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Lietuvos įvykių apžvalga
Prezidentas pasirašė 

Telekomunikacijų įstatymą 
Prezidentas Valdas Adamkus pasirašė 

Seimo priimtą Telekomunikacijų įsta
tymą. Prieš pasirašant, prezidentas plačiai 
konsultavosi su partijų atstovais, Vyriau
sybės nariais ir telekomunikacijų spe
cialistais. Įstatymą pasirašyti prezidentą 
ragino Valstybės gynimo tarnyba, kuri 
įgalios Valstybės saugumo departamentą 
kontroliuoti telekomunikaciniais tinklais 
perduodamą informaciją (t.y. saugumode- 
partamentui bus leidžiama klausytis 
telekomo tinklais einančią informaciją). 
Valstybės saugumo vadovas Mečys Lau
rinkus tvirtina, kad įstatymas apsaugoja 
valstybės pareigūnų ir piliečių visais 
telekomunikacijos tinklais perduodamos 
informacijos slaptumą, bet nebus apsaugo
ti nusikaltėliai, nes telekomunikacinių ry
šių pasiklausymą griežtai reglamentuoja 
Operatyvinės veiklos bei kiti įstatymai. 
Prezidentas taip pat susirūpinęs dėl „Lie
tuvos Telekomo“ monopolio įtvirtinimo 
iki 2003 metų pradžios. Dėl šios mono
polinės teisės suteikimo Seimo opozicija 
ketina įstatymą apskųsti Konstituciniam 
Teismui.

Kompensacijos už 
nekilnojamą turtą

Seimas priėmė įstatymą, kuris re
glamentuoja atsilyginimą ar kompen
saciją už valstybės išperkamą nekilnoja
mąjį turtą. Įstatymas numato kompen
sacijos dydį, lėšų šaltinius, mokėjimo 
terminus ir tvarką. Įstatymas įpareigoja 
Seimą atsiskaityti su žemės, miškų, van
dens telkinių ir namų savininkais nuro
dytais terminais.

Ankstesni įstatymai reikalavo su savi
ninkais atsiskaityti per 15 metų, tačiau 
nebuvo nurodyti konkretūs terminai.

Naujame įstatyme įpareigota kom
pensacijas už žemę, vandenį ir miškus 
išmokėti iki 2006 metų, už butus, jų dalį 
ir namus - iki 2010 metų. Politiniams 

‘kaliniams, tremtiniams ir kitiems vals
tybei nusipelniusiems žmonėms galioja 
trumpesnis terminas - iki 2006 metų.

Nekilnojamas turtas bus perkamas už 
pajamas, gautas pardavus valstybei pri-
klausantį turtą bei vertybinius popierius, 
arba iš biudžeto, Žemės reformos fondo 
ar iš Valstybės pasiskolintų lėšų.

Praeitais metais buvo išmokėta 46 mln. 
litų kompensacijos, šiemet šitaip turėtų 
būti išmokėta 51 mln. litų.

Privati širdies chirurgijos 
klinika

Vilniuje, Laisvės prospekte, buvo įkurta 
privati širdies chirurgijos klinika. Ši kli
nika yra bendrovės „Širdies chirurgijos 
centras“ ir Japonijos firmos „Marubeni 
Corporatiori'projektas. Naujojoje klinikoje 
numatoma per metus atlikti ne mažiau 
kaip 550 atvirų širdies operacijų ir 800 
angioplastinių bei kitų operacinių pro
cedūrų. Operacijos kainos bus nuo 45 iki

70 tūkstančių litų.
Klinikos pacientais numatomi pa

siturintieji Rusijos, Ukrainos, Baltaru
sijos ir kitų NSV šalių ligoniai, kurie šiuo 
metu vyksta šioms operacijoms į Vakarų 
Europos ar JAV klinikas.

Klinikoje įrengta 30 lovų, o inžinerinis 
aprūpinimas atitinka tarptautinius rei
kalavimus. Klinikoje sumontuota šiuo
laikinė, daugiausiai japoniška, aparatūra. 
Projektas remiasi akademiko Algimanto 
Marcinkevičiaus sukurtos Lietuvos kar- 
diochirurginės mokyklos pasiekimais ir 
profesorių Vytauto Sirvydžio bei Gied
riaus Uždavinio praktine patirtimi.

Evgeni Primakov'o vizitas 
Lietuvoje

Birželio 13 d. Lietuvoje lankėsi Ru
sijos užsienio reikalų ministras Evgeni 
Primakov. Vizito metu ministras Prima
kov patvirtino Rusijos laikyseną, liečian
čią Baltijos valstybių įstojimų į NATO. 
Anot Primakov'o, Baltijos valstybių 
įstojimas į NATO Rusijai nėra priimti
nas, nes Rusijai tai sukelia tam tikrą 
grėsmę bei nepatogumus, paveikia Ru
sijos geopolitinius.ir saugumo interesus. 
Rusija sutinka su Baltijos kraštų naryste 
Europos Sąjungoje. Rusijai yra priimtina 
bet kokios formos saugumo garantija, ku
rią galėtų suteikti bet kuri valstybė ar 
organizacija (išskyrus NATO). Rusijapati 
norėtų būti Baltijos kraštų saugumo ga- 
rantuotoja.

Lietuvos politikos komentatoriai paste
bi, kad Primakov'ui perėmus Užsienio 
reikalų ministeriją iš buvusio demokrato 
Andrei Kozyrev'o, Rusijos užsienio politi
ka grįžta prie komunistų ir kitų Rusijos 
„patriotų“ siekių.

Javier Solana teigiamai 
įvertino Lietuvos padėtį

Lietuvoje lankėsi NATO generalinis 
sekretorius Javier Solana su tikslu arti
mai susipažinti su Lietuvoje esančia 
padėtimi.

Po diskusijų su Lietuvos Prezidentu, 
užsienio reikalų ministru A. Saudargu, 
krašto apsaugos ministru Č. Stanke
vičiumi ir kitais krašto vadovais, sušauk
toje spaudos konferencijoje Javier So- 

lana teigiamai įvertino Lietuvos užsienio 
politiką bei įvairius pasiekimus. J. Solana 
savo vizito rezultatus įvertino palankiai. 
Paklaustas apie galimybę Lietuvai patek
ti į NATO antrąja plėtros banga, J. Solana 
atsakė jau tradicine formule, kad „NATO 
durys atviros visiems“.

Islandijos prezidentas 
Lietuvoje

Trijų dienų vizitui Lietuvoje lankėsi 
Islandijos prez. Olaf Ragnar Grimsson su 
žmona Gudmn Katrin Thorbergsdottir. Iš 
Vilniaus svečiai vyko į Kauną, pakeliui 

Islandijos ir Lietuvos Prezidentai su žmonomis Prezidentūroje

aplankydami Trakus ir Rumšiškių etno
grafinį muziejų. Atvykus į Kauną, svečius 
Rotušės aikštėje sutiko didelė minia žmo
nių su šūkiais „Ačiū tau, Islandija“, 
dėkodami Islandijai, kad ji pirmoji pa
saulyje pripažino Lietuvos nepriklauso
mybę. Prezidentas Grimsson ėjo prie 
žmonių, spaudė jiems rankas, o žmonės 
jam lenkė galvas.

Iš Rotušės svečiai vyko į Kauno Tech
nologijos Universitetą, kur KTU rektorius 
ir Islandijos Technologijos Instituto di
rektorius Hallgrimur Jonasson pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį.

Po Lietuvos ir Islandijos prezidentų 
susitikimo buvo surengta spaudos kon
ferencija. Lietuvos prezidentas džiaugėsi, 
galėjęs pareikšti Lietuvos žmonių padėką 
už Islandijos pirmuosius žingsnius, kurie 
parodė pasauliui, kad mažosios valstybės 
turi didžiausią moralinę jėgą pasaulio 
politiniuose žaidimuose.

Islandijos prezidentas išreiškė Islan
dijos paramą Lietuvos narystei Europos 
Sąjungoje ir NATO. Jis pabrėžė, kad nė 
vienaNATO nepriklausanti valstybė neturi 
teisės spręsti Baltijos valstybių narystės 

klausimo.

Ar teisėta Vyriausybė?
Lietuvos Seimo besivienijanti opozi

cija kreipėsi į Konstitucinį Teismą prašy
dama išaiškinti, ar dabartinė Vyriausybė 
tebėra teisėta, nes nuo Vyriausybės pa
tvirtinimo Seime 1996 metais jau pasikei
tė daugiau nei pusė, t.y. 14, ministrų. Jų 
supratimu, tokiu atveju Vyriausybė turėtų 
iš naujo gauti Seimo įgaliojimus.

Suprantama, Vyriausybė ginasi, kad ji 
yra teisėta, nes Prezidentas, pasirašydamas 
dekretą dėl reorganizuotos Vyriausybės 

sudėties, iŠ naujo patvirtino jos teisėtumą. 
Šį teiginį premjeras G. Vagnorius įtvir
tino prieš kelis mėnesius, kai priesaiką 
Seime davė visas atnaujintas ministrų 
kabinetas, o ne vien naujieji ministrai. 
Šiai nuomonei priešinasi LDDP frakcijos 
vadas Česlovas Juršėnas, įrodinėdamas, 
kad Prezidento dekretu tvirtinti Vyriau
sybę negalima, nes tai gali padaryti tik 
Seimas. Lietuvos politiniai komentato
riai prognozuoja, kad Vyriausybei sulau
kus nepalankaus Konstitucinio Teismo 
sprendimo, galima tikėtis net Vyriausy
bės krizės. Seime, svarstant Vyriausybės 
programą, vis stiprėjančią opoziciją gali 
paremti ir vienas kitas parlamentaras iš 
tirpstančios koalicijos. Opozicija kiek gali 
spartina tokią baigmę, kuri atvestų prie 
priešlaikinių rinkimų.

Priešlaikinių rinkimų bauginasi So
cialdemokratų frakcijos narys Rimantas 
Dagys. Anot jo, vienintelis Lietuvos “ko
ziris“ kelyje į Europos Sąjungą ir NATO 
yra Lietuvos politinio stabilumo įvaiz
dis, kurį sunaikintų priešlaikiniai rinki
mai. Toliau jis argumentuoja, kad šie 
rinkimai turėtų negatyvią įtaką įužsie-

Birželio mėnesį minint Sąjūdžio dešimtmetį, daugiau kaip pusė 
Vilniaus Katedros aikštės buvo užtvindyta kaip kadaise.

Nuotr. Raimundo Šuikos

nio investicijų Lietuvoje dydį, ir kad rin
kimų kampanijos metu sustos Lietuvai 
reikalingos reformos.
Lietuvos krepšininkė ir toliau 

žais Amerikoje
Lietuvos krepšininkė, 27 metų amžiaus 

ir 178 cm. ūgio Aneta Kaušaitė šį sezoną 
žais su Amerikos profesionalų lygos 
WNBA komanda „Detroit Shock“. Iki 
šiol Aneta Kaušaitė žaidė su viena iš 
"Amerikos Universitetai" komanda. Už 
30-ties rungtynių žaidimą Aneta gaus 
JAV $ 15 000. „Detroit Shock“ komandą 
daugumoje sudaro užsienietės krepšinin
kės iš Australijos, Bosnijos Hercegovi
nos, Kroatijos, Bulgarijos ir Lietuvos.

Spaudai paruošė Danius Kairaitis
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Ieškos nnsikaltėliTĮ
. Š. m. gegužės 27 d. LR Seimas priėmė 
rezoliuciją, kad masiniai trėmimai iš 
Lietuvos į Sovietų Sąjungą yra karo 
nusikaltimai. Vėliau buvo padaryti ir 
atitinkami pakeitimai LB baudžia
majame kodekse. Vadovaujantis nau
jais paragrafais, Lietuvos žmonių 
žudymas, kankinimas, deportavimas ir 
panašūs veiksmai dabar yra laikomi 
ypač sunkiu nusikaltimu - genocidu, 
kuriam netaikoma senatis. Vykdydama 
Seimo nutarimus, LR Generalinė 
prokuratūra plačiai paskelbė šį atsi
šaukimą:

Lietuvos Respublikos Generalinė 
prokuratūra siekia nustatyti visus 
asmenis, kurie aktyviai vykdė genocidą 
ar kitais būdais prisidėjo prie Lietuvos 
gyventojų genocido SSRS bei nacis
tinės Vokietijos okupacijų metais. Ta
čiau įrodymų apie pavienius genocido 
aktus rinkimas, kaltų asmenų de
maskavimas, genocido aukų laidojimo

100
Red. Suėjo šimtas dienų nuo Valdo 

Adamkaus išrinkimo Lietuvos pre- 
zidentu,' Sekant Vakarų tradiciją, 
Lietuvoje per tą laiką irgi buvo bandy
ta susilaikyti nuo aštresnės kritikos. Ar 
taip ir buvo? - klausinėjo „Lietuvos 
aido “ žurnalistai.

V. Adamkus: Jeigu Jūs galvojate, kad 
visi laukia 100 dienų ir manęs ne
kritikuoja, tai klystate. Girdėjau ir 
principingų, ir griežtų kalbų, teko skai
tyti net tokių išvadų apie vieną ar kitą 
savo poelgį, kad argumentacijos man 
net pačiam buvo netikėtos. Pavyzdžiui, 
sužinojau kieno esu įtaigaujamas ar 
kieno kišenėje sėdžiu. Tai ir stebina, ir 
net intriguoja. Pagalvojau - negi čia 
apie mane kalbama. Tačiau į tokius 
dalykus reaguoju labai sveikai. Kritika 
suteikia geresnį tikrovės pojūtį, aš ga
liu geriau save kontroliuoti. Jeigu 
manyčiau, kad viskas aplink mane 
rožinėmis spalvomis piešta, tapčiau 
tiesiog pavojingas.

Savim nesu patenkintas, galbūt dėl 
vieno dalyko - kartais per ilgai ieškau 
išeities, nors ir matau labai aiškias 
tendencijas rūpintis ne bendrais reika
lais, o kurios nors politinės grupės 
interesais. Tai matydamas kartais dar 
mėginu rasti būdą, kaip tai pritaikyti 
visų labui. Bet jau pradedu įprasti būti 
kietesnis.

Laikraščiuose anksčiau pasiskai- 
tydavau, kad Prezidentas reikalingas 
ordinams ant kaklo kabinti, yra tarytum 
koks pastumdėlis. Per tuos tris mėne
sius, manau, per daug nesiafišuodamas 
savo darbu parodžiau, kad man rūpi 
įvairios gyvenimo sritys, aš noriu ma
tyti vyksmą, todėl ir dirbu. Ir niekieno 
kišenėje nesėdžiu, nes niekam nesu 
skolingas. Tai ypač pabrėžiu. Kai man 
pasako, kad kuri nors partija ar grupė 
darė man įtaką ar įsakė pasirinkti vie
ną ar kitą kandidatą, padaryti vienokį 
ar kitokį sprendimą, tai negi turėčiau 
atsistojęs šaukti, kad tai netiesa. Tyliai 
nusijuokiu ir pamanau - jeigu jau taip 
norite, tai rašykite.

„L.a.“: Jūs jau apsipratote, susivokė
te, kas vyksta Lietuvoje. Į ką dabar 
kreipsite daugiausia dėmesio?

V. Adamkus: Į teisėsaugą. Kai kur 
tokia padėtis, kad gėda sakyti, jog esa
me teisinė valstybė. Reikia kuo grei
čiau taisyti tas įstatymų klaidas. Jos 
padeda nusikaltėliams terorizuoti 
'Mūsų Pastogė" Nr.25 1998.6.29 ps 

vietų nustatymas yra kruopštus ir 
sudėtingas prokuratūros ir kitų jai 
padedančių institucijų darbas, ne
įmanomas be visuomenės pagalbos.

Todėl visus Lietuvos žmones, kurie 
turi kokių nors duomenų apie genoci
do faktus SSRS ir nacistinės Vokietijos 
okupacijų metais, pažįsta dar gyvus 
genocido vykdytojus, prašome kreiptis 
į Lietuvos Respublikos Generalinę 
prokuratūrą (A. Smetonos g. 4, 2709 
Vilnius, tel. 616 324,611 152,622 482) 
arba į savo gyvenamosios vietos 
apygardos, miesto, rajono apylinkės 
prokuratūras.

Pabrėžiame, kad’nacių ir sovietinio 
genocido organizatoriai bei vykdytojai 
turi atsakyti už nusikaltimus, patrauk
imo baudžiamojon atsakomybėn se
natis jiems netaikoma. Tikimės iš 
Lietuvos visuomenės aktyvios pagal
bos." 

žmones. Pažanga daroma, tas tiesa. Bet 
dar ilgą kelią turėsime nueiti, kad 
užtikrintume Lietuvos žmonių saugu
mą.

Švietimo srityje jau einame į priekį. 
Čia man rūpesčių neturėtų būti.

Turime susitvarkyti su mokesčių 
sistema, nes ta, kuria naudojamės, yra 
archajiška. Ir su ja toli nenueisime. Tu
riu tam tikrų iniciatyvų dėl žemės ūkio, 
nes čia daug žmonių laukia pokyčių. 
Mane patikino, kad tos metrinės krū
vos prašymų dėl žemės grąžinimo gali 
išnykti daugmaž per metus. Sakiau - 
darom! Bet dirbti turime visi kartu.

„L.a.“: Ar pritariate, kad įstatymiš
kai būtų apribotos buvusių KGB kad
rinių darbuotojų teisės eiti tam tikras 
pareigas?

V. Adamkus: Iš principo taip. No-' 
rėčiau, kad taip būtų. Nors nežinau, ar 
tai jau pavėluota, ar ne. Tai reikėjo 
padaryti 1990 m. Ir šiandien tos 
problemos nebūtų buvę. Gal pavojin
gasis elementas per aštuonerius metus 
būtų pakankamai išryškėjęs? O gal ir 
ne? Mane pats faktas, kad žmogus dir
bo KGB, jau atstumia. Su tokiu į mišką 
grybauti neičiau.

„L.a.“: Per rinkimų kampaniją Jums 
priekaištavo, kad nežinote Lietuvos 
realijų, smulkmenų. Pavyzdžiui, kiek 
kainuoja kefyras.

V. Adamkus: Aš ir šiandien nežinau, 
nes Jūs man neleidžiate. Mielai nuei
čiau į parduotuvę, bet apsaugos žmo
nės neleidžia nueiti net poros žingsnių. 
Žmona į parduotuvę turi eiti viena, o aš 
privalau sėdėti namie. Jei nesėdėčiau, 
tai aštuoni sargybiniai apsuptų,ir mums 
visiems įėjus į parduotuvę gal ir jos 
darbas sutriktų. Žinote, ir ilgai pra
gyvenęs Amerikoje, nežinojau, kiek 
kainavo litras pieno, duonos kepalas ar 
kilogramas bulvių.

,JL. a.“: Tai ką galite veikti laisvalai
kiu?

V. Adamkus: Sėdžiu uždarytas gra
žiame kalėjime, jeigu norite žinoti. 
Pasitaiko laimingų išimčių - nuvažia
vau pasveikinti kardinolo V. Slad
kevičiaus ir sutapo, kad Pažaislyje bu
vo koncertas. Klausiausi su dideliu 
malonumu. Kartais nueinu į filharmo
niją. Tai visas mano laisvalaikis, visas 
malonumas. Penktą valandą ryto 
keliuosi, valandą plaukioju baseine, 
paskui dirbu Prezidentūroje. Po su
sitikimo su Jumis vėl grįšiu į tą gražų 
kalėjimą.
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Australas Richard Butler, Jungtinių 
Tautų nusiginklavimio inspekcijos 
vadovas Irake, birželio 11-14 dieno
mis tarėsi Bagdade su Irako min. 
pirmininko pavaduotoju Tariq Aziz. 
Prieita prie bendro susitarimo, kaip per 
2 mėnesius užbaigti patikrinimą, ar Ira
kas sunaikino uždraustus ginklus pagal 
susitarimą su J.T. Saugumo Taryba. 
Irakas tikisi, kad bus atšauktos aš
tuonerius metus trunkančios Jungtinių 
Tautų ekonominės sankcijos. R. Butler 
vėlesniu pareiškimu, Irakas vis dar 
nesudaro tinkamų sąlygų patikrinti 
nuodingų dujų VX sunaikinimą.

Birželio 16 d. naujasis Nigerijos 
prezidentas gen. Abukabar įsakė pa
leisti 9 svarbius politinius kalinius, 
bandymas įrodyti, kad Nigerija švelni
na savo režimą. Vis dar tebekalinamas 
M. Abiola, 1993 m. demokratiškai 
išrinktas valstybės prezidentu.

Birželio 16 d. Jugoslavijos preziden
tas Slobodan Milosevic atvyko į Mas
kvą tartis su B. Jelcinu dėl Kosovo kri
zės. Jis sutiko tartis su Kosovo albanų 
vadais, bet Jelcinas nepajėgė jo įtikinti 
atšaukti serbų saugumo dalinius iš 
Kosovo provincijos.

Kosovo provincijoje yra apie 50 000 
serbų karių, kurie kovoja prieš albanų 
separatistus, kurių šiuo metu priskai- 
toma virš 3000. Pradžioje šių metų jų 
būta vos keli šimtai. Tas skaičius smar
kiai išaugo, reaguojant į serbų etninio 
valymo akciją. Sukilėlių rankose yra 
apie 40% KosovO provincijos.

Birželio 17 d. JAV (Pentagono) 
pareigūnai pareiškė, kad galimas NATO 
žemyno jėgų įsikišimas į kovas Koso
vo srityje. Prieš tai tačiau būtų privalu 
nusiųsti NATO bombonešius pulti ir 
sunaikinti 60 - tį Jugoslavijos prieš
lėktuvinių raketų bazių bei žemėje 
subombarduoti Jugoslavijos turimus 
240 kovos lėktuvų.

Paminėjo 600 metų sukaktį
Neseniai kauniečiai totoriai ir karai

mai iškilmingai paminėjo 600 metų 
sukaktį, kai Vytauto Didžiojo pa
stangomis jie apsigyveno Lietuvoje ir 
gavo lygias teises su lietuviais. Susirinkę 
jie pasidžiaugė, kad dabar vėl gyvena 
laisvai, puoselėja savo kultūrą, papro
čius ir tikėjimą. Pasipuošė tomis 
dienomis ir Ramybės parke jų maldos 
namai - mečetė, pastatyta beveik prieš 
70 metų. Kad totoriai reiškia pagarbą 
Vytautui Didžiajam, rodo ir paradinę 
mečetės pusę puošiantis jo bareljefas. 
Mečetė dabar atgavo savo pirmykštį 
vaizdą - nugriautas tarybinių metų prie 
jos prilipdytas sunkus gelžbetoninis
priestatas - pastogė. Dingo ir padarytos Dabar totorių bei karaimų maldos 
durys. Tarybiniais metais mečetėje bu- namai puošia Ramybės parką.
vo įkurta vaikų biblioteka - skaitykla. Mikas Tamašauskas

Australijos lenkų premija ir Lietuvos atstovams
BNS. Už veiklą lietuvių ir lenkų tau

tų draugystei stiprinti Australijos len
kų fondas „Polcul Foundation" ap
dovanojo du Lietuvos atstovus - 
žurnalistę Editą Degutienę ir Vilniaus 
pedagoginio universiteto slavistikos 
fakulteto prodekaną Romualdą Na-

Norvegija, Švedija ir Danija reikalau
ja, kad D. Britanija uždarytų Sellafield 
atominę jėgainę. Nustatyta, kad jūros 
žolės prie šių valstybių krantų pasida
rė radioaktyviomis nuo atlaikų, iš
tekančių į Šiaurės jūrą iš šios jėgai
nės. Dar didesnį radioaktyvumą įgijo 
Šiaurės jūroje sugaunami jūros vėžiai 
(lobsters).

v®'®'®/

Afganistaną valdanti Talibaan vy
riausybė paskelbė, kad uždaromos vi
sos moterų mokyklos ir studijų cen
trai, nes jie nukreipti prieš Islamą bei 
yra pasipriešinimo prieš Talibaan 
valdymą židiniai. Afganistano minis
tras „Dorovės Skatinimui ir Apsaugai 
nuo Blogio“ pareiškė, kad mokyklos 
veikia prieš šariją (Islamo teisę) ir kad 
kai kurie užsieniečiai per mokyklas 
skleidžia propagandą.

®>®®/

Birželio 17 d. Anatolij Čubais paskir
tas Rusijos atstovu prie Tarptautinio 
Valiutos fondo bei prie kitų finansinių 
organizacijų. Jis turės min. pirmininko 
pavaduotojo rangą. Kovo mėn. Čubais 
bubvo atleistas iš ministrų kabineto, bet 
dabar, Rusijai vėl įsivėlus į finansi
nius sunkumus, pasinaudojama jo 
populiarumu tarp užsienio ekonomis
tų-

Birželio 18 d. A. Čubais paprašė 
skubios paramos Rusijai iš Tarptautinio 
Valiutos Fondo, tarp 10 ir 15 bilijonų 
JAV dolerių. Iki šiol Rusijos min. 
pirmininkas Sergei Kirienko tvirtino, 
kad Rusija gali išsiversti be skubios 
užsienio paramos.

®®®
Trijų Afrikos valstybių prezidentai ir 

Afrikos Vienybės Organizacijos vado
vai tarpininkauja taikos derybose tarp 
Eritrėjos ir Etiopijos. Derybos sunkiai 
sekasi, nes abi kariaujančios šalys yra 
įsitikinę, jog jos pasirodė pranašesnė
mis ligšioliniuose susidūrimuose fron
te.

Paruošė Vytautas Patašius

runecą.
Varšuvoje jiems buvo įteikti diplomai 

ir piniginės premijos. Iš Australijos 
atvykęs fondo direktorius Jerzy Bo- 
niecki sakė, kad džiaugiasi, jog tarp 
apdovanotųjų yra ir Lietuvos piliečiai.
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£ BENDRUOMENĖS VEIKLOJE S
"Gintaras" atsisveikina

Gal kitose bendruomenėse mūsų 
jaunimas ir vidurinioji karta šiuo metu 
kažkaip ir dingo. Tačiau to negalime 
prikišti Melburno bendruomenei. Jos 
vidurinioji karta tvarko Australijos Lie
tuvių Fondo ir „Talkos“ kooperatyvo 
reikalus, mokytojauja savaitgalio mo
kykloje ir kursuose, veda Australijos 
lietuvių radijo valandėlę. Ir pats mūsų 
Garbėskonsulasjauniausias Australijoje. 
O jaunimas? Jo eilėse ne tik mokyklinio 
amžiaus vaikai, studentai, bet ir tik ką 
iškepti diplomantai. Jie skautuose, tau
tiniuose šokiuose, sporte, tarp „Kaimo 

dainininkų“, Jaunimo sąjungoje. Ir 
Apylinkės Valdybą beveik išvien su
daro čia gimęs, augęs, mokslus išėjęs, 
savo profesijose dirbantis jaunimas, 
kartu su naująja imigrante, kuri spėjo 
puikiai prigyti mūsų bendruomenėje.

Praeitą sekmadienį Lietuvių namai 
prisipildė tautiečių - jau seniai taip ne
buvo. Po pamaldų klubo valgykloje pa
sisotinę Jaunimo sąjungos narių paga
mintais pietumis, traukėme į koncertų 
salę pasiklausyti į Lietuvą vežamo 
„Australijos lietuvių koncerto 1998“. Sa
lė ir balkonas pilnutėliai. Sako, parduota 
virš 300bilietų. Publikoje daugnematytų 
veidų (svetimtaučių) ir jaunimo.

Koncertą „Gintaro“ šokėjai pradeda 
„Gegužine“, kurios nuotaika iškart 
pagauna savo išdaigomis ir gyvumu. 
Abiem kalbom pranešinėja pati „Gin
taro“ vadovė Dalia Antanaitienė. Pro
gramą sudaro dainos ir šokiai. Šokėjai, 
be išimties, melbumiškiai, choristai iš 
Sydnėjaus, Adelaidės, Geelongo ir 
-Melburno. Lietuvoje chorą diriguos 
buvusi Melburno Dainos ansamblio 
dirigentė Danutė Levickienė.

Jungtinis choras švelniai pradeda su 
„Tėvyne mano“ -...tu rugio širdyje gyva, 
gyva, vėl išsiskleist kaip aušra... ir 
„Lietuvio giesmė“. Seka šokiai „Aušre
lė“ ir „Trepsis“ - vienas lengvas ir jaus
mingas, antras šėlstantis, besineriąs iš 
kailio. "Gintaras" turi ir dainuojančių 
grupę - tai Bronės Staugaitienės "Kaimo 
dainininkų" atžala. Kad jie puikiai trau
kė liaudies dainas „Šių naktelį“ ir 
„Ulonai, ulonai“ - nestebėtina, nes visi 
turi gražius balsus. Stebiesi tuo, kad 
dainavo tarmiškai taip, lyg patys būtų 
iš kaimo - apie merginas, apie bemiegę 
priešvestuvinę naktį, apdūmojant rū
telių irnerūpestingųjaunystės dienų pra
radimą. Vyrukai traukė apie jų „macho“ 
simbolį nenuoramą žirgą - kol visas 
pulkas žirgų mums užgniaužė kvapą 
,.Džigūnu“. Seka „Obstainas“ - dvarų ir 

didikų šokis. Sėdinčiai šalia kaimynei 
merginos atrodė kaip Radvilų rūmų 
damos, išdidžiai įeinančios į šokių menę. 
Pirmosios dalies užbaigai populiarus, 
niekad neatsibostantis, sukeliantis vė
ją ir žiūrovų ovacijas „Malūnas“ ir 
„Aštuonytis“, kuriame sukasi verpstės, 
lekia šaudyklė, audžia staklės.

Maironis apie Šatrijos kalną rašė: 
„Bet vidurnakty čia neramu: 
Tartum dvasios po žemių vaitoja... 
Gal tai raganos verkia dievų, 
Dėl kurių šventą ugnį kūreno... " 
Mūsų scenoje Šatrijos kalnas ir šokis

„Dek, ugnie!“ - tamsu, masės liepsne
lių. Ugnis, pagonių lietuvių garbina
ma, nuolat kurstoma ir saugojama - ga
na primityvus šokis. Atrodo visai natū
ralu, kad po to šokio dainuoja jaunimas,* 
palydimas būgnų, „Šv. Jono vakarėlį“. 
Ir vėl šokis - vikri, darbšti „Audėjėlė“ ir 
užtarnautas „poilsis“ siautėjančioje 
pasiutpolkėje. Jungtinis choras dainuoja 
iš „Metų laikų“ ciklo „Ruduo, žiema“. 
Lapai gelsta, lapai byra... vėjas neša... 
šalta, šalta, bet gražu... Sekantis šokis 
„Per girią girelę“ skirtas neseniai Am
žinybėn palydėtam Arūnui Staugaičiui, 
kuris, stebėdamas jame šokančią savo 
dukrą Gabrielę, tą šokį labai pamėgo. 
Švelnūs, ritmingi judesiai. Ir vėl dai
na-iš tų senųjų, kurių yra surinkta virš 
10 000, pradedant Xll-tuoju amžiumi. 
Yra nuostabu, kad "Gintaro" ansamblio 
dainininkai pasirinko mums padainuoti 
šitas senas tarmiškas liaudies dainas, 
kaip „Atein rudenėlis“. Tai daina pilna 
skausmo, nes naujokams reikia atsi
sveikinti su tėveliu, motinėle, jauna 
mergužėle ir eiti į karą. Gintariečiams 
šokant „Tave aš pamačiau“, jiems dai
navo choras, ir dar atskirai - „Sapnas 
pajūry“ ir „Puikios rožės“. Sekė šokis 
„Landytinis“ ir liaudies daina „Žalias 
ąžuolėli“, palydima aborigenų didger- 
idoo, kurį pūtė Lukas Skimbirauskas. 
Pabaigoje šokėjai visas jėgas atidavė 
„Piemenų išdaigoms“ bei kadriliui ir 
polkai. Pasibaigė linksmybės grįžimu 
atgal į gegužinę, kurioje staiga atsirado 
visi - šokėjai ir choristai - koncerto už
baigimo šokiui. Atvyko ir koala (Alanta 
Skeivytė) mums pamojuoti. Girdėti, į 
Lietuvą ji vešis ir australišką vėliavą.

Į programą buvo įtraukta ir vietinės 
kūrybos: melbumiškių Danutės Levic
kienės „Lietuvio giesmė“ ir Nijolės Zda
nienės „Tave aš pamačiau“, geelongiškio 
a.a. Mečislovo Kymanto - Klajūno „Tė
vyne mano“ ir „Puikios rožės“, sydnė- 
jiškio Broniaus Kiverio „Sapnas pajūry“.

Po tokio koncerto galime būti užtik
rinti, kad programos atlikėjai pasirodys 
Lietuvoje kaip nepamainomi mūsų am
basadoriai ne tik Vilniuje, bet ir Kaune, 
Panevėžyje, Kretingoje ir Plungėje.

Atėjo laikas padėkoms, kurių Dalia 
turėjo visą krūvą: už garsų perdavimą R. 
Skeiviui, muzikos aparatūros sutvar
kymą G. Antanaičiui, šviesas P. Bal
čiūnui ir P. Kviecinskui, už dirigavimą 
Danutei Levickienei, choristams, suva
žiavusiems iš arti ir toli, akompaniatorei 
Zitai Prašmutaitei. Jungtinio choro iš 
viso nebūtų buvę be Sydnėjaus (dirigentai 
J. Ankus ir B. Aleknaitė), Adelaidės (V. 
Straukas), Geelongo (G. Pranauskienė), 
Melburno (B. Prašmutaitė) chorų 
dirigentų triūso. Programos viršelio ir 
T-shirts kelionei projektus paruošė G. 
Staugaitytė ir M. Zdanius. Daug kuo 
prisidėjo ir „Gintaro“ tėvų komitetas. 
Dalia ypatingai dėkojo savo seseriai 
Rūtai Skeivienei - ir buvo už ką.

ALB Melburno Apylinkės Valdybos 
vardu Andrius Vaitiekūnas ir sveiki
no, ir dėkojo, ir gėlėmis bei konkre
tesne parama apdovanojo. Geelongo 
vardu J. Gailius, pasidžiaugęs taip 
pasisekusiu koncertu, įteikė gėlių ir

Nauja gydytoja
Rasa Venclovaitė, dr. Irvio ir Nijolės 

Venclovų duktė, šiais metais sėkmin
gai baigė studijas Sydnėjaus Universi
teto Medicinos fakultete, įsigydama 
medicinos ir chirurgijos bakalauro 
laipsnius (M.B., B.S.).

Nuo pat mažens Rasa aktyviai reiš
kėsi Sydnėjaus lietuvių bendruomenė
je. Ji lankė lietuvių savaitgalio mokyk
lą ir tęsė lietuvių kalbos mokslą iki 
abitūros. Ji mėgo skautavimą ir dabar, 
kaip vyresnioji skautė, mėgsta sto
vyklauti kai tik atsiranda proga. Daug 
metų ji šoko tautinių šokių grupėje, 
dalyvaudama pasirodymuose įvairių 
švenčių ir festivalių proga. Taip pat ji 
mėgsta krepšinį ir dabar žaidžia už 
„Kovo“ sporto klubą moterų koman
doje.

Baigusi studijas, pirmaisiais metais 
Rasa dirba interne Royal Prince Alfred 
Hospital, pagrindinėje Sydnėjaus 
Universiteto ligoninėje, sekdama savo 
tėvo dr. Irvio Venclovo pėdomis, nes ir 
jis toje pačioje ligoninėje pradėjo savo 
kaip gydytojo darbą.

Dar būdama studente, Rasa domėjosi 

Geelongas prisimena
Birželio 14 d. geelongiškiai susi

rinko naujuose Lietuvių Namuose, Pet
tit Parke, prisiminti visus, kurie buvo 
ištremti į Sibirą 1941 m. Pirmininkas 
Stasys Šutas pasveikino visus atvyku
sius ir paprašė, kad visi prisimintų tuos 
iš mūsų šeimų, kurie buvo taip žiauriai 
suimti ir išvežti taip toli nuo tėvynės. 
Viena minute tylos buvo prisiminti 
neseniai mirę Geelongo Lietuvių 
Bendruomenės nariai.

Po to Jūratė Vitkūnaitė - Reilly, 
savaitgalio mokyklos vedėja, toliau 
pravedė minėjimą. Mokiniai pristatė 
vaizdelį iš tų laikų, sukurtą savo 
angliškais ir lietuviškais žodžiais bei 
piešiniais. Edis Obeliūnas įteikė puokš
tę rožių p. R. Skerienei, kuri pati 
buvo ištremta į Sibirą. Paskui Jūratė 
Reilly trumpai perskaitė jos šeimos 
atsiminimus apie tremtį įSverdlovską 
ir į Bykovą.

Toliau Mimi Wiasek emocingai, 
angliškai perskaitė poeto Horst Bienek 
eilėraštį „Exodus“, rašytą Vorkutoje
====^========== "Mūsų Pastogė" Nr.25 1998.6.29 r

voką. Per Birutę Liebich atsisveikino 
Geelongo tautinių šokių šokėjai. Luft
hansa oro linijos atstovė Jutta Bemd, 
kuri šokiais ir dainomis buvo sužavėta, 
irgi nepagailėjo labai šiltų žodžių.

Neprisimenu, ar kada nors šitaip 
džiaugėmės tokiu pasisekusiu savų jė
gų koncertu. Neįmanoma surasti ati
tinkamų žodžių padėkoti Daliai. Ap
vaizdos apdovanota talentais, kurių ji 
neužkasė, su meile, pasišventimu, 
darbštumu ir kantrybe juos vystydama, 
Melburno bendruomenei karts nuo kar
to leidžia jais pasidžiaugti. Šitame kon
certe ji ir choreografė („Gintaro gegu
žinė“, „Tave aš pamačiau“, koncerto 
užbaigimo šokis), ir pranešėja, ir rūbų 
tvarkytoja. O kur dar visa kita? Yra 
žmonių, kurie duoda mažai, bet jiems 
atrodo, kad tai labai daug. Nedidelė 
dalis save tiesiog glėbiais dalina ir tai 
jiems atrodo labai mažai. Nesunku ats
pėti kuriai iš tų grupių priklauso Dalia.

Belieka nekantriai laukti visų su
grįžtant su gražiausiais įspūdžiais ir 
sėkme. Laimingos kelionės! Mintimis 
ir širdimis lydėsime Jus Tėvynėje.

V. Vaitiekūnienė

skirtingų kraštų sveikatos problemo
mis. Ji turėjo progos ilgesnį laiką 
padirbėti Malajuose, o taip pat ir 
Australijos Šiaurės Teritorijoje, tarp 
aborigenų. Ateityje Rasa irgi tikisi tu
rėti progos gilinti savo žinias užsieny
je.

Linkime jaunajai gydytojai vi
sokeriopos sėkmės savo profesiniame 
gyvenime. S.

1954 m. Sekantį eilėraštį “Vėl išvežė“ 
labai jausmingai perskaitė Regina 
Obeliūnienė. Šį eilėraštį parašė žino
mas Lietuvos literatas Juozas Grušys. 
Minėjimo pabaigoje Stasys Šutas vi
siems priminė, kad labai svarbu mūsų 
jaunajai kartai prisidėti prie minėjimų 
ir kalbėti lietuviškai. Jis taip pat pa
kvietė visus apsilankyti į naujai įsteig
tą biblioteką, sudarytą iš žmonių 
paaukotų knygų. Taip pat buvo padė
kota Stasei Lipšienei ir jos šeiminin
kėms už gardžius pietus. Bendruome
nės sekretorius Ted Reilly įteikė ma
žą dovanėlę tiems choristams, kurie 
skrenda į Dainų Šventę Lietuvoje. 
Menininkas Edis Kavaliūnas Lietuvių 
Namams padovanojo medžio droži
nius. Pabaigoje Ted Reilly padėkojo 
mūsų energingam pirmininkui už visą 
rūpestį dėl ateinančių Lietuvių Dienų 
metų gale. Lauksime visų, pamatysite, 
kad Geelongo Bendruomenė nėra 
mirštanti!

Jūratė Vitkūnaitė - RNitv

3



Geelong o tautiečiai ruošiasi Eva Kubbos kūrinių paroda
Neseniai nedidelę Geelong‘o lietuvių 

bendruomenę ištiko didelė nelaimė - 
sudegė bendromis pastangomis pasta
tyti ir įrengti Lietuvių Namai. O šiemet 
Geelong‘as vėl visų dėmesyje: tarpu- 
šventyje ten vyks Australijos Lietuvių 
Dienos. Pateikėme keletą klausimų 
ALB Geelong'o Apylinkės Valdybos 
pirmininkui Stasiui Šutui.

Netekus Lietuvių Namų, 
Jums teko ieškoti kitokio prieglobsčio. 
Ar esate patenkintas dabartiniu pa
kaitalu?

S. Šutas: Atsigaunant po tragiškojo 
gaisro, mūsų Apylinkės Valdyba daug 
dirbo ir rūpinosi. Dabar mes nuomo
jame (leasehold) salę ir kambarius, 
kurie visai tinka mūsų reikalams. Prie 
pastato yra penki akrai žemės - viskas 
Hamlyn Heights parko teritorijoje. Ta 
vieta vadinasi Pettit Park, ir joje auga 
pušys, eukaliptai. Priedo, plačios pie
vos. Gana puiki vieta šeimų su mažais 
vaikais iškyloms. Pastate mes jau 
atnaujinom virtuvę ir salę, kurias gali
ma naudoti minėjimams, vakarėliams ir 
visokiems subuvimams. Kaip tik 
šiandien čia minėjome Birželio trė
mimus. Be to, sale gali naudotis choras 
ir tautinių šokių grupė - ne tik rengi
niams, bet ir repeticijoms. Pastate dar 
yra kita nebloga patalpa - "anteroom", 
kuriądabar remontuojame, nes ji tinka 
susirinkimams, savaitgalio mokyklai ir 
bibliotekai

„M.P.“: Po gaisro, Jūs prašėte para
mos iš kitų vietovių tautiečių. Kaip jie 
reagavo?

S. Šutas: Po gaisro, žinoma, mums 
reikėjo atsistoti ant kojų finansiškai. 
Mus dosniai parėmė ne tik saviškiai 
Geelong‘e, bet ir iš visos Australijos. 
Net ir iš užsienio. Bet pilnam atsistaty
mui dar reikia daug. Mes nesustosime, 
kol pilnai neatsikursime. Norime 
susikurti tokias pat patogias sąlygas 
kaip ir kitos gerai susitvarkiusios 
panašaus dydžio bendruomenės. Labai 
džiaugiamės gaudami knygų ir meno 
kūrinių siuntas iš mūsų draugų. Kai 
kurios šauniausios dovanos atkeliavo iš 
Lietuvos. Šiandien mūsų vietinis meni
ninkas Eduardas Karaliūnas padovanojo 
mums medžio raižinį, kuris bus patal
pintas bibliotekojejo motinos atminimui.

„M.P.“: Metų gale Geelong'o lietu
viai ruošia Australijos Lietuvių Die
nas. Ruošos darbai turbūt eina vis pir

Kas įvyko Kovo "kaime"?
Gaidžiai giedojo, vištas pešiojo, šoko, 

gėrė, uliavojo!!!
Jeigu nebuvote „Kovo“ renginyje - 

kaimo vakaronėje, kuri įvyko gegužės 
23 dieną, tai pražiopsojote tikrai links
mą vakarą. Nežinote, kuris gaidys 
geriausiai užgiedojo, kuris geriausiai ir 
greičiausiai vištą išpešiojo, kuris lai
mėjo „brangią“ grandinėlę, kuris tapo 
geriausiu „fowl shooter“?

Salė buvo išpuošta šiaudais, dar
žovėmis ir gėlėmis. Buvo ir kaimo 
gyvulėlių. Susilaukėme daug svečių, 
nors jau daug gandrų buvo apleidę kai
mą, ieškodami šiltesnių dienų Lietu
voje. Daug naujų “paukščių“, nebijoda
mi žiemos, jau nutūpė mūsų kaime iš 
Lietuvos. Vienas net tiesiai iš orouosto 
atvyko į vakaronę ir pavaišino nauju 
„Prezidento“ šampanu.

Grojo gera mūsų Ričardo muzika, 
valgėme skanius Genės paruoštus 
lietuviškus patiekalus, mokėmės Jūra-
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myn. Kaip sekasi Ruošos Komitetui ir 
kas jame dirba?

S. Šutas: Komitetui, kuris yra atsa
kingas už pasiruošimą Lietuvių Die
noms, vadovauja ponas Kajatonas 
Starinskas. Jau yra užsakytos salės 
visiems festivalio ir sporto renginiams. 
Mūsų svečiai džiaugsis patogia Deakin 
universiteto didžiąja sale (prie Corio 
Bay),kurįvyks chorųkoncertas. Tautinių 
šokių vakarui užsakėme talpią patalpą, 
kuri vadinasi Arena Sports Stadium. 
Meno parodai turime Gordon Instituto 
galeriją. Kiti renginiai vyks mūsų pa
talpose Pettit Park‘e.

„M. P.“ Ką dar norėtumėte pasakyti, 
ar patarti, atkeliausiantiems į šių me
tų Lietuvių Dienas?

S. Šutas: Kai šiai šventei atvyksite į 
Geelong'ą, neskubėkite ir pasidžiau
kite mūsų draugiškumu bei vaišin
gumu. Geelong‘o lietuviai per pa
skutinius penkiasdešimt metų daug 
prisidėjo prie šio miesto gyvybingumo - 
ir, nors būdami nedidelė bendruome
nė, tuomi didžiuojasi. Vasaros metu 
Geelong‘e lankosi daug svečių ir turis
tų, todėl labai patartina iš anksto 
apsirūpinti nakvyne. Užsisakykite kaip 
galima greičiau. Pasinaudokite NRMA 
ir RAA paslaugomis, nes jie sugeba 
padėti ir tarpininkauti. Tarp kitko, tuo 
pačiu metu tarp Kalėdų švenčių ir Nau
jų metų prie Geelong'o vyksta didelis 
jachtų renginys, todėl raskite laiko 
pasidžiaugti tuo nuostabiu spektakliu. 
Neskubėkite grįžti į dūmais užterštus 
miestus. Pabuvokite prie mūsų įlan
kos, Corio Bay, ir pasivažinėkite mūsų 
įspūdingais keliais palei pajūrį, kurį 
vadiname Surfcoast. Iki pasimatymo!

„M.P.“: Ačiū, pone Šutai. Iš tiesų, iki 
pasimatymo.

tės ir jos grupės šokėjų vedamų kaimo' 
šokių, linksminomės iki ankstyviausio 
ryto. Gaidžių jau negirdėjome.

Vakaronės svečiai Rolandas ir Virginija
Jeigu nenorite pražiopsoti sekančio 

„Kovo“ renginio, sekite spaudą ir 
pasižymėkite datą: rugpjūčio 29 dieną, 
šeštadienį, Lietuvių Klube Bankstow- 
ne. „Kovo“ kaimo šeimininkė

Nitą

Nuo birželio 6 d. iki birželio 21 d. 
Gallery Lane, Leura, Blue Mountains, 
įvyko pasižymėjusios menininkės Eva 
Kubbos kūrinių paroda.

„Viena įžymi Europos menininkė, po 
Antrojo Pasaulinio Karo apsigyvenusi 
Australijoje, yra lietuvė Eva Kubbos“, 
rašo Jean Campbell knygoje Australian 
Watercolour Painters. ...didelio emoci
nio paprastumo kompozicijos sunkia
me popieryje: prieš tai dar nežinomo 
metodo darbai plačiai išplitę Austra
lijoje, tai liudija jos plati reprezenta
cija Nacionalinėje ir Valstijų rinkiniuo
se, prestižinių premijų laimėjimuose. 
Dešimt kartų laimėta John ir Elisabeth 
Pring Memorial Prize, skirta moterims 
menininkėms (aukščiausias atsiekimas 
akvarelės tapyboje Australijoje), Trus
tees* Prize for Watercolour - abi premi
jos skiriamos Art Gallery of New South 
Wales. Virš trisdešimt kitų premijų; 
juokaujama, kad Pring premija turėtų 
būti pavadinta Eva Kubbos Prize. 
Tarptautinėje sferoje jos darbai yra 
atstovaujami Merz kolekcijoje USA, 
National Galleries Kuala Lumpur ir 
Lietuvoje, taip pat ji dalyvavo Austra
lijos keliaujančiose parodose Tokyo, 
London, Washington, Chicago ir New 
York.

Eva Kubbos. "Pine Bluff Campus"

Iš Šiaurinės Europos atvažiavusiai 
Evai Australijos saulė dominavo jos 
ankstyvesniuose kūriniuose, lyg sim
bolizuodama jos perėjimą iš laikinai 
tamsios karo iškankintos Europos į 
saulėtą adoptuotos šalies peisažą. 
Ankstyvesniuosius abstrakto simbolius 
ir prigimtą jos darbo lyrizmą Australi
jos saulėtas gamtovaizdis sustiprino 
turtingesnėmis spalvomis. Šis kūrybi
nis emocinis atgarsis abstrakte buvo 
Australų meno mylėtojų priimtas su 
aukštu įvertinimu, labai retai duodamas 
moterims menininkėms, rašo D. Max 
Taylor AM, Dellmar Gallery Sydney 
direktorius.

Knygoje International Who's wfio of 
Intellectuals 1987, iš kurios paimtos 
virš minėtos citatos, taip pat randame,

Tarp Adelaidės pensininkų
Birželio 6 d. Adelaidės Lietuvių 

namuose įvyko šauni pensininkų 
vakaronė. Su smagia savijauta susirin
ko apie 70 svečių. Kaip visuomet, jų 
laukė valdybos ponių gražiai papuošti 
stalai. Visi jautėsi kaip namuose, buvo 
linksmi ir draugiški.

Gera muzika, dainų programa viliojo 
daugumą smagiai apsisukti. Šeimyniš
kai bendraujant, laikas prabėgo gražiai.

Eva Kubbos. "Memories in Rio" 
kad Eva Kubbos yra paminėta ir Who's 
Who of Women Painters. Meno istori
kai Bernard Smith Australian Paintings 
1788 -1970, James Gleeson .History of 
Australian Art Vol 3, ir Elwyn Lynn 
Drawing - Australian Art Series, 
vienbalsiai sutaria, kad ,Eva Kubbos 
ryški ir individuali kūryba nemažai 
prisidėjo prie Australijos meno vys
tymosi'.

Menas - pokalbis tarp menininko ir 
naudojamosios medžiagos, kur at
sitiktinumas ir intuicija žaidžia kritiš
ką rolę. Norint pagauti žmogaus dė
mesį, menas turi būti nuoširdi fanta
zija. Neužtenka pristatyti kasdienybę, 
menininkas ją pakeičia į prasmišką 
formatą, iššaukia sudėtingas, įsigyven
tas gilumas ir jausmus. Savęs pa
sitikėjimas, jausmas asmeninio atsie- 
kimo abejingumas, tai prasmingiausia 
kūrybinio momento esmė.

Ilgų metų kova su esmine aplinka, 
sako Eva Kubbos, jaučiu, ne visada 
formuluojasi. Gamtos spiritizmas turi 
būtinai reikštis mano darbuose. Tai 
susideda iš ritminių atgarsių, kaip, 
pavyzdžiui, nenuilstantis okeanas, 
dangus, uolos, smėlis bei medžių 
kamienai. Muzikos garsuose jaučiu 
formą ir ritmą, kuris susilieja, iš
reikšdamas kosmoso pulsavimą.

Paskutiniuose Eva Kubbos darbuose, 
išstatytuose parodoje, Gallery Lane, 
Leura, jaučiama mažiau abstrakto, 
daugiau išvystyta sužeto tapatybė. 
„Memories of Rio“ karnavalo kaukės 
susipina su pulsuojančia karnavalo 
atmosfera. Intensyvus karštos saulės 
spinduliavimas dykumų smėlyje jau
čiamas „Desert Sand Dance“, Aborige
nų Dreamtime spiritizmo įtaka do
minuoja „Sacred Ground“ abstrakte.

Eva siekia įgyvendinti jos vaizduotę 
užvaldžiusią svajonę: nutapyti tobulą 
meno kūrinį.

Ona Maksvytienė

Valdybos ponių paruošta karšta va
karienė ir kava su pyragais visiems 
patiko.

Besiklausant muzikos, nepajutome, 
kad atėjo laikas keliauti namo. Lieka tik 
padėkoti pirmininkui E. Dukui ir jo 
„štabui“ už tokią sėkmingą vakaronę. 
Neabejoju, kad daugelis lauks sekan
čios.

Ona Baužienė
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Birželis laisves mėnuo
Genovaitė Kazokienė

(Tęsinys iš praeito "M.P." nr)
Tardymui pasibaigus tardytoją pa

skyrė kitom pareigom, o mane nusiun
tė į salę belaisvių maitinti. Atidarius 
duris visi ruseliai metėsi prie sienų ir 
išgąsčio kupinom akim tarytum laukė 
pranešimo apie savo likimą. Baisiai grau
dus vaizdas, nes supratau iš jų akių, kad 
su kiekvienu durų atidarymu jie bijo 
mirties sprendimo. Bet aš rankose lai
kiau didžiulį dubenį su dešrom, nes su
kilėliai konfiskavo vieną mėsos sunk
vežimį. Duonos neturėjom. Belaisviai 
nesipuolė prie maisto. Priešingai, jie 
spraudėsi prie sienų. Kaip mokėjau, taip 
jiem rusiškai išaiškinau, kad čia saugus 
maistas, kad ir mes jį valgom. Nesu
laukusi jokios reakcijos, padėjau dešras 
vidury salės ir išėjau.

Būdama partizanų būstinėje, chemi
jos institute, nė vieno karto nemačiau 
nei savo tėvelio, nei Vlado Literskio, nei 
pačio vyriausio vado. (Tik vėliau su
žinojau, kad Literskis buvo būrio va
das, o visam štabui vadovavo pulk. inž. 
Dr. Juozas Vėbra, 1901-1994), o ir tar
dytojo žinojau tik pavardę, dėl kurios po 
daugel metų irgi nebuvau tikra: Ruzgys 
ar Ruzgas. Visi buvom savo darbais už-, 
siėmę. Sukilimui pasibaigus visi išsi
skirstėm ir aš niekad nesutikau tų žmo
nių. Keista buvo išeiti į saulės šviesą, į 
gryną orą, susitikti besišypsančius 
žmones irjausti.kad tikraijungas nukrito 
nuo pečių. Net vėjas pūtė džiaugsmin
gai,per radijągirdėjom himną, trispalvės 
plėvesavo, širdis plyšo iš laimės ir ašaros 
nesulaikomai riedėjo skruostais. Pavaka
re vis bėgom į Karo Muziejaus sodelį, į 
vėliavos, lietuviškos vėliavos, nuleidi
mo iškilmes. Ten sužinojau, kad gin
dami Vilijampolės (Aleksoto) tiltą žu
vo, rodos, astuoni „Aušros“ gimnazijos 
mokiniai, kad buvo ir daugiau mergai
čių, įsijungusių į partizanų būrius. Mūsų, 
Žaliakalnio būrys, jokių kovų neturėjo 
ir nė vienas partizanas nežuvo.

Vokietijoje būdama skaičiau spaudoj 
apie Vladą Literskį, apie kurį, kaip vie
ną iš sukilimo vadų, norėčiau parašyti 
bent kelias eilutes.

Vladas Literskis gimė 1909 m., baigė 
biologiją VDUniversitete 1938, nuo 
1940 buvo VDU technologijos fakul
teto vyriausias asistentas. Vokietijoje, 

( Munsterio universitete, 1948 gavo 
daktaro laipsnį. Mokytojavo lietuvių 
gimnazijose, pirmininkavo Augustdor- 
fo lietuvių komitetui, 1954 - 1957 m. 
buvo Vasario 16-tos gimnazijos direk
torius, bendradarbiavo spaudoje Dr. V. 
Lito slapyvardžiu. Išemigravęs į Čikagą 
dirbo Illinois universitete, mikro
biologijos skyriuje vyriausiu asistentu. 
Mirė 1971 m. Tačiau net Liet. Enciklo
pedijos papildymuose nė vienu žodžiu 
neužsiminta apie jo vaidmenį Kauno 
sukilime - tokia dar buvo baimė dėl 
Lietuvoje likusių giminių likimo. Tik
rai trokščiau, kad kada nors šis trūku
mas būtų išlygintas.

Apie savo tardytoją nieko negirdė
jau, nors panašių pavardžių išeivijoje, 
net Australijoje, yra. 1995 m., lankantis 
Lietuvoje, mano giminaitis, prof. Edu
ardas Budreika, pasiūlė atšvęsti Ka
riuomenės šventę Šiluvoje. Po kariuo
menės kapeliono Svarinsko pamokslo 
choras, sustojęs ant aukštų bažnyčios 
laiptų, dainavo „Žemėj Lietuvos ąžuolai 

žaliuos“. Tuo metu pro šalį praėjo vienas 
karininkas. Mano giminaitis pašnibž
dėjo: „Jis buvo '41-ųmetų Kauno suki
lėlis“. „Ir aš buvau“ - atsakiau. Jis tuoj 
pasikvietė tą karininką. Žodis po žodžio, 
klausimas po klausimo ir išsiaiškinom, 
kad esame tie patys: tardytojas ir sekre
torė. Žiūrėjom vienas į kitą ir po pusšim
čio metų ieškojom panašumo... Jis jau 
buvo invalidas, nebeturėjo tų didelių, iš 
kaukolės žiūrinčių akių, nors žvilgs
nis išliko tas pats. Visą gyvenimą praleido 
Lietuvoje, daug metų kankinamas kalė
jimuose. Keista, bet tą jo kvočiamą gra
žuolę net po penkiasdešimt metų ir jis 
prisiminė. „Žinai, kas ji buvo? Prostitu
tė, ar nesupratai?“ Ne, tada dar nesupra
tau, mano akyse ji atrodė kaip dievaitė.

Norėčiau šiuose prisiminimuose 
parašyti keletą žodžių apie jį, Gedimi
ną Ruzgį, kuris šiame rašinyje tegul 
simbolizuoja visus 1941 metų jaunus 
sukilėlius.

Architektas Gediminas Ruzgys, kadai
se studentas Birželio sukilėlis

Gediminas Ruzgys gimė 1920 me
tais, Karo’Mokyklą baigė 1940 ir tais 
pačiais metais įstojo į VDU studijuoti 
architektūrą. Tuo neramiu sovietų 
okupacijos laiku sąmoningesnis jau
nimas jau organizavosi slaptuose 
būreliuose galimam pasipriešinimui: 
Gediminas Ruzgys su Juozu Lukša bu
vo pradininkai tokių slaptų ratelių: 
Ruzgys vadovavo studentams, Lukša - 
gimnazijos mokiniams. Abu vėliau 
įsitraukė į Lietuvos Aktyvistų Frontą, 
tačiau greit buvo areštuoti ir įkišti į 
kalėjimą, iš kurio išsivadavo tik birže
lio mėnesį, sukilimui prasidėjus. Iš 
kalėjimo, per žalias pievas, Ruzgys tie
siai ir atėjo pas Žaliakalnio sukilėlius, 
kur atliko jam pavestą tardymo darbą, 
o vėliau vadovavo žvalgybai, kon
troliuojančiai šiaurinės Kauno dalies 
didelę teritorij ą: zoologijos sodo, Ąžuo
lyno ir Vl-to forto rajoną. Atėjo žinia, 
kad sovietai grįžta atsiimti Kauną. Ėmė 
organizuoti, kasti apkasus, nors jėgos 
juokingai nelygios. Buvęs diplomatas 
Girdvainis surašė visų vyrų pavardes, 
kad, blogiausiu atveju, bent išliktų ko
votojų sąrašas. Pasiskirstė postais. Ta
čiau įvykiai keitėsi žaibo greitumu ir 
vokiečiai sunaikino kontraatakuo- 
jančius sovietų dalinius.

Vokiečių okupacijos metais Ruzgiui 
pavyko užbaigti architektūros studijas, 
bet sovietam sugrįžus jo gyvenimas 
susidėjo iš kelionių nuo kalėjimo į 
kalėjimą. Rodė sulaužytas rankas ir 
kojas, kurios turėjo sugyti savaime, 
negipsuotos, kreivai, su gumbais. „Tik 
laukdavau, kol pradės mušti, nes tada 
prarandi sąmonę ir nebejauti skausmo" - 
pasakojo jis. Atrodo, kad mušė neblo
gai, nes sužalojo visus vidaus organus. 
Dabar jis yra pirmo laipsnio invalidas. 

Nežiūrint to, dalyvauja visuomeni
niame gyvenime ir yra „Lietuvos 1941 
metų Sukilėlių Sąjungos“ vicepir
mininkas. Tai sąjungai dabar ir aš 
priklausau, o mano pažymėjimo nu
meris - 12. Mūsų susirašinėjime jis į 
mane kreipiasi „Miela bendražyge“, 
nors mano rolė turbūt buvo pati ma
žiausia visame sukilėlių būryje.

Australijoje, renkant medžiagą apie 
lietuvius dailininkus, Adelaidėje kal
bėjausi su meno fotografu Vytautu Vosy
lium (1912 - 1990). Paaiškėjo, kad abu 
buvom to paties pulko sukilėliai. Dali
nantis prisiminimais jis prasitarė: „Taip 
norėčiau dar aplankyti tas vietas, Dujų 
fabriką, Ąžuolyną ir Vydūno alėją, kuri 
visa matėsi iš mūsų būsto“. Jam, deja, 
nebeteko to pamatyti, aš buvau laimin
gesnė. Kažkodėl tos vietos, kur žmogus 
turėjo stipresnių išgyvenimų, visad 
traukia sugrįžti. Sovietmečiu, apsi
lankiusi Lietuvoje, tik praeidavau

Kareivių plentu, Vydūno alėja, per daug 
nesidairydama į Institutą, bet atgavus 
Nepriklausomybę nuėjau apsižvalgyti.

Tos žalios kalvelės, kurios tęsėsi, bent 
mano prisiminime, iki pat horizonto, 

Trėmimų minėjimas Adelaidėje
S. m. birželio 14 dieną Pietų Australi

jos Baltų Taryba suruošė jau 46 - tąjį 
trėmimų minėjimą Adelaidėje. Tarybai 
šiemet rotacine tvarka pirmininkauja
dr. S. Pacevičienė, tad lietuviams teko 
atsakomybė suorganizuoti minėjimą.

Lietuvių bendruomenės nariai turėjo 
progą dalyvauti šv. Mišiose, aukotose 
už visus Sibiro tremtinius šv. Kazimie
ro bažnyčioje St. Peters. Kun. J. Petraitis 
pasakė tai progai pritaikytą pamokslą. 
Antrą valandą būrelis baltiečių padėjo 
lauro lapų vainiką su tautiniais kaspi
nais prie memorialinės lentos, kuri yra 
Imigracijos Muziejaus (Migration 
Museum) komplekse, miesto centre. 
1992 m. birželio mėnesį baltiečiai bu
vo pirmieji, išsirūpinę teisę tokią 
memorialinę lentą tremtinių atminimui 
pritvirtinti prie muziejaus pastato sie
nos. Kitos tautybės pasekė baltiečių 
pavyzdžiu ir dabar jau esama 11 panašių 
memorialinių lentų.

Janina Vabolienė
Šio trumpo prie muziejaus minėjimo 

metu buvo pasakytos kelios kalbos. 
Kalbėjo LR Garbės konsulas J. Jo- 
navičius, Muziejaus direktorė V. Sze- 
kery ir Janina Vabolienė, kuri ir prave
dė šį minėjimą. Konsulas iškėlė mintį, 
kad dabar, tarsi į madą įėjus atsi
prašymams, Rusija turėtų atsiprašyti 
baltiečių už jiems padarytas skriaudas 
ir įvykdytą genocidą. Labai palankiai ir 
gražiai pakalbėjo Muziejaus direktorė, 
o Janina Vabolienė išreiškė padėką ne 
tik Muziejui, bet ir Australijai, kur 
baltiečiai pasijuto laisvi, kartais net 
globojami sunkiais pokario metais.

Ekumeninės pamaldos vyko kiek 
vėliau, latvių evangelikų - liuteronų 

visai išnyko iš gamtovaizdžio. Viskas 
sulyginta, išvedžiotos gatvės, pristatyta 
namų, visi laksto skuba, vaikų būriai šū
kauja gatvėse - nebeatpažįstamas vaiz
das. O pats institutas - aptrupėjęs, apše- 
pusiom sienom, koridoriuose zuja jauni 
studentai, visai nenutuokdami, kad ši
tuose pačiuose rūmuose, prieš pusšimtį 
metų, buvo sudaromas sąrašas vyrų, 
pasiryžusių mirti už Lietuvos laisvę.

Dabar pagalvojus visiškai aišku, koks 
spontaniškas jausmų prasiveržimas bu- 
vo41-ųjų metų sukilimas. Žinoma, akty
vistai ruošėsi, planavo subūrimo galimas 
vietas, bet tas žaibiškas atsakas buvo 
monumentalus. Įvairiausi žmonės, 
mokiniai ir mokytojai, jauni ir seni - visi 
niekieno neraginti skubėjo įsirikiuoti į 
kovotojų eiles. Aišku, ne visi atidavė 
vienodą duoklę: apie 2000 sukilėlių 
paaukojo savo gyvybes. Tačiau buvo 
apsaugoti sandėliai, įstaigos, radijofo- 
nas, susisiekimo ir susižinojimo maz
gai. Bet, visų svarbiausia, tauta aiškiai 
parodė savo valią, savo didelį laisvos ir 
Nepriklausomos Lietuvos troškimą, savo 
pasiryžimą dėl jos kovoti.

Tebūna mums Birželio mėnuo ne aša
rų, bet laisvės ir ryžto mėnuo.

bažnyčioje prie Latvių namų Wayville 
priemiestyje. Maldas ir skaitymus iš Šv. 
Rašto atliko kun. J. Petraitis, o pamoks
lą pasakė pastorius M. Lukasevics,
mėgindamas paaiškinti, kodėl Dievo 
lemta, kad nekalti žmonės turi patirti 
tiek kančių, skausmo ir netekties...

Koncertmė minėjimo dalis buvo įpin
ta tarp maldų ir skaitymų. Pradžioje 
iškilmingai nuskambėjo tradicinis 
„Requiem“, kurį išpildė jungtinis lie
tuvių ir latvių choras, diriguojamas 
Vytauto Strauko. Vėliau mūsų choras 
padainavo dvi dainas: L. Abariaus 
„Kruvinojo sekmadienio maldas“ ir Č. 
Sasnausko „Kur bėga Šešupė“. Choras 
„Lituania“ nuskambėjo puikiai. Latvių 
choras taip pat pasirodė su dviem 
dainomis. Dainas lydėjo vargonų mu
zika, suteikianti dainingumo. Estai cho
ro jau nebeturi, ir bendrai apie jų veik
lą lyg ir nieko negirdime.

Verta paminėti latvių „Kokie“ an
samblio pasirodymą. Jie kanklėmis at
liko latvių liaudies dainų pynę. Ypatin
gai gražiai pasirodė lietuvių moterų 
oktetas (vad. G. Vasiliauskienės), 
patraukęs dėmesį ne tik tautinių rūbų 
spalvingumu, bet ir darniu giedojimu. 
Moterys atliko dvi giesmes: J. Gra- 
bovskio „Avė Maria“ ir B. Budriūno 
„Rūpintojėlio skundas“.

Pradėjus šį minėjimą Australijos 
himnu, pabaigai buvo sugiedoti visų tri
jų Baltijos valstybių himnai.

Bažnyčioje rezervuotuose suoluose 
matėsi nemažai australų ir kitų tautybių 
kviestinių svečių. Lietuviai ir kiti 
baltiečiai turėjo ir turi įtakingų australų 
draugų (pvz. parlamentarų), kurie buvo 
labai palankūs ir paslaugūs, kai vyko 
mūsų demonstracijos reikalaujant 
Baltijos kraštams laisvės, o vėliau 
nepriklausomybės pripažinimo.

Po minėjimo, Latvių namuose svečių 
laukė vaišės - vynas ir smulkūs 
užkandžiai. Gyvai pasikalbėję, vėl su
tikę senus pažįstamus, svečiai išsiskirs
tė patenkinti. Minėjimą reikia laikyti 
labai gerai pavykusiu, o lietuvių 
organizatorėms/iams priklauso ben
druomenių padėka.

Viktorija Vitkūnienė
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Plauko šviesūs debesys 
Tėvynės padangėje (2)

Bronius Žalys

(Tęsinys iš praeito "M.P." nr.)
Gegužės 28 d. - ketvirtadienis. Iš ryto 

vyko svečių išvyka į Kernavę, Trakus. 
Popiet - poezijos skaitymai „Vagos“ kny
gyno knygų salone (Vilniuje), o 17 vai. 
- svečių vakaronė ir parodos „Šalia“ ati
darymas Zabarijos kaime (Trakų raj.).

Gegužės 29 d. - penktadienis. Iš ryto 
susitinku su Rašytojų s-gos pirmininku, 
Valentinu Sventicku. „Poezijos pava
sario“ vyriausia vadovė, p. Janina Rut
kauskienė, tvarko išvykas į provinciją. 
Kaune esame sutinkami su orkestru ir

Poetų žygis per Kauną... jų tarpe ir 
mūsų redaktorius Bronius Žalys

Nuotr. Arnoldo Baryso

dainomis, gaivinami alum ir kitais gė
rimais, o vėliau kviečiami prie rimtos 
užkandos!.. Po to vykstame į Jėzuitų 
gimnaziją, rašytojo Adomo Micke
vičiaus kambarį. J aunas dvasiškis aiškina 
apie rašytojo praleistus metus Kaune, 
kur jis 1819 - 23 m. mokytojavo Kauno 
apskrities mokykloje. Kambarys deko
ruotas rašytojo nuotraukomis, paveiks
lais, knygomis. Lietuva - jo rašybos pra
džia. 1822 - 23 m. čiaišleistas jo pirmasis 
eilėraščių rinkinys „Poezija“, davęs 
pradžią lenkų romantizmui. Čia pradė
tos rašyti jo garsiosios dramos - poemos 
„Gražina“ ir „Vėlinės“. Kaip aiškino 
mus globojęs dvasiškis, čia pradėta kur
ti ir jo - lietuviams brangi - poema „Gra
žina“. Šioje gimazijoje anais laikais 
mokėsi apie 550 mokinių.

Vėliau renkamės Maironio namų kie
me. Čia mūsų, poetų, „gauja“ susodi
nama į už mikrofonų sustatytas kėdes, o 
didžiulė klausytojų minia liko vargti 
kiemelyje, ant siaurų medinių suoliukų...

Susitikimą Maironio rūmų sodelyje 
pradėjo jaunas vyras sveikinimu atvy
kusioms poetams. Jauna mergina sumi
nėjo garbės svečių vardus. Po to kalbėjo 
mūsų grupės vadovas P. Paliliūnas, pri
statydamas šio „Poezijos pavasario“ 
laureatą, Gintarą Patacką, ir jo knygą 
„Jazmino žiedas vakarą prakalbina“, nors 
ji - jo nepirmutinė... Jis „panardomas“ 
didžiuliame ąžuolo lapų vainike... 
Padėkojęs jį pristačiusiems, poetas 
deklamuoja tris savo eilėraščius. Sekė 
litanija sveikinimų laureatui.

Porą eilėraščių paskaičiau ir aš... 
Protarpiais, tarp eilių skaitymo, įter
piamos dainininkių dainuojamos liau
dies dainos, ragų ar kanklių muzika. Ir 
vėl eilėraščiai, eilėraščiai, eilėraščiai... 
Tarp jų ir 10 ar 12 metų amžiaus 
kauniečio poeto kūryba ir Kauno 
„Poezijos pavasarėlio“ laureatės - Rasos 
Linkevičiūtės - eilėraščių deklamacija. 
Po jų vėl sekė „stambių patrankų“ au
toriai, poetai Birutė Pūkelevičiūtė ir ki
ti. Rašytojas Palilionis dėkoja dalyviams 

ir vakaro rengėjams. Galop poetų išvy
kos grupės vadovas dėkoj a popietės ren
gėjams ir dalyviams, o jie kviečia mus 
vakarienei. Pasirodo, kad Kaune su 
oranžiniu gėrimu reikia būti atsargiam - 
po antro stiklo man jau norėjosi ne tik 
deklamuoti, bet šokti ir dainuoti!.. Į Vil
nių grįžome sekančios dienos ryto 4 vai.

Gegužės 30 d. - šeštadienis. Vakar 
naktį dar pasiklausinėjau, ką darysime 
šeštadienį, bet kai niekas tikro atsaky
mo nežinojo, 5 vai. ryto šokau į lovą, 
kad atgauti per ilgą dieną prarastas jė
gas. Deja, po 8 vai. ryto suskambėjo 
skambutis, klausinėdamas, kodėl aš ne 
Rašytojų d-jos klube? 8.25 vai. sėdau į 
atsiųstą automobilį ir pasukome tie
siog Vilkaviškio link!..

Gerai buvo pasiruošę poezijos šven
tei vilniečiai, gerai - kauniečiai, bet 
vilkaviškiečių pasiruošimas pranoko 
visus - jei jau ne savo apimtimi, tai 
nuoširdumu.

„Poezijos pavasario“ renginys vyko 
žaviuose Paežerių rūmuose, statytuose 
bene XIX šimtmetyje, nors pats poetų 
sutikimas ir „troškulio numarinimas“ 
buvo rajono centre. Po to vykome į poetės 
Salomėjos Neries gimtinę, Kiršus, kur 
dabar gyvenajos sūnus Saulius. Jis mums 
aprodė išlikusius ūkio pastatus (pats na- 

, mas buvo sunaikintas, bet dabar ruošia
masi jį atstatyti). Ūkis buvęs nemažas - 
ar ne 43 ha, ir dabar daugiau ar mažiau 
dirbamas. Saulius Bučas mus apdalino 
Salomėjos Neries knyga „Prie didelio 
kelio“ (išleista Vilniuje, 1994). Pavaikš- 
tinėjome po laukus, nueidami iki Šir
vintos - gana sraunios upelės. Paskaitėme 
eilėraščių.

Vinco Kudirkos gimtinėje - Paeže
riuose - mus pasitiko jaunučių mokinu
kių būrys, išsipuošęs tautiniais rūbais ir 
pašokęs eilę tautinių šokių. Po jų dainavo 
vietos moterų chorelis. Kieme nedide
lis Vincui Kudirkai skirtas paminklas. 
Prieš mums išvykstant vienas seno 
amžiaus vietinis tautietis pagrojo ant 
išsaugoto Vinco Kudirkos smuiko. Įdo
mi šio smuiko istorija, nes jį saugojo 
visa eilė tautiečių.

Ten pat mokyklos sode, netoli Vinco 
Kudirkos paminklo, skaitėme ir mes sa
vo eilėraščius. Buvome vaišinami alu
mi, siūlomi su savim vežtis moterų 
gamintos uogienės...

Pavakare grįžome prie Paežerių dva
ro - pavaikščiojome po jo kiemą, apžiū
rėjome pastate esantį muziejėlį... Mums 
vadovavę vietiniai rajono pareigūnai 
pasakojo apie buvusius dvaro rūmus ir 
geroką jų apnaikinimą tarybiniais lai
kais - mat čia buvę laikytos vištos... Jau 
temstant, susirinkus gražiam būriui 
tautiečių, po merginų šokių, vaidybos ir 
deklamacijų, protarpiais, skambant mu
zikai, skaitėm savo kūrybą gražiai iš
puoštų rūmų kieme. Vėliau rajono va
dovai dar įteikė premiją poetei Miliaus-

„Poezįjos pavasaryje“: LR atstovė prie UNESCO Ugnė Karvelis, poetai 
Algimantas Baltakis (kairėje) ir Marcelijus Martinaitis (dešinėje).

kaitei, irgi paskaičiusiai savo kūrybos. 
Na, o apie po to sekusias vaišes geriau 
nė nekalbėti, nes vilkaviškiečių šioje 
srityje niekas neaplenks!.. Namo - į Vil
nių - grįžome 2 vai. ryto.

Gegužės 31 d. - sekmadienis - pas
kutinioji „Poezijos pavasario“ diena, 
mūsų, dvi naktis mažai miegojusių lai
mei, prasidėjusi- tik pavakariais. Pir
miausiai mūsų visų - poetų - svita, apsi
lankėme prezidentūroje, kur susitikome 
su Respublikos PrezidentuValdu Adam
kumi ir Tomu Remeikiu. Prezidentas į 
mus žodį tarė lietuviškai, o po to trum
piau kreipėsi ir į kitus poetus, atvykusius 
iš įvairių kraštų, bet jau anglų kalba, 
padėkodamas už jų dalyvavimą.

Tarp kitko, įeinant į Prezidentūros 
rūmus buvome praleisti pro tikrinimo 
aparatus (patartina ant savęs neturėti 

.metalu prismaigstyto diržo!..). Buvo
me pavaišinti gėrimais ir biskvitais, 
jautėmės visai nesaugomi, bet einant į 
tualetą „kelią rodė“ gražiai apsirengęs 
vyras (jų salėje buvo, berods, keli...). Ar 
jis turėjo ginklą - nepastebėjau!..

Buvome skatinami tarti žodį Pre-

LaižBcaė r<zcJal«:ijai
Gerb. Redaktoriau,

Jau kelintame „M.P.“ numeryje 
puolama mūsų radijo valandėlės pra
nešėja Rymantė Geli. Kai kam kirčio 
dėjimas ne vietoje - baisus nusikal
timas. Iš tikro, tai kibimas prie Ry- 
mantės už nieką. Dėl kirčių nesutaria 
ir mokslininkai - kalbininkai, nes kas 
antrame kaime dažnai kirčiuoja skir
tingai. Tarp kitko, dabar Lietuvoje yra 
pasikeitimų kirčiavime, pavyzdžiui, 
žodyje Trakai kirtis dedamas ant 
pirmojo skiemens Trakai. Taigi, dėl to 
nelaimingo kirčio nėra ko jaudintis, 
žemės drebėjimo nebus...

Rymantė lietuviškai kalba pavy
dėtinai gražiai, visi suprantame, ką ji 
nori pasakyti.

Neaiškus p. V. Bakaičio kaltinimas 
dėl bendruomenės kritikavimo („M.P.“ 
nr. 23). Aš tų nusikaltimų tikrai negir
dėjau. Perduodant programą, visiems 
įtikti neįmanoma. Man nepatinka Rim
vydo Valatkos pranešimai, bet dėl to 
nežadu skelbti karo Rymantei ir skun
dų į SBS nerašysiu.

Balys Nemeika

Gerb. Redaktoriau,
Aš nesutinku su p. T. Rotco ir p. 

G. Narušio mintimis dėl lietuvių kal
bos kirčiavimo. Nors Lietuva yra maža, 
bet mes turime daug tarmių: aukštai
čių, žemaičių, dzūkų ir t.t.

Kaip senas profesorių Talmanto ir 
Malinausko mokinys, tariu pripažinti, 
kad lietuvių gramatika buvo sukurta 
aukštaičių tarme: ne penki, šeši, septyni, 
aštuoni, devyni, bet penki, šeši, septyni, 
aštuoni, devyni. 

zidentui. Vienas kitas ir kalbėjo, bet tai 
buvo daugiausiai svetimtaučiai. Iš lie
tuvių trumpai kalbėjo Kazys Bradūnas 
ir Ugnė Karvelis (UNESCO atstovė).

Po kelių minučių jau buvome Vil
niaus universiteto Sarbievijaus kieme, 
kur publikai skirtuose suoluose buvo 
pilna žmonių. Programą pradėjo šių me
tų festivalio laureatas poetas Gintaras 
Patackas. Po jo sekė visas būrys Lietuvos 
ir užsienio lietuvių lyrikų, poetų ir t.t. 
Protarpiais į lietuvių eiliuotojų tarpą 
įsijungdavo svetimšaliai iš Vakarų Eu
ropos, kurių buvę visas dešimt!..

Poezijos vakarą Universiteto Sar
bievijaus kieme baigėme temstant. 
Literatūros d - jos pirmininko kvietimu 
didokas autorių būrys nuskubėjo į 
Rašytojų klubą. Aš pasilikau su žmona 
ir naujai susipažintais draugais gerti 
kavutę kažkokiam restoranėlyje.

Sudie, „Poezijos pavasari“!.. Buvo 
labai malonu, bet ar aš čia dalyvausiu 
dar kartą - nežinau, nes kelias iš už jūrų 
- marių tolokas, ir amžius, be to, sveria...

(Tęsinys sekančiame ’'M.P.” nr.)

Sutinku su Rymantė Geli, kad turi 
būti labą diena!

Povilas Burkys, NSW

Gerb. Redaktoriau,
Pilnai sutinku su p-nia Zita Bart- 

kevičiene, kad reikėtų pamiršti,juos“ ir 
„mus“, ir pradėti gyventi visiems kartu, 
mylėti ir gerbti vieni kitus, ir visiems kar
tu dirbti tėvynės labui., Jie“ jau yra čia, 
ir kitaip nebus. Bet nesutinku su jos 
pasisakymu, kurį ji kartoja kelintą kartą. 
Ji sako, 1944-jų metų pabėgėliai irgi bė- 
go ieškoti geresnio bei saugesnio gy
venimo. Tai yra neteisybė. Visi, kurie 
bėgo iš Lietuvos 1944-tais, tikėjosi, kad 
jie greit galės grįžti. Taip pat ir tie tūks
tančių tūkstančiai, kuriuos vokiečiai su
gaudė gatvėse, mokyklose ar net šven
toriuose prie bažnyčių ir išvežė į Vokie
tiją darbams, savisaugos batalionai ir 
Vietinės Rinktinės kariai (aš esu vienas iš 
jų) - mes galvojom, kad kai tik karas 
baigsis, važiuosim namo. Tuo laiku niekas 
negalvojo nei apie Ameriką, nei apie 
Australiją, nei kitas Vakarų kraštas. Jei
gu 1945-tais metais, karui pasibaigus, 
Lietuva būtų buvus laisva, kaip ji yra 
šiandien, taip būtų ir buvę. Būtume grį
žę atgal. Nemanau, kad kas nors būtų 
atvažiavę į Australiją. Juk praėjo virš 
dviejų metų, kol prasidėjo emigracija į 
Vakarus - ir tik todėl, kad pabėgėliai 
atsisakė važiuoti atgal į jų pavergtas 
tėvynes. Taigi, gerbiama ponia, mylėkim 
ir gerbkim vieni kitus, ir viskas bus gerai. 
Australijayra didelė, vietosužteks visiems.

L.B.
(Pavardė redakcijai žinoma)

“Mūsų Pastogė" Nr.251998.6.29 psl. 6 —..........  — " ..... . -

6



A. f A. Vincui Koiidrackiii
mirus, likusiai šeimai giliausią užuojautą reiškia

Sydnčjaus Lietuvių Klubo Valdyba

t Mūsų įnirusieji f
A. f A. Vladui Starkevičiui

A. f A. Vincui Kondrackni
mirus, mielai poniai Kondrackienei ir visai šeimai reiškiame 
gilią užuojautą ir suprantame Jūsų amžino praradimo jaus
mą.

Zita ir Pranas Andriukaičiai

Pagerbdamas
Vi^^^Sėlių a-t a- Vincą Kondracką, 

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju 20 dolerių.
Julius Kušleika

A. f A. Vincui Kondrackui
mirus, nuoširdi užuojauta jo žmonai, dukroms, sūnui ir jų 
šeimoms bei artimiesiems.

Milda Bukevičienė,
Danguolė ir Armiuas Sepokai.

Jūrate Ivinskienė

Ramovėnui
A. f A. Vincui Kondrackui

mirus, žmonai Bronei bei jos šeimai ir giminėms nuoširdžią 
užuojautą reiškia

LVS Ramovės nariai

Vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 30 dolerių.

Pagerbdami mirusį
A. t Vincą Kondracką,

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dolerių.
K. ir S. Pociai

. . Pagerbdami mirusį
| Vincą Kondracką,

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dolerių.
S. ir A. Montvidai

A. f A. Algimantui Paltarokui
mirus Lietuvoje, jo seserį Danutę Skorulienę su šeima, likusią 
giliame liūdesyje, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Birutė, Ignas ir Linda Bieliūnai

AUKOS 
AUSIRAUMS 

UE1WIU 
FONDUI

Per mūsų įgaliotinį Geelonge gauta:
A. A. Vladui Stuikevičiui mirus, vie

toj gėlių aukojo:
$30 Liza Henry,
po $20 C. M. Angeluci, Geelongo 

Moterų D-ja (215),Š.F. Brandinarti, 
L. S. Bungardai (385), A. Jančiauskienė 
(230), V. Leitonas (140), P. V. Šalovėjus 
(375), B. Vagnoni ir Alfi Ries.

$15 J. Manikauskas (605),
po $10 V. Aukštiejus (590), O. Ange

lis, M. Andrikonienė (260), V. M. Bin- 
dokai (200), R. S. Farminglo, K. Hajec, 
V. Mačiulis (140), A. Mykolaitienė (60), 
I. Norvydienė (45), A. S. Obeliūnai 
(1255), B. Ries, P. A. Scano, O. Šrederis 
(495), M. Scorupskienė (25), Rob Sol- 
dani, Mr. Mrs. Stewart, S. Šutas (295), 
G. Utmar, P. Vaičekauskas (235).

po $5 Carpeneti, B. Polda ir G. Solda- 
ni.

$15 J. Manikauskas (620) - A. A. M. 
Kymantui vietoj gėlių.

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Vincas Ališauskas 

AL Fondo iždininkas

Žiauriems rudenio vėjams bedrąskant 
nuo medžių paskutinius lapus, Geelongo 
lietuvius apgaubė liūdna žinia, kad birže
lio 1 dieną miesto ligoninėje staiga mirė 
Vladas Stuikevičius.

Velionis gimė 1912 m. liepos 5 dieną 
ūkininkų šeimoje (šeimoje buvo.šeši vai
kai) Sulaičių kaime. Prieš Lietuvai at
gaunant Nepriklausomybę astuonių žmo
nių šeimai gyvenimas nebuvo lengvas, 
todėl Vladas griebėsi kalvio amato ir 
savarankiško gyvenimo. Vos tik sulaukęs 
19-kos metų susipažino su būsima gy
venimo drauge Elvyra Damašauskaite iš 
Betygalos ir 1932 metais apsivedė. Jau
natviška karšta meilė neapvylė, nes nese
niai atšventė 65 - rių vedybinio gyvenimo 
metų sukaktį. Juos buvo sutuokęs Palėpių 
parapijos klebonas.

Nebuvo lengva palikti namuose jauną 
žmoną, nes Vladas turėjo atlikti karinę 
tarnybą husarų pulke Kaune.Atlikęs ka
rinę tarnybą, gavo darbą policijoje - 
Vilkijoje. Antras pasaulinis karas suardė 
visus jaunos šeimos planus. Raudonajai 
armijai artėjant į Lietuvą, Stuikevičių šei
ma jau augino dukras: Daną ir Janę, bet 
spėjo pasitraukti į Vakarų Vokietiją.

Šeimai su mažais vaikais traukiantis į 
Vokietiją, teko išgyventi daug sunkumų ir 
nelaimių, ypač bombarduojant Berlyną.

Po karo apsigyveno Selingenstadt lie
tuvių stovykloje, o 1949 m. gegužės 30-tą 
su laivu „Skaugum“ iš Italijos emigravo į 
Australiją. Pradžioje buvo Bonegillos 
migrantų stovykloje, o sutartį atliko 
Beechworth.

1952 metais pastoviam apsigyvenimui 
atvažiavo į Geelongą ir apsigyveno šalia 
Lietuvių Namų North. Geelong. Čia pa
gyvenęs apie dešimt metų, persikėlė į ra
mią vietą Vistula Avenue, Bell Park. įsi
darbino Fordo mašinų fabrike, kur 
išdirbo 21 metus, kol 1974 metais išėjo į 
pensiją. Vos tik atvykęs į Geelongą, Vla
das pradėjo reikštis lietuvių gyvenime. 
Per paskutinius 40 metų ypatingai daug 
talkininkavo katalikų pamaldų metu ir 
palaikė kunigus Geelonge. Daug dirbo 
prie Lietuvių Namų statybos ir padidini
mo. Yra užregistruota 361 jo darbo valan-

Vladas Stuikevičius

da. Būdamas pensininku, daug metų pri
žiūrėjo šituos namus kiekvienam lietuviui 
ir organizacijai prieinamomis sąlygomis. 
A. a. Vlado Stuikevičiaus įsitikinimu, 
patalpos turi būti prieinamos kiekvienam 
tautiečiui, kuris Namus statė ir aukojo 
sunkiaiuždirbtus svarus. Apie keturis metus 
buvo A.L.B. Geelongo Apylinkės V-bos 
pirmininku. Jautėsi nuoširdus ben- 
dradarbiavimnas tarp visų organizacijų. 
Pravažiuojantys kunigai Stuikevičiaus 
šeimoje rasdavo nuoširdų priėmimą ir 
vaišingumą.

Birželio 2 d. vakare King laidotuvių 
koplyčioje prie gražiai pašarvoto atidaro 
karsto buvo kalbamas rožančius, o birže
lio 3 d. įvyko gedulingos pamaldos Holy 
Family Church, Bell Park, kurias atnaša
vo vietos klebonas Fr. Gerry Spillane. 
Visus skaitymus atliko anūkai ir šeima.

Palaidotas Rytų kapinėse. Atlikus visas 
religines apeigas, leidžiantis karstui į 
amžino poilsio vietą, sugiedotas Lietuvos 
himnas. Po laidotuvių visi buvo pakvies
ti į šermenų pietus, kuriuos savo patal
pose paruošė laidotuvių biuras.

Mielas Vladai - husare, Tavo du broliai 
žuvo partizanų gretose, Tau jau nebuvo 
sveikatos aplankyti brolį Kazį bei gimi
nes Lietuvoje. Lai būna Tau lengva Aust
ralijos žemelė. Ilsėkis ramybėje.

Juozas Gailius

A. f A. Juzefą Merkelytė - Varoneckienė
A. a. Juzefą Merkelytė - Varoneck- 

ienė mirė birželio 3 d. Abergeldie 
ligoninėj, Glen Osmond, S.A., būda
ma 91 metų amžiaus.

Juzefą ir jos vyras Mykolas yra ki
lę iš gražiojo ežerų krašto - Zarasų: My
kolas iš Dūkšto, o Juzefą iš Dusetų.

1944 metais, artėjant bolševikų fron
tui, teko apleisti Lietuvą, kartu su 3 
dukrom, apsigyvenant Vokietijoj, Re- 
gensburgo ir Scheinfeldo stovyklose.

Velionės Juzefos laidotuvės buvo 
šeštadienį, birželio 6 d.

"M.P." inf.

A. f A. Pranui Matiidiiii
mirus, žmoną Eleną, dukrą Emiliją ir jos šeimą, gimines ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.

Edita ir Jonas Vizbarai

Pažaislio muzikos festivalis
Jau tapo gražia tradicija treti metai gegužės - rugpjūčio mėnesiais rengti Pažais

lio muzikos festivalius, į kuriuos kviečiami geriausi klasikinės muzikos atlikėjai iš 
Lietuvos ir užsienio.

Rugpjūčio 22 dieną Raudondvario pilyje bus parodyta dramaturgo Juozo Grušo 
istorinė drama "Barbora Radvilaitė" (režisierė Irena Bučienė). Šiais metais liepos 5 
dieną Kauno pilyje premjera Adomo Mickevičiaus - lietuvių ir prūsų žygių isto
rine sakme "Konradas Valenrodas" (režisierė Irena Bučienė) bus pažymima Min
daugo karūnavimo - Valstybės diena.

Liepos 8 dieną Pažaislio vienuolyne pirmą kartą Lietuvoje skambės J. Haydn 
oratorija "Pasaulio sutvėrimas".

Po Pažaislio muzikos festivalio'98 Lietuva taps Europos festivalių asociacijos 
nare ir tai atvers didesnes galimybes pakviesti į festivalius daugiau įžymių pasau
lio atlikėjų. Jūratė Plavičienė

A. f A. Algimantui Paltarokui
Lietuvoje mirus, jo seserį Danutę Skorulienę ir visus arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Milda Bukevičienė, Jūratė Ivinskienė, 
Tamara ir Benius Vingiliai, 

Irena ir Algis Rudaičiai

A. f A. Vincui Kondrackui
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai Bronei, sūnui Romui, 
dukroms Janinai, Irenai ir Reginai bei jų šeimoms.

Veronika ir Aleksas Kaminskai I
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Valstybės šventės minėjimas Sydnėjuje
Valstybės šventės minėjimas įvyks š. m. liepos 5 d., sekamadienį. Minėjimas 

prasidės pamaldomis St. Joachims bažnyčioje, Lidcombe 11.30 vai.
Po pamaldų, 14 vai., Lietuvių namuose įvyks šventės minėjimas. Paskaitą skai

tys Arvydas Rupšys. Kviečiame visus gausiai dalyvauti.
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Tautos šventė Melburne
Sekmadienį, liepos mėn. 5 d„ 1.30 vai. Melburno Lietuvių Namuose įvyks

Valstybės šventės minėjimas.
Programoje bus skaitoma paskaita, po kurios vyks meninė dalis. Kviečiame 

visus dalyvauti. ALB Melburno Apylinkės Valdyba

Geelongo Lietuvių Namų 
atstatymo fondui aukojo:

' $500.00 Laurie Cox ir šeima
$300.00 Sydnėjaus Lietuvių Klubo 

Biblioteka
$270.00 Canberros Lietuvių Bend

ruomenė
$200.00 Sydnėjaus Kat. Kult. D - ja
$100.00 Kymantų šeima
$50.00 Br. Stašionis
$50 P. Vaičekauskas
$710.00 a.a. M. Kymanto laidotuvėse 

aukojo:
po $50 B. G. Kymantai, L O'Dwyer
$40 L. O. Prašmutai
$25 Kersti ir Martin Lucas.
po $20 V. Ališauskas, R. Braželis, V.

Brener, L. Bungarda, M. Davalga, A. O. 
Gvildžiai, A. Jančiauskienė, A. M. 
Jomantai, V. Mačiulis, T. J. Prentice, P. 
V. Saloviejus, A. P. Scano, M. Sodai- 
tienė, K. Starinskas, S. Šutas, O. Šrede- 
ris, J. Manikauskas, G. S. Valaičiai, M. 
Venckus, V. E. Stuikevičiai, C. Vai- 
čekauskienė, G.L.B. Moterų Draugija.

po $ 10 M. Andrikonienė, P. R. Braželis, 
V. Aukštiejus, D. Linikienė, A. Mykolai
tienė, I. Norvydienė, P. G. Pranauskai, I. 
Volodkienė, A. Volkienė, A. Obeliūnas.

$5 L ir E. Stumbrai.
Viso per A. Obeliūnas Geelonge 

$710.
S. Šutas 

ALB Geelongo Apylinkės 
Valdybos pirmininkas

Dėmesio! Lietuvių Klube

Vaikų "DISCO"
Sydnėjaus Lietuvių namuose liepos 

mėn. 26 d.
Laikas: 2.30 vai. p.p. ■ 4.30 vai. p.p. 

Vaikams bus muzika, šokiai, prizai, 
dešrelės ir saldūs gėrimai.

onuilKskin

ETHNIC AFFAIRS COMMISSION OF 
NEW SOUTH WALES

1999 COMMUNITY DEVELOPMENT 
GRANTS PROGRAM

The Ethnic Affairs Commission is pleased to advise the new round of 
funding under the Community Development Grants Program has opened. 
The aims of the Program are to encourage the participation of people from 
ethnic communities in all aspects of life in NSW and promote community 
harmony. Projects will be funded on a competitive basis to not-for-profit 
community organisations which are either an association under the 
Associations Incorporated Act, a co-operative society under the Co-operation 
Act, a company limited by the Companies code or established by an Act of 
Parliament.
Priority will be given to projects which:
• Involve emerging or small ethnic communities
• Target groups within communities with special needs, for example, 

older people with disability or people geographically isolated from 
the rest of their community etc.

• Develop new networks and structures
• Promote community harmony

Information Sessions will be held to provide further details about the 
Program. These will be held from 6:30pm-8:30pm on:

Date
22 June 1998
23 June 1998

Venue
ASHFIELD-Ground Floor, 164 Liverpool Rd, Ashfield 
WOLLONGONG-Lutheran Church 15 Burelli Street, 
Wollongong
NEWCASTLE-Level 6, 79 Hunter St, Newcastle24 June 1998

Application forms and guidelines will be available from 15 June 1998 at 
information sessions and from the Ethnic Affairs Commission at:

Head Office 
164 Liverpool Rd 
Ashfield NSW 2131 
PO Box 1266 
Ashfield NSW 1800

Hunter Region 
79 Hunter St 
Newcastle NSW 2300 
Telephone:(0249) 294 191

Telephone:(02) 9716 2880

lllawarra Region 
84 Crown St 
Wollongong NSW 2500 
Telephone:(0242) 268 480

APPLICATIONS CLOSE ON 24 JULY 1998
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
w NAMUOSE |

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

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 5.00 v.v. - 10.30 v.v. 
Antradieniais klubas uždarytas 
Trečiadieniais 5.00 v.v. - 10.30 v.v. 
Ketvirtadienis 5.00 v.v. - 11.00 v.v. 
Penktadienis 5.00 v.v. - 12.00 v.v. 
Šeštadienis 12.00 v.p.p. - 1.00 v. nakties 
Sekmadienis 12.00 v.p.p. - 10.00 vfv.

Ketvirtadienio vakarais Lietuvių Klube vyksta 
biliardo (POOL) varžybos. Kiekvieno vakaro 
laimėtojams bus įteikta dovana.

NaUJOS kainos, skrendant į Vilnių 
su Lauda Air

Susisiekti:

esi. iy/z
48 The Boulevarde, Strathfield, NSW 2135 
Tcl. (02) 9745 3333. Fax (02) 9745 3237 
lie. 2 T AOOO 888 ACN 001 344 323 
Email: agent@mssian - gateway.com.au 
Web: http: / / www.rip.com.au/~gatrav

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

f Funerals of Distinctionf
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

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

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Streė't, North Melbourne, Vic. 3051
Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:

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

Šį "Mūsų Pastogės" numerį redagavo Dalia Donielienė

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. 1885 
Redaktorius Bronius Žalys. $ $ « Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 2319 

Faksas (02 ) 9790 .3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 50 U žsienyje paprastu paštu $ 65 N. Zelandijoje oro paštu $ 80

U žsienyje oro paštu $ 110
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