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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
Prezidentas Valensa

pakviestas | Vilnių

Kaippraneša “The Baltic Independent“ 
(nr. 204), po sėkmingo vizito Latvijoje, 
Lenkijos Prezidentas Lechas Valensa 
priėmė pakvietimą į Lietuvą, kurioje jis 
pasirašys jau seniai ruošiamą Vilniaus - 
Varšuvos draugystės sutartį.

Pakvietimas buvo gautas telefonu iš 
Prezidento Algirdo Brazausko kovo 15 
d., po to, kai buvo sužinota, kad Lietuvos 
- Lenkijos sutartis galutinai paruošta. 
Sutartis bus inicialais pažymėta 
(parafuota) Varšuvoje kovo 18 dieną ir 
abiejų prezidentų pasirašyta Vilniuje 
greičiausia balandžio mėnesį.

Ponas Valensa sakė, kad sveikina 
Lietuvos pasiūlymą laisvos prekybos 
susitarimo tarp abiejų valstybių. 
Santykiai turėtų būti ne tik geri, bet ir 
normalūs, pareiškė Prezidentas Valensa.

Provokacijos KGB rūmuose

Kovo 15 d. „Lietuvos aide“ pranešama, 
kad „praėjusį savaitgalį keturi vyrai - 
bandė veržtis pro centrines duris ir užimti 
rūmų vestibiulį. Kovo 12 d. Genocido 
aukų muziejuje jaunuolis užpuolė ir 
sukruvino gidą, politinį kalinį. Už
puolikas buvo perduotas policijai. Policija 
iki šiol jokių veiksmų nesiėmė. Kovo 13 
d. į muziejų atėję du vyrai pradėjo 
grasinti, lupti duris.

Politiniai kaliniai sustiprino sargybą 
ir sugriežtino rūmų lankymo tvarką“.

Keista komercija

Kovo 9 dienos „Lietuvos ryte“ aprašyta 
biznio klasės vyriausybinio lėktuvo 
Prezidentui ir Ministrui Pirmininkui 
pirkimo istorija. Laikraštyje sakoma, kad 
šiųmetų vasario 17 d. Vyriausybė pritarė 
Susisiekimo ministerijos pasiūlymui 
pirkti valstybinei kompanijai „Lietuvos 
avialinijos“ lėktuvą „Jetstar 731“. Jau 
kitą dieną buvo pasirašytaA$3.5 milijono 
dolerių vertės sutartis pirkti 21 metų 
senumo lėktuvą. „Lietuvos rytas“ 
pa teikia informaciją,jogužpanašiąkainą 
buvo galima įsigyti nepalyginamai 
naujesnį ir modernesnį panašios klasės 
lėktuvą. Naujesnieji lėktuvai naudoja 
beveik tris kartus mažiau degalų, jų 
skridimo valandos savikaina yra beveik 
per pusę mažesnė.

Vienas iš lėktuvo pirkimo tarpininkų 
buvo B. Valkeris, kuris kartu su E. 
Velonskiu šią vasarą, minint S. Dariaus 
ir S. Girėno skrydžio metines, atskrido į 
Kauną ir buvo gražiai pagerbtas 
Prezidentūroje. E. Velonskio tėvas Simas 
Velonskis buvo vienas iš JAV lietuvių 
komiteto A. Brazauskui remti aktyvių 
steigėjų pernai vykusiuose Prezidento 
rinkimuose. PemaiA. Brazauskui viešint 
JAV, jis Prezidentui surengė iškilmingą 

vakarienę; prisidėjo ir finansuojant jo 
vizitą į Prancūziją bei Šveicariją.

J. Valkeris taip pat pateikė „Lietuvos 
avialinijų“ perspektyvinį biznio planą, 
už kurį tikimasi iš .Lietuvos avialinijų“ 
gauti A$ 210 000.00. Vienas iš projekto 
talkininkų iš Lietuvos pusės yra 
susisiekimo ministro J. Biržiškio žentas 
R. Ragaišis.

Lietuvos vidaus politiniai

vertinimai

Kęstutis Žičkus, rašydamas „Amžiuje“ 
(nr. 10, kovo 12-18 d.) apie paankstintų 
Seimo rinkimų galimybes ir apie LDDP 
teigimą, kad dauguma Lietuvos gy
ventojų iš vis nusivylę politika (atseit, 
jokių rinkimų, ypač paankstintų, 
nereikia, LDDP ir toliau „privalo vykdyti 
savo istorinę užduoti“ valdyti Lietuvą), 
komentuoja esamą vidinę politinę 
Lietuvos padėtį taip (cituoju):

Apytikriai šnekant, Lietuvoje elek
toratas yra pasidalijęs į tris, maždaug 
lygias, dalis: už kairę ir dešinę stabiliai 
balsuoja po trečdalį, (gi)judraus trečdalio 
simpatijas lemia daugiausia ekonominė 
padėtis. Seimo ir ypač prezidento 
rinkimuose „Brazausko partija“ nusinešė 
kairiojo ir judraus elektorato balsus.

Tas trečdalis, kuris ir Seimo ir 
prezidento rinkimuose balsavo už dešinę 
(Lozoraitis buvo dešinės kandidatas tiek, 
kiek jį rėmė Landsbergis), į pasirinkimą 
„Sąjūdis ar komunistai“ visų pirma 
žiūrėjo tautos ir valstybės egzistencijos 
aspektu. Nėra jokių požymių, kad ši 
elektorato dalis taptų mažiau aktyvi, 
priešingai, LDDP labai sekasi tą 
aktyvumą palaikyti. Nusivylė tie du 
trečdaliai, kurie pasitikėjo LDDP 
patriotizmu ir ekonominiais suge
bėjimais; tai reiškia, kad šiuo metu LDDP 
prarado ne tik judrų, bet praranda ir 
savo penkiasdešimt okupacijos metų 
augintą elektoratą. (Citatos pabaiga)

Ar pirksime lietuviškus

šaldytuvus?

Akcinė bendrovė „Snaigė“ šiemet 
planuoja pagaminti 300 tūkstančių 
šaldytuvų ir šaldiklių. Pernai gamyba 
išaugo pusantro karto. Pasak „Snaigės“ 
marketingo skyriaus direktoriaus R. 
Ziberto, sausio ir vasario mėnesį 
produkcijos pagaminta tiek, kiek 
planuota. Nors žiemą paprastai šal
dytuvų perkama mažai, „Snaigė“ 
eksportuoja 95 procentus savo pro
dukcijos į Vokietiją, Olandiją, Graikiją, 
Vyšehrado ir Nepriklausomų Valstybių 
Sandraugos šalis. Pernai Lietuvoje 
„Snaigė“ pardavė apie 8 procentus 
produkcijos, NVS bei kitose Baltijos 
šalyse - 46 procentus, Vakarų ir Rytų 
Europoje - 45 procentus. „Šiemet

Šiemet žiema ilgai viešėjo tėvynėje. Tik kovo gale atšilo!..
Nuotrauka Audriaus Silevičiaus.

planuojame skverbtis į kitas rinkas - 
Skandinavijos šalis, Austriją, Šiaurės 
Afrikos šalis, Iraną-pareiškė R. Zibertas.
- Mūsų šaldytuvų kainos beveik 
nesiskiria nuo itališkų. Prisideda 
transportavimo ir muitų kainos. Naujų 
rinkų ieškome tarptautinėse mugėse, 
spausdindami reklamas kataloguose“. 
Gamykla savo produkciją parduoda iš 
sandėlių Alytuje - šaldytuvų kaina 
svyruojanuo A$ 155 ikiA$ 240, šaldiklių
- nuo A$ 195 iki A$ 255.

O kada mes Australijoje pamatysime 
Lietuvoje gamintus šaldytuvus? Aust
ralijos ambasadoriaus Lietuvai J. E. 
Burgess teigimu, Australia eksportuoja 
du sykius daugiau į Lietuvą negu išjos 
importuoja. Australija eksportuoja vilną, 
o importuoja Lietuvoje gamintus baldus. 
Reikšminga gamybos dalis yra australų 
rankose, tad pelno dalis be abejo grįžta 
Australijon. Lietuvos Ekonominių ryšių 
su užsieniu ministerija, kuri buvo 
padariusi atatinkamus žygius, kad 
Lietuva gautų iš Australijos besi
vystančios šalies prekybines privilegijas, 
tokias kaip turi Lenkija, Čekija bei 
Vengrija, buvo panaikinta. O LDDP 
„prityrę Lietuvos valdytojai“ neapdairiai 
pasirašytose Lietuvos - Australijos 
sutartyse neatkreipė dėmesio į ele
mentarų tarptautinės prekybos principą, 
kad perkant prekes Skito krašto reikia 
pasirūpinti ir savo prekių pardavimu 

tam kraštui. Kodėl Australija negalėtų 
importuoti bent dalies „Snaigės“ pro
dukcijos, vietoje importų iš kitų kraštų, 
tuo pagerinant Lietuvos importo/ 
eksporto balansą?

Pasikeitimai prezidentūroje

Pastaruoju metu įvyko keletas per
sonalinių pasikeitimų prezidentūroje. 
Ambasadoriauti į Londoną išvyksta 
buvęs vyriausiasis prezidento patarėjas 
R. Rajeckas, neseniai į biznį pareiškė 
grįžtąs ir prezidentūros reikalų tvarky
tojas A. Buzūnas. Pastarojo išėjimas sie
jamas su jo numanomais ryšiais su „Vil
niaus brigada“. Yra žinoma, kad jis 
išrašydavo leidimus į Seimo rūmus bu
vusiam prezidento asmens sargybiniui 
J. Šimelioniui, kuris tuo pat metu saugo
jo ir nusikalstamo pasaulio „įžymybes“. 
Šiems faktams iškilus aikštėn, J. Šime- 
lionis praėjusiųmetųviduiyje buvo atleis
tas, tačiau dažnai lankydavosi Seimo ir 
Vyriausybės rūmuose. Šiuo metu jis dirba 
abejotinos reputacijos „Ekspreso“ banke, 
kurio greitesniu perregistravimu pernai la
bai rūpinosi kitas LDDP šulas G. Kirkilas.

(Eivydas Radvila, savaitraštyje, Amžius“)

Spaudai paruoši
Dr.A.Kabaila

Canberra, 1994.0307
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JEIGU BUČIAU PREZIDENTAS..
Tai ne jumoreska. Tai vienos lietuvės čaižus 

ir ką ji darytų, jei būtų valdžioje!..

Ne taip seniai per televiziją vėl kalbėjo 
Respublikonų partijos atstovas A. 
Petraitis - tas pats, kuris prezidentui 
žadėjo žirgą, jis sakė, jog Algirdui 
Brazauskui žirgo neduos tol, kol 
gyvenimas nepagerės. O tas žirgas dabar 
kaime ir laukia tikro prezidento.

Jeigu as būčiau prezidentas, tai pono 
Petraičio pažadėtasis žirgas jau tikrai 
būtų mano. Todėlgaila, kad taip niekada 
nebus. Mūsų prezidentas žirgo tikrai 
negaus, o aš niekada nesėdėsiu šioje 
aukštoje kėdėje. Todėl, kad ponas A. 
Brazauskas nemyli kitų partijų žmonių, 
taip pat ir nepartinių, o savų negali 
bausti, net iš darbo atleisti. O aš - esu 
moteris, kuriai nederėtų kištis į politiką. 
Antra vertus, esu bemokslė. Viskas jau 
per vėlu. Todėl lieka tik pamąstymai.

Taigi susimąstykime mieli Lietuvos, 
ypač kaimo, žmonės, nes ant mūsų 
krinta visa kaltė, kad nubalsavome už 
Darbo partiją.

Kartais atrodo, kad mūsų Vyriausybė 
visai nesugeba vadovauti, pasimetusi 
tarp valdininkų pertekliaus. Ponas 
prezidentas valdininkus labai myli, 
nelabai nori, kadjie savo pajamas rodytų, 
nes sulaikė jų deklaravimo įstatymą.

Tačiau pafantazuokime, nes mums, 
paprastiems žmonėms, daugiau nieko 
kito ir nebelieka. Ką aš daryčiau, jeigu 
po nakties staiga atsibusčiau pre
zidentu?. Pirmiausia paleisčiau Seimą 
ir tuoj įsakyčiau rinkti naują, tik, žinoma, 
perpus mažesnį. Tai būtų naudingiau 
visai Lietuvai. Daug pinigų susitaupytų,' 
būtų mažiau triukšmo, o darbą padarytų 
tą patį. Juk dabar atrodo, kad šian
dieniniame Seime dirba tik septy
niasdešimt jo narių, o kitų rankos 
pakėlimas nieko nereiškia. Po to 
peržiūrėčiau visas ministerijas. Man 
atrodo, kad jose per daug valdininkų. 
Girdėjau, kartą kažkas užsiminė ir mūsų 
premjerui A. Šleževičiui, kad valdžios 
per daug. O jis atsakė, kad valstybės be 
valdininkų negali būti. Ir aš sutinku, 
kad negali, bet tiek, kiek jų dabar pas 
mus prikepta, - tikrai per daug. Tai 
sovietinis palikimas, kai mums nereikėjo 
nieko taupyti. Dabar, kai viskas brangu, 
reikėtų susimąstyti.

Mūsų valstybėje darant tvarką, būtų 
galima sutaupyti daug pinigų. Latviams 
terminalo tikrai nestatyčiau (čia jau būtų 
mirtinas nusižengimas savo tautai), o 
sutvarkyčiau Kauno šeštąjį fortą ir vėl 
įkurčiau kalėjimą. Ten susodinčiau 

žvilgsnis} dabartinę padėtį tėvynėje,

Red.

pačius didžiausius Lietuvos sukčius. 
Kariuomenės telaikyčiau tiek, kiek jos 
reikia sienų ir vidaus apsaugai, nes didelė 
kariuomenė pravalgytų visą valstybę. 
Rajonuose išvaikyčiau pusę valdininkų. 
Viešpatie, apsaugok, kiek jų ten sulindę! 
Ir visi dirba tą patį darbą, todėl su 
reikalais nuėjęs žmogus dažniausiai ten 
neranda, ko jam reikia.

Gal kas pagalvos, kad aš nenormali. 
Tegul ir taip. Bet niekaip nesuprantu, 
kodėl rajone yra savivaldybės pir
mininkas ir rajono valdytojas? Kam tie 
dvyniai reikalingi, jeigu jie ne vienos 
motinos vaikai? Arba dar keisčiau - 
viršaitis ir apylinkės pirmininkas ir dar 
daug kitų valdininkų bei valdininkėlių.

„O kur juos dėsi atleidus?“ - dažnas 
paklaus. Ogi ten, kur ir visi - juk dabar 
tūkstančiai sėdi be darbo. Mums, 
sodiečiams, jie galėtų daugpadėti: įrengti 
kur nors mėsos ir pieno perdirbimo, 
obuolių sulčių mažus cechus. Kokie dideli 
mūsų šalyje sodai, bet pernai derlius 
supuvo, o mes geriame iš užsienio įvežtas 
sultis. Manau, kad panaudojant ko
operacijos metodus, reikalą būtų galima 
visai greitai išspręsti - tik reikia, kad 
atsirastų vadovai. O kol kas pas mus 
tebegyvuojarusiška sistema, aplaidumas 
ir netvarka. Policijai aš tai ne kyšius 
duočiau, kaip dabar pasitaiko, o 
pasamdyčiau Aro“ vyrus, kad ir jiems 
guminių lazdų įkirstų - tuomet daugiau 
žiūrėtų tvarkos ir nesidairytų į svetimas 
kišenes.

Su teismais tai nebežinau, ką daryčiau. 
Čia reikėtų pagalvoti, nes jie serga 
kažkokia liga. Oi, kaip juos reikia gydyti! 
Belieka bankai - apie juos nieko 
nenusimanau, bet ir ten, kaip girdėti, 
vyksta nešvarūs darbeliai. Palieku apie 
bankus spręsti kitiems, daugiau iš
manantiems žmonėms.

Taigi tuos pirmuosius tris mėnesius 
niekur nekeliaučiau ir svečių ne- 
kviesčiau, o stengčiausi daugiau važinėti 
po savo kraštą. Juk čia yra visų didžiausi 
turtai - mūsų žmonės. Be žmonių 
valstybė su savo valdininkais neišgyvens. 
Reikia žmones suprasti, juos paguosti, 
atiduoti tai, kas pažadėta, aprūpinti 
darbu, mokėti atlyginimus, šelpti 
invalidus, našlaičius vaikus ir nu
senusius. Iš žemdirbio nesityčioti, nes jis 
visais laikais išmaitino ir išmaitins tautą. 
Ar dabar geriau, kai valgome atvežtus 
skanėstus ir gyvename skolintais 
pinigais?

TRUMPAI 
IŠ VISUR
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I 
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I
j ♦ RusijosprezidentasBorisasJelcinas, 

I pora savaičių atostogavęs prie Juodosios 
I jūros,paneigėtvirtinimus,kadjissunkiai 
I serga kepenų ciroze ir kad jis kiekvienu 

. I momentu gali būti ginkluoto perversmo 
I keliu pašalintas iš pareigų.
I
• ♦ Šiaurės Brabanto muziejus Olan-
* dijoje atgavo du Van Gogh paveikslus, 
Į pavogtus 1990 metais. Asmuo, būk tai 
j ne pats paveikslų vagis, kurio rankose 
I tie meno kūriniai buvo atsidūrę, grąžino 
I juos muziejui, sąžinės graužiamas.

I
I ♦ Romoje mirė 80 metų amžiaus 
I vyskupas Alvaro del Portillo, kon- 
| troversinės katalikų organizacijos Opus 
I Dei vadovas.
I
I ♦ Per beveik dvi dienas trukusią
• apsiaustį Izraelio kariuomenė sunaikino 
1 pastatą Hebrone, nukaudama ten
* įsitvirtinusius tris musulmonų te-
* roristus. Apšaudymo metu žuvo civile 
j palestinietė bei sužeisti penki Izraelio 
I kariai.
I Šis incidentas neigiamai atsiliepė
I Izraelio deryboms su arabų kraštais, ir 
I taip jau sujaudintais Hebrono mečetės 
I žudynių.
| Izraelis padarė nuolaidų, dabar
I principiniai sutikdamas į Hebroną 
I įsileisti lengvai ginkluotas tarptautinių
• stebėtojų pajėgas.

I ♦ Kovo25d.ankstirytąLiubekomieste 
I Vokietijoje piktadariai padegė ir 
I sunaikino žydų sinagogą. Tai pirmas 
I toks įvykis pokarinėje Vokietijoje.
j ♦ Paskutinių dviejų savaičių būvyje 

į Bougainville saloje nuo sukilėlių 
I užpuolimų žuvo ar buvo sužeista daug 
I karių ir civilių. Sukilėliai be atodairos 
I puola bet kokį susisiekimą Papua N. 
I Gvinėjos vyriausybės kontroliuojamose 
I

Pafantazavau, mieli laikraščio skai
tytojai, ir pakaks. Laikas gįžti į tikrovę. 
Aš daug kur kalbėjau su kaimo 
žmonėmis. Nesvarbu, kad jie apsiriko 
balsuodami, dabar dauguma jau ati
taisytų savo klaidą. Kaimo žmonės (ir aš 
pati) norėtų, kad ponas prezidentas 
skaitytų ir „Valstiečių laikraštį“, ne vien 
„Respubliką“, nes „Valstietyje“ para
šomos visos kaimo žmonių godos. Derėtų, 
kad Vyriausybė grąžintų mums nu
savintus indėlius. Kas mums darbo, kad 
tie popieriai liko Rusijoje - galima buvo 
reikalauti, kad grąžintų. Bet tiek to! Iš 

srityse.

♦ Šiaurės Korėjai žvanginant ginklais 
ir grąsant karu Jungtinėms Amerikos 
Valstijoms ir net Japonijai, Pietų Korėjos 
kariuomenei įsakyta būti parengties 
stovyje. Po kelių dienų ir Šiaurės Korėja 
įsivedė parengties stovį.

♦ Kovo 24 d. Tijuana mieste Meksikoje 
teroristas nušovė populi arų politiką Luis 
Colosio, valdančios partijos numatytą 
kandidatu ateinančiuose prezidento 
rinkimuose. Meksikos presidentas 
Salinas paskelbė krašte gedulo dieną. 
Suimtas asmuo, įtariamas Colosio 
nužudymu.

♦ Jungtinėms Tautoms spiriant, 
Kenijos sostinėje Nairobi du svarbiausi 
Somalio frakcijų lyderiai Ali Mahdi ir 
gen. Mohamed Aideed pasirašė taikos 
sutartį. Sutartis ypač svarbi, nes 
amerikiečiams atitraukus savo gink
luotąsias pajėgas iš Somalio kovo 26 d., 
likusiems Jungtinių Tautų daliniams 
bus sunku išlaikyti kraštą nuo grįžimo į 
anarchiją. Stebėtojus baugina tai, kad 
gen. Mohamed Aideed atsimetė nuo 
panašios sutarties, jo prieš metus 
pasirašytosAddisAbeboskonferencijoje.

♦ Bosnijos serbų dalinys pagrobė ir 
išplėšė Jungtinių Tautų maisto ir vaistų 
koloną, skirtą serbų blokuojamam 
musulmonų apgyventam Maglaj miestui. 
Danų tautybės kolonos šoferiai, serbų 
išlaipinti iš sunkvežimių, buvo priversti 
eiti per lauką, kuris anot tų pačių serbų 
buvęs užminuotas.

Kovo 25 d. ties Maglaj serbai apšaudė 
britų dalinį Jungtinių Tautų tarnyboje. 
Britai atsišaudė iki jų pašauktas 
šarvuotas transporteris kariams pervežti 
sunaikino serbų bunkerį trimis pa
trankos šūviais. Tą pat dieną serbų 
artilerijaapšaudėJungtiniųTautųpostą 
prie Bugojno, sunkiai sužeisdama du 
britų kareivius. Jungtinių Tautų 
kareiviai buvo apšaudyti ir netoli Bihaco, 
Srebrenicos ir Moštaro miestų.

tų popierių mažai naudos. Pas mus liko 
visiturtai-fabrikai, pastatai, įrengimai, 
mašinos, technika. Tai mūsų pinigai. 
Tik reikia parduoti už tikrą kainą, o ne 
išmėtyti pusvelčiui.

Jeigu mūsų ponas prezidentas A. 
Brazauskas šituos visus reikalavimus 
įvykdytų, aš manau, tada jis žirgą gautų, 
ponas Petraitis savo žodį tęsėtų. O jeigu 
ne - tai manyčiau, kad prezidentas 
privalėtų Seimą pats paleisti arba mes 
patys reikalausime naujų rinkimų jau šį 
rudenį, o ne kitąmet, kaip sakė Seimo 
narys J. Bernatonis. Ir dar jis pridūrė, 
kad mes nieko nelaimėsime, nes jie vėl 
bus išrinkti. Nežinau, mieli Lietuvos 
žmonės, iš kur jūs radote ir pririnkote 
tokių „protingų ir net išmintingų“ Seimo 
narių, kad jie jau žino ir savo ateitį, 
tačiau tai, ką buvo pažadėję prieš 
rinkimus, ėmė ir pamiršo.

O šį kartą, rinkdami parašus, jau 
griežtai pareikalausime, kad išrinkti 
Seimo nariai laikytųsi duoto savo žodžio. 
Jei ne - tai geriau tegul nesiveržia į 
valdžią. Nes juk turime teisę rinkti, tad 
turime teisę ir atšaukti. Kam mums 
tuomet valdžia, jei ji mums, rinkėjams, 
netarnauja?

AdeH BUMBLAUSKIWt
Kelmės rąjonas.
Kentrių kaimas

(„Valstiečių laikraštis“ Nr 13, -1994) ■-
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Garsina Lietuvos vardą
Kas metai vasario mėnesio paskutinį 

šeštadienį „GeelongEthnic Communities 
Council“ organizuoja „PAKO FESTA“ 
festivalį glaudesniam tautinių grupių 
sugyvenimui ir krautuvių prekybos 
paskatinimui.

Šiemetinis festivalis įvyko vasario 26 
dieną West Geelongė Pakington‘o gatvėje 
- parduotuvių rajone, esant labai 
gražiam orui. '

Gatvėje europietiška aplinkuma - 
kvepia europietiškas maistas, mirga 
įvairiaspalviai tautiniai rūbai, tad 
nenuostabu, kad tą dieną susirenka 
vietos valdžios ir savivaldybės atstovai. 
Šiemet buvo priskaitoma apie 40.000 
žiūrovų.

Šis renginys skatina gerus santykius 
tarp etninių grupių ir australų, net 
nesimatė įtampos tarp makedoniečių ir 
graikų bendruomenių narių - abi pusės 
pasirodė gražiai ir kultūringai.

Kaip ir kasmet, taip ir šiemet buvo 
reprezentuojama Geelongo lietuvių 
bendruomenė - tautinių šokių grupė 
„Gegutė“, vadovaujamaBirutės Gailiūtės 
- Liebich.

PATIKSLINIMAS
Aprašant Vasario 16 minėjimą Gee- 

longe (MP Nr. 10, 1994.3.14) per ap
sirikimą praleidau, kad šokėjų grupei 
„GEGUTĖ“ vadovauja mokytoja 
BIRUTĖ GAILIŪTĖ - LIEBICH. 
Nuoširdžiai aisįrašau už įvykusią 
klaidą.

Su geriausiais linkėjimais
R-Skerieni

Grupė paruošė sunkvežimį, išpuoštą 
dekoracijomis, užrašais ir t. t. Visas 
darbas atliktas savanorių, net australų 
vienas ūkininkas paskolino nemokamai 
naują sunkvežimį. Prie puošimo ypač 
daug prisidėjo St. Patricks mokyklos 
meno mokytojai.

Geelongo lietuvių bendruomenės 
eisenos priekyje buvo užrašas 
„Lithuania“, nešamas Birutės Gailiūtės

- Liebich, sporto klubo „Vytis“ vėliavą 
nešėLilijaSkerytė-Obeliūnienė, tautinę 
vėliavą-SimonetaVisockaitė-Waisak, 
skautų tunto „Šatrija“ vėliavą - Deivid 
Reilly, sūnus Jūratės Vitkūnaitės - 
Reilly, o patį sunkvežimį, prisėdusį 
tautinių šokių grupės šokėjų, vairavo 
Romualdas Gailius. Merginos vaizdavo 
verpėjas prie ratelio, o berniukai su 
dalgiais prie šiaudų kūlio sudarė 
skirtingą vaizdą nuo kitų dalyvių.

Po eisenos, priešais miesto rotušę mūsų 
jaunieji šokėjai pašoko tris tautinius 
šokius: „Kepurinę“, „Oželį“ ir „Derliaus 
šokį“, susilaukdami iš žiūrovų daug 
katučių.

Ir prieš paradą, jo pasiruošimo vietoje 

buvo lengva atpažinti mūsų mašiną, nes 
geltona, žalia ir raudona stipriai išsiskyrė 
nuo slaviškų spalvų.

Į PAKO festivalį susirinko ne tik 
dalyvių mamytės ir tėveliai, bet ir vietos 
lietuvių organizacijų vadovai: ALB 
Geelong'o apylinkės valdybos pir
mininkas O. Schrėderis, s-gos klubo 
pinnininkas J. Gailius, sporto klubo 
„Vytis“ pirmininkė L Volodkaitė -

Dr. Alfonsą Viliuną sutiksi visur, kur 
aptariamas ar sprendžiamas lietu
viškosios bendruomenės ar Lietuvos 
reikalas. Jo pilna visur - jį sutiksi 
bendruomenės sambūriuose, jo šmaikš
čius straipsnius - pritarsi jo mintims ar 
ne - skaitysi lietuviškoje ar autrališkoje 
spaudoje... Nežiūrint jo nebe pirmos 
jaunystės, šio jaunos dvasios žmogaus 
pilna visur - toks jis energingas!..

Gandai atskrido, kad dr. Viliūnas 
neseniai atšventė 75-metį, tad ta proga 
truputis faktų apie patį sukaktuvininką.

* * *
Alfonsas Viliūnas gimė 1919 m. kovo 

29 d. Skaistgirio miestelyje, Joniškio vis., 
Šiaulių apskr., zakristijono šeimoje, tarp 
12 brolių ir seserų pats jauniausias - 
pagrandukas. Bet I-jo Pasaulinio karo 
metu, epidemijų pasėkoje, šeimoje liko 
tilt 4 broliai ir dvi seserys.

Tėvai stengėsi duoti išsilavinimą savo 
vaikams ir jie visi pasiruošė būti 
mokytojais. J aunesniesiems daugpadėjo 
vyresnioji sesuo Ona, bet jai nesutinkant 
su tuometinės valdžios ideologija, ji buvo 
kilnojama iš vienos mokyklos į kitą, o su 
ja drauge teko keisti gyvenamąją vietą 
(ir mokyklas) ir abiems jos globojamiems 
broliams - Alfonsui ir Kazimierui.

Alfonsui mokslas sekėsi- išHIpradžios 
mokyklos skyriaus, jis stojo į II Telšių 
gimnazijos klasę, III klasę jau lankė 
Kaimo „Aušros“ berniukų gimnazijoje, 
kurią baigė 1937 m. ir stojo į mokytojų 
kursus, kuriuos baigė būdamas 18 metų 
ir buvo paskirtas Raseinių apskr. 
Miknaičių pradinės mokyklos mokytoju. 
Po metų persikėlė į Vilkenų pradžios 
mokyklą Babtų vis., prie Kauno.

Akademinis Alfonso išsilavinimas 
prasidėjo jam įstojus į Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto teisių fakultetą. Į 
paskaitas važinėdavo iš Babtų, kur 
mokytojavo, autobusu arba dviračiu (25 
km distancija), bet toks studijųlankymas, 
kad ir esant jaunam, buvo neįmanomas. 
1940 m. stojo į Karo mokyklą, bet po 3 
mėnesių ši, paskutinė, laisvos Lietuvos 
Karo mokyklos laida buvo paleista... 
Persikėlė į Vilnių, ir susiradęs darbą, 
įstojo į Vilniaus universiteto ekonomikos 
fakultetą, kur tęsė studijas iki išvykstant 
į Austriją. Tuoj po egzaminų (1941. VI. 12) 
išvyko į Kauną, pas gimines ir kaip Liet. 
Aktyvistų Fronto narys birželio 21 - 22 
d. paskirtas partizanų būrio vadu, buvo 
pasiųstas į Fredą. Čia - kovoj - buvo 
sužeistas į dešinį kelį, ko pasėkoje apie 
metus laiko išgulėjo R. Kryžiaus 
ligoninėje. Po to išvyko vėl į Vilnių, kur 
dirbo „Vaidilos“ teatre administratoriumi.

Apie tą laikotarpį Alfonsas pasakoja: 
„Teatre dirbo žydas Abromavičius su 17 
metų sūnum ir 16 metų dukra. Vieną 
dieną jis paprašė, kad paliudyčiau, kad 
jis „serga“ ir negali atvykti į darbą; 
prisipažino, kad nori išvykti į Ispaniją. 
Tą paslaugą jiems padariau, bet juos 
sugavus jie mane išdavė vokiečiams ir 
buvau suimtas. Mane tardė austrų, 
kilmės esesininkas - išgelbėjo partizano 
liudijimas, sužeista koja ir 10 kg lašinių, 
bet buvau patartas išvykti iš Lietuvos, 
nes mano pavardė saugumui jau esanti 
žinoma... Gavauleidimąvyktiį Vokietiją

Koszela ir skautų „Šatrijos“ tuntininkas 
V. Mačiulis. Gal buvo ir daugiau, 
nepastebėjau, nes žmonių buvo kaip-per 
atlaidus.

Juozas Gailius

gydyti kojos. 1943 m. išvykau į Vieną, 
kur stojau į universitetą ir ėmiau gydytis“.

1945 m. antroj pusėj, grįžtant iš 
Austrijos į Vokietiją jį suėmė prancūzai, 
apkaltindami, kad jis buvęs ispanų 
Mėlynosios Divizijos narys, ir kaip toks 
- karo nusikaltėlis. Teko prasėdėti 3 
mėnesius Bregenzo kalėjime, kartu su 
vokiečių karo nusikaltėliais ir tik 
pasisamdžius advokatą pavyko iš ten 
ištrūkti, nes ten niekas nesidomėjo jo 
nekaltumu.

Nei kalėjime, nei iš jo išėjus tautiečiai 
nelankė - bijojo... Išėjęs iš kalėjimo 
laikiną prieglaudą gavo pas celės draugo 
seserį. Sužadėtuvės iširo. Vėliau 
susipažino su gailestingaja seseria 
Skrickaite ir vedėsi.

Grįžęs į Insbruką, vėl tęsė 
universitete ekonomikos studijas, kurias 
baigė apgynęs diplominį darbą tema 
„Socializacijos pasireiškimai“ ir įsigijo 
diplomuoto ekonomisto laipsnį;

Vokietijoje, kaip biznierius, buvo labai 
gerai įsikūręs.

1948 m. Freiburge gimė dukraDanielė 
Dalia (psichiatrė, dabar dirba ir gyvena 
Brisbane, Qld.)

1949 m. šeima išemigravo į Australiją. 
Čia išsiskyrė su pirmąja žmona (dabar 
jau mirusia) ir sukūrė šeimą su Jadvyga 
Liutkute.

Australijoje privalomą 2 metų sutartį 
atliko Melburne, stiklo fabrike. Vėliau 
perėjo dirbti į Sveikatos departamentą. 
Čia dirbdamas praėjo gailestingųjų se
serų kursus ir buvo paskirtas skyriaus 
vyresniuoju. Su laiku, kviečiamas 
sesers, kurios sūnus susirgo leukemija, 
išvyko į JAV, bet savo profesijoje darbo 
negavo - trūko papildomų žinių. Mokėsi 
seserų mokykloje ir įsigijo reikalingas 
kvalifikacijas, bet tuo pačiu kilo mintis, 
kodėl nepašvęsti viso gyvenimo' 
medicinai? Žmonai su dukrom likus 
Čikagoje, Alfonsas išvyko studijuoti į 
jam jau gerai pažįstamą Insbruko 
universitetą Austrijoje. Studijas baigė 
1965 m.; grįžo į Čikagą, bet darbui 
pradėti atsirado kliūčių, nes laikas, 
praleistas užsienyje nebuvo įskaitomas į 
pilietybės gavimą (reikėjo be pertraukos 
išgyventi JAV 5 metus). O be pilietybės 
kai kuriose JAV valstijose negali 
savarankiškai praktikuoti medicinos. 
Nutarė grįžti į Australiją. Prieš tai, 
norėdamas įsigyti praktikos, metus 
padirbėjo Čikagoje pas dr. Vytautą Dargį, 
po to vienerius metus Šveicarijoje. 1968 
m. grįžo į Australiją. Darbą gavo 
Meekatharra - Wiluna, WA, distrikte. 
Tada jau atsikvietė ir šeimą iš JAV.

Nukelta į 4 psl.
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Šaunios vestuvės
Saulėtąkovol9dienąšeštadienį vyko 

dr. Ritos Barkutės ir David Zemdegs 
vestuvės.

Pamergės buvo Kristina Didelytė ir 
Brigita Karazijienė, pabroliai Colin 
Mallet ir Pauls Lejinš. Ceremonijų 
meisteris - Algis Karazija.

Jaunieji prie lietuviško šakočio.

Jungtuvių ceremoniją atliko pas
torius Rolf Ortwein senoje šv. Trejybės 
liuteronų bažnyčioje. Skaitė Laima 
Barkutė - Stark ir Ilona Kocina. 
Moterys dainininkės „Les Ms“ atliko 
kelias giesmes, tarp jų ir gražiąją 
„Švento Pranciškaus Asyžiečio maldą“.

Po bažnyčios šimtas dvidešimt svečių, 
jų tarpe įvairių tautybių jaunimo, 
susirinko į tikrai šventiškai išpuoštą 
Melburno lietuvių namų salę. Į vaišių 
salę įžengiančius jaunuosius su iš
keltomis tautinėmis juostomis pasitiko 
vyrų gretos. Su duona ir druska sutiko 

jų tėveliai.
Balio ir Valentinos Barkų šeimą 

pažįsta ne tik Sydnėjaus, bet ir tolimų 
vietovių lietuviai. Gydytojai Valentinai 
Barkienei, kaip ir daugumai daktarų, 
baigusių mokslus Europoje, teko laužti 
sunkius profesinio darbo ledus šiame 

krašte. Nežiūrint to, ji pasiekė labai 
aukštas pareigas. Ilgus metus ji ėjo 
atsakingas ir sunkias ligoninės vir
šininkės pareigas Western Suburbs, o 
vėliau Fairfield ligoninėje Sydnėjuje. 
Valentina yra padėjusi daugybei 
žmonių savo patarimu, gydymu ir 
suraminimu. Agronomas Balys Barkus 
iki pensijos dirbo NSW Agrikultūros 
departamente. Jis - filatelistas, 
prisiekęs skautas, vyr. skautininkas, 
filisteris, daugybės gerų darbų atlikėjas. 
Barkų namai svetingi ir keliai apie 
Concordą yra nuvažinėti Baliui ga

benant svečius į aerodromą, parapiją, 
klubą, visus sutinkant ir išleidžiant.

Tokiuose šviesiuose ir vaišinguose 
namuose užaugo dvi dukros Laima ir 
Rita.

Abi nuo mažens aktyviai dalyvavo 
visur: pranešėjos įvairiuose paren
gimuose, parapijos mokykloje, tau
tiniuose šokiuose, skautuose, Pasaulio 
jaunimo kongresuose.

Rita taip gerai baigė lituanistinius 
kursus, jog mokytojai atrodė, kad Rita 
galėtų pati perimti šį darbą ir galėtų ruošti 
kitus brandos atestato egzaminui.

Grįžtant prie vestuvių, reikia pa
sakyti, kad paskutiniais metais 
Australijoje yra graži tradicija, tai 
„Sadutės“ šokis jaunajai. Jį šiose 
vestuvėse subtiliai surežisavo p. Dalia 
Antanaitienė. Mums atrodė, kad esame 
senojoje Lietuvoje, kur menėje prie 
žvakių šviesos merginos, pasipuošusios 
šventiniais tautiniais rūbais, su gėlėmis 
sveikina savo kunigaikštytę Ritą.

Sklandžiai vestuvių eigą pravedė 
Algis Karazija, paaiškindamas sve
timtaučiams kai kurias lietuviškas 
vestuvių tradicijas. Vestuvių vaišėms 
patarnavo Melburno tautinių šokių 
grupės „Gintaras“ merginos ir keli 
vaikinai, tokiu būdu užsidirbdami dalį 
lėšų savo kelionei į Lietuvą.

Reorganizuojasi „Sūkurys44
Sydnėjuje ilgą laiką veikusios tautinių 

šokių „Sūkurio“ grupės veikla paskuti
niu metu buvo sumažėjusi - veikė tik 
senjorų grupė.

Šiuo metu jau yra atsikūrusi jaunimo 
grupė (9 poros), kurią tautinių šokių 
moko Jūratė Valytė, veikia ir toliau vete
ranai (irgi 9 poros). Norima įsteigti pačių 
jauniausiųjų grupę, kurių būtų nemažai, 
bet jiems trūksta mokytojų.

Buvusieji mokytojai - Jonas Biretas ir 
Elena Erzikov dėl šeimyninių reikalų iš

Sveikinimų buvo daugybė: iš įvairių 
Australijos vietovių, Lietuvos, Ame
rikos, Šveicarijos, Anglijos. Ypatingo 
dėmesio susilaukė Ritos dviejų tetų 
Aldonos (iš Čikagos) ir Ramutės (iš 
Lietuvos) geri linkėjimai.

Kalbėtojai buvo: dr. A. Kabala, dr. 
Valentina Barkienė, Algis Karazija, 
jaunojo motina p. Irma Zeidegs, 
pabrolys Collin Mallett, Rita irlavid.

Jaunosios motina papasakoj kad 
Rita, jau penkių metukų būama 
nusprendė, kad ji bus dantų gydjoja — 
taip ir padarė. Studijas baigusdirbo 
Sydnėjuje, Melburne, LondoneDaug 
keliavo. Atvykus Ritai į Londoą, ją 
globojo sesuo Laima ir švogeris Mhael.

David Zemdegs dirba kompiterių 
srityje ir yra aktyvus demkratų 
partijoje. David yra gerai pažįtamas 
lietuvių jaunimui Melburne, ne groja 
mišrioje lietuvių- latvių kapeloj.

Rita padėkojo tėveliams ir sveiams, 
pasidžiaugė, kad jos vestuvės suampa 
sujos tėvų 47-ta vedybine sukatimi. 
Džiaugsmingai su šampanu • „Il
giausių metų“ buvo pasveikintRitos 
tėveliai.

Taip šauniai praėjo dviguba žente. 
Laimingo gyvenimo Ritai ir D.vid ir 
ilgiausių metų Valentinai ir Balui!

V. K.

„Sūkurio“ vadovų - mokytojų tirėjo at
sistatydinti. Energingoji MarinsCoxaitė 
ilgesniam laikui išvyksta į Lieuvą. Už 
jų įdėtą darbą „Sūkurys“ jiems ra labai 
dėkingas. Laimei, ją - kartkatėmis - 
pavaduoja p. Marina Cox. „Sūhrį“ ad
ministruoja Rasa Blansjaar.

Balandžio 17 d. šaukiamas „akurio* 
šokėjų, jų tėvų ir mokytojų suirinki- 
mas, po kurio, tikimasi, tutinių 
šokiųgrupės veikla suspindės is įaujo.

ft.fflaisjaar

Dr. Alfonsas Viliiuias švenčia 75
Atkelta iš 3 psl.

Dukros jau buvo paaugusios - dabar jos 
jaulankė gimnaziją. 1971(arl972)šeima 
persikėlė į Sydnėjų, kur dukros baigė 
gimnaziją ir stojo į universitetus. Ginta 
baigė teisę ir yra gerai įsikūrusi, Vida, 
baigusi farmaciją, po metų nutarė 
studijuoti mediciną, o dabar specializuojasi 
anestezijos srityje.

Nuo pat atvykimo į Australiją Alfonsas 
pradėjo rašinėti medicinos ir politiniais 
klausimais į profesinius (medicinos) bei 
visuomeninius laikraščius ir žurnalus. 
Jo straipsniai, spausdinti profesinėje 
spaudoje, yra persispausdinti net 11 
kraštų medicinos žurnalų, biuletenių, 
naudojami gydytojų. Bendradarbiauja 
irlietuviškojebendruomeninėjespaudoje 
-„Laisvojoj Lietuvoj“ „Tėviškės aiduose“, 
„Mūsų pastogėje“ ir kt. Paskutiniu metu 
jo straipsnių nemažai tilpo Lietuvos 
laikraščiuose.

Dr. A. Viliūnas sakosi nemėgstąs 
organizuoto gyvenimo. Nors tai gal 
nevisai tiesa. Sovietų okupacijos metu 
jis priklausė Lietuvių Aktyvistų Frontui 
(apie kurį jis sako, kad „... nors ši 
organizacija dabar aktyviai neveikia, aš 
dar ir dabar jaučiuosi jos nariu“), čia, 
Sydnėjuje, priklauso Pavergtų tautų 
komitetui, aktyviai reiškiasi Australijos 
lietuvių bendruomenėje ir 1.1.0 į skautus 
įstojo 1929m. būdamas dar antros klasės 
mokiniu Telšių gimnazijoje. “Žemės 
skautuose“išbuvęsiki 1934m. ir pasiekęs
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skiltininko laipsnį. Šiaulių gimnazijoje, 
jau būdamas septintokas, įstojo į jūros 
skautus ir buvo valties valtininku. 
Lietuvoje dar priklausė šauliams, iki 
uždarant šią organizaciją 1940.VI. 15.

Su skautais vėl teko susidurti 
Sydnėjuje-1974m. jis netbuvoišrinktas 
Sydnėjaus Skautų Židinio tėvūnu ir juo 
išbuvo bene dvi kadencijas...

Kiek girdėti, Sukaktuvininkas yra 
paruošęs knygelę (ar jų seriją) medicinos 
temomis ir ją spausdina Lietuvoje.

O tuo tarpu - visa ko geriausio 75- 
mečio proga, Daktare!

lt./.

SVEIKATOS PABARIMŲ 
KNYGA

Dr. A. Viliūno mediciniškų straipsnių 
rinkinys „Dr. A. VILIŪNO PATARIMAI 
APIE SVEIKATĄIRLIGAS, SUKAITYTI 
PER AUSTRALIJOS RADIJĄ“, ką tik 
pasirodė Lietuvoje. Tai 48 psl. leidinys. 
Įvadą parašė prof. Zigmas Satkevičius, 
išleido „Medicinos“ leidykla Kaune.

Dalis šių straipsnių taip pat buvo 
spausdinta „Mūsų pastogėje“. Medi
cininėmis temomis lietuvių kalba knygų 
Australijoje lig šiol nebuvo. Tik nežinia, 
ar šios knygos daug matysime šiame 
žemyne - greičiausia ja pasinaudos 
tėvynainiai!..

Sveikiname dr. Alfonsą Viliūną su pir- 
mąja knyga.

B. Z.

„Sūkurio“ veteranai viename is savo pasirodymų.

Kovo 11 Hobarte
Kovo vienuoliktą - Lietuvos ne

priklausomybės atstatymo dieną mi
nėjome Hobarte sekmadienį kovo 13 d., 
susirinkę išklausyti mišių Glenorche 
parapijos bažnyčioje.

Kadangi neturime lietuvio kunigo ar 
bažnyčios, į kurią visi susirenkame 
sekmadieniais, Ramūnas Tarvydas 
suorganizavo visus išklausyti mišių 
laikomų įprastu laiku parapijiečiams 
šioje bažnyčioje.

Parapijos kunigas Michael Delaney 
pradėdamas mišias pranešė, kad mišios 

aukojamos Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymui paminėti ir prašė visus 
susmilkusius prisiminti Lietuvą savo 
maldose kartu su lietu viųbendruomenės 
nariais, atsilankiusiais į šias mišias.

Mišių metu Ramūnas Tarvydas prie 
mikrofono sugiedojo „Sveika Marija, 
motina Dievo“. Nors Ramūno raginami 
visi lietuviai sėdėjome vienoje grupėje, 
kad galėtume bendrai prisidėti prie jo 
giedojimo, girdėjosi tik vienas kažkieno 
balsas. Prisimenant kaip gerai yra

Nukelta į 7 psl.
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„NUŠALINTOS PERSONOS “
ATKEUAUJA\ AUSTRALIJĄ

Kansas universiteto teatras yra 
pakviestas dalyvauti Tarptautinėje 
moterų dramaturgių konferencijoje 
Adelaidėje. Pjesės „Nušalintos  personos“ 
premjera įvyko Kansas universitete 
(JAV) pernai gruodžio pradžioje. Veikalo 
autoriai ir režisieriai - Liuda Apinytė - 
Popenhagen ir Ron Popenhagen, aktoriai 
-universiteto teatro fakulteto studentai.

Liuda ir Ron abu yra doktorantai, dėstą

Liuda ir Ron Popenhagen vienoje iš pastatymo scenų.

scenos meną Kansas universitete.
.Nušalintų personų“ veiksmas

Spektaklis „Nušalintos personos' 

3 iki 10 dienos.
Pakeliui visa trupė žada užsukti į 

Sydnėjų ir liepos 17 dieną pasirodyti 
Lietuvių klube Bankstovme.

Mūsų skaitytojų dėmesiui siūlome 
ištraukas iš Miko Kalinausko reviu 
apie „Nušalintas personas“ (rašyta 
1994 vasario 12).

Studjuojant ir gyvenant Kansas‘e, 
Amerikos viduryje, galima beveik 
užmiršti apie Lietuvos egzistavimą. 
Ryšiai su Lietuva yra gana reti, todėl 
buvau nustebintas ir sudomintas teatro 
afišų, kurios skelbė apie „Nušalintų 
personų“ (“Displaced Persons“) spektaklį 
Kansas'o universitete, Lawrence. Pjesę 
parašė ir režisavo Ron ir Liudvika 

Popenhagen'ai, kurie ten dėsto bei dirba 
teatro fakultete. Susisiekiau su jais ir 
buvau pakviestas pasižiūrėti jų spek
taklio. šis straipsnis yra mano įspūdžių 
rezultatas.

„Nušalintų personų“ veiksmas 
koncentruojasi Vilniuje - „ dingusiame 
mieste“ arba „mieste be vardo“ nuo 1919 
iki 1991 metų. Veiksmas taip pat vyksta 
Paryžiuje ir Sibire. Sudėtinga pjesės 

geografija ir laiko rėmai tarnauja kaip 
didžiulis fonas, kur praeitis susiduria su 
dabartimi, realybė su vaizduote, ir visa 
tai sukuria nepaprastą istoriją.

Vaidinimas prasideda Nijolės (Kasi 
Brown) atvykimu iš Paryžiaus į Vilnių 
1991 metų sausyje, ją pasitinka giminės. 
Aldona (Amy Steinhaus), Nijolės senelės 
teta, pasakoja apie savo jaunystę, laikus, 
„kai romantizmas buvo dar gyvas“, savo 
draugę Rachel, netektį ir nutrauktas 
svajones. Aldonos istorija suriša praeitį 
su dabartimi ir įtraukia žiūrovą į 
pamirštą pasaulį su daugybe charakterių 
ir potemių. Nijolė, okartu sujair žiūrovai, 
susipažįsta su turtinga Vilniaus istorija: 
miesto daugiatautiškumu, legendomis, 
politinėmis ambicijomis , ryšiais tarp 
Rytų ir Vakarų...

Pjesė pasirodė labai aktuali (statyta 
gruodžio 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 dienomis). 
Situacija dabartinėje Europoje, ypač 
buvusioje Jugoslavijoje, yra graudžiai 
panaši į padėtį Rytų Europoje prieš ir po 

pasaulinio karo. Aiški paprastų žmonių 
likimo paralelė praeityje ir dabar, 
Vilniaus ir Sarajevo panašumas. Įsiminė 
personažas vardu Sarah Jevo, keturių 
sūnų motina.

Susitikime po spektaklio, pjesės 
autoriai ir režisieriai Ron ir Liudvika 
Popenhagen papasakojo apie „Nušalintų 
personų“ sukūrimą ir savo kelią į 
Kansas'o universitetą. Pasirodo, jie dirba 
bei kuria kartojau gana ilgą laiką. Ron 
ir Liudvika dėstė ir statė spektaklius 
daugelyje pasaulio vietų. Jie susipažino 
Paryžiuje, po to dirbo Kalifornijoje 
(University of California at Santa 
Barbara), Niujorke (State University of 
NY at Stony Brook), Prancūzijoje, 
Anglijoje irnetgi Lietuvoje-valstybinėje 
konservatorijoje (1991 ir 1993 metais). 
„Nušalintų personų“ idėja gimė gana 
seniai - apie 1986 metus. Marko Šagalo 
paveikslai ir įvaizdžiai pastūmėjo Ron ir 
Liudviką susidomėti Rytų Europos 
dvasiniu palikimu. Australijoje, 
Lietuvoje, Vokietijoje ir kitur jie 
susitikdavo su nušalintomis personomis 
- moterimis, kurių papasakotos istorijos 
tapo pjesės pagrindu.

• • •

Ron Popenhagen dėsto režisūrą ir 
scenosjudesį Kansas'o universitete, prieš 
tai scenos meną dėstė California 
university at Santa Barbara ir Stony 
Brook universitete Niujorke. Jis mokėsi 
pasJ.LecoąirbuvojoasistentuPaiyžiuje 
ir Filadelfijoje. Jis dėstė Commedia 
delTArte techniką Lietuvos nacionalinėje 
konservatorijoje ir režisavo bei vaidino 
pjesėje ■ . i aktoriams ir pernešamai 
'architektūrai' Paryžiuje. Jistaip
pat režisavo Theatre Oblique pa
statymus Los Angeles tarptautiniame 
kaukių festivalyje, Houstono tarp
tautiniame festivalyje ir festivaliuose 
Australijoje ir Europoje. Jis ir Liudvika 
Popenhagen neseniai vaidino Beketo 
“Worstward Ho“ dalyvaujant Frederick 
Neumann.

Liudvika Apinytė - Popenhagen 
dėsto improvizaciją Kansas‘o uni
versitete, mokė vaidinimo meno 
California universitete Santa Barbaroje 
ir Stony Brook universitete Niujorke. Ji

ATSIŲSTA PAMINĖTI

IšVokietįjosmuskątikpasiekėVasario 
16 gimnazijos 1992-93 mokslo metų 
metraštis. Tai 66 psl. (plius viršeliai) 
knygutė, kuri išsamiai supažindina su 
šios, vienintelės-beLietuvos -Europoje 
lietuviškos gimnazijos veikla.

Kuratorijos žodyje sakoma: „Jau tuoj 
bus 40 metų, kai mūsų Vasario 16 
gimnazija Hiutenfelde. Nors mokykla 
jau seniai čia įsikūrusi, bet ji liko jauna, 
kaip ir anais laikais, kai ji iš Dypholco 
buvo perkelta į Hiutenfeldą...“ (Iš 
Dypholco gimnazija perkelta į Hiu
tenfeldą 1943 m, taigi 50-metis suėjo 
praeitais metais).

Metraštyje pateikiama smulkoka 
Vasario 16 gimnazijos istorija, api
būdinamos mokslo programos, mokiniai, 
bendrabutis, duodami mokytojų ir 
mokinių sąrašai. 1950m.gimnazijąlankė 
50 mokinių, tačiau per dvejis metus jų 
skaičius išaugo iki 200.

1954 m. gimnaziją perkėlus į Hiu
tenfeldą,jojemokėsi 156 mokiniai. 1970- 
84 - tarp 60 ir 70.

1992-93 m. gimnaziją lankė 102 
mokiniai: 59 iš Vokietijos, 23 iš Lietuvos,
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Žmonės užmiršo pasaką.

mokėsi pas J. Lecoq Paryžiuje ir buvo 
scenos judesio specialistės Monikos 
Pagneux asistente Londone ir Paryžiuje. 
Ji taip pat mokėsi pas Ariane 
Mnouchkine Bali kaukių ir Šekspyro 
srityje, vaidino Jonesko pastatyme 
Liucernos forume, vaidino judėjimo" 
rolėse Opera de Paris, vaidino Teatro 
studijoje Edinburge, dirbo filmuose ir 
televizijoje Australijoje ir Prancūzijoje. 
Ji vaidino kartu su Ron Popenhagen 
festivaliuose su Theatre Oblique 
Australijoje, Europoje ir Jungtinėse 
Amerikos Valstijose.

Šio rašinio autorius Mikas 
Kalinauskas studijuoja ekonomiką ir 
tarptautinius finansus koledže Kansas 
Cityje.

7 iš JAV, 6 iš Brazilijos, 2 iš Kanados, 2 
iš Urugvajaus ir po vieną iš Argentinos, 
Mali ir Australijos.

Lietuvių kalbai į savaitę skirtos 4 
pamokos (5 ir 6 klasėse - po 6 pamokas).

Paminimi mirę mokytojai - a. a. Nida 
Misiulytė ir a. a. kun. dr. Petras 
Bašinskas, pastarasis kurį laiką buvęs 
gimnazijos direktoriumi. Kronikos 
skyriuje - svarbesni to meto įvykiai 
gimnazijoje: minėjimai, vakarai, šven
tės... „Meno saviveiklos“ skyrelyje 
suminėti veikiančių organizuotų vienetų 
pasireiškimai: gimnazijos ansamblio, 
skautų, ateitininkų, dainų būrelio, 
gimnazijos kuratorijos ir fondo Vasario 
16gimnazijairemti.Metraštyjerandame 
ir stipendijų fundatorių, rėmėjų, aukotojų 
sąrašus ir 1.1.

Vasario 16 gimnazija ir toliau prašo 
tautiečių paramos. Aukas patariama 
siųsti per lietuvių bendruomenę.

Matraštis gausiai iliustruotas.

LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
METRAŠTIS -1992/3. Leidėjas: Vasario 16 
gimnazija, 1993 m. Metraštį paruošė: Ona 
Šiugždinienė, Marija Šmitienė ir Andrius 
Šmitas. Viršelis: Alfonso Krivicko.
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gSPORTAS
„LAISVĖS“ jachta Australijoje

(tęsinys, pradžia Nr. 12)

Konradą Žurauską iš Kauno pa
klausiau, kaip jis pateko į šią kelionę 
ir kaip sekasi.
- Reikia pasakyti, kad tai atsitiko 

beveik netikėtai. Aš buriuoju neilgai, tik 
11 metų. Kelionė, nors ir netikėta, bet 
labai jau įspūdinga. Nuo pat savo 
jaunystės aš labai mėgau jūrą, tačiau 
dėl įvairių priežasčių negalėjau anks
čiau įsijungti į jūros gyvenimą. Kelionė 
man nenusibodo ir aš esu labai paten
kintas, nes tai yra mano pirma kelionė į 
užsienį.
- O kaip Australia atrodo?
— Apie Australiją esu nemažai anks

čiau girdėjęs, mokykloje mokėmės, tačiau 
tikrai nežinojau, kad čia toks palaimin
tas kraštas. Nors gal ir čia yra visokių 
problemų, tačiau jos jūsų daug nepalietė 
ir tikiu, kad nepalies. O lietuviai čia yra 
nuostabūs, ir aš jums linkiu ir toliau taip 
ramiai ir gerai gyventi, nepamirštant ir 
mūsų tėvynės Lietuvos.

Tėvas ir sūnus - jūreiviai Vytautai Vitkauskai.

Vilniaus pedagoginio universiteto 
studento Sauliaus Budrevičiaus, 
mėgstančio sportą, paklausiau:
- O kaip ar nesusi trukdo tau mokslas, 

paliekant universitetą net dviem 
metams?
- Manau, kad ne, nes mane išleido 

akademinių atostogų ir, keliaudamas 
aplink pasaulį aš tęsiu savo mokslinį 
darbą, susijusį su geografijos studijom.
- Man, kaip sporto veteranui, labai 

įdomu, kokią sporto šaką tu mėgsti?
- Kai mokiausi vidurinėje mokykloje, 

tai, kaip ir dauguma, žaidžiau krepšinį. 
Tačiau universitete reikėjo daug mokytis, 
o kadangi šiuo metu nėra lengvas ir 
materialinis gyvenimas, tai išsilaikymui 
reikėjo ir pinigų užsidirbti. Aktyviam 
sportui neliko daug laiko, nors paskiras 
šakas ir buriavimą aš ir dabar kultivuoju. 
Man teko ir čia Australijoj susitikti 
nemažai jūsų sportininkų bei vadovų ir 
su jais artimai pabendrauti.

- Ką gero ar blogo pastebėjai pasmus?
- Kraštas tai tikrai labai gražus ir 

įspūdingas. Po Pietų Amerikos ir Afrikos, 
kur buvome, čia viskas daug geriau ir 
gražiau patinka. Taip viskas švaru, 
tvarkinga ir Australija yra stebėtinai 
puikus kraštas. Lietuviai yra ypatingai 
malonūs ir visur mus taip gražiai priėmė. 
Kelionę aš tęsiu iki galo ir tikiu, kad 
pakeliui nieko bloga man neatsitiks. 
Australijos jaunimui linkiu, kad jis būtų 
aktyvesnis lietuviškame gyvenime,
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daugiau sportuotų ir kuo daugiau 
bendrautų su mumis, kad atvyktų į 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynes kitais 
metais Lietuvoje.

Nuo pat Klaipėdos „Laisve“ plaukia 
ir penkiolikametis moksleivis iš Kauno 
Martynas Stašaitis.
- Būdamas šioj grupėj vienas iš 

jauniausių, kaipsugal vojaiplauktijachta 
aplink pasaulį?
- Esu čia antras pagal jaunumą. Tai 

buvo daugiau mano tėvo (žinomo 
Lietuvos biznieriaus, jaunystėje - vieno 
iš iškiliausių Lietuvos vandens sporto 
dalyvių) iniciatyva ir jis mane paragino 
važiuoti. Kol kas viskas eina labai gerai.
- Ar pradžioje nebuvo sunku?
- Baltijos jūroj pradžioje mes patekom 

į nemažą audrą, tai sirgau ir norėjau jau 
važiuot namo. Po to apsipratau, pama
čiau kelias šalis, darosi vis įdomiau ir 
įdomiau, tačiau dabar jau pasiilgau 
Lietuvos ir norėtųsi būt ten. Aš manau, 
kad iš Los Angeles aš grįšiu namo ir 

paskui žiūrėsiu kaip bus - ar likt namie, 
ar tęsti kelionę toliau.
- O kaip su mokslu?
-Aš noriu dar pamatyt pasaulio, paskui 

jau grįžt namo, užsidirbti pinigų ir eit 
mokytis į kokį privatų koledžą. Baigęs 
norėčiau įsijungti į biznio pasauli. Tačiau 
dabar dar yra sunku tai galutinai 
nuspręst.
- O kaip patinka tau vakarų ir mūsų 

jaunimas?
-Nematau didelio skirtumo tarp mūsų 

ir vakarų beijūsųjaunimo. Visur yra tas 
pats, tik gal mažas skirtumas yra 
apsirengime. Australija man yra viena 
iš gražiausių šalių, kurias mes iki šiol 
matėme. Brazilijoj graži gamta, bet 
žmonės ne tokie. Kitur ir tas pats. 
Australijoj tikrai man yra geriausia. 
Lietuviškam jaunimui aš linkiu kuo 
dažniau aplankyti Lietuvą ir ten 
pasimatyti su mumis.

Vytautas Vitkauskas iš Vilniaus, 
bendros Vokietijos - Amerikos ir 
Lietuvos bendrovės „Inta“ generalinis 
direktorius su savo šešolikamečiu 
sūnum Vytautu „Laisvės“ įgulą papildė 
Melburne.
- Kaip gi sekasi jau atplaukus iki 

Sydnėjaus?
— Lėktuvu atskridau iki Sydnėjaus, 

kursu sūnum, neturėdami vizos, turėjom 
nemažai bėdos, tačiau viskas pavyko 
gerai ir iš Melburno pradėjom kelionę 
jūra. Dėl įsipareigojimų darbe aš 
negalėsiu dalyvauti šioje kelionėje iki

Kapitonas IgnasMiniotas (dešinėje) su komanderiais broliais Rimu ir Algii
Bičiūnais ■_____________________ _________________________________
galo, nors su „Laisve“ norėčiau įplaukti į 
Klaipėdą.
- O kaip patinka pas mus?
- Gana šiltoka čia. Iš Lietuvos 

išvažiavau, kai ten buvo 15 laispnių 
šalčio, o dabar vaikštom su trumpom 
kelnėm ir džiaugiamės šilta Australijos 
saulute. Kelionė ikiSydnėjausbuvogana 
gera, nors kaip kapitonas pasakė, 
patekom į pačią didžiausią audrą, bangos 
siekė 7 metrus. Mano gyvenime tai buvo 
pati didžiausia ir stipriausia audra. 
Tačiau aš, kaip ir visa įgula, patenkintas, 
kad jachta audrą išlaikė ir mums nieko 
neatsitiko.
- Įdomu, kokiam bizniui pats 

vadovauji?
- Mes darome įvairius reikmenis 

įstaigų reikalams - kompiuteriams, 
kopijavimo mašinoms ir telekomu
nikacijai. Mes visa tai importuojame iš 
paskirų užsienio firmų ir duodam 
garantijas ir aptarnavimą. Pas mus dirba 
50 žmonių.
- O kaip, ar šiais sunkiais laikais 

nėra kokių problemų?
- Sunkūs laikai yra visiems ir aš 

manau, kad niekas negali būti turtingas, 
kai visi yra beturčiai. O jeigu visuomenė 
bus turtinga, tai ir tu tikrai būsi 
turtingesnis, šiuo metu visuomenė 
Lietuvoje yra tikrai vargana ir nesimato 
greitų prošvaisčių, kad žmonės suprastų, 
kas yra laisva rinka ir kad kiekvienas 
žmogus yra savo laimės kalvis. Aš galiu 
tik pasakyti, kad nei Vyriausybė, nei 
Seimas tau nemunes maišo pinigų, kad 
tu staiga pasidarytum turtingas.

Australijos lietuviams, kaip ir savie
siems žmonėms Lietuvoje, aš norėčiau 
palinkėti to pačio, tai vienybės ir 
ištvermės, kokia ji buvo 1990-91 metais, 
kai mes visi susijungėm broliškai rankom 
ir nutiesėm tą vilties kelią nuo Vilniaus 
iki Talino.

Suradęs ir Vytautą Vitkauską 
jaunesnįjį, šešiolikametį vidurinės 
mokyklos mokinį, paklausiau, ar 
nebijojo pradėt kelionę.
- Bijojau, bet tėvelis privertė mane 

važiuot kartu. Vėliau apsipratau.
- Pats esi aukšto ūgio, tai gal mėgsti 

sportą?
- O taip, labai mėgau. Irklavau, 

boksavausi, krepšinį žaidžiau, tačiau po 
traumos, kai mane automobilis par
trenkė, daugiau taip aktyviai sportuoti 
negaliu. Pati kelionės pradžia iš 
Melburno, ypač per tą audrą, buvo gana 
sunkoka ir baisi, tačiau dabar jau geriau. 
Mano mokslas, manau, nesusitrukdys, o 
vėliau manau įsijungti į tėvelio biznį.

Tęsti kelionės nuo Sydnėjaus čia 
atskrido Kauno technologuos univer
siteto vyresnysis mokslinis bendra
darbis Kazimieras Kundrotas, kuris 
štai ką papasakojo apie savo kelionės 
tikslus ir norus:
- Pati idėja apiplaukti pasaulį, 

pamatyti kitus kraštus sužavėjo maneš 
karto, nes tai anksčiau žinojau tikš 
knygų. Taip Lietuvos laisvės atgavims 
paskatino mus visus, kad reikia daugii 
kontaktų su laisvu pasauliu ir h 
gyvenančiais lietuviais. Tas visks 
paskatino mus, sukaupėm visas jėga, 
paruošėm jachtą ir pradėjom šiąkelion.
- Žinau, kad anksčiau pats buai 

lėktuvo pilotas, tai kaip čia atsitiko, kid 
iš aukštybių nusileidai į vandenis?
- Čia gal ir yra tam tikras žmogais 

žingeidumas patirti visas esančas 
galimybes. Tačiau viskam ateina laika. 
Sportinei aviacijai atidaviau 10 metųp 
dabar persikėliau į vandenis.
- O kaip su darbu universitete?
- Moksliniame darbe su savo kolegoms 

mes tikrai dirbame labai daug ir maio 
bendradarbiai, supratę mano norą ir 
galimybes dalyvauti šioje kelionėe 
jachta, su malonumu išleido į ją, o lai 
grįšiu, būsiu jų mielai laukiamas.
- Jau esi kelios savaitės čia. Įdomu, ią 

gali pasakyti apie kraštą ir apie ras 
pačius?

- Mano akimis žiūrint, tai ya 
nuostabus kraštas, nepaprastai graži 
sutvarkyti miestai, graži gamta, o jūų 
dabartinis ruduo - kaip mūsų vidu
vasaris. Tarp žmonių labai didels 
mandagumas, nuoseklus dėmess 
žmogui, siūlant visuomet pagalbą.

Per buvimo Australijoje laiką sui- 
pažinau su daugeliu tėvynainių. Mačiai, 
kaip jie puikiai yra įsikūrę čia, kaip jie 
domisi savo Tėvyne. Matau, koks didelis 
yra skirtumas tarp mūsų ir australų 
pasaulėjautos. Linkiu ir toliau gilintis į 
mūsų gyvenimą, suprasti mūsų, po 50 
metų okupacijos, giluminius aspektus ir 
kiek galima giliau įtakoti mūsų žings
nius, kad mes darytume kuo mažiau 
klaidų. Labai naudingas man buvo 
vizitas į NSW universitetą, kur dr. R. 
Zakarevičius man parodė įvairias 
laboratorijas, supažindino su savo 
kolegomis ir kt. Čia radau daug 
panašumų mūsų darbuose, tačiau mes 
dar negalime susilyginti technine baze 
ir įranga. Australijos lietuviams linkiu 
geriausios sėkmės jų lietuviškoje veikloje 
ir bendravime su Lietuva.

Malonu buvo bendrauti su „Laisvės“ 
įgula, jos kapitonu, jaunaisiais 
jūreiviais, su kuriais mano kieme ir 
krepšinį sužaidėm. Kaip ir kiekvieną 
kartą, po artimos draugystės su 
puikiais svečiais is Lietuvos, labai 
sunku pasakyti sudie. Tačiau linkė
damas „Laisvės* įgulai geriausios 
sėkmės ir gero vėjo tolimesnėje 
kelionėje, aš pilnai tikiu, kad jie ir 
toliau taip gražiai atstovaus Lietuvą 
ir 1995 metais laimingai pasieks 
Klaipėdą, kur, manau, ne tik vietiniai 
lietuviai, bet gal ir naujieji draugai iš 
Australijos juos gražiai sutiks.

................ Antanas Laukaitis
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PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTES
KLAUSIMAIS

MOŠŲ MIRUSIEJI--------------------------

Keturi Australijos lietuvių chorai ir 
į dvi šokių grupės žada vykti į Lietuvą į

Pasaulio lietuvių dainų šventę.
Šokių grupės repetuoja pilnu tempu. 

Adelaidės žilviniečiai ir Melburno 
gintariečiai repetuoja šokius Australijos 
programai ir bendrus, kuriuos Lietuvoje 
teks šokti su didele mase. Iš užsienio 
atvykti žada 9 šokių grupės.

Adelaidės choristų, vykstančių į šventę 
- apie 15. Jie visi labai noriai mokosi 
dainų, vadovaujami Vytauto Strauko. 
Teko ir man nuvykti jų pasiklausyti, o 
kai kurių dainų ir pamokyti. Stebėjausi 
choristų entuziazmu, pasiryžimu visą 
savaitgalį praleisti repetuojant. Mo
terims patiko mokytis „O, ramunėle“, 
vyrams gal kiek sunkiau sekėsi įsiminti 
„Terra Australis“, kompozitoriaus 
Liongino Abariaus parašytos specialiai 
Australijos chorams. Drauge pašlifavome 
tarimą australiškoje „Waltzing Matildoje“ 
ir išsiskyrėme kaip geriausi draugai.

Sydnėjiškius Dainų šventei rengia 
Birutė Aleknaitė. Jai taip pat atskirai 
tenka padirbėti su nedidele išvyks
tančiųjų (apie 10 žmonių) grupe. 
Choristai papildomai ruošiasi ir na
muose, naudodamiesi įrašais.

Melburno jaunimo „Gintaro“ an
samblio dainininkams kartais kitur 
nerandant vietos, tenka repetuoti 
Lietuvių namų bare, kur tuo pat metu 
triukšmingai kilnojami stiklai. Danai 
Levickienei tyliai tariant pastabas, 

.išgirdau nuostabius garsų sąskambius.

Kiek sunkiausekasi įsiminti lietuviškus 
dainų žodžius, bet melodijos, kaip 
jaunimas sako, įsimena tuoj pat. O kad 
daugiau turėtumėme choruose pastovaus 
jaunimo! Vykstantys į Lietuvą Melburno 
ir Geelongo choristai vieną šiltą 
šeštadienio popietę repetavo drauge. 
Repeticijos pradžioje buvo jaučiamas 
balsų netolygumas, tenorų stoka, bet po 
kelių valandų darbo, galima sakyti, 
susidainavome. Daug tikimės iš bendros 
visų chorų repeticijos balandžio 8 ir 9 
dieną, kai dainuosime žiūrėdami į vis 
kitus dirigentus: Birutę Aleknaitę, Birutę 
Prašmutaitę, Vytautą Strauką ir Gražiną 
Pranauskienę.

Balandžio 10 dieną 2.30 vai. popiet 
Melburne dainuosime publikai. Kon
cernas ypač įdomus bus tiems, kas 
neturės galimybės mūsų pasiklausyti 
Lietuvos koncertų salėse Trakuose, 
Kaune ir Vilniuje.

Lietuvoje mūsų dainininkai ir šokėjai 
įsilies į 26 tūkstančių atlikėjų sriautą. Iš 
išeivijos laukiama 1000 dalyvių: 7 chorų 
ir 9 šokių grupių. Šventė vyks liepos 6- 
lldienąirbusbaigtakultūrinekonferencįja 
„Viena tauta-viena kultūra“.

Dainininkams ir šokėjams dabar 
labiausiai rūpi kelionės reikalai. Tuo 
pačiu nepamirškime pasiimti patogios 
avalynės, nes teks nemažai stovėti 
repeticijų metu Vingio parke ir 
žygiuojant paraduose.

Gražina Pranauskienė

Geelongo lietuvių sporto klubas „Vytis“, 
steigėjui, buvusiam pirmininkui

A. f A. Albertui Bladzevičiui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia jo žmonai Valentinai, dukterims 
Gražinai ir Jūratei, žentui Algiui Šimkui, anūkams ir visiems 
kitiems giminėms.

G.L/.SJŽ. „VYTIS“ valdyba ir sportininkai

Buvusiam ilgamečiu! sporto veikėjui

A. f A. Albertui IHadzevičiiii
mirus, jo žmonai Valei, dukroms ir giminėms reiškiame gilią 

užuojautą.
AISK „Vytis“

A. f. A. Prel. Petro BUTKAUS, M.B.E.
mirties metinės

PASAUUO LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ -1994 - VILNIUS

DAINŲ ŠVENTĖS DIRIGENTAI IŠ UŽSIENIO

Nijolė Puronaitė - Benotienė (Toronto) 
Gintarė Jakelaitytė - Bukauskienė (New York) 
Jonas Govėdas (Toronto)
Rita Čyvaitė - Kliorienė (Cleveland)
Raimundas Obalis (Rochester)
Darius Polikaitis (Chicago)
Gražina Burokaitė - Pranauskienė (Australija)
Viktoras Ralys (Los Angeles)
Emilija Pakštaitė - Sakadolskienė (Washington) 
Faustas Strolia (Chicago)
Dalia Skrinskaitė - Viskontienė (Toronto)

V 
o VILNIUS

AAAAA

Balandžio 14 d. rytą, 1993 metais, 
sunkios ligos iškamuotas užgęso mūsų 
ilgų metų Dvasios tėvas, mūsų džiaugs
mų ir skausmų dienų liudininkas ir 
palydovas. Velionis prelatas Petras buvo 
ypatingai tolerantiškas kitų religijų 
tautiečiams ir atsidūrusiems gyvenimo 
sūkuriuose, karo audrų ir nelaimių 
paliestiems tikintiesiems.

Prel. Petro Butkaus mirties metinės 
bus paminėtos Sydnėjuje sekmadienį 
balandžio 17 dieną gedulingomis 
pamaldomis. Telšių vyskupas Antanas 
Vaičius ir Nemakščių klebonas Kazys 
Rimkus jungsis maldomis tą sekmadienį 
už prel. Petro vėlę. Vyskupas Antanas 
Vaičius, prisimindamas Sydnėjaus ir 
visos Australijos lietuvius, siunčia jiems 
savo nuoširdžius sveikinimus šv. Velykų 
proga.

Kviečiame iš anksto Sydnėjaus ir visos 
Australijos lietuvius rasti laiko bent 
valandėlei prisiminti malda mūsų 
dvasinio gyvenimo palydovą, rašytoją, 
poetą, dainių prel. Petrą. Manau, kad po 
metų netekties, šiandien jau pilnai 
suprantame, ko netekome prel. Petro 
Butkaus asmenybėje.

A. f A. Prel. Petras Butkus.

Po pamaldų 2.30 vai. popiet Lietuvių 
klubo auditorijoje bus rodomas video 
filmas iš prel. Petro Butkaus gyvenimo, 
Jo laidotuvių vaizdai Sydnėjuje ir 
Nemakščiuose. Po filmo bus bendra 
arbatėlė visiems dalyviams. Aukos nebus 
renkamos, bet jeigu atsiras tautiečių 
norinčių paremti kokią lietuvišką 
instituciją, jų patogumui bus paruoštas 
aukų lapas.

A. Kramilius 
Testamento vykdytojų vardu

Mūsų dovanos jau išplaukė
DIRIGENTĖ/AS DAINA VIETA

Benotienė Nijolė „Oi, motinėle“ Vilnius
Bukauskienė Gintarė „Oi, motinėle“ Kaunas
Govėdas Jonas „Už Lietuvą Tėvynę Motiną“ Kaunas ir Vilnius
Kliorienė Rita „Šiaurės pašvaistė“ Vilnius
Obalis Raimundas „O, Nemune“ Kaunas
Polikaitis Darius „Šiaurės pašvaistė“ Kaunas
Pranauskienė Gražina „Pasėjau dobilą“ Vilnius
Ralys Viktoras „O, Nemune“ Vilnius
Sakadolskienė Emilija „Pasėjau dobilą“ Kaunas
Strolia Faustas „Parveski, Viešpatie“ Kaunas ir Vilnius
Viskontienė Dalia „Laisvės varpas“ Kaunas ir Vilnius

Sėkmingai užbaigus labdaros siuntos 
pakrovimą į Lietuvą, informuoju 
suinteresuotus siuntėjus, kad laivas 
Resolution Bay, priklausąs P&O laivų 
bendrovei, su jūsų dovanomis išplaukė 
iš Sydnėjaus kovo 26 dieną. Jūsų dovanos 
turėtų pasiekti adresatus gegužės 
pabaigoje.

Nuoširdus ačiū Jonui Kupriui, kuris 
jau antrą kartą man talkininkavo prie 
dėžių išdavimo ir vėliau jų pakrovimo. 
Negaliu pamiršti O. ir S. Abramavičių, 
ponios A. West, Nijolės Chen, Albino 
Ulskio ii' V. Grybo, už dovanėles, kurios 
suteikė man asmeniško džiaugsmo.

A. Kramilius
Labdaros siuntos organizatorius

Kovo 11 Hobarte
Atkelta iš 4 psl.

Jugiedamas Lietuvos himnas įvairių 
minėjimų metu, yra sunku suprasti, 
kodėlmūsųburnosneatsivėrė bažnyčioje.
Po mišių buvome pavaišinti šiltais 

arimais ir saldžiais užkandžiais.
Nors tik prieš savaitę buvome susitikę, 

turėjome apie daug ką pasikalbėti. 
Aptarėme Rūtos Gajauskaitės apsi

lankymą ir jos padarytą pranešimą apie 
padėtį Lietuvoje, daugelis dalijosi savais 
prisiminimais iš viešnagės Lietuvoje 
netolimoje praeityje, kai kurie tarėsiapie 
kelionę į dainų šventę.

Buvo labai malonu, kad galėjome 
susitikti net tris kartus laike vieno 
mėnesio.

Sekantis Hobarto lietuvių susibūrimas 
įvyks Motinos dieną, kuriai valdyba jau 
pradeda ruoštis.
 .. ...I. S. Augusta vičius

Balandžio 10 dieną 2.30 popiet
Sydnėjaus lietuvių namuose

Dr. V. DONIELA
skaitys pranešimą apie Lietuvos padėtį 

„LIETUVA ŠIANDIEN - KODĖL TAIP ATSITIKO?“ 

Po pranešimo - diskusijos. Taip pat bus aptartas

Kviečiame visus tautiečius gausiai dalyvauti.
V. Augustinavičius

SKELBKITĖS „MŪSŲ PASTOGĖJE“ - VISI ŽINOS!

„Mūsų Pastogė“ Nr. 13 1994.4.4. psl.7
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Informacija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ CHORŲ IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

KONCERTAS
(prieš Pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventę) 

balandžio 10 d.

2.30 popiet 

Lietuvių namuose N. Melbourne

Maloniai kviečiame visus dalyvauti ir paremti mus moraliai ir materialiai.

SKELBIMAS
Lietuvių Koop. Kredito Draugijai „Talka“, Sydnėjaus skyriui, reika
lingas jaunesnės kartos padėjėjas ar padėjėja.

Lietuvių ir anglų kalbos mokėjimas privalomas. Pageidaujame, 
kad kandidatai turėtų buhalterijos, atskaitomybės įgūdžių.

Dėl tolimesnės informacįjos prašome kreiptis asmeniškai ar tele
fonu 796 8662 į „Talkos“ raštinę, sekmadieniais nuo 2 iki 4 
val.popiet. Kitu laiku skambinkite tel. 708 2886 arba 543 1001.

Skyriaus valdyba

Garbės konsulo Sydnėjuje pranešimas

-------------------------- IV " T
Į SYDNĖJAUS LIETUVIŲ [
! NAMUOSE Į
I 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 1
I .......... I

>• Garbės konsulo Sydnėjuje p. Viktoro 
Šliterio pranešimu, balandžio pirmoje 
pusėje (tiksli data kol kas dar nežinoma) 
į Australiją atvyksta Lietuvos užsienio 
reikalų ministro pavaduotojas p. 
Albinas Jonuška. Jį, mūsų garbės 
konsulo p. V. Šliterio pristatymu, 
iškvietė Australijos Užsienio reikalų 
ministerija. Australijoje p. A. Jonuška 
susitiks su su užsienio reikalų ministru 
Garreth Evans ir kitais pareigūnais. 
Tikimasi, kad bus susitikimų ir su 
lietuvių bendruomenės tautiečiais.

> Garbėskonsulasp.V.Šliterispraneša, 
kad konsulatas Sydnėjuje jau veikia. 
Konsulą galima sutikti kiekvieną

9^kurio66pranešuiias
„Sūkurys“ praneša, kad balandžio 17 

d.,sekmadienį^ vai. popiet Sydnėjaus 
lietuvių klube įvyks metinis susirinki
mas, į kurį kviečiame visus šokėjus, ku
rie anksčiau šoko „Sūkuryje“ ar dabar 
norėtų į „Sūkurį“ įsijungti, taip pat 
laukiame šokių mokytojų ir šokėjų 
tėvelių.

Ta pačia proga prašome, kad šokėjai 
dar negrąžinę „Sūkurio“ kostiumų ir 
klumpių, juos grąžintų per šį su
sirinkimą.

Labai laukiame į „Sūkurį“ įsijungiant 
naujų šokėjų ir šokių mokytojų. Norin
tieji daugiau informacijos prašomi 
skambinti Rasai Blansjaar tel. 4810120 
arba Nijolei Venclovienei tel. 639 0001.

„Sūkurio“ administratorė

AUKOS,MOSŲPASrOGEF
1. P. Baltutis Vic. $ 5
2. J. Černiauskas NSW $ 5
3. E. Eskirtienė Vic. $ 10
4. S. Radzevičius NSW $ 20

Dėkojame už aukas! Red.
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antradienį ir ketvirtadienį 10 -12 vai. 
jo rezidencijoje: 40 b Fiddens Wharf 
Rd., Killara NSW 2071; tel. (02) 498 
2571, arba antrą ir ketvirtą mėnesio 
sekmadienį 1 - 3 vai. popiet Sydnėjaus 
lietuvių klube: 16-18 East Terrace, 
Bankstown NSW 2200.

> Kovo 27 d. Melburne susitiko visi trys 
LR Australijos garbės konsulai - Jurgis 
Jonavičius, reziduojantis Adelaidėje, 
Kęstutis Lynikas - Melburne ir 
Viktoras Šliteris, reziduojantis Syd
nėjuje, aptarti bendrųjų konsularinių 
reikalų, susijusių su jų darbu.

Inf.

PRANEŠIMAS
Pranešu Sydnėjaus lietuvių pensi

ninkų .Neringa“ klubo nariams, kad nuo 
balandžio 21 d. atsistatydinu iš klubo 
valdybos pirmininko pareigų. Su manim 
iš klubo valdybos pasitraukia ir Marija 
Sakalauskienė. To priežastis - dėl truk
dymų negaliu įgyvendinti „Neringos“ 
klubo užsibrėžtų kultūrinių tikslų.

Balandžio 21 d. (ketvirtadienį) 12 vai. 
yra šaukiamas nepaprastas klubo narių 
susirinkimas.

Pr. Sakalauskas
„Neringos“ pirmininkus

PRANEŠIMAS
Socialinės globos moterų draugijos 

Melburne narių metinis susirinkimas 
įvyks balandžio 24 d., sekmadienį, 2 vai. 
popiet Moterų seklyčioje. Bus padaryti 
metinės veiklos pranešimai ir renkama 
nauja valdyba.

Po susirinkimo vaišinsimės kava ir 
užkandžiais. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti.

Socialinis globos moterų d-jos
valdyba

I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I 
I
I

(ĮSIDĖMĖTINOS DATOS LIETUVIŲ KLUBE)

Gegužės 22 d. vyks Madų paradas.

Bus modeliuojami „Meilioj“ firmos (savininkai -Alma Kavaliauskaitė- 
■-> Rowntree ir David Rowntree) drabužiai. j

Rugpjūčio 20 - 21 d. <L vyks kultūrinis savaitgalis— Mugė. 
Spalio 1<L ruošiamas Klubo metinis balius.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA.\

Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 
nuo 6 iki 9 vai. popiet 

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet

Į SMORGASBOARD Į •

Trečiadieniais nuo 6 iki 8 vai. popiet |
Šeštadieniais nuo 1 iki 3 vai. popiet

VČIŪIŽ RŪISIS.
ŽAISLUS IR VAISTĖS

Nuoširdžiai dėkojame visiems, pri- 
sidėjusiems prie rūbų, žaislų ir vaistų 
rinkliavos našlaičiams, tremtinių šei
moms ir „Caritas“ Lietuvoje sušelpti.

Surinkti rūbai supakuoti į vienuolika 
dėžių ir išsiųsti LABDAROS SIUNTA 
LIETUVAI konteineriu.

Rūbus, žaislus ir vaistus aukojo: D. 
Ankienė, D. Bartkevičienė.K. Bilevičius, 
E. Bliokienė, A. Cibulskaitė, R. Gečiaus
kienė, P. Jakštas, V. Jaras, O. Kapočie- 
nė, J. Kedienė, V. Kondrackienė, A. Lau
kaitis, O. Lėverienė, O. J. Maksvyčiai, 
Milašienė, V. Ramanauskienė, V. Si- 
manavičienė, S. Šurienė, J. Wronski, M. 
J. Zinkai.

Rūbus ir pinigus aukojo: 150 dol. K. 
Butkus; 80 dol. Sydnėjaus lietuvių 
savišalpos fondas „Caritas“; 30 dol. S. 
Radzevičius; po 20 dol. - O. S.

AUKOS POLITINIAMS KALINIAMS

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungai aukojo: M. S. Katinas (Bris
bane) 30 dol., P. Kviecinskas 20 dol. ir K. 
H. 30 dol. Ačiū.

Prašau tų, kurie pažadėjo 100 dol. ir 
480 dol., ištęsėti savo pažadą, arba, jei 
dėl nenumatytų priežasčių negali to pa
daryti, man pranešti.

Nepamirškite PLKT ir partizanų. Gal 
kai kam žaizdos A. Ramanausko - Van
ago ar Juozo Neverdausko (nuotrauka 
5-tos „LAISVES KOVŲ ARCHYVO“ 
knygos viršelyje) ar tūkstančiai kitųnėra 
skaudžios, bet daugeliui iš mūsų jos yra 
mūsų ir mūsų tautos SKAUSMAS. Jūsų 
piniginės aukos padės LPKT S-gai iškelti 
į šviesą tų didvyrių dovaną Lietuvai - 
savo gyvybę.

Mūsų Pastogė
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Abramavičiai, R. Dirginčienė, D.M. Šun
skai, M. Vaškevičienė, T. Vingilieiė; 
po 10 dol. - A Brunkienė, O. Cekais- 
kienė, O. Osinienė, A. Pensininkė, A. 
Savickienė, J. Šidlauskienė, L. Žalieiė.

Širdingas ačiū mums visuomet p- 
dedančioms E. Andriukaitienei, i. 
Daniškevičienei, E. Giniūnienei, k. 
Mikutavičienei.

Ypatinga padėka Antanui Kramilui, 
daug prisidėjusiam prie sėkmingo deių 
išsiuntimo.

Gyvojo rožančiaus būrelisir 
Sydnėjaus lietuvių katalkų 
kultūros draugijos valdyia

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame p. K Stančiki 

už paaukotus 10 dolerių fondui „Pagalh 
Lietuvai“.

Taip pat ačiū ir už sumokėtą Lietuv> 
mokestį už 1994 metus.

Sydnėjaus apylinkės vahfyh

Aš neprašau jokių palikimų, nes n- 
riu, kad visi aukotojai sulauktų il;o 
amžiaus irgerossveikatosir nepamirštų 
užsisakyti „TREMTINIO“. Už 20 dol. (ei 
kas išgali ir daugiau) jis Jus lankys kas 
dvi savaites. Ten rasite žinių (gal ir apie 
savo gimines ar pažįstamus), kurių toke 
laikraščiai kaip „Lietuvos rytas“, „Rs- 
publika“ ar „Opozicija“ neskelbia.

Malonu matyti, kad ir Sydnėjaus le- 
tuvių katalikių moterų draugija neatsi
lieka nuo Melburno ir Adelaidės. Visos 
Jos yra vertos savo vardo. Ačiū Joms.

V. L. Mačys
LPKT atstovas Australijoje 

P.O.Box 539
Pascoe Vale 3(141
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