusijos susitarimo leisti 
Rusijai prie Baltijos ir Šiaurės Salių laikyti 5 
totus daugiau sunkiosios ginkluotės, negu 
tavo leista pagal įprastinės ginkluotės su
linį. Tėvynės sąjungos pirminiunkas V. 
Landsbergis, šį susitarimą pavadinęs blo
ga naujiena, birželio 10 dieną spaudos 
konferencijoje sakė, kad dabar Rusija prie 
Estijos ir Latvijos sienų vietoj 120 galės 
laikyti 600 tankų ir šarvuočių. Tad Baltijos 
Asamblėjos užsienio reikalų ir saugumo 
komitetui nebeliko nieko kito, kaip priimti 
pareiškimą, reikalaujantį išlyginti saugumo 
pusiausvyrą ir stabilizuoti padėtį. Gerąja 
naujiena profesorius pavadino diplomatinę 
pažangą, siekiant NATO narystės. JAV 
Kongresui įteiktame įstatymo projekte apie 
šios organizacijos plėtimo pagreitinimą 
sakoma, jog Amerika rems Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos priėmimą, jei jos atitiks NA
TO kriterijus.

Rusijos prezidento 
rinkimai Lietuvoje

Rusijos prezidento rinkimuose galės 
dalyvauti ir Lietuvoje gyvenantys Rusijos 
piliečiai. LTV „Panorama“ pranešė, kad 
Lietuvos URM leido Rusijai atidaryti 
papildomą rinkimų punktą Visagine. 
Remiantis tarptautinėmis konvencijomis, 
Lietuvoje gyvenantys piliečiai turėtų bal
noti Rusijos ambasadoje Vilniuje ir 
konsulate Klaipėdoje.

Lietuvos Seimo užsienio reikalų komi
teto pirmininko pavaduotojas Algirdas 
Gricius turėjo vykti į Maskvą stebėti bir- 
želio 16 - ąją įvyksiančių Rusijos prezi- 
dento rinkimų. Jis yra ET stebėtojų 
delegacij os, kuri įtraukta į ESBO stebė
ją misijos sudėtį, narys ir vienintelis Bal
tijos valstybių atstovas ET delegacijoje 
(BNS).

Skylėtas biudžetas
Birželio 14 d. Lietuvos Seimas patikslino 

šit metų valstybės biudžetą. Biudžeto 
deficitas pagal naują dokumentą padidi
nus beveik 48 mln. litų. Išlaidos viršys 
pajamas apie 702 mln. litų. Vyriausybei 
suteikta teisė papildomai išleisti vertybinių 
[Opierių iki 1 mlrd. litų ir imti trumpalai- 
its paskolas. įstatymo pataisos taip pat 
mato skirti lėšų Finansų ministerijai, ku
ri jas panaudos valstybės investicijoms į 
mtganizuojamą AB „Aurabankas“.

Bankininkystės naujienos
Praėjusį ketvirtadienį įvyko Lietuvos 

tako valdybos pirmininko Reinoldijaus 
įvirino spaudos konferencija, kurioje jis 
patformavo, kad Lietuvos banko užsienio 
valiutos .atsargos dabar sudaro 715 mln. 
ilnių. Jis taip pat pranešė apie griežtesnių 

reikalavimų komerciniams bankams įve
dimą. Jeigu komerciniai bankai nuo rugsėjo 
1 - sios neatstatys savo mokamumo ro
diklių, jie praras licencijas. Be to, turi būti 
didinamos privalomos bankų atsargos. Nuo 
dabar bankų privalomos atsargos turi su
daryti 6% nuo įsipareigojimų nacionaline 
valiuta ir užsienio konvertuojamomis 
valiutomis. Privalomų atsargų procentas bus 
didinamas iki 10%. Be to, Lietuvos bankas 
yra įsipareigojęs tarptautinėms finansi
nėms organizacijoms, kad nuo kitų metų 
bankuose bus pereita prie tarptautinių 
apskaitos standartų.

Lietuvos bankas leido pilnai atnaujinti 
„Litimpeks“ banko veiklą. Šis bankas kartu 
su Akciniu inovaciniu banku buvo su
stabdytas praeitų metų gale. Žmonės galės 
disponuoti savo pinigais iš karto. Firmos iš 
savo sąskaitų galės atgauti pinigus pa
laipsniui. Banko apyvarta siekia 10 - 12 
milijonų litų per dieną. Tai sudaro pusę 
apyvartos, buvusios prieš sustabdant ban
ko veiklą. Valdybos pirmininku vėl išrink
tas Gintaufils Preidys. Jis sakė, kad banko 
veiklos rodikliai dabar yra labai geri, vir
šija visus reikalavimus, keliamus komer
ciniams bankams. „Litimpeks“ banko 
kapitalas birželio 4 d. buvo 27,2 mln. litų, 
akcinis kapitalas - beveik 40 mln., jį keti
nama didinti iki 45 mln. litų. Šiai dienai į 
banką jau yra grąžinta maždaug 50 mln. li
tų paskolų, o paskolų atidėjimų portfelis - 
maždaug 48 mln. litų. Pasak korespon
dentės, banko veiklą tiriančios teisėsaugos 
institucijos yra nustačiusios, jog į banką 
negrįš apie 60 mln. litų vertės paskolų.

Lietuvos televizijos informacinė laida 
„Panorama“ š. m. birželio 4 d. pranešė, kad 
Seimas pakeitė komercinių bankų įstaty
mą. Nutarta, kad užsienio bankas gali Lie
tuvos Respublikoje steigti savo filialus 

• (skyrius) ir atstovybes,dukterinį banką, įsi
gyti steigiamo ar veikiančio banko akcijų, o 
jeigu Lietuvos bankas leidžia, įsigyti 
veikiančio banko akcijų paketą.

Kyla kainos
Nuo birželio 10 d. 15 - 25 centais pabran

go benzinas. Dabar litras populiariausio A - 
95 benzino kainuoja apie 1,75 Lt. Pabran
gimą sukėlė Vyriausybės nutarimas, ku
riuo 40% buvo padidintas akcizas dega
lams. Vyriausybė spėjo, kad degalai pa
brangs 10 - 12 centų. 1993 metų gale 
vidutiniškai litras benzino kainavo apie 1 
Lt., 1994 metų gale buvo pabrangintas iki 
1,30Lt. Ekonomistai spėja, kad netrukus 
ims kilti ir kitų prekių bei paslaugų kai
nos. Prekybininkų nuomone, maistas jau 
nuo kitos savaitės pabrangs vidutiniškai 7 
procentais.

Nuo liepos 1 d. 25% padidės mokestis už 
karštą vandenį, o nuo šildymo sezono tiek 
pat ir už šildymą. Energetikos ministerija

Sydnėjaus moterų ansamblis "Sutartinė" atlieka programą Lietuvių moterų socialinės 
globos draugijos 40 - mečio minėjime (žr. šio "M.P." nr. 3 psl.). Nuotrauka J. Makūno

siūlė padidinti šilumos kainą 43 procentais', 
bet Vyriausybė pasiūlymą atmetė. Mažas 
pajamas gaunančioms šeimoms valstybė 
mokės kompensacijas. Taline ir Rygoje 
šilumos kainos panašios.

Bobelio politinis 
chuliganizmas

Prieš keletą savaičių Tauragėje vykusioje 
politinėje diskusijoje su Seimo nariu Kaziu 
Bobeliu didelį šurmulį sukėlė K. Bobelio 
teiginys, kad jis nesigaili, jog per praėju
sius Prezidento rinkimus pasisakė prieš 
Stasį Lozoraitį, nes „dabar sužinojęs, kad 
šis buvęs KGB agentas“. Po kelių dienų K. 
Bobelis BNS korespondentui pareiškė, kad 
jis ir toliau tvirtins, jog amžinatilsį Stasys 
Lozoraitis buvo KGB agentu. Jis aiškino, 
kad remiasi Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos išleista knyga „Užkulisiai“. 
Vytautas Landsbergis pasmerkė K.. Bo
belio kaltinimus. „Toks kaltinimas žmo
gui, kuris visą gyvenimą paaukojo Lietu
vai, o dabar negali apsiginti, toli prasi
lenkia SU padorumu“.

Praėjusią savaitę K. Bobelis jau pareiškė 
sutinkąs atsiimti savo žodžius, kad velionis 
ambasadorius S. Lozoraitis bendradarbiavo 
su KGB. Tačiau jis pareiškė tai darąs „vien 
todėl, kad Lietuvoje būtų ramybė ir taika

Knygos „Užkulisiai“ sudarytojas isto
rikas Dalius Stancikas pažymėjo, kad kny
goje nėra jokių faktų, kad S. Lozoraitis bu
vo KGB agentas. Knygos leidėjai pagraįj- 
no paduoti K. Bobelį į teismą, kad iškraipė 
knygos turinį ir įžeidė leidėjus. Knygą su
daro 48 dokumentų rinkinys su įvadu. 
Dokumentuose pateikiama Slavinu (tikroji 
pavardė Rabinovič) dinastijos ardomoji 
veikla prieš Lietuvą. K. Bobelio išpuolis 
neabejotinai susijęs su kita šioje knygoje 
pateikta informacija. Ten rašoma, kad 
Lozoraitis laikęs VLIK'o pirmininką 
„politiniu chuliganu, kuris savo eks
tremistinėmis nuostatomis sugebėjo tarp 
neišprususių masių išsikovoti autoritetą“, 
ir dar jį pavadinęs „ išverstakiu K. Bobelis 
sakė, kad negalįs patikėti, jog S. Lozorai

tis taip galėjęs kalbėti, ir tai jam esą „šo
kas“.

Kauno miesto taryba posėdyje svarstys 
siūlymą paskelbti K. Bobelį nepageidau
jamu asmeniu Kauno mieste.

Birželio 14 d. „Lietuvos aide“ išspaus
dintas Danielos Lozoraitienės laiškas, 
kuriame ji dėkoja geros valios žmonėms, 
kurie ryžtingai pasmerkė pastaruoju metu 
a.a. Stasiui Lozoraičiui mestus kaltinimus.

Tuo tarpu dienraštis „Respublika“ birželio 
13 d. pranešė, kad rugsėjo pradžioje Kaune 
bus atidengtas paminklinis biustas bu
vusiam Lietuvos ambasadoriui ir miesto 
garbės piliečiui Stasiui Lozoraičiui. Biustas 
bus nulietas ir pastatytas už visuomenės 
paaukotas lėšas. Biustą numatoma statyti 
Vienybės aikštėje.

Nelegalios kompiuterių 
programos Lietuvoje

Lietuvos kompiuterikos specialistai tei
gia, kad 90 - 95 procentai programinės įran
gos Lietuvoje yra nelegali. Rusijoje nele
gali programinė įranga užima 98 procentus 
rinkos, Prancūzijoje 66%, JAV - 35%. Va
sario 28 ,dt Lietbybje įsigaliojo Kompiu
terių programų ir duomenų bazių teisinės 
apsaugos įstatymas. Tačiau kol kas ne
nubaustas nei vienas nelegalios programinės 
įrangos platintojas ar vartotojas. Specialistų 
parengtą įstatymą Seimo nariai papildė 
nuostata, kad pažeidėjas atleidžiamas nuo 
bausmės, jei jis nežinojo, kad jo veiksmai 
neteisėti. Manoma, kad ši nuostata trukdys 
bausti nelegalios programinės įrangos 
prekeivius.

Lietuviškas aliejus
Bendrovė „Obelių aliejus“ pateikė pirmą 

lietuviško rapsų aliejaus siuntą. Spaudyklos 
įranga nupirkta iš vokiečių koncerno 
„Knipp“. Iki šiol aliejus Lietuvoje nebuvo 
gaminamas. Tikimasi, kad lietuviškas alie
jus atgaus 50% rinkos, kurią dabar yra pil
nai užkariavęs Olandijos, Belgijos ir kitų 
šalių aliejus. Atgauti rinką padės labai ge
ra aliejaus kokybė. Jis gaminamas iš natu-

nukelta į 2 psL
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Kaip KGB domėjosi išeiviais
Vytautas Doniela

Angliškai išleistuose aukštų KGB parei
gūnų (Oleg Kalugin, Oleg Gordievski) 
prisiminimuose netrūksta užuominų apie 
KGB bandymus paveikti, infiltruoti bei skal
dyti antikomunistinę Rytų Europos išeiviją. 
Šie stori tomai pirmoje eilėje užsiima 
tarptautiniais santykiais, todėl KGB veikla 
išeivijos tarpe ten traktuojama kaip antraeilė 
smulkmena. Ir vis dėlto aišku, kad sovietų 
saugumas išeivijai skyrė daug dėmesio ir. ko 
gero, net įsivaizdavo, kad išeiviai esą poli
tiškai galingesni nei jie iš tikro buvo.

Lietuviams bus gana įdomus prieš porą 
mėnesių publikuotas KGB dokumentų 
rinkinys, kurį išleido Lietuvos politinių ka
linių ir tremtinių sąjunga. Rinkinys pavadin
tas „Užkulisiai“ ir, kaip nr.2 , pratęsia do
kumentų seriją, pavadintą „Iš naujosios 
Lietuvos istorijos“.

„Užkulisiuose“ figūruoja iš Rusijos at
keliavusi žydų kilmės Slavinu šeima. Tėvas 
Jakovas Slavinas jau prieš karą Kaune dirbo 
sovietų žvalgybai, o sūnus Aleksandras 1945 
m. pasižymėjo tuo, kad, vadovaudamas ang
lų karininkų rūbais persirengusiai enkave
distų grupei, pagrobė generolą Kubiliūną ir 
nesėkmingai bandė pagrobti Povilą Ple
chavičių, Stasį Raštikį ir kt. 1987 m. 
Aleksandras persikėlė į Vakarų Vokietiją, 
atidarė firmą ir netrukus įsijungė į atsiku
riančios Lietuvos juodinimo kampaniją. 
Įtakingame laikraštyje ,,Die Zeit“ tilpo pla
čiai nuskambėjęs jo straipsnis „Inscenizuotas 
sukilimas“, kuriame jis skelbia lietuvius esant 
žydšaudžių tauta ir. kad „savo kankinimo 
metodais lietuvių savanoriai pranoko savo 
mokytojus iš SS“. (Ten tilpo ir istorijos apie 
tariamai nukirstą rabino galvą ir panašiai - 
kurias Lietuvoje tuoj platino kai kurie 
laikraščiai).

Svarbiausias „Užkulisių“ veikėjas yra kitas 
Jakovo sūnus, teisininkas Julijus Slavinas, 
vėliausiai turėjęs „Harris“ (lietuviškai 
perrašytas kaip „Charis“) slapyvardę. Dar 
1961 m. jis įsifiltruoja į Lenkijoje susikūru
sią brangenybių bei valiutos spekuliantų gru
pę (kurioje veikė jo žmonos giminės) ir tuo

Lietuvos įvykių ...
atkelta iš 1 psl.
ralių produktų, be sintetinių priedų. Be to. 
Žemės ūkio ministerija sieks, kad įveža
mam aliejui būtų taikomi dideli muitai.

Ruošiant šią apžvalgą pasinaudota 
dr. Vytauto Statulevičiaus savaitės 
spaudos apžvalga ir Lietuvos Seime 
paruoštomis LTV laidos „Panorama“, 
Lietuvos spaudos santraukomis.

Spaudai parengė Saulius Varnas
1995.6.15d. 

padeda likviduoti grupės kontaktus Sovietų 
Sąjungos pusėje. Bet vėliau Julijus pereina į 
ideologinį darbą. Kaip advokatas, gynęs ke
letą žydų bei kitų disidentų, jis galėjo susi
kurti „gero“ ir disidentams prijaučiančio 
intelektualo įvaizdį. Su tokia priedanga jis 
tampa, techniškai, .įtakos agentu". Kai vėliau 
Lietuvoje lankosi lenkų Solidamosc veikėjas 
Liubenskis, Julijus su juo susitinka, jam 
simpatizuoja, bet kartu įtaigoja, kad Lietuvoje 
politinio nepasitenkinimo nesą. Savo raporte 
KGB vadovybei Julijus rašo: „Taigi Liuben
skis išvažiavo iš SSSR tvirtai įsitikinęs, kad 
Sovietų Sąjunga ir tuo pačiu Lietuva nėra ta 
dirva, kurioje būtų verta organizuoti ir galėtų 
reikštis antivalstybinės akcijos“.

Lietuviams įdomiausi bus Julijaus Slavino 
susitikimai Romoje su Stasiu Lozoraičiu jr. 
Vėl pasinaudodamas tuo, kad Romoje gy-_ 
vena jo žmonos giminės, Julijus siunčiamas į 
Romą, kur per vieną Londono lietuvį jis 
užmezga ryšius su St Lozoraičiu. Julijaus 
raportai šiuo reikalu yra gana ilgi, ir skaity
tojui kyla klausimas, ar Slavinui pavyko įgy
ti St. Lozoraičio pasitikėjimą Lozoraitis buvo 
susipažinęs su Vakarų žvalgybų darbu, todėl 
atsargumo jam netrūko - taigi, ar jis išsipa
sakojo ko nors nederamo?

Nors pranešimuose Slavinas lyg ir pasi
giria, atidesnis skaitymas rodo, jog ten nėra 
nieko tokio, kas nebūtų buvę dėstoma išei
vijos laikraščiuose, pvz. pasitaikančios 
nesantaikos tarp VLIK'o ir kitų išeivijos 
institucijų ir t.t Slavinas atraportuoja šiek tiek 
asmeninių aspektų: Lozoraičiui nepatinka 
Bobelis ir vieną kartą jį pavadina „politiniu 
chuliganu“; Lozoraitis taip pat nelabai 
patenkintas naujaisiais ateiviais Tomu 
Venclova ir Aleksandru Štromu ir ypač at
meta Štromo mintį, kad reikėtų sudaryti eg- 
zilinę vyriausybę.

Atvirkščiai, Lozoraitis Slavinui stato daug 
klausimų apie įvairias sovietinės Lietuvos 
asmenybes - klausimai, kurie Slavinui tokie 
jautrūs, kad jis turi atsiklausti savo viršininkų 
Vilniuje. Bet aiškus yra Slavino bandymas 
būti .įtakos agentu“. Štai kelios pasikarto
jančios jo mintys: Nepriklausomybės ide
alas Lietuvoje esąs nublankęs, nes žmonėms 
verčiau geresnis šeimininkavimas h geresnio

OEIGU ORAS KEISIS 
KAIP POLITIKU PAŽADAI 
DERLIAUS NEBUS.
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TRUMPAI IS VISUR
Birželio 10 d. Nazrane, Ingušijoje, Rusijos 

ir čečėnų sukilėlių delegacijos pasirašė tai
kos susitarimą.

Rusija pažadėjo iki šių metų rugpjūčio 31 
d. išvesti savo karines pajėgas iš Čečėnijos, gi 
sukilėliai pažadėjo nusiginkluoti. Čečėnams 
reikalaujant, Rusijos prezidento rinkimai 
Čečėnijoje bus pravesti atskirai, jau po rusų 
kariuomenės pasitraukimo. Čečėnijos ne
priklausomybės klausimas liko neišspręstas.

$
Iš Nazrano į Grozną po taikos derybų grįž

tanti mašinų vilkstinė su čečėnų delegatais ir 
Vakarų tarpininkais buvo pakelyje nežinomų 
asmenų užpultą Kelyje radijo signalu buvo 
susprogdintos kelios minos. Sužeisti šeši 
delegacijos ar jos palydos nariai.

e
Birželio 12 d. netoli Townsville, Qld., šeši 

australų sraigtasparniai dalyvavo naktiniuose 
manevruose, išlaipinant specialius dalinius 
kovai su teroristais. Ore susirietė besisuką 
dviejų sraigtasparnių sparnai. Iš 28 šiais 
dviem sraigtasparniais skridusių karių žuvo 
18, kiti 10 išsigelbėjo, nors taip pat buvo su
žeisti.

San Francisko, JAV, mokslininkai paskelbė 
atpažinę žmogaus chromosomų geną kuris 
stabdo vėžio ląstelių pūtimą. Jei šis genas yra 
pažeidžiamas ultravioletinių saulės spindu
lių, jis reaguoja, iššaukdamas dažniausiai 
sutinkamą odos vėžio rūšį.

o Sydnėjaus technologijos universiteto ir 
8 CSIRO mokslininkų grupė paskelbė atradusi 
įį būdą, kaip kovoti su vėžiu chemioterapijos 

būdu, išvengiant sveikų kūno ląstelių 
b pažeidimo. Mokslininkams pavyko mo- 

S difikuoti melitiną, pagrindinį nuodą bičių 

socializmo statyba; Lietuva pasiekusi aukšto 
lygio materialinę bei dvasinę kultūrą todėl 
galima kalbėti apie naujos Lietuvos gimimą 
ir todėl nėra aplinkybių lenkiškojo „So
lidarumo“ gimdymui; kalbos apie rusifikaciją 
esančios absurdiškos, nes vis tiek be rusų kal
bos gyventi neįmanoma - nors pasitaiką 
lietuviško „šovinizmo“. Labai svarbu Slavi
nui pabrėžti sovietinės Lietuvos vadovų 

protingumą: Griškevičius esąs labai ger
biamas kaip nuoširdus ir geras žmogus; 
Songaila - puikus specialistas ūkininkas; 
Šepetys esąs labai inteligentiškas; bendrai, 
jau praėjęs laikas, kai į postus žmonės buvo 
skiriami pagal politinius požymius. Teisė
tvarka pasiekusi aukštą lygį, nors pasitaiko 
biurokratizmo ir tt

Kaip ir pirmas šios dokumentų serijos 
rinkinys (apie Klimaitį - „Kliugerį“), taip ir 
šis suteikia įžvalgos į KGB naudotus me

Akcija "Išvalykime pasaulį"
Prieš keletą metų Australijoje buvo 

organizuota ir dabar kasmet kartojama 
Australijos pakelių, laukų, parkų bei paplū

dimių švarinimo kampanija, kurioje sa
vanoriškai dalyvauja tūkstančiai įvairiausio 
amžiaus žmonių, persimetė į platųjį 
pasaulį. Kampanija pavadinta .Apvalykime 
pasaulį“ (Clean Up The World“) šiuo metu 
jau veikia virš 100 kraštų, visuose kon
tinentuose. Šiemet ši kampanija vyks rugsėjo 

geluonyje, kad jis nepažeistų sveikų audinių, 
o pultų tik vėžio ląsteles, atpažindamas jas S 
jų natūraliai gaminamų chemikalų.

•

Boris Jekcinas surinko daugiausiai balsų 
per birželio 16 d. įvykusius Rusijos preziden
to rinkimus (apie 35%), tačiau labai nedaug , 
nuo jo atsiliko komunistų partijos lyderis į 
Genadij Ziuganov. Daug balsų surinko ir ars ( 
gen. Aleksandras Lebed, po kurio seka re- , 
formų šalininkas Grigorij Javlinskij ir šovi
nistas Vladimiras Žirinovskis. Likusieji pen
ki kandidatai, jų tarpe ir Michail Gorbačio
vas, gavo labai mažai balsų. B. Jelcinas ir 
Ziuganovas dalyvaus antrame rinkiny rate 
liepos 7 d. Jie abu jau pradėjo derybs su k 
Lebed, kurio šalininkai turės nulemti, kas lai
mės rinkimus. B. Jelcinas generolui Lebed 
savo kabinete siūlo gynybos ministro pat- ■ 
felį.

8
Birželio 17 d. staiga ėmė veikti Naijosn 

Zelandijos šiaurinės salos Ruapehu ugni
kalnis.

$

Birželio 10 d. Belfaste prasidėjo taikos 
pasitarimai tarp pagrindinių D. Britanijos, 
Airijos ir Šiaurės Airijos partijų. Pasitari
mams pirmininkauja buvęs JAV senatorial 
Georg Mitchell. Į pasitarimus neįsileista Sim 
Fein partiją kol jos atstovaujama pogrindinė 
Airių Respublikonų armija neatnaujim 
paliaubų. Optimistines derybų dalyvių 
nuotaikas sudrumstė IRA, Birželio 15 d 
Mančesterio komerciniame centre buvo 
susprogdinta didžiulė bomba Nors IRA prieš 
sprogimą davė 80 minučių įspėjimą ir cen
tas buvo evakuotas, vieno kilometro spindu
liu skridusios stiklo skeveldros sužeidė vii 
200 žmonių ir padarė didžiulius materia- 

todus, kurie politiniame elgesyje nėra išnykę 
ir šiandien. Slavino atveju ypač išryškėja 
„įtakos agento“ specifika: pradėjus nuo 
įtikinimo, kad agentas galvojąs taip pat kaip 
ir oponentas, palengvėle siekiama lygai taip 
pat įtikinti, jog oponentas visgi bent šiek tiek 
klystąs ir kad jo tikslus reikia peržiūrėti ir 
keisti. Tai, kas matoma Slavino veiklos at
veju, nesunku pastebėti ir platesnėje plotmėje. 
Atgimstant Lietuvai, staiga beveik visi tapo 
.jiepriklausomybininkais“, tačiau paleng
vėle taip pat paaiškėjo, kad toji „ne
priklausomybė“ suprantama visai skirtingai ar 
net priešingai.

Tarp kitko, būtų gražu, jei kas nors imtųsi 
Įdomesnių knygų atgabenimo iš Lietuvos į 
išeivijos centrus. Tuo būtų pasitarnauta ne tik 
kantriems leidėjams (kurie skundžiasi lėšų 
trūkumu), bet ir išeivijos skaitytojams (ku
rie skundžiasi, kad nuolat girdi apie geras 
knygas, bet jų čia negali gauti).

20 - 22 dienomis.
Tik paminint kelis valymo projektus: Izra

elis, Egiptas ir Jordanija valys Aųuabos Įlan
ką; Siera Leonė ta proga propaguos, kad 
šiukšlių pašalinimas sumažins maliarijos ir 
choleros ligų pavojų; Zimbavė tikisi, kad šie
met į valymo akciją įsijungs milijonas žmo
nių; Italija skaičiuoją kad ateinantį rugsėjį 6 
- se šimtuose miestų ir miestelių 300 000 
žmonių prisidės prie krašto švarinimo.

„M.P.“ inf.
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globos draugijai
40 - ties metų jubiliejaus šventėje jungiamės mintimis ir linkėjimais : 

stiprybės, ištvermės reikšmingoje Jūsų veikloje.
Linkime sveikatos, mielos sesės, kurios pasiryžote ištiesti pagalbos ranką 

į skausmą ir vienatvę patekusiems tautiečiams.
Daug pasisekimo Jūsų kilniuose darbuose.

PALM draugija "Moterų sekcįja lnc 
valdyba

Pirmosios SLMSG draugijos pirmininkės Onos Osinienės 
sveikinimas 40 - mečio proga

Syd. moterų soc. globos draugijai

JiS
Nuotrauka V. Vaitkaus

blynų, dešrelių su kopūstais ir be kopūstų, 
kurie buvo išparduoti visų tų ilgų metų bėgy
je lėšoms sutelkti. Turbūt į šitą ' salę tikrai 
nesutilptų...

susižinojimas tada ėjo tik, sakyčiau, „bušo 
telegrafu“. Tačiau jaunystė ir jaunatviškas 
entuziazmas buvo mūsų pusėj.

Šalpos darbui reikėjo lėšų. Čia ir prasidėjo 

renginių, loterijų, bufetų organizavimas... Ir 
šiandien, pagalvojau, kokio didumo salės 
reikėtų, kad sutalpintume visus tuos prikep
tus tūkstančius pyragų, žagarėlių, kugelių,

Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos 

draugija paminėjo savo 40 - mėtį
Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės glo- 

te draugija savo veiklos keturiasdešimtme- 
ą paminėjo bulelio 9 d., Lietuvių namuose 
Jankstowne. Minėjimą - iškilmingus pietus 
atidarė draugijos valdybos pirmininkė Julija 
Lašaitienė, tolimesnę programą vesti per
jodama Jadvygai Viliūnienei. Jos kalbą 
spausdiname ištisai.

ryti ir visi 40 metų ištirpo gyvenimo bėgyje 
m to pirmojo nedrąsaus 1956 metų 
įteigiamojo susirinkimo.

Tikrai smagu pasveikinti tokį gražų būrį 
draugų ir pažįstamų, susirinkusių draugijos 
sukaktį paminėti. Rodos, nespėjom apsidai-

Kalba draugijos valdybos pirmininkė Ju
lija Lašaitienė. Nuotr. V. Vaitkaus

Šiandie būtų lyg gimtadienis, nors tai daug 

daugiau - tai džiaugsmo ir derliaus šventė. 
Tos pirmosios steigėjos ir pionierės tikrai ir 
išsvajojo, kad draugija mūsų sąlygose tiek 
ilgai ištvers ir tiek pasieks, kiek pasiekė.

Visiems, kurie perėjo per sunkius pirmuo
sius kūrimosi metus, nereikia priminti, kiek 
svetimas mums buvo šis kraštas, - tiek.gamta, 
liek kalba, papročiai, - net, sakyčiau, 
nesvetingas. Nė vienas neatvažiavom pas 
mitingus gimines, visi pradėjom nuo neįpras- 
ą darbų, nuo pirmo peno, nuo pirmo dolerio. 
Nelaimės ar ligos ištiktiems padėtis buvo tik
rai prasta, nes valstybinės paramos ar šalpos 
buvo nežinoma žemė. Tai ir iššaukė reikalą 
tarti jėgas savitarpio pagalbai ir moterys, su 
savo natūraliu motinišku rūpesčiu, parodė 
pirmąją iniciatyvą.

Kukli buvo pradžia, sunkios sąlygos 
dirbančioms ir tik stiprus noras padėti už sa
lt nelaimingesniems davė jėgų ir laiko to
liam darbui. Juk jų pačių namuose ir vaikai 
reikė, ir durys dar sandariai neužsidarė... 
Susisiekimo priemonės dažniausiai buvo 
uosavos kojos. Jokių sutelktų pinigų, jokio 
pasiruošimo labdaros, darbui, o ir pats

Trūko ir narių, bet vis kažkaip atsirasdavo 
viena kita su stipresne ranka, atkaklesniu 
užsimojimu ir paskatindavo kitas. Didelis 

ramstis draugijai buvo p. O. Baužienė, kuri 
jau pažinojo kraštą, mokėjo kalbą ir savo 
sugebėjimais pralaužė daug pirmųjų ledų. 
Darbas ėjo pirmyn. Daugiau susipažinus su 
sąlygomis, pavyko draugiją užregistruoti - ji 
buvo pripažinta kaip pilnateisė oficiali šal
pos organizacija.

Su laiku kilo naujų planų ir idėjų. Metams 
bėgant, matėme, kad bendruomenė sensta ir 
neišvengiamai sens, pradėta galvoti apie 
lietuvišką kampą brandaus amžiaus tau
tiečiams. Ši mintis buvo sutikta su daugybe 

kritikos ir nepasitikėjimo, net intrigų. Dauge
liui atrodė, kad tai tik sapnas, utopija. Tuo 
„sapnu“ daugiausiai užsidegė ta pati p. 
Baužienė. Į jo įgyvendinimą ji vėliau įdėjo 
visą savo energiją ir sumanumą, nutarusi, kad 
padarysim... Ir ar pabandė kas perkalbėti 
užsispyrusią moterį. Jei ir pabandė, tai veltui. 
Nematėme jos praradusios vjltį šitam pro
jekte - atvirkščiai, kitas suabejojusias ar 
pavargusias padrąsindavo savo ramin „don't 
worry, dear, viskas bus gerai“.... ir viskas buvo 
gerai... Visa draugijos valdyba ir patalkintos 
narės dirbo išsijuosusios, nes juk dar ir 
tiesioginio šalpos darbo negalima buvo ap
leisti. Gauta statybai žemė, išrūpinta finan-
sinė parama, nubrėžti planai, pradėta statyba... 
Ir tas viskas daugiausiai buvo daroma 
svanoriškai (išskyrus pačią statybą), viskas

Jadvyga Viliūnienė 40 - mečio programos 
vedėja. Nuotr. V. Vaitkaus

Nuoširdžiai dėkoju už atkreiptą į mane 
dėmesį ir pakvietimą dalyvauti Moterų 

socialinės globos draugijos šventėje.
Nors ir labai norėjau dalyvauti, bet dėl 

sveikatos negalėsiu būti, su jumis šioje gra
žioje šventėje.

Norėčiau pasveikinti Moterų draugiją, 
išlaikiusią per tuos 40 metų. Nuoširdžiai 
linkiu ir toliau sėkmingai veikti ir plėsti 
socialinės globos darbus ir užsimojimus.

Linkiu visoms ištvermės!

Su geriausiais linkėjimais,

O. Osinienė

Buv. SLMSG draugijos pirmininkės Onos Baužienės 
sveikinimas 40 - mečio proga

| Ona Baužienė, BEM.

' Gerbiama pirmininke, gerbiamos draugijos 
I narės! Mieli ir gerbiami svečiai! Man 
I nepaprastai malonu, kad dar galiu dalyvauti 
I SLMSG draugijos 40 metų sukakties šven- 
I tėję. Mano nueitas kelias draugijoje pasiliko, 
I kaip sapnas. Kiek- buvo tuomet rūpesčių? 
I Kiek įdėta darbo ir širdies, o dar daugiau pa
I tirta džiaugsmo ir pasididžiavimo nuveik- 
I tais darbais. Buvom jaunos ir su dideliu 
I entuziazmu dirbome ir stengėmės. Žinoma, 

I turėjome ir gerų talkininkų, ypač kuriant

kviečiant, prašant, daugumoje atliekamu nuo 
tiesioginio darbo laiku, viskas atrodė tik la
šais... Bet lašas po lašo ir akmenį pratašo. 
Taip ir tie lašai prakalė Engadinės atšlaitės 
uolas ir vieną dieną Lietuvių sodyba tapo kū
nu ir gyvena tarpe mūsų. Jau virš 30 metų 
gyvena. Ji dabar yra mūsų pasididžiavimas, ji 
neturi sau lygios jokioje kitoje lietuvių 
kolonijoje. Sodyba suteikė pastogę visai eilei 
mūsų vyresnių bendruomenės narių k yra vir
tusi mažu kultūriniu židiniu, į kurį malonu 
visiems suvažiuoti ir pabuvoti, ir svetimiems 
parodyti. Tiek, kiek mes visos išlikusios 
sulinkom ir pražilom, tiekSodyba, atrodo, kas 
metai tik gražėja ir žydi.

Ir taip iš mažos varganos užuomazgos 
draugiją sugebėjo subręsti .ir išvystyti plačią

Ona Osinienė (nuotrauka iš jos pirminio- I 
kavimo laikų). |

Lietuvių sodybą. Mūsų vyrai buvo puikūs I 
talkininkai. Nebuvo lengva, bet ištvėrėme ir I 
visus draugijos labdaringus siekius atlikome. | 
Tačiau apgailestauju, kad mano dešinysis į 
ramstis a.a. Antanas (A. Baužė. Red.), kuris | 
kartu su manimi rūpinosi ir sielojosi drau- | 
gijos darbais, ir kuris man pridavė daug jė- j 
gų ir atsparumo, nesulaukė šios šventės. Pra- | 
eina žmonės, bet ne visi, praeina jų darbai, bet | 
ne visi, ir ši mūsų įkurtoji Sodyba bus švie- | 
čiantis paminklas ateinančiai mūsų kartai.
Laikas bėgo, gyvenimas nesustojo, pra-. 
laužėme didžius ledus ir šiandien visi kartu 
galime didžiuotis mūsų pasiektais darbais - 
Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos 1 
draugija stovi ant stiprių pamatų, puikiai' 
pasitarnaudama mūsų tautiečiams ir atlik-1 
dama labdaringą darbą. Nė kiek neabejoju, I 
kad ir visos sekančios valdybos žengs mūsų I 

pėdomis.
Šia proga nuoširdžiai sveikinu jus, linkėdama I 
geriausios tolimesnės sėkmės. Turim visi I 
atsiminti, kad žmogus ne tada laimingas, kai 
ima iš gyvenimo, bet kai jam duoda. Tad 
gyvuokite, gyvuokite, ir dar kartą gyvuokite!

O Baužienė, BEM

veiklą. Šiandien sutelktomis ir nuolatos 

telkiamomis lėšomis ji sugeba padengti 
užsibrėžtą šalpos darbą ir prižiūrėti bei ge
rinti Sodybos pastatus. Šalia to, kiek draugi

jos statutas .leidžia, yra remiama lietuviška 
spauda, mokykla, jaunimas, Sibiro tremtiniai, 
sergantys Lietuvoje.

Tokia maždaug trumpa keturiasdešimties 
metų draugijos istorija. Ąš sąmoningai 
stengiausi neapkrauti jūsų datomis, skai
čiais, ilgais sąrašais pavardžių, tai daugiau 
metraščio darbas, ir tas tikrai užtruktų iki 
rytojaus, o aš nenorėčiau, kad jūs sėdėtumėte 
prie stalų nesulaukdami maisto ir numur
tumėte iš bado. Tačiau, kadangi šiandien ne

nukelta į 4 psl.
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Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės...
atkelta iš 3 psl. septynios susiklijuoja ir vėl „biznis“ eina...
tik sukaktinė, bet ir padėkos šventė, noriu ■ Kažkaip jos su visomis likusiomis negau- 
išskirti keletą asmenų, kurie padėkos ypatin- siomis narėmis apeina didelį ratą - atrodo, lyg 
gai verti. nematoma jėga skalsina jų darbą - turbūt kaž-

Pirmiausiai padėka skiriama valdybų 
pirmininkėms ir valdybų narėms, ypač ligo
nių lankytojoms, ir ypač daug šiame darbe 
dirbusiai p. Magdalenai Migevičienei. 
Pirmininkės atsakingos už sėkmingą drau
gijos veiklą. Metų prabėgo daug, bet jų buvo 
tik septynios: Ona Osinienė, Elena Kapo- 
čienė, Tania Simniškienė, ilgametės Ona 
Baužienė, Vida Kabailienė ir Tamara 
Vingilienė bei kadenciją pradėjusi dabarti
nė pirmininkė Julija Lašaitienė. Ačiū joms 
visoms už taip sąžiningai atliktą ir tebeatlie- 
kamą sunkų ir atsakingą darbą.

Padėka priklauso ir patikėtinėms, kurios yra 
įregistruotos, teisėtos draugijos atstovės - 
ryšininkės su australų valdžia. Jų buvo di
desnis sąrašas. Padėka priklauso joms visoms, 
šiuo metu patikėtinės susideda iš: Martinos . 
Reisgienės, Mildos Bukevičienės, Jūratės 
Ivinskienės, Tamaros Vingilienės ir Kristinos 
Virginingaitės.

Nuoširdžiausią padėką reiškiame mūsų 
ištikimam finansų ministrui p. Algiui Mi- 
lašui, kuris jau ilgą .eilę metų pristato 
profesionaliai paruoštą draugijos finansinę 
ataskaitą valdžiai. Ir tai tik už ačiū. Jau laikas 
jį įrašyti į amžinus garbės narius.

Ačiū sodybiečiams - be jų Sodyba būtų 
tuščias kevalas. Didžiuojamės visais buvu
siais, dėkojame esantiems su p. Storpirš
čiais, visų priežiūros problemų sprendėjais 
priešakyje. Jų visų gražus, darnus sugyve
nimas galėtų būti pavyzdžiu kitiems pana
šiems vienetams. Tas kaip tik ir suteikia So
dybai jai būdingą rimtį ir orumą.

Ir, žinoma, dėkojame visoms narėms - 
buvusioms, kurių jau nebėra mūsų tarpe - ir 
esamoms. Čia būtina pažymėti, kad draugija 
niekada negalėjo pasigirti dideliu narių 
skaičiumi. Dažnai, kas antri metai renkant 
draugijos valdybą (iš maždaug 20 susirin
kusių narių), tenka išgirsti liūdną pirminin
kės skundą : .Ponios, jei mes net septynių 
valdybos narių nebegalime suklijuoti, tai gal 
uždarykim visą biznį...“ Bet kažkaip tos 

kas ten viršuje myli mus!..
Ir turbūt apylinkėje neliko nė vieno 

nepakalbinto, neparaginto atidaryti piniginę, 
širdį ar sunkvežimį... Jokia magiška lazdelė 
mums darbo neatliko - paprasta žmogaus ran
ka ir ašarą nušluosto, ir Sodybos stogą 
užklijuoja. Iš beveik visų užkalbintų sulau
kėme paramos ir pritarimo. Taip ir jūs visi 
virtote tyliais, tačiau ne mažiau aktyviais 
draugijos nariais. Esame visiems be galo 
dėkingos.

Sakoma, kad gyvenimas prasideda sulau
kus 40 - ties metų, taigi draugija tik pradeda 
gyvenimą. Tai mūsų pradžiai tikimės 
tolimesnės jūsų paramos už ką iš anksto 
dėkojame. Ačiū visiems.

Vaįšių stalą, dėl sveikatos negalios neat
vykus Sydnėjaus lietuvių kapelionui Povilui 
Martūzui, palaimino laikinai kapeliono parei
gas einąs kun. Dominic Tran.

Užkandus, sekė sveikinimai ir linkėjimai 
draugijai. Raštu juos atsiuntė Melburno lie
tuvių moterų socialinės globos draugijos 
valdyba, pirmoji valdybos pirmininkė p. Ona 
Osinienė, p. O. Baužienė, BEM, (p. Baužienė 
minėjime dalyvavo ir asmeniškai). Žodžiu 
sveikino Lietuvos Respublikos garbės kon
sulas p. Viktoras Šliteris, Katalikų kultūros 
draugijos vardu sveikino p. Badauskienė, 
Sydnėjaus skautų vardu - p. Br. Žalys, Spaudos 
sąjungos vardu - p. Vyt. Patašius, Sydnėjaus 
lietuvių sodybos - p. Veronika Petniūnienė, 
,.Dainos“ choro vardu - p. Vincas Binkis, ALB 
Sydnėjaus apylinkės valdybos narė p. Irena 
Eirošytė - Ross, ramovėnų vardu - p. Juozas 
Makūnas ir pensininkų klubo „Neringa“ var
du - p. Stasys Norvilaitis.

Meninę programą atliko Sydnėjaus lietuvių 
moterų ansamblis „Sutartinė“, padainavęs 
„Kai sėdėjau po egle“, „Oi, džium, džium“, 
sutartinę „Svirtis sviro“ ir „Valgykit,-valgy
kit, sveteliai mano“, paskutiniu dainos pos
mu išreikšdamos ir linkėjimus draugijos 
keturiasdešimtmečio proga. "MP" inf.

Sveikių tnpe
Praeitų metų pabaigoje Melburno uni

versitetas suteikė Aldonai Butkutei daktaro 
(PhD) laipsnį, kuris apvainikavo jos moks
linius darbus ir tyrinėjimus. Iškilmingame 
daktarato įtekime teko stebėti jos tėvų 
džiaugsmą, pasididžiavimą ir suprasti, kokią 
didelę reikšmę, siekiant tikslo, turi savųjų 
parama. Nekalbant jau apie žemaitišką 
užsispyrimą, atkaklumą, kantrumą ir ne- 
svyravimą. Daktarato pristatyme universi
tetas pažymi: „Jos studijos išskyrė ir atpa
žino proteiną, kurio trūkumas sukelia retą ir 
katastrofišką vaikų ligos „Tay - Sach’s“ for
mą.

Melburno universiteto Howard Florey 
ekperimentinės fiziologijos ir medicinos 
institutas savo metiniame leidinyje rašo apie 
instituto mokslininkės A. Butkutės PhD 
studijas. Institutas pabrėžia, kad Aldona, 
naudodama skirtingą priėjimą, išskyrė ir kar
tu su kitais mokslininkais atkūrė CS protei-
nq, atsiekiant .mokslininkų jau virš 100 me
tų siektų rezultatų.

Prieš vienuolika metų Melburno lietuvių 
namuose šventėme Aldonos laipsnį .Master 
of Applied Science“. Linkėjome tada, kad 
tęstų studijas ir gautų daktaro laipsnį. Tačiau 
linkėdami daugelis neįsivaizdavome, ką reiš
kia tokios studijos ir darbas, siekiant naujų 
mokslo horizontų. Toliau dirbant Howard 
Florey institute Aldonai teko tęsti daktarato 
studijų darbą savo laisvu laiku, vakarais, 
savaitgaliais, netgi trumpinant tarnybos laiką 
(ir atlyginimą), bet visada su instituto pri
tarimu ir padrąsinimu.

Teko daug ko atsisakyti, dalinai atsiribo
ti ir nuo lietuvių bendruomenės veiklos. Sa
vo įsipareigojimus lietuviams Aldona vykdė 
daugelį metų dirbdama įvairiose orga
nizacijose, valdybose-nuo studentų iki Kraš- 
to valdybos, radijo valandėlėse, lietuviškame
teatre, Jaunimo kongreso organizaciniame 
komitete. Daktarato studijų metu Aldona vis 
dėlto surado laiko būti aktyvia Australijos 
lietuvių fondo valdybos nare. Daugeliui 
pravažiuojančių lietuvių mokslininkų ir me

ALB ADELAIDĖS APYLINKĖS LIETUVIŲ 
SUSIRINKIMO REZOLIUCIJA

ALB Adelaidės apylinkės lietuvių visuotiniame susirinkime, įvykusiame 1996 balandžio 1% 
d. Lietuvių namuose išsamų dviejų metų veiklos pranešimą padarė Apylinkės valdybos 
pirmininkė Janina Vabolienė. Tarp kitų darbų, ji paminėjo ir Adelaidės savaitgalio mokyklą ir 
bandymą gauti mokyklai paramos iš Australijos lietuvių fondo. Jos prašymas paremti Ade
laidės lietuvių savaitgalio mokyklą buvo atmestas, motyvuojant tuo, kad mokyklai parama 
nereikalinga. Susirinkimas šiuo Australijos lietuvių fondo nutarimu pasipiktino.

Vykusiose diskusijose išryškėjo visuotinis nepasitenkinimas Australijos lietuvių fondo val
dybos elgesiu, kadangi pagrindinė fondo užduotis yra remti Australijos lietuvių švietimą ir 
kultūrą. J. Stačiūnas pasiūlė susirinkimui šiuo reikalu priimti rezoliuciją ir pasiųsti ALF va
dybai, ALB Krašto valdybai ir jos tekstą paskelbti "Mūsų Pastogėje". Susirinkimas vienbal
siai priėmė sekančią rezoliuciją:

"ALB Adelaidės apylinkės lietuvių susirinkimas įvykęs 1996 balandžio 28 d., išklaisė 
apylinkės valdybos pirm. J. Vabolienės veiklos pranešimą, kuriame ji pabrėžė, kad jos prašyta 
parama Adelaidės lietuvių savaitgalio mokyklai buvo atmesta, kaip nereikalinga. Kyla klausi
mas, ką remia Australijos lietuvių fondas? Argi ne tam jis įsteigtas, kad remtų ir puoselėtų 
Australijos lietuvių kultūrinius ir lituanistinius švietimo reikalus? Šiuo susirinkimas išreiškia 
protestą prieš Australijos lietuvių fondo valdybos padarytą nutarimą neremti Adelaidės sat— 
vaitgalio mokyklos, ir reikalauja, kad toks nutarimas būtų atšauktas ir parama suteikta. Šituo 
Australijos lietuvių fondo valdybos elgesiu Adelaidės lietuvių bendruomenė yra pasipiktinusi 
ir ateityje tokia nuotaika gali atnešti nepageidaujamų pasekmių.

Susirinkime priimtą rezoliuciją pasiųsti Australijos lietuvių fondo valdybai, ALB Krašto 
valdybai ir išspausdinti "Mūsų Pastogėje".

Susirinkimo prezidiumo pirmininkas: V. Baltutis 
Susirinkimo prezidiumo sekretorius : A. Šerdis

Koncertinėje dalyje pasirodė jungtinis latvių choras, jauna Sydnėjaus operos solistė estė Ingrid Sil— 
veus, dr. Ramutis Zakarcvičiuus (solo pianinu M. K. Čiurlionio preliudas ir J. Brahmso "Rapsodija") ir 
choras "Daina", vadovaujamas Birutės Aleknaitės ir Justino Ankaus.atliko keturias dainas. V. P.

Dr. Aldona Butkutė, DMLT, AIMILT, 
MAppSc, PhD.

dikų Aldona padėjo susipažinti su univer
sitetu, institutu, universiteto ligoninėmis ir[ jų 
mokslininkais bei specialistais. Ne kartą įjos 
dėka per universitetą gautos aparatūros (do
vanos pasiekė Lietuvą. Laiko, deja, nebebuvo
likę jai pačiai apsilankyti Lietuvoje, tačiau ji 
ketina tai padaryti šiais metais.

Aldoną ir jos darbą žino ir vertina 
mokslininkai Europoje, Kanadoje, JAV, kur 
jai ne kartą su savu įnašu teko dalyvauti 
mokslininkų suvažiavimuose. Jos pavartę, 
randame mokslo institucijų bibliotekose - 
kaip įvairių mokslinių darbų autorę ar 
bendradarbę. Howard Florey instituto 
metiniame ataskaitiniame leidinyje A. But
kutės apybraiža užbaigiama žodžiais, kuriuos 
cituoju originale, angliškai, nes nesijaučiu 
sugebantis tekstą išversti taip, kad tikrai 
neiškreipčiau minties ir esmės:

„The award of PhD is a great persoal 
triumph for Aldona and gave her parerts 
much pride and pleasure. She is loyal at/ 
active member of the Lithuanian comm- 
nity. She has been part of the momentus 
change in biological science and has been able
to adapt her formidable skill baše to meet the 
challenges. She has served the Institute loya
lly and in a myriad of ways over the yeans. 
She deserves her hard won success“.

Gabrielius Žemkalnis

Birželinių minėjimas Sydnejnje
NSW Jungtinis baltų komitetas birželio 16 i suruošė įspūdingą trėmimų minėjimą, įvykusį Sydnė

jaus latvių namuose, Stralhfield. Salėje, be baltų, matėsi ir daug garbės svečių, jų tarpe imigracijos ir 
etninių reikalų ministras P. Ruddock, atstovavęs Australijos ministrą pirmininką J. Howard. M. Gold
smith, MLC, Lietuvos ir Estijos garbės konsulai, JAV konsulato atstovas, įvairių ominių bendruome
nių pirmininkai, laikinas lietuvių kapelionas, vietnamietis kun. Dominic Tran ir daug kitų.

Po ilgoko įžanginio estų pastoriaus Hans Ludig žodžio - maldos, Baltijos kraštų dabarties uždavinius 
ir ateities perspektyvas praeities siaubingų išgyvenimų akivaizdoje nušvietė Australijos baltų tarybos 
narys Arvi Vainomae. Jo mintis gražiai papildė jaunosios kartos atstovas Andrius Lašaitis, Macquarie 
universiteto studentas, ypač gražiai pasirodęs savo puikiai paruošta kalba.
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Birželio 8 - tą dieną Sydnėjaus lietuvių 
■tuose įvyko iš Lietuvos atvykusių dviejų 
akordeonistų bei pedagogų - Eduardo Gabnio, 
Genadijaus Saukovo - ir birbynininko Antano 
Smolskaus koncertas. Neturėjau nei daug vil
čių, nei entuziazmo, vežiau tik savo dukrai
te, kad jos galėtų išgirsti „gyvą“ intrumen- 
talinę lietuvišką muziką. Gal skaitytojai su
pas ir atleis man už tokias liūdnas mintis, 
birios užgulė mane po nuolatinio rokų bei 
kietaplicnių būgnų daužymo televizijos 
ekranuose bei po anksčiau po Australiją 
važinėjusių Lietuvos armoškininkų siaubo, 

. pripratusio linksminti kolūkiečius bei pa
tašius klausytojus.

Tačiau tuoj pat galiu patvirtinti, kad didžiai 
klydau, kad šį kartą buvo tikras koncertas su 
klasiška programa ir klasišku atlikimu. 
Nelauktai skamba: klasiška programa... 
akordeonui ir birbynei, piemenų dūdelei. O 
vis dėlto tai teisybė. Nors akordeonas yra 
jaunas muzikos instrumentas, vokiečių

Smolskaus atliekamu Švedo aranžuotu pie-sukonstruktuotas tik devynioliktame šimt-
metyje, jis Lietuvoje paplito po Pirmojo 
pasaulinio karo ir tapo vienu iš „liaudies“

E.Gabnys ir G. Saukovas koncerto metu.
Nuotr. J. Makūno

mens dūdavimu - „Raliavimas“. Nors šį 
raliavimą mes kartais ir čia, išeivijoje, išgirs
tam vokaliniam variante, kupiname ono- 
matopėjų, laukų ir vėjo užuominų, tačiau 
meistro rankose „Raliavimas“ pakeltas į 
klasikinį lygį, galutinai pavergė klausytojų 
širdis, nukeldamas į idealųjį lietuvišką pa
saulį, kuris teegzistuoja gal tik svajonėse, 
sapnuose ir mene. Birbynės išgautas tyras to
nas, giluminis moduliavimas (tarytum būtų 
klasinė fleita) nuostabia, jaudinančia lyrika 
nuspalvino visus atliekamus kūrinius. Ir kur 
tik Smolskaus birbynė prisidėjo prie akor
deonų dueto, visur jų technikiniam vir
tuoziškumui suteikė gilesnį, šiltesnį ir 
žmogiškesnį aspektą. Gaila tik, kad progra
moje birbynei skirtas tik vienas vienintelis 
solo numeris, o tačiau birbynė labiausiai 
atskleidžia lyrišką, taip lietuvių menui bū-

Edward Reilly

ŠNABŽDESIAI
Kieno tuštybė buvo užgauta? Tie šnabždesiai 
Nevaržomi mano ausyje tą rytą,
Kai šerkšnas laikė mūsų pievelę baltose pirštinėse, 
Mano pėdsakai, kaip juosvi platūs žingsniai 
Skersai žiemą: kieno išdidumas buvo užgautas? 
Šįkart bažnyčios durys buvo užrakintos

Raštelis prilipintas prie stiklo - lankau ligonį - 
Mūsų kunigo žodžiai išsklindantys rūke.
Aš būčiau sėdėjęs paskutiniuose klauptuose 
Skaitydamas motinos lotynišką mišiolą 
Nurašinėdamas balses, apskritas ir pilnas 
Nepanašias į mūsų priemiestinį lėtą tarimą: 
Audite mihi amice -
Kai ji nubraukdavo atgal savo raudonus plaukus 
Jos balsas, jos šypsena buvo žaliaakiai.
Šalnos prarijo jos žodžius, bet įrodė

Kad grožis išliks amžinai
Jei ne neliečiamame kūne urs Iiq - p i '
Tai vaikų atmintyse ir žodžiuose:
Mes žengiame į priekį
Bet ne kiekvienas iš mūsų tai gali.
Tik vienišas kūnas tirpsta prisiminimuose - 
Ištuštinti vyno stiklai, sulaužyta duona, 
Per dešinį petį paberta druska 
Viskas dėl laimės, kuri įsiterpia 
Tarp vietos tada ir dabar, 
Šnabždesiai palengva prabėga per laukus 

Viliodami galimybe angeliškai paplūduriuoti 
Virš vandens paviršiaus:
Tik kokiam tikslui - kai visa prasmė 
Yra surišta su išvykimo aktu, 
Išklystant iš šio šalnų krašto.

1.3.1996 Vertė B.Ž.,

MENO DARBAS INSPIRAVO POETĄ

muzikos instrumentų. Mes girdėjome akor
deoną per pasišokimus, vėliau per tautinių 
šokių pasirodymus, kartais net kaip akom
panimentą chorui bei .mažesniems vokali
niams vienetams. Tačiau šį kartą išgirdome 
akordeonų duetą visai kitoje plotmėje: 
klasikinėje. Antruoju programos numeriu 
kaip tik ir ėjo Johan Sebastian Bach kūri
niai: du choraliniai preliudai.Netikėtai man 
pasigirdo visai kitos tonacijos, skambančios 
daug arčiau vargonų muzikos, negu taip 
pažįstamo akordeono šliaužiančių garsų. 
Girdėjosi švarios gaidos, staccato, pianissi
mo, buvo išgauta žaisminga nuotaika ir 
parodytas Bacho meistriškumas. Kitas, 
palyginti ilgas kūrinys - Piazzola „Ar- 
gentinietiška baladė“, man pirmą kartą gir
dėtas, kažin ar išvystė pietietišką tempera
mentą šiaurietiškų muzikų rankose. Lietu
viškas akordeonistų repertuaras stebėtinai 
siauras ir jame vyrauja polkos... Nors sa
koma, kad kiekvienas žanras yra vienodai 
geras, vis dėlto paprastas greitas ritmas šiuo 
atveju neatskleidžia muzikuojančių meis
triškumo. Tačiau Valentino Bagdono aran
žuota dainelė “Plaukė antelė“ ir Aleksandro 
Kačanausko „Prie Nemunėlio“ paskleidė 
daug lietuviškos lyrikos ir jausmo.

Daugiausiai lietuviškos lyrikos girdėjome 
birbynininko Antano Smolskaus muzikavi
me. (Birbynė yra patobulinta dūdelė, kurios 
diapazonas daugiausia priklauso nuo bir
bynės dydžio) Koncertas ir buvo pradėtas

dingą bruožą. Klausantis „Raliavimo“ gal
voje perskrieja keistos mintys: toji kūrybinė 
eiga, prasidėjusi nuo Lietuvos laukuose 
dūduojančio piemenėlio, Jono Švedo muzi

kinio talento perdirbta ir sutaurinta, atkelia
vusi į tolimiausią pasaulio kampelį, meis
triškai Antano Smolskaus perteikta birbyne, 
štai sminga į išeivių širdis, atliepdama pa
čią kūrybinę pradžią. Reiškia, kūrinys tapo 
tobulai užbaigtas, užbaigtas klausytojo 
priėmimu , kam jis ir buvo skirtas.

Be programos koncerto klausytojai dar ga
vo ir antrą lapelį, kuriame glaustai surašyta 
akordeonistų karjeros detalės ir platus jų 
repertuaras. Aprašyme pažymėta, kad „daug 
dėmesio duetas skiria lietuvių kompozitorių 
kūrybai“. Peržiūrėjus surašytą repertuarą, 
kuriame išvardinti 34 kompozitoriai, aš 
teatradau tik 3 lietuvius kompozitorius 
(Bagdonas, Mikalauskas ir Tamulionis). Šita 

matematika mane nustebino ir ji verčia grei
čiau pasakyti, kad lietuviška dalis yra gana 
nuskriausta. Man teko matyti bulgarų 
instrumentalistų programą, kurioje bent pusė 
išpildomų dalykų buvo bulgariški. Gal kaip 
tik dėka bulgarų taip išplito Pano fleitos ir 
vargonų koncertai, gal todėl ir bulgarų 
folkloriniai ansambliai išjudino muzikinį 
pasaulį savo archaišku atlikimo stiliumi. Di
delė garbė mūsų akordeonistams dalyvauti ir 
laimėti pripažinimą tarptautiniuose-fes
tivaliuose. Bet tas taip pat reiškia, kad yra 
galimybė dalyvauti tiek su tarptautine

Gerai žinomas, "naturalizuotas" Geelongo 
lietuvis - poetas Edvardas (Ted) Reilly ne
seniai vykusiame Geelongo galerijos poezi
jos konkurse laimėjo pirmąją vietą. E. Reilly 
yra literatūros mokytojas Geelongo gimnazi
joje. Jo žmona žinoma visuomenininke, Gee
longo bendruomenės savaitgalio mokyklos 
vedėja Jūratė Vitkūnaitė - Reilly taip pat ku
ria eilėraščius, yra išleidusi poezijos rinki
nėlį "Lithuanian Lady" (1983 m.), kurį laiką 
talkino mokykloms Lietuvoje (1991 - 1995 
m.).

“Mūsų Pastogėje" pirmąkart apie E. Reilly 
kūrybą paminėta 1996.04.08 d., kai jis daly
vavo "Polyglots at Pako" festivalyje suruoš
tame literatūros vakare. Jis daug rašo, yra 
išleidęs 8 knygas.

Spausdiname E. Reilly eilėraščio "Šnabž
desiai" (Whispers) vertimą į rietuvių kalbą, 
kuriam inspiraciją davė 1982 m. dail. W.

TOooaosooocooooocosoeoooccoccc. 
programa, kurią žino visas pasaulis, tiek su 
specifiška lietuviška programa, kurios pa
saulis nežino ir, kuri galėtų suteikti indivi
dualų, naujovišką veidą mūsų garbingiems 
akordeonistams. Vieni už Lietuvą kovoja 
mokslu, kiti menu, treti muzika, bet visi 
stengiasi įtalpinti Lietuvą pasauliniame 
kultūriniame žemėlapyje. Mūsų akorde
onistams, meistriškiems atlikėjams h Lietu
vos muzikos akademijos pedagogams iš vi
sos širdies to linkime.

Genovaitė Kazokicnė

Edward (Ted) Redly.

Tibbit pieštas akvarelinis darbas "Coronal, 
Geelong" (Kolonijinių laikų sodyba). Šis 
eilėraštis kaip tik ir buvo premijuotas Gee
longo mehd'ghlėrijtfe.'

inf.

Dvikalbiai vaikai
Australija pradeda rūpintis, kad vaikai 

mokėtų daugiau nei vieną kalbą. Rugpjūčio 10 
d. Vakarinio Sydnėjaus Macarthuro 
universitetas ruošia vienos dienos konferenciją 
„Dvikalbiai vaikai - Australijos turtas ateičiai“.

Informacija: Dalius Ryan, tel. (02)7729229, 
faksas (02) 7713592. Registracijos mokestis - 
10 dol. įmokamas iki šių metų liepos 5 dienos.

,MP“ inf.
cooeooooecoooocooeocooooooooooooooooocooococcccooooooeooeooc®'- 

Klaidos atitaisymas
23- čio "Mūsų Pastogės” numerio, 7 - to psl. skyrelyje "Skaitytojų laiškai", pranešančiame kur 

galima įsigyti rašytojos A. Lukšytės knygą "Prošvaistė šešėlyje", išspausdintas klaidingas 
adresas. Dabartinis rašytojc.s adresas: 9 Elwin St., Peakhurst, N.S.W. 2210. Tel. (02) 534 3489.

Ponią A. Lukšytę ir suinteresuotuosius atsiprašome. Red.
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Adelaidės žinutės
© Balandžio 28 d. sporto klubas „Vytis“ 

surengė popietę Lietuvių namuose. Popietė 
vadinosi „Bush dance“. Tai šeimyninio 
pobbūdžio pasilinksminimas su šokiais, 
kuriame dalyvauja tėvai, vaikai ir seneliai.

Tai pagirtinas renginys, suartinantis vie- 
nan ratan kelias kartas.

© Gegužės 12 d. Lietuvių namuose įvy
ko Motinos dienos minėjimas, kurį paruošė 
lietuvių savaitgalio mokyklos mokytojai. 
Programą atliko mokyklos vaikai. Jie šoko, 
deklamavo ir dainavo.

PALM draugijos „Moterų sekcija“ Ine. 
pavaišino vaikus saldumynais ir pasirūpino, 
kad kiekvienai motinai būtų prisegta balta 
gėlytė. J<j‘‘l aokiolži

© Gegužės1'18 d. Sffiffilių"Šokių grupė 

„Branda“ suruošė balių Lietuvių namuose.
Salė įdomiai dekoruota baltais ir juodais 

balionais bei juodomis ir baltomis žvaku
tėmis ant stalų. Geras maistas, puošniai 
apsirengę svečiai sudarė tikrą baliaus nuo
taiką. Na, ir visais garsintuvais perduodama 
triukšminga muzika. Ponia Remigija (mo
kytoja iš Lietuvos) leido pailsėti baliaus da
lyvių ausims, akordeonu pagrodama lietu
viškus šokius - suktinį, polką, klumpakojį.

© Gegužės 30 d. pensininkų klubo val

dyba suorganizavo vienos dienos iškylą į Ba- 
rossa Valley.

Ištaigingas autobusas pilnas gerai nu
siteikusių keliautojų. Prie geros nuotaikos 
prisidėjo puiki, saulėta diena.

SYDJUĖJAUS LIETUVIŲ SODYBOJE

Draugijos 40 - mečio proga sveikina sody- 
bietė Veronika Petniūnienė. t

Nuotr. V. Vaitkaus

* Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės 
globos draugijos moterų dovana - televizijos 
aparatu Sodybos gyventojai noriai naudo
jasi, susirinkdami pasižiūrėti ir pasiklausyti 
videokasečių, filmų lietuviškomis temomis. Ir 
kurgi ne, turint čia pat savo kinematografą 
Vytautą Vaitkų. Kai nusibosta žiūrėti 
„oficialiuosius“ filmus, jis iš savo „užburtos 
lobių skrynelės“ ištraukia savuosius - kelio
nių po tėvynę, Australijos miestus ir girias bei 
pačios Sodybos gyventojų gyvenimo mo
mentų ar renginių filmus. Taigi, moterų do
vana labai pagyvino sodybiečių gyvenimą.

Gegužės 24 ir 25 dienomis buvo susirink
ta į svetainę pasižiūrėti ir pasiklausyti 4 vai.
trukmes videofilmo apie buvusią dainų šven
tę Lietuvoje. Rinktasi dienos metu, kadangi 
rudens vakarai neapšildomoje patalpoje yra 
vėsoki.
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Iškylautojai buvo pavaišinti kava su- 
pyragaičiais, karštais pietumis gražiame 
restorane ir turėjo progos paragauti bei 
nusipirkti „Seppelts“ vyno.

© Birželio 2 d. Adelaidės lietuvių kata

likių moterų draugija suruošė tradicinį, jau 
net 36 - tą, šiupinį, kuris įvyko Lietuvių 
katalikų centre.

Programą paruošė ir režisavo E. Varnienė, 
programos sujungėjas V. Vencius, dekora
cijos V. Opulskio.

„Skaniausi“ šiupinio patiekalai - tai pats jo 
atidarymas, kurį „virė“ ,Nemuno dukros“, 
taip pat jų atliktos dainos bei,.Radijo valan
dėlė“, kurią paruošė V. Baltutis, perskaitė E. 
Lomsargienė.

© Birželio 9 d. Lietuvių namuose įvyko 
diskusijų popietė„Leiskit į tėvynę“.

Išeivių ilgesingai dainuota daina „Leiskit į 
tėvynę“ Amerikoje sukėlė diskusijas „prie 
apskrito stalo“ - kodėl išeiviai negrįžta į tą 
išsiilgtą Lietuvą, kai tas grįžimas tapo įma
nomu.

Šią temą griebė tarp savęs svarstyti ir 
adelaidiškiai, ko išdavoje ALB Adelaidės 
apylinkės valdyba ir suruošė šią popietę.

Septynių žmonių komisija pareiškė savo 
nuomones ir faktus ar reikėtų, ir ar norėtume 
grįžti gyventi Lietuvon.

Daugumos nuomone, išeiviams grįžti jau 
yra per vėlu - vietoje naudos, jie būtų tik 
balastu ir taip sunkiai besitvarkančiai tėvynei. 
Australijoje gimusiems - tėvynė ir ateitis yra 
čia.

Diskusijų tema įdomi, aktuali ir susilaukė 
didelio tautiečių dėmesio. V.M. - N.

# Prieš porą savaičių Sodybos mergaitės 
susiorganizavo į gimnastikos būrelį, ir dabar, 
kas pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį 
smarkiai treniruojasi, vadovaujamos savų 
specialisčių. Kai kas sako, kad jos tai daro 
sveikatos ir grožio vardan, bet kiti - geriau žiną 
- kad jos treniruojasi jei jau ne Atlantos, tai 
tikrai Sydnėjaus olimpiadai. Ką gi, sėkmės!..

S Birželio 9 - sios sekmadienį, turbūt 
pirmąkart savo istorijoje taip buvo ištuštėjusi 
lietuvių Sodyba - buvo likę tik pora nebe 
pirmos jaunystės tautiečių. (Sodyboje jaunais 
vadinami 65 - 75 m. amžiaus tautiečiai ar 
tautietės). Kur buvo kiti?.. Bankstowne. Lie
tuvių klube šventė Sydnėjaus lietuvių moterų 
socialinės globos draugijos 40 - mėtį. Ūžė, 
baliavojo. Štai kur buvo!.. O Draugija ir So
dyba tai taip pat, kaip dvynės seserys.

* Birželio 14 d. videofilmų popietės metu 
jau žiūrėjome pačius paskutinius "vidiakus", 
kurių ir Sydnėjaus centro kino teatruose dar 
nerodo. Tai "Birbynės ir akordeonistų kon
certo" ir SLMSG draugijos keturiasdešimt
mečio minėjimo apžvalgos. Žiūrėjome, 
klausėmės, gėrėme kavą, užkąsdami p. Valės 
pyragaičiais ir gyrėme mūsų režisieriaus Vy
tauto naujuosius kinematografijos stebuk
lus!.. B.Ž.

Mieli bendradarbiai!
Dėl straipsnių gausos ne visi straipsniai til

po šiame numeryje. Spausdinsime Nr. 26 - me.
Red.

SPORTAS
Tarptautinės krepšinio rungtynės Geelonge

Australija 85 - Lietuva 83
Penktosios ir paskutinės krepšinio rung

tynės tarp Lietuvos ir Australijos rinktinių 
įvyko birželio 4 d. Geelongo krepšinio sta
dione .Arena“. Kaip žinome, visas keturias 
rungtynes iki šiandien Australija laimėjo la
bai lengvai. To buvo tikimasi ir šiandien. 
Apie pirmą šių rungtynių puslaikį gal būtų 
geriau iš viso pamiršti. Nebent tiek, kad pir
mą tritaškį po 20 sekundžių žaiduno įmetė 
senas krepšinio vilkas, dviejų olimpinių me
dalių (aukso ir bronzos) laimėtojas, Austra
lijos lietuviams gerai žinomas krepšininkas 
Rimas Kurtinaitis. Ir dar, kad likus dviem 
sekundėms iki pirmo puslaikio pabaigos, nuo 
aikštės vidurio tritaškį „įsodino“ Darius 
Lukminas, tuo sumažindamas persvarą nuo 
17 iki 14 taškų.Šiaip visame žaidime daryta 
klaidų, kurias darė Lietuvos krepšininkai. 
Aštuonis kartus veltui kamuolį atidavė 
australams ir beveik kiekvienas toks ka
muolio atidavimas australams davė po du 
taškus. Bendrai sudėjus, mano nuomone, šis 
puslaikis (52 - 38 Australijos naudai), gavosi 
toks ne todėl, kad australai žaidė labai gerai, 
bet dėlto, kad lietuviai žaidė labai blogai. Po 
20 minučių pertraukos, prasidėjo antra šio 
susitikimo dalis. Tačiau šį kartą žaidime bu
vo toks skirtumas, kaip diena skiriasi nuo 
nakties. Australijos tritaškių medžiotojai Ga

Sporto naujienos
# Lietuvoje kiekvienais metais Vilniaus 

.JElfos“ salėje dabar vyksta tradicinis vaikų 
krepšinio turnyras. Šio vaikų turnyro rėmėja ir 
mecenatė yra žinoma Maskvos poetė ir 
prozininkė J. Ševeliova - Nikolskienė. 
Remdama vaikų turnyrą, ji nori prisiminti 
savo mirusį vyrą E. Nikolskį ir jos knygų 
leidimo rėmėją, neseniai mirusį Australijoje, 
L. Baltrūną, kurio šeimoje ji buvo apsilan
kiusi. E. Nikolskis yra žinomas Lietuvos stalo 
teniso čempionas. Jie kartu su L. Baltrūnu 
žaidė Lietuvos rinktinėje tais laikais, kai Lie
tuva Rygoje ir Kaune laimėjo Europos krep
šinio čempionatą. Į Vilnių šį kartą ji ne tik 
atsivežė prizų ir dovanų jauniesiems krep
šininkams, bet ir naujai išleistą savo knygą 
"Gyveno pasaulyje žmogus“.Tai dienoraš
čių, dokumentinių novelių ir eilėraščių rin
kinys, skirtas jos mirusiam vyrui. Rinkinyje 
taip pat yra minimas ir žinomas sportininkas 
L. Baltrūnas. Jos rūpesčiu vyro atminimui, 
kuris be krepšinio varžybų, kartu su Lietuvos 
stalo teniso rinktine buvo pasaulyje iškovo
jęs 4 vietą, Kaune ir Joniškyje (tai buvo pir
moji stotis kur buvo sutikti iš Rygos sugrį- 
žusieji lietuviai, tapę Europos čempionais) 
buvo surengti didžiuliai stalo teniso turny
rai. Tai labai gražus svetimtautės žmonos, net 
negyvenančios Lietuvoje, vyro prisiminimas. 
Įdomu ar daug yra tokių žmonų?

# Už Rusiją žaidęs žymusis ledo ritulio 
profesionalas D. Kasperaitis Vienoje vyku
siose pasaulio ledo ritulio pirmenybėse tikė
josi gauti čempiono medalį. Tačiau pusfi
nalyje pralaimėjus Kanadai rezultatu 3:2, tu
rėjo su medaliu atsisveikinti. 1992 metais jis 
buvo tapęs pasaulio čempionu. 

ze ir Heal ėmė nepataikyti, o lietuviams krep
šys lyg atsirišo. Andrius Jurkūnas, Darius 
Lukminas ir Rytis Vaišvila šaudė tritaškius iš 
visų pusių. Didieji mūsų ąžuolai, Ilgauskas, 
Praškevičius ir kiti, krovė iš viršaus. Kiek
vieną įmestą kamuolį lydėjo lietuvių žiūro
vų, kurių čia buvo gana daug, ypač iš Mel
burno, šauksmai „Lietuva!“, „Lietuva!“, 
„Lietuva!“. Po aštuonių minučių skirtumas 
sumažėjo iki trijų taškų skirtumo australų 
naudai, o dar po dviejų minučių vienu tašku 
pirmavo jau Lietuva. Tai ir ėjo toliau - taškas 
už tašką. Vienu tašku veda vieni, vienu tašku 
kiti. Rezultatas per paskutines 7 minutes kei
tėsi 8 kartus. Likus dviem minutėms, len
toje rodė rezultatą 83 - 79 Lietuvos naudai. 
Jau manėm, kad laimė šįkart nusišypsos 
Lietuvai. Bet nuo to momento lietuviai dau
giau neįmetė nei vieno taško, o australai ke
turis. Likus dešimčiai sekundžių rezultatas 
buvo 83 - 83 ir lietuviai kamuolį turėjo savo 
rankose. Dar vis turėjome vilties laimėti 
paskutiniu metimu. Tačiau australai apsupo 
vieną lietuvį ir atėmę iš jo kamuolį įmetė 
paskutinį metimą lygiai su skambučiu. To
kiu būdu australai laimėjo rezultatu 85 - 83. 
Kaip matote, antrą puslaikį laimėjo Lietuvi 
net dvylikos taškų skirtumu.

L. Bungarda

# Kauno krepšinio halėje pasibaigė 
penktosios tarpusavio LKL finalinės rung
tynės, kurias rezultatu 71:63 laimėjo Kauno 
„Žalgiris“ ir tapo Lietuvos čempionu. 
Žalgiriečiai gavo ir specialius čempionų žie
dui. Jų priešininkais buvo Kauno .Atleto“ 
komanda. Ji buvo laimėjusi du pirmuosius 
susitikimus, tačiau vėliau pralaimėjo tris kar
tus iš eilės. .Žalgirio“ kapitonas yra mums 

gerai žinomas krepšininkas Rimas Kurtinai
tis, treneris - J. Kazlauskas.

# Bratislavoje pasibaigusiose Europos 
stalo teniso varžybose moterų dvejete bron
zos medalius iškovojo lietuvaitės Rūta 
Garkauskaitė ir Jolanta Prūsienė.

# Balandžio 27 d. Amerikoje buvo pra

dėta nešti iš Graikijos atvežta olimpinė ug
nis. Nukeliavus 4000 kilometrų, Vašingtono 
valstijoje dviračiu važiuojant per Takoma til
tą nešamas fakelas nukrito ir ugnis užgęso, 
kadangi buvo didelis vėjas. Tačiaujis tuoj pat 
buvo vėl uždegtas Olimpijos kalne ir toliau 
jau vežamas motociklu. Iš viso kelias iki 
Atlantos yra 24 000 kilometrų.

# Šachmatai atsirado Indijoje maždaug 
šeštojo amžiaus viduryje. Atliekant arche
ologinius kasinėjimus Trakų pilies apylinkėse 
buvo rasta 10 kaulinių figūrų, būdingų 
šachmatams. Manoma, kad figūros yra iš 14 - 
ojo amžiaus. Daugelis jų labai panašios į 
anksčiau rastas Rusijos teritorijoje, nors bokš
tas yra laivo formos. Vėliau šachmatai Lie
tuvoje įgavo vakarietiškas formas ir pa
vadinimus, kurie jau skyrėsi nuo Rytų šalių 
šachmatų pavadinimų.

Paruošė A. Laukaitis
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A.a. Izidoriaus Jonaičio prisiminimas
Birželio 15 d. popietę jaukioje Sydnėjaus 

Sėtuvių klubo salėje, papuoštoje velionio 
portretu ir gausiomis gėlėmis bei žalumy
nais, jo žmonos Elenos pakviesti, susirinko 
pusšimtis a.a. Izidoriaus Jonaičio šeimos, 
giminių ir artimųjų būrelis.
Susirinkusieji prisiminė šią šviesią asme- 
nybę, kurios jau metai kaip nėra mūsų tarpe.

Gedulingų pietų metu prisimenant Velionį, 
rodį tarė visuomenininkas, Bendruomenės 
Spaudos sąjungos valdybos pirmininkas 
Vytautas Patašius.
tebepamenu, kurio savo personažo lū

pomis žymusis mūsų rašytojas Vincas Krė
vė-Mickevičius nusiskundė: kai girioje medį 
nukerta, lieka kelmas. Gi kai miršta žmogus - 
nieko nebelieka, kas parodytų, joig jis yra 
tavęs.

Vincas Krėvė pasakė: šiek tiek karčios 
teisybės, bet jokiu būdu negalima su juo su
tikti, kai iš mūsų tarpo pasitraukė Izidoriaus 
Jonaičio tipo asmenybė. Izidorius yra palikęs 
gilius pėdsakus ne tik tarp savo artimųjų, bet ir 
plačioje aplinkoje, bendruomenėje. Liko ne 
kelmas, ne tuščia vieta, o šviesiais prisi
minimais užpildyta kertelė kiekvieno mūsų, 
j pažinojusių, širdyse“.

Be šeimos ir bendruomenės, kita didelė 
Velionio meilė buvo skautų organizacija, ku
liai jis nuo pačios savo jaunystės atidavė 
daug širdies, daug laiko ir daug jėgų. 
Nestebėtina, kad Sydnėjaus skautų vardu 
kalbėjęs v.s. Jonas Zinkus taip nusiskundė 
skautininko Izidoriaus netekimu:
„Skaudūs buvo Sydnėjaus rietuvių skau

tams 1995 metai. Lyg jūrų gelmėse nuskendę 
laivai, iš mūsų gretų amžinam poilsiui iške
liavo keletas skautų veteranų. Vieno iš pirmųjų 
netekome vyresniojo skautininko Izidoriaus, 
ffl metus savo sielos gelmės išlaikusį skau- 
iJką idealo kraitį. Birželio 6-ąją šiame kraš
te neskambėjo bažnyčių bokštuose liūdni 
varpų dūžiai, bet telefonais vieni kitiems ne
šė žinią, kad užgęso Izidoriaus gyvybė, lyg 
paskutinė stovyklinio laužo liepsna.

Lietuviškos knygos pasaulyje 7
0 Ant redaktoriaus stalo siauro formato, 

nestoras poezijos tomelis, atkeliavęs iš 
Lietuvos. Tai Aldonos Ruseckaitės pirmoji 95 
psl. lyrikos knyga „Liūdesys, kaip sekmadie
nis“. K. Jankaus iliustracijos. Išleista Vaidoto 
Oškinio leidyklos, spausdinta „Raidės“ 
spaustuvėje Kėdainiuose, 1995 m. Tiražas - 
300 egz.

Knygą sudaro 5 skyreliai: „Gęsta tėviškės 
žemė delne“, „Mes susitinkame po amži
natvės debesiu“, „Tiktai žaidimo atmintis“, 
Žydėjimo slaptingų burtų ieškau“ ir „Teškia į 
veidą žėruojantis laiko lietus savo ženklus“. 
Viso 40 eilėraščių, kai kurie jų iš kelių dalių.

Apie autorę, bent čia, Australijoje, nedaug 
žinome. Šios grakščios lyrikos poetę teko su

likti Kaune, kaip Maironio literatūros mu
ziejaus direktorę. Tuo metu net nežinojau, 
kad ji poetė. Nors tai pirmoji autorės knyga, 
bet eilėraščiai brandūs, išmąstyti, truputį 
melancholiški. Poetė skverbiasi į savo vidinį 
pasaulį:

Kažkas many yra kas gali klysti.
Kas ugnį užpila žiedais juodaisiais
Bet tyla neskęsta
Tik gaisro plėnys 
Leidžiasi į brastą. 
(Įvadinis - „Išsprogsta žiedai“, 5 psl.) 
Ji gilinasi į žmogaus - moters būtį: 
Nesudek, moterie! (...)

Izidorius Jonaitis.
Žinia ypač skaudžiai palietė skautus 

akademikus ir Sydnėjaus židiniečius, kurių ei
lėse Izidorius buvo ne tik ilgametis narys, bet 
ir jų vadovas. Skautų veikloje Izidorius buvo 
gerai žinomas ne tik Sydnėjuje. Jo atlikti iš
kilūs darbai dar Lietuvoje yra aprašyti skau
tų įkūrėjo Petro Jurgėlos parašytos knygos 
„Lietuviškoji skautija“ net septyniuose 
puslapiuose. ,

Sydnėjuje Izidorių matydavom sueigose, 
stovyklose, posėdžiuose ir kituose skautų ir 
ne skautų renginiuose, tad dabar kur tik 
pasisukame, ypač skautiškuose susibūri
muose, jaučiame jo paliktą spragą. Lan
kiausi Sydnėjaus skautų povelykinėje 
stovykloje. Ten sutikau anksčiau sto
vyklavusius pažįstamus, bet Izidoriaus jau 
nebuvo. Židiniečiai ruošiasi švęsti savo 40 - 
.ties metų įsikūrimo sukaktį, bet ir čia Izi
doriaus jau nebebus...

Sunku susigyventi su mintimi, kad Izi
doriaus daugiau nesutiksime, bet žinau, kad jo 
šviesus prisiminimas dar ilgai, ilgai bus gy
vas skautų akademikų ir židiniečių mintyse 
ir širdyse“. .

Asmeniškai savo užuojautas Velionio na
šlei Elenai išreiškė ir visi apsilankiusieji. 
Susirinkusiems'šiltu žodžiu padėkojo našlė 
Elena Jonaitienė. Prisiminimo popietę vedė 
dr. Benius Vingilis.

B.Ž,

Tiek stiprybės tebus, kiek delnuose 
suspausi

Laiko gniūžtę - bet ir ji tau iš kumščio 
tekės. (...) 

švelniais, simboliškais, bet ryškiais 

įvaizdžiais piešia vargo , nedalios palauž
tuosius - drugelį („Drugelis spinduly suša
lo... ", 52 psl.j, laukų pelę:

Per ražienas, kvepiančias duona , 
Nubėga alkana ir benamė pelė.
Gal net Viešpats tokios varganos jos 

nemato,

A. f A. Kęstučiui Mačiuliu!
birželio 9 d. mirus Lietuvoje, jo brolį, Geelongo "Šatrijos" tunto 

tuntininką v.s. Vytautą Mačiulį, jo šeimą ir artimuosius nuošir
džiai užjaučiamne ir kartu liūdime.

Geelongo "Šatrijos" i notas, 
Geelongo sen. skautų židinys

Kupiškėnų senovę prisimenant
Kiekvienas kraštas gražus savais žmo

nėmis. Patys darbščiausi, išradingiausi ir 
kūrybiškiausi garsina gimtinės vardą, turtina 
kultūros lobyną. Nemažai tokių šviesuolių 
išaugino ir Kupiškio žemė.

Prieš tris dešimtmečius susirinko būrin 
pulkelis dainininkų, muzikantų, vaidintojų, šį 
tą iš knygų paskaitė, dar daugiau patys pri
siminė, ką žinojo, matė, girdėjo, buvo išgy
venę ir po ilgų repeticijų, kai kiekviena gai
da, judesys ir žodis turėjo savo tikrąją vietą - 
pakvietė visus į premjerą! Tai buvo 1966 m.

"Senovinių kupiškėnų vestuvių" 25 - metis, 1991 m. Nuotr. J. Kraujūno

Nors nė šiaudo nėra pasislėpt nuo 
pasaulio akies.

(69 psl.)
Gaila, kad retai kas Australijoje skaitys 

šiuos eilėraščius. Greičiausiai knyga šio že
myno tautiečius pasieks tik atsitiktinai. O ją 
paskaityti ir pasidžiaugti tikrai vertėtų.

Pabaigai, kaip ir tinka šiam metų laikui, 
Aldonos posmas apie birželį (50 psl.):

Birželis
Žemuogė raudona

o aš maniau
tai boružės
liepsna
kamienu nuteka
rasa šaltoji 
o rankoj lieka 
ryto žarija

B. Žalys

* PILYPAS NARUTIS - „Tautos 
sukilimas 1941, Lietuvos nepriklauso
mybei atstatyti“. I dalis - „Be šūvio“. 
Atsiminimai, iliustruoti.ps!. viršelis - A. 
Sutkuvienės. Spausdinta 1994 m., Mc 
Naughton & Gunn Inc., Saline, JAV.

Knygoje, be įvado ir „vietoje bio
grafijos“ poskyrio, šie skyriai: L Uni
versitetinės organizacijos laisvoje Lie
tuvoje; H. Lietuva sūkuryje; IH. Okupa
cija; IV. Ateitininkija sovietų okupacijo
je; V. Lietuva apsisprendžia kovoti; VI. 
Sukilimą planuoja Vilniaus LAF; VU. 
Sukilimo centras - LAF štabas; VIU. Ka
ras; IX. Kaunas be šūvio LAF rankose; 
X. Į laisvę; XI. Jie atliko savo pareigą 
tėvynei; XII. Sukilimų aprašymai.

B. Ž. 

rugsėjo 10 d., o spektaklis vadinosi „Seno
vinės kupiškėnų vestuvės“.

Nuo tos tolimos premjeros spektaklis buvo 
suvaidintas dar 672 kartus ir, ko gero, ne tiek 
jau daug Lietuvoje yra vyresnės ir vidutinės 
kartos žmonių, nemačiusių šio puikaus 
vaidinimo.Spektakliopopuliarumas buvo toks 
didelis, kad gal tik kupiškėniškas alus bepa
jėgė su juo konkuruoti.

Apie „Kupiškėnų vestuves“ yra sukurti du 
filmai, išleistos plokštelės (1968 m. Kana
doje, 1972 m. finpos „Melodija“, 1988 m.

pakartotinis leidimas) išleista knyga .Pasa
koja kupiškėnai“ (I980m.). Plokštelę su 
„Vestuvių“ įrašu yra įsigiję Upsalos, Lun
do, Stokholmo, Oslo, Helsinkio, Miuncheno, 
Filadelfijos., Hovardo lingvistikos uni
versitetai.

Bet... paseno vaidintojai ir jau daugokai 
laiko praėjo, kai nusileido scenos uždanga po 
paskutinio vaidinimo. Nuo spektaklio 
gyvavimo pradžios iki šių metų iškeliavo 
Anapilin 42 spektaklio artistai, per tris 
dešimtmečius „Senovinėse kupiškėnų ves
tuvėse“ vaidino virš 90 - ties žmonių.

Nors Kupiškio kraštas turtingas as
menybėmis: menininkais, mokslininkais - 
plačiausiai savo gimtinę išgarsino - etnogra
finio liaudies teatro spektaklis „Senovinės 
kupiškėnų, Atestavęs^ Būtent šio kolektyvo 
žmonės taip visuotinai atskleidė kupiškėnų 
dvasios sąvastį, papročių grožį, reabilitavo 
tarmės vertę.

Ilgus metus spektaklis buvo gyvu pamink
lu mūsų krašto papročiams, tarmei, žmo
nėms, dabar atėjo laikas įamžinti ir patį 
vaidinimą. Tad spektaklio premjeros tris
dešimtmečio proga (1996.09.10) planuojame 
tai padaryti knygoje, audiokasetėje, medžio 
skulptūroje.

Gyvename tokiu laiku, kai vis sunkiau ras
ti rėmėjų kultūrinių projektų įgyvendinimui. 
Tad kreipiamės ir į Jus - toliausiai gyvenan
čius mūsų kraštiečius: gal žinote, kokie Jūsų 
šalies asmenys, organizacijos ar fondai galėtų 
finansiškai paremti mūsų projektą. Nuošir
džiai prašome perduoti jiems žinią apie mū
sų sumanymą.

Tikimės, kad būsite „Senovinių kupiškėnų 
vestuvių“ 30 - čio svečiais. Sukaktį minė-

nukelta Į 8 psl.
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^Kupiškėnų senovę prisimenant
atkelta iŠ 7 psL favour of Kupiškio kultūros namai, Kupiš-

sime 1996.09.14. Maloniai kviečiame. kis, Gedimino 40.
Lėšas projekto įgyvendinimui kaupiame: oje' o sumanytojai. v. Samulionienė

(tik JAV doleriais) SWIFT - AGBLLT2X, Kupiškio kultūros namų direktorė 
Republic National Bank of New York, 452 V. Morkūnaitė
Fifth avenue, New York, N.Y. 10018, USA, Renginių režiesierė
account No 608207993/073734/ 142070254ia v- Badene
the name of Agricultural Bank of Lithuania in Dailininkė

Nesenas dienas prisiminus

Ukrainietis politinis kalinys, buvo Tarybų 
Sąjungos valdžios ištremtas 25 metams į Si
birą, ten susipažino su lietuviais tremtiniais, 
susidraugavo... 1996 m. jis lankėsi Sydnėjuje, 
kur susipažino su viena mūsų tautiete. Jos 
paprašytas, jis vėliau a^ą^ė,l^ljpažintis. 
Žinoma, jo atąiųęnamųyiąį^rd^pc visada 
yra tiksliai parašytos.

merą. Kunigas dėdavo viską ant stalo ir visus 
lietuvius vaišindavo. Sekančią dieną vėl vis
kas kartodavosi iš naujo.
Kartą, tai buvo 7 - je ir 1 - je sekcijoje, aš 
organizavau Kristaus gimimo šventę, be 
ukrainiečių, joje buvo vokiečiai, lenkai. Mū
sų sekcijoje gyveno ir du žydai. Pakvietėme ir 
juos prie stalo. Tiesa, už tai mane uždarė į 
griežto režimo kamerą, į „vištų fabriką“, ty. į 
penktą skyrių, kur prabuvau pusantrų metų. 
Ten susipažinau su Jonu Šustiku, Zablockiu,

...Reikėtų parašyti kelis tomus apie mano 
pergyvenimus, kuriuos per 25 metus išgyve
nau koncentracijos stovyklose. Ir apie mano 
santykius su kitais kaliniais. Jie buvo 
nepamirštami.
Pirmasis lietuvis, kurį sutikau savo gyveni
me buvo Vincas Vasiliauskas (Vinco sūnus). 
Mes su juo susitikome Maskvoje, persiun
timo punkte. Jis, kaip ir aš, buvo nuteistas 
mirčiai. Su Vasiliausku pirmą kartą kalbėjau 
rusiškai, nes lietuvių kalbos nemokėjau, kaip 
ir jis nemokėjo manosios, ukrainietiškos. Tai
gi kalbėjomės rusiškai. Vėliau su Vasiliausku 
teko susitikti dar kelis kartus, jau Mordovijos 
koncentracijos stovyklose.
Tarp lietuvių, kaip ir kitų tautybių kalinių, 
buvo įvairių žmonių - buvo patriotų, buvo ir 
atsitiktinių. Mes visi vieni kitiems visada 
padėjome, kadangi visi kovojome už savo 
Tėvynių nepriklausomybes. Turėjome bendrą 
likimą ir bendrą priešą - Maskvos ponus.
Jei neklystu, 1958 metais į mūsų lagerį atvy
ko lietuvis partizanas Narbutas. Jis buvo 
nuteistas 25 metams. Paskutiniu metu,' t.y., 
1980 metais, jį palikau 35 - je zonoje, Urale. 

Narbutas ten gamino suvenyrus, suvenyrines 
šachmatų lentas „viršininkams“, nes visi 
„zekai“, ty., kaliniai, privalėjo dirbti.
Kai 1956 metais patekau į kalėjimą, tais lai
kais buvo galima gauti siuntinius. Daugiau
siai jų gaudavo lietuvis kunigas Močius. Jis
gaudavo 10 ir daugiau siuntinių į dieną. 
Pasiimdavo kunigas 10 ar 15 žmonių ir ei
davo į paštą, pasirašydavo apie siuntinių ga
vimą ir tada jie visi nešdavo siuntinius į ka-

Masels Iriu ir kitais. Rašau apie rimtus žmo
nes - Jalikūną, Tjuslių (?), Tijauską, Saka
lauską, Varkalą, Šcemalavičių, teologijos 
profesorių Raudą, kunigus Močių, Adomaitį, 
Skvamecką, Narbutą ir daugelį kitų, kurių 
pavardes laikui bėgant jau pamiršau.
Vienas, kuris mano gyvenime paliko ypa
tingą, neužmirštamą žymę, buvo Jonas 
Pliumpa. Mes su juo buvome pažįstami jau 
nuo tada, kai jis sėdėjo pirmą kartą. Jis buvo 
nuteistas, ir kaip aš supratau, sėdėjo jau antrą 
kartą. Laisvėje spėjo apsivesti, sukūrė šei
mą, bet vėl buvo nuteistas už religinius- 
įsitikinimus (tai jis man pasakė asmeniškai 
kalbantis). Jis man pasakojo, kad nors ir bu
vo komjaunime, bet užaugęs tapo tvirtai ti
kinčiu kataliku. Laisvėje jo laukia žmona ir 
du vaikai, du sūnūs.
Apie lietuvius buvo girdima visuose lage
riuose, kur tik buvo kalinami politiniai kali
niai - Mordovijos gyvenvietėje Lepliai, 17 ir 
17-1 Sosnovkos gyvenvietėje, vienuoliktoje ir 
pirmoje Javas gyvenvietėje, 17 ir 17 - l ir 19 
- toje Baraševo gyvenvietėse, 36 - oje zonoje 
Urale, mišrioje Kučino 35 - je zonoje ir 
Centrinėje gyvenvietėje.
Mes kartu švęsdavome religines šventes, 
eidavome vieni pas kitus į svečius. Per 
pravoslavų Kalėdas, Velykas. Kartą mes pen
ki žmonės grįžome į Sosnovkos 7 -1 gyven
vietę. Buvo Velykų išvakarės. Ten gyvenę 
ukrainiečiai suruošė šventę. {ją pakvietė ir
lietuvius. Tarp pakviestųjų buvo ir teologijos 
profesorius Rauda. Mane su prof. Rauda ir 
kitais lietuviais kunigais supažindino mūsų 
šventikas Grigorij Budzenskyj.^M.P.“ jnf

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

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051
Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:

P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
Australuos Lietuvių Fondo Valdyba

Prašom nepamiršti užsimokėti 
99Mūsų Pastogės** prenumeratą.

NUO METŲ PRADŽIOS "MP" KAINUOJA $ 45
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

SYDNĖJAUS LIETUVIU KLUBO 1996 
ŽIEMOS NAKTIS 
ŠEŠTADIENI LIEPOS 27d. 
7.00V.V. LIETUVUįKLUBE 
BANKSTOWN

©G

25 dol. asmeniui.

♦ Klubo itario mokestis už 1996 - 97 metus jau dabar priimamas. 
Mokestį reikia sumokėti iki š. m. birželio 30 d.

INFORMACIJA »■ _____ ■ ______ I
Diskusinė popietė

Tėvynės sąjungos Sydnėjaus skyrius ruošia diskusinę popietę. Prelegentas: dr. Vytautas Doniela, te
ma: "Bevelk keturi LDDP valdymo metai". Po to - klausimai ir diskusijos. Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti.

Data: sekmadienis, birželio 30 d., 2 vai. po pietų.
Vieta: Sydnėjaus lietuvių klubas, n aukšto salė.

Skyriaus valdyba

"Laisvės kovų archyvų" yra likę tik 11,12,13,14,15 ir 16 tomai 
Ačiū J. Pakalniškiui už "Tremtini”, "Laisvės kovų archyvą" ir 142 dolerių auką LPG fondui, G. 

Narušiui už 45 dol., B. Mačytei - 40 dol., M. Žiogienei - 50 dol. ir P. Adomavičienei - 30 dol. aukas.

V. L. Mačys 
LPKT sąjungos atstovai Australijoje 

P.O.Box 539 Pascoe Vale, 3(M4

Medininkų pilies atstatymui aukojo:
Lietuvių akademinė korporacija "Romuva" - 890 dol.; Bronius Zumeris - 50 

dol.; Petras Bimba 200 dol.. Socialinės globos moterų draugija Melburne -130 dl.
Dėkojame už aukas.

Kviečiame ir kitus pavienius asmenis ir draugijas aukoti garbingos Lietums 
pilies atstatymui. Pinigus galima tiesiogiai įnešti į MPA fondo "Talkos" sąs
kaitą Nr. 9174 - 01.

J. Zaikauskas

MPA fondo Australijoje įgaliotinis

Nori susirašinėti
Mano vardas Ieva Žebenkaitė. Labai no

rėčiau susirašinėti su 16 - 20 metų vaikinais ir 
mergaitėmis iš Australijos. Man 16 metų, 
šiek tiek moku angliškai.

Rašyti: Ieva Žebenkaitė, Neries kr. 23 -13, 
Kaunas 3026, Lietuva.

Ieško -
Egidijaus Štuikio, kilusio iš Kėdainių, ar jo 

šeimos narių dabar gyvenančių Sydnėjuje 
ieško Voldemaras Sabaliauskas. Atsiliepti tel. 
(02) 744 9880.

AUKOS "MŪSUPASTOGEI"
S. Gmtalienė NSW $10
M. Šumskas NSW $5
J. Leskys NSW $5
V. Čerakavičius Vic. $5
C. Vaičekauskienė Vic. $5
J. Raitelaitis NSW $5
V. Narušienė NSW $5
V. Palavikas Vic. $10
B. Sumila ACT $5

Dėkojame už aukas.
Red,

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. 11 * Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro paštu $ 65

U žsienyje oro paštu $ 90
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