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Lietuvos įvykių apžvalga
♦ Audriaus Butkevičiaus byla
Praėjusią savaitę Lietuvoje didžiausią 

susidomėjimą kėlė įvykiai, susiję su Seimo 
nariu Audrium Butkevičium. Kaip prane
šė Elta, rugpjūčio 19 d. neeilinėje sesijoje 
dalyvavę 122 Seimo nariai vienbalsiai pri
tarė rezoliucijai atimančiai iš šio Seimo 
nario neliečiamumo statusą. Tokiu būdu 
Seimas patenkino praėjusį ketvirtadienį 
generalinio prokuroro Kazio Pėdnyčios 
pateiktą prašymą leisti patraukti atsako
mybėn parlamentarą, įtariamą ketinimu 
sukčiauti stambiu mastu.

Savo nuomonę dėl Seimo rezoliucijos 
projekto išsakė ir daugelio Seimo frakcijų 
atstovai, bet ne visi jo elgesį vertino vie
nodai. Seimo narys A. Patackas pareiškė, 
jog po šių dviejų Seimo darbo dienų jau
čiasi nešvarus. Anot A. Patacko, spren
dimas, ar atiduoti teismui žmogų, kuris 
nėra tik eilinis Seimo narys, o kartu ir 
signataras, vienas iš kariuomenės kūrėjų 
bei garbės savanoris, liečia visus parla
mentarus. „Mes visi sutepti". - sakė A. 
Patackas. Kitaip, matyt, į viską žiūrėjo 
socialdemokratų frakcijos seniūnas A. 
Sakalas ir LDDP frakcijos atstovas J. Ka
rosas. Jie po balsavimo Seimo salėje pa
spaudė A. Butkevičiui ranką.

Audrius Butkevičius praėjusį antradienį 
buvo sulaikytas, kai paėmė 15 tūkstančių 
dolerių iš UAB „Dega" generalinio 
direktoriaus Klemenso Kiršos už pažadą 
tarpininkauti prokuratūroje, nutraukiant 
garsiąją mazuto pirkimo bylą. Pasak kyšį 
davusio K. Kiršos, A. Butkevičius už pa
slaugą reikalavo 300 tūkstančių JAV do
lerių, ir paimta suma sudarė tik pirmąją 
išmoką.

Sesijos metu pats A. Butkevičius pasakė 
gana ilgą kalbą, kurios tekstas buvo 
atspausdintas .Lietuvos ryto“ nuomonių 
kertelėje. Iš jos matyti, kad kaltinamas 
Seimo narys ruošiasi labai aktyviai gintis. 
Jis jau dabar davė suprasti, jog ginčys 
nusikaltimą įrodančios informacijos (K. 
Kirša įrašė į magnetofono juostą pokal
bius su A. Butkevičium) teisėtumą. Jam 
primetamą nusikaltimą A. Butkevičius lai
ko provokacija, kurią jis riša su kai kurių 
neįvardintų įtakingų asmenų noru išveng
ti atsakomybės už milijoninių sumų 
pasisavinimą. Jis teigė, kad K. Kirša yra 
vienas iš didžiausių LAIB'o ir „Litimpeks“ 
bankų skolininkų, o taip pat susijęs su 4,5 
mln. dolerių dingimu iš „Mobil“ sąskaitų. 
Tačiau K.' Kirša tose visose operacijose 
veikė ne vienas. Už jo stovintys asmenys 
bijojo, kad patraukus K. Kiršą į teismą, jis, 
randydamas išsisukti, atiduos teisingumo 
institucijoms kitus. Anot A. Butkevičiaus, 
jis turi patikimos informacijos,-kad už 
dalyvavimą provokacijoje prieš jį K. Kir
šai pažadėtas „karūnuotojo liudininko 

vaidmuo“ byloje su „Mobil“ ir bankais- 
jis nebus traukiamas baudžiamojon at
sakomybėn.

Rugpjūčio 20 dieną Generalinė prokura
tūra A. Butkevičiui iškėlė baudžiamąją 
bylą. Generalinės prokuratūros atstovas 
spaudai informavo, kad bylą tirsiančiai 
tardymo grupei vadovaus Organizuotų 
nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus 
prokuroras Rolandas Tilindis. Bylos ty
rimą kontroliuos pats generalinis proku
roras.

.Lietuvos ryto“ žiniomis, įtariamasis 
Seimo narys turi du advokatus: A. Liut- 
vinską ir buvusį Prezidento patarėją R. 
Andrikį. Šie du advokatai jau ne sykį buvo 
patekę į spaudos akiratį - jie dažnai gina 
kriminalinio pasaulio įžymybes.

♦ Estijos prezidento vzitas
Rugpjūčio 20 d. į Lietuvą su oficialiu 

vizitu atvyko Estijos Prezidentas Lennart 
Meri su žmona Heile Meri ir jį lydinčia 
delegacija. Tai pirmas oficialus Estijos 
vadovo vizitas į Lietuvą.

Po susitikimo su Lietuvos Prezidentu 
Algirdu Brazausku Estijos Prezidentas 
žurnalistams pasakė, kad jo valstybė remia 
pasiūlymą sudaryti vienodas galimybes 
visoms kandidatėms į Europos Sąjungą 
pradėti derybas dėl stojimo vienu metu, 
nepaisant to, kad Europos Komisija 
rekomendavo derybas pradėti tik su ke
liomis valstybėmis, tarp jų - su Estija.

Lietuvos Prezidentas žurnalistams pa
sidžiaugė, kad Esijos nuomonė derybų dėl 
narystės ES klausimu sutampa su Lietu
vos požiūriu į šią problemą. Lietuvos 
Prezidentas pasveikino Estijos vadovą ir 
visus šios šalies žmones su rugpjūčio 20 
dieną švenčiama Estijos Nepriklausomy
bės atkūrimo diena.

Vizitas truks tris dienas. Pirmąją dieną 
L. Meris padėjo vainikų Antakalnio kapi
nėse, dalyvavo Vilniuje statomos Estijos 
ambasados pastato kertinio akmens įmū
rijimo iškilmėse, taip pat Prezidentūroje ir 
jo žmonos garbei surengtoje vakarienėje.

Sekančią dieną Estijos prezidentas su
sitiko su Seimo pirmininku Vytautu 
Landsbergiu. Po šio susitikimo V. Lands
bergis pasakė žurnalistams, kad Estijos 
prezidentas nemano, jog jo šaliai sparčiau 
integruojantis į Europos Sąjungą silpnėtų 
ryšiai su Lietuva ir Latvija. Pats Estijos 
prezidentas teigė, jog Estijai patekus į pir
mąjį Europos Sąjungos plėtimo ratą. „Lie
tuva įgys geriausią advokatą, siekiantį, kad 
derybos būtų pradėtos ir su ja". L. Meris 
paneigė spėliones, jog Estijos isskywn- 
gali pakenkti Baltijos valstybių vienybei.

Po susitikimo su V. Landsbergiu Estijos 
prezidentas išvyko į Rumšiškes ir Kauną. 
Iš Kauno Estijos prezidentas ir jį lydinti 
delegacija „Raketa“ išplaukė Nemunu į 
Nidą. Oficialus L. Merio vizitas Lietuvoje 
baigėsi penktadienį apsilankymu Klai
pėdoje.

♦ Pažanga derybose dėl sienų
Lietuvos diplomatai tikisi, kad spalio 

mėnesį Prezidentas A. Brazauskas galės 
vykti su vizitu į Maskvą. Šio vizito metu 
galėtų būti pasirašyta Lietuvos ir Rusijos 
sutartis dėl valstybinės sienos delimita
vimo.

Lietuvos užsienio reiklalų ministras 
Albinas Januška Eltai sakė tikįs, kad jau 
per rugsėjį sutartis dėl sienos galėtų būti 
parafuota ir parengta spalio mėnesį nu
matomam pasirašymui. Ketvirtadienį 
sutarties rengimą A. Januška Maskvoje ap
tarė su Rusijos užsienio reikalų ministro 
pavaduotoju Aleksandru Avdejevu. Tre
čiadienį Maskvoje vyko Lietuvos ir Ru
sijos derybų delegacijų, vadovaujamų 
Rimanto Šidlausko ir Aleksiejaus Obu- 
chovo, susitikimas. Nors abi šalys neskel
bia pastarojo derybų rato rezultatų. Lie
tuvos diplomatų optimizmas dėl sutarties 
parengimo iki spalio mėnesio leidžia ma
nyti. kad Lietuvos ir Rusijos derybininkai 
išsprendė daugumą nesutarimų.

Iki šiol daugiau kaip tris metus vykstan
čiose derybose suderinta 90 procentų 
sausumos sienos linijos, bet delegacijoms 
vis nepavyksta susitarti del sienos Višty
čio ežeru ir Nemuno žiotimis.

Tuo tarpu savo pažanga neatsilieka ir 
Lietuvos derybos su Latvija dėl jūros sie

nos tarp dviejų valstybių delimitavimo. 
Pasak Komisijos valstybinei sienai nu
statyti pirmininko pavaduotojo Z. Ku
metaičio, vasarą abiejų šalių komisijos 
dirbo labai intensyviai ir sutarė dėl 
ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo 
pasidalijimo linijos. „Surastas galutinis 
kompromisinis sprendimas“, sakė Z. 
Kumetaitis.

Nutarta atskirti ekonominius interesus, 
susijusius su galimu naftos telkiniu E - 24, 
ir sienos linijos nustatymo problemas. Bus 
parengtos dvi sutartys: vienoje bus aptarti 
ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo 
pasidalijimo aspektai, o kitoje telkinio 
eksploatavimo sąlygos. Tikimasi, kad šios 

■sutartys bus pasirašomos ir ratifikuojamos 
kartu.

♦ Kariuomenė padeda saugoti 
valstybinę sieną

Krašto apsaugos viceministras Jonas 
Kronkaitis pranešė, kad kariuomenės da
liniai bus siunčiami padėti pasienio poli
cijai. Vidaus reikalų ministro Vidmanto 
Žiemelio prašymu. 90 Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Vytenio bataliono karių pra
dėjo saugoti kai kuriuos Lietuvos ir Gū

di jos sienos ruožus. Patruliuojama daugiau
sia naktimis ir tik kartu su pasienio polici
ja. Kariai pasiųsti į tuos ruožus, kuriuos 
labiausiai pamėgo nelegalūs migrantai.

♦ Prezidentinės kampanijos 
naujienos

Rugpjūčio 25 dieną, 15 vai. Lietuvos 
Centro sąjunga (LCS) Vilniaus Katedros 
aikštėje pradės pilietinę akciją, kurios me
tu ketinama surinkti pusę milijono žmo
nių parašų, remiančių Valdo Adamkaus 
kandidatavimą prezidento rinkimuose. 
Apie tai praeitą trečiadienį Eltą informavo 
Valdo Adamkaus rinkimų štabo vadovas 
Vidmantas Staniulis.

Akcijos rengėjai pripažįsta, kad šie pa
rašai neturės jokios juridinės galios, tačiau 
mano, kad „neatsižvelgti į Lietuvos pilie
čių stipriai išsakytą nuomonę bus sunku".

Parašai bus renkami visuose viešuose 
renginiuose, gatvėse, taip pat lankantis pas 
žmones butuose. Pats Valdas Adamkus
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.
akcijos metu žada aktyviai važinėti po 
Lietuvą, susitikinėti ir bendrauti su gy
ventojais.

Lankydamasis Žemaitijoje, ketinantis 
kelti savo kandidatūrą prezidento rinki

muose Vaidotas Žukas pirmą kartą pra
bilo apie galimą visuomeninio judėjimo 
„Naujoji banga“ koaliciją su Tautininkų 
sąjungos pirmininko profesoriaus Vaidoto 
Antanaičio keliamu nepartiniu visuome
niniu judėjimu „Tautos santalka“, keti
nančiu suburti keliolika ar net keliasde
šimt nevyriausybinių organizacijų.
♦ Policijos akiratyje ir R. 

Šarkino veikla
Kaip praneša Elta, Tardymo departa

mentas prie Vidaus reikalų ministerijos 
nagrinėja 1995 metų pabaigoje kilusios 
bankų krizės metu buvusio finansų ministru 
Reinoldijaus Šarkino veiksmus Lietuvos 
akcinio inovacinio banko (LAIB) atžvil
giu.

Seimo kancleris Jurgis Razma raštu 
kreipėsi į generalinį prokurorą, prašyda
mas paaiškinti, ar tiesa, kad prieš LAIB 
veiklos stabdymą Finansų ministerija, ku
riai vadovavo R. Šarkinas, į šiame banke 
esančias biudžetinių įstaigų sąskaitas per
vedė dideles sumas. Pasak J. Razmos, 
biudžetinės organizacijos lėšomis negalėjo 
pasinaudoti ir jos buvo panaudotos išmo
kant indėlius „gerai informuotiems in-- 
dėlininkams“.

♦ Lietuviški grūdai - bran
giausi Europoje

Kadangi šių metų grūdų derlius labai 
geras, vyriausybė, spaudžiama ūkininkų, 
nusprendė dar daugiau jų supirkti valstybės 
nustatytomis kainomis. Lietuvoje nustatyta 
grūdų kaina lenkia visų kaimyninių šalių 
grūdų kainas. Rugių supirkimo kaina 
Lietuvoje buvo 601,5 lito, Estijoje - 456,5 
lito, Latvijoje - 439 litai už toną. Už mais
tinių kviečių toną Lietuvoje mokama 700 
litą. Europos Sąjungoje palaikomoji kai
na - 500 litų, Čikagos biržoje - vos 520 litų. 
Tačiau valstybei priklausančios grūdų 
perdirbimo įmonės, dirbdamos nuosto
lingai, nebeturi lėšų. Jos siūlo ūkininkams 

PRABILO GARSIAI, NES NEGALĖJO TYLĖTI
Leonas ŽALYS

Šeštadienį, rugpjūčio 23 d. 10 metų 
sukaktis.

Tikroji apsišvietusių tautų narsa pa
sireiškia ryžtu aukotis dėl Tėvynės, - 
G. Hėgelis. Tai buvo būrelis tų ryžtingų 
žmonių, kurie prabilo kai nebegalėjo 
ilgiau tylėti dėl smurto, įvykdyto prieš 
jų Tėvynę. Jie 1987 metų rugpjūčio 23- 
ąją, susirinkę Vilniuje prie A. Micke

vičiaus paminklo, surengė aktyvaus 
pilietiškumo akciją: pirmą kartą viešai 
ir garsiai pasmerkė V. Molotovo-J. 
Ribentropo paktą, jo slaptuosius pro
tokolus ir pareikalavo, kad istorinė 
skriauda būtų atitaisyta. 1939-ųjų rug
pjūčio 23-iosios J. Stalino ir A. Hitle
rio suokalbis reiškė įtakos sferų pasi
dalijimą, kas Lietuvą, Latviją, Estiją 
pasmerkė tragiškai lemčiai, atėmė iš 
šių šalių laisvę pusei amžiaus. Prieš 
dešimtį metų Nijolė Sadūnaitė, Petras 
Cidzikas, Vytautas Bogušis, Antanas 
Terleckas kartu su kitais represijų 
"Mūsų Pastogė" Nr.34 1997.9.1 psl.2

tik pasaugoti grūdus, žadėdamos atsiskai
tyti vėliau. Nedideli privatūs malūnai jau 
pagamina apie 30 - 40 procentų visų šalies 
miltų bei 20 - 25 procentus kombinuotųjų 
pašarų.

♦ M. Mažvydo paminklas 
Klaipėdoje

Rugpjūčio 22 dieną Klaipėdos centre 
kelininkai sumontavo paminklą Martynui 
Mažvydui, kuris bus iškilmingai atidengtas 
rugsėjo 1 dieną, minint Karaliaučiuje iš
leistos pirmosios lietuviškos knygos 
„Katekizmo“ 450 - ąsias metines. Klai
pėdiečio skulptoriaus Regimanto Midvikb 
sukurtas paminklas M. Mažvydui pasta
tytas Lietuvininkų aikštėje.

Šį projektą parėmė didžiausios Klaipė
dos įmonės ir bendrovės, evangelikų liute
ronų parapijos, išeivija. Lėšas rinko 
komitetas, kuriam vadovavo buvęs uos
tamiesčio meras Alfonsas Žalys. Užrašas 
ant postamento liudija, jog paminklas 
„pastatytas iš visuomenės aukų remiant 
valstybei“.

A. Žalys mano, kad iš pilkšvo granito 
nukaltas 4,5 metro aukščio paminklas lie
tuvių raštijos pradininkui taps svarbiausiu 
uostamiesčio akcentu.

♦ Nepaprastas Mažvydo metų 
atradimas

Tvarkant Lietuvos mokslą akademijos 
bibliotekos knygas, atsitiktinai buvo ras
tas labai svarbus Lietuvos raštijos istorijai 
leidinys. Tai Jono Sekluciano „Katechizmu 
text prosti dla prostegu ludu“. Knyga buvo 
išleista 1545 m. Karaliaučiuje. Nustatyta, 
kad būtent šiuo katekizmu pasinaudojo 
Martynas Mažvydas, ruošdamas spaudai 
savąjį. Katekizmas ilgai gulėjo bibliotekos 
rezerviniame fonde tarp kitų neskaitomų ir 
nežinomų knygų. Spėjama, kad šį leidinį 
kartu su tūkstančiais kitų knygų ir rank
raščių į Vilnių atvežė 1945 - 1946 metais 
ekspedicijų į Karaliaučiaus bibliotekas 
dalyviai. Ekspedicijoms vadovavo aka
demikas Jonas Jurginis.

Ruošiant šią kroniką pasinaudota dr. V.
Statulevičiaus savaitės įvykių apžvalga, 

Eltos ir spaudos pranešimais.
Spaudai parengė Saulius Varnas

1997.08.23

nepabūgusiais bendražygiais įėjo į 
mūsų tautos istoriją kaip patriotai, ku
rie išdrįso protestuoti prieš netiesą. 
Okupacinis režimas, kurį susilpnino 
naujoji „perestroikos“ ir „glasnostj“ 
doktrina, pavirtusi savotiška tota
litarinės sistemos erozija Represinis 
aparatas vis dar bandė „kandžiotis“ - 
akcijos dalyvius smerkė vienintelės 
partijos spauda, jie buvo tardomi, at- 
•leidžiami iš darbo. Tačiau nesustabdysi 
upės bėgimo... 1987-ųjų rugpjūčio 23- 
ioji tapo 1991-ųjų kovo 11-osios 
preliudija Pakeliui dar buvo 1989-ųjų 
rugpjūčio 23-ioji, kai trijų Baltijos šalių 
žmonės, susikibę rankomis „Baltijos 
kelyje“ garsiai visam pasauliui pareiš
kė: „Mes esame tautos ir turime teisę į 
laisvę, o ši mūsų teisė prigimtinė ir nie
kas iš mūsų jos negali atimti“. 1991- 
ųjų rugpjūčio 23-iąją žlugus pučui 
Maskvoje, Lietuva, Latvija ir Estija su
vienijo per tris šalis liepsnojusiu laužu, 
simbolizavusiu šviesos pergalę prieš 
tamsos jėgas, atšvaitai.

Kauno Diena, 1997.08.23 d.

> Trumpai iš vįsur o
Irano valstybės vairas yra atsidūręs gana 

nuosaikaus prezidento Mohammad Kha
tami rankose. Jis stengiasi prilaikyti 
kraštutinių musulmonų išsišokimus, ir ieš
ko būdų kaip pagerinti santykius su Vaka
rais, o dabar dar viceprezidente paskyrė 
moterį dr. Massumeh Ebtekar su uždaviniu 
rūpintis gamtos apsauga.

O
Popiežius Jonas Paulius II apsilankė 

Prancūzijoje. Jo keturių dienų vizitas su
traukė į Paryžių maldininkų minias. 
Rugpjūčio 23 dieną vykusioje vigilijoje 
dalyvavo 700 000 žmonių. Popiežius 
apgailėjo 1572 metais įvykusios Barto- 
lomėjaus nakties žudynes, kai nuo katalikų 
rankų žuvo 70 000 hugenotų.

O
Rugpjūčio 24 dieną staiga tarp Indijos ir 

Pakistano kariuomenių Kašmire už
siliepsnojo kovos, kurias vyriausiems 
kariuomenės štabams buvo sunku sustab
dyti. Indų žiniomis, kovose žuvo 51 
pakistanietis ir trys indų kariai. Abi pusės 
kovų išprovokavimu kaltina viena kitą.

O
Kurį laiką buvo susidrumstę santykiai 

tarp Rusijos ir Gudijos. Tai atsitiko, kai 
gudų policija vieną po kitos areštavo dvi 
rusų televizijos filmuotojų grupes, per
žengusias Gudijos sieną iš Lietuvos.

O
Po ilgų kovų rugpjūčio 24 dieną Hun 

Sen karinės pajėgos užėmė O'Smach vie
tovę Kambodijos šiaurėje-Virš 20 000 ci
vilių princo Ranariddh šalininkų pasitrau
kė į Tailandą. Dalis rojalistų karinių pajė
gų vis dar kovoja kalnuose, esančiuose 

■ Tailando pasienyje.
O

Ištremtas iš Kanados kaip įtariamas ka
ro nusikaltimais Latvijoje Antrojo pasau

Įamžinkime savo grožinio žodžio kūrėjus
Vakarų Sydnėjaus universitete dir

banti dr. Sonia Mytcak daro postudijinį 
darbą - projektą, kuriame ji aprašys 
buvusius išvietintuosius asmenis (DP), 
kūrusius grožinę literatūrą savo gim
tąja kalba, angliškai arba abiem 
kalbomis. Ją dominanti grupė yra 
emigrantai, į Australiją atvykę 1947 - 
1954 metaisfviso apie 170 000 DP, iš 
kurių 9906 buvo lietuviai). Į šią 
kategoriją įeina ir buvusių DP vaikai.

Lig šiol dr. S. Mytcak (pati ji yra 
ukrainiečių kilmės) jau yra ap
klausinėjusi šiuos Australijos lietuvius 
literatus - rašytojus: Laurą Baltutis, 
Viktorą Baltutį, Isoldą Davis, .Jurgį 
Janavičių, Eleną Jonaitienę, Juozą Almį 
Jūragį, Kazimierą Kaminską, Agnę 
Lukšytę, Bronę Mockūnienę, Valę 
Neverauskienę, Joną Rudzinską, Avą 
Saudargienę, Ireną Sibley, Lidiją 
Šimkutę, Aldoną Spykers, Aldoną 
Veščiūnaitę, Bronių Žalį, BroniųZumerį.

Dr. S. Mytcak nori į rašomą knygą 
įtraukti ir mirusius rašytojus, pokario 
emigrantus. Jai trūksta žinių apie Pulgį 
Andriušį, kun. Petrą Butkų, Stasį 
Čižauską - Akivarą, Vytautą Janavičių, 

linio karo metu, rugpjūčio 20 dieną į 
Australiją grįžo 84 metų amžiaus Konrad 
Kalejs. Žydų organizacijos reikalauja, kad 
K. Kalejs būtų ištremtas iš Australijos. 
Imigracijos ministras Phil Ruddock 
pareiškė, kad, pagal dabar galiojančius 
įstatymus, K. Kalejs negali būti ištremtais 
iš Australijos net jei ir būtų pripažintas 
karo nusikaltėliu, kadangi yra Australijos 
pilietis nuo 1957 metų.

Kanados teismo parodymai yra perduoti 
Australijos federalinei policijai ištirti. Pats 
K. Kalejs neigia jam primetamus kalti
nimus. Q

Rugpjūčio 20 dieną NATO pajėgos 
Bosnijoje sutrukdė karo nusikaltimais 
įtariamo Karadzič šalininkų ruošiamą 
perversmą prieš Bosnijos serbų prezidentę 
ponią Biljaną Plavsic. NATO kariai užėmė 
prezidentės įsakymui nepaklususių po
licijos viršininkų būstines ir konfiskavo ten 
per keletą dienų sukauptas didžiules gink
lų atsargas. Konfiskuoti kulkosvaidžiai, 
raketsvaidžiai ir minos. Dabar Banja Luka 
policijos būstinės atsidūrė prezidentei 
ištikimų policininkų rankose.

O
Iš Monserat salos Karibų jūroje evakuo

jami ten dar užsilikę 5000 gyventojų, ka
dangi gręsia suaktyvėjusio ugnikalnio 
sprogimas. Ankstesni lavos ir pelenų, 
išsiveržimai jau dabar nuniokojo du treč
dalius salos. Sostinė Plymouth seniai yra 
nebegyvenama.

O
Rugpjūčio 22 dieną astronautams pasi

sekė sujungti visus 11 nutrauktus kabelius 
erdvės stotyje „Mir“, ir stotis vėl turi pilnai 
tiekiamą elektros energiją. Vienas iš 
besidarbuojančių astronautų vos išvengė 
mirties, kai jo specialūs rūbai pradėjo į iš
orę leisti deguonį.

Vincą Kazoką, Kazį Kuncą, Anitą 
Matukevičienę, Mariją Magdaleną 
Mykolaitytę - Slavėnienę, Praną Pus- 
dešrį, Antaną Joną Skirką, Juozą 
Slavėną, kun. Praną Vaserį, Benediktą 
Zabielą, Albertą Zemribą - Zubrą, Juo
zą Žukauską.

Labai mažai žino apie Helmutą Ba
kaitį, Daną Baltutytę, Antaną Gasiūną, 
Alfonsą Gricių, Juozą Gusčių, Vladą 
Ivaškevičių, Mildą Dulhunty, Aleną 
Karazijienę, Kazį Kemežį, Saulių 
Kubilių, Aleksandrą Mauragį, Juozą 
Mikštą, Celestiną Petriką, Leoną 
Pilipavičių, Petrą Pilką, Joną Rackų, 
Paulių Rutenį, Jūratę Sasnaitis, Mo
tiejų Šeškų, Mariją Ireną Siliūtę - 
Malakūnienę, Vaclovą Šliogerį, Juliją 
Švabaitę - Gylienę, Juozą Tininį, Kris
tiną Vačiulytę, Julių Veteikį, Jūratę 
Vitkūnienę - Reilly, Eleną Zdanę, Arū
ną Žižį, Eleną Žižytę - Garrick.

Dr. S. Mytcak tikisi, kad gal apie juos 
parašys giminės ar draugai. Rašyti: Dr. 
Sonia Mytcak, School of English, The 
University of NSW, Sydney 2052. Tel. 
(02) 9385 2305, faksas (02) 9385 1047.

_M. P." inf.
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i BENDRUOMENĖS VEIKLOJE H
Stipendininkė: "Dirbu uoliai, nes rašau 
ne tik sau, bet ir visai lietuvių bendruomenei"

Iš kairės: sociologijos "Honours" programos tvarkytojas Tasmanijos universitete dr. 
Adrian Franklin, šiemet laimėjusi "Lithuanian Honours" stipendiją Sarah Taylor ir 
Lietuvos studijų sambūrio iždininkas Algis Taškūnas.

studentų prašymus, priimti aukas, už jas 
atsiskaityti ir t.t. Tačiau Lietuvos studijų 
sambūriui (LSS) tenka pats sunkiausias 
uždavinys: kasmet rasti, kas reikiamą su
mą - 4 500 dolerių metuose - suaukos. Ma
žytei savanorių grupelei tai yra labai sun
kus uždavinys.

Australų ir lietuvių nuomonė yra tapati: 
ši stipendija yra labai svarbi ir todėl ją 
reikia remti ir tęsti toliau. Už palyginti ma
žą pinigų sumą Lithuanian Honours 
Scholarship gerai tarnauja Lietuvai. Ji kelia 
susidomėjimą ir skatina jaunus Australijos 
akademikus tyrinėti kraštą ir žmones, ku
rie lig tol jiems gal buvo mažai pažįstami.

Tasmanijos Sambūris kviečia visus - 
pavienius asmenis ir organizacijas - prisi
dėti prie šio vajaus. Čekius, bank drafts ir 
pašto perlaidas prašome rašyti: Tasmania 
University Foundation Trust vardu ir siųsti 
sekančiu adresu: Tasmania ^University

Foundation Inc., GPO Box252C -11, Hobart, 
Tasmania, 7001, (Australia). Būtinai reikia 
pridėti atskirą laiškelį su Jūsų adresu, pa
minėti Jūsų siunčiamą sumą ir pabrėžti: 
Donation for Lithuanian Honours Scho
larship. Universiteto vadovybė atsiųs Jums 
oficialų pakvitavimą. Australijoje aukas 
šiai Lithuanian Honiours stipendijai ga
lima atskaityti nuo Australijos pajamų 
mokesčio (income tax - deductible).

Lietuvos studijų sambūris turi atskirą 
adresą. Jam galima rašyti: LSS, POst Office 
Box 777, Sandy Bay, Tasmania, 7006, 
Australia arba elektroniniu paštu <A. 
Taskunas@utas.edu.au>

Australijos lietuviai gali didžiuotis, kad, 
nors skaičiumi daug mažesni už kitų tau
tybių kolonijas, mokslo srityje neatsilieka 
garsindami Lietuvos vardą.

Algis Taškūnas

Kaip jau skelbta spaudoje, Tasmanijos 
universiteto vadovybė, apsvarsčiusi visus 
prašymus, 1997 metų Lithuanian Honours 
stipendijų paskyrė 26 metų amžiaus 
sociologijos studentei Sarah Taylor. Šį 
kartą papasakosime plačiau apie ją pačią 
irjos stipendiją.

Nors Sarah niekada neturėjo progos 
sistematingai studijuoti apie Lietuvą, mū
sų gintaro kraštu ji domisi jau visą 
dešimtmetį. Pradžioje ji sekė įvykius vi
suose sovietų valdomuose kraštuose, tačiau 
neužilgo jos dėmesys susitelkė prie Lie
tuvos. Iš tolimosios Tasmanijos ji stebėjo 
pasyvų lietuvių pasipriešinimą prieš 
komunizmą, nepriklausomybės atstatymą 
ir tolimesnę vietinės politikos raidą.

Sarah Taylor jau pradėjo ruošti savo 
disertaciją. Joje ji rašo apie Lietuvos 
gamtosaugos ir žaliųjų judėjimus, ir kaip 
jie išsivystė istorijos bėgyje (1987 - 1997). 
Kai jai buvo įteikta stipendija, Sarah pa
sakė: „Dabar mano studijos įgavo reikš
mingesnę linkmę, nes į vieną darbą aš ga
lėsiu sujungti viską, kas mane domina: 
Lietuvą, gamtosaugą ir politiką. Visų 
svarbiausiai, aš turiu naują paskatinimą 
dirbti ypač uoliai, nes aš rašau ne tik sau, bet 
ir visai lietuvių bendruomenei“.

Sarah taip pat prasitarė, kad be tokios 
1500 dolerių stipendijos būtų labai sunku 
rašyti mokslinį darbą apie Lietuvą. Jai 
reikia palaikyti dažną ryšį tiesiog su Lie- 
,tuva, kad gauti naujas žinias ir patikimus 
šaltinius. Daugumą medžiagos galima rasti 
lik lietuvių kalba, todėl vertimai kainuoja 
nemažai. Sarah yra dėkinga Lietuvos stu
diją sambūriui Tasmanijos universitete, 
kuris jai nemokmamai padeda, tarpi
ninkaudamas su Lietuva bei įvairiais ki
tais būdais.

Gal dar vertėtų pridurti, kad Sarah yra 
profesoriaus Albert B. Taylor anūkė. Jos 
senelis 31 metus (1926 -1957) buvo plačiai 
pagarsėjęs anglų literatūros profesorius 
Tasmanijos universitete. Skiriant stipen
diją, šis faktas nebuvo žinomas. Tačiau vis 
tiek įdomu, kaip jau trečios kartos aus
trale akademike savo susidomėjimą pa
kreipė į Lietuvą.

Ši „lietuviška“ stipendija, taip vadina
ma Lithuanian Honours Scholarship buvo 
įvesta Tasmanijos universitete šiemet. Tai 
pirma tokia stipendija ne tik Tasmanijoje, 
bet ir visoje Australijoje. Ji buvo įvesta 
LSS (Lietuvos studijų sambūrio) rūpesčiu, 
bet remiama visos Australijos lietuvių. 
Keturių su puse tūkstančių dolerių dydžio 
stipendija yra skiriama geriausiam Tas

manijos universiteto ketvirtų metų stu
dentui iš bet kurios katedros, kuris ket
virtų metų (Honours) studijų bėgyje nu
mato rašyti disertaciją apie Lietuvą ir 
lietuvius.

Pirmajai 1997 metų stipendijai Austra
lijos lietuvių bendruomenės Krašto val
dyba paaukojo 2000 dolerių, o Australų 
studentų sąjunga įteikė 1000 dolerių. Li
kutį sudėjo Australijos lietuviai: orga
nizacijos ir pavieniai asmenys. Jų sąrašas 
buvo paskelbtas pernai. Sekančiai. 1998 
metų, stipendijai jau suaukota 1 020 do
lerių, dar trūksta 3 480. Antras aukotojų 
sąrašas bus paskelbtas šių metų gale.

Sambūris
Australijoje yra 36 universitetai, bet nei 

vienas iš jų neturi lituanistikos arba Lie
tuvos studijų katedros. Kad Lietuvos var
das visiškai nepradingtų iš Australijos 
akademinio pasaulio, 1987 metais Tas
manijos universitete privačia iniciatyva 
buvo įsteigtas Lietuvos studijų sambūris 
(LSS). Tai kukli studentų sąjunga, kurios 
tikslas yra skatinti studijas, apie Lietuvą 
įvairiose universiteto katedrose, pavyz
džiui, istorijos, geografijos, gamtos apsau
gos, teisės, politinių mokslų, sociologijos ir 
t.t.

Tasmanijos universitetas yra vienas iš 
seniausių Australijoje, įsteigtas 1890 me
tais. Jame šiemet studijuoja 12 611 stu
dentų, bet jų tarpe labai mažai lietuvių, tik 
apie 3 - 4. Todėl LSS narių dauguma yra 
nelietuviai; bendras narių skaičius svy
ruoja tarp 25 (1997), ir 48 (1991). Sambūris 
neturi apmokamų tarnautojų, visus darbus 
be atlyginimo atlieka savanoriai.

Nežiūrint šių sunkumų, Sambūris per 
pastarąjį dešimtmetį pasiekė nemažai. 
Tasmanijos universitete lig šiol jau para
šytos trys disertacijos (2 - Ph.D., 1 - Ho
nours) ir eilė didesnių darbų apie Lietuvą. 
Dar trys "lietuviškos” disertacijos ruo

šiamos dabar. Angliškai atspausdinta virš 
100 originalių straipsnių apie Lietuvą. Jau 
vienuolikti metaę, kaip Sambūris leidžia 
žurnalą „Lithuanian papers“. Šis metinis 
leidinys turi gerą vardą, į jį apie Lietuvą 
rašo autoriai iš įvairių kraštų (Australijos, 
Lietuvos, Vokietijos, Islandijos, Anglijos, 
JAV ir t.t), leidinys yra skaitomas visame 
pasaulyje. Sambūris taip pat išleido kelias 
knygas.

Žvelgiant j ateitį
Lieka klausimas: kaip bus toliau? Tas

manijos universiteto vadovybė sutinka 
savo lėšomis atlikti visus administraci
nius darbus ir toliau: surinkti ir atrinkti

Sveikiname naują akademiką
Po įtempto dviejų metų darbo gegužės 15 

d. University of Western Sydney baigė ir 
Bachelor of Health Science Nursing dip
lomą įgijo Laimutė Maria Laukaitytė - 
Drover.

Laimutė, Angelės ir Adomo Laukaičių 
dukra, gimė 1953.03.31. Lankė lietuvių 
savaitgalio mokyklą, buvo aktyvi ateiti
ninkė, šokėja, choristė.

Aubume baigusi St. John of God gimna
ziją, pradėjo dirbti St. John's of God 
ligoninėje ir toliau siekė gailestingosios se
sers profesijos. Baigė medicinos seserų 
kursus 1974 metais ir kurį laiką dirbo Ro
yal Women Hospital Brisbanėje.

1975 metais įstojo į Australijos karališ
kąjį laivyną, dirbo slaugymo tarnyboje. 
Atlikus karinį apmokymą, buvo pakelta į 
leitenantės laipsnį kaip medicinos karinin
kas. Bedirbant laivyne susipažino su anglų 
kilmės laivyno pilotu, leitenantu Anthony 
Drover ir 1979 metais už jo ištekėjo. Susi
laukė sūnaus Andriaus ir duktros Vikto
rijos. Sulaukus šeimos, paliko laivyną ir 
liko namuose auklėti vaikų.

Vaikams kiek paaugus, Laimutė vėl grįžo 
-prie pamėgtos profesijos privačioje ligoni
nėje Holroyd. Tačiau pajutusi, kad šiais 

AL sąjungos susirinkimas. Į prezidiumą 
buvo pakviesti pirmininku Edas Dukas ir 
sekretorium VI. Marcinkevičius. Įprasta
tvarka susirinkusiems buvo išdalintas 
sąjungos finansinio stovio balanso lapas. 
Prie šio balanso pridėta ir mėtinė biblio
tekos apyskaita.

AL sąjungos pirmininkas V. Neveraus
kas padarė metinį veiklos pranešimą, 
iškeldamas pagalbinių Lietuvių namų or
ganų, t.y., baro, virtuvės, muziejaus ir 
bibliotekos svarbą, pastebėdamas, kad visi 
šie padaliniai savo darbą atlieka be prie
kaištų. Per paskutinius porą metų buvo 
vykdomi tik būtiniausieji švaros ir tvarkos 
palaikymo darbai, tačiau ateinančuiais me
tais jau bus tvarkoma Lietuvių namų scena 
ir užkulisiai. Visi prisimename, kad 
neperseniausiai buvo praplėstas baras, 
sumoderninta virtuvė. Baro praplėtimas 
kainavo apie 70 000, o virtuvės 18 000 do
lerių. Šių faktų pirmininkas nekartojo, tai 
yra mano pastabos, tik tai, kas mūsų 
tvarkinguose Lietuvių namuose ypatingai

Laimutė Marija Laukaitytė - Drover

laikais aukštos kvalifikacijos gailestingai 
seseriai būtinas universiteto diplomas, 
Laimutė eina mokytis. Nežiūrint nemažų 
išlaidų, šeimos ir darbo, ji mokslus sėk
mingai užbaigė.

Sveikiname naują akademikę ir linkime 
sveikatos, daug darbingų metų savoje 
profesijoje. AVK

inc.

Pagal AL sąjungos įstatus, savo kaden
ciją baigė keturi valdybos nariai: pirmi
ninkas V. Neverauskas, 2 - sis iždininkas H.
Butvilą, 2 - sis sekretorius E. Kalibatas, 3 - 
sis iždininkas J. Verbyla. Perrinkimo ne
buvo, kadangi visi keturi valdybos nariai 
sutiko ir toliau eiti savo pareigas. Vien tas 
faktas rodo, kad ALS dirba vieningai ir 
jokio trynimosi nėra. Be šių aukščiau 
paminėtų narių, į valdybą įeina vice
pirmininkas D. Dunda, iždininkas A. 
Mačiukas, vicepirmininkas J. Mikužis, 
sekretorė D. Grigonytė ir turto globėjas 
Romas Pocius.

Reikia pažymėti, kad to globojamo turto, 
yra daug. Kitų valstijų skaitytojams noriu 
papasakoti, kad turime ne vieną namą, o 
visą kompleksą, lietuviams priklausan
čiame žemės sklype. Be centrinių lietuvių 
namų, kuriuose yra salė, virtuvė, baras, 
biblioteka, muziejus ir radijo studija, ku
rioje įrašomos savaitinės lietuviškos ra
dijo programos, yra ir daugiau pastatų.

Nukelta į 4 psl.
"Mūsų Pastogė" Nr.34 1997.9.1 psl.3
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Specialioji programa vaikams su

Turime dar du senoviško tipo namus. 
Viename gyvena nepamainomas Lietuvių 
namų admnistratorius Petras Andrijaitis, 
kitame įsikūrusi „Talka“. Šalia „Talkos“ 
kambario yra ir daugiau patalpų, nau
dojamų sandėliavimui, anksčiau - mo
kyklai. Būtent šis namas yra diskrečiai 
pastatytas (iš gatvės jo nematyt): moder
niame priestate yra konferencijų kambarys 
apie 12 - 15,žmonių ir dar viena patalpa, 
vadinama spaustuve. Joje randasi kopi
javimo mašina. Šis priestatas, kaip ir Lie
tuvių namų salė, turi šaldymo įrengimus. 
Kieme yra automobilių pastatymo aikš
telė. Visas šis turtas Norwood priemiesčio 
(kur yra šis kompeksas) savivaldybės 
vertinimu vertas apie 719 000 dolerių. Rin
kos kaina būtų apie 1,5 milijono dolerių, nes 
Norwood yra vienas iš brangiausių Ade
laidės priemiesčių. Beveik neįmanoma 
įvertinti bibliotekoje esančias 3 296 kny
gas, o tuo labiau muziejaus - archyvo 
eksponatus. Juk tai toks turtas, kurio ko
kios nors nelaimės atveju nei už pinigus 
nebūtų galima susigrąžinti.

Šios mintys veda prie 12 - ojo AL sąjun- 
gops susirinkimo punkto - „Sumanymai ir 
pasiūlymai“, kai buvo iškelti keli klausi
mai. Pirmasis publikos klausimas buvo: 
„Už kokią sumą apdrausti Lietuvių na
mai?“ Esame, mat, Geelongo I ietuvių namų 
nelaimės įspūdyje. Sužinojome, kad namai 
apdrausti 830 000 dolerių suma, o metinis 
draudimo mokestis šiais metais siekė 5 479 
dolerius. Taip nurodo ir balanso lapas. 
Maždaug kas du metus lankosi draudimo 

■kompanijos atstovai, vadovaujamasi jų 
patarimais.

Iš salės buvo pateiktas dar vienas 
klausimas: „Ar numatyta paremti Gee
longo lietuvių bendruomenę, kuri po gais
ro žada atstatyti savo bendruomenės na
mus?“ Keista, bet iš prezidiumo ir paties 
AL sąjungos pirmininko padvelkė šaltis... 
E. Dukas, tarp kitko, griežtai pasakė, kad „už 
savo padarytas klaidas turės ir apmokėti“, o 
V. Neverauskas prisiminė, kad kai prieš

daugelį metų Sydnėjaus lietuvių klubas bu
vo pakliuvęs į finansinius sunkumus „kaž
kaip neparėmėme, na, ir apsiėjo ir be mū
sų, susitvarkė“. Vienas iš susirinkimo da
lyvių pasakė, kad Geelongo lietuvių 
bendruomenė maža, ir nepajėgė apmokėti 
didelių draudimo mokesčių... Skubu pri
durti, kad baigiant šią temą, sąjungos 
pirmininkas vis dėlto išsitarė, kad , jei pra
šys, paremsimel“.

"Mūsą Pastogė" Nr.34 1997.9.1 psl.4

Iškilo dar viena lyg ir problema. Ade
laidės muziejuje - archyve yra a.a. Lietuvos 
prezidento A. Smetonos kepurė ir lazda. Šie 
daiktai jau prieš daugelį metų buvo parvež
ti iš Amerikos a.a. VI. Dumčiaus, kuris juos 
ir padovanojo muziejui. Dabar Karo mu
ziejus Kaune susirašinėja su mūsų muzie
jumi, prašo buvusių karių užrašų ir kitos 
medžiagos. Labai norėtų lazdos ir kepurės, 
nes tai esanti Nepriklausomos Lietuvos 
simbolika, gera būtų parodyti jaunimui ir 
t.t. Adelaidės lietuvių muziejui - archyvui 
vadovauja kvalifikuota archyvare Daina 
Pocius, padėjėjas - A. Vitkūnas. Jie abu yra 
tos nuomonės, kad šiuos eksponatus reikė
tų atiduoti Lietuvai. Tačiau nutarė atsi
klausti bendruomenės per metinį susirin
kimą, kuris vyko dar balandžio mėnesį. 
Proga pasitaikė gera, nes Apylinkės val
dybos pirmininkė paprašė muziejininkų pada
ryti pranešimą. Pastačius tą klausimą su- 
irinkimui, jame dalyvavęs V. Neverauskas 
pasakė, kad čia esąs AL sąjungos reikalas, kel
tinas per AL sąjungos susirinkimą, ne dabar. 
Publikoje buvęs V.Opulskis atsiliepė, kad čia 
juk visų mūsų reikalas, visos bendruomenės, 
ne vien sąjungos... Bet taip ir liko, susirinkimas 
nuskubėjo savo keliu. Taigi štai šiame AL 
sąjungos susirinkime A. Vitkūnas vėl iškėlė 
sąjungai tą patį klausimą, kaip kad ir buvo 
nurodyta. Atiduoti prezidento lazdą su kepure 
Karo muziejui ar ne? AL sąjungos pirminin
kas V. Neverauskas griežtokai pareiškė, kad 
tai sąjungos valdybos reikalas ir jokio paaiški
nimo nepateikė. Neaišku, kaip čia bus? Ar ši 
valdyba tokia visagalė, ar neturėtų būti leista 
bent susirinkimų meni žmonėms tuo klau-
simu. savo nuomonę išsakyti? p gal, kadangi 
AL sąjunga po truputį subsidijuoija muziejų- 
archyvą, kieno (finansinė) galia, to ir valia. 
Pažiūrėsime, pamatysime. Paklausiau muzie
jaus darbuotojų, ar kas domisi ta kepure ir laz
da. „Ak, niekas...“ be to, kepurė jau blogame 
stovyje, apsaugota chemikalais, ir neišstatyta 
bet kam pasižiūrėti...“

Nemanykite, kad adelaidiškiai susipyko 
dėl šio reikalo. Taip nėra, ir manau, nebus - 
visi ramūs žmonės...

Baigiant reikia pasakyti, kad AL sąjun
gos finansinis stovis geras - daugumoje dėl 
gerų investicijų ir sumanaus tvarkymosi, o 
taip pat ir dėl keleto testamentinių pali
kimų. A. a. J. Šaulys, pavyzdžiui, prieš ke
lis metus paliko sąjungai 250 000 dolerių. 
Kitas garbus lietuvis, a.a. J. Kazėnas, kaž
kada užrašė sąjungai savo butą brangiame 
North Adelaide priemiestyje. Metinė nuo
ma už šį butą yra 5 541 dol. - taigi apmoka 
Lietuvių namų metinį draudimą. Neseniai 
mirusio J. Abukevičiaus palikimas dar 
galutinai nepaskirstytas, bet jau žinoma.

negale
Šių metų pradžioje, kai dauguma žmo

nių atostogavo pajūryje, Vilniuje, 64 - me 
spec, darželyje buvo įgyvendinamas 
specialistų iš Prancūzijos „Specialiųjų 
metų“ projektas. Vilniaus 64 - asis spec, 
darželis skirtas sutrikusio intelekto ir 
kompleksinius sutrikimus turintiems vai
kams nuo 3 iki 14 metų.

Tai buvo antroji Prancūzijos humani
tarinės pagalbos asociacijos „Handicap 
International“ atstovų meno programa, 
vykdoma šiame darželyje. Pirmoji pana
šaus pobūdžio programa vyko 1995 me
tais, kai su neįgaliais vaikais dirbo iš 
Prancūzijos atvykę profesionalai - aktorius 
ir dailininkas. Programa buvo itin sėkmin
ga. todėl buvo nuspręsta toliau plėtoti šią 
veiklą ir tuo skatinti negalės ištiktų vaikų 
ugdymą pasitelkiant meną.

Šįkart su 64 - ojo darželio auklėtiniais 
dvi savaites dirbo profesionalai meninin
kai - muzikantė ir džiazo dainininkė Belą 
Aunis, dailinininkė Annie Massard bei dar 
du specialistai iš Prancūzijos. Visi šie žmo
nės - savanoriai, savo atostogų sąskaita at
vykę į Lietuvą dirbti su neįgaliais vaikais. 
Programą koordinavo Negalės informa
cijos ir konsultavimo biuras. Finansiškai 
projektą parėmė Prancūzijos ambasada 
Vilniuje bei Šveicarijos Tarptautinis kata
likų vaikų fondas.

Menininkai profesionalai ištisas dvi 
savaites lavino vaikų kūrybinius su- 

gebėjimus, skatino jų saviraišką. Užuot Esame be galo dėkingi prancūzų delega-
vykdę įprastines mokytojų suformuluotas 
užduotis ir piešę konkrečius daiktus, pra
tybų
tis, jausmus ir svajones savitais, tik jiems 
suprantamais būdais. Tai buvo tikras 
kūrybinis procesas, įtraukęs visus progra
moje dalyvavusius mažuosius. Buvo 
sudarytos specialios piešimo ir muzikos 
grupės po 10 vaikų. Įdomu, kad pratybų 
metu nebuvo jaučiamas kalbos barje
ras. Tai tik dar kartą įrodo, kad menas pats

metu vaikai bandė išreikšti'savo fniri- kotas

savaime jau yra bendravimo priemonė. 
Buvo nepaprastai įdomu stebėti, kaip jau
triai ir profesionaliai svečiai iš Prancū
zijos bendravo su darželio auklėtiniais,

’kad sąjunga paveldės tam tikrą sumą. Aiš
ku, kad mes, tie apie 290 sąjungos narių, 
mokėdami po 10 dol. nario mokestį į me
tus, tik simboliškai prisidedame prie Lie
tuvių namų išlaikymo. Privalome būti dė
kingi AL sąjungos valdybai, ir nei kiek 
nemažiau buvusioms valdyboms, už tai, kuo 
dabar džiaugiamės. 'yjfyfauuefiė 

kaip jie skatino vaikus eksperimentuoti :i 
spalvomis ir muzikos garsais. Iki šiol pie- - 
šę tik konkrečius daiktus, specialiųjų r- - 
enų programos metu vaikai išmoko pies i 
abstrakcijas. Iki šiol prisimename kur.- - 
binę ugnelę jų akyse bei pasitenkinimo J 
išraišką jų veiduose.

Džiazo dainininkė B. Aunis, be. darbo su J 
darželio auklėtiniais, vedė džiazo semi- - 
narus muzikantams, dirbantiems su vai- - 
kais. Be to, programos metu buvo surengi i 
keli susitikimai su tėvais, auginančias s 
vaikus su negale. Odile Baton - valkus J 
negale centro Lyone direktorė kartu ss t 
„Handicap International“ Pascal Dreyet r 
atstovu atsakė į tėvų klausimus, patarė- - 
jiems, kaip pratęsti meninį darbą su vai- - 
kais namuose.

Baigus šią programą kartu su Negalės t 
informacijos ir konsultavimo biuru, bus > 
paruoštas leidinys apie šią prancūzą Į 
programą, metodiką ir Vilniuje įvykusius > 
seminarus.

Ateityje numatyta šią programą tęsti. . 
Vienas etatas bus skirtas menininkui ii > 
Lietuvos, toliau dirbančiam šiame dar- • 
želyje. Atlyginimą jam mokės Prancūzijos > 
humanitarinės pagalbos asociacija "Han
dicap International“.

Tikimės, kad ir ateinančią vasarį į 
sulauksime svečių iš Prancūzijos. Ateityje ■ 
numatyta į šią programą įtraukti didesnį į 
skaičių vaikų, ir programos įgyvendinimui i 
pritraukti profesionalius menininkus ii i 
Lietuvos.

cijai už Lietuvos vaikams suteiktą gali-r
mybę pasinerti į meno pasaulį, už paau- 

atdsfogas bei už tai, kad atvažiavo ir 
dirbo su Lietuvos ypatingų poreikių vai
kais. Ilgam prisiminsime baigiamąją 
programos dalį - šventinį darželio auklė
tinių koncertą bei mažųjų surengtą savo 
piešinių parodą. Tai išties buvo tikra šven
tė ne tik mažiesiems mūsų draugams, bet 
ir apsilankiusiems šiame renginyje sve
čiams bei specialistams.

Smagu ir gera stebėti besišypsančius ir 
lyg pralinksmėjusius vaikus. Jautei, kad 
juos pastarosios dvi savaitės praturtino ir 
atpalaidavo nuo įprastos jiems įtampos ir 
nerimo. Stebėdami šį renginį, visi dalyva
vę jautėmės įsipareigoję stengtis perimti 
specialistų iš Prancūzijos patirtį ir viso
keriopai remti specialiųjų menų programą 
negalės paliestiems vaikams.

Gaila Muceniekas 
Negalę informacijos ir 

konsultavimo biuras. Vilnius
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Mąstant apie gražų žmogų J. v. s.fil. Vytauto Vaitkaus sukaktis
ūsdieninėje kalboje gražiu žmogumi 
įxne tąjį, kuris yra klasikinių veido 
Kabei gražaus stoto apskritai. Danutės 
bsstienės - Bortkevičiūtės. apie kurią čia 
ame. gražumas dar papildomai spin— 
Įjodavo vidinę jos kultūrą, išmintį, 
iajsmą. toleranciją bei sąmojų. Jį, tą jos 
erinį grožį, jutome ne tik asmeniškos 
tagystės progomis, bet ir Danutės 
draorneniniuose - visuomeniniuose 
piteiškimuose.
Dar tik dvidešimties metų ji jau steigė 

skitais „Šviesos“ sambūrį. (Šis vėliau JAV 
ago į „Šviesą - Santarą“). Mat huma- 
itannių mokslų studentei Vokietijoje, 
M»ingene. rūpėjo liberali mintis ir rūpestį 
S jos trūkumas lietuvių konservaty- 
ą „apsitvorinusioje" visuomenėje. Dar 

metais ji jau Melburno universiteto 
akutė, kur studijuoja socialinius moks- 
s. Nepaisant didelio studijų krūvio. 
Mraomenės valdybon, pakartotinai 
jadus žmonių, Danutė kalbino dvi tos 
bos visuomeniškos sąmonės moteris ir 
liarė, taip vadinamą, „moterų, išgelbėju- 
»bendruomenę“ valdybą. Kai buvo 
agiama Socialinės globos moterų drau- 
įt Danutė dar tebestudijavo ir labai gy- 
a nuo steigėjos kvietimų jungtis: „Leisk 
0 pirma išmokti kaip globoti“. Tačiau 
sukus matėme ją tos draugijos stei— 
snojo susirinkimo pirmininke. O baigus 
rijas. ji aktyviai įsijungė į šios grupės 

Irių jau kaip profesionali Medical so- 
|i worker. (Danutė pasiliko ir toliau prie

1952 - jų metų ALB Melburno 
apylinkės valdybos branduolys; iš kai - 
ris: D. Si mankevičienė, D. Žilinskienė 
ir J. Viliūnienė.

šio angliško jos profesijos pavadinimo, 
akydama: palaukti reikia kol kalbininkai 
padarys pakankamai tikslų vertimą lie
tuvių kalbon.)

Ilgainiui, 1980 m., paskatinusi kitas dvi 
savo profesijos koleges, įsteigė Lietuvių 
socialinės globos informaciją. Besi- 
leiraujančių skaičiui sumažėjus, ši insti
tucija vėliau užsidarė.

Jeigu kitose bendruomeninio gyvenimo 
srityse susidūrusi su atbukusios ir vul
garios tūlų žmonių sąmonės pasireiški— 
mis. Danutė su mimozos jautrumu pa
smukdavo. tai socialinės rūpybos srityje ji 
aesivaržydavo eiti „where the angels fear 
to tread". Jai ir alkoholikai, ir kitaip

Danutė Žilinskienė

nuskriaustieji buvo verti nuožmios kovos 
už juos. Neužmiršiu, kaip atkakliai buvo 
ginama sunkiai vėžiu sergančiosios teisė: 
iš valstybinės ligoninės vėl grįžti į buvu
sią, gana brangiai ligonei kainavusią pri
vačių slaugos namų lovą. Namų savinin
kai galvojo, kad atsikratys etnikės, už- 
mesdami ją valstybinei globai ir tuo pada
rysią sau pelno. Danutė, būdama Ka- 
rališkosiosios Melburno ligoninės Chief 
medical worker, laimėjo kovą su stipria 
vienos denominacinės bažnyčios hierar
chija, tų slaugos namų savininke. Ar ne
bus senelio gyd. A. Domaševičiaus genai 
paskatinę Danutę skriaudžiamo žmogaus 
gynybon? Lietuvių tarpe, turint galvoje vi
sos Australijos lietuvius, turime nemažai 
profesionalių social workers (aš taip pat 
laukiu tų kalbininkų tinkamo šiai profe
sijai pavadinimo). Kiek žinoma iš spau
dos, retas jų yra specifiniai įsijungęs lie
tuvių socialinėn rūpybon.

Todėl norėtųsi čia cituojamomis ištrau
komis pailiustruoti Danutės ir teoretinį 
įnašą padedant savanoriškai besireiš
kiančioms socialinės globos darbinin
kėms:

„Ligonio aplankymas gali atrodyti labai 
paprastas ir nesudėtingas reikalas, tačiau iš 
tikrųjų, ypač lankant nepažįstamus, tai 
reikalauja žymiai daugiau jautrumo, takto 
ir įsijautimo į padėtį, negu šiaip kasdien 
bendraujant su žmonėmis. Todėl, norint bū
ti sėkminga lankytoja, reikia į šį darbą įdė
ti daug minties.

Pirmiausiai kiekviena lankytoja turi bū
ti pati sau išsprendusi lankymo tikslin
gumo klausimą. Jei ji nueis pas ligonį šir
dyje šiuo žingsniu abejodama, jos mintys 
koncentruosis daugiau į tai, kaip savo atė
jimą pateisinti, arba kaip iš šios neaiškios 
padėties pasprukti. Koks tad turi būti tokios 
organizacijos, kaip Socialinės globos mo
terų draugijos, lipnių lankymo tikslas? 
Ligoniai gali būti lankomi grynai tautiniu 
pagrindu, atnešant jiems lietuviškos spau
dos, lietuviškos nuotaikos ir tradicijų. Jie 
taip pat gali būti lankomi šalpos reikalais, 
arba todėl, kad liga jiems atnešė rūpesčių, 
kurių jie patys negali išspręsti, arba pa
galiau todėl, kad neturi draugų ir yra iš
troškę bendravimo su žmogum“.

• ••
„Kokiu tikslu lankytoja pas sergantį be

eitų, pagrindinis jos noras turi būti šiam 
padėti ar pasitarnauti.

Taigi ir jos pirmas uždavinys yra paste
bėti ar ligonis yra reikalingas kokio nors

Rugpjūčio devynioliktąją 75 - tą gimi
mo dieną atšventė labai gerai Australijos 
lietuviams skautams pažįstamas vadovas, 
jūrų vyr. skautininkas Vytautas Vitalis 
Vaitkus, visą savo gyvenimą buvęs ak
tyvus skautiškoje, ypatingai jūrų skautų 
veikloje.

Brolis Vytautas gimė 1922 metais, 
rugpjūčio 19 dieną gražiame Zarasų kraš
te, kur prie pat Zarasų tėvai turėjo nemažą 
ūkį. Čia ir prabėgo Vytauto vaikystė. Bai
gęs Aukštesniąją Zarasų komercinę mo
kyklą, vėliau studijavo Vytauto Didžiojo 
universitete. Federaliniame Šveicarijos 
technologijos universitete Zuriche. Iš 
profesijos jis inžinierius mechanikas.

Ypatingai margas Vytauto gyvenimas 
buvo karo metais - teko išklajoti gerą Eu
ropos dalį, o 1949 - jų gruodžio mėnesį 
gyvenimo keliai jį atvedė į Australiją, 
Bonegillos emigrantų stovyklom 1951 me
tais sukūrė šeimą su Birute Šarkyte ir lai
kui bėgant įsikūrė Melburne. Tačiau Vy
tautui ir jo žmonai Birutei esant „atviro oro 
ir gamtos mylėtojais“ miesto gyvenimą jie 
paskui iškeitė į Macedon prieškalnes, 
Viktorijos valstijoje.

Nuo pirmųjų Australijoje dienų Vytautas 
įsijungė į skautų vadovo darbą, pradžioje 
Geelonge, vėliau Melburne, 1988 metais 
jis buvo LSS Australijos rajono vadu. Ir 
dabar, jau gyvendamas Sydnėjuje, vis dar 
yra įsijungęs į skautišką veiklą - ilgametis 
LSS Australijos rajono vadijos narys, 
Akademinio skautų sąjūdžio rajone at
stovas, porą paskutinių metų vadovavo 
Sydnėjaus skautų židiniui, palaiko ryšius 
su Lietuvos skautų organizacijomis.

Vytauto darbą įvertino ir aukštoji skau
tų vadovybė - 1996 m. jis buvo apdova
notas aukščiausiu LSS žymeniu - Geležinio 
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patarnavimo, ir jei taip, tai kokio: ir antra - 
žinoti kuo ji jam gali šiuo atveju daugiau
siai padėti. Kad tai padaryti, lankytoja turi 
savyje puoselėti dvi pagrindines ypatybes. 
Pirmoji - didelis jautrumas paciento 
išreiškiamų minčių ir jausmų atžvilgiu 
(pajusti jo nuotaiką, suprasti, ką jis iš tik
rųjų nori pasakyti arba tik leidžia lanky
tojai suvokti; netgi patebėti jo rūpesčių, 
jausmų ar baimės niuansus, kurių pacien
tas dargi ir pats aiškiai neįsisąmonija ar ki
taip interpretuoja pats save apgaudinė
damas). Antroji ypatybė - aiškus ir objek- 

'tyvus -(gink Dieve, ne subjektyvus - 
asmeniškas) mastymo būdas ir padėties 
įvertinimas. Objektyviai galvoti yra žy
miai sunkiau negu atrodo, ir todėl reikia 
ypatingai kreipti į tai dėmesį, turint reikalą 
ne su savo, bet kitų žmonių rūpesčiais ir 
vargais, ir sugebėti skirti savo jausmus ir 
pažiūras nuo paciento jausmų“.

• ••
„Dar keletas bendrų minčių ligonių 

lankymo klausimu. Reikia didelio atsar
gumo, kad ligonio neįpareigoti savo ge
rumu taip, kad jis nesijaustų negalįs at
mesti kokio nors jam daromo pasiūlymo ar 
paslaugos jau vien dėl baimės užgauti 
lankytoją, kuri jam yra „tokia gera“. Labai 
svarbu yra skaitytis su paciento jausmais, 
nors jų stiprumas ar kryptis lankytojai ga
li atrodyti visai be pagrindo. Paciento jaus
mai, kokie jie bebūtų - meilė, baimė, apa
tija, rūpestis ir pan. - yra labai realūs fak
toriai jo situacijoje ir didele dalimi nulems

vilko ordinu. Nors Vytauto širdis visą lai
ką buvo su skautais, bet nevengė jis ir 
bendruomeninio darbo - kai gyveno 
Geelonge, 1950 - 1962 metais buvo ALB 
Geelongo apylinkės valdybos narys, 1952 
metais kartu su inž. J. Pelenausku su
projektavo Geelongo lietuvių namus, de
ja, 1997 - siais sudegusius...

Vytautas nemėgsta didelės „pompos“ 
(nors kaip inžinierius, jis kaip tik ir yra tų 
„pompų“, t.y. siurblių, specialistas). Taigi 
savo 75 - ąjį gimtadienį rugpjūčio 19 die
nos vakare jis atšventė labai tyliai, žmonos 
Birutės ir kelių bičiulių draugėje.

Vytautas (nebūtų jūrų skautas!) ir dabar 
mėgsta keliauti, ypač jei kelias veda pa
jūriais. O namuose visuomet stovi jūriniam 
žygiui paruošta ištikima valtis, visada ge
rai išalyvuotu motoru...

Šia proga, Vytautai, - Ilgiausių metų! Ti
kiu, kad prie šio šūkio prisidės ir visi 
Australijos broliai ir sesės.

u.s. S. Za(ys

jo nuomone ir elgesį. Tad juos reikia pri
imti ir mėginti suprasti jų pagrindą ir 
pasekmes bei kur įmanoma - padėti ir 
pacientui daugiau save suprasti. Jeigu li
gonis yra matomai susijaudinęs, dažnai 
geriau nesiimti jo guosti, o leisti jam pa
čiam išsikalbėti ar net išsiverkti, tokiu bū
du atpalaiduojami nervinę įtampą, bloka
vusią jausmus. Jeigu ligonis turi proble
mą, geriau negu patarimas (nebet jeigu jis 
reikalingas tik informacijosj.yra padėti jam 
pačiam susirasti atsakymą. Dažniausiai tik 
paties žmogaus prieitas atsakymas ar 
sprendimas jam yra reikšmingas ir. jis jo 
laikysis“.

Apie gražų Žmogų Danutė yra rašiusi 
savo sukurtame eilėraštyje:

„(...) Žmogaus akių nereikia ieškoti, 
-jos pačios tave pasitinka, 
Žmogaus akyse žaidžia džiaugsmas 
ir glūdi supratimas.
Žmogaus rankos - kaip medžių šakos, 
kurios neša vis atsinaujinančius vaisius 
ir lapais teikia pavėsį 
ir žiedais džiugina akį! (...)“
Šitaip nusakydama Žmogų, ji negalvojo, 

kad kuria savęs pačios mums paliktą 
įvaizdį...

ir jau visą dešimtį metų jai išėjus anapus.

‘Danutė Siman^ęoičienė
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gSPORTAS t Miisij mirusieji fj
A. f A. Povilas Blažys

Lietuvių sporto klubuose
GEELONG “VYTIS”

VALIO LUCY

Geelong Lithuanian Sports Cub "Vytis" 
recently held its AGM and the commit
tee nominated MRS LUCY KOSZELA 
(nee Volodkaite) for Life Membership 
which was unanimously endorsed by 
the meeting . The following commen
dation was read out by the GLSK 
"Vytis" Vice - President John 
Obeliūnas :-
" Lucy has continued in the tradition of 
her parents who were both very active 
and supporting members of the sports 
club and who encouraged Lucy to be 
an active participant as a sportsperson 
and committee member Lucy's 
involvement with the club began with 
basketball in the early 60's and now 
some 35 years later , she has covered 
the entire spectrum of club involvement 
from player to helper , to organizer, to 
cook , to caterer , to committee member 
and even a distinguished term as Club 
President . Lucy has done it all ! Her 
loyalty , participation and generous 
contribution of her time , effort and 
experience has justifiably earned Lucy 
an esteemed reputation . Not only do 
we in Geelong acknowledge and 
recognize Lucy as a stalwart of the 
club , but the entire Lithuanian sporting 
community in Australia , I'm certain , 
realizes that she is a major asset of this 
club . We are indeed lucky to have 
Lucy and her family in Geelong and 
thank her for her most active 
participation and selfless service and 
contribution to sport in Geelong 
through our Sports Club "Vytis""

GLSK "Vytis" Committee

SYDNEY“KOVAS”
JUNIOR BASKETBALL
(Here we go again !)

KOVAS U10 - PADSTOW NORTH 
A new season commences with new 
dreams , greater ambitions and a 
genuine belief by our players that they' 
are as good as the rest.
The first few minutes open with mad
cap activity' as the ball is carried from 
one end of the court to the other and 
finally from a player pile up in centre 
court Alexander Karp breaks clear and 
dashes down the court and attempts a 
lay up , which he just misses, amidst 
sighs of relief from his fellow players 
because he was running towards the 
WRONG basket. Finally having sorted 
out the right basket to aim for , Alex
ander , with the help from Chad Hen
ney , score consecutive baskets and 
Kovas races to a 13 - 7 half time lead . 
The second half is much more even 
with both sides scoring 6 points apiece 
and Kovas has started its new season 
with a first up win - not bad when you 
think that six months ago we were 
praying for their first victory . A Karp 
7 , C Henney 6 ,N Šliogeris 2 , Y
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Gakas 4 , M Belkus, E Erzikov , N 
Šliogeris .

KOVAS U12 - BANKSTOWN

The Under 12 team has also started a 
new competition with renewed vigour 
in line with their last end of season per
formance and met their now "arch 
rivals" Bankstown Slammers . As is 
usual with these two teams the games 
are very intense and close and adding to 
our difficulties was the fact that 
Caroline Hickson was unable to play, 
and with her absence , rebounding was 
very' lacklustre . Kovas charged to an 
early lead due to some fine off loading 
by Elizabeth Soulos who continually 
set up Matthew Šliogeris who went on 
a scoring spree , but by half time the 
opposition had retaliated and the scores 
were tied 18 -18 at the break . The 
second half began and once again 
Kovas jumped to the lead but the 
Slammers clawed their way back and 
with minutes remaining the scores were 
locked at 30 - 30 and this time . Alex
ander Karp , who had been promoted to 
cover our shortage of players , broke 
away and did a NORMAL lay up , at 
the right end , and scored and Kovas hit 
the front and this was followed by' a 
Matthew Šliogeris three pointer which 

^sealed the match , although Slammers 
scored a consolation basket with 
seconds remaining . M Šliogeris 23 , C 
Henney 6 , A Karp 4 , K Erzikov 2 , E 
Soulos , J Lee .

JUNIOR TRAINING

The Under 10 and Under 12 teams are 
training , under the watchful eyes of 
Rita Kasperaitis , in the upstairs 
Lithuanian Club hall every Saturday 
from 12. 30pm - 2.00 pm .

ALL are welcome I

BASKETBALL - MEN Div. 2

With one round remaining Kovas is in 
equal first and is fulfilling 
captain/coach Peter Andriejunas' pre
diction that they W'ould win the compe
tition . Playing against Pirates , with 
only six players , the younger team 
members excelled themselves and with 
Peter Kapočius' controlling the defen
sive boards Kovas won 62 - 48 . The 
game against Spartans , the third 
placed team , started in such a disas
trous manner that the coach called a 
time out after only 3 minutes and went 
"troppo" as only Peter can do but it 
certainly had the desired effect and 
Kovas got on with their game plan and 
recorded a solid victory . Michael 
Sepokas had a strong game (must be 
getting tips from son Daniel who is 
starring in the Kovas Under 10's) 
whilst Michael Wallis continues his 
"nack" of scoring points when they are 
most needed . Once again Ben Andrie
junas , Grant Čerkesas and Aaron 
Šliogeris had good games and continue 
to improve with each game .

1917.8.1S -

Po ilgos ligos North Shore ligoninėje mi
rė Povilas Blažys. Gyveno Mosman 
priemiestyje ir ten savo laiku vertėsi 
nuosavybių pardavin.' agentu.

Povilas gimė ūkininko šeimoje Buivy
džių kaime, Pandėlio valsčiuje, Rokiškio 
apskrityje. Mokėsi Kauno jėzuitų gim
nazijoje. Iki 1944 metų dirbo matininku 
Žemės ūkio tvarkymo departamente Kau
ne. Pasitraukus į Vakarus, gyveno Vokietijoje

Mirė A. f A. Bronius Zumeris
Gauta trumpa žinia iš Melburno, kad šių 

metų rugpjūčio 19 d. Melburne mirė vi
suomenininkas, rašytojas a.a. Bronius Zu
meris.

Gimė 1920 m. rugsėjo 29 d. Bobių kaime, 
Žaliosios valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje. 
1945 - 1949 metais Freiburgo i. Br. univer
sitete studijavo filosofiją, istoriją ir psi
chologiją. Į Australiją atvyko 1949 metais. 
1952 metais redagavo "Mūsų Pastogę", 
vėliau - kurį laiką "Švyturį", o 1957 - 1963 
metais "Tėviškės Aidus".

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame visiems draugams ir prieteliams, kurie mus 

užjautė sunkioje mums valandoje, netekus brolio, vyro, tėvo ir "Tuko" 
a.a. Stasio Urnevičiaus.

Sesuo Elena Dainienė sn vyru Stasiu, 
brolis Alfonsas su žmona Anele ir 

Stasio krikšto dukra Vida, 
duktė Aldona, sūnus Petras ir 

žmona Danutė Urneviėienė

DESIGN COMPETITION
CHILDREN 
UNDER 16

The 47th Annual Australian Lithuan
ian Sports Festival is being held in 
Sydney this year (26-31 December) 
and Kovas is inviting ALL of you with 
artistic flair to submit designs for this 
Year's logo which MUST include - 

47 , 1997 and SYDNEY

wtAMwwwwwwwwiAWAWiMMMMWMWWMvmi

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės66 prenumeratų.

1997. 7.17
ir Austrijoje. 1947 metų pabaigoje su pin 
transportu atvyko į Australiją. Pradam 
mokėdamas anglų kalbą, dirbo matinis 
prie Snieguotųjų kalnų projekto. Užsiį 

bo ten pinigų ir įsigijo savo nuosavą biznį 
nekilnojamo turto pirkimo ir pardavin 
agentūrą, kurioje ir dirbo iki pensijos. Bi 
vo labai kuklus žmogus, niekada nesiek 
prabangaus gyvenimo, bet visą laiką šelp 
Lietuvoje pasilikusius artimuosius. Pu 
gyvenimą Povilas sukaupė gana neriui 
turtą. Kruopščiai surašytame tęstame® 
savo turtą jis paliko artimiesiems Lieti- 
voje ir Kazachstane, nemažą sumą palik 
Vaiko tėviškės namams Marijampolėj 
Testamento vykdytoju buvo paskyrė 
Salvation Army. Prieš mirtį Povilą prižii 
rėjo iš Lietuvos atvykusi brolio dūki 
Margarita, ištekėjusi už vietinio tautieti 
Jono Bimbos. Lietuvoje liko sūnūs Vylasi 
Modestas su šeimomis. Laidotuvėni 
rūpinosi Salvation Army. Religines apei
gas krematoriume liepos 24 dieną atlik 
kun. Jonas Girdauskas, SM, ir Major M« 
jorie Brutton iš Salvation Army.

Po ilgų žemiškųjų audrų, mielas Povilą 
ilsėkis ramybėje.

AVI

Yra išleidęs visą eilę knygų: "Tylintim 
ta" (1953), Juozapas Skvireckas" (19531 
"Gyvenimo keliu" (1956m., jaunini 
literatūros premija), "Kalėdųvarpai” (1951 
"Dabarties sutemose" (1962, marijonų pte 
mija), "Lietuvių kalbos didybė ir tragedij; 
(1983).

Plačiai bendradarbiavo įvairių kraštų lies 
vių išeivijos spaudoje.

. Ilsėkis ramybėje.
"M.P." int

- the rest is left to your imagination!

Send your COLOURED submission 
with your name, address and age to:- 

Kovas Sports Club "Logo" 
c/- Daina Diciunas 

196 Bettington Road 
Carlingford NSW 2118

Closing date is 30th September , 199 
with a $50 cash prize .

JI
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Garbes konsulo Ii. Lyniko netekus
įgpjūčio 3 d. netekome Kęstučio Ly- 
fcjasišventusio, doro lietuvio - taip aš 
įiisada prisiminsiu. Pažinojau Kęstutį 
i£a daugelį metų, ir ne kartą stebėjausi 
■imbe vengiant konfliktų, siekant be 
ličio išspręsti kartais susidariusias 
stotas ar tai Melburno lietuvių na- 
®e, ar tai bendruomenėje, ar „Dainos 
storyje“ - visus, kur tik jam teko užimti 
ahraujanėias pareigas.
Gintė Kęstutis Lynikas 1924 metais birže— 
[tll• ąją Dzūkijoje, augo septynių vaikų 
stoję. Baigęs gimnaziją Lazdijuose, ka- 
■baigiantis pasitraukė Vokietijon. Po ka
li taverius metus Frankfurte studijavo 
Bitiną Jau su šeima atvykęs Australijon 

Kkėsi ir baigė pramoninės chemijos 
įtariai chemist) studijas. Baigus stu
las pradėjo dirbti „Reserve“ banke ir ta- 
tdritj, popieriaus bei banknotų saugumo 
sialistu. Darbe jis buvo pakeltas iki 
nko chemijos skyriaus vadovo pareigų, 
irė didelį įnašą leidžiant naujuosius 
snlijos banknotus. Pensijon išėjo 1989 
ras.
Kuo pat Sąjūdžio laikų Kęstutis Ly
te pasiūlė Lietuvai savo patirtį pinigų 
®dinime ir banknotų apsaugoje nuo 
lajinio. Su dėkingumu Lietuvos vy- 
isybes naudojo Kęstučio Lyniko žinias 
t jis pats, dirbdamas Lietuvos banko 
sitalu lito spausdinimo klausimais, 
□nėjo į Lietuvą, kitas Europos šalis, 
IF, Lietuvai jis sutaupė milijonus do- 
a. kad apsisaugotų nuo nekokybiškų, 
šankiai padirbamų litų spausdinimo. 

Savos dėkingumas buvo išreikštas Sei— 
i pirmininko V. Landsbergio ir Minis- 
i pirmininko G. Vagnoriaus užuojautose 

f A. Viktoras Rufinas Žeimys
1914.6.1* - 1997.7.17

Viktoras Žeimys
tokias širdies priepulio šį pasaulį paliko 
dSelde gyvenęs Sydnėjaus ramovėnų 
tyriaus narys Viktoras Žeimys. Kilęs jis iš 

retingos. Atlikęs karinę tarnybą ryšių 
italione, dirbo Paštų valdyboje, buvo 
ttyvus sportininkas, priklausė Lietuvos 
(tolo rinktinei, su kuria yra išvažinėjęs

Kuo bolševikų pasitraukė į Vokietiją, 
mi pasibaigus ten sutiko Anną Katari- 
su ja sukūrė šeimą. 1947 metais atvy- 
i Australiją -galimai kuo toliau nuo karo

A. f A. broliui Juozui Tom keliui 
mirus Lietuvoje, nuoširdžią užuojautą reiškiame seseriai p. K. 
Vasarienei.

Melburno socialinės globos moterų draugija

Vilnius, 1997.08,06 (P- D. Lynikas)

Sunku susitaikyti, kad mus paliko Kęstutis Jonas Lynikas, 
daug ir nuoširdžiai dirbęs savo Tėvynei, Lietuvos labui. Į amžinybę 
išėjo žmogus, kurio vardą Lietuva visuomet minės su pagarba, o mū
sų širdyse ilgam išliks šviesus Jo atminimas. Juolab užjaučiame Jus, 
Viktoriją ir Antaną. Esu su Jumis skausmo valandą.

Vytautas Landsbergis

p. Danutei Lynikienei ir šeimai. Prezi
dentas A. Brazauskas Kęstutį Lyniką 
apdovanojo Gedimino ordinu už nuo
pelnus Lietuvai.

1994 metais Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijai skiriant K. Lyniką Lietuvos 
Respublikos garbės konsulu Melburne, jis, 
be abejonės, buvo tinkamiausias asmuo 
toms pareigoms, kurias atliko be prie
kaištų kol darbą sustabdė liga. Jo pažiūra, 
kuriai galiu pritarti, buvo tai, kad dirbo 
Lietuvai, nepriklausomai Lietuvai, o ne 
vienos ar kitos pakraipos valdžiai.

Deja, daugiau jo darbu nebegalės 
džiaugtis nei Lietuva, nei mūsų bendruo
menė. Deja, nebesusitikau jo grįžęs iš 
Lietuvos, norėjęs jam pasakyti - Kęstuti, 
mūsų Lietuva nebepražus! Jo darbo, jo 
patarimų, jo pavyzdžio ir jo draugiškumo 
pasiges visi, kuriuos jis palietė savo 
gyvenimu.

Gabrielius Žemkalnis

nuniokotos Europos. Privalomo darbo su
tartį atliko prie nendrių kirtimo Tully 
apylinkėse ir ten įsigijo naują, virėjo, ama
tą. Grįžęs į Sydnėjų Viktoras dirbo virėju 
aukštos klasės restoranuose ir klubuose. O 
kai dirbo „Royal Sydney Squadron Yacht“ 
klube Kirribilli, jam teko proga virti pietus 
Sir Robert Menzies ir po pietų iš ministro 
pirmininko gauti labai nemažus arbat
pinigius...

Po kurio laiko Viktoras Žeimys paliko 

virėjo darbą ir grįžo prie savo senos profe
sijos, kurią turėjo dar Lietuvoje - telefonų 
techniko: juo išdirbo iki pensijos.

Viktoras dar planavo vykti į sekančiais 
metais Lietuvoje ruošiamą Pasaulio lie
tuvių sporto šventę, tačiau staigi mirtis 
užbaigė jo žemiškuosius planus.

Po gedulingų mišių, kurias atlaikė kun. 
Jonas Girdauskas, velionio palaikai buvo 
palydėti liepos 21 dieną į Rookwoodo lie
tuvių sekcijos kapus? Ramovėnų vardu su 
velioniu atsisveikino skyriaus pirmininkas 
Antanas Vinevičius.

Liūdesyje liko žmona Anna Katrina, sū-
nūs John ir dukros Anna su Elizabeth bei 
jų šeimos.

Ilsėkis ramybėje Australijos eukaliptų 
pavėsyje. AVK

Vilnius, 1997.08.06

Gerbiamoji ponia D. Lynikiene,
mus pasiekė liūdna žinia, kad Melburne mirė puikus žmogus, Lietuvos 

garbės konsulas Australijoje Kęstutis Jonas Lynikas.
Leiskite Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu nuoširdžiai užjausti 

Jus ir Jūsų šeimą šios nepaprastai skaudžios netekties valandą. Lietuva 
liūdi kartu su Jumis.

Netekome aukštos kvalifikacijos profesionalo, mokslininko ir eksperto, 
savo didžiule patirtimi padėjusio stiprinti atkurtos Nepriklausomos Lie
tuvos valstybės pamatus, kinti Lietuvos pinigų sistemą. Jūsų vyras iš
liks mūsų atmintyje kaip taurus žmogus, kuris nepaisant priverstinio 
pasitraukimo iš Tėvynės, visada pasiaukojamai dirbo Lietuvai.

Gediminas Vagnorius 
Ministras Pirmininkas

A. f A. Kęstučio Jono Lyniko 
atminimui 

aukos Lietuvos našlaičiams
55 dol. - V. ir J. Šliteriai; po 50 dol. - A., L. ir D. Ramanauskai; S. ir V. 

Bartuškai; Danutė Lynikienė, Rita Caldwell ir Loreta Tigani; Antanas 
Lynikas ir Viktorijos Klimas šeimos; po 25 dol. - Z. Prašmutaitė, A. Volkienė, 
Teresė: Jurgelaitienė; Darius Juchnevičius; po 20 dol. - Z. ir A. Muceniekas; Z. 

Augaitis; Dalė Bertašienė ir Donatas Juchnevičius; B. ir R. Žvinakiai; A. 
Ročius; J. ir P. Mičiuliai; J. ir L. Kebliai; Parapijos choras; E. ir V. Cižauskai; 
Z. ir A. Baril ai; J. ir A. Jankevičiai^, ir L Stumbrai; po 10 dol.-. B. Prašmutaitė; 
Mr & Mrs Krepcik; Janina Enninienė; E. ir M. Šidlauskai; G. Baltutytė; G. ir 
Z. Mackevičiai; A. Kalvaitis ir P. Mažylis; A. ir E. Tomkevičiai; P. Morkūnas; 
D. ir H. Kaladės; H. Baškys; R. Umbražiūnienė; S. ir I. Tamošaičiai; J. ir M. 
Vaitkai; B. ir V, Židžiūnai; Kairienė; po 5 dol. - Z. Augaitis; F. ir A. Raudžiai; 
K. ir E. Rubai; L. ir A. Ramanauskai; R. Pumputienė; A. Stupuras; Ona 
Kazlauskienė.

Aukas surinko Jaunius Vaitkus.

Padėka
A. f A. Kęstučio Lyniko 

šeima dėkoja visiems aukotojams. Pranešim per spaudą kai pinigai 
pasieks našlaičių namus per Gailą Muceniekaitę.

Danutė Lynikicmė 
Viktorija Klimienė (Lynikaiiė), 

Antanas Lynikas su šeimomis

A. f A. Albinas Lastas
1909.1.28 - 1997.8.11

Lietuvos husarų kuopos leitenantas, Ka
ro mokyklos absolventas, suvalkietis Al
binas Lastas pabaigė savo žemiškąją ke
lionę. Oficialiai nepriklausęs Melburno 
lietuvių organizacijoms, tačiau laikytinas 
tikruoju jų nariu, jei apie tai spręsime iš 
aukų sąrašuose nuolat ir nuolat besi
kartojusio jo dosnumo.

Prieš penkerius metus senatvė, ligos ir 
kitos negalės vis tiktai paguldė jį į slaugos 
namus. Retų lankytojų tarpe buvo ir dvi 
Socialinės globos moterų draugijos narės, 
atveždavusios Albiną į Lietuvių namus 
velykiniams ir kalėdiniams pietums. Per 
paskutinius dvejus metus juo ypatingai 
šiltai ir dažnai rūpinosi tos draugijos narė 
Nijolė Kairaitienė, o Dana Žemkalnienė 

kartais ją užvaduodavo.. Jis taip pat buvo 
atvežamas ir į pensininkų ruošiamus 
mėnesinius pietus, kad galėtų pabendrauti 
su pažįstamais, pasiklausytų naujienų, 
paragautų lietuviškos virtuvės patiekalų. 

Visada savųjų tarpe Albinas būdavo skai
drios nuotaikos, o slaugos namų šeimi
ninkės tvirtinimu, net ir dideliam skaus
mui kamuojant, niekada nesiskųsdavo. Dėl 
savo malonaus būdo jis buvo visų mė
giamas.

Laidojome Albiną tolimose New Chel
tenham kapinėse lietingą ir vėjuotą dieną. 
Lydėjo paskutinėje kelionėje nedidelis bū
relis slaugos namų direktorės, buvusieji 
lankytojai. Marijos giesmė, lietuviška 
trispalvė, p. Narušio kalba, australų kata
likų kunigo maldos ir gražios gėlių 
puokštės palydėjo Albiną Ląstą į paskuti
nę poilsio vietą. Gal ir girdėjo Albinas, kaip 
mes pasikeisdami, nuoširdžiai pastojome 
besidominčiam kunigui apie lietuvio kario 
gyvenimą laisvoje Lietuvoje, o vėliau 
permainingą jo dalią okupuotoje tėvynėje. 
Viliamės, kad mūsiške j)o odisėjos versija 
ir Albinas liko patenkintas.

Danutė Simankevičicnė
"Mūsų Pastogė" Nr34 1997.9.1 psl.7
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Minėsime lietuviškos knygos sukaktį
Sydnėjaus skautų židinys rugsėjo 7 d., sekmadienį, 14 vai. Sydnėjaus lietuvių namuose, 

Bankstowne, (antrame aukšte) ruošia įdomią kultūrinę popietę
M. Mažvydo - pirmosios lietuviškos knygos minėjimą ir 
naujausios knygos, primenančios karo meto lietuvių 

odisėjas, pristatymą.
Paskaitininkai: Elena Jonaitienė ir Juozas Almis Jūragis. Meninę dalį atliks židiniečiai ir 

kviesti kultūrininkai. Sydnėjaus skautų židinys

a
>

i

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
-NAMUOSE

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

kviečiame visus į 
tautinių šokių grupės "Gintaras" ruošiamą 

vakaronę,
įvyksiančią rugsėjo 6 d., šeštadienį, 4 vai. popiet Melburno 

lietuvių namuose, 50 Errol St., Nth. Melbourne.
Pavaišinsime visus skania vakariene ir palinksminsime šokiais.

Vietas prašome užsisakyti pas Ritą Mačiulaitienę tel. 9859 6291 arba pas Dan
guolę Jokubaitienę tel. 9398 4607.

Įėjimas suaugusiems 12 dol., pensininkams - ir jaunimui - 10. mokyklinio am
žiaus vaikams - 5 dol., bilietas šeimai - 30 dol.

Užsisakykite stalus su seniai bematytais draugais.
Laukiame visų! Iki pasimatymo! Gintariečiai

Pranešimas
Sekantis Melburno lietuvių pensininkų sąjungos narių susirinkimas įvyks rugsėjo 9 d.

A. S.

M SKAITYTOJI ŽODIS »
Gerb. redaktoriau,
Per Jūsų laikraštį sveikinu visus ben

druomenės narius, kurie švenčia 50 metų 
nuo atvykimo į Australiją sukaktį. Taip pat 
ačiū visiems, kurie gražiai, jausmingai ir 
juokingai aprašo keliones į Australiją bei 
gyvenimą joje pirmaisiais metais.

Tasmanijoje 50 - ties metų sukaktį švę
sime Australijos dienos savaitgalyje 1998 
metais, kadangi Tasmanijoje pirmieji 
baltiečiai atsirado 1948 m. sausio 18 dieną.

Pagrindinė šios šventės programa tokia: 
sausio 24, šeštadienį, vakarienė ir 

minėjimas;
sausio 25, sekmadienį, ryte mišios, va

kare koncertas;
sausio 26, pirmadienį, Geelongo lie

tuvių ir Adelaidės latvių šokėjų bei dai
nininkų pasirodymai pilietybės įteikimo 
minėjimuose apie Hobartą.

Per „Mūsų Pastogę“ ieškome Tasma
nijoje gyvenusių lietuvių ir jų palikuonių. 
Maloniai kviečiame visus apsilankyti tame, 
pobūvyje. Čia dirbusieji turės progą at
naujinti prisiminimus, o jų palikuoniai 
pamatys kur tėvai ir seneliai pradėjo 
gyvenimą šioje šalyje.

Esame susitarę su oro linijų kompanija 
Qantas, kad dalyviams bus daroma nemaža 
skridimo bilietų nuolaida. Besidomintys 
galite kreiptis į: Ramūną Tarvydą, 26 Bal
main Street, Glenorchy Tas. 7010 arba tel. 
(03) 6272 5147. faksas (03) 6225 3865.

Su pagarba jjamįįnas Tarvvdas

Gerb. Redaktoriau,
Perskaičius 31 - me "Mūsų Pastogės" nu

meryje E. Reilly straipsnį, pasidarė kaž
kaip neramu. Kodėl mums taip skubiai at
sirado reikalas savo spaudoje įvesti anglų 
kalbą. Juk prieš kokį pusmetį turbūt niekas 

dar apie tai ir negalvojo, o dabar staiga pa
sidarė skubus ir būtinas reikalas. Kodėl? 
Juk australų valdžia mums jokio spaudimo 

nedaro, o iš lietuvybės taško žiūrint, tai at
rodo neigiamas ir visai nesuprantamas 
reiškinys.Juk jeigu Jūs, mūsų jaunoji kar
ta, patingėjote ar net ir visai nenorėjote iš
mokti -savos kalbos, tai ar mes darbar tu
rime taikytis prie Jūsų ir patys kuo grei
čiausiai nutautėti. Teisybė, gal Jūs ne vi
sai kalti, kad neišmokote savos kalbos, tik
riausiai, ir mes, jūsų tėveliai, prie to 

prisidėjome. Bet tai nekeičia klausimo 
reikšmės - rezultatas tas pats - Jūs neišmo
kote savo kalbos. O jei lietuvis nemoka 
lietuviškai, tai koks jis lietuvis. Ir kokia 

nauda mūsų tautai, jeigu mes iš tokių jau
nuolių suorganizuosime kokį lietuvių spor
to klubą ar tautinių šokių grupę, jei jie ten 

susirinkę, ir vien tik angliškai kalbėdami,vis 
tiek niekuomet nepajus nei lietuviškos 
dvasios, nei tikro tėviškės ilgesio.

Taigų miela jaunoji karta, tik Jūs išmokit 
savo kalbą, ir mes vėl tapsime graži ir di
delė šeima.

M. Davalga

Girdėsite chorą

Mieli dainos mylėtojai!
Š. rugsėjo 7 dieną, 2 vai po pietų Geelongo St. Mary's miesto 

alėje, Myers St.,įvyks
Mečislovo Kymanto kūrinių koncertas.

"Viltis", o taip pat ir solistus, duetus. Choro dirigentė Gražina
Pranauskienė, akompaniatorė Jan Henderson. Bilietų kainos: suaugusiems - 10 dol., 
pensi ninkams - 8 dol., vaikams ir moksleiviams - nemokamai. Po koncerto vyks 
choristų ruošiama loterija.

Organizatoriai
“Mūsų Pastogė" Nr.341997.9.1 psl. 8 ------ ■ ■ ----------------

Klubo metinis balius rugsėjo 20 d

Sydnėjaus ramovėnams
Šių metų rugpjūčio 14 d., sekmadienį, 2 vai. popiet mažojoje Lietuvių nam Bankstowne 

salėje šaukiamas svarbus informacinis Sydnėjaus ramovėnų susirinkimas, iečiantis gen. 
Plechavičiaus rinktinės narius.

Maloniai prašome susirinkime dalyvauti visus Sydnėjaus ramovėnus.
Jus kviečia

Sydnėjaus skytaus valdyba

AUKOS 
1AUSTRALUOS

LIETUVIU

FOMIUI
A.a. Janinai Barkienei Melburne mirus, 

jos pagerbimui Australijos lietuvių fondui

aukojo:

po 50 dol. - dukra Elena Grianavičienė. 
U.S.A.; Melburno socialinės glbos moterų 
draugija (910) ir V. ir P. Merkiai (300);

20 dol. - D. Lynikienė (360);
10 dol. - O. Aleknienė (1275;
20 dol. - V. Martišius (230) ,CT - a. a J 

Kęstučio Lyniko atminčiai.
Valdybos vardu dėkoju už auis.

Vincas Asauskas 
AL fondo riininkas į

REWRITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ IOV)Ą, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą,inkslą, 
švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, ošime 
jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuos-.
įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

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

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

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per. parą.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. ® * Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $45 U žsienyje paprastu paštu $ 60 N. Zelandijoje pro paštu $75

Užsienyje oro paštu $100
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