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Savaitės įvykių apžvalga 
__________________________________________ /

Nuosavybės atstatymas
Tėvynės sąjungos (konservatorių) ir 

krikščionių demokratų balsų dauguma 
Seimas priėmė įstatymą, kuris iš naujo 
sistematiškai nustato nuosavybės 
atgavimo teises. Pirmą kartą tokio 
pobūdžio įstatymas buvo priimtas dar 
1991 metais, tačiau po to buvo daug 
kartų taisytas. Kaip ir kituose po
komunistiniuose kraštuose nacio- 
ilizuotos nuosavybės atgavimas 
etuvoje neretai sukelia karčių ginčų, 
pasitenkinimo iš buvusių savininkų 
:i tuose pastatuose dabar gyvenančių 
nonių pusės, ir ypač daug pikt- 
mdžiavimo pasinaudojant bet kurios

įstatymo versijos netobulumu. (Pla
čiau apie įstatymo turinį žr. atskirą 
reportažą šio numerio antrame psl.).

Seimo konservatoriai yra įsitikinę, 
kad naujas įstatymas („Piliečių nuo
savybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atkūrimo įstatymas“) sukuria daug 
mechanizmų skirtingiems piliečių 
interesams derinti. Pasak Seimo vi
cepirmininko Andriaus Kubiliaus (TS), 
numatytieji mechanizmai neleis sa
vivaliauti nei savininkams, nei nuo
mininkams. „Niekas neturės teisės 
iškeldinti nuomininko, kol jam nebus 
suteiktas kitas gyvenamasis plotas“, sa
kė A. Kubilius. Tačiau įstatymą aštriai 
kritikuoja kitos grupės. Jau ketinama 
dėl kai kurių įstatymo paragrafų 
kreiptis į Konstitucinį Teismą, o LDDP 
ir socialdemokratai kreipsis į Prezi
dentą prašydami įstatymo nepasirašyti. 
Ypač energingai reagavo iš kelių 
miestų suvažiavę gyventojai, kuriems 
šis įstatymas neleis išsipirkti gyve

namąjį basą: Piketai prie Seimo rūmų 
buvo surengti gegužės 22 ir 26 die
nomis, o viena badavusi protestuotoja, 
pablogėjus sveikatai, buvo išvežta į 
ligoninę.

Prieš Europos Sąjungą
Birželio pradžioje Vilniuje buvo 

įsteigtas „Nacionaldemokratinis ju
dėjimas už Nepriklausomą Lietuvą“ 
(ND), kurio pagrindinis tikslas - stab
dyti Lietuvos prisijungimą prie Eu
ropos Sąjungos. Judėjimo iniciatorius 
ir dabartinis pirmininkas yra Rimantas 
Smetona (buv. prez. Antano Smetonos 
giminaitis), kuris kelerius metus buvo 
Tautininkų sąjungos vadovas, bet vė
liau tapo nustumtas, kai ši politinė par
tija pasirodė gana prastai Seimo 
rinkimuose. Rimantui Smetonai pri
taria dardu Seimo nariai. Nors ši grupė 
dar nedidelė, žadama ją išplėtoti į 
galingesnę politinę partiją. Patsai R. 
Smetona taip pat neatmeta galimybės, 
kad jis kandidatuos į prezidento postą 
šių metų gale. Ši grupė, dar vadinama 
euroskeptikais, mano, jog įsijungimas 
į Europos Sąjungą visiškai sužlugdytų 
Lietuvos pramonę bei žemės ūkį ir to
kiu būdu palaidotų politinę nepri
klausomybę. Tačiau ir toliau bus 
siekiama NATO narystės.

A. Jurkevičiaus atlei
dimas atidėtas

Gegužės pradžioje išaiškėjo, kad 
Krašto apsaugos ministerijos Trans
portavimo tarnybos viršininkas pul
kininkas Algirdas Jurkevičius neteisė
tai pasirašinėdavo leidimus Rusijos 
kariniam transportui važiuoti per 
Lietuvos teritoriją. Buvo nutarta jį at

leisti iš pareigų, tačiau jam staiga 
susirgus, KAM ministras Česlovas 
Stankevičius įsakymo pasirašymą 
atidėjo. Pagal galiojančią sutartį, Ru
sijos kariniai kroviniai gali būti gabe
nami tik geležinkeliu bei oro keliu, ta
čiau papildomas tyrimas atskleidė, kad 
pulk. A. Jurkevičius dažnai išduodavo 
ir kitokius leidimus, pvz. 1944 metais 
net 70 kartų.

Bankus slegia praeitis
Birželio 3 dieną Finansų ministerija 

paskelbė, jog bus parduodamas Vals
tybinis komercinis bankas, valstybei 
nepasiliekant jokių akcijų. Tai pirmas 
atvejis, kad parduodamas valstybinis 
bankas, nors šitaip pasielgti buvo 
rekomendavę tarptautinių institucijų 
atstovai. Manoma, jog banko kaina dėl 
didelių jo nuostolių bus žema. Kad šio 
valstybinio banko padėtis esanti nesta
bili, atskleidė Lietuvos spauda, ilgais 
straipsniais nurodydama, jog banko 
valdyme buvo įsitvirtinę atstovai tokių 
aferistinių grupuočių kaip EBSW, o jo 
vadovybėje buvo Kazys Ratkevičius, 
prieš tai atleistas iš Lietuvos banko 
vadovo pareigų. Pasak spaudos, „blo
gomis paskolomis“ VKB išdalino apie 
porą šimtų milijonų litų. Vėliausią 
skandalą sukėlė spaudos atskleista ži
nia, kad VKB „apsimainė“ paskolomis 
su Genadijaus Konopliovo Tauro ban
ku: pastarasis pirmajam atidavė 6 
milijonų vertės „blogų paskolų“ , o 
gavo tokios pat vertės „gerų paskolų“.

Pastaruoju metu kartojama, kad pro
blemų turi ir Genadijaus Konopliovo 
Tauro bankas, nes paaiškėjo, kad iš 

anksčiau tebesąs Lietuvos banko va
dovas R. Šarkinas Tauro bankui su
teikė 10 milijonų litų paskolą. Ma
noma, kad Tauro banke turbūt „pra
žuvo“ 83 milijonų litų tarptautinė 
paskola, kurią buvęs premjeras A. 

Šleževičius be konkurso buvo perleidęs 
Tauro bankui. Spaudos žiniomis, ši 
tarptautinė paskola, už kurią garan
tuoja Lietuvos Respublika, buvusi 
išdalinta su G. Konopliovo verslu 
susietomis firmomis. Dienraštis „Res
publika“ teigia, kad kai kurios šios fir
mos esančios abejotino statuso.

Prieš porą mėnesių Vyriausybė pri— 

ėmė nutarimą likviduoti „blogomis 
paskolomis“ pagarsėjusį Akcinį ino
vacinį banką. Dabar nutarta jo likusį 
nekilnojamą turtą ir automobilius 
perduoti keletai ministerijų ir Gene
ralinei prokuratūrai.

Šiuo metu iš anksčiau buvusių 23 
komercinių (privačių) bankų yra likę 
12. Tačiau padidėjo milijonierių skai
čius. Vadovaujantis neužslaptintų in
dėlių dydžiais, Lietuvos banko ir 
Statistikos departamento žiniomis, 
Lietuvoje yra 4 atviri milijonieriai. 
Trys iš jų indėlius laiko litais, ketvir
tas - valiuta. Vidutiniškas indėlių dydis 
- apie du ir pusę milijono litų.

Smuiko virtuozas
Vis plačiau garsėjąs smuiko virtuo

zas Vilhelmas Čepinskis tapo pir
muoju lietuviu, pakviestu koncertuoti 
prestižinėje New York‘o Camegie Hali. 
Jam tik dvidešimt metų. Jis yra baigęs 
Kauno J. Naujalio muzikos mokyklą ir 
nuo 1991 metų tęsia studijas New 
Yorke, kur Vis atkreipia žinovų dė
mesį.

Kitos žinios trumpai
♦ Tyrimai rodo, jog Smeltėje (netoli 

Klaipėdos) 7 metrų gylyje glūdi di
delis gintaro telkinys, apimąs apie 2 
hektarų plotą. Jame turėtų būti 5 - 7 
tonos gintaro. Jis bus kasamas me
chaniniais būdais. Toks įvykis - pirmas 
Lietuvoje, tačiau Karaliaučiaus srityje 
šitaip kasama jau keliolika metų, o 
kasmetinė produkcija ten skaičiuo
jama tonomis.

♦ Iki šiol iš Klaipėdos į Neringą 
reikėdavo keltis keltu. Viena Austra
lijos bendrovė pateikė planus tilto 
statybai, kuriai pritarė Susisiekimo 
ministerija. Važiavimas tiltu bus. 
mokamas, tačiau toks persikėlimas 
žymiai sutrumpins kelionės trukmę. 
Tiltas bus iškeltas aukštai, kad netruk
dytų laivų judėjimui. Numatoma, jog 
ateityje keltai bus uždaryti.

♦ Jau suplanuota europinio bėgių 
pločio geležinkelį pratęsti iki Kauno 
(Lietuvos geležinkeliai tebėra platesnio 
sovietinio tipojDarbą numatoma užbaig-
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Vėl nuosavybės atstatymas...
Prieš keletą dienų, po aštrių debatų, Seimas priėmė naują įstatymą, regu
liuojantį nuostavybės atstatymą. Naująjį įstatymą pristato "Kauno dienos" 
žurnalistė Aušra Lėka: _____________________________
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Birželio 5 d. Seimas vardiniu bal
savimu, 70 balsavus už, 28 prieš ir 14 
susilaikius, priėmė įstatymą, kuris, 
atrodo, nepatenkina nei savininkų, nei 
nuomininkų interesų. Tai vieno iš 
įstatymo autorių Andriaus Kubiliaus 
manymu, ir yra didysis privalumas: 
vadinasi, įstatyme atsižvelgta ir į vie
nos, ir į kitos pusės interesus. Sausio 
mėnesį Konservatorių frakcijos ini
ciatyva buvo sustabdytas 1991 metais 
priimtas analogiškas, tiesa, jau pen
kiolika kartų taisytas, įstatymas. Tuo 
siekta baigti savininkų ir nuomininkų 
priešpriešą, tačiau LDDP, Social
demokratų, kai kurių Centro sąjungos 
atstovų manymu, ir naujasis tekels 
priešpriešą.

Pagal naująjį įstatymą nuosavybė 
grąžinama visiems Lietuvos pilie
čiams, taip pat ir išeiviams. Grąžina
mos žemės plotas išplėstas nuo 80 iki 
150 ha, grąžinami vandens telkiniai, 
žemė prie gyvulininkystės kompleksų, 
medelynų. Savininkai atgauna viltį 
susigrąžinti namus, kurie rekonstruoti 
daugiau kaip 60%. Tarp nuomininko ir 
savininko įvedamas tarsi tarpininkas - 
savivaldybė, kuri turėtų amortizuoti, 
matyt, neišvengiamus konfliktus. 
Sumažintos galimybės atsiimti kom
pensaciją pinigais, jei žemę ar ne
kilnojamą turtą galima atsiimti natūra. 
Taip, pasak Seimo pirmininko pirmojo 
pavaduotojo Andriaus Kubiliaus, siekta 
sumažinti finansinę naštą valstybei.

Bet ir taip įstatymo realizavimui rei
kės nemažų pinigų - A. Kubiliaus 
teigimu, preliminariais skaičiavimais, 
maksimaliai 1,5 milijardo litų iš 
valstybės biudžeto, tarptautinių or
ganizacijų suteiktų skolų. „Jei eko
nomika vystysis kaip prognozuojam, 
penkeri metai - realus terminas įgy-

Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.
ti per tris metus. Tada turėtų padidėti 
traukinių srautas iš Vakarų.

♦ Nuo sekančio sausio 1 d. lengvųjų 
automobilių savininkai turės mokėti 
metinį mokestį už naudojimąsi ke
liais. Jo dydis - nuo 50 iki 300 litų, 
priklausomai nuo automobilio modelio. 
Mokestis už įprastinį rusišką auto
mobilį, kurių Lietuvoje dar daug, bus 
apie 100 litų. Numatoma tiesti ir 
mokamus plentus. Pirmas mokamas 
greitkelis bus Vilniaus pietinė apy
lanka. 

vendinti įstatymą“, - sakė A, Kubilius. 
Reikės pastatyti 10579 butus nuomi
ninkų šeimoms, kurias reikia iškeldin
ti iš grąžinamų namų. Daugiausiai jų 
teks statyti Kaune - 4824 butus (282952 
kv. m. bendro ploto). Vienas butas 
vidutiniškai kainuoja 50 tūkst. litų, 
vadinasi reikės apie 500 - 600 milijonų 
litų butams statyti. Tai maždaug 
ketvirtadalis metinio valstybės biu
džeto. Pagrindinė problema grąžinant 
žemę - 506 tūkstančių ha asmeninių 
ūkių žemės, į kurią pareiškė teises 
savininkai. Tai apie 62% asmeninių 
ūkių žemės. Į ją pretenduoja apie 70 
tūkstančių savininkų. Vieno ha kaina 
- maždaug 1500 litų, tad kompensa
cijoms reikės išmokėti dar apie 500 
mln. litų.

Oponentai kritikavo, kad kompen
sacijos bus mokamos ateinančių kartų 
sąskaita. Įstatymo pateikėjas A. Ku
bilius įsitikinęs: „Negalima valstybės ir 
visuomenės problemų spręsti kieno 
nors nuosavybės sąskaita. Jei dabar
ties socialines problemas spręsime 
buvusios nuosavybės sąskaita, niekas 
negali būti garantuotas, kad to nebus 
daroma ir dabartinės nuosavybės 
sąskaita“. * * * (AGĖP)

„Lietuvos ryto“ korespondentės Vi
dos Savičiūnaitės pranešimu, vagys 
nakties metu apiplėšė ir išniekino 
memorialinį Salomėjos Nėries muzie
jų Palemone. Skulptoriaus A. Bučo 
sukurtas žmonos S. Nėries biustas bu
vo rastas sudaužytas prie aukuro, kur 
vykdavo „Poezijos pavasario“ rengi
niai. Ten taipgi rasti sunaikinti ir mu
ziejų puošusieji dail. B. Stančikaitės 
grafikos kūriniai. Policija spėja, kad 
įsilaužėliams nerūpėjo literatūrinis S. 
Nėries palikimas, tik jos turėtos 
antikvarinės vertybės.

♦ Palyginus su sprogdinimų įkarščiu 
1993 metais, tokių įvykių Lietuvoje 
sumažėjo. Pagal oficialią statistiką,
1993 metais Lietuvoje buvo susprog
dinti 96 automobiliai ir 66 pastatai.
1994 metais sprogdinimų buvo 80,
1995 metais - 77, 1996 metais - 69.
Šiemet per pirmus keturis mėnesius 
sprogdinimų buvo tik 14, nors žuvo jau 
5 asmenys. Kadangi daugumą sprog
dinimų įvykdo nusikaltėlių grupės, 
kurios šitaip bando suvesti tarpusavio 
sąskaitas, kaltininkus nustatyti yra sun
ku. Išaiškinama tik apie 5% atsakingų 
asmenų. Parengė

Vytautas Doniela

JAV kongresas,' svarstydamas. nu
matomą devynių F16 karo lėktuvų 
pardavimo Indonezijai klausimą, kri
tikavo tik ką Indonezijoje įvykusius 
rinkimus, laikydamas juos nede
mokratiniais. Kritikuotas buvo ir 
žmogaus teisių pažeidinėjimas. Įsižei
dusi dėl to Indonezija atsisakė nuo ka
ro lėktuvų pirkimo sutarties. Indone
zija taip pat nedalyvaus ir JAV pra
vedamoje karinio apmokymo pro
gramoje.

Nuo birželio 6 d. Kongo respublikos 
sostinėje Brazzaville vyksta kova tarp 
prezidento Pascal Lissouba šalininkų ir 
buvusio prezidento marksisto Sassou - 
Nguesso sukilėlių. Daug žuvusių yra 
tarp abiejų kovojančių šalių. Pran
cūzija ir JAV skubiai evakuoja savo 
piliečius. Kongo yra buvusi Prancū
zijos kolonija.

Birželio 7 d. Demokratinės Kongo 
respublikos (buvusi Zaire) prezidentas 
Laurent Kabila pažadėjo leisti Jungti
nių Tautų komisijai ištirti kiek tei
singi priekaištavimai, kad L. Kabi los 
vadovaujamos sukilėlių pajėgos iš
žudė tūkstančius pabėgėlių ką tik 
pasibaigusio pilietinio karo metu.

Demokratinė Kongo respublika yra 
buvusi Belgijos kolonija. Kongo upė 
skiria ją nuo Kongo respublikos, 
buvusios Prancūzijos kolonijos.

Birželio 8 d. popiežius Jonas Pau
lius II Krokuvoje iškilmingai paskel
bė pirmąją Jogailos žmoną Lenkijos 
karalienę Jadvygą šventąja, tuo už
baigdamas kanonizacinį procesą, pradė
tą toje pačioje Krokuvoje dar 1949 
metais.

Nauja šventoji mirė Krokuvoje 1399 
liepos 17 dieną. Jos nereikėtų maišyti 
su šv. Jadvyga Silezijos kunigaikštie
ne, mirusia 1243 metais (šventė spalio 
16 d.).

Žinutės iš
♦ Lietuvos tūkstantmečio šventė, susi

eta sujos valstybės pirmuoju paminėjimu 
senuosiuose istoriniuose šaltiniuose, 
įvyks 2009 metais. Apmatus pirmajai 
tokiai didelei Lietuvos šventei jau ruošia 
Vilniuje jos prez. Algirdas Brazauskas 
su kulūros, švietimo ir mokslo pataria
mosios grupės nariais. Pasak prezidento 
A. Brazausko, 2009 metų šventė turi 
būti tautinis visų reikalas su jai skirtomis 
parodomis Lietuvos valstybiniame muz
iejuje, Vilniuje atstatyta Žemutine pili
mi.

♦ Kaune steigiamas naujas parodų 
centras. Jo iniciatorius yra Kauno ap
skrities viršininkas Kazimieras Star
kevičius. Jis jau steigia viešąją įmonę, 
valdysiančią naująjį parodų centrą, ku
ris įsikurs nenaudojamame Kauno avi
acijos gamyklos angare.

♦ Šiaulių universiteto įsteigimą pa
tvirtino Lietuvos Seimas. "Lietuvos ai-

Socialistų vadovaujamai koalicijai, 
laimėjusiai rinkimus Prancūzijoje, kad 
užsitikrinti parlamento daugumą, rei
kėjo ir komunistų balsų. Į ministro 
pirmininko Lionel Jospin sudarytą 
ministrų kabinetą pakviesti trys ko
munistai.

zffis

Į Papua Naujosios Gvinėjos minis
tro pirmininko postą grįžęs Julius Chan 
birželio 4 d. kariuomenės vadu paskyrė 
pulk. Leo Nuia ir pakėlė jį į brigados 
gen. laipsnį. Naujasis kariuomenės va
das buvo pasižymėjęs savo žiaurumu, 
kai Bougainville buvo malšinamas 
separatistų sukilimas. Papua Naujosios 
Gvinėjos karininkų dauguma palaiko 
kovo mėnesį atleistą b. gen. Jerry 
Singirok ir yra priešiškai nusistatę b. 
gen. Nuia paskyrimui.

Birželio 4 d. opozicinė Izraelio 
darbiečių partija vietoje Šimon Peres 
savo lyderiu išrinko Ehud Barak. Ehud 
Barak už savo pirmtaką yra karingesnių 
pažiūrų palestiniečių atžvilgiu. Jis 
1991 - 1994 metais vadovavo Izraelio 
kariuomenei, o prieš tai buvo pasi
žymėjęs įvairiuose karo žygiuose.

X®'

Birželio 4 d. Rusijos žvalgybos 
viršininkas gen. pulkininkas Nikolaj 
Kovaliov viešai kreipėsi per Maskvos 
televiziją į visus rusus, kurie slaptai 
dirba užsienio žvalgyboms, kad jie 
paskambintų nurodytu telefono nu
meriu KGB įpėdinei Federalinio sau
gumo tarnybai ir taptų dvigubais 
agentais, veikiančiais prieš dabartinius 
savo darbdavius.

(fftl

Birželio 5 d. Australija įspėjo Papua 
Naująją Gvinėją, kad ji nepageidauja, 
kad samdinių karių bendrovė Sandine 
būtų vėl pasikviesta prieš Bougainville 
sukilėlius. Australija pageidauja, kad 
konfliktas su separatistais būtų lik
viduotas derybų keliu.

Lietuvos
das" praneša: " Šiaulių politechnikos 
instituto ir Kauno technikos universi
teto Šiaulių politechnikos fakulteto pa
grindu Seimas nutarė įkurti Šiaulių uni
versitetą. Universitetas pradės veikti 
nuo šio rudens. Steigiamąja! tarybai pa
vesta iki birželio 1 d. parengti univer-’ 
siteto statutą. Į Šiaulių universiteto 
valstybės finansuojamas studijas šie
met bus priimta 800 studentų (iš jų 180 . 
į neakivaizdinį skyrių). Dar planuo
jama priimti 268 laisvuosius klausyto
jus".

♦ Birželio 7 dieną Vilniuje, sulaukęs 
77 metų amžiaus, nuo širdies ligos mi
rė poetas - rašytojas Eduardas Mie
želaitis. Gimė poetas 1919 m. spalio 5 d.

Šią žinią perdavė SBS radijo stotis 
lietuvių valandėlės metu birželio 10 
dieną.

„M.P.“ inf.
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g BENDRUOMENĖS VEIKLOJE O 
buhalterijos klaida " Sidciuidčjc

Vienoje iš scenų: iš kairės - G. Kazlauskienė, A. Bajorinas, A. Karazija, A. 
Palupienė, V. Straukas. 
V. Alanto trijų veikmų komedija 

„Buhalterijos klaida“ pirmą partą bu
vo suvaidinta Vilniaus miesto teatre 
1944 metais.
Adelaidėje ši komedija buvo pasta

tyta maždaug prieš 40 metų. Režisavo 
ja tada J. Venslovavičius. Dabar 
'Buhalterijos klaida“ vėl grįžo Ade- 
laidėn visai kita sudėtimi ir buvo 
suvaidinta Lietuvių katalikų centre. 
Režisavo V. Opulskis.
Sustokime ir trumpam pažvelkime į 

nueitą Adelaidės teatro kelią, kuris, 
beje, gana ilgas.
Teatro užuomazgos galbūt reikėtų 

ieškoti, kaip ir choro „Lituania“, 1949 
metais. Tais metais Adelaidėje scenos 
Diegėjų grupę organizavo Paulius Rū
tenis ir Elena Dainienė. 1949 metų ko
vo mėnesį buvo pastatytas vaidinimas 
.Pirmasis skambutis“, režisavo Pau
lius Rūtenis.
Vėliau P. Rūtenis organizavo naują 

grupę, kuri pasivadino „Teatro mylė
tojų sambūris“. Grupė buvo nusista
čiusi vaidinti tik lietuviškus veikalus.

Tuo pačiu laiku, 1951 metais, rež. J. 
Gurius įkūrė dar vieną grupę, pa
sivadinusią „Lietuvių teatro studija“, o 
apie 1958 metus abi šios grupės susi
jungė ir pasivadino „Vaidilos“ teatru. 
Per visus : sekančius . metus keitėsi 
režisieriai, keitėsi aktoriai, daug kas 
iškeliavo į Anapus, tačiau teatras ne
mirė. Kad ir sunkiai kartais kvė
puodamas, kad ir padarydamas kartais 
ilgesnes pertraukas, bet yrėsi priekin. 
Su kiekvienais metais darosi vis sun
kiau - tai žmonių, užtektinai mylinčių 
teatrą, stoka, tai ir režisierių, kurie tu
rėtų pakankamai energijos ir pa
sišventimo šiam nelengvam darbui, 

Uždangai nusileidus... Iš kairės: V. Janulis, A. Karazija, A. Patupienė, V.. 
Straukas, G. Kazlauskienė, L. Jablonskytė, V. Vencius ir L. Bajorinas.

trūkumas. O pagaliau darbas teatre 
nėra ir labai dėkingas - ilgus mėnesius 
repetuojama, o žiūrovui parodoma tik
tai kartą kitą, nebent dar nuvykstamą 
gastrolėms į Melburną. Būtų gerai, jei 
dabartinis „Vaidilos“ režisierius galėtų 
perduoti " estafetę jaunesniems, tokiu 
būdu būtų užtikrinta teatro veiklos tą
sa. Jau seniai subiro Sydnėjaus ir 
Melburno teatrai, būtų labai gaila, jei 
ir Adelaidę ištiktų tas pats likimas.

A. Vencius ir A. Patupienė.

Grįžkime į Katalikų centrą ir su 
didžiausiu malonumu pastebėkime 
scenoje besiplėtojančių vaidinimo ei
gą. Veikalas buvo rodomas birželio 1 
dieną. Šioji V. Alanto komedija 
nepasižymi per dideliu situacijų ar 
dialogų komiškumu, visą gyvumą ten
ka sukurti patiems aktoriams, patiems 
pateikti žiūrovui įtikinamus perso
nažų charakterius. Tai ir pateisintų šio 
veikalo prasmę.

Pirmasis komedijos veiksmas vyksta 
buhalterio J. Brūzgos įstaigoje, antra
sis ir trečiasis - jo namų svetainėje. Su

Išvyko ALB Krašto Valdybos Pirmininkas
Birželio 12 d. iš Sydnėjaus į Lietuvą išskrido ALB Krašto 

Valdybos Pirmininkas dr. Vytautas Doniela. Laikinai Krašto 
Valdybos pirmininko pareigas perėmė vicepirmininkas dr. 
Danius Kairaitis. Dr. V. Doniela dalyvaus PLB Seime, vyk
siančiame Vilniuje liepos 1-7 dienomis, lankysis ir kitose

Lietuvos vietose. Į Australiją, kartu su žmona Dalia, sugrįš rugpjūčio mėn.
pabaigoje.

Laikinai einančio Krašto Valdybos pirmininko pareigas dr. Daniaus 
Kairaičio adresas: 14 Melrose St., Epping, NSW 2121, tel. (02) 9876 3823.

Primename, kad visais reikalais ALB Krašto Valdybai galima rašyti: 
ALB Krašto Valdyba, P.O. Box 550, Bankstown.NSW 2200 arba;atskiriems 
Krašto Valdybios nariams., kaip buvo skelbta š. m. "M.P." Nr.l -2.

ALB Krašto Valdybos inf.

Dail. V. Meškenas - vajuje
Šiuo metu vyksta lėšų kaupimo ak

cija, kad būtų galima restauruoti Pietų 
Ašigalyje likusias būstines, kurias 
1911 - 1914 metų ekspedicijos metu 
pasistatė Antarktikos tyrinėtojas Sir 
Douglas Mawson ir jo bendražygiai. 
Lėšas kaupia The AAP Mawson Huts 
Foundation.

Fondui padeda Sydnėjuje gyvenantis 
dailininkas Vladas Meškėnas, išgar
sėjęs savo portretais ir ne retas presti
žinio Archibald Prize konkurso daly
vis. Dailininkas Vladas Meškėnas 
perpiešė Mawson‘o portretą, kurio yra 
pagaminta 99 kopijos. Fondas jas 
pardavinės po 300 dolerių. Kaip 
pagarsėjusi Australijos asmenybė, 
Douglas Mawson yra pagerbtas por
tretu ant senesnio tiražo 100 dolerių 
banknotų. „M.P.“ inf.

butaforija apsieita iki minimumo, tik 
keliais dekoracijų bruožais pertei
kiant veiksmo aplinką. Pati komedija 
nesudėtinga, atomazga lengvai at
spėjama. Tai meilės sukomplikuoti 
reikalai, kurie šiaip taip išsiriša ir 
pasibaigia visiems laimingai. „Ačiū 
Dievui, kad viskas gerai baigėsi“, 
pasakytų Bnizgienė, kurią šioje ko
medijoje vaidino G. Kazlauskienė, 
žiūrovui įtikinai perteikusi ramios 
žmonos ir motinos tipą.

Lengvai ėjo veiksmas po veiksmo, 
kartais žiūrovams sukeliant gardaus 
juoko. Ypatingai pažymėtinas V. 
Straukas. Skyriaus viršininko Brūzgos 
rolėje jis buvo, kaip sakoma, „lyg iš 
knygos išimtas“. Jo perteikiamas 
charakterio vientisumas nustatytoje 
gyvenimo linijoje, nenoras pasitraukti 
nuo užsibrėžto nusistatymo, visko 
paskaičiavimas pliusais ir minusais, 
pagal buhalteriją, parodė jį tikrai 
juokingu.

Tą patį taip pat galima pasakyti ir 
apie V Vencių, vaidinusį valdininką - 
sekretorių Grigonį. Jis senbernio tipą 
suvaidino labai įtikinamai, sukeldamas 
publikai daugybę juoko.

Brizgų dukrą Birutę vaidino A. 
Patupienė. Ji scenoje jautėsi labai 
laisvai, tačiau šiek tiek „pervaidino“, 
ypatingai į akis krito perdėtas mo- 
sikavimas rankomis.

Malonu scenoje matyti naujus vei
dus. Tai A. Karazija, konservatorijos 
studento V. Rimšiškio vaidmenyje, ir 
J. Bajorinas, suvaidinęs valdininką K. 
Indriūną, Brūzgos draugą. Jiems abiem

' . ; ... 1 -. 'MūsųPastogė"

Dail. Vladas Meškėnas.

šiek tiek trūko laisvumo, kas, be abe
jonės, nugalėta kiek ilgiau padirbėjus 
ir parepetavus.

L. Jablonskytė pasirodė A. Valaitytės 
rolėje. Ji scenoje nebenaujokė, savo 
vaidmenį atliko gerai į jį įsijautus, o 
kada reikėjo, parodė ir savo charakte
rio stiprumą.

Kuijeris V. Janulis „Vaidilos“ teatro 
senas vilkas. Trumpoje rolėje ir ne tik ke- - 
liais išėjimais į sceną jis parodė 
personažą, kuris publiką prajuokino ir 
be žodžių.

„Buhalterijos klaida“ parodė, kad 
kaip beplanuotum ar apskaičiuotum 
savo ateitį, nenumatyti įvykiai viską 
sumaišo ir gyvenimą pasuka visai ki
ton linkmėm

Vaidinimui pasibaigus, trumpus 
sveikinimo žodžius tarė kun. J. Petrai
tis, Apylinkės valdybos pirmininkė J. 
Vabolienė ir V. Baltutis. Aktoriai buvo 
apdovanoti rožėmis.

Žiūrovai vaidinimu liko patenkinti, 
žmonių veidai švietė džiaugsmu, 
susiraukusio nebuvo nei vieno. Tautie
čiai mėgsta teatrą, mėgsta vaidinimus 
ir galima pastebėti, kad yra daugiau 
linkę į linksmus, nekomplikuotus ir 
nesunkius veikalus.

Linkime „Vaidilos“ teatrui dar ilgai 
gyvuoti, aktoriams užsikrėti ta scenos 
liga, kuri pagriebia ir nepaleidžia, vis 
vilioja į užkulisių realybę ir scenoje 
nebepasikartojantį platų, užburtą pa
saulį.

'V. JHarcinkonyiė
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« SKAITYTOJI ŽODIS f* Ateina jaunoji karta
Niekų geriau nekalbėti

Australijos lietuvių savaitraštyje 
„Mūsų Pastogė“, nr. 21, 1997 06 02 
pasirodė straipsnelis, pavadintas „Apie 
antrąją išeivių bangą iš Lietuvos“, 
pasirašytas Irtos Valodkienės. Straips
nelis išties pagirtinas, kalba apie lie
tuvių bendravimą, atsiradusių tolimoje 
Australijoje skirtingais laikotarpiais. 
„Susitelkime, ištieskime vieni kitiems 
rankas, neieškokime pasakytuose 
žodžiuose perkeltinės prasmės“, rašo 
autorė. Pagirtinos mintys, gražiai 
pasakytos.

Betgi, vienas teiginys tame straips
nelyje savo netikslumu numenkina to 
straipsnelio vertę (cituoju): „Pamirš
kime kas kokiais sumetimais atvy
kome, pagaliau dabar visi esame 
„ekonominiai“, kadangi Lietuva yra 
laisva“.

Šis teiginys jau kurį laiką su
formuluotas kai kurių pseudoin- 
telektualų, subyra i niekus rūpestin
giau jį panagrinėjus. Žinia, nubrėžti 
aiškią liniją tarpe ekoniminių ir poli
tinių imigrantų - nelengvas darbas, 
kuris daug laiko ir darbo užima 
Australijos parlamente ir teismuose. 
Antra vertus, lietuviai, atvykę į Aus
traliją, neužilgo po Antrojo pasaulinio 
karo, su retomis išimtimis, nebuvo ir 
nėra ekonominiai emigrantai. Tai, kad 
Lietuva šiandien yra nepriklausoma, 
nepakeičia to fakto, kad pokaryje at- 
smiĮH.-nnr.......... ini- ------

Padėka
Šių metų gegužės 25 - 29 dienomis 

Sydnėjuje vyko tarptautinis Nefrologų aso
ciacijos (International Society of Nephrolo
gy) XIV - tas kongresas. Man teko prista
tyti savo tezes transplantacinės imunologi
jos tema. Šiuo metu baigiu savo disertaciją 
Londone, Royal Free Hospital and Anthony 
Nolan Research Institute. Šis kongresas bu
vo labai naudingas informacijos prasme.

Aš labai norėčiau padėkoti p. Antanui Kra- 
miliui ir jo žmonai p. Lėtai už rūpestį mano 
viešnagės metu už galimybę susitikti ir 
susipažinti su lietuvių bendruomenės na
riais, už galimybę pamatyti Australijos kraš

Sydnėjuje viešėjusi dr. Aurelija Zaniauskaitė (su "Mūsų Pastoge" rankose) 
ir maža dalis jos naujų draugų: iš kairės - O. Grosienė, D. Burneikienė, L. 
Kramilienė ir A. Bumeikis. Nuotrauka A. Kramiliaus
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vykę Australijon lietuviai čia atsirado 
ne dėl ekonominių priežasčių. Keletas 
pavyzdžių iš man gerai pažįstamos 
aplinkos:

V. tėvas, teisininkas, Nepriklausomoje 
Lietuvoje buvęs prokuroras, tuoj 
sovietams okupavus Lietuvą buvo 
suimtas. Žiauriems tardymams ne
pasidavė, neprisipažino kaltu, nes 
pažinojo sovietinę sistemą ir jų „tei
sę“. Iškankintas visus metus, iš ka
lėjimo buvo išvežtas į vieną Kauno 
fortą, suprantama kokiam likimui. 
Betgi, sukilimui Kaune vykstant, 
pasisekė išsiveržti iš forto ir pabėgti. 
Prieš antrąją sovietinę Lietuvos oku
paciją, pasitraukė į Vakarus. Ekono
minis emigrantas?

1. tėvas, Lietuvos kariuomenės ka
rininkas, tuoj po sovietų okupacijos 
suimtas, išvežtas ir KGB rūsiuose 
sušaudytas. Motina, prislėgta nelaimės 
mirė. Vienos likusios seserys prieš an
trąją sovietinę okupaciją pasitraukė į 
Vakarus. Ekonominės emigrantės?

Generolas Plechavičius kvietė Lie
tuvos jaunus vyrus ginti Lietuvą, stoti 
savanoriais į Rinktinę. Jaunuolis pa
tikėjo ir stojo į Rinktinę. Plechavičius 
savo pažadą, kad jo vadovaujamas 
dalinys bus tik Lietuvoje nesulaužė: Už 
tai jis ir jo vadovybėje buvusi Rinktinė 
buvo suimti ir išvežti į Vokietiją. 
Ekonominis emigrantas?
F.nr "Įnnrjj,-- iru--------- inr=Trir=:

tovaizdį.
Labai nuoširdžiai norėčiau padėkoti p. 

Onutei Meiliūnienei ir jos dukrai Akvilinai 
už galimybę apsistoti jų namuose, už tokį 
šiltą ir betarpišką bendravimą. Atvykusi į 
tolimąją Australiją, jaučiausi kaip savo šei
moje. tarp pačių artimiausių žmonių.

Išsivežu pačius gražiausius ir šilčiausius 
įspūdžius iš šio nuiostabaus krašto. Esu 
sujaudinta tos lietuviškos dvasios, kurią iš
saugojo lietuvių bendruomenė Australijoje.

Su meile ir didžiausiu dėkingu,mu

Gyd. A. Zaniauskaitė

=irr- —iru- ■--imi- ^-=ini---------- inr=nnr===nm-----

Kai kam be abejo atrodys, kad čia tik 
smulkinimasis, tik terminologijos 
reikalas. Bet žodžiai yra svarbūs - 
neteisingus žodžius vartojant, galima 
visai niekus nukalbėti. Ir tai, kad koks 
nors išsireiškimas jau plačiai panau
dotas ir dar naudojamas, nereiškia, kad 
tokių išsireiškimų vartojimą reikia 
priimti.

Pavyzdžiui, dabar Lietuvoje popu
liaru rašant vartoti išsireiškimą „tar
pukario nepriklausoma Lietuva“, kal
bant apie nepriklausomą Lietuvą dar 
prieš sovietų okupaciją. Lyg tai 
tuometinė Lietuvos valstybė būtų bu
vusi laikinas tarpukario nesusiprati
mas. Gal taip išvengiama paminėti tai, 
kad Lietuva buvo sovietų okupuota. Gal 
tas paminėjimas kai kam labai ne
malonus. Bet tuo pačiu tas išsireiš
kimas sumenkina tą Lietuvos ne
priklausomybės laikotarpį, kai jaunam 
vyrui buvo gėda netarnauti Lietuvos 
kariuomenėje, kai universiteto studen
tai atidėdavo savo studijas, kad būtų 
kariūnais ir vėliau atsargos karininkais, 
kai nežiūrint visų aplinkui supančių 
totalitarinių idėjų, buvo statoma teisinė 
valstybė. Reikia dar priminti, kad ir po 
sovietų okupacijos atstatyta Ne
priklausomybė, buvo Lietuvos vadovų 
rūpestingai formuluota taip, kad Lie
tuva būtų tos, prieš okupaciją gy
vavusios. nepriklausomos valstybės 
tęsinys. Nėra jokio reikalo ir pagrindo 
nužeminti tą Lietuvos istorijos laiko
tarpį kokiu tai „tarpukario“, tad lai
kinumą pabrėžiančiu, išsireiškimu.

Lietuviškoje šių dienų spaudoje, net 
ir religinėje, dažnai akį rėžia išsireiš
kimas „kultas“, „kulto reikalai“, kal
bant apie tokias didžiąsias mono
teistines religijas, kaip krikščionybę, 
islamą ar judaizmą. Pavadinti vieną iš

Brisbanės tautiečiai Motinos dieną' 
minėjo gegužės pradžioje, 4 dieną. 
Minėjimą 20 - me „Mūsų Pastogės“ 
numeryje aprašė nuolatinė mūsų ben
dradarbė p. Regina Platt - Platkaus- 
kienė. Motinų prisiminimo dienos 
nuotraukas gavome tik dabar, jas at
siuntė p. Gaila Gordon. Programą 
Motinos dienos minėjime atliko tik 
jaunoji karta. Viršutinėje nuotraikoje, 
iš kairės - Rasa Šatkauskaitė, pskaitą 
skaito Greta Montvydaitė, šąli jos - 
Dalė Hardman, sėdi Ona Baravkienė 
(mirusi gegužės 28 dieną).

Kairėje: Milvydų šeima sv/ATna 
mamas su daina!..

Nuotraukos G. Gordon

didžiųjų religijų „kultu“ yra ikras 
įžeidimas. Nors tokia terminologįa bu
vo sovietų skiepijama metų netais, 
dabarjau laikas jos nebevartoti. Ine tik 
dėl to. kad tai sovietų palikimas, et dėl 
to, kad tai yra paprasčiausi niekaN te
kų geriau nekalbėti ir nerašyti.

Dr. Algimantas Kbaila

-t- *»"

Gerb. "Mūsų Pastogės" r e- 
dakcija.

Labai prašome Jūsų leidžianame 
laikraštyje suteikti mums galmybę 
padėkoti ponui Kazimierui Bukiii, 
parėmusiam mus 25 000 Austalijos 
dolerių suma vaikų ir paauglių msi- 
kaltamumo prevencinę programą ‘Vil
ties Angelas".

Tai moralinės, dvasinės ir nate- 
rialinės paramos programa beglcniams 
gatvės ir asocialių šeimų vaikans bei 
paaugliams. Tokių vaikų ir paauglių 
Lietuvoje šiuo metu sparčiai daugėja.

Labai dėkojame ir meldžiame Vieš
patį Jums sveikatos bei globos, pone 
K. Butkau, kad paremiate mūsų ne
lengvą bet vaisingą pasiryžimą dirbti ir 
kovoti už Lietuvos jaunimą.

Su pagarba
Marija Einorienė

Vilniaus arkivyskupijos Cari
tas šeimos centro vadovė

W,V.WA,WA,.W,WA\W.W

Dailės paroda
Dail. Leekos Kraucevičiūtės - 

Gruzdeff dailės darbų paroda ati
daroma birželio 13 d. (penktadienį), 7 
vai. "The Private Gallery " - 563 South 
Dowling St., Surry Hills. Paroda veiks 
iki birželio 29 dienos nuo 11 iki 17 
vai. kasdien.

4



Paskutinis komunistinis Don Kichotas
SSRS politinio biuro centro komi- 

letas jau nuo 1980 metų rengėsi 
pasikeitimams sovietų Rusijoje, ku
riuos vėliau jie pavadino žodžiu 
.perestroika“. Tuometiniai sovietų 
Rusijos vadovai bandė nugalėti eko- 
tominius sunkumus. Diplomatijoje 
sovietinė Rusija taip pat nebuvo 
populiari, kadangi Vakarų valstybės 
paikiai žinojo, jog ten nėra žodžio lais
tės, o bendraujant su Vakarais reikėjo 
spręsti ir žodžio laisvės, kas komu- 
šstų partijos buvo uždrausta jau ke
tas dešimtmečių, klausimą. Taigi prie 
.pestroikos“ pridėjo dar „glasnost“ 

w, bent jau partijos galvoms taip at- 
ndė, kad visa sovietų Rusija akimirks- 
itapo demokratiška.
i Michailas Gorbačiovas tapęs poli- 
ioio biuro nariu ir partijos generaliniu 
sekretoriumi, neabejotinai buvo „pe- 
testroikos“ ir „glasnost“ išradėjas. Jo 
parašyta knyga „Perestroika“ (Per- 
įjvarkymas) 1988 metais buvo išleista 
talone.
Būtų tik bereikalingas laiko gaiši— 

minas nuodugniau nagrinėti šią kny- 
g, manyčiau, kad užtektų tik priminti 
ai, kas mažiau mums žinoma, apie ką 
mažiau buvo rašoma spaudoje, ir, 
garbiausiai, tai kas liečia mus - lietu
vių tautą.
Michailas Gorbačiovas dėsto, kad 

per70 metų komunistinė santvarka yra 
tag pasiekusi, nes iki 1917 metų Ru- 
tija buvo labai atsilikęs kraštas. Pagal 
į, per 100 tautybių, apie 280 milijonų 
žmonių džiaugėsi socialistine san
tvarka ir didžiavosi jos laimėjimais. 
Adelaidės dienraštis „Advertiser“ 1989 
m. rašė, kad Michailas Gorbačiovas 
smerkia tautinį judėjimą Lietuvoje, esą 
lai tik nacionalistų išsišokimas, ir jie 
nuodija Europos taiką.

Michailas Gorbačiovas savo „Pere- 
aroikoje“ giria revoliucijos atneštas 
teigiamas pasekmes. Tačiau Borisas 
Pasternakas savo knygoje „Daktaras 
Živago" aiškina, jog revoliucija kraš
tui gali padaryti tik tiek gero, kiek nuo 
segių nuvažiavęs traukinys.
Pokalbyje su Margaret Thatcher 

Michailas Gorbačiovas priekaištavo, 
kad Chamberlain pardavęs Čeko
slovakiją, bet nepaminėjo Hitlerio - 
Stalino pakto, ir toliau dėsto, kad „visa 
Europa nesugebėjo sustabdyti Hitle
rio, o mes jį sunaikinom todėl, kad mes 
turėjome geresnius ginklus: tankus, 
lėktuvus...“ Nepaminėjo tik, kad ginklai 
buvo amerikiečių gamybos. Toliau 
primena, kad vokiečiai per karą nu
žudė 20 milijonų rusų. A. Solženycinas 
savo raštuose pabrėžia, kad Stalinas 
lėtutis su puse metų įnikusiame kare 
sunaikino daugiau rusų, nei žuvo 
vokiečių, o kiek kitų tautų, kiek dar 
išžudė lenkų karių belaisvių?

1987 metais Michailas Gorbačiovas 
skundžiasi, kad jie dar importuoja 
kviečius, bet aiškina, kad po 3 metų 
Sovietų Rusija turės pakankamai javų 
savai rinkai ir dar galės eksportuoti. 
Įdomu, kur tie visi politrukai buvo visą 
laikąnuo 1917 metų? Vien tik Ukraina 
gali išmaitinti visą Europą.

Toliau Michailas Gorbačiovas rašo, 
kad jų ideologija buvo savikritiška ir

Michail Gorbačiov

revoliucinė nuo pat pradžios. Deja, 
1987 m. centro komitetas nutarė viską 
apversti aukštyn kojomis ir pradėti iš 
naujo taisyti senas klaidas. Spausdino 
laišką, gautą nuo V. A. Brikovskio iš 
Lietuvos, rašytą 1987 m. po centro 
komiteto mitingo: „Mano širdis yra 
prisipildžiusi įspūdžių ir turiu jais su 
kuo nors pasidalinti. Po daugelio metų 
partijoje ir valdžios viršūnėse, vietoje 
akmeninių sfinksų, mes matome žmo
nių veidus".

„Ką žmonės galvoja apie tamstos 
užsibrėžtą išmintį?“

„Aš tamstai nemeluosiu, brangus 
Michailai Sergejevičiau, tai tik galėtų 
pakenkti mūsų bendriems interesams. 
Aš tamstai pasakysiu visą tiesą. Aš 
nekalbėsiu apie privilegijuotą klasę. 
Viskas yra aišku. Daugumoje norėtų 
gyventi narkotikų apsvaigintame pa
saulyje, krašte kur tik pienas ir medus 
teka. Aš noriu pakalbėti apie prole
tarus, apie žmones, kuriems ši „pe
restroika“ prasidėjo. Gaila, kad nėra 
tinkamo tamstos politikos supratimo ir 
todėl mažai ja pasitikima. Bet tai ne 
naujiena. Smegenys nebesusiorien- 
tuojapo taip ilgos, baisios „žiemos“. Tai 
bus ilgas ir skaudus procesas“

„Bet viskas baigsis gerai“.
„Aš esu giliai tikintis katalikas. 

Kiekvieną sekmadienį einu į bažnyčią 
ir meldžiuosi, kad Dievas nepasmerk
tų pasaulio už mūsų nuodėmes. Aš ži
nau, tamsta, esi ateistas, bet pastangos 
rodo, kad ir tikintiesiems yra iš tams
tos ko pasimokyti. Aš noriu, kad tams
ta žinotumėt, jog aš kiekvieną sek
madienį esu bažnyčioje nuo 9 vai. ryto 
iki 1 vai. po pietų, meldžiuosi už jus ir 
jūsų šeimą“. Nejaugi p. V. A. Brikovs- 
kis, būdamas dievobaimingas kata
likas, galėjo ko nors pasimokyti iš 
ateisto? Michailas Gorbačiovas visuo
met išvedžiojo, kad Leninas visuomet 
ir visur buvo ir bus teisus ir neklys
tantis, o štai pats Leninas visada skel
bė, kad religija yra žmonių opiumas.

Michailas Gorbačiovas manė, jog jo 
sugalvota „perestroika“ bus tas Trojos 
arklys, kuris patrauks pasaulio liaudį ir 
visi eis Maskvos keliu. Ką gi, prie
žodis juk sako, kad skęstantis ir už 
šiaudo griebiasi. Stalinas taip pat no
rėjo užkariauti pasaulį, įsteigė jame 
didžiausią šnipų lizdą, bet tai jam kai
navo milijonus dolerių ir įklampino 
visą šalį į skurdą. Draugas Michailas

Aldona Veščiūnaitė

LE JEU D'EAU DE LA 
VILLA D'ESTE (Liszt)

Įkvėpęs saulės spindesio senasis 
Pisanello išpaišė medžių kontūrus, 
sparnus plaštakių aplink galvutę ryškiai 

plazdenančius.
Ginevra d'Este žiedų draugystėje 

gyvenusi, 
auksinius savo plaukus kaspinais aukso 

persmaukusi, 
amžinu profiliu ■ gulbės kaklu 
kartojasi švelniai per nuskriejančius 

amžius.

Jaunutė tamsiaplaukė iš šiurkščios 
Azijos, 

ilgisi nepasiekiamų Viduržemio Jūros pakrančių, 
aukštuose rūmuose skambančių nesibaigiančių 

grakščių melodijų - 
godžiai įkvėpus saulės spindesio 
Ji skambina ir skambina ir skambina
LE JEU D'EAU DE LA 

VILLA D'ESTE.
Jei lengvai pasilenkęs pažvelgsi 

į gėles slaptingai kvepiančias - 
Jos tau primins keturiolikto amžiaus 

nepasiekiamai šviesias gėles -

IR VĖL PRAEINA 
RENESANSO DAINIAI

Aukštai, 
kažkur laiptų vingiavime, 
nuskamba rago balsas. 
Negirdėtais balsų deriniais, 
fleitų mandorų lurų liutnių 

, . skambesiais,
gestikuliuodami 
praeina Renesanso dainiai.

Muzika kaip ir poezija -> 
išlaiko tęstinumą, 
sužydi ir neįmanomiausioj 
aplinkoj. Nuo vieno kuriančio žmogaus 

iki sekančio.

Louvre'o begalinėse salėse 
išlikęs Jauno žmogaus portretas 
kadaise pieštas Giovanni'o Antonio Boltraffio į 
žmogui byloja: šimtmečiai karų 
nesuardo vidinės tėkmės,

vidinio gamtovaizdžio žmoguj.
Barbariškumą perauga 
švelnios melodijos - kalbančios eilės.

Driekiasi 
šuoliuoja per epochas 
nuo vieno kuriančio žmogaus

iki sekančio -

KAS JIEMS NEPAŽĮSTAMO 
PAUKŠČIO AIKČIOJIMAI? 
tarsi diena kažkur 
besistumianti nežymiai 
užsipildanti detalėmis 
smulkutis žiedas pievoje 
žolės stiebelis 
šimtai ir tūkstančiai 

stiebelių 
kartoja žalią spalvą.
\______________________ /
Gorbačiovas norėjo padaryti „geriau ir 
pigiau“. Jis tikėjo, kad ir nekomunis
tinės tautos paseks jo „išmintimi“. Deja, 
iš visos jo „perestroikos“ tik šnipštas 
išėjo.

Michailui Gorbačiovui valdant, 
okupacinei kariuomenei buvo aiški

nama, kad reikia statyti tiltą tarp Rytų 
ir Vakarų. Rytų Vokietijoje jų karių 
buvo apie 340 000. Generolas Rif 
Achmetganijev užmezgė draugiškus 
santykius su vokiečių ir amerikiečių 
kariais. Netrukus prisistatė KGB,

Nukelta į 8 psl.
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ggSPORTAS
Lietuvių sporto klubuose

Pirmieji metai Australijoje
Kuriamės Pietų Kryžiaus žemyne

Kovas Under 12 Basketball Team. Back Row (left): Julija Soulos (Manager), 
Carolyne Hickson, Elizabeth Soulos, Kristina Erzikov, Alexander Karp, Ri
ta Kasperaitis (Coach). Front: Matthew Šliogeris, Jonathon Lee.

SYDNEY"KOVAS"
Junior Basketball
Under 10 Bovs

KOVAS - YMCA 7 - 14
Our litllest ones tried valiantly in the 
first half but could not score a single 
point and the opposition raced away to 
a 12 - 0 lead at halftime The second 
half started just as badly and YMCA 
scored lire first basket but then Kovas 
started to defend with a bit more vigour 
and the game did a complete turn
around with our youngsters scoring and 
YMCA struggling . The team coach , 
Rite Kasperaitis , couldn't explain the 
improved second half showing but 
thinks that the parents must have par- 
tied too hard on the Friday night and 
the "kids" must have been with them 
and were over exhausted for this Sat
urday morning game . The writer feels 
that perhaps Kovas was running with 
the wind in the second half , or the 
stadium is slightly tilted or the ring at 
one end of the court is lower 1 What
ever the reason our only two boys of 
the team played especially well in the 
second half and scored all of the teams 
points (Daniel Sepokas 4 and Alexan
der Karp 3)

Under 12 Boys
Kovas. Amcliffe Scots 30-33
Our Kovas team . three boy s and three 
girls . is playing in the Bankstown Dis
trict U12 boys' competition and have 
improved in leaps and bounds over the 
past few months Imagine our surprise 
when their opponents hit the court and 
there are two girls playing against us 
who are taller then a lot of the parents . 
Try as they might Kovas couldn't over
come their height disadvantage and 
even after receiving 15 points start 
(because the other team had over age 
players) they fell short by three points . 
Our two "taller" girls , Carolyne Hick
son and Kristina Erzikov , played well 
throughout and Jonathon Lee scored 
some long range baskets . Nice to see 
"Mūsų Pastogė" Nr.23 1997.6.16 ps
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some proud grand parents turn up to 
sec the games including Milda Karp as 
well as Annin and Danguole Sepokas .

Junior Basketball Training

Basketball training times for juniors 
has been rescheduled commencing 13th 
June as follows
Friday 6.00 PM - 7.30 PM 
Lithuanian Club , Bankstown

GOLF

“Kovas Cup” Weekend

The Kovas Golf Club is holding their 
14th Annual golfing weekend in Port 
Stephens (Horizons and Nelson Bay 
Golf Clubs) on the 22nd - 23rd Nov
ember and ANY golfers interested in 
playing must register by the end of July 
because Kovas has booked out a motel 
and needs confirmation of numbers . 
All golfers (including non-club mem
bers , interstate players ) and their 
families are invited to participate in 
the festivities which last year attracted 
over 60 people ( 36 golfers plus fami
lies , including children ) . If you re
quire further information please contact 
the Club captain , Jerry Belkus A/H 
(02) 9791 9557 or the Club secretary , 
John Erzikov A/H on (02) 9610 2540

Ambrose

Thirty two golfers turned out to play 
the Ambrose event held recently at the 
Marrickville Golf Club . Ulis pairs' 
event is a regular one on the Kovas 
calendar made more interesting because 
your partner is chosen by drawing a 
name out of hat . The most interesting 
grouping of the day occurred when 
four "Georges" were drawn in the same 
group . The event was won by Tony 
Simaitis and Bruce Field who had a six 
under par , followed closely by Ray 
Jurkūnas and Mark O'Brien (-3) , and 
three pairings on two under including 
Jurgis Karpavičius and his Latvian

Pranas Nagys

Tęsinys iš Nr.21 Prane
šėme, kad mūsų čia esame šeši, ir kad 
iš čia mūsų neišleidžia. Aš parašiau 
Balanzategui, o Čiplys kitam ūkinin
kui. Iš Balanzatego gavau telegramą su 
pranešimu, kad jie susirišę su Brisbane 
ir laukia atsakymo iš Queenslando 
imigracijos departamento. Lauks mū
sų atvykstant į darbą. Praneša, kad 
lauktume sekančios jų telegramos. O 
vieną penktadienį sugrįžę iš darbo ją ir 
randame. Joje nurodo, kad turime nu
vykti į Mt. Gambier darbo įstaigą, ten 
randasi mums kelionei skirti doku
mentai ir bilietai. Viską suplanavome 
pabėgimui iš girininkijos. Nei giri
ninkui, nei darbų vadovams nieko 
nesakėme, kad tik mūsų išvažiavimo 
nesutrukdytų. Mums atrodė, kad gi
rininkas su darbo įstaigos vadais yra 
geras pažįstamas ir jie visi sutaria vie
nas kitam padėdami.

Kaip paprastai šeštadienio ryte 
važiuojame į Mt. Gambier. Šį kartą 
skubame ne į parduotuves, bet į darbo 
įstaigą. Gauname visus mums reikia
mus dokumentus. Akys prašvinta. Iš
kart užsisakotne kelionę traukiniu. Juo 
vykti užtruktų ilgiau, taigi užsisakome 
vietas autobuse iki Ballarat, iš kur įsė- 
sime į traukinį iki Brisbanės. Sek
madienio ryte išvykstame iš Mt. 
Gambier. 1949 metų birželio 10 - oji 
buvo paskutinė mūsų darbo diena 
girininkijoje.

Išsinuomojome taksi ir susikrauname 
visus savo daiktus. Iš girininkijos pa
imtas antklodes paliekame liekantiems 
lietuviams. Pirmadienį tegu jie perduos 
jas girininkui. Jie mielai apsiėmė at
likti šią užduotį. Patys negalėdami 
išsprūsti iš kietos Stolz rankos, jie no
rėjo nors mums pagelbėti. Jie laukė 
savo sutarties pabaigos, kadangi į 
Australiją buvo atvykę pirmuoju 
transportu, taigi jų laikas jau visai ėjo į 
pabaigą ir bėgti iš čia tiesiog nebuvo
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partner "Jurgis" Tenisons , Jurgis Liu
tikas and current Lithuanian Club 
director Dave Newman . On one under 
pair were Jerry Belkus with Jim Pocock 
and Alis Migus who "carried" Kostas 
Bagdonas . There is some speculation 
that "long lost” Kovas golfer Armin 
Sepokas has been secretly practising 
and may soon return to the fold 
together with his golfing partner , well 
known identity , Kęstas Protas 1

ROWING

Results from the recent World Cup 
regatta in Mtmich included a fourth 
placing to the Lithuanian women's 
coMess pairs behind the winning 
Russian duo . In the women's double 
sculls the fast finishing Lithuanian 
combination of Kristina Poplavskaya 
and Birute Sakickiene took second spot 
behind Germany with Latvia in third 
place and Australia sixth JB • 

jokio tikslo. Gruodžio mėnesį jiems jar 
baigiasi sutarties laikas. Abu jie buw 
numatę nuolatinai persikelti į Adelaidę 1 
Abu turėjo nusipirkę po motociklą. 
Didysis Juozas mėgo važiuoti greitai, 
staigiai pasukdamas, mažasis buvo 
judrus, staigus visuose savo veiks
muose, tačiau motociklu jis važinėjo 
labai ramiai. Su juo daug važiavome 
sekmadienių popietėmis. Jis nuolat 
mane pakviesdavo pasivažinėti. Kaip 
taisyklė, vis sustodavo prie vienos Mt. 
Gambier parduotuvėlės, vadinamos 
milkbaru (pieno baras). Čia nusipirk
davo saldainių „Minties“. Vieną tokį 
saldainį įsidėjęs bumon, ilgai galėjai 
čiulpti, kol visai ištirpsta. Dažnai 
nuvažiuodavome ir prie Mt. iambiet 
esančio garsiojo mėlynojo ežro. Eže
ras garsus savo mėlyna spalva \r isto- 
rija. Abiejų Juozų pavardžių jau 
nepamenu. Išvykdamas iš girininkijos 
atsisveikinau su jais abiem ir daugiau 
niekada nesutikau.

Taksi nuvykome prie viešbučio, 
išsnuomojome nakvynei kamlarius ir 
valgykloje užsisakėme po garą va
karienę. Tada nuėjome į bar. bokalui 
australiško alaus. Pietų Australos alus 
atkeliavo iš Vokietijos kartisu vo
kiečių imigrantais ir buvo tunet gal 1 
pats geriausias alus visoje Auralijoje. 
Bare geriame jau po antrų sklą, kai 
prie mūsų prieina darbų vedas pu
šaičių sodinime. Nutariame jpavai- ’ 
šinti tokiu gėrimu, kokio tik ji.iorėtų. ' 
Taip mes jam norėjome tartumasaky- 1 
ti sudiev. Pranešėme, kad y t ryte 
išvykstame į cukrinių nendriikirtimą. 
Jis netikėjo, kol neparodėie savo j 
dokumentų. O nuo tada visai kalba 
buvo tik apie tai, ką pirmadie ęasa- ‘ 
kys misteris Stolz, kas bus kai mes 
neateisime į darbą. Aiškinau, kad mes 
jau pačią pirmąją dieną .tik atvykus 
sakėme misteriui Stolz, jog zyksime 
prie cukrinių nendrių kirtim, tik jis 
mums netikėjo. Dabar galėssitikinti ' 
mus tiesą sakius. Su austrių be
kalbėdami ir išgėrę po porą stiklelių 
stipresnio gėrimo, atsisveikinome. 
Miegoti ėjome anksti, ketvirtą valandą 
ryte reikėjo keltis, kad suspėtume j 
autobusą, kuris į Ballarat išvykti turėjo 
5 vai. ryte. Pasijautėme saugūs, kad jau 
niekas mūsų nesulaikys ir nesutrukdys 
mūsų kelionės tik tada, kai autobusas 
pajudėjo.

Liko atmintyje išgyvenimai, patirti 
Mt. Gambier Forest Reserve. Tokiu 
vardu tada buvo vadinama mūsą 
gyvenvietė. Čia buvo patirti girininki-1 
jos darbų įvairumai, miškų gaisrai, su
tikti žmonės ir mūsų . kiekvieno priva- j 
taus gyvenimo momentai, likę šios1 
mano gyvenimo stotelės pušyne.

Iš Mt. Gambier vakarais autobusu' 
grįždavome į girininkiją. Pasiimam iš 
krautuvininko maišelius su maisto 
produktais, sėdame autobusam vėl visą 
savaitę pasiruošę pragyventi miške. 
Vežamės pripjaustytų lašinių, ant ją ; 
kepame kiaušinius, dešra, sūris ir 
svarbiausiai - uogienės. Mėgstamiausia
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Atkeltais 6 psl.
kivo braškių. Vežame sviesto, cukraus, 
'druskos, mėsos. Jei ką pamirštame 

I nusipirkti, tai tas daiktas užrašomas 
pirmuoju sekančios savaitės pirkinių 

B sąraše. Vėlyvas autobusas mus vilk— 
0 .javo j gyvenvietę kiekvieną sekma- 
,. dienio vakarą. Visą dieną praleisdavo- 
I me Mt. Gambier. Netoli miestelio kas 
i feštadienj vykdavo motociklų varžy- 
0 bos. Sėdę į autobusą važiuodavome 
_ pasižiūrėti ir tų lenktynių. Popietė 

tetrukdavo pralėkti. Sugrįžus, iš- 
. gerdavome alaus, pavalgydavome.
į Kartą .vieną šeštadienio popietę 
y stovėjome, pamenu, prie baro ir pla- 

lavome savo “ėjimus’.' Prieina vienas 
j būvis, kuris čia gyvena jau seniau. Jis 
. ako, kad įsitaisė dirbti pas vieną 
j luchitektą, jį iš girininkijos išleido tam 
itįlirbui. Visi iš eilės pasisveikiname. 
J Prieina jis paskui prie manęs ir klausia, 
Įir aš jo nepažįstu? Sakau, kad labai 

matytas, tik nežinau kur. Jis ir sako, kad 
. vadinasi Stasys Čibiras, kartu gyveno- 
j me ir mokėmės Vilniuje. Ką gi, sutikti 
; taip artimai pažįstamą, su kuriuo tre- 
i jus metus gyvenome tame pačiame 

bendrabutyje, ir dar visai kita- 
mepasaulio gale buvo be galo malonu. 
Nuėjome į karčiamą ir prie stiklelio vis 
atsikalbėti negalėjome. Prisiminėme 
Vilnių, bendrus draugus. Atsisveiki- 
aome su viltimi vėl susitikti. Po visos 
eilės metų susitikau ji bendruomeni
niuose darbuose, ALB Tarybos su
važiavime.

Vietiniai katalikai sužinoję, kad ir 
mes esame katalikai, pasisiūlė, patys 
važiuodami kas sekmadienį, po du ar 
tris mašinoje, nuvežti ir mus į bažny- 
Jią. Atėjo 1949 - ųjų Velykos. Mes jas 
sutikti ruošėmės jau iš anksto. Nu
sipirkome maltos mėsos. Mūsų virė
jas Modestas ruošėsi iškepti “zuikį“. 
Viską susiruošėme pagal planą, šįkart 
nusipirkome ir gėrimų. Šiaip jau jų 
tarnuose niekada neturėjome. Lau
kame didžiosios šventės. Nutarėme į 
bažnyčią visi važiuoti nevalgę, eiti 
išpažinties ir priimti komuniją. Grįžę 
pjausime Modės „zuikį“, užgersime ir 
dainų turėsime dar padainuoti. Viskas 
kaip numatyta. Beje, bažnyčioje išpa- 
žintį atlikome labai keistai - ne prie 
klausyklos, bet kunigui sėdint kėdėje 
iž grotelių prie altoriaus. Mes į ku
mpą kalbėjome lietuviškai, o jis į mus 
angliškai. Atlikus visas religines 
pareigas, Velykas pradėjome labai 
pakiliai. Prisiminėme Lietuvą, ten 
likusias šeimas.

Sugrįžus namo, ant stalo sukrovė
me viską, ką buvome numatę. Svar
biausias patiekalas Modesto „zuikis“. 
Kad ir nemargintus, bet pirmiausiai 

A. f A. Viktorui Duliuskui
mirus, jo dukras Vidą, Danutę, sūnų Alvydą nuoširdžiai 
užjaučia ir drauge liūdi

Taut, šokių grupės "Sūkurys"
nariai ir vadovai

A. f A. Viktorui Duliuskui
išėjus į amžinybę, Velionio šeimai - dukroms Vidai, Danutei ir 
sūnui Alvydui bei jų šeimoms, nuoširdžią užuojautą reiškia ir 
drauge liūdi

Romas, Vytas, Valė ir Elė Šatkauskai 
ir jų šeimos

mušėme velykinius kiaušinius. Didi 
šventė prasidėjo. Kai gerai pasisoti- 
nom ir burnas suvilgėm, Rašymo 
akordeonas užgrojo vokišką melodiją. 
Nesvarbu, kad melodija vokiška, mes 
dainavome lietuviškai: „Kaip gražu 
miške, kaip gražu miške, paslaptingai 
ilgu čia. Tarp ošiančių pušų, šimta
mečių ąžuolų...“ Tą dainą mums 
bedainuojant, į kiemą staiga įvažiuoja 
mašina, iš jos dideliu greičiu link mū
sų pasuka misteris Stolz. Buvome tik
ri, kad jis mus sveikins su Velykomis. 
Ne. Nesveikina. Sako, kad miškas de
ga, greitai renkitės į darbo rūbus ir 
lekiame jo gesinti. Mes jam ir aiški
name, kad esame jau išgėrę gerokai. 
Liepia daugiau nebegerti ir viskas bus 
gerai. Sunkvežimis mus paimti atva
žiuos už 15-20 minučių. Liepia grei
čiau persirengti ir pats skuba kitur. 
Persirengėme, bet Velykas dar šven
tėme.

Sunkvežimiui įvažiavus į kiemą, 
sustojame jo kėbule tarp visokių ba
kelių, žarnų, anksčiau dar niekada 
nematytų. Lekiame nežinomais miškų 
keliais. Girininkas šalia vairuotojo. Jau 
matosi dūmai. Sunkvežimis sustoja. 
Šokame iš jo lauk. Girininkas liepa 
visiems tuos bakelius užsidėti ant nu
garų, kad per žarneles iš tų bakelių 
galėtume gesinti nedideles ugneles. 
Didelį gaisrą gesina gaisrininkai su 
didelėmis žarnomis iš specialių van
dens mašinų. Visi jau su tais bakeliais 
ant nugarų. Tik vienas mūsiškių, 
kaip iššoko iš sunkvežimio, taip ir guli 
netolimuose paparčiuose. Girininkas jį 
tempia į sunkvežimį, tas neina, nori eiti 
gaisrą gesinti. Galų gale prikalbino jį 
sėsti sunkvežimio kabinon. Girininkas 
vis baiminosi, kad jis vis tik nenueitų 
to gaisro gesinti ir neįgriūtų į ugnį. 
Vieną paliko jį saugoti, o kiti visi 
ėjom gaisro gesinti. Grįžome tik 12 - tą 
sekančios dienos valandą. Nemigę, 
išvargę, suodini. Gesinome vandeniu ir 
kastuvais pildami ant ugnies žemes. 
Akys raudonos nuo dūmų. Šitie miš
kai nebuvo sodinti, natūralūs. Visi 
saugojo, kad tik neužsidegtų sodin
tosios pušys, joms užsidegus, nuosto
liai būtų buvę labai dideli.

Mount Gambier dar teko susitikti iš 
Dillingen stovyklos, Vokietijoje, gerai 
pažįstamą Kurauską. Su juo ir žmona 
gyvenome vienoje salėje ir kartu žai
dėme krepšinį. Čia susipažinome ir dar 
su dviem broliais Neverauskais. Jie 
atidirbę privalomą darbą, persikėlė į 
Adelaidę.

Mt. Gambier buvo tada apie 20 000 
gyventojų miestas. Jo apylinkėse 
pasodinti dideli pušynai.

(B.d.)

t Mūsų mirusieji t
A,. -į- A,. Suopis

Gegužės 29 d., netikėto širdies 
priepuolio ištiktas, eidamas 75 - uosius 
gyvenimo metus Sydnėjuje mirė Vin
cas Šuopys. Gimė 1922 m. rugsėjo 1 d. 
Kudirkos Naumiestyje.

Kaip ir daugelis kitų, nutraukė 
mokslus ir bėgo nuo fronto, nuo rusų 
okupacijos, Lietuvą palikęs 1944 me
tais. Vokietijoje blaškomas iš vienos 
vietos j kitą, sulaukė karo pabaigos ir 
emigravo į Australiją. Ją pasirinko 
drauge su savo broliu Antanu. Tačiau 
broliui dėl ligos teko likti Vokietijoje.

Privalomą darbo sutartį Vincas at
liko prie geležinkelio tiesimo darbų 
Pietų Australijoje. Atvykus vėliau į 
Sydnėjų, apsigyveno Glebe Point 
priemiestyje. Čia jį ir sutikau pirmą 
kartą 1950 - aisiais. Vincas buvo di
delis entuziastas prisidėti prie lietu
viškos spaustuvės steigimo. Abiem tą 
reikalą drauge apsvarsčius, pasitarti 
vykome pas spaustuvės steigimo 
organizatorių A. Baužę. Kaip ir kiti 
penki, 1951 m. liepos 11d. Vincas įnešė 
pirmąjį kapitalą spaustuvės akcijoms 
įsigyti. Vėliau dviem atvejais jis buvo 
ir „Minties“ spaustuvės vedėju. 1955 
metais savo akcijas pardavė man. Tada 
jis jau buvo išmokęs laužytojo - 
kompozitoriaus amato, pamėgo jį, ir 
pragyvenimą toliau pelnė dirbdamas 
Sydnėjaus dienraščio „Morning He
rald“ spaustuvėje.

Vedė Ireną Kijauskaitę. Jiems gimė 
du sūnūs - Antanas ir Paulius. Deja, 
vedybinis gyvenimas nebuvo sėkmin
gas. Abu dar mažus berniukus jis pats 
vienas užaugino. Teko mokėti už vai
kų priežiūrą, mokslą. Tada jis įsigijo 
pieno išvežiojimo verslą ir keletą me
tų dirbo du darbus. Vaikai užaugo be 
motinos.

Išėjus pensijon, apsigyveno gražia
me Sydnėjaus priemiestyje Seaforth. 
Daug skaitė. Nuolat rėmė brolį Vo
kietijoje ir seseris bei gimines Lietu
voje. Buvo labai jautrus lietuviškiems

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos savaitraštyje "Tremti
nys", 1997 03.14 skaitėme tokį pranešimą:

Mirė Arvydas Vilkaitis, 
1929 - 1997

A. Vilkaitį su tėvais 1941.06.14 iš Dotnuvos akademijos ištrėmė į 
Altajaus kraštą. 1942 dar toliau, prie Lenos žiočių. 1952 m. jis baigė 
Jakutsko vakarinę vidurinę mokyklą. 1954 -1956 m. mokėsi Sverdlovsko 
miškų ūkio institute. Grįžęs į Lietuvą studijas baigė. Turi sūnų, dvi anū
kes. Gyveno Birštone. LPKTS Prienų skyrius.

Nuoširdžiai užjaučiame Canberroje gyvenančius brolį Vincą ir jo žmo
ną Mariją Vilkaičius, jų sūnus ir Lietuvoje a.a. Arvydo Vilkaičio šeimą.

Vida ir Algis Kabailai, Canberra

Pagerbdama
ėlių A. f A. Viktorą Dainišką,

vietoj gėlių ant jo kapo "Mūsų Pastogei" aukoju 50 dolerių.
Dalia Šumskienė

A. f A. Viktorui Duliuskui
mirus, nuoširdžią užuojautą jo vaikams - Vidai, Danutei ir 
Alvydui bei jų šeimoms reiškia

Elė Kains sn šeima

reikalams, tačiau kadangi buvo nete
kęs klausos, bendruomeniniame gy
venime dalyvauti negalėjo.

Vinco Suopio laidotuves organizavi 
sūnūs. Paulius atskrido iš Naujosiom 
Zelandijos, o Antanas gyveno kartu si 
tėvu. Laidotuvės siaurame šeimo: 
ratelyje vyko šiaurinių priemiesčii 
krematoriume birželio 5 dieną. Šei
mos noras buvo dalį jo pelenų parvežt 
į Lietuvą, o kitą dalį palikti Sydnėjaus 
Rookwood kapinių lietuvių sekcijoje.

Su Vincu man teko bendrauti ir kar
tu dirbti „Minties“ spaustuvėje. Jam 
prašant, 1965 metais kartu su žmona 
aplankėme jo brolį Vokietijoje, kuris 
gyveno ir gydėsi Gautingen tuber
kuliozės ligoninėje. 1994 metais 
aplankėme ir jo šešetą Lietuvoje. Jis 
pats keletą kartų vyko į Vokietiją ir 
Lietuvą.

Netekome dar vieno tautiečio, ne
lengvais gyvenimo keliais keliavusio ir 
atsidūrusio svečioje Australijos žemėje.

Reiškiu gilią užuojautą Vinco sū
nums, broliui, seseriai bei visiems 
artimiesiems. Atsisveikinant su mielu 
draugu a.a. Vincu, skaudančia širdimi 
tariu: Ilsėkis Ramybėje.

Pranas Vaiįys
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Knyga apie lietuvius gydytojus
Australijoje----------------------- SYDNĖJAUS LIETUVIŲ

Arti 100 lietuvių medicinos ir dantų 
gydytojų Australijoje yra aprašyti arba 
bent trumpai paminėti 1996 m. gruo
džio mėnesį Čikagoje išleistoje dr. 
Mildos Budrienės knygoje „Lietuviai 
gydytojai šešiuose kontinentuose“. 
Iliustracijų skyriuje „šviečia“ 21 
australiškas veidas, nuo dr. S. V. 
Ambroza (Sofijos Valentinos Birie- 
taitės - Ambroza) iki dr. Benedikto 
Vingilio.

Plačiausias aprašymas 25 knygos 
puslapiuose, Australijos skyriuje, skir
tas dr. Vincentui Žygui, kuris į Austra
liją atvyko 1948 metais ir po to 30 me
tų gydė žmogėdras ir kitus primityvius 
gyventojus Naujojoje Gvinėjoje. Ten 
dr. Žygas tapo vienu iš pirmųjų me
dikų, pastebėjusių, aprašiusių ir ban
džiusių gydyti Kuru ligą (mirtina, 
skausminga, lėtai besivystančių vi
rusų sukeliama vad. „juoko liga“, 
gaunama per žmogėdrų papročius).

Dr. Žygas ir jo kolega čekas gy
dytojas dr. D. C. Gajdusek iš JAV apie 
šią iki tada pasaulyje negirdėtą ligą 
1957 metais paskelbė straipsnį Ame
rikoje, labai prestižiniame „New En
gland Journal of Medicine“. Vėliau už 
šiuos tyrinėjimus Nobelio premiją ga
vo tik minėtasis dr. Žygo bendradarbis. 
Sulaukęs pensijos, dr. Žygas grįžo į 
Australiją ir su šeima įsikūrė Bris- 
banėje. Mirė 1983 metais.

Dr. Valentina Barkus (Barkienė) ir 
dr. Alfonsas Vilūnas - Viliūnas. abu iš

Nauja knyga apie pokario imigrantus
Adelaidės lietuvių archyvas - mu

ziejus praneša apie Nic Klaassen iš
leistą knygą „Leigh Creek - an oasis in 
the desert“, kurioje aprašoma pokario 
(W.W. II) imigracija į Australiją. 
Knygoje detaliai aprašomas imigrantų 
gyvenimas, atliekant privalomą dviejų 
metų darbo prievolę Leigh Creek 
rudosios anglies kasyklose. Tarp visų 
kitų tautybių imigrantų ten dirbo ir
VAWAV.WV.WAW.WAW. 
Paskutinis komunistinis...
Atkelta iš 5 psl.

pareikalavo pasakyti pavardes visų, su 
kuriais jis palaiko ryšius. Generolas 
suprato kuo tai kvepia ir persirengęs 
civiliniais rūbais, sargybiniui pasakė, 
kad eina grybauti, apleido stovyklų ir 
pasidavė vokiečiams. Okupantų karių 
pabėgo apie 600 vyrų, daugiausiai jų 
gyvena Vakarų Vokietijoje, o kiti įsto
jo į svetimšalių legioną Strasburge.

Šios kelios pastabos kalba apie 
Michailo Gorbačiovo klaidingumą. Jis 
niekada nebuvo, nėra ir nebus geresnis 
ir pranašesnis už kitus prieš jį buvu
sius komunistų vadus. Jis aiškiai 
pastebėjo, kad komunizmas skęsta ir 
ieškojo žmonėms kokių nors. kad ir 
labiausiai klaidinančių išvedžiojimų. 
Lietuviai ir Lietuva pirmieji suprato 
galutinį komunizmo bankrotą ir pir
mieji, V. Landsbergio vadovaujami, 
sugebėjo atsisakyti rusiškos apgaulės ir 
smurto.

Antanas Pečiulis | 
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Sydnėjaus, yra tarp knygos australiš
kojo skyriaus autorių. Bendradar
biavo ir Antanas Laukaitis, Skirmantė 
Miglinienė ir Sofija Statkienė. Jie kny
gos skaitytojams plačiame pasaulyje 
pateikia daug įdomių duomenų apie 
Australiją, jos lietuvius, jų įsikūrimą, 
medicinos studijas bei šio žemyno 
sveikatos apsaugos sistemą.

Dr. Budrienės naujausioji knyga 
panašiai apima lietuvių gydytojų įnašą 
į sveikatos apsaugą dar ir Afrikoje, 
Azijoje, Šiaurės Amerikoje, Pietų 
Amerikoje ir Vakarų Europoje. Šalia 
gausių biografinių duomenų apie 
gydytojus šešiuose kontinentuose, pla
čiai aprašoma Pasaulio lietuvių gy
dytojų sąjungos ir Amerikos lietuvių 
gydytojų sąjungos bei atskirų valstijų 
lietuvių gydytojų draugijų veikla ir 
išeivijos gydytojų pagalba savo tė
vynei.

„Lietuviai gydytojai šešiuose kon
tinentuose“ yra ketvirtoji dr. Mildos 
Budrienės knyga lietuviškosios me
dicinos istorijos temomis. Jas visas 
išleido Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centras, 5620 S. Claremont Avenue, 
Chicago, IL 60636, USA. Kietais 
viršeliais, 283 psi., gausiai iliustruota 
knyga gaunama iš leidėjo. Kainą su 
persiuntimu į Australiją yra 24.50 dol. 
(US doleriais išmokamu banko čekiu 
arba tokia pat tarptautine pašto per
laida).

Arza

nemažas skaičius lietuvių. Jiems skir
toje knygos dalyje minimi kai kurie 
veiklūs lietuviai, kaip Andrius Ba- 
joriūnas, Vaclovas ir Vytautas Nava
kai. Vytas Doniela ir kiti. Gražiai 
paminėtas ir a.a. mūsų kultūrininkas, 
žurnalistas Jurgis Glušauskas - Ar
minas, su kitų tautiečių pagalba išlei
dęs pirmą lietuvišką laikraštį Aus
tralijoje „Australijos lietuvis“. Lietu
vių skyrius gausiai iliustruotas nuo
traukomis. Šios knygos lietuviškam 
skyriui išleisti talkino ALA muziejaus 
administracija, parūpinusi reikiamos
medžiagos.

Knygą galima užsisakyti tiesiog pas 
leidėjus: Flinders Ranges Research, 6 - 
A Baldina St., Eden Hills. SA 5050. 
Knygos kaina 39 doleriai, plius už 
persiuntimą 7 doleriai.

Išrinkta nauja Žurna
listų sąjungos valdyba

Gegužės 17 d. aplinkraščiu išeivijos 
Lietuvių žurnalistų sąjungos centro 
valdyba praneša, kad yra perrinkta LŽ 
sąjungos valdyba (paskutinieji rin
kimai buvo 1970 metais). Ją dabar 
sudaro: pirmininkas Kęstutis Miklas, 
vicepirmininkai Paulius Jurkus (iždo 
reikalams), Romas Kezys (informa
cijai) ir Julius Vėblaitis (ryšiams su 
nariais), sekretorė ir „Lietuvio žur
nalisto“ redaktorė Salomėja 
keliūnaitė, visi iš Niujorko.

Korespondenciniai rinkimai 
baigė šių metų birželio 15 d.

Nar-

užsi-
B.Ž.

NAMUOSE
16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 9708 1414, faksas (02) 9790 3233

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 4 v.v. - 10.30 v.v.
Antradieniais klubas uždarytas.
Trečiadieniais 4 v.v. -10.30 v.v.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais
Šeštadieniais
Sekmadieniais

4 v. v. -11.00 v. v.
4 v.v. -12.00 v.v.
12 v. p.p. • 1.00 v. nakties
12 v. p.p. -10 v.v.

Primename klubo nariams, kad vėl atėjo laikas 
. susimokėti klubo mokestį.

Metinis nario mokestis - 20 dolerių, 
jaunesniems nei 25 metų amžiaus - 5 doleriai. 

Nario mokestį galima susimokėti darbo valandomis klube 
arba siųsti čekiu.

Sydnėjaus lietuvių choras "Daina" ir tautinių šokių grupė "Sūkurys" 
birželio 22 d., 2.30 vai. ruošia

Joninių popietę.
Jums dainuos duetas, kvintetas, moterų, vyrų ir mišrus chorai. Šokėjai pasirodys 

su jaunučiais, kuriuos paruošė vadovė Kristina Rupšienė. Jūratės Valytės jau
nimas ir veteranai su savo vadove Rasa Blansjaar. Programa siesis su Joninių 
tradicijomis.

Kviečiame visus dalyvauti - kad neužmirštumėte lietuviškų papročių, tradicijų 
ir lietuviškos kultūros.

Įėjimas suaugusiems 10 dol., moksleiviams ir vaikams veltui.
Rengėjai

ALB Sydnėjaus apylinkės metinis susirinkimas
Sydnėjaus apylinkės valdyba praneša, kad metinis bendruomenės susirinkimas 

įvyks birželio 29 d., sekmadienį, Lietuvių namuose Bankstowne. Pradžia l vai. 
popiet.

Susirinkimo darbotvarkėje: 1. Susirinkimo atidarymas. 2. Susirinkimo pirmi
ninko rinkimas ir sekretoriaus kvietimas. 3. Mandatų komisijos rinkimas. 4. Pra
ėjusio metinio susirinkimo protokolo perskaitymas. 5. Valdybos pirmininko pra
nešimas. 6. Valdybos iždininkės pranešimas. 7. Kontrolės komisijos pranešimas. 
8. Apylinkės valdybos rinkimai. 9. Organizacijų pranešimai. 10. Einamieji reika
lai. 11. Susirinkimo uždarymas.

ALB Sydnėjaus apylinkės valdyba

Nori susipažinti
Dvi moterys, virš 40 ir 50 metų, nori susipažinti su vienišais 

tautiečiais rimtai draugystei.
Skambinti nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. tel. (02) 9153 7990.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 

f Funerals of Distinction f
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Mūsų Pastogė
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Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga
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