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Pagerbti disidentai
Rugpjūčio 21 dieną Prezidentas Valdas 

Adamkus tinkamai įvertino ir pagerbė 
okupuotos Lietuvos disidentus, apdo
vanodamas juos Vyčio kryžiaus ordinais. 
Disidentai jau seniai turėjo būti pagerbti. 
Toks ignoravimas rodo, kad sovietinė pra
eitis dar laiko sukausčiusi visuomenės mąs
tymą. To nepadarė buvęs Prez. Algirdas 
Brazauskas, nebūtų padaręs nei kandi
datas į prezidentus Artūras Paulauskas. 
Tam iki šiol dėmesio neskyrė ir žinia- 
sklaida. Išimtys - kai kurie Sąjūdžio vei
kėjai ir konservatoriai. Didelė Lietuvos 
žmonių dalis ne tik kad disidentų neį
vertino, bet iš jų dar ir pasišaipė.

Disidentai parodė pasauliui, kad Lietu
va pavergta, o ne savo noru įsijungusi į 
Sovietų Sąjungą. Jų darbai ir kančios rado 
tinkamą įvertinimą ir atgarsį laisvame pa
saulyje. Jie pagreitino Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo pripažinimą Vaka
ruose. Jų darbais galėjo remtis išeivija, 
kuri dažnai lankėsi pas savo šalių vyriau
sybes, prašydama užtarimo ir Lietuvos 
nepriklausomybėspripažinimo.Prez. Val
das Adamkus tai gerai žinojo, tad jis di
sidentus ir tinkamai pagerbė.

Tikiu, kad Lietuvos šviesuomenė pa
klaus savęs: „nejaugi negalėjau aš dau
giau padėti Lietuvai ir jos kenčiantiems 
Žmonėms, ypačbolševikųpersekiotiems ? “ 
Be abejo, tai sunki našta, tad daug kam 
geriau tų laikų neprisiminti. Bet prisime- 
naPrezidentas-išeivis. Jis, savaitgalįnuvy- 
kęs į Kauną, įteikė kardinolui Vincentui 
Sladkevičiui Vytauto Didžiojo I-ojo laips
nio ordino medalį už „doros bei laisvos 
rautos dvasios brandinimą Lietuvoje

Prezidentūroje priėmimo metu Vyčio 
kryžiaus ordinais buvo apdovanoti: Nijolė 
Sadūnaitė.JadvygaBieliauskienė,  Vytau
tas Bogušis, Jonas Boruta,Petras Cidzikas, 
Robertas Grigas, Jonas Kauneckas, Vladas 
Lapienis, Alfonsas Svarinskas, Antanas 
Terleckas, Romualdas Ragaišis ir kiti su 
totalitarine valdžia ir su okupacija nesu
sitaikę žmonės.

„Jūs koneveikiami ir šmeižiami, per
sekiojami ir kankinami, išlikote tiesos ka
riais. Jūsų dėka Lietuva nebuvo bebalsė ir 
beveiksmė totalitarinio režimo siautėjimo 

metais. Už savo narsą, pasiaukojimą bei 
ištvermę, kovojant dėl tautos laisvės ir gi
nant žmogaus teises okupuotoje Lietuvoje, 
nusipelnėte lietuvių tautos ir atkurtos Lie
tuvos valstybės pagarbos ir dėkingumo. 
Telydi jūsų darbus tėvynės labui nuola
tinė padėka, supratimas ir atmintis. Nuo
širdžiai ir pagarbiai lenkiu galvą prieš 
kiekvienąišjūsų“, - tarė Prezidentas pri
imdamas disidentinio judėjimo Lietuvoje 
dalyvius.

Bolševikiniai paminklai tebestovi 
Sibire

Seimo konservatorių narys V y tautas Ci- 
nauskas, sugrįžęs iš Krasnojarsko, Sibiro 
lietuvių ten surengto Didžiosios Tremties 
penkiasdešimtmečio minėjimo, sakė ne
galėjęs atsistebėti paminklų sovietiniams 
vadovams gausumu. Aplink paminklus 
darželiai pilni raudonų gėlių. Tuo tarpu 
lietuvių tremtinių kapinės nežmoniškai 
apleistos, paminklai išvirtę.

Atrodo, kad tremtinių vėlės dar ir šian
dien išvyvena bolševikų terorą, o trem
tinių kankintojai ir jų palikuonys laiko 
paminklus savo stabais ir sargais. Sovie
tų Sąjunga ten gvva.

Karinė prievolė studijuojant
Lietuvos Konstitucija nusako, kad kiek

vienas pilietis turi atlikti karinę prievolę. 
Studentai paprastai būna atleisti nuo kraš
to apsaugos tarnybos, kol jie baigia stu
dijas. Daugelis baigusiųjų vienokiu ar 
kitokiu būdu išvengia tarnybos. Krašto 
apsaugai tai didelis nuostolis, nes švie
siausi ir gabiausi vyrai yra neparuošti kraš
to gynybai. Moderniai kariuomenei ir 
kraštui tai dvigubas nuostolis. Krašto ap

Liepos 11 die
ną, 12 vai. buvo 
konsekruota nau
jai pastatyta Vil
kaviškio katedra. 
Prie jos statybos 
dosniai prisidėjo 
ir Australijos lie
tuviai. Anksčiau 
čia stovėjusi ka
tedra buvo šiek 
tiek nukentėjusi 
U-ojo pasaulinio 
karo metu, bet 
visai nugriauta 
sovietmečiu. Ker
tinis akmuo nau
jajam pastatui bu
vo padėtas 1991 
m. rugpjūčio 25 
d., o vėliau staty
bos darbais daug 
rūpinosi kanau
ninkas Vytautas 
Gustaitis. Ka
tedros konsekra
vimo iškilmėse dalyvavo popiežiaus nuncijus arkivyskupas J.E. Ender, 14 
vyskupų iš Lietuvos ir svetur, Prezidentas Valdas Adamkus, Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis ir daug kitų garbingų svečių. Simbolinius žodžius 
„Ateik šviesa...“ tarė Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis.

saugos ministerija priėmė daug diskusijų 
sukėlusį sprendimą, jog nuo šio rudens 
aukštųjų mokyklų studenttuns bus dės
tomas karinis parengimas, tačiau ne mokyk
lų patalpose ir tik tiems, kurie patys no
rės, kad baigus studijas nebereikėtų stoti į 
kariuomenę. Karinis parengimas stu- 
dentamsbus dėstomas keturiuose didžiuo
siuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kau
ne, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Taip pat bus 
rengiami kariniai pratimai, kur studentai 
galės parodyti savo karinius sugebėjimus, 
įsigyti karinį laipsnį ir bus atleisti nuo 
privalomos tarnybos Lietuvos krašto ap
saugos sistemoje. Kaip sakė kariuomenės 
vadas 'gen. maj. Jonas Andriškevičius, 
visa tai vyks laisvu pasirinkimu.

Šiuo metu jau ruošiama 19 karininkų- 
instruktorių, kurie pradžioje galės apmoky
ti kelis šimtus norinčių studentų. Vilniuje 
apmokymai vyks Karo akademijoje, Kau
ne - Puskarininkių mokykloje, Klaipėdo
je - Dragūnų batalione ir Šiauliuose - 
Krašto apsaugos savanoriškose pajėgose.

Šiam eksperimentiniam apmokymui 
Krašto apsaugos biudžete jau numatyta 
1.6 mln. litų. Pratybų kursų trukmė trijų 
metų laikotarpyje bus dviejų rūšių: 150 ar
ba 60 dienų. Baigusieji galės įsigyti atsar
gos karininko ar puskarininkio laipsnius.

Studentai, nepasirinkę šio kurso, baigę 
studijas vienerius metus turės au^Mta- 
rinę prievolę. Ateityje taisyklės bus griež
tesnės, kad baigusieji aukštąjį mokslą 
jaunuoliai neliktų be karo mokslo. Šian
dien kariuomenėje jaunuolių su aukštuo
ju mokslu tik vienas kitas. Atrodo, kad 
kiti yra sergantys, bent jau taip rodo gy
dytojų pažymėjimai.

Kaip remiamas eksportas
Paskutiniu laiku Lietuvos Vyriausybė 

susirūpinusi smarkiai augančiu užsienio 

prekybos deficitu. Norėdama padėti Lie
tuvos įmonėms eksportuoti savo gami
nius, Vyriausybė įsteigė bendrovę “Lie
tuvos eksporto ir importo draudimas“ 
(LEID) ir jai paskyrė 10 mln. litų, o antra 
tiek pridėjo stambiausių bendrovių ak- 
cininkai, “Vilniaus“ ir „Hermio“ bankai, 
kad LEID galėtų padėti mažoms įmo
nėms eksportuoti savo gimtinius. Mažo
sios įmonės sudaro apie 17% viso Lietu
vos eksporto, tad jos yra remtinos. LEID 
uždavinys buvo suteikti mažoms įmo
nėms garantiją imant kreditus iš bankų. 
Atrodė, kad tai bus didelis eksporto ska
tinimas. Tačiau iki šiol LEID apdraudė 
tik keturių mažų savo produkciją eks
portuojančių įmonių kreditus.

Lengvosios pramonės įmonių asocia
cijos generalinis direktorius Vidmantas 
Vikšraitis LaisvosiosEuroposradijui(LER) 
aiškino, kad kredito draudimo procesas 
užtrenka net pusę metų, o lėšų reikia gauti 
greitai. Tokiu būdu įmonės LEID pas
laugomis pasinaudoti negali ir fondai 
lieka nepanaudoti.

LEID direktorė Vida Kurauskienė sakė 
LER, kad ji nesuprantanti, kodėl Lietu
vos įmonės beveik nesinaudoja siū lomomis 
draudos paslaugomis. Ji aiškino, kad šiuo 
metu jos vadovaujama įstaiga Lietuvos 
įmonėms siūlo kredito draudimą komer
cinei ir politinei rizikai. Draudžia iki 
80% paskolos sumos, jei įmonė neturi 
savo užstato, tačiau jos pateiktas verslo 
planas yra tinkamas. Likusią 20% riziką 
pasiima bankas. Įmonė dažniausiai turi 
įmokėti dalį savo paskolos. Neturint šios 
sumos, LEID gali apsiimti ir ją finansuoti. 
Tokiu būdu įmonė gali gauti kredito mi
lijonui litų, neturėdama jokių lėšų ir užsta
to, jei eksporto planais patikės LEID, aiš
kino Vida Kurauskienė. Sąlygos atrodo 
patrauklios, tik kažkodėl vilkinamas laikas.

Prezidentas inspektavo Būtingę
Rugpjūčio25 dienąPrez. Valdas Adam

kus nuvyko j Būtingę asmeniškai įsitikin
ti, kad naftos terminalo statybos darbai 
vyksta pagal planą, ir kad terminalas neke
lia pavojaus Baltijos jūros aplinkai, kaip 
teigia Latvijos „žalieji“. Nėra abejonės, 
kad Būtingės naftos perkrovimo termina
las taps konkurentu Ventspilio uostui Lat
vijoje, kur Rusijos nafta yra perkraunama 
į tanklaivius.

Apžiūrėjęs vamzdyno ir terminalo sta
tybos darbus, Prez. Adamkus, kaip ilga
metis aplinkos apsaugos specialistas ilgus 
metus dirbęs JAV, pareiškė, kad darbai 
vyksta pagal planą, atliekami profesio
naliai, naudojantis geriausiomis techno
logijomis bei patirtimi. Terminalas bus 
vienas iš moderniausių naftos perkrovimo 
įrangų Baltijos jūroje ir nekelia jokio tar
šos pavojaus aplinkai. Tai jis gali užtik
rinti ir kaimynams latviams, bet to negali 
pasakyti apie Ventspilį.

Būtingės terminalas yra didžiausias 
statybos projektas Lietuvoje, kurio vertė 
dabar yra 268 mln. JAV dolerių. Jau šių 
metų gale numatoma išbandyti vamzdy
nus, kai iš Mažeikių rafinerijos naftos 
produktai bus perpumpuojami tiesiog į

Nukelta į 2 psl.
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.
tanklaivius. Numatoma, kad kitų metų 
rudenį bus naudojamas ir terminalas.

Pasienio policijos darbai
Rugpjūčio 24 d. vidaus reikalų minis

tras Stasys Šedbaras pasienio pol icijos de
partamento komisam paskyrė Algimantą 
Songailą, buvusį Šiaulių policijos vadą. 
Prieš savaitę iš pasienio policijos posto 
atsistatydino Audronis Beišys. Visi buvę 
pasienio policijos komisarai teigia, kad iš 
pasienio policijos būtina išgyvendinti įsi
senėjusią korupciją.

Vidaus reikalų ministras įpareigojo spe
cialiųjų tarnybų vadovus infiltruoti savo 
agentus į nusikalstamos veiklos kontrolę 
Lietuvos pasienyje, norint apsaugoti ten 
dirbančius pareigūnus nuo nusikalstamų 

Vidaus reikalų ministras 
Stasys Šedbaras

grupuočių įtakos.
Lietuvos pasienio policijoje dirba 3 800 

pareigūnų. Šiemet priimta apie 200 naujų 
pareigūnų, o atleista 170, iš kurių apie 50- 
dėl neigiamų motyvų.

Per pirmąjį šių metų pusmetį policija 
nustatė apie 500 Lietuvos sienų pažeidi
mų, o per visus praeitus metus užregistruo
ti 1030 sienų pažeidimai. Policijos atsto
vas spaudai Rokas Pukinskas LER radijui 
teigė, kad 18 kartų Lietuvos siena buvo 
pažeista vandens telkiniuose, tačiau dalis 
jų ne piktybiniai - žvejai išplaukė per toli. 
Pakartotinų pažeidimų esama ir ore, ta
čiau ne dažnai. Per praėjusius metus buvo 
tik 4, bet šiemet per pirmą pusmetį jų bu
vo 7. Per pirmąjį šių metų pusmetį pa
sieniečiai sulaikė apie 200 nelegalių mi
grantų iš Azijos šalių. Sulaikyti 74 poli
cijos paieškomi asmenys, surasta 150 įta
riamai pavogtų automašinų,ypač Nidoje. 
Taip pat per pirmąjį pusmetį sulaikyta 
bandant pervežti 17 000 litrų alkoholinių 
gėrimų. Reikia dar pridėti konfiskuotus 
butelius muitinėse. Prie sienų ir muitinių 
šių metų pirmąjį pusmetį įvairių pažeidi
mų būta apie 3 000.

Preilos lobis - burbulas
lau kuris laikas girdime, kad Kuršių 

nerijosPreilos kaimo gyventojai 1944me
tais matė, kaip nuo raudonosios armijos 
besitraukiantys vokiečių kariai priešais 
Preilos kaimą Kuršių mariose užkasė kaž
kokias medines dėžes. Laki fantazija ir 
žingeidumas užvaldė šiaurės Vokietijos 
radijo (NDR) žurnalistą Michael Schmidt 
ir jo bendrovę. Atrodo, norėta gauti at
sakymą į du klausimus: kur dingo Rytprū
sių nacių vado Erich Koch archyvas, ir 
kur dingo legendinis Gintaro kambarys, 
tariamai išplėštas vokiečių armijos karių 
kovose prie Sankt Peterburgo Antrojo pa
saulinio karo metu. Žinoma, didžiausia 
galimybė, kad kariai užkasė amuniciją.

Darbams žurnalistas užsakė Klaipė
dos įmonę “Geoprojektas“. Buvo pasam
dyti išminuotojai, kad darbas būtų atlik
tas atsargiai. Tariamą lobio vietą teko ap
tverti siena, nusausinti ir tada lobį at
kasti. Nelaimei, užėjo lietus ir darbus te
ko laikinai pristabdyti. Žurnalistas M. 
Schmidt, atsakingas už lobio paiešką, jau- 
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dinosi irnerimavo, kadangi televizijos sto
tyje jau buvo paskirtas laikas filmo apie 
Kuršių neriją ir marias rodymui. Paieškų 
vietoje, maždaug metro gylyje, rasta plytų, 
akmenų ir čerpių nuolaužų, keli skardos 
lapai. Ištryrus dugną iki keturių metrų 
gylio, rastas tik medžio lopinėlis ir jokių 
įsivaizduotų lobių. Paklaustas žurnalistas 
atsakė: „Norėčiau ieškojimus tęsti, tačiau 
nesu nei toks kvailas, nei toks turtingas, 
kad tai daryčiau“.

Serga Prezidentas?
Laikraštis „Lietuvos žinios“ teigia, kad 

patikimomis žiniomis (šaltinių nenu
rodo), sunkia liga, būtent prostatos vėžiu, 
serga Prezidentas Valdas Adamkus, ir 
kad krizė jį ištiks spalio mėnesį, kai vė
žys persimes į kepenis. Prezidentas tai pa
neigė sakydamas, kad esąs gyvas ir svei
kas. Paneigė ir jo asmeninis gydytojas Re
migijus Norgėla, kurio specialūs tyrimai 
įrodė, kad Valdas Adamkus vėžiu neser
ga. Gydytojas stebėjosi, kad po tokio sun
kaus darbo jo pacientas išsaugojo gerą 
sveikatą. Tiesa, Prez. Valdas Adamkus 
neturėjo jokių atostogų ir dirba nenu
ilstamai. Laikraštis mėgina tai susieti su 
Prezidento ligos maskavimu.

Žinia sukėlė įvairių spėliojimų, kas ga
lėjo sukelti gandus apie Prezidento ligą ir 
kam tai naudinga. Laikraštis „Lietuvos 
žinios“ priklauso Pramoninkų federaci
jos pirmininkui Bronislavui Lubiui. Vieni 
mano, kad laikraštis nori reklamuotis, o 
kiti - kad esama užkulisinių tikslų. Vy
riausias laikraščio redaktorius publikaci
ją pavadino noru gandus išsklaidyti.

Tą pačią rugpjūčio 26 dieną Preziden
tą aplankė Seimo pirm. Vytautas Lands
bergis, norėdamas pareikšti moralinę pa
ramą po bulvarinės spaudos puolimų. Jie 
aptarė tragišką Rusijos ekonominį bei 
finansinį nuosmukį ir ar tai gali atsiliep
ti Lietuvai. Prezidentas nemano, kad Lie
tuvai tai turėtų ypatingai blogų pasek
mių, nes ji turi tvirtą ekonominį pagrindą.

Paruošia Amerikos prezidentą
Amerikiečių, kilusių iš Rytų ir Vidurio 

Europos organizacijų koalicija ruošia 
Prezidentą Bill Clinton susitikimui su Ru
sijos Prezidentu Boris Jelcinu, kuris rug
sėjo pradžioje turi įvykti Maskvoje. Pre
zidentas Clinton turi įtikinti Rusiją, kad 
jai neliktų jokios abejonės, jog NATO 
plėsis į rytus, ir kad NATO durys liks at
viros visoms šalims, norinčioms į ją įsto
ti. Kaip praneša LER, Koalicijai pri
klausantis Jungtinis Amerikos Baltų Ko
mitetas paskelbė pasiųsto laiško tekstą.

Laiške sakoma, kad Koalicija pritaria 
prezidento pastangoms suteikti Rusijai 
paskolą per Tarptautinį Valiutos Fondą. 
Rusijos ūkio reformos svarbios ne tik 
JAV, bet ir visoms tos srities šalims. Mes 
raginame, kad visos regiono šalys galėtų 
pasinaudoti TVF, Pasaulio Banko ir Eu
ropos Banko paskolomis ir parama. Fi
nansinių institucijų sąlygos turi būti 
vienodos visoms šalims. Laiško autoriai 
išreiškė viltį, kad Prezidentas Clinton 
pabrėš Prezidentui Jelcinui, jog Rusijoje 
tik tada bus įmanoma įgyvendinti pa
stovumą ir saugumą, kai Rusija nesikiš 
politiškai ar ekonomiškai į savo kaimynų 
vidaus reikalus. Pagalbos Rusija gali tikė
tis tik tada, jeigu ji gerbs savo kaimynų 
nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą. 
Be to, Boris Jelcinas turi suprasti, kad du
jų ir naftos ištekliai Kaspijos jūroje ir 
kaimyninėse šalyse yra labai svarbūs ne 
tik tos srities kraštams, bet ir Vidurio bei 
Rytų Europos šalims. Tad kontrolė neturi 
būti vienos valstybės rankose.

Spaudai paruošė Anskis Reisgys
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rumpai iš visurk * . i
Egipto policija suėmė sieną iš Lybi- 

jos slapta perėjusį palestinietį teroristą 
Abu Nidai, 1985 metais organizavusį 
žudynes Romos ir Vienos oro uostuose, 
1986 m. lėktuvo pagrobimą, kaltinamą 
pačių palestiniečių žudymu, kai Abu 
Nidai pasmerkė Jaser Arafat už derybas 
su Izraeliu dėl Palestinos savivaldos.

ųEz'iu/ųU'

Jungtinių Tautų Saugumo Taryba 
vienbalsiai priėmė nutarimą, kad sank
cijos Lybijai bus sustabdytos, kai tik 
Lybija teismui Olandijoje išduos du sa
vo saugumo agentus, įtariamus kelei
vinio lėktuvo susprogdinimu virš Loc
kerbie vietovės Škotijoje. Iki šiol Lybi
ja atsisakinėjo leisti šiuos agentus teisti 
D. Britanijoje, dabar principiniai suti
ko, kad juos teistų škotai teisėjai pagal 
Škotijos įstatymus, jei teismas vyks Olan
dijoje. JAV ir D. Britanija sutiko su šiuo 
kompromisu.

Kongo sostinėje Kinšasoje preziden
tui Laurent Kabila ištikimi kareiviai bei 
civiliai gatvėse pradėjo medžioti as
menis, įtariamus palankumu sukilėliams 
ir čia pat vietoje juos užmušinėti. Į pi
lietinį karą įsikišo gretimos valstybės 
Angola, Namibi ir Zimbabvė, kurios 
siunčia savo karius paremti Kabilos ša
lininkus. Tuo tarpu Uganda atvirai re
mia sukilėlius. Prezidentas L. Kabila 
užsienio žurnalistams parodė karo be
laisvius, kurie sakėsi esą Ruandos ka
riai, nors Ruandos vyriausybė teigia, 
jog ji nėra siuntusi karių padėti 
sukilėliams.

Kokia bus Klaipėdos pilis?

1997 m. spalio 23 d. Klaipėdos taryba 
nusprendė surengti konkursą, kaip atsta
tyti piliavietę atsižvelgiant į nūdienos 
poreikius. Konkursui buvo pristatyti šeši 
projektai.

Klaipėdos pilis, pradėta statyti 1252 m., 
laikoma miesto kūrimosi pradžia. XVIII 
a. sparčiai tobulėjant artilerijos menui, be 
to, Klaipėdai praradus savo strateginę 
reikšmę, pilis atiteko privatiems asme
nims. Buvo išgriautos beveik visos sie
nos, bokštai, liko tik keli XIX a. sandė
liai prie Senosios Smiltynės perkėlos. 1968 
m. buvo pradėti archeologiniai tyrimai. 
Šiuo metu ištirta ketvirtadalis teritorijos, 
bastionas iš dalies restauruotas.

Pagal Vyriausybės nutarimą, Klaipėdos

Rugpjūčio 28 d. Rusijos prezidentas 
Boris Jelcinas paneigė gandus, kad jis 
ruošiasi atsistatydinti iš einamų parei
gų. Jis tvirtina, kad išbus pareigose pil
ną kadenciją. Laikinai einantis minis
tro pirmininko pareigas Viktor Čemo- 
myrdin vis dar negauna dūmos patvir
tinimo pareigose. Jis buvo gavęs komu
nistų frakcijos pritarimą, jei šie būtų 
įsileisti į vyriausybę ir jei būtų apkar
pytos prezidento galios. Komunistai 
greit atsimetė nuo susitarimo, pastaty
dami naujas sąlygas. Boris Jelcin turįs 
atsistatydinti, o komunistai turį gauti 
bent 12 ministerijų.

Neaiški politinė padėtis Rusijoje 
privedė prie rublio kurso kritimo, tarp
tautinių kreditų Rusijai užšaldymo bei 
panikos su Rusija daugiau prekiaujan
čių valstybių biržose.

Rugpjūčio 24 d. Kanados metere- 
ologinė tarnyba iškėlė į erdvę 100 metrų 
aukščio balioną, norėdama išmatuoti 
ozono kiekį virš šiaurinės Kanados. 
Rugpjūčio 29 d. balionas "pabėgo" iš 
oro biuro kontrolės ir sudaro pavojų 
transatlantiniam oro susisiekimui. Ne
pasisekė pirmieji Kanados, JAV ir D. 
Britanijos karo lėktuvų bandymai pa
šauti paklydusį balioną.

Liūtys pridarė didžiulių nuostolių 
Bangladešo valstybei, kurios du treč
daliai teritorijos atsidūrė po vandeniu, 
žmonių aukų skaičius iki rugpjūčio pa
baigos prašoko 440.

Paruošė Vytautas Patašius

piliavietė iki 2009 m. turi būti pritaikyta 
rekreacijos reikmėms ir perduota mies
tui. Kol kas čia tebėra įsikūrusi firma 
„Klaipėdos laivų remontas“ (bendrovės 
kontrolinis akcijų paketas priklauso val
stybei).

Konkursuose pateiktuose projektuose 
daug netikėtų siūlymų. Beveik visuose 
projektuose siūloma nors iš dalies atsta
tyti pilies kompleksą, įsteigti žuvų turgų, 
Danės upę paversti jachtų uostu. O štai 
340 m. ilgio krantinę, išeinančią į Kuršių 
marias, siūloma pritaikyti žmonių poil
siu i bei kruizo laivų iš užsienio priėmi inu i.

Už pirmąją vietą numatyta 12 000 Lt, 
antrąją - 6000 Lt, trečiąją - 4000 Lt. 
Konkurso vietos bus paskirstytos vėliau.
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Adelaidės Lietuvių Sąjungos Ine.
narių visuotinis metinis susirinkimas

Susirinkimas įvyko 1998 m. rugpjūčio 
mėn. 23 d. Lietuvių Namuose Adelaidė
je. Susirinkimą atidarė S-gos Valdybos 
pirmininkas Vytautas Neverauskas, pa
sveikindamas dalyvius. Į prezidiumą bu
vo pakviesti: pirmininkauti - P. Bielskis, 
sekretoriauti - B. Nemeika. Pirmininkas 
V. Neverauskas skaitė pranešimą apie S- 
gos Valdybos veiklą ir pasidžiaugė dar
niu tarpusavio bendradarbiavimu. Jis taip 
pat paprašė dalyvius atsistojimu ir tylos 
minute pagerbti praeitų metų bėgyje 
mirusius Sąjungos narius: E. Baskų, F. 
Damasevičių, Pr. Matiuką, A. Norkų, M. 
Stasaitienę.

Šiais metais reikėjo išrinkti keletą narių 
į Valdybą, bet kadangi senieji nariai visi 
sutiko pasilikti dar vienai kadencijai, 
rinkimai neįvyko. Valdyba pasiliko ta pa
ti. Dalyviai sutiko ir patvirtino plojimais.

Susirinkimo dalyviai gavo J. Bačiūno 
vardo bibliotekos ir spaudos kiosko 1997 
- 1998 m. išspausdintą lapą ir Adelaidės 
Liet. Sąjungos Ine. pelno ir nuostolio 
sąskaitos lapą, iš kurių nariai galėjo aiš
kiai susipažinti su pajamų bei išlaidų 
padėtimi. Palyginus su praeitais metais, 
pajamos sumažėjo, ypač Lietuvių Namų 
baro metinis pelnas. Vicepirmininkas D. 
Dunda perskaitė pranešimą apie baro 
taisyklių pasikeitimą. Iki šiol alkoholi
nius gėrimus reikėjo pirkti iš vietinių ba
rų, o tai pakeldavo pardavimo Lietuvių 
Namų bare kainas. Dabar valdžios įstaty
mu galima nupirkti gėrimus urmo par
duotuvėse. Bingo pelnas turi eiti labda
ros tikslams, šiuo atveju jis atiduodamas 
Lietuvių Namų Muziejui ir Bibliotekai.

Adelaidės Apyl. Valdybos pirmininkė 
J. Vabolienė padėkojo Sąjungai už leidi
mą naudotis Lietuvių Namų patalpomis 
įvairiomis progomis: ruošiant minėjimus, 
susirinkimus, didesnius ar mažesnius 
bendruomenės subu vi mus. Ji taip pat iškėlė 
jau porą metų diskutuojamą problemą dėl 
buvusio Lietuvos prezidento A. Smetonos 
lazdos ir kepurės, kurie dabar yra Adei. 
Liet. Muziejuje, atidavimo Karo Muzie
jui Kaune. Muziejaus vedėjas A. Vitku
ms tam pritarė. Jo teigimu, Lietuvai šie 
eksponatai yra daugiau reikalingi kaip 
prieškarinių laikų relikvija, ypač kad Kau
no Muziejaus vadovybė jau seniai jų pa
geidauja ir prašo. Australijos lietuviams

Ar tai (Ir. K. Bobelio nuopelnas?
Šių metų rugpjūčio 17 - tos dienos 

„Mūsų Pastogės“ Nr. 32 istoriko Ar
vydo Anusausko straipsnyje: „KGB ir 
išeivija“ rašoma: „...VLIK'o pirminin
kui dr. K. Bobeliui 1982 m. Australijo
je išgavus aukštų valstybės pareigūnų 
patvirtinimą dėl Lietuvos okupacijos 
nepripažinimo, tarptautinėje arenoje 
vėl nuskambėjo Lietuvos vardas“. 
Nežinau, kur istorikas Arvydas Anu- 
šauskas ištraukė šį dr. K. Bobelio 
„nuopelną“?

Pabaltijo valstybių de jure pripažini
mą Australijos lietuviai išgirdo per ra
diją 1974 m. rugpjūčio 3 d. rytą. Vėliau 
visa Australijos žiniasklaida (media) šį 
pripažinimą plačiai komentavo. Ma
noma, kad tai buvo padaryta su tuo
metinio Australijos min. pirm. G. 
Whitlam „palaiminimu“, kuris tuo me
tu taikstėsi į Jungtinių Tautų sekreto
riaus postą ir medžiojo balsus ko
munistinėse šalyse.

Tuometinė ALB Krašto Valdyba ir 
apylinkės valdybos, išgirdusios apie de 
jure Pabaltijo pripažinimą Sovietų 
Sąjungos integraline dalimi, siuntė 
VLIK'ui telegramas ir ragino tuoj pat 
reaguoti, bet tuometinis VLIK'as, 
vadovaujamas dr. K. Bobelio, nereaga
vo; nesiteikė net atsakyti į siunčiamas

tie eksponatai nėra labai įdomūs ir ne
daug kas kreipia į juos dėmesį. Dėl šio 
klausimo susirinkusių nuomonės skilo pu
siau: vieni pasisakė prieš eksponatų da
lijimą kitiems, kiti - kad lietuvišku Ade
laidės Muziejumi nedaug kas domėsis, o 
jeigu kartais, sąlygoms susidėjus, eks
ponatai pakliūtų į australų rankas, tai 
dauguma mums brangių ir reikšmingų 
dalykų pakliūtų j Šiukšlyną. Lietuvoje vi
sa dokumentika, albumai, medaliai ir pan. 
labai pageidautini, kadangi tai išeivių 
istorija, išeivijos gyvenimo darbai bei 
pasiekimai. Galiausiai susirinkimo da
lyviai nubalsavo prez. A. Smetonos lazdą 
ir kepurę atiduoti Karo Muziejui Kaune.

Antras svarbus iškeltas klausimas bu
vo, kas atsitiktų Lietuvių Namų lik
vidavimo atveju? Visi žinom, kad pirmoji 
ateivių karta dideliais šuoliais nyksta - ar 
dėl mirties, ar dėl senatvės nepajėgumo. 
Optimistiška būtų galvoti, kad antroji ir 
trečioji karta perimtų vairą į savo rankas. 
O jeigu perimtų, tai neplauktų ta srove ir 
tais tikslais, dėl kurių Lietuvių Namai 
buvo įsigyti, taip stropiai gerinami, au
komis bei įvairių renginių pelnais išmo
kėti, kur lietuviai rado židinį savo veiklai 
ir savo kultūrinėms apraiškoms puoselėti. 
Statute yra parašyta, kad Lietuvių Namų 
likvidacijos atveju, S-gos nariai nebus 
finansuoti, bet turtas turės būti atiduotas 
kokiai nors lietuviškai labdarai Australi
joje. Tačiau, atėjus tokiam laikui, grei
čiausiai nebus ir lietuviškų institucijų, 
kurios galėtų pasinaudoti šiuo turtu. Buvo 
pasiūlyta viską atiduoti Lietuvai, pasi
renkant specifinę įstaigą, kaip pvz., švie
timo, mokslo, medicinos ir pan. Šis klau
simas paliktas geram apgalvojimui ir ap
svarstymui. Susirinkimas baigtas Tautos 
Himnu.

S-gos Valdybos pirm. V. Neverauskas 
padėkojo nariams už dalyvavimą ir pa
kvietė visus į barą pasivaišinti gėrimais 
S-gos sąskaiton. Susirinkime kai kas skun
dėsi per tyliai ir neaiškiai pirmininko ta
riamais žodžiais, tačiau šį kvietimą visi 
gerai išgirdo ir suprato.

V. Marcinkonytė

telegramas ir laiškus, tik kai de jure 
Pabaltijo pripažinimas integraline 
Sovietų Sąjungos dalimi Australijos 
buvo atšauktas, išlindo kaip pelė iš po 
šluotos ir pasiskelbė, kad tai VLIK'o 
(suprask dr. K. Bobelio) nuopelnas.

De jure pripažinimo Pabaltijo in
tegraline Sovietų Sąjungos dalimi 
atšaukimą iš abiejų didžiųjų Australi
jos politinių Liberalų ir Darbo partijų 
išreikalavo patys pabaltiečiai nuolati
niu protestu, demonstracijomis visose 
Australijos valstijų sostinėse, stipriais 
ir argumentuotais straipsniais Austra
lijos spaudoje, apeliacijomis į par
lamentarus ir senatorius. Po min. pirm.
G. Whitlamo 1975 lapkričio 11d. pa
šalinimo iš pareigų, sekančius rinki
mus triuškinančiai laimėjo Liberalų 
partija, kuri buvo pažadėjusi, kai laimės 
rinkimus, šį gėdingą pripažinimą atšauk
ti. Ji savo pažadą ištesėjo be dr. K. 
Bobelio pagalbos ir intervencijos.

Tikiuosi, kad istorikas Arvydas 
Anusauskas atšauks savo straipsnyje 
padarytą klaidų. Daugiau žinių apie šią 
gėdingą istorinę Australijos G. Whitlam 
vyriausybės politinę avantiūrą, galima 
rasti latvio prof. Edgars Dunsdorfs 
dokumentuotoje knygoje: „The Baltic 
Dilemma“. Viktoras Baltutis

Premijos iš J.
Giedrė Būdvytienė, Kaunas

Vilniuje dešimčiai daugiavaikių šei
mų iš įvairių Lietuvos vietų išdalyta po 
2000 litų. Kitais metais tokią pat sumą 
gaus dar dešimt šeimų. Ir vėliau jos kas
met sulauks paramos. Tokiu būdu padėti 
daug vaikų auginantiems tėvams ir kartu 
prisidėti prie lietuvių tautos išlikimo nu
sprendė Australijos lietuvis Jonas Kedys, 
tam skyręs savo santaupas, sukauptas per 
50 metų.

Nebe pirmus metus Lietuvoje miršta 
daugiau žmonių negu gimsta. Per penkis 
šių metų mėnesius mirė 1627 žmonėmis 
daugiau, negu gimė. Metų pabaigoje šis 
skaičius gali siekti apie 4000. Pernai iš 
Lietuvos išvažiavo gyventi į užsienį be
veik 2 500 lietuvių. Taigi kasmet Lietu
voje lieka net 6 500 lietuvių mažiau. Kas 
bus po ketvirčio amžiaus? Jonas Kedys, 
remdamasis Statistikos departamento 
duomenimis, prognozuoja, kad dabartinė
je Lietuvos teritorijoje gyvens toks pat 
skaičius lietuvių, kaip ir slavų, lenkų, kitų 
tautybių žmonių kartu paėmus.

Ir štai šių metų pradžioje Jonas Kedys, 
atvykęs į Lietuvą, pats vienas įkuria fon
dą „Talka Lietuvos Tautai“. Santaupas 
padeda į Lietuvos bankus. Į tris dešimtis 
Lietuvoje leidžiamų laikraščių išsiunti
nėja savo straipsnius, kuriuose išdėsto jau 
minėtus argumentus, ir siūlo tiems, kurie 
gali, prisidėti prie sumanyto projekto ar 
paremti jį finansiškai. Deja, nei tarp tur
tingų lietuvių verslininkų, nei tarp val
stybinių institucijų neatsirado nė vieno, 
kuris būtų pasiūlęs bent litą ar kokią ki
tą pagalbą. Nesulaukė J. Kedys ir užsie
nio lietuvių paramos. Ir ne dėl to, kad jie 
gailėtų pinigų ar projektas jiems būtų 
pasirodęs nevertas dėmesio - tiesiog be
veik kiekvienas užsienyje gyvenantis 
lietuvis vienu ar kitu būdu, per kokį nors 
fondą, programą jau finansiškai remia 
Lietuvą. Taip kilniosios akcijos iniciato
rius lieka vienas. Bet darbą tęsia. Kasmet 
jo turimos santaupos duoda per 20 000 
litų palūkanų. Tuos pinigus jis nuspren
džia kasmet išdalyti daugiavaikėms Lie
tuvos šeimoms. Kiekvienais metais vis 
kitoms.

Paklaustas, kaip pasirinko 10 pirmųjų 
daugiavaikių šeimų, kurioms po 2000 li
tų įteikta praėjusį sekmadienį per iškil-

Naujieji Melbourno skautai vyčiai ir kandidatai su vadais

Michael Firinauskas, Vytas Brazaitis, Girius Antanaitis, Juozas Lukaitis,
Justinas Klimas, Daniel Lukaitis ir Paulius Kviecinskas.

Antanas Laukaitis - garbės prezidentas
Po Sporto šventės į Varėnos motelį-restoraną „Senoji Varėna“ suvažiavo Alytaus 

apskrities sporto veteranai. Visiems sąskrydžio dalyviams buvo įteikti atminimo 
medaliai. Sąskrydį pasveikino LTOK gen. sek. Petras Statutą ir sydnėjiškis Antanas 
Laukaitis. Po varžybų buvo išrinkta Alytaus sporto veteranų taryba, o Antanas 
Laukaitis tapo garbės prezidentu. Jis pažadėjo visokeriopą paramą. („Sportas“)

—-----"Mūsų Pastogė" Nr.?5 1998.9.7, r ,

Kedžio fondo

mingą ceremoniją Vilniaus savivaldybės 
salėje, J. Kedys papasakojo, kad po savo 
straipsnio išspausdinimo gavo daugiau kaip 
600 laiški; iš visos Lietuvos. Rašė vaikų 
auginimo sunkumais įvairiausi žmonės. 
Jonas Kedys pats visus laiškus atidžiai 
perskaitė, surūšiavo. Jei jam kilo kokių 
įtarimų arneaiškumų, paprašė šeimų, pra
šančių paramos, atsiųsti socialinės rūpy
bos organizacijos ar seniūno pažymą apie 
tai, kokias pašalpas gauna, iš kokių paja
mų gyvena. Taip iš didžiausios laiškų 
šūsnies buvo išrinkti 10, kuriems, kaip 
pasirodė J. Kedžiui, labiausiai reikia pi
nigų. Kiti gali tikėtis paramos ateinančiais 
metais ar dar vėliau. Kartu su pinigais 
daugiavaikių šeimų atstovams įteiktas to
kio turinio raštas, pasirašytas J. Kedžio: 
„Ui jūsų pasišventimą lietuvių tautai 
skiriama parama 2000 litų “.

Joną Kedį sujaudino, kad per pinigų 
įteikimo ceremoniją prisirinko pilnutėlė 
salė žmonių. Ne tik tų, kurie gavo pinigus 
ar tikisi gauti vėliau. „Nepažįstami žmo
nės dovanojo man visokiausias dovanas. 
Tautines juostas, gėles, suvenyrus. Viena 
gerokai pagyvenusi moterėlė įteikė 6 
kilogramų svorio pačios iškeptą juodos 
duonos kepalą", - pasakojo pašnekovas.

M. Mažvydo bibliotekai Jonas Kedys 
jau anksčiau yra dovanojęs daugiau kaip 
900 knygų biblioteką, kurią sukaupė 
gyvendamas Australijoje. Iš mecenato 
santaupų gali turėti vilties būti parem
tos dauguma daugiavaikių šeimų, nes 
procentai už banke laikomus pinigus bė
gant metams taip pat didės.
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Bugsip Aštuntosios paraštėse
Vytautas Patašius

Rugsėjo 8-oji, jubiliejiniais Vytauto Di
džiojo 1930-siais metais įvestoji lietuvių 
Tautos Šventė, buvo skirta tam, kad prisi
mintume didingą Lietuvos praeitį, per
žvelgtume lietuvių tautos kelią amžių bė
gyje ir dar labiau pamiltume savo tautą ir 
valstybę. Šventei pasirinktoji diena - tai 
istorinės Lietuvos valstybės galybės vir
šūnė, Vytauto (numatyto, bet sutrukdyto) 
vainikavimo karaliumi data. Ši data sim
bolizavo Lietuvos pasiekimus ir laimė
jimus, o kartu pergyventus smūgius ir tra
gizmą, vedusį prie valstybės silpnėjimo ir 
žlugimo 1795 metais.

Vytauto asmuo ir pasiekimai išnagri
nėti šimtuose veikalų ir straipsnių. Nuo 
gabaus, bet naivaus jaunuolio, Kęstučio 
vietininko iki genialaus politiko Lucko 
suvažiavime 1429 m., nuo Vorsklos mūšį 
pralaimėjusio karo vado iki Žalgirio per
galės organizatoriaus 1410 m., nuo kali
nio Krėvos pilyje iki karaliaus sosto - 
Vytauto nueitas kelias daugeliui mūsų yra 
gerai pažįstamas. Tačiau dabartinėje 
Vytauto laikų istorijos sampratoje, visoje 
mūsų istoriografijoje, yra eilė stambių 
klaidų, įsibrovusių aklai priimant lenkų 
kronikininko Jan Dlugosz vaizduotės su
kurtus tvirtinimus, ar be kritikos naudo
jant 19-to šimtmečio falsifikatą - Krėvos 
akto dokumentą.

Istorikams būtų paranku susipažinti su

Negyvos gėlės (6)
Viktoras Baltutis

(Tęsinys iš praeito "M.P." nr.)
- Tai drąsūs ir užgaulingi žodžiai. At

leidžiu tau, nes esi jaunas ir gyvenime ne
patyręs. Tavo lūpomis kalba jausmai, ku
rie dažnai nuveda į klystkelius. Gyventi 
reikia pagal nusistovėjusią ir paveldėtą 
tvarką. Nederajos ardyti, tai yra pagrindas, 
ant kurio stovi visas ne tik vienos šeimos 
gyvenimas, bet ir visos tautos, valstybės.

Neradau žodžių jam atsakyti. Tylėjau. 
Kylie, kuri buvo mano rankose, kuriai aš 
paskyriau savo gyvenimą, staiga nutolo, 
pasitraukė, pasidarė nebepasiekiama. At
sivėrė praraja, kurios peržengti neįmano
ma. Tradicijų užtvara atskyrė mane nuo 
Kylie. Pasijutau menkas ir bejėgis. Norė- 
josipriešintis, norėjosi rėkti, kad meilė ne
pažįsta tradicijų, kad jai nėra ribų ir už
tvarų, kad ji nugali visas kliūtis. Bet arjis 
supras?

- Žinau tavo nusivylimą, bet aš tau pa
dėsiu. Turiu pažįstamų Sydnėjuje ir 
Perthe. Gali ten vykti. Gausi gerą darbą. 
Pamažu pamirši ir...

- Nenupirksi manęs savo pažadais 1 Man 
jūsų tradicijos - žiauros ir tuščios!

- Kaip drįsti...?
- Drįstu, nes mano meilė Kylie ir jos 

meilė man yra daug tvirtesnė ir galinges
nė už visas jūsų tradicijas ir palikimus, 
kurie yra tik tuščias papuošalas...

- Išeik iš mano namų...! - metęs piktą 
žvilgsnį į mane, išėjo iš kambario.

Stovėjau prie lango. Ankstyvas pavasaris 
puošė europietiškus medžius, kurių šakos 
žaliavo gležnais lapais. Šešėliai driekėsi 
sodo takeliu. Išeiti ir pamiršti?! Kur eiti? 
Juk Kylie ir aš esame viena. Mūsų negali 
atskirti iš amžių glūdumos atsineštos 
tradicijos. Aš dažnai jai sakiau, kad mūsų 
niekas neatskirs! Niekas! O dabar?
į' 'mbarį įbėgo verkdama Kylie, 

bertai! Ar tiesa, kad mes... ar tiesa?
"j ’astogė" Nr.35 1998.9.7 psl.4 

1991 m. Čikagoje Vydūno fondo išleistu 
Jono Dainausko veikalu „Lietuvos bei 
lietuvių krikštas ir 1387-ieji metai“, su ja
me pateikta istorine medžiaga bei argu
mentais, ir iš pagrindų perredaguoti Jo
gailos ir Vytauto laikų Lietuvos istorijos 
aprašymą.

Vytauto Didžiojo laikų Lietuva bei visa 
ankstyvoji Lietuvos istorija buvo įkvėpi
mo šaltinis ir kelrodis 19-jo amžiaus tau
tinio atgimimo veikėjams. Lygindami 
skurdžią dabartį su primiršta didinga 
praeitimi, jie turėjo jaustis kaip tie ke
liauninkai tyrinėtojai, netikėtai užtikę ma
jų šventovių miestą centrinės Amerikos 
džiunglėse. Jie rinko žinias iš visų jiems 
prieinamų šaltinių, nekritiškai priimdami 
tiek faktus, tiek įmaišytas legendas ar ap
rašymus su detalėmis, sukurtomis kroni
kų autorių vaizduotėse, rašiusių šimt
mečiais po aprašomų įvykių. Jie priėmė 
padavimą apie Gedimino sapną įsitikinę, 
kad Gediminas įkūrė Vilnių, jie tikėjo, kad 
kryžiuočiai nužudė Vytauto sūnus.

1930 metais, minint Vytauto Didžiojo 
mirties 500-sias metines, mūsų istorikų 
tyrinėjimai buvojau toli pažengę, atski
riant tiesą nuo legendos, ar nuo tyčinių iš
kraipymų rusų, vokiečiųir lenkų kronikose. 
Visgi dar 1930 m. mūsų istorikų būrelio 
išleistoje P. Šležo redaguotoje Vytauto 
Didžiojo monografijoje dar galima rasti 
tvirtinimus, kad Vytautas buvo vedęs tris 
kartus, kad visos jo žmonos buvę rusų

- Netiesa! - Apkabinau Kylie ir stipriai 
glaudžiau prie savęs. Jaučiau jos virpan
tį kūną, o jos ašaros plovė mūsų abiejų 
veidus. - Mūsų niekas neatskirs, Kylie, aš 
visada būsiu su tavim... Mūsų niekas 
neatskirs...

Įėjo Kylie motina. Ašarotas veidas ir 
beviltiškai nuleistos rankos.

- Kylie! Eikš su manifn. Atleisk man, 
Norbertai, aš suprantu jūsų skausmą...

Abi su motina išėjo iš kambario.
Grįžau į namus. Mano šeimininkė Ivy 

žvelgė į mane skausmingomis akimis.
- Gal arbatos?.. - nedrąsiai paklausė.
- Ne. Ačiū. - Padėkojau ir užsidariau 

savo kambaryje. Ant staliuko stovėjo vaza 
su negyvomis gėlėmis. Jūs vargšelės, kaip 
ir aš. Tik stagarai be gyvybės ženklo. Li
kę spalvos priminė jų buvusį grožį, jų 
žydėjimą. Tik stagarai. Be gyvybės. Ne
žinau kaip ilgai su rūbais gulėjau lovoje. 
Girdėjau keletą kartų Ivy beldė į duris ir 
klausė ar išgerčiau arbatos. Neatsakiau. 
Neturėjau jėgų. Dingo visas gyvenimas, 
visas pasaulis, liko tik tuštuma ir... staga
rai... negyvos gėlės.

Nutilo Norbertas. Pakėlė tuščią puodu
ką prie lūpų.

- Dar nori kavos? - paklausiau. Linkte
lėjo galva. Pažvelgiau į laikrodį.

- Jau vėlu, - pasakė Norbertas. - Atleisk, 
kad aš savo bėdomis...

- Ką žadi daryti? - paklausiau.
- Ką? Žinau ką darysiu. Sunaikinsiu 

visas tradicijas. Visas. Nušluosiu jas nuo 
žemės paviršiaus, kad žmonės būtų lais
vi, kad jos nežudytų meilės, kad šaltis ir 
negailestingumas dingtų visiems am
žiams...

- Tradicijas sunku nugalėti. Jos tampa 
gyvenimo dalimi. Išstumti jas nelengva. 
Kartais neįmanoma.

- Nežinau... - pakilo Norbertas ir atsi
sveikino. Ilgai laikė mano ranką, lyg norė
damas kažką pasakyti, bet nepasakė. Išė

kunigaikštytės. Tik vėliau įrodyta, kad 
vedęs jis buvo tik du kartus ir abi jo žmo
nos - grynos lietuvės.

Eilinis išeivijos lietuvis autoritetu lai
kė A. Šapokos redaguotą 1936 m. pasi
rodžiusią „Lietuvos istoriją“. Šiandien ir 
šis veikalas, istorikų tyrinėjimams toli 
pažengus, jau gerokai pasenęs. Žinome, 
kad Gediminaičių dinastijos negalima iš
vesti iš Traidenio, kad jų prosenis buvo 
Gedimino senelis Skalmantas. Turėtume 
žinoti, kad Astravos sutartis tarp Jogailos 
ir Vytauto 1392 m. bu vo sudaryta ne As
travos dvare netoli Lydos, kaip vis dar 
kartojama daugelio mūsų istorikų, aklai 
sekant Jan Dlugosz kroniką. Lenkų is
torikai, sudarę išsamų Jogailos kelionių iš 
miesto į miestų tvarkaraštį (itinerarium), 
pasiremdami miestų išlaidų apyskaito
mis, aiškiai nustatė, kad Jogaila Lietuvoje 
1392 metais nesilankė. Vytautas susitiko

jo iš kavinės į gatvę ir dingo praeinančių 
žmonių sukūryje.

Kitos dienos ryto dienraščio pirmame 
puslapyje didžiulėmis raidėmis buvo pra
nešta žinia „Tragiškos miręs“. Perver
čiau laikraščio puslapius ir nuskubėjau į 
darbą. Tik pietų metu perskaičiau straips
nį „Tagiškos mirtys“. Reporteris rašė, 
kad viename kambaryje rasti du lavonai - 
moters ir vyro. Mirties priežastis - šūviai 
į galvą. Abu jauni žmonės. Bijojau apie 
tai galvoti, bet įkyri mintis vis sakė, kad 
tai Norbertas ir Kylie. Netikėjau. Gal tik 
nujautimas. Po poros dienų buvo paskelb
tos ir pavardės. Kylie Heys ir Norbertas 
Gražys nusižudė, negavę tėvų leidimo ve
dyboms. Paskambinau policijai, prisi— 
statydamas artimu Norberto draugu. Po
licija pranešė, kad laidotuvės vyks po po
ros dienų, kai bus baigti visi tyrimai.

Laidotuvėse dalyvavo tik keturi žmo
nės: du laidotuvių biuro tarnautojai, 
juodai apsirengusi senyva moteris ir aš. 
Netoliese stovėjo du policijos valdininkai 
ir sekė laidotuvių eigą. Po trumpos malde
lės karstą nuleido į gilią duobę.

Vieną sekmadienio popietę nuvykau į 
kapines. Suradau kapą. Padėjau puokštę 
gėlių. Kapo kauburys įdubęs. Čia ilsisi 
Norbertas Gražys, atvykęs iš tolimos Lie
tuvos. Ar žinojo namiškiai, draugai apie 
tragiško jo gyvenimo pabaigą? Takeliu 
artinosi juodai apsirengusi moteris. Tuoj 
ją pažinau. Tai ta pati, kuri dalyvavo 
Norberto laidotuvėse. Prisiartinusi link
telėjo man ir padėjo džiovintų gėlių 
puokštę. Trumpai susikaupusi pastovėjo:

- Ar jūs pažinojote Norbertą? - paklausė.
- Taip. Gerai pažinojau. Labai liūdna 

istorija. Tragiška. Dviejų žmonių meilės 
pabaiga...

- Jis pas mane gyveno, - šluostydama 
ašaras kalbėjo moteris.

- Jūs ponia Ivy Heys? - paklausiau, nors 
žinojau, kad tai ji.

- Taip. Mylėjau kaip savo sūnų. Nors iš 
labai toli atvyko, bet buvo artimas lyg 

su Jogaila Ostrow Lubelski vietovėje, tam 
Liublino ir Parčevo, Vytauto 1384 - 1389 
metais valdytos Palenkės pašonėje.

Mūsų istorikai, ignoruodami Lietuvos 
valdovų vartotą karaliaus titulą 13-tame 
ir 14-tame šimtmečiuose, sudaro sau tik
rą painiavą, kai reikia išaiškinti Jogailos 
ir Vytauto tarpusavio santykius. Jau 1930 
m. vokiečių istorikas Josef Pfitzner sam
protavo, kad Jogaila negalėjo Vytauto pa
skirti „Didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu“, 
jeigu pats tuo metu būtų buvęs tiktai Di
dysis Lietuvos kunigaikštis, nes Vytautas 
pasiliko jo pavaldiniu, bent teoretiškai, 
iki 1429 metų. Negalėjo, tai yra, nebent 
Lietuva tikrai būtų buvusi Lenkijos da
lis, jos provincija, ir jis tą skyrimą būtų 
daręs kaip Lenkijos karalius.

Lietuva nebuvo įjungta į Lenkiją - ne
žiūrint lenkų troškimų ir pastangų, Vytau
to vainiko grobimo, nes tam priešinosi ne 
tik Vytautas, bet ir Jogaila. Jogaila pasky
rė Vytautą Didžiuoju Lietuvos kunigaikš
čiu pats būdamas Lietuvos karaliumi; šį 
titulą rodo ir Jogailos antspaudas, jo dar 
kurį laiką vartotas ir po išrinkimo Lenki
jos karaliumi.

Lietuvos istorija tebelaukia esminių 
pataisų: karaliaus titulo pripažinimo Jo
gailai ir prieš jį valdžiusiems Lietuvos 
valdovams; Krėvos sutarties (jei tokia iš 
viso buvo) kritiško įvertinimo; atsisaky
mo kartoti J. Dlugosz pasakas apie Lietu
vos krikštą 1387 metais, su nekanonišku 
krikštijimu būriais bei marškinėlių da
lijimu naujakrikštams.

mano šeimos narys.
- Kodėl James Heys neleido Kylie tekėti 

už Norberto? - nejučiomis išslydo žodžiai.
- Aš žinau. Man teko panaši dalia. Ja

mes Heys yra mano brolio ku ris'mari ir 
šiandien neatleidžia, kad sulaužiau šei
mos tradicijas ir ištekėjau už svetimšalio. 
Šeimos užsispyrimas nenugalimas. Jis 
nužudė du jaunus žmones. James Heys 
neleido Kylie laidoti kartu su Norbertu, 
nors aš prašiau, maldavau, kad pasigai
lėtų nors mirusiųjų. Kylio ir Norbertas 
paliko raštelį, kuriame pageidavo būti pa
laidoti kartu. Tėvas Kylie kūną sudegino 
ir išvežė į Angliją. Juos net po mirties 
išskyrė. Neleido būti kartu. Nesuprantu. 
Turi būti kieta širdis, kad net mirusio 
pageidavimo neklauso.

Palydėjau moterį iš kapinių į namus.
- Užeik! - paprašė, kai atvykome prie jos 

namų, - parodysiu Norberto kambarį.
Norberto kambarys nedidelis. Knygų 

lentynėlė, lova ir stalas. Ant stalo krūva 
knygų ir nuotrauka, padaryta laive plau
kiant Australijon.

Pamačiusi, kad žiūriu į nuotrauką, Ivy' 
pažvelgė į mane:

- Čia stovi du jauni žmonės. Norber
tas ir... ar tik nebūsi pats?

- Taip. Norbertas ir aš. Mes ait laivo 
susipažinome.

Norberto kambaryje ant stalo stovėjo 
tuščia vaza.

- Gėles šiandien padėjau ant jo kapo, - 
lyg pastebėjusi mano susidomėjimą vaza, 
pasakė Ivy Heys.

- Nemėgstu negyvų gėlių, - norėjau 
pasakyti, bet neišdrįsau.

Vargu ar šiandien kas nors aplanko 
Norberto kapą, nes po trijų metų mirė Ivy 
Heys. Ant Norberto kapo liko tik baltas 
kryželis su įrašu:

„Čia ilsisi Norbertas Gražys, 
Bom in Lithuania

24.2.1925-23.11.1952".
(Pabaiga)
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Argi reikia rusiško filtro ?
Vytautas Doniela

Išeivijoje stebimasi, kad dabartinėje 
Lietuvoje vartojama tiek daug angliškų 
žodžių (žinoma, perrašytų lietuviškai), 
kai ne retai lietuvių kalba turi gražius 
atitikmenis. Kodėl, pavyzdžiui, sakyti 
skveras, jei yra tą patį sakantis žodis 
aikštė ir t.t.

Išeivį stebina dar ir tai, kad angliškos 
kilmės žodžiai „sulietuvinami“ gana 
keistai: iš kur ledi, jei angliškai tariama 
leidi? Kodėl spikeris, o ne spykeris, kaip 
kad turėtų būti, jei perrašoma fonetiš
kai. Gal „sulietuvintieji“ angliški ar ki
tokios kilmės žodžiai yra jau perėję 
kažkokį keistą filtrą?

Taip ir yra. Dabar Lietuvoje paplitę 
svetimžodžiai dažniausiai yra keliavę 
per rusišką filtrą. Jei jie būtų atkeliavę 
tiesiog, sakysim jš anglų kalbos, jie būtų 
lietuvinami kitaip, nes kai kuriais atve
jais lietuvių kalba turi ne tik panašius 
garsus, bet ir atitinkamas raides. Vadi
nasi, paplitusių svetimžodžių kritika turi 
būti dvejopa: pirmiausia, jie be reikalo 
išstumia lietuviškus žodžius; antra, 
dabar įsigalėjęs svetimžodžių perrašy
mas, pagrįstas rusišku alfabetu ar net 
rusišku tarimu, be reikalo klaidina ir pa
čius lietuvius. Tai matyti iš pavyzdžių.

i vietoje y
Rusiškasis alfabetas neskiria tarp 

trumposios i ir ilgosios y. Perrašant ru
siškai, angliškas žodis speaker tampa 
cnuKep. Pastarąjį perrašant lietuviškai, 
speaker tampa spikeris. Ir šitaip peak 
(viršūnė) tampa pikas, striptease - 
striptizas, leasing - lizingas, impeach
ment - impičmentas. Pastaruoju metu 
Lietuvon atvyko hileris. Kas tai? Tai 
filipinietis pseudodaktaras, angliškai

Gintaras patraukia visada
Eugenija Grižibauskienė, Vilnius

„Nėra nei lenkiško, nei latviško, nei 
lietuviško gintaro. Yra tik Baltijos ginta
ras, kurio pagrindiniai klodai kaupiasi 
Karaliaučiaus srtityje. 92% pasaulinio 
gintaro, tinkamo juvelyriškai apdirbti, 
yra būtent Baltijos jūroje ", - teigia žino
vas Šarūnas Davainis.

RemiantisNiujorke leidžiamo „Palmers“ 
katalogo duomenimis, vienas gramas gin
taro žaliavos šiandieną kainuoja 2,5 - 3 Lt, 
gatavo produkto gramo kaina šokteli iki 
10 - 20 Lt. Gintarą įvežti į Lietuvą nėra 
ribojama. Tačiau norint jį išgabenti sve
tur reikalingas Kultūros vertybių apsau
gos departamento leidimas.

„Išvežant, tiek gintaro žaliavą, tiek 
pusfabrikačius reikia visą kiekį atgabenti 
į departamentą, kur jis peržiūrimas ir 
plombuojamas. Draudžiama išgabenti 
gintaro gabalus, kurie sveria 700 gramų 
ir daugiau, nebent jie būtų blogos koky
bės ", sako pareigūnė Audronė Arulienė.

Inkliuzus (gintarus su sakuose užkon
servuotais floros ir faunos pavyzdžiais) 
paprastai peržiūri ekspertas ir leidimas 
juos išvežti duodamas tik tuo atveju, jeigu 
ten nėra kokios nors ypatingos rūšies vaba
lėlio ar augalo. Peržiūrėti dirbiniai yra 
įkainojami. Pagal galiojančią tvarką gauti 
leidimą privalo ir turistai, čia įsigiję gin
taro gaminių. Tačiau, anot A. Arulienės, 
būtų perdėm formalu, jeigu iš kiekvienos 
išvykstančios viešnios, pasidabinusios 
karoliais ir apyranke, reikalautume paro
dyti leidimą.

Vien tik praėjusiais metais iš Lietuvos 
buvo išgabenta 2009 kg gintaro žaliavos, 
402 kg pusfabrikačių, 86 000 vienetų 

vadinamas faith healer. JAV lietuviai 
protestuoja, kai jų miestas Cleveland 
yra perrašomas Klivlendas, nes juk tas 
vardas yra iš tiesų tariamas Klyv... 
Lietuviškasis alfabetas leistų ir taip 
rašyti, bet Lietuvoje spausdintas pa
tvirtintas vadovėlis rašo Kliv...

Visi šie atvejai, ir daug kitų, kur vie
toje lietuviško fonetinio atitikmens y 
atsiranda visai klaidingas garsas (ir rai
dė) i yra rusiškojo filtro padarinys. O 
kad šitaip atsitinka visai „natūraliai“, 
matyti iš sekančio pavyzdžio: miesto 
vardas Alytus yra rusiškai perrašomas 
Ajlumyc. Perrašykime jį dar kartą 
lietuviškai ir turime Alitus, kaip matyti 
net iš sovietmečiu naudoto laiškų re
gistracijos antspauduko.

e vietoje ei
Kai p. Kazimiera Prunskienė sakėsi 

esanti gintarinė ledi, angliškai tai yra 
lady. Bet rusų kalboje angliškasis garsas 
ei kažkodėl perrašomas e, todėl angliš
kasis lady ir lietuvių kalboje pasirodo 
jau ne kaip leidi, bet ledi. Moters vardas 
Kate tampa ne Keit, bet Ket - o tai jau 
galėtų būti ir Kath, ir naminis gyvūnėlis 
cat. Prieš keletą savaičių „Respublikos“ 
dienraštis pradėjo leisti spalvotą versiją. 
Pačiame pirmame puslapyje matėsi 
dabar populiarus žodis bukmekeris, taip 
pat atkeliavęs per rusišką filtrą, nes šiaip 
gi bookmaker yra tariamas bukmeiker.

gintaro dirbinių, 5594 vienetai inkliuzų. 
Tokia oficiali statistika, bylojanti apie 
gintaro keliones, jo paklausą svetur.

Tarp pirkėjų didelę paklausą turi skulp
tūros rytietiškais motyvais, gintariniai 
drambliukai - laimės, vėžliukai - ilga
amžiškumo simboliai. Į. parduotuvę už
suka kačiukų, varlyčių, kitų gyvių kolek- 
cinionieriai. Įprasta, kad gintaras yra 
brandesnio amžiaus moterų papuošalas. 
Tačiau pastaruoju metu ir jaunimas renka
si įvairius amuletus, širdutes, kryželius.

1993 metais gintaras buvo paskelbtas 
metų akmeniu. Tuomet jis buvo ypač 
madingas. O šiaip jo populiarumo banga 
tai kyla (perestroikos metais), tai slūgsta 
(pastaruoju metu). Pagrindiniai gintaro 
pirkėjai - turistai. Atvykėliai iš Pietų 
vertina minėtą skaidrų konjako spalvos 
gintarą, skandinavai-baltąjį, su kitų spal
vų intarpais, japonai mėgsta preciziškai 
atliktus citrininės, balzganos spalvos dir
binius, italės renkasi sunkius, iš neapdo
roto gintaro gabaliukų karolius. Ne vieno 
pirkėjo, tikinčio gintaro gydomąja galia, 
dėmesys krypsta į juoduosius mineralus, 
būtent šiame sakų ir žemių mišinyje 
sukaupta daugiausia jodo.

Pastaruoju metu visame pasaulyje po
puliarios gintaro ir sidabro inkrustacijos.

„ Gintaras pats yra gražus, - sako Š. Da
vainis, - tai tik prieš milijonus metų susi
formavusi derva, bet kai tu iš jos padarai 
skulptūrą, vėrinį ar taurę - tai jau visai 
kitas dalykas. Jis tampa vertingas kaip 
dailės kūrinys, nes ten įdėtas žmogaus 
darbas. Mūsų krašte gintaras ilgą laiką 
buvo kitaip traktuojamas, sakoma, jog 
reikia jo natūralų grožį pabrėžti. Gintaro

e vietoje a
Pagal rusiškus vadovėlius, rugby ta

riamas regbi (tai šiek tiek pateisinama, 
jei dėmesys labiau kreipiamas į ameri
kietišką tarimą). Tad ir lietuviškai šis 
žaidimas tampa regbis. Madinga dabar 
pakviesti ne pietums, bet lenčui (angliš
kai: lunch). O ekonomistai, kalbėdami 
apie anglišką dumping (kai konkuruo
janti valstybė ar firma savo gaminius 
parduoda nepaprastai pigiai), šį veiksmą 
vadina dempingas, kaip kad boom (in
tensyvi prekyba) tampa ne būmas, bet 
bumas, nes rusų kalboje raidės ū nėra.

g vietoje h
Rusų kalboje daug svetimžodžių su 

h yra perrašomi su g. Net Hitler tampa 
Gitler. Lietuvių kalboje ši pavardė išsi
laikė su h, tačiau populiarūs buvusios 
Rytų Vokietijos romaniukai, kur veikia 
Hilda, Helga, ir kurie per rusiškų ver
timų pakartotiną lietuvišką vertimą at
keliauja Lietu von, jau yra pilni Gildų ir 
Gelgų. Net Australijos ministras pirmi
ninkas John Howard ne kartą tapo D. 
Govardu.

Dviguba daugiskaita
Kadaise deficitiniai džinsai iš tiesų 

yra jeans. Rusiškame perrašyme šio žo
džio daugiskaita dar kartą dvigubinama, 
nes šis apdaras vadinamas nedžini, bet 
džinui (be to, angliškojo tarimoy jau ta
po i). Lietuviškai, sekant rusiškuoju ta
rimu, atsiranda džinsai. O kai asmuo 
kviečiamas vienam kitam drinksui, tai 
irgi angliškasis a drink, kurio daugis
kaita drinks eina per rusiškąjį drinksi, 
kol tampa liet, vienaskaitos drinksu. Pats 
naujausias šios rūšies darinys - pirsas. 
Pagal spaudą, „Klaipėdoje statomas 340 
m. ilgio pirsas, išeinąs į Kuršių marias“. 
Kas tai? Tai krantinė, kuri įdomesnė, jei 
jai suteikiamas angliškas žodis pier, 

iškasama tūks
tančiais tonų, 
todėl nereikėtų 
bijoti iš jo daryti 
gražius dalykus. 
Šitai seniaiper
prato danai. Pa
imtus iš mūsų 
pusfabrikačius 
išbaigia irvisam 
pasauliui skel
bia, jog tai-da
niškas ginta
ras“.

Pagal tarp
tautinę (CIBIO)
klasifikaciją, Šarūno Davainio gintarinės skulptūrėlės
gintaras priskiriamas A2 grupei, kuriai 
priklauso suakmenėjusi anglis, vėžlio 
kiautas ir dramblio kaulas.

Lietuva negali lygintis su Karaliaučiaus 
gintaro telkiniais, čia iš vieno kubinio 
metro išgaunama 4 kilogramai, o Kuršių 
mariose - 60 - 80 gramų. Tačiau tuo, jog 
Kuršmarių gelmėse dar slypi nemaži 
gintaro klodai, Š. Davainis įsitikinęs ir 
netgi ketina ateityje jį kasti.

„Dar XIX a. pradžioje prie Juodkran
tės vokiečių firma kasmet iškasdavo po 
50-80 tonų gintaro. Mes ketiname atnau-
jinti šią veiklą. Įkūrėme firmą „Amber ir 
partneriai", esame parengę gintaro gavy
bos investicijų projektą. Tačiau neran
dame investuotojų, be to, susiduriame su 
ekologine problema. Ašpats anksčiauma- 
niau, kad negalima kasinėti marių, kad 
būtų nedaroma žala. Pasikalbėjus su žu
vivaisininkais, paaiškėjo štai kas: jie tik 
džiaugtųsi, jeigu mes tą 2 metrų dumblą, 
dengiantį gintaro klodus, pakeltume, smė
lį sujudintume. Iškiltų naujų mineralų, 

kuris per rusišką nesusipratimą varto
jamas daugiskaitoje: piers. Kadangi 
rusiškai pirs, lietuviškai - pirsas.

Asmenvardžiai ir vietovardžiai
Rusiškas filtras paveikia ir vardus. 

Nobelio laureatas fizikas Rutherford 
jau Rezerfordas, nors fonetiškai jis yra 
apytikriai Radefod. Lietuvos spaudoje 
dažnai matyti Kitas Smitas, nors jis yra 
ne „kitas“, o šitas, dabartinis JAV am
basadorius Lietuvoje Keith Smith (vardo 
Keith y pagal rusišką taisyklę tampa i). 
Kas tas Vilas Juzas? Tai diplomatas Will 
Hughes. Geriau sekasi Australijos poli
tinėms asmenybėms, nes jie atpažįstami 
kaip Bobas Houkas, Polis Kitingas (vie
ną kartą tapęs Citing, kai skaitytojų in
formacijai buvo duota jo „tikroji“ pa
vardė). Visiems Australijos lietuviams 
turbūt bus pažįstamas Gogas Vaitlemas 
(kirtis ant fe). Bet kas yra tas garsus šio 
šimtmečio anglų rašytojas, lietuviams ži
nomas kaip S. Moemas (rusiškai: Moem)?

Rusiškasis filtras tebetęsia Lietuvos 
atskyrimą nuo Vakarų. Rusams - nes jų 
kitoks alfabetas - fonetinis perrašymas 
yra beveik neišvengiamas. Gi lietu
viams, kurių alfabetas yra lotyniškas 
kaip ir vakariečilį perrašymas nėra bū
tinas. Juk galima duoti abu varijantus.

Ar prasminga lietuviškai perrašyti 
svetimas vietoves? Rusiškai reikia per
rašyti rusams. Bet kai lietuviui Eastley 
tampa Istlis, keliautojas verčiau griebsis • 
tokio žemėlapio, kur vietovardžiai rašo
mi taip, kaip jie iš tikro tame krašte va
dinasi.

Australijoje ir toliau rašykime Mount 
Gambier, o ne Maunt Gambyras, Blue 
Mountains (arba Mėlynieji Kalnai), o ne 
Blū Mauntinsas - nes tai būtų tik lie
tuviškos galūnės prisegimas prie 
nereikalingai sudarkytų vardų.

kuriais maitinasi žuvys, atsirastų naujų 
nerštaviečių, o drauge ir naujos gyvybės. 
O dumblą mielai paimtų miškininkai“, - 
savo ne vienų metų svarstymus ir abejo
nes atskleidė ponas Š. Davainis.

„Finansiškai mes esame labai smulki
Žuvelė, - sakojis. - Tarkim, Milano  parodo
je šalia mūsų stendą su briliantais turėjo 
belgai. Vieno jų brilianto vertė -2 milijo
nai JAV dolerių. O Vičensos parodoje 
bendra eksponuojamų gaminių kaina 
siekė 3 milijardus JAV dolerių - kone du 
metinius Lietuvos biudžetus“.

Vertingiausiu savo skulptūrų muzie
jaus eksponatu Š. Davainis laiko 30 cm 
aukščio kilograminę skulptūrą „Pasaulio 
pažinimas“ - ant vėžlio stovinčius tris 
dramblius ir Nojaus laivą. Jos vertė - 6- 
7000 JAV dolerių.

„Vienu iš įdomiausių mūsų gaminių 
laikyčiau šv. Marijos paveikslą, kurį da
bar turi Kolito kardinolas. Darėme jį po
piežiui, tačiau dėl tam tikrų priežasčių 
neįteikėme “. (L. a.)
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Plauko šviesūs debesys 
Tėvynės padangėje (12)

Bronius Žalys

(Tęsinys iš praeito "M.P." nr.)
Rainių kankinių atminimui pastatyta 

labai graži koplyčia. Toliau „peršokda
mi“ per Virvytės upelį, pralekiame pro se
ną Luokės miestelį (įkurtą XIV a.) ir šiaip 
taip susirandame ieškomą Šatrijos pilia
kalnį. Neapsižiūrėję, į kalną užlipame pa
čiu stačiausiu jo šonu... Tai moreninė kal
va Telšių rajone, susidariusi paskutinio 
apledėjimo metu. Jos aukštis 227 m. Jame 
yra piliakalniams būdingų įtvirtinimo 
žymių. Manoma, kad I-II šimtmečio 
pradžioje čia buvo nemaža gyvenvietė ir 
senojo lietuvių tikėjimo centras.

Vėl ritasi mūsų mašinėlė neasfaltuo
tais keliais Varnių link. Varniai iki XVI a. 
buvo vadinami Medininkais, dar XV a. 
tapo Žemaičių vyskupystės centru. Mies
te 1417 metais pastatyta katedra, ir, at
rodo, dar pora bažnyčių. Varniuose yra 
gyvenęs vyskupas Motiejus Valančius, 
istorikas Simonas Daukantas.

Ieškome kelio į Girgždutės piliakalnį. 
Nėra jokių išorinių ženklų, kur tas pilia
kalnis, o informacija, rodanti aplinkines 
gyvenvietes, atrodo yra klaidinga.Var
gais negalais susirandame Pagirgždutės 
kaimą, o šalia jo ir neišpasakytai tankiu 
mišku apžėlusį Girgždutės kalną. Jo aukš
tis 228 m., o draustinis aplink jį sudaro 555 
hektarus. Tai irgi moreninė kalva, „turin
ti dvi viršūnes. Vienoje jų yra supelkė- 
jusi dauba, kur senovėje buvo kulto vieta, 
kitoje - ovali 150 metrų pločio aikštelė, 
apjuosta šlaite iškasto griovio ir pylimo. 
Girgždutė - vienas didžiausių Žemaitijos 
piliakalnių...“ - taip sako „MLT Encik

Pas Lietuvos skautus
Antanas Laukaitis

Liepos 17 dieną Nemunaičio miške, apie 
13 km nuo Alytaus, įvyko Tautinės 80 me
tų jubiliejinės Lietuvos skautų stovyklos 
atidarymas. Ją atidarė Prezidentas Valdas 
Adamkus, kuris pasidžiaugė, kad vienas 
iš pirmųjų atkurtos Lietuvos valstybės 
ženklų buvo skautiškojo judėjimo atkū
rimas. Apjuostas ąžuolo lapų vainiku, jis 
palinkėjo, kad tauri skautijos dvasia ir 
jaunatviška energija visada prasmingai 
tarnautų patiems kilniausiems tikslams, 
aiškiai išreikštiems skautų šūkyje: Die
vui, Tėvynei, Artimui.

Ši jubiliejinė stovykla truko 10 dienų. 
Tuo metu viešėdamas žinomo biznieriaus 
Egidijaus ir Snieguolės Vichriovų šeimo
je Alytuje (jie Australijoje viešėjo kartu su 
Š. Marčiulionio krepšinio mokyklos krep
šininkais), nuvažiavau ir į skautų stovyk
lą. Mokydamasis pirmoje Alytaus mo
kyklos klasėje, ir aš čia pradėjau savo 
skautąvimą, todėl man buvo taip miela ir 
smagu aplankyti šią stovyklą. Apsivilkęs 
skauto vyčio „Geležin io Vilko“ Sydnėjaus 
skautų būrelio marškinėliais, užsirišęs 
skauto vyčio kaklaryšį, važiavau susipa
žinti su šia stovykla. Prie vartų mus su
stabdė raudonomis beretėmis uniformuoti 
vyrai. Maniau, kad tai nauja skautų uni
forma. Pasirodo, jog tai buvo Savano
riškos krašto apsaugos kareiviai, kurie ir 
dienomis, ir naktimis saugojo visą didžiu
lį Stovyklos plotą, nes, kaip sakė jų vadas, 
šiais laikais nežinai žmogus, kas gali 
atsitikti, ypatingai, kai stovykloje yra tiek 
daug jaunų žmonių. Palikę savo merce- 
desą prie vartų, po visą stovyklą su Egi
dijum vaikščiojome pėsčiomis. O ji įsi-

lopedija“. Deja, per tankiai suaugusį 
mišką beveik nieko negalima pastebėti.

Jau pavakare pro Lukšto ežerą, padarę 
didžiausią lanką, privažiuojame Med
vėgalio piliakalnį - tai ledyninės kilmės 
kalva Šilalės rajone (12 km. nuo Varnių) ir 
vienas didžiausių Žemaitijos piliakalnių. 
Jo aukštis siekia 234 m. „Pilies kalne 
stovėjusi medinė pilis... 1316 m. kry
žiuočiai, nusiaubę Medininkų (Varnių) sri
tį, buvo priėję Medvėgalio pilį, bet jos 
nepaėmė: 1329 metų žiemą kryžiuočiai, 
padedami Bohemijos karaliaus Jono ka
riuomenės ir kitų talkininkų, su 200 rite
rių ir 18 000 karių, puolė Medvėgalio 
pilį, kuri po ilgos kovos pasidavė. Vienų 
metraštininkų duomenimis, 6000, kitų - 
3000 pilies gynėjų buvo pakrikštyti“. 
(MLTE).

Kalne pabuvome iki 20 valandos, ban
dydami „įminti“ jo mįsles. Jau temstant 
įsukome į senąjį žemaičių plentą, o iš ten - 
į Kauną, kurį, smarkiai audrai siaučiant, 
pasiekiame 22.30 vai. Per tas tris dienas 
padarėme 1082 km.

Liepos 3 d., penktadienis. Šiandien 
Vilniuje oficialiai atidaryta Pasaulio 
lietuvių dainų šventė, kurioje dalyvavo 
31 000 atlikėjų. Oficialus Dainų šventės 
atidarymas įvyko Prezidentūroje. Pirma
sis Dainų šventės renginys - folkloro va
karas - vyko sostinės Sereikiškių parke. 
Dalyvavo 180 folkloro ansamblių, šo
kėjai ir daininkai.

Į Dainų šventės atidarymą nuėjome, nes 
mūsų laukė kita maloni staigmena - syd- 
nėjiškės rašytojos Elenos Jonaitienės 
knygos, autobiografinio romano „Likimo 
blaškomi“, išleisto „Tėvynės sargo“ lei— 

kūrė tiesiog dieviškoje vietoje. 
Visur gražios aukštos pušys, 
puikus kvepiantis oras, gražūs 
takai, švara, jokio popierėlio ar 
nulaužtos šakelės nepamatysi. 
Gavome didžiulį stovyklos planą 
ir pradėjome savo žygį į stovyk
los štabą. Tuo laiku skautams 
vyko užsiėmimai. Matėsi kaip 
atskinj rajonų skautai puošė sa
vo pastovykles, kiti - vaikštinėjo 
jas jungiančiais takais. Tikrai 
nustebau, kai praeinantys skau
tai ir skautės pasakydavo „La
bas“, o dažnai ir paklausdavo iš 
kur aš esu. Šioje milžiniškoje 
stovykloje tikrai būtų sunku 
susigaudyti, jei kryžkelėse nebū
tų rodyklių, rodančių kur kas y ra.
Beeinant sutikau ir gerą pažįstamą iš 
Amerikos, kuris, pats būdamas senas 
skautas, atvyko čia padaryti stovyklos 
nuotraukų ir susukti filmą. Taigi kartu ir 
pasiekėme stovyklos štabo pastatą. Gaila, 
kad kaip tik tuo metu stovyklos viršinin
kas Žydrūnas Pilitauskas iš Plungės bu
vo išvykęs ir su juo susitikti nebeteko. 
Tačiau, jo padėjėja linksma ir maloni 
žemaitė Kristina Trakšelytė, kartu Su ki
tais savo padėjėjais mus nuoširdžiai pri
ėmė ir viską aprodė.

Stovykloje stovyklavo 2000 skautų. Jie 
sudarė Vakarų Lietuvos, Kauno, Vilniaus, 
Aukštaitijos, Žemaitijos, Pietų Lietuvos 
ir Jūrų skautų pastovykles. Daugiausiai 
stovyklautojų buvo iš Kauno krašto - ne
toli 500. Be Lietuvos skautų, stovyklavo
skautų atstovai iš Suomijos, Lenkijos, 
Olandijos, JAV, Australijos ir dar kitų

Jaunosios kanklininkės, dalyvavu
sios Ansamblių vakaro programoje

dyklos Vilniuje, pristatymas, vykęs „Va
gos“ leidyklos knygyne Gedimino gatvėje.

17 vai. nedidelė salė prigužėjo svečių. 
Leidyklos darbuotojas pristatė autorę ir 
jos knygą, po to ilgesnį žodį tarė ir pati, 
autorė, kuri sakė, kad knygą parašiusi 
remdamasi savo gyvenimo faktais, vaiz
duodama pirmąją bei antrąją sovietų ir 
vokiečių okupaciją, pasitraukimą iš Lie
tuvos, klajones po pabėgėlių stovyklas, 
kol pagaliau įsikūrė Australijoje. Ji pa
pasakojo apie sąlygas, vedusias prie šios 
knygos parašymo. Man pačiam teko 
trumpai papasakoti apie Australiją ir jos 
lietuvius.

Tarp susirinkusiųjų į knygos prista
tymo popietę buvo ir keletas sydnėjiškių, 
atvykusių į tėvynę vasaros atostogoms. 
Po to susirinkusieji pasivaišinto tradiciniu 
vyno stiklu ir pyragaičiais.

Liepos 4 d., šeštadienis. Šiandien Vil
niaus Kalnų parke ansamblių vakaras „Ein 
saulelė apie dangų“ - vienas pagrindinių 
Dainų šventės renginių. Sekmadienį, kaip 

šalių. Su stovyklautojais atvyko ir per 100 
jų padėjėjų. Vyriausias stovyklos skautas 
gimęs 1921 metais,ojauniausias-1993 m.

Pačioje stovykloje galiojo gana griežtos 
taisyklės. Jauniems skautams, norintiems 
iš stovyklos išeiti, reikėjo gauti leidimą. 
Vakarais vieniems skautams buvo drau
džiama palikti stovyklą, stovykloje buvo 
draudžiama turėti TV ir radijo aparatus 
bei magnetofonus. Jokiu būdu nebuvo
galima laikyti kokių nors gyvūnų, sto
vykloje draudžiama rūkyti, vartoti alko
holinius gėrimus, gadinti ir teršti gamtą. 
Bausmės - pridėtiniai darbai ir pašalini
mas iš stovyklos. Taip atsitiko dviem se
sėms, kurios be leidimo aplankė netoliese 
esančius savo draugus. Nors taisyklės čia 
ir buvo gana griežtos, tačiau mano pa
klausinėti keli stovyklaujantys skautai 
viskuo buvo patenkinti ir norėjo, kad

praneša spauda, „Žalgirio“ stadione pasi
rodys tautinių šokių šokėjai, o pirmadienį 
net 14000daininkųdainuos Vingio parke.

Autobusas prie Kalnų slėnio mus iš
metė bene tris ketvirčius valandos prieš 
koncerto pradžią. O čia žmonių, žmonių - 
kaip jūra... Nepaskubėsi, nepabėgsi, tai ir 
plaukėm drauge su visa žmonių srove. 
Laimei, kad perdien krapinęs lietus pa
vakariais sustojo. Bet vakaras, kad ir su 
megztuku, kad ir su palaidine - šaltokas. 
Susiradome savo vietas tarp keliomis 
pakopomnis išdėstytų suolų. Dairomės į 
dailiai šventės ženklais papuoštą milži
nišką sceną. Dar prieš programos pradžią 
klausytojus pradeda "užiminėti" vyro ir 
moters balsai - vyro aukštaitiška, o moters 
žemaitiška tarmė kelia juoką susirinku
siems tūkstančiams žiūrovų. Drauge su 
anekdotais, juokais ireilėraščių skaitymu, 
mus supažindina su iš visos Lietuvos prog
ramoje dalyvausiančiais ansambliais. Jie 
kol kas išsirikiavę aplink tribūną. Dai
nininkų ir šokėjų esą virš 2000. Sveikina
ma visa eilė garbės svečių.

Po sveikinimų ir kalbų dainininkai ir 
šokėjai užima savo vietas. Suskamba mu
zika... Prasideda dainų ir šokių ansamblių 
vakaro programa. Tų ansamblių tiek daug 
- iš visos Lietuvos, po kelis ar net kelio
lika iš atskirt! miestų bei rajonų. Dainuo
ja, šoka ištisas dvi valandas be sustojimo. 
Vienas programos numeris įdomesnis už 
kitą. Jiems visiems aprašyti reikėtų storo- 
kos knygos. Pabaigoje kažkur nuo kalno 
šlaitų pasipila įvairiaspalvės raketos. Vis 
dar skamba muzika, o jaunieji šokėjai dar 
ilgai šoka, sukasi ratų rateliais, kaip tik 
jaunieji moka.

Namo grįžome tik vidurnaktyje ir gero
kai sušalę (iš ko, žinoma, juokėsi mūsų 
vilniečiai draugai!).

(Tęsinys sekančiame "M.P." nr.)

stovykla traktų dar ilgiau. Šnekėjau ir su 
danų skautais. Kalbėjomės angliškai, 
kadangi lietuviškai jie buvo pramokę tik 
kelis žodžius. Jiems stovykla labai pati
ko, ir jie džiaugėsi jon atvykę.

Štabe sužinojau, kad stovykloje yra ir 
mūsų skautų iš Australijos. Besilanky
damas Kauno, Pietų Lietuvos pastovyklė- 
se, malonu buvo susipažinti su tų vieto
vių skautais, pamatyti kaip vyresni skau-
tai ruošė ir virė pietus, tvarkėsi savo ap
linkoje. Pagaliau atėjome į Žemaitijos 
pastovyklę. Čiagy veno irdu „australiukai“ 
- Antanaitis ir Skeivys (junjorai) iš Mel
bourne. Kaip tik tuo laiku, prieš pačius 
pietus, jie savo mažoje palapinėje miego
jo. Kai tik priėjome, kiti žemaitukai juos 
miegančius ištraukė iš palapinės ir mums
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Skandi žinia

Gauta žinia, kad Lietuvon prieš keletą metų persikėlęs brisbanietis 
Vincas Kuliešius nuskendo Baltijos jūroje prie Palangos. Kuliešių šeima 
jau buvo įsikūrusi Panevėžyje, o nelaimė atsitiko su draugais nuvažiavus pasi
maudyti ir pailsėti prie jūros.

Plačiau apie a.a. Vincą Kuliešių kitame "M.P." numeryje. "M.P." inf..

A. f A. Antanui Švedui
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai Marijai, dukrai Nijolei, sūnui 
Vytui, jų šeimoms bei giminėms Lietuvoje ir kartu liūdime.

Cecilija Protienė ir Birutė Nagulcvicienė

Vietoj /• A. j* A. Antano Švedo
H prisiminimui

vietoj gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 50 dolerių.
Monika Martišienė, Viktoras Martišius

ar Baiba Kalnius

Vietoj Pagerbdamas
i A. Antaną Švedą,

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju 50 dolerių.
Vytautas Patašius

Vi^SėliU A. t AX“sv«dą, 

vietoj gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 50 dolerių.
Genovaitė Jokaabaitienė su šeima

A. f A. Gertrūdai Glaubertienei 
mirus, jos vyrui, mūsų skyriaus ramovėnui Romanui, dukroms Irenai, 
Betinai ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą.

Canberros "Ramovės" skyriaus ramovėnai

A. f A. Antanui Švedui
mirus, p. Marijai Švedienei, dukrai Nijolei ir šeimai reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Ona Barzdienė, Jūratė Ivinskienė
ir Milda Bukeviėieiiė

A. f A. Antanui Švedui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Mariją, dukrą Nijolę, sūnų 
Vytą ir jų šeimas.

Jonas Zinkus, Ramunė ir
___ Rasa su šeimomis

A. f A. Veronikai Vaitelieuei
mirus Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiame jos seserį Salomėją Grybienę 
ir visas gimines.

Jouas Zinkus, Ramunė ir Rasa

A. f A. Antanui Švedui
mirus, reiškiu gilią užuojautą liūdesyje likusiems žmonai Marijai, 
sūnui Vytautui ir dukrai Nijolei Venclovienei su šeimomis.

Elena Jonaitienė

Vietoj rPagerbdami
A. f A. Antaną Švedą, 

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 30 dolerių.
Zita, Virgis, Algis, Lyn Viėiuliai

Vietoj ■[■ Pagerbdama
| a. Antaną Švedą,

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju 30 dolerių.
Liucija Žilytė

A. f A. Antanui Švedui
mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Marijai, sūnui Vytui su 
šeima, dukrai Nijolei ir dr. Irviui Venclovams ir anūkams Rasai, Aud
rei ir Markui.

Liucija Žilytė ir Irena Reisonieuė

Mūsų mielai
Meilutei Eimutienei

palikus mus, nuoširdžią užuojautą reiškiame Jos vyrui, sūnums, 
anūkėliams ir Jos broliui.

Liolė ir Kazys Bartaškai

Brangiam bičiuliui
Antanui Švedui

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Marytę, dukrą Nijolę, žentą 
dr. Irvį, anūkus dr. Rasą, Audrę irMarkų.

Užjaučiame sūnų arch. Vytautą, atskridusį iš Kanados, ir jo šeimą.
Vida, Algis, Amanda ir Rimas Kabailai, 

Laima ir Tadas Žilinskai

A. t APX^?Sved„

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dolerių.
Pajauta ir Jidiani Pulliuen

A. t APX^“ SvBdą, 

vietoj gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju 30 dolerių.
Valentina Barkus

A. f A. Antanui Švedui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai Marijai, sūnui Vy
tautui ir dukrai Nijolei bei jų šeimoms.

Laima ir Vytenis Sliogeriai

A. f A. Antanui Švedui
mirus, jo dukrą Nijolę, sūnų Vytautą, jų šeimas ir gimines nuoširdžiai
užjaučiame ir kartu liūdime. ..... — - ■

Laima, Kęstas, Venta, Carolyn ir
Antanas Protai, Liuda Bilevičienė

A. f A. Antanui Švedui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Marijai, dukrai Nijolei, 
sūnui Vytui ir jų šeimoms.

Daiva, Dan ir Aistis Bieri

A. f A. Jadvygai Venclovienei 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dr. Irviui, Nijolei, Rasai, Audrei 
ir Markui Venclovams.

Tautinių šokia; grupė "Sūkurys"

A. f A. Antanui Švedui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Mariją, dukrą Nijolę, sūnų Vytą 
ir jų šeimas.

Tautinia; šokiai grupė "Sūkurys"

A. f A. Meilutei Eimutienei 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame giliame liūdesyje likusį jos vyrą - mūsų 
mielą Kanklių ansamblio vadovą Stasį, sūnus Sigitą ir Valdą su šeima. 
Liūdime kartu su jais. Visuomet prisiminsime Meilutę, jos rūpestį ir 
pagalbą.

Melbourno Kaaikliaį ansamblio nariai: 
Danius, Jieva, Petras Arai, Aleksas, Danutė 
Brovedaniai, Danutė, Vincas Daniai, Dalytė 

Didžytė, Aleksas Kabas, Linas Kaladė, Biraatė 
Kymantienė, Raminta, Gražina Kymantaitės, 

Anthony Šukys, Nijolė Zdanienė

Klubo nariui steigėjui
A. f A. Antanui Švedui

mirus, giliausią užuojautą reiškiame žmonai Marijai, vaikams Nijolei ir 
Vytui, jų šeimoms ir artimiesiems.

Canbea*ros Lietuvių Klubo
Valdyba ir aaai-iai
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MISTIKO RM ACIJ A SYDNĖJAUS LIETU VIŲ
Pranešimas Melbourne Lietuvių Pensininkų Sąjungos nariams. Sekantis susirinkimas 

įvj ks rugsėjo 8 d. A. S.

Metinis susirinkimas
Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. Globos Draugijos metinis susirinkimas įvyks š. m. 

rugsėjo 13 d., sekmadienį, 2 vai. po pietų Lietuvių Namuose Bankstowne.
Kviečiame visas Draugijos'nares ir prijaučiančias kuo gausiau dalyvauti. Bus 

renkamas Draugijos narių mokestis, po susirinkimo pavaišinsime kava ir pyra
gaičiais, pabendrausime. SLMSG D-jos Valdyba

Lietuviški skrabalai muziejuje
Sydnėjaus Australian Museum Multicultural Arts Alliance skyriuje ruošiama 

įvairių tautų muzikos instrumentų paroda.
Etnomuzikologe Rasa Mauragienė iš Canberros mielai paskolino muziejui dalį 

savo muzikos instumentų rinkinio. Lietuviški skrabalai ir aibės molinukų puikuosis 
daugiakultūrinėje parodoje.

Paroda prasidės rugsėjo 5 d. ir tęsis iki lapkričio 1 d. "M.P." inf.

"The Millionth Migrant" - tokio pavadinimo paroda vyks Sydnėjaus Power
house Museum (500 Harris Street, Ultimo, Sydney) nuo rugsėjo 4 iki lapkričio 22 
d., kasdien nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. po pietų. Pagrindinė eksponatų tema: didžioji 
imigracijos banga Australijon po Antrojo pasaulinio karo. Parodą remia Imigraci
jos Departamentas ir kiti sponsoriai. "M.P," inf,

ALB veikėjų biografijos
Australijos Lietuvių Bendruomenėje per paskutinius 50 metų dirbo daug pasi

šventusių asmenų, kurie skyrė daug laiko ir pastangų, kad lietuviškasis gyvenimas 
Australijoje bujotų ir klestėtų. Jų pastangomis įsteigtos įvairios lietuviškos orga
nizacijos, kuriomis ir rėmėsi lietuviškas sąmoningumas, palaikydamas visas mūsų 
tautines apraiškas ir lietuviškos visuomenės gyvastingumą. Pirmieji lietuviškos 
bendruomenės kūrėjai, sulaukę vyresnio amžiaus, pasitraukė iš aktyvios veiklos, 
kiti iškeliavo Amžinybėn, palikdami ryškias savo veiklos ir gyvenimo pėdas.

Australijos Lietuvių Bendruomenės Archyve yra skyrius, kuriame kaupiamos 
visų veikėjų biografijos. Gaila, apie daug buvusių mūsų Bendruomenės darbščių 
asmenų, jau iškeliavusių Amžinybėn biografijų - žinių neturime šiame archyvo 
skyriuje.

Dabartiniu laiku Lietuvoje ruošiama nauja Lietuvių Enciklopedija, kurioje pra
šoma žinių apie lietuvių išeivijos veiklą; organizacijas ir pavienius asmenis. ALB 
Archyvas kreipiasi į visus Australijos lietuvius, prašydamas suteikti biografines 
žinias apie asmenis, kurie buvo lietuviškos veiklos priekyje, kurie rūpinosi lietu
viškumo išlaikymu, kurie savo išsimokslinimu ir talentu pasiekė aukštų įvertini
mų Australijos kultūriniame, moksliniame, socialiniame, ekonominiame ar vi
suomeniniame gyvenime. Jų trumpa enciklopedinė biografija ir nuotraukos bus 
patalpintos ALB Archyve.

Šioms biografijoms sutelkti reikalinga visų mūsų Bendruomenės narių pagalba, 
nes yra asmenų, kurie, atitolę nuo Lietuviškos Bendruomenės gyvenimo, yra nebe
pasiekiami, nors jie savo veikla yra įbrėžę gilią vagą mūsų Bendruomenės gyve
nime. Mes negalime jų pamiršti. Be to, yra jau pasitraukusių iš gyvenimo, kurių 
atminimas pamažu blėsta, ir yra vis sunkiau rasti asmenų, kurie galėtų suteikti ži
nių apie jų veiklą ir gyvenimą mūsų Bendruomenėje.

ALB Archyvas kreipiasi į visus Australijos lietuvius, prašydamas nepatingėti ir 
pašvęsti keletą valandų: surinkti žinias - biografijas bei nuotraukas ir persiųsti ALB 
Archyvui. Visa gauta medžiaga bus patalpinta Archyvo biografijų skyriuje ir, 
reikalui esant, panaudota publikacijoms Australijoje ar Lietuvoje, kurios bylos apie 
mūsų ryžtą ir pasišventimą, kuriant lietuvišką oazę Šiame tolimame kontinente.

Laukiame jūsų nuoširdaus bendradarbiavimo!
ALB Archyvo adresas: 1 Belinda Street, Evandale, South Australia, 5069. Tel. ir 

fax (08) 8363 0153. V. Baltutis
ALB Archyvo Vedėjas

Sydnėjaus lietuvių bibliotekoje. Pranešu gerb. tautiečiams, kad Sydnėjaus lietu
vių bibliotekoje dar galite įsigyti O. Baužienės atsiminimų knygą sumažinta kai
na (S 10), Viktoro Baltučio "Išsinešėme tik ilgesį'1, Vinco Kazoko "M. Pastogėje" 
spausdintų straipsnių bei vedamųjų rinkinį.

Be to, prašau pranešti, kas pageidautų įsigyti A. Taškūno "Nereikalingų 
svetimžodžių rinkinį", kurio kaina bibliotekoje $5. Prašau paskubėti, kadangi 
knygų bibliotekoje yra ribotas skaičius.

Biblioteka labai išsiilgusi savo nuolatinių bei kitų lankytojų, tad iki pasimaty
mo! Bibliotekos Vedėjas

LIETUVIŲ GRĮŽIMO Į TĖVYNE 
INFORMACIJOS CENTRAS
Gedimino pr. 24, Vilnius 2600, TeI.:(370 2) 313 623, 
Fax.: (370 2) 313 624, EI. paštas: info@lgitic.lt
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NAMUOSE
16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 9708 1414, faksas (02) 9790 3233

Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
metinis balius 

fibros paslaptis
Rugsėjo mėn. 12 d. 7.30 vai

♦ Trijų patiekalų vakarienė.
♦ Bilietų kaina - $30.
♦ Gera muzika, šokiai.
♦ Meninė programa.
Laimingas durų prizas - $100.
Bilietus galima užsisakyti iki 06.09.98 
pas Eleną Erzikov tel. 9610 2540, Laurą 
Belkienę tel. 9791 9557 arba Lietuvių 
Klube tel. 9708 1414.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

RENKITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, 
švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosiime 
jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikua 
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

Šiuo numeriu baigdama „Mūsų Pastogės“ laikinosios redaktorės 
darbą (Nr. 20-35) dėkoju visiems bendradarbiams ir korespon
dentams, prisidėjusiems prie mūsų Bendruomenės laikraščio 
leidimo. Taip pat dėkoju pažįstamiems iš Lietuvos, kurie savo ra
šiniais ir kitokia atsiųsta medžiaga paįvairino „Mūsų Pastogės“ 
turinį. Apgailestauju, kad kai kas nebuvo atspausdinta dėl me
džiagos gausos. Bet egzistuoja ateitis.

Nuo sekančio numerio (Nr. 36) darbą vėl perima nuolatinis re
daktorius Bronius Žalys, neseniai grįžęs iš plačios viešnagės Tėvy
nėje. Redaktoriui ir skaitytojams nuoširdžiai linkiu viso geriausio.

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 Talys. * * * 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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