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Lietuvos įvykių kronika
Politika

Gegužės 20 d. Seimas priėmė Vyriau
sybės įstatymą. Atsisakyta anksčiau 
siūlytų dviejų ministrų be portfelio, kurie 
būtų atsakingi už valdymo reformą ir 
savivaldybių reikalus ir nutarta įsteigti 
naują Valdymo reformos ir savivaldybių 
reikalų ministeriją.

Seimui pasiūlytame nutarime dėl 
Vyriausybės įstatymo įsigaliojimo tvar
kos, kuris iki šiol dar nepatvirtintas, 
Vyriausybės teisės taip pat gerokai iš
plečiamos. Jame numatyta, kad Vyriau
sybė pati tvirtins savo veiklos reglamentą 
bei steigiamų ministerijų nuostatus, 
vykdys ministerijų reorganizaciją (pagal 
Konstituciją ministerijų steigimas ar nai- 

1 Gegužės 19 d. penkios didžiausios Lie
tuvos profesinės sąjungos organizavo 
visuotinę protesto akciją „Prieš skurdą“. 
Šios organizacijos savo gretose kartu 
turi apie pusę milijono žmonių. Mitingai 
su šūkiu JDarbo, teisingumo, duonos“ 
vyko prie šalies miestų savivaldybių, 
didesniuose miestuose juose dalyvavo 
iki kebų tūkstančių žmonių. Buvo reika
laujama padidinti atlyginimą, užtikrinti 
užimtumą, pasirašyti trišalį susitarimą 
tarp profsąjungų, Vyriausybės ir darb
davių. Jeigu į šiuos reikalavimus nebus 
atsižvelgta, profsąjungos pažadėjo savo 
akcijas tęsti.

Mitinge Vilniuje kalbėjusieji prof
sąjungų atstovai pabrėžė, kad valdžia 
vykdo genocidinę ekonominę ir sociali
nę politiką. Darbininkų sąjungos prezi
dentė A. Balsienė kvietė aktyviai paremti 
parašų rinkimo akciją už referendumą 
dėl neteisėtos privatizacijos, nuvertintų 
indėlių bei pažeistos teisėsaugos.

Gegužės 23 d. spaudos konferencijoje 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos Konserva
torių) valdybos pirmininkas G. Vagno
rius pranešė, kad už ekonominį referen
dumą „Dėl neteisėto privatizavimo, nu
vertintų indėlių ir pažeistos teisėsaugos“ 
per mėnesį jau pasirašė 300 tūkst. 
žmonių. Remdamasis Viešosios nuomo
nės tyrimų centro duomenimis, jis sakė, 
jog 68 proc. Lietuvos gyventojų neprita
ria ekonominei bei socialinei LDDP poli
tikai ir 72 proc.-vykstančiam privatiza
vimui, kurį jis pavadino turto dalybomis.

Lietuvių tautininkų sąjunga, pradė- 
Įjusi parašų rinkimą už referendumą dėl 
(priešlaikinių Seimo rinkimų, per 10 
dienų surinko 50 tūkst. parašų. Parašų 
rinkimui pritaria Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga, Demokratų, Neprik
lausomos partijos, Šaulių, Ūkininkų, 
Žemės savininkų, Darbininkų sąjungos. 

'Kaip piliečiai parašus rinkti padeda ir 
kai kurių miestų krikščionys demokratai 
bei konservatoriai. Tautininkų sąjun
gos pirmininkas R. Smetona pabrėžė, 

-kad nemaža painiavos tarp dešiniųjų 
padarė „Lietuvos aidas“, demonstruoda
mas vienpartinę poziciją ir smerkdamas 

tautininkus už kitokią nuomonę. Pasak 
p. Smetonos, Seime pateiktas Referen
dumo įstatymo pakeitimo projektas yra 
skandalingas valdančiosios partijos ban
dymas atimti piliečiams galimybę demo
kratiškai pareikšti savo valią. Pataisa 
numato naują parašų rinkimo lapo 
formą, kurioje turės būti įrašytas ir paso 
numeris.

LDDP matyt vis dar neatsisakė savo 
kėslų pašalinti jai nepalankią Vilniaus 
miesto savivaldybę. Nepasisekus anks
tesniam planui atstatydinti miesto tary
bą Seimo daugumos priimtu nutarimu, 
dabar tą patį tikslą bandoma pasiekti 
ekonominiu spaudimu. Vilniaus mies
tas iš turimų savo biudžete pinigų gali 
vykdyti tik 23 proc. savo planų. Pasak 
Vilniaus tarybos atstovo, Seimo laimi
nama Vyriausybė nustatė Vilniaus savi
valdybei šiemet 9.2 proc. fizinių asmenų 
pajamų mokesčio. 1993 metais buvo 41 
proc., 1992 metais - 80 proc. Palygi
nimui, Kaunas gauna 80 proc., Šiauliai - 
55 proc., Panevėžys - 50 proc. mokesčių.

Savivaldybės Švietimo skyrius, neturė
damas pinigų, negali sumokėti skolų už 
dujas, todėl dujininkai, daug negalvoda
mi, nutraukia dujų tiekimą vaikų 
darželiams. Vilniaus mieste mokytojams 
atlyginimai išmokami pavėlavus savaitę, 
netrukus reikės mokėti pinigus už atos
togas. Tam reikės 18 mln. litų. Vilniaus 
miesto valdybės pareigūnai, tvarkantys 
švietimo reikalus, prašo mokytojų atsi
imti šiuos pinigus dalimis. Vidutinis 
mokytojų atlyginimas Vilniaus mieste 
yra apie 200 litų. Dideli sunkumai lau
kia mokyklų rudenį, nes miestas neturi 
pinigų naujam mokyklų inventoriui, re
montui, kartais jų nepakanka net avari
jų padariniams likviduoti. Tuo tarpu vy
riausybė ir prezidentas puola miesto ta
rybą, kaltindamiją nesugebėjimu tvar
kytis.

Tokiais būdais LDDP ruošiasi savival- 
dybių rinkimams Lietuvoje, kurie turėtų 
įvykti rudenį arba žiemą. Įdomu, kad 
anksčiau tarpusavyje stipriai konkura
vusios ir rinkimuose į Seimą triuškin- 
nantį pralaimėjimą patyrusios Libe
ralų ir Centro sąjungos pasirašė susitar
imą derinti veiksmus ateinančiuose 
savivaldybių rinkimuose. Miestų sky
riams sutikus, jos artėjančiuose savival
dybių rinkimuose dalyvaus vienu bend
ru kandidatų sąrašu. Liberalų sąjungos 
pirmininkas š. Davainis ir Centro sąjun
gos pirmininkas E. Bičkauskas pareiškė, 
kad tai pirmasis žingsnis šių dviejų par
tijų koalicijos link.

Sekminių dieną Marijampolėje politi
niai kalimai ir tremtiniai paminėjo didįjį 
1948 metų gegužės 22 dienos Lietuvos 
gyventojų vežimą į tremtį. Istorikas J. 
Gustaitis papasakojo visų trėmimų 
istoriją ir pabrėžė, kad iki šiol istorikai 
nesutaria dėl tikslaus aukų skaičiaus. 
Lietuvos politinę kalinių ir tremtinių 
sąjunga pranešė apie rengiamą „Gedulo

SYDNĖJAUS „DAINOS“ CHORAS ŠIEMET ŠVENČIA SAVO VEIKLOS 40 METŲ 
SUKAKTĮ. Nuotraukoje - „Dainos“ choristai ir choristės. Nuotrauka A. Bumeikio

akmenimis paženklintą kebą“. Tikima
si, kad ši akcija savo mastu gali prilygti 
1989 m. rugpjūčio 23 d. „Baltijos keliui“.

Finansai

Gegužės 18 d. Vyriausybė patvirtino 
Lietuvos vystymo banko steigimo tvar
ką. Banko steigėjai - Lietuvos Vyriausy
bė, kuriai atstovauja Finansų minis
terija, bei Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros bankas - apmoka atitinkamai 64 
ir 36 proc. kuriamo banko 5 mln. ekiu 
įstatinio kapitalo įnašų. Pagrindinė 
banko funkcija - ekonomikos vystymas 
finansuojant įvairias investicines pro
gramas. Kreditai bus teikiami patiki
moms privačioms įmonėms, ir tik išimti
nais atvejais - valstybinėms įmonėms. 
Numatoma, kad be paskolų tiekimo, 
bankas taip pat išduos garantijas, atliks 
finansavimą drauge su kitomis institu
cijomis, galės skolintis lėšų tiek Lietuvo
je, tiek užsienyje, teiks konsultacijas pro
jektų finansavimo klausimais, palaikys 
ryšius su užsienio bankais.

Gegužės 21d. „Lietuvos rytas“ ir „Res
publika“ pranešė, kad „Kauno holdingo 
kompanijai“ iškelta byla dėl valiutinių 
operacijų pažeidimų. Viename iš kom
panijos skyrių Vilniuje jos darbuotoja 
paėmė 500 dolerių įnašą, kurio valiutų 
keitykloje iš karto nepakeitė į litus. Pa
gal galiojančius įstatymus, operacijas su 
užsienio valiutomis gali atlikti tik Lietu
vos komerciniai bankai. Bylą „Kauno 
holdingo kompanijai“ iškėlė Vilniaus 
miesto vyriausiojo policijos komisariato 
ekonominių nusikaltimų skyriaus pa
reigūnai. Išvakarėse spaudos konferen
cijoje Prezidento sukurtos darbo grupės 

kovai su nusikalstamumu vadovas E. 
Bičkauskas patvirtino, kad „operacija 
prieš Kauną“ bus tęsiama, tačiau neigė, 
kad ji vykdoma Šiaulių interesais (čia, 
matomai, turima omeny Šiaulių mafija 
- S.V. pastaba).

Tuoj po šios informacijos paskelbimo 
apie 2 tūkst. kompanijos indėlininkų 
panoro nutraukti sutartis ir atsiimti savo 
indėlius. Kompanijos atstovai žada su 
visais jais atsiskaityti. „Kauno holdin
gas“ yra didžiausia Lietuvoje indėlius už 
dideles palūkanas priiminėjanti bend
rovė. Už indėlius valiuta ji siūlė 6 proc. 
mėnesinių palūkanų, o už indėlius litais 
- 8.5 proc. Bendrovė turi apie 14 tūkst. 
indėlininkų, apie pusę jų yra Kaune. 
Manoma, kad 30 proc. indėlininkų yra 
pensininkai, o 50 proc. - vidutines paja
mas turintys tarnautojai. Firmos įsta
tinį kapitalą sudaro 64 mln. litų. Ištikus 
bėdai ją žada paremti stambus Kauno 
koncernas EBSW, išimdamas iš apyvar
tos reikalingą lėšų kiekį. Pasak „Kauno 
holdingo kompanijos“ prezidento G. 
Petrikio, žmonių indėliai sudaro tik 15 
proc. visų apyvartinių lėšų. Jo nuomone, 
tai, kad iš smulkaus nesusipratimo 
išpūstas toks didelis skandalas, rodo, jog 
šioje istorijoje yra rimtesnių priežasčių. 
„Lietuvos rytui“ jis nurodė, jog tai gali 
būti bankų nepasitenkinimas arba 
politiniai motyvai-pasak jo, yra nemažai 
žmonių, nepatenkintų paties G. Petrikio 
veikla Liberalų sąjungoje.

Lietuvos verslininkų sąjungos prezi
dentas, kelių didelių kompanijų savinin
kas Arvydas Stašaitis pareiškė, kad jis 
sustabdo palūkanų mokėjimą už 
indėlius, kuriuos jam atidavė privatūs 
asmenys. Kaip priežastį nurodė, kad 
ėmus bankrutuoti kredito įstaigoms, 
sutriko atsiskaitymai, sumažėjo paja
mos nuo spalvotųjų metalų, dujų ir kuro 
reeksporto iš Rusijos į Vakarų šalis, 
pridėtinės vertės mokesčio įvedimas la
bai sumažino prekių apyvartą. Šiuometu 
Arvydas Stašaitis skolingas apie 10 mln. 
USD. Stašaitis apkaltino valdžią, kad ji 
nesugeba įvesti paprastos tvarkos - per 
keletą paskutinių metų vagys jam pa
vogė šešis brangius automobilius. Vasa-
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rio pabaigoje vyko teismo procesas, ku
riame Stašaitis buvo kaltinamas už viešą 
atsisakymą mokėti mokesčius valstybei. 
Teismo procesas atidėtas, nepakako eks
pertų išvadų.

Indėlių gražinimą ir palūkanų mokė
jimą sustabdė Kauno „Apus bankas“. 
Kaip teigiama oficialiame banko pa
reiškime, vienai savaitei. Susidariusią 
padėtį banko darbuotojai aiškina tuo, 
kad nutraukta nemaža dalis sutarčių, 
kažkoks asmuo laiku negrąžino stam
baus kredito, sutrikusia Lietuvos finan- 
siniųatsiskaitymųgrandine. Bankas turi 
apie pusantro tūkstančio indėlininkų, 
oficialiai įregistruotas jo kapitalas virši
ja 5 mln. litų. Neseniai šio banko valdy
bos pirmininku išrinktas žinomas visuo
menės veikėjas A. Cekuolis.

Gegužės 23 d. ELTA pranešė apie pa
saulio šalių 1994 metų investicinio pa
trauklumo reitingus, kuriuos dukart per 
metus skelbia „Institutional Investor“ 
leidinys. Lietuvos patrauklumo reitin
gas per pastarąjį pusmetį sumažėjo 0,6 
balo ir yra 18,4. Lietuva peršįlaiką iš 93- 
os vietos smuktelėjo į 97-tą ir yra tarp 
Nigerijos ir Rusijos.

Kultūra

Gegužės 18 d. - Tarptautinę muziejų 
dieną Vilniuje Chodkevičių rūmuose 
Didžiojoje gatvėje atidaryta Vilniaus 
paveikslų galerija. Septyniolikoje salių 
eksponuojama XVI-XIX amžiaus Lietu
vos dailė. Dalis kūrinių anksčiau buvo 
eksponuojama Vilniaus Arkikatedroje. 
Galerijoje eksponuojami seniausi Lietu
vos muziejuose saugomi portretai ant 
sienų tapyti sakraliniai paveikslai, 
garsūs Pranciškaus Smuglevičiaus dar
bai, autentiški architekto Lauryno 
Stuokos - Gucevičiaus brėžiniai, J.K. 
Vilčinsko „Vilniaus albumo“ litografijos. 
Salėse įrengta patikima apsaugos siste
ma, kurią muziejui padėjo įsigyti Lietu
vių fondas Amerikoje. Pasak Lietuvos 
Dailės muziejaus direktoriaus, Lietuvos 
muziejuose eksponuojama gal tik 8 proc. 
dailės kūrinių. Didieji rinkiniai saugomi 
fonduose ir muziejų saugyklose. Prieš 
gerą dešimtmetį pradėtuose restauruo
ti Chodkevičių rūmuose pagal projektą 
turėjobūtikeli restoranai, viešbučio kam
bariai, įvairių draugijų būstinės.

Menotyrininkės Aldonos Dapkutėsini- 
datyva Lietuvos Kultūros fondo meno 
salone atidaryta Australijos lietuvių 
dailėsmylėtojamspažįstamoMikalojaus * 
Povilo Vilučio personalinė paroda, skir
ta dailininko 50-mečiui. Joje eksponuo
jami ankstyvieji 1970-1989 metų ofor
tai, vario graviūros, šilkografijos darbai. 1 
Būtent šie Mykolo Vilučio kūriniai net 
seseris metus būdavo oficialių meno

Lietuvoje kas dešimt minučių (vyksta nusikalti™
23 valandos - tyčinis nužudymas ar pasikėsinimą °n aas 
rai smurtinis nusikaltimas prieš asmenį - kas a c Ben<*‘ 
dos. Vagystės - kas 16 minučių! Konkrečiai ... valan- 
priemonių vagystės - kas 2 valandos. ransporto
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TRUMPAI 
IŠ VISURtarybų atmetami ir nepriimami į pare- I 

das. Platesnio pripažinimo dailininkas | 
sulaukė tik po 1983 m. VI Pabaltijo | 
grafikos trienalės Taline, kur jis laimėjo | 
pagrindinį prizą. Pirmąją personalinę | 
parodą jam pavyko surengti ne Lietuvo- | 
je, o užsienyje (1985 m. Magdeburge, | 
Vokietijoje). Gana ironiškakad tik V. M. 
Vilučio sėkmė užsienyje atnešė jam pri
pažinimą tėvynėje ir atvėrė jos parodų 
sakų duris.

Balandžio 30 d. neseniai restauruotoje 
Vilniaus filharmonijos salėje įvyko choro 
„Jauna muzika“ koncertas. Šis kolekty
vas praėjusiais metais pelnė pajėgiausio 
Europos choro vardą, yra daugelio tarp
tautinių konkursų laureatas. Jis gerai 
žinomas net Japonijoje, kur viename iš 
konkursų laimėjo net penkias pirmąsias "i 
vietas! Choro meno vadovas ir dirigen- I 
tas yra kompozitorius Vaclovas Augusti- I 
nas. „Jaunos muzikos“ debiute Filhar- I 
motojoje skambėjo F. Mendelsohn - Bar I 
tholdy psalmės, J. Brahmso dainos, A. I 
Schbnbergo, H. Schiitzo ir J. S. Bacho I 
kūriniai. Į

Profesorius Vytautas Landsbergis | 
Muzikos akademijoje apgynė habili- | . 
tacinį darbą, kurio tema „M. K. Čiurlionis 
- laikas ir turinys“. Šis darbas remiasi 
1978 metais išleista V. Landsbergio 
monografija „Čiurlionio dailė“, 1986 
metais pasirodžiusia „Čiurlionio muzi
ka“, taip pat kitomis knygomis bei 
straipsniais. 1969 metais V. Landsber
gis apgynė mokslų kandidato disertaci
ją, 1977 metais jam suteiktas profeso
riaus vardas.

***
Šią kroniką ruošiant pasinaudota 

Laimos Statulevičienės ir savaitraščio 
„Amžius“ žurnalisto Eivydo Radvilos 
savaitės įvykių apžvalgomis, savaitraš
tyje „Naujasis dienovydis“ skelbta infor
macija.

Spaudai parengė Saulius Varnas 
1994 gegužės 29 d. 

♦ JAV prezidentas Bill Clinton dras
tiškai pakeitė savo valstybės politiką 
Kinijos žmogaus teisių pažeidimų 
klausimu. Jis pareiškė, kad JAV nebe- 
bandys ekonominėmis sankcijomis veikti 
Kinijos vyriausybės, kad ši sušvelnintų

' vidaus politiką. Vienintelis suvaržymas 
I Kinijai, tai draudimas eksportuoti į JAV

JAV prezidentas
. B.CIintonas

I puolamuosius ginklus ir šaudmenis. 
I Manoma, kad Bill Clinton nusileido Ki- 
I nijai JAV biznierių veikiamas, o be to jis 
I tikisi pagalbos iš Kinijos sudraudžiant 

Šiaurės Korėją dėl branduolinių ginklų
I gamybos.

' ♦ Manilos universitetui planuojant 
I tarptautinį seminarą, kuriame turėjo 
' būti aptarti žmogaus teisių pažeidimai 
I Indonezijos aneksuotame Rytų Timore, 
I Indonezija pagrąsino Filipinų respub- 
I likai rimtomis sankcijomis. Filipinų pre- 
I zidentas Fidelis Ramos uždraudė įleisti 
I į šalį renginio dalyvius, o pati konferen- 
J cija blokuojama teismo kebu.

„Lietuvos rytas“, 1994.

Į ♦ Gegužės 29 d. Čilės sostinėje Santja- 
| go mirė 81 metų amžiaus Erich Honne 
| cker, buvęs Rytų Vokietijos diktatorius 
| ir komunistų partijos lyderis. Honnecker 
| įsakymu buvo pastatyta garsioji Berly- 
| nosiena,jisįsakėšaudytiįbėgančiuosius 
| per ją į Vakarus. Vokietijoje jam buvo 
I užvesta byla dėl 400 žmonių nužudymo,

J.Va»no pieš.

bet nutraukta dėl silpno kaltinamojo 
sveikatos stovio.

♦ Nuo Rusijos atsiskyrusioje Čečėnijos 
respublikoje vienam mėnesiui įvesta 
ypatinga padėtis po nepasisekusio ban
dymo mašinoje padėta bomba nužudyti 
valstybės prezidentą Džokar Dudajev. 
Sprogusi bomba buvo rusų gamybos.

♦ Vokietijosprezidentu išrinktas 
krikščionių demokratų kandidatas 
Aukščiausiojo teismo pirmininkas Ro
man Herzog. Liepos 1 d. jis pakeis iš 
pareigų pasitraukiantį Richard von Heiz- 
sacker.

♦ Puerto Vallarta, Meksikoje, konfer
encijos metu Tarptautinė banginių 
žūklės komisija uždraudė banginių 
medžioklę Antarktikos vandenyse į pie
tus nuo 40-tos paralelės. Jau anksčiau 
banginių gaudymas uždraustas Indijos 
vandenyne. Šiuo sprendimu labai nepa
tenkinta Japonija, vienintelė balsavusi 
prieš draudžiamos zonos įvedimą.

♦ Australijos gynybos ministras sena
torius Robert Ray užtikrino žurnalistus, 
kad Australija nesiųs savo karių į Ruan
doje esantį Jungtinių Tautų kontingentą, 
nes ten neįmanoma užtikrinti jų saugu
mo. Naujoji Zelandija nutarė pasiųsti 
250 karių į Bosniją, kur jie, įsijungs į JT 
taikos saugotojų anglų dalinius. Lietuva 
yra pasiuntusi 50 karių saugoti taiką i 
Kroatijoje, danų kuopos sudėtyje.

♦ Gruodžio 26 d. Rusijoje Šiaurės Kau
kazo kurorte Mineralnyje Vody ketiri 
piktadariai pagrobė autobusą su 26 b- , 
leiviais, reikalaudami išpirkos. Jie pal- 
do daugumą įkaitų, gavę ginklų, moi- 
jaus, kelis milijonus JAV dolerių r 
malūnsparnį pabėgimui. Rusijos Vieta 
reikalų ministerijos daliniai nuseė 
bėglius į Čečėnijos teritoriją, išlaisvio 
likusius įkaitus bei suėmė pagrobėjuso 
susišaudymo, kurio metu vienas iš pi- 
tadarių žuvo.

♦ Vengrijoje absoliučią daugumą pa- 
lamento rinkimuose laimėjo socialistų 
partija (buvę komunistai). Valdžioje bu- , 
vusi Demokratinio Forumo koalicija 
pralaimėjo dėl gyventojų nepasitenkini
mo 12 proc. siekiančiu nedarbu ir ky
lančiomis kainomis.
♦ Rusija veda derybas su NATO, kad 
užsitikrintų sau NATO taikos part
nerystę su ypatingu statusu, kuris, 
atsižvelgtų į Rusijos karinį potendalą ir 
jos apsiginklavimą branduolinėmis rake
tomis.

Ar atlaikys Estija Rusijos spaudimą?
Apetitas atsiranda bevalgant. Rusija, 

privertusi Latviją suteikti socialines ga
rantijas savo karo pensininkams bei iš
sireikalavusi teisės dar pusšeštų metų 

naudotis Skrandos radiolokatoriumi, 
reikalauja nuolaidų ir iš Estijos. Kaip 
jau buvo skelbta, gegužės 5-6 d. vyku
siame eiliniame derybų rate Rusija 
laikėsi nuomonės, kad Estija turi pasek

ti Latvijos pavyzdžiu ir pasirašyti susi
tarimą dėl socialinių garantijų karo 
pensininkams.

Tuo tarpu Estįja suinteresuota lietu

viškuoju Rusijos kariuomenės išvedimo 
varinatu ir neketina nuolaidžiauti kaip 
Latvija. Tai interviu BNS pareiškė Esti
jos premjeras Maitas Laaras. Anot jo,

Lietuva ir Rusija 1992 m. rudenį pa
sirašė protokolus dėl kariuomenės išve

dimo, tačiau nepasirašė pagrindinio susi
tarimo, o Rusijos kariuomenė vis dėlto 
išėjo iš Lietuvos, kaip ir buvo numatyta, 
iki 1993 metų rugpjūčio 31 dienos. Laa- 

ras teigė, kad Estijos ir Rusijos derybos 
pateko į aklavietę todėl, jog Rusija netu
ri jokio noro susitarti ir pasirašyti jau 
parengtą susitarimą dėl kariuomenės 
išvedimo. „Per pastaruosius mėnesius 
Rusijos kariai beveik nebuvo išvedami iš 
^Estijos/. Jų Estijoje dabar yra tiek pat, 
kiek buvo metų pradžioje - apie 2,5 
tūkst“, - sakė Estijos premjeras.

BNS,AFP,1A
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Sydnėjaus lietuvių choras „Daina“ 
švenčia 4O-metį

TRUPUTIS „DAINOS“ CHORO ISTORIJOS: l.Choras su savo vadovu Algiu 
Plūku apiel954-56 m, dešinėje-kun. Petras Butkus, choro globėjas; 2. Choras 1958- 
68 m., vidury choro dirigentas Kazimieras Kavaliauskas; 3. „Dainos“ vyrų choras; 
4. Ruošiamės pamaldoms - prie vargonų choro vadovai - Justinas Ankus ir Birutė 
Aleknaitė.

BiADRIOMI MiS nutių i:\ltlOM

PljK
VII PASAULIO JAUNIMO KONGRESO 

Lietuvos programos santrauka 
1994 m. liepos mėn. 11-21 d.

Vilnius, Kaunas ir Lietuvos pajūrys
I Daug Gimtinių, 
| Tėvynė-Viena!

Pirmadienis, liepos 11 d. Pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventės pabaiga. PLJK 
registracija ir apgyvendinimas.

Antradienis, liepos 12 d. Iškilmingos kongreso atidarymo šv. Mišios Vilniaus 
katedroje. VIII PLJK atidarym.o iškilmės ir pokylis.

Trečiadienis, liepos 13 d. „Vilniaus gyvenimas“ (miesto pažinimas kartu su 
' Vilniaus Universiteto studentija). Darbo būreliai: susitikimai su savo specialybės 
' bei sričių kolegomis. Susitikimai ir pokalbiai su Lietuvos jaunimo organizacijomis 
I (skautai, ateitininkai, politinių partijų jaunimas ir kt.).

Ketvirtadienis, liepos 14 d. „Lietuva šiandien: politinės, ekonominės ir socialinės 
I padėties pažinimas“ (lankymasis Seime, valdžios įstaigose, buv. KGB rūmuose). 
I Išvyka į Trakus: „pagoniška vakaronė“ prie Trakų ežero.
I Penktadienis, liepos 15 d. Darbo būreliai: labdaringų draugijų bei visuomeninių 
I organizacijų (našlaičių, vaikų, invalidų ir kt.) lankymas. Atstovų ir dalyvių projektų 
| užsiėmimai.
| Šeštadienis, liepos 16 cL „Lietuvių tautos aktualijos“: Rytų Lietuvos pažinimas - 
| lietuviškų kaimų lankymas.
| Sekmadienis, liepos 17 d. Išvyka į Kauną: Kauno pažinimas studentų ir jaunimo 
| akimis.

Pirmadienis, liepos 18 d. Kelionė į Klaipėdą, pakeliui aplankant Kryžių kalną.
I Apsistosime stovyklavietėje prie Baltijos jūros.
I Antradienis, liepos 19 d. „PLJK stovykla prie Baltijos“: laisvalaikis, išvykos į 
I Kuršių Neriją, diskusijos apie Lietuvos ir Baltijos regiono ekologiją, Baltijos jūros 
I valstybių bendradarbiavimą.

Trečiadienis, liepos 20 d. „PLJK stovykla prie Baltijos“: laisvalaikis, diskusijos 
apie Rytų Europos jaunimo padėtį, pasiruošimas studijų dienoms, Lietuvos progra
mos apžvalga ir įvertinimas. Atsisveikinimas su Lietuva: laužas ir folkloro vakaras 

/J > zivii u liormc OI rl (Irioimoc i A/ilniii i TKetvirtadienis, liepos 21 d. Grįžimas į Vilnių. Kelionė į Londoną

Studijų dienų programos apžvalga
1994 m. liepos mėn. 21-29 d.

London, Oxford, Stradford, Warwick, Lietuvių sodyba

Ketvirtadienis, liepos 21 d. Kelionė iš Vilniaus į Londoną. PLJK registracija ir 
I apgyvendinimas.
I Penktadienis, liepos 33 d. Poilsio - įsikūrimo diena. PLJK atstovų išvyka į 
I Oksfordo Universitetą, ShakespearegimtinęirWarwickpilį(vakarienė-viduramžių 
I puota pilyje).
I Šeštadienis, liepos 23 d. Studijų dienų atidarymas. Dienos temos: studijų dienų 
I apžvalga; susipažinimas su kraštų delegacijomis, svečiais; atstovų suvažiavimo 
| taisyklės, tvarka; naujų narių bei US vienetų priėmimas į PUS,
| Sekmadienis, liepos M d. Dienos temos: lietuvybė už Lietuvos ribų; etninis 
| identitetas ir jo išlaikymas; lietuvių kalbos išlaikymas užsienyje; PLJS kraštų 
| (padalinių) pranešimai.
| Pirmadienis, liepos 25 d. Dienos temos: PLJS kraštų (padalinių) pranešimai 
| (tąsa); Pasaulio lietuvių Bendruomenė (PLB) ir PUS; PUS ir PU kongresų praeitis 
| ir ateitis; nauji PUS skyriai Rytų kraštuose;kongreso Lietuvos programos apžvalga;
I lietuvių išeivija ir Lietuvos Respublika.

Antradienis, liepos 26 d. Dienos temos: išeivijos organizacijų, likimas: jaunoji
I karta ir "jos pareigos, galimybės; visuomeninių organizacijų veikla: kaip ją organi- 
. zuoti, kurti ir įgyvendinti projektus; lietuvių išeivijos išlaikymas: būdai, priemonės 

ir strategija.
Trečiadienis, liepos 27 d. Dienos temos: visuomeninių organizacijų veikla: kaip 

ją išlaikyti finansiškai, kaip išlaikyti veiklą; PLJK nutarimų rengimas ir svarsty
mas; PUS valdybos rinkimai; PU kongresų ateitis.

1 Ketvirtadienis, liepos 28 d. Dienos temos: nutarimų apžvalga ir diskusijos; kraštų 
I planų bei PUS projektų nagrinėjimas; PU kongresų ateitis; PUS studijų dienų 
I uždarymas.

VIII PLJK uždarymas (Lietuvių sodyboje).
Penktadienis, liepos 29 d. Atsisveikinimas ir išvykimas.

I Dėl papildomos informacijos rašykite: Dariui Sužiedėliui, 41 West 82 Street, 
I #5B, New York, NY10024, USA • tel. 212-362-1847 (vakarais)

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS PERTHE
Perth'o lietuvių bendruomenė Moti

nos dienos minėjimą suruošė gegužės 1 
d. Minėjimas prasidėjo bažnyčioje šv. 
mišiomis. Kun. Savickis pamokslo metu 
nuoširdžiai kalbėjo apie motinas ir joms 
skirtiną meilę ir pagarbą. Motinos auko
ja save, kad tik jos kūdikis būtų laimin
gas. Dar vaikui negimus ji rūpinasi nau

jąja gyvybe, o jo sulaukusi, daug nemigo 
naktų praleidžia ir daug rūpesčių pake
lia. Ji tirpsta, kaip deganti žvakė, kad tik 
jos kūdikiui būtų šviesu. Ji pasiaukoda
ma augina savo vaikus, o kai jie užaugę 
išeina, kaip paukšteliai iš savo lizdo, ji 

Nukelta į 4 psl.

,Mūsų Pastogė“ Nr. 221994.6.6. psl.3
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MOTINOS DIENA GEELONGE
Puoselėjai mus lyg želmenėlius, 
Saugojai nuo vėtrų,nuo šalnų, 
Klostei vakare, o rytą kėlei - 
Kantriai kurstei židinį namų, 
Moteriška išmintim kerėjai... 
Mokei supratimo, atjautos 
Ir pati kitų skriaudas atleist 

mokėjai, 
Mama - gėle amžina gamtos.

Geelonge Motinos diena buvo švenčia
ma gegužės 8 - tą. Po pamaldų Lietuvių 
namuose minėjimą pradėjo Lietuvių

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS PERTH'E
Atkelta iš 3 psl.

vis dar rūpinasi jų gyvenimu, jų ateitimi. 
O mes tik suaugę ir kartais tik motinos 
netekę tikrai įvertiname motinos įdėtas 
pastangas mus užauginti. Indai eidami į 
šventyklą ir į motinos kambarį, nusiau
nu batus, tuo norėdami parodyti, kad 
motinos kambarys yra, atseit, šventovė 
ir turi būti tausojama, paliekant už durų 
piktą žodį ar mintį, kad neužgautų jos 
širdies. Pavargusi motina gali pasilsėti, 
bet apsunkintos širdies nenuramins nei 
poilsis nei miegas.

Po mišių lankomės į Lietuvių namus 
tęsti minėjimo. Bendrai visiems papie
tavus, programą pradėjo A. Malinaus
kas, paskaitęs Motinos dienai pritaikytą 
eilėraštį. Po to kun. A. Savickis kalbėjo 
apie pagarbą motinoms. Motinas at
stovauti prie garbės stalo jis pakvietė 
vyriausią ir jauniausią iš susirinkusiųjų 
p. Petrukėnienę ir p. Vitaliją Maciejak.

Sugiedojus motinoms „Ilgiausių metų“ 
pirmininkas toliau gvildeno temą apie 
motinos įtaką vaikams, jos troškimąjuos 
gerais žmonėmis į pasaulį išleisti. Jam 
baigus, B. Steckiskalbėjo apie užaugusių 

„Mūsų Pastogė“ Nr. 221994.6.6. psL4

bendruomenės pirmininkas O. Schre- 
deris, pasveikindamas susirinkusias 
motinas, moteris. Paskaitą skaitė Edita 
Ratajczak. Koncertavo vaikų tautiniu 
šokių grupė „Gegutė“ ir mišrus choras 
„Viltis“. Pietus paruošė choro dainininkai.

Taip praėjo vienasis daugelio ruošiamų 
minėjimų mažoje Geelongo lietuvių 
bendruomenėje. Bendruomenės valdy
ba dėkoja visiems vienokiu ar kitokiu 
būdu prisidėjusiems prie šio renginio.

Irta Valodkienč

vaikų norą atsilyginti motinoms už jų 
pakeltus vargus. Sakė, kad būdamas 
fronte ne kartą girdėjo žodį „mama“ 
iš mirštančių kareivių lūpų.

Po to sekretorė perskaitė susikaupu
sią korespondenciją, pasitarta bend
ruomenės reikalais.

« « »
SPORTAS. ANZAC dienos golfo 

rungtynės. „Tauro“ klubo suruoštos tą 
dieną rungtynės žaistos Whaleback gol
fo laukuose. Dalyvavo penkios moterys 
ir devyni vyrai, kurie varžėsi dėl V. Fran
co pagaminto pereinamo trofėjaus. 
Pradėjo 10 vai. ryto ir truko daugiau 
negu keturias valandas. Po rungtynių 
dauguma žaidėjų susirinko pas p. p. Fran- 
cus. Pavalgius, golfininkų kapitonas V. 
Klimaitis pranešė rungtynių rezultatus. 
ANZAC dienos trofėjus atiteko A. 
Cižauskui.

V. A. Bendruomenės valdyba 
praneša, kad TRĖMIMŲ į Sibirą 
minėjimas šiemet įvyks birželio 12 d. 
(sekmadienį) 3 vai. p. p. Latvių centre, 
Cleaver Tee, Belmont. Valdyba prašo 
visus minėjime dalyvauti.

(„Žinotis“ - 6)

MII IJOMMO FONDO RŪPESČIAI IR VILTYS
JURGIS JAMSAITIS

Be abejo ir mieli Australijos lietuviai 
gerai žino apie sėkmingai JAV veikiantį 
Lietuvių Fondą, dažnai vadinamą mili
joniniu fondu. O taip pat gal ne vienas 
Australijos lietuvis savo įnašu ir pri
klauso šiam fondui.

Kadangi šis lietuvių Fondas veikia 
plačioje apimtyje, daug padeda ne tik 
JAV lietuvių institucijom, bet paskuti
niuoju laiku, Lietuvai nepriklausomybę 
atgavus, duoklę kultūriniams ir švieti
mo reikiamas atiduoda ir Lietuvai. Tad 
šia proga norėčiau žvilgtelėti į Lietuvių 
Fondo dabartinius rūpesčius ir viltis.

Lietuvių Fondas baigė trisdešimt ant
ruosius savo veiklos metus. Š. m. kovo 
mėn. 26 d. Čikagoje, Jaunimo centre 
vyko šio fondo trisdešimt pirmasis meti
nis suvažiavimas.

Suvažiavime dalyvavo 114 asmenų, 
turėjusių 9408 balsus.

Suvažiavimas pradėtas su tam tikrom 
apeigom: Invokaciją sukalbėjo prel. dr. 
Juozas Prunskis, kuris mirusių atmi
nimui uždegė žvakę. Mirusių narių 
sąrašą perskaitė Ramona Stepona
vičiūtė, mirusieji nariai prideramai 
pagerbti, sugiedant Marija, Marija.

Suvažiavimui vadovavo prezidiumas 
- dr. G. Balukas, V. Momkus, dr. Ko- 
jelytė, dr. J. Valaitis, o sekretorė Masi- 
lionienė.

Suvažiavime išsamius pranešimus 
padarė LF Tarybos ir Valdybos bei atski
rų komisijų pirmininkai.

Tarybos vardu pranešimą padarė 
trejetą metų išbuvęs pirmininku P. Ki
lius. Dabartinės LF valdybos pirminin
kas Stasys Baras, pelno skirstymo komi
sijos vardu buv. pirmininkė, dabar Tary
bos pirmininkė, Marija Remienė. Fi
nansų komisijos pranešimą padarė Rūta 
Juškienė. LF pinigai investuojami at
sargiai, saugiai ir dar dabar gaunama 
apie 6,5 procentų palūkanų ir Taryba 
leidusi paskirstyti 250.000 dol. įvairiems 
švietimo, kultūros reikalams,

Suvažiavimo dieną, Lietuvių Fonde 
buvo įregistruoti 6666 nariai, žinoma, iš 
jų jau daug išėjusių amžinybėn.

LF narių ankstyvesniame suvažiavime 
ir vėliau narių balsavimu Lietuvai buvo 
paskirtas vienas milijonas dol. Iš kurių 
specialios komisijos sprendimais Lietu
vai išmokėta iš to milijono 359.599.50 
dol. bet, kaip paaiškėjo, kai kurie Lietu
vos projektai buvo nerealūs, todėl LF 
lėšų pervedimą griežtai kontroliuoja. 
Papildomai nariai savo balsavimu Lie
tuvai yra iš savo įnašų perdavę 150.000 
dolerių.

Iš pranešimų ir visų komisijų veiklos 
aiškėja, kad LF savo veiklos laikotarpyje 
buvo tvarkomas nuostabiai pasišventu

į pasaulio lietuvius
„Sodininkystės enciklopedijos“ redkolegijos vardu aš kreipiuosi į jus, 

prašydamas padėti parašyti šią storiausią Lietuvos sodininkystės knygą. 
Mums trūksta informacijos apie daugelį sodo ir daržo augalų, kurie gali būti 
auginami Lietuvoje. Trūksta informacijos apie šilto "klimato augalus, kurie 
niekad nebus čia auginami, bet jau dabar importuojami jų vaisiai arba 
konservai. Mažai žinome apie pasaulio valstybių sodininkystę ir ieškome 
autorių, kurie apie tai parašys. Mums reikia informacijos - straipsnių iš 
beturiu, išsibarsčiusių po visą pasaulį. Reikia spalvotų iliustracijų (skaidrių). 
Trūksta žinių apie pasaulio sodininkystės mokslo centrus ir garsiausias 
sodininkystės Firmas. Mums tiesiog negirdėta tvarka, kaip pasaulyje 
prekiaujama sodinukais, vaisiais, daržovėmisirgėlėmis. Kaipdirbairprekiauja 
sodininkystėsfermeriai, gal jų tarpe yra ir beturiu? Enciklopedįjos redkolegija 
laukia jūsų laiškų (Box 373,2006, Vilnius, Lithuania).

Kartu aš noriu jūsų atsiklausti - ar bus pasaulyje norinčių įsigyti šią būsimą 
knygą? Vilnius, 1994.03.28 Antanas Rybškis

sių, be atlyginimo dirbančių, Tarybos ir 
Valdybos bei komisijų žmonių. LF tvar
kosi demokratiškais pagrindais. Ypač 
žiūrima, kad nebūtų prasilenkta su

valdžios ir LF įstatymais.
LF artimiausieji rūpesčiai, kaip teigia 

valdybos pirmininkas Stasys Baras, yra 
sutelkti 10 milijonų kapitalą, o šiais 
metais į LF įrašyti daugiau kaip du 
šimtus naujų narių. Ypatingą dėmesį 
numatoma kreipti į viduriniąją kartą, 
išsimokslinusią, gerai įsikūrusią, gerai 
už dirbančią, tačiaulietuviškuosius  reika
lus vis tik mažokai teremiančią. Bus 
stengiamasi surasti lietuvių telkiniuose 
naujų LF įgaliotinių, kurių uždavinys ir 
būtų verbuoti naujus narius ir telkti LF 
kapitalą. Tai pats svarbiausias valdybos 
pirmininko Stasio Baro rūpestis, o drauge 
ir viltys, jeigu pavyktų tai įgyvendinti.

Palikimų komisijos pirmininkas Al
girdas Ostis pasidžiaugė, kad nuo LF 
įkūrimo iki dabar palikimais yra gauta
2.448.626 dol. arba 37% viso pagrindinio 
kapitalo. LF Taryba, Valdyba ir paliki
mų komisija ir toliau intensyviai ieškos 
naujų palikimų. 1993 m. stambesnieji 
palikiami gauti: 100.000 iš Aldonos 
Aušiūrienės; Viktoro ir Veronikos Stukų 
25.522 dol; Aleksandro Steponavičiaus 
25.000 dol; Mykolas Žilinskas paliko 4 
butų namą Berlyne, tai didelės vertės 
palikimas.

Suvažiavimo dieną LF kapitalas buvo
6.574.627 dol.

Valdybos pirmininko Stasio Baro sva
jonė dar šiais metais pasiekti LF 7 mili
jonų kapitalo. Tai reali svajonė, o žinant 
Stasio Baro ryžtą ir sumanumą, to gali
ma pilnai tikėtis.

Lietuvių Fondo vadovybė leidžia spe
cialų, antrąjį LF leidinį, albumą, kurį

redaguoja žurnalistas Antanas Juod
valkis su kitų spaudos žmonių talka. 
Leidinys bus plačios apimties, turės apie 
pora tūkstančių nuotraukų, su istorine 
LF veiklos pažvalga.

Suvažiavimas priėmė keletą veiklai 
plėsti nutarimų.

LF naujoji Tarybos pirmininkė Marija 
Remienė taip pat turi naujų idėjų, kaip 
ugdyti LF kapitalą, kaip remti lie
tuviškąją veiklą.

Lietuvių Fondas per trisdešimt dvejus 
metus atliko nepaprastai svarbų darbą, 
iš palūkanų parėmęs daugybę kultūros, 
švietimo, jaunimo projektų, tam išskirs- 
tydamas jau apie pusketvirto1 milijono 
dolerių.

LF svarbi finansinė isntitucija, ji vi
sokeriopai remtina ir jeigu kam būtų 
prie širdies, LF mielai laukia atsilie
piant ir Australijos lietuvių.
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
AKADEMINIO DARBO VAISIAI
Gegužės 14 d. buvo apvainikuotas 

Genovaitės Elenos Kazokienės kelerių 
metų mokslinis darbas apie Australijos 
lietuvius menininkus. Už disertaciją 
“Lithuanian Artists in Australia 1950- 
1990“ Tasmanijos Universitetas jai 
suteikė Ph. D. (Doctor of Philosophy, 
lietuviškai - humanitarinių mokslų 
daktarės) laipsnį.

Išsami disertacija apima du storus 
tomus. Pirmasis, susidedąs iš 414 psl., 
aprašo ir analizuoja Australijos lietuvių 
menininkų kūrybą, prieš tai apibūdinant 
Lietuvos istoriją ir ypač lietuvių meno 
šaknis gilioje praeityje, mituose ir reli
gijoje. Dėmesio skiriama jo susifor
mavimui šiame šimtmetyje, kai Lietu
viškai pasaulėjautai susidūrus su už- 

i sienio įtakomis, pradėjo išryškėti savos 
Į kūrybinės srovės ir net meno teorijos.

Žinoma, liūto dalis tenka po karo Aus- 
ralijoje atsidūrusiems lietuviams meni- 

, ninkams. Kaip šią gausią medžiagą 
sistematizuoti? Autorė nusprendė kūry
binę veiklą traktuoti geografiškai, pa
grindines veikalo dalis skiriant didžio
sioms lietuvių kolonijoms. Bet ne- 

i užmiršta kūrybinių liepsnelių ir ma
žesnėse vietovėse, viską įglaudžiant į 
lietuviškosios veiklos rėmus apskritai. 
Šia prasme, veikalas aprašo ne tik dailę 
kaipo tokią, bet mato ją kaip organiškai 
susijusią su išeivijos karo meto pergy
venimais, naujojo įsikūrimo sunkumais 

I ir, dažniausia, su bendruomeniniais 
į ryšiais.

Kelios dešimtys išeivijos metų ne
išvengiamai paliko savo žymes. Todėl 
autorė, nors pasirinkusi geografinę sis- 
tematizaciją, visgi išskiria kelis istori
nius etapus, sakytume, kelias kūrėjų 
grupes išeivijos istorijoje. Autorė prade
da nuo,pirmosios1 kartos, kuri tapo lyg ir 
.pirmaujanti' karta bei savotiškas avan
gardas. Sydnėjuje - tai Vaclovas Ratas, 
Vladas Meškėnas, Henrikas Šalkaus- 

’kas, Eva Kubbos, Algirdas Šimkūnas, 
Jurgis Mikševičius, Leonas Urbonas, 
Jurgis Bistrickas ir kt. Melbourne - Tei
sutis Zikaras, Vincas Jomantas, Paul 
Cleveland (Povilas Cetkauskas), Dana 
Nasvytytė, Adolfas Vaičaitis, Viktoras 
Simankevičius, Juozas Baukus-Banks, 
Gražina ir Jonas Firinauskai ir kt. 
Adelaidėje - Antanas Rūkštelė, Alek
sandras ir Eleonora Marčiulioniai, Ba
lys Milaknis, Leonas Žygas, Stasys 
Neliubšys ir kt.

Autorė nurodo, kad ateivių bangoje 
"buvo nemažai kūrybingų bendraamžių, 
kurie dėl įvairių priežasčių iškilo tik 
vėliau. Tai suvėlavę (‘delayed') kūrėjai, 
kturie pasireiškė iškylant jau naujesnei 
kiartai, gimusiai ne Lietuvoje ir ne 
slstovyklose, bet Australijoje. Pastaruo- 

įsiijmse įtakų skalė atsiveria itin kalei- 
dfckopiškai, nors jų darbuose neretai 
ffilar prasiveržia lietuviškoji kilmė ar ti- 
pimški motyvai. Plačiau aprašydama 
.pljinnąją' ir stipriai istorijon įsirėžusią 
mnenininkų generaciją, vėlesniąsias kar- 

. talas autorė taip pat aprašo su jai būdingu 
1 aJatidumu ir įsijautimu.

j Kelios dešimtys vardų į darbą buvo 
įs įtrauktos kaip tautodailininkai bei ku
ri riojenorsmenošakoje išryškėję mėgėjai. 

►A»Autorėjuos aptaria kaipo Bendruomenės 
ni menininkus', tuomi parodydama, kad jų 
kd kūrybinę dvasią įtaigojo tasai procesas,

Dr. Genovaitė Kazokienė.

kuris buvo vadinamas lietuvybės išlaiky
mu. Šioje grupėje taip pat matomas tas 
meninis išgyvenimas ir kūrybinių formų 
įpynimas į kasdienybę, kuris gana bū
dingas tradicinei lietuvio pasaulėjautai.

Disertacijos išsamumą rodo tai, kad 
joje aptarta apie 150 dailininkų bei 
kūrėjų. Autorė kalbėjosi ar žinias rinko 
iš visų gyvųjų, kitus kaip galima esmin- 
giau atkurdama per jų darbus ir liu
dininkų atmintį. Išvardinami ir apibū
dinami Australijos lietuvių dailininkų 
žymesni darbai, kūrybiniai laikotarpiai 
ir, kiek reikalinga, suteikiama jų bio
grafijos bei parodų chronologija. Diser
tacijos reikšmę istorinei fiksacijai su
tvirtina plati bibliografij a, kurioje ko gero 
nėra praleista nieko, kas gali nušviesti 
traktuojamąją temą.

Antrąjį disertacijos tomą sudaro apie 
pora šimtų lapų, kuriuose išdėstytos 524 
nuotraukos. Su retomis išimtimis tai 
spalvotos aptartųjų kūrinių reprodukci
jos, kurias pasigamino pati autorė. Šis 
reprezentacinis rinkinys jau savaime 
byloja apie veikalo originalumą bei daug 
valandų pareikalavusį disertacijos tech
ninį tobulumą. Kartu tai yra jau nebepa- 
kartojamas vizualinis įamžinimas pėd
sakų, kuriuos lietuviai kūrėjai paliko 
Australijos meno istorijoje.

Apskritai, disertacija yra stebėtinas 
ištvermės ir kruopštumo pavyzdys, jau 
nekalbant apie pačios autorės meilę ir 
pasišventimą lietuviškosios dailės isto
rijai. Tą mielai pripažino disertacijos 
egzaminatoriai. Pasak meno istoriko dr. 
Daniel Thomas, darbas nepalieka jokių 
spragų, jo tekstas esąs išskirtinai aiškus, 
o tema padeda Australijai suprasti savo 
pačios dabartį. Meno dėstytoja Aldona 
Zakarauskas - OBrien pabrėžia, kad 
disertacija įžvalgiai nušviečia ryšį tarp 
lietuviškųjų tautinių bruožų ir kūrė- 
jiškosios dvasios. Pagarsėjęs Australijos 
tapytojas ir meno kritikas Elwyn Lynn, 
kuris asmeniškai pažinojo anksty

vesnius lietuvius dailininkus Sydnėjuje, 
giria disertaciją tiek istoriniu, tiek me
no supratimoatžvilgiu. Jis priduria, kad 
darbas atliktas su pasigėrėtinu objek
tyvumu.

Reikia pastebėti, kad ši disertacija yra 
jau trečias menotyros darbas, kurį dr. 
Kazokienė pateikė Australijos univer
sitetams. 1975 m. bakalauro laipsniui ji 
įteikė darbą apie Vaclovą Ratą (kuris 
buvo įvertintas Honours atžyma), o 1982 
m., taip pat Sydnėjaus Universitete, ma- 
gistrolaipsniuiji pristatė disertaciją apie 
M. K. Čiurlionį (irgi įvertintą Honours 
pagyrimu). Šie du pirmieji darbai buvo 
parašyti, kai autorė kartu užsiėmė 
dantistės praktika. Iš tiesų, jos magistro 
darbą apie Čiurlionį aukštai įvertino ir 
lietuviai: 1983 m. autorė nurungė keletą

šiuo metu būtų sunku išsiaiškinti ir 
išnagrinėti, ar tokios rinktinės įsteigi
mas pasiekė savo tikslą. Viena aišku, 
buvusieji savanoriai parodė didelę meilę 
tėvynei Lietuvai, jie nebijojo atiduoti savo 
gyvybę už Lietuvos apsaugą.

L. V. Rinktinės savanoriai išsiskyrė iš 
kitų lietuvių dalinių karo metu tuo, kad 
Rinktinė buvo įsteigta kaip apsauga Lie
tuvos žemėje nuo gausėjančio gyventojų 
apiplėšinėjimo. Ypač tai reiškėsi Vil
niaus miškų apylinkėse. Čia stipriai veikė 
vadinami lenkų baltieji ir rusų apmokyti 
raudonieji partizanai. Aišku, daugiausia 
buvo apiplėšiami lietuviai ūkininkai. 
Gen. P. Plechavičius,gavęs vokiečių su
tikimą suorganizuoti tokios paskirties

žymių konkurentų ir gavo Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Kultūros Tarybos 
premiją už mokslinį darbą lietuviška 
tema.

Dr. Kazokienės vėliausia disertacija 
kol kas yra solidžiausias darbas anglų 
kalba apie lietuvius Australijoje. Iš vie
nos pusės, tai svarbus įnašas į pokarinės 
Australijos formavimosi supratimą ir 
ypač jos meno istoriją, iš kitos - darbas 
užfiksuoja daug patiems lietuviams 
reikšmingų faktų, kurių dalis gal būt 
nugrimztų užmarštin. Linkėtina, kad 
eventualiai šis veikalas, arba jo versįja, 
pasirodytų ir lietuvių kalba, šį kartą gal 
jau Lietuvoje, kur pokarinės išeivijos 
istoriją dar stiprokai dengia visokie 
paslaptingumo ir nesuvokimo šydai.

Vytautas DonMa

Po 50 metų 
(Prisiminimai iš Lietuvos Vietinės Rinktinės)

davėme priesaiką, bet kai buvo skaito
ma, kad prisiekiame trečiajam Reichui, 
visi rankas nuleido, išskyrus keletą vo
kiečių. Po to gavome žinią, kad greitai 
būsime išiųsti į Vilniaus kraštą gyven
tojų apsaugai. Aš buvau pasiųstas į 
Marijampolę atgabenti transportą - 
vežimus ir arklius. Buvome nustebinti 
radę Marijampolės savanorius dar be 
uniformų...

Sugrįžome į Kauną, kai jau buvo tam
su ir be vadovybės nebūtume galėję suras
ti Panemunės kareivinių; čia nelabai 
norėjo priimti mus nakvynės, bet vėliau 
išsiaiškinta ir arklius pašėrę sumigome. 
Čia išbuvome, kol sulaukėme mūsų ba-. 
taliono iš Seredžiaus.

Lietuvos Vietinės Rinktinės vadas, gen. P. Plechavičius išleidžia transporto dalinį 
į Vilniaus kraštą (Marijampolė, 1944.IV.15).

dalinius, aiškiai žinojo apie esamą padėtį 
ir sunkumus tinkamai apmokyti sava
norius Lietuvos ateičiai ir apsaugai.

Daugelis iš mūsų dar prisimena, kad 
tuo metu trečiojo Reicho galybė jau 
silpnėjo, vokiečių kariuomenės vadų ir 
vyriausybės trintis kasdien didėjo, tad 
nenuostabu, kad karui tęsiantis, visa 
Reicho valdymo struktūra perėjo į nacių 
partijos rankas.

Gal būt tokios aplinkybės privertė 
okupacinę valdžią nesilaikyti susitarimų 
su tuometine Lietuvos vyriausybe.

Mano savanoriška tarnyba prasidėjo 
Raseinių registracijos būstinėje. Iš čia 
buvome nugabenti į Seredžiaus ka
reivines, aprengti kariškių uniforma ir 
atlikome karinį apmokymą. Uniformos 
buvo su vokiškais ženklais, juos turėjome 
nusiardyti ir prisisiūti lietuviškus (gal 
būt jau ir tas kėlė vokiečių nepasiti
kėjimą?).

Seredžiuje sudarytas 309 ir 310 bata
lionas. Aš patekau į 309 bataliono 4-tą 
kuopą. Po apmokymo ankstyvą 1944 
metų pavasarį Seredžiaus bažnyčioje

Atvažiavusi į „antrą“ Varėną, 4-ta 
kuopa gavo apsistoti Barčų kaime, ku
riame gyveno lietuviai ūkininkai. Bu
vome sutikti gražiai ir maloniai, nes 
gyventojai pasijuto saugesni nuo parti
zanų ir banditų gaujų.

Išsikasę apkasus budėjome ir tęsėme 
apmokymą. Mūsų vadas buvo labai 
susirūpinęs dėl netinkamo ginklųir šaud
menų tiekimo. Naktimis atlikome sla
pukų patruliavimą miške, bet buvome 
perspėti, kad galime tik gintis, priešo 
neužkabinti, jei jis mums nieko nedaro.

Atrodė, kad ir jie nenorėjo mūsų 
užkabinti: nors gerai žinojo apie mūsų 
kuopą, bet mūsų nekliudė.

Vieną dieną gavome žinią, kad mūsų 
štabas areštuotas ir būsime nuginkluo
ti. Vieni karininkai organizavo bėgimą į 
Lietuvą, o kiti argumentavo, jog tai būtų 
savižudybė, nes pavienes grupeles lenkai 
greitai sunaikintų. Sutemus gavome 
įsakymą, kad mus supa priešai ir pilnoj 
kautynių aprangoj sulindome į apkasus.

Nukelta į 6 psl
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Po 50 metų 
(Prisiminimai iš Lietuvos Vietinės Rinktinės)

Atkelta iš 5 psl.

Po pusiaunakčio apsilankę ryšininkai 
aiškino, kad ar tik nebus tai kuopos vado 
sugalvota „išdaiga“, bandant sulaikyti 
karius nuo pabėgimo. Rytą pasigedome 
tik dalelės karių ir viršininkų, kurie 

LVR kariai sargyboje prie Seredžiaus kareivinių sandėh'o.Iš kairės: Krikščiūnas, 
Rudys, J. Gailius ir Barčas (1944). Nuotrauka K. Kručkausko.

nakties metu pasitraukė j Lietuvą. Apie 
šių karių likimą daugiau nieko nesu
žinojome. Po rytinio patikrinimo paaiš- 
kėjopabėgusių karių skaičius - jų buvo 
tik maža saujelė. Visa kuopa pasiliko su 
kuopos vadu Zaremba. Apie 10 vai. ryto 
pasirodė vokiečių tanketės aplink kai
mą, o į kaimą atvažiavo jaunas SS karinin
kas su palydovais. Derybos tęsėsi gerą pus
dienį, o kuopa nerimavo, net ir viršilos 
nežinojo, kas darosi. Gerokai po pietų atėjo 
įsakymas, kad vadas sutiko, jog kuopa 
nusiginkluotų - atslūgo įtampa.

Daugiausia nerimavo ūkininkai, nes 

Po 50 metų. Buvę LVR savanoriai Geelonge (1994.V.8). Iš kairės - Pranas 
Vaičekauskas (310 bat., 2 kuopa, Seredžius), Mečys Davalga (kadrų mokomoji 
kuopa, Marijampolė), Juozas Gailius (309 bat., 2 kuopa, Plungė), Liudas Bungarda 
(301 bat., 3 kuopa, Marijampolė). Iš buvusių LVR karių Geelonge taip pat gyvena 
Pranas Saldukas ir Vacys Žalinkevičius. Nuotrauka R.J. Gailiaus.

jie žinojo, kad prasidėjus kautynėms vi
sas kaimas būtų sunaikintas, o moterų 
ir vaikų likimas galėjo būti tragiškas. 
Tad ir ne nuostabu, kad mūsų kuopos 
vadas pasirinko nusiginklavimo kebą. 
Gavę įsakymą visi rinkomės kautynių 
aprangoje prie štabo raštinės, skambėjo 
lietuviška daina ir dalinys po dalinio 
sukrovėme ginklus į krūvą, o mūsų kuo
pos vado veidu tekėjo ašaros. Po nusigink
lavimo vokiečių viršininkas padėkojo ir 
apgailestavo, kad taip turėjo užsibaigti, 
nes įsakymas atėjo iš vyriausybės, o jo 
pareiga jį atlikti; dar pastebėjo, kad ka
reiviui labai sunku ir skaudu išsiskirti 
su ginklu.
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Po to, atvažiavus vokiečių sunkveži
miams su vokiečių palyda buvome atga
benti j Vilniaus Šnipiškių kareivines. 
Vilniaus gyventojai gerai žinojo apie 
mūsų atvežimą, pasitiko mus su gėlėmis 
ir šūkiais.

Čia jau radome daugybę tokių pat kaip 
mes - tapome vokiečių karo belaisviais. 
Sekančią dieną prisistatė lietuvių Rau
donojo kryžiaus tarnautojai, iš kurių 
sužinojome, kad greitai būsime išvežti į 
Kauną, o po to į Vokietiją. Sekančią 
dieną buvome išrikiuoti aikštėje. Vo
kiečių karininkai kažko ieškojo tarp 
mūsų. Jie paėmę vieną vyruką stovėjusį 
gretoje man už nugaros, jų surinko apie 
tuziną. Paskiau pasklido gandai, kad 
dalį jų sušaudė, o kitus atvežė atgal į 
kareivines, kad papasakotų, ką vokiečiai 
daro su dezertyrais...

Turėjome išvažiuoti nakties metu, bet 
vokiečiai pabūgo partizanų užpuolimo, 
tad pasiekėme Kauną dienos metu 
kruopščioje vokiečių sargybos prie
žiūroje.

Kaime pasijutome pamiršti, moterėlės 
dalino rožančius, bet ne maistą... Ypač 
daug baimės sukėlė vietiniai kauniškiai, 
kuriems buvo geros sąlygos pabėgti į 
namus, nors buvo pranešta, kadjau atėjo 
laikas apleisti Lietuvą.

Vokiečiai susodino mus į vagonus Kau
no stotyje ir su stipria sargyba paju
dėjome VOKIETIJOS link. Vokiečiai 
palydovai aiškino, kad stipri sargyba 
yra mūsų apsaugai nuo komunistų par

tizanų!.. Kelionėje buvome nustebinti 
maisto gerumu, cigaretėmisir-gėrimais. 
O mes galvojome, jog visa tai tik propa
ganda, kad nebandytume pabėgti...

Prieš Berlyną dingo visa apsauga. 
Keliavome tik su palydovais, kol pa
siekėme Bonos kareivines.

Čia praleidome keletą savaičių. Tai 
buvo „atostogos“ po nelaisvės. Maistas 
geras, juodas alus, o vakarais žygis su 
daina po miestą. Vokiečiai stebėjosi mūsų 
jaunatvišku žvalumu ir dainomis, negai
lėdavo ir vyno lietuviams kariams; jie 
nežinojo mūsų nuginklavimo istorijos. 
Atvažiavus iš LIETUVOS vyriausybės 
atstovams, davėme priesaiką antrą kartą 
ta pačia tvarka kaip Seredžiuje.

Atlikę priesaiką buvome perkelti į 
Kaiserslautern stovyklą, o iš čia mus iš- 
sirstė prie vokiečių dalinių, mažiausia 
grupė - du, didžiausia - dešimt. Gyve
nome kartu su vokiečiais, valgėme tą 
patį maistą ir tą pačią karinę tarnybą 
atlikome. Atsimenu, kad L.R.S. kariai 
turėjo teisę nešioti turėtus laipsnius. 
Turėjome ir ryšių palaikymo karininkus, 
mus aplankydavo dabar jau a. a. leite
nantas AUGUTIS. Taip gyvenome iki 
1945 m. gegužės, kol sulaukėme karo 
pabaigos.

Atrdo, kad L.V. RINKTINES sava

Gimsta lietuviškoji „Sodininkystės 
enciklopedija“

Praėjusiais 1993 m. Lietuva 
paminėjo garsaus savo sūnaus, istoriko 
Simono Daukanto 200-tąsias gimimo 
metines. Bet mums S. Daukantas ne 
tik istorikas. Jis taip pat ir pirmosios 
lietuviškos knygos apie sodus 
išleidėjas. Iki S. Daukanto apie 
sodininkystę Lietuvoje viskas parašyta 
kitomis kalbomis - lotynų, lenkų. O jis 
buvo pirmasis kuris 1849 m. išleido 
„Pamokslus apie sodnus arba dąjgynus 
vaisingų medių“. Tokia buvo pradžia. 
Knygelė išversta iš vokiečių kalbos, o 
išspausdinta Rusijos sostinėje S. 
Peterburge lietuvių kalba. Tada iki 
lietuviškos spaudos uždraudimo dar 
buvo 15 metų. Reikia neabejoti, kad iš 
jos lietuviai galėjo mokytis ne tik sodi
ninkystės. O 1999 m. aukanka 150 
metų nuo šios knygelės pasirodymo.

Ne tik jubiliejui pažymėti grupė 
mūsų vyresniosios kartos 
sodininkystės mokslų darbuotojų 
profesionalų ryžomės parašyti 
pirmąją lietuviškąją „Sodininkystės 
enciklopediją“. Dirbame visi savo 
iniciatyva niekieno nefinansuojami. 
Pirmąjį enciklopedijos teminį skyrių 
„Sodo augalų genofondas“ mielai sutiko 
spausdinti savaitinis žurnalas 
„Veidas“, štai tas pats pirmasis 
enciklopedijos puslapis, o po jo atsiras 
mano kreipimasis į pasaulio lietuvius.

Pratarmė
Aš, Antanas Ryliškis, „Sodininkystės 

enciklopedijos“ redkolegijos vardu 
kreipiuosi į visus skaitytojus- žengiame 
naują žingsnį Lietuvos sodininkystės 
literatūros kelyje, kurį pirmas pradėjo 
mūsų istorikas Simonas Daukantas, 
išleidęs prieš pusantro šimto metų 
pirmąją sodininkystės knygelę lietuvių 
kalba. Aš prašau visus jus simboliškai 
atsistoti ir pagerbti lietuviškos sodi
ninkystės literatūros darbininkus. 
Pirmiausia prisiminkime prancūzą Žaną 
Emanuelį Žiliberą (J. Gilibert), kuris 
1781 -1782 m. išleido pirmąjį Lietuvos 

norių dalinių likimas buvo nevienodas, 
gal priklausė nuo susidėjusių aplinky
bių ir kuopos vado sąmoningumo. Gal 
būt mano likimas buvo laimingesnis negu 
daugelio kitų. Gerokai po karo sužinojau, 
kad aš buvau „žuvęs“ Vilniaus krašte, 
mano motina net aukojo mišias mano 
atminimui. Tuo tarpu komunistinė 
valdžia, sugrįžusi į Lietuvą, ieškojo 
manęs, nes galvojo, kad aš turiu būti 
„miško brolis“.

Niekas nežinojo apie mano likimą Vo- 
kietįjoje 4 metus. Stribai persekiojo šei
mą, visas turtas ir tėvo ūkis perimta par
tijos ir dar buvo pasišaipoma iš motinos 
sakant: dabar pažiūrėsim, kuo tu šersi 
savo sūneli!...

Gyvendamas Australijoje susiradau 
gimines ir pradėjome susirašinėti.

Mano brolis nešinas laišku nuėjo į 
komunistų partijos centrą Raseiniuose 
ir pareikalavo grąžinti turtą. Atėjęs 
viršininkas apsidžiaugė, kad nebuvau 
miško „banditas“, bet perspėjo, kad jis 
turėtų žinoti, kad partija nedaro klaidų.

Geelongo apylinkėje dar yra septyni 
gyvi L. V. Rinktinės savanoriai, kurie 
sekantį mėnesį, lietuviškų pamaldų metu 
užpirko sudėtines mišias už žuvusius 
Rinktinės vyrus Lietuvoje.

Juozas Gailius

floros veikalą ir įkūrė Lietuvos botanikos 
sodus Gardinė ir Vilniuje. Prisiminkime 
pomologijos sodų kūrėjus Juozapą 
Strumylą ir Adomą Hrebnickį ir veislių 
žinovus Vincentą Montvilą ir Leoną 
Ivanauską. Prisiminkime mūsų tėvy
nainį Eduardą Jančevskį, kuris 
Krokuvos botanikos sode surinko 
pasaulinę Ribes kolekciją ir parašė 
nesenstančią monografiją. Atminkime 
vienuolį botaniką Jurgį Pabrėžą, kūrusį 
pirmuosius lietuviškus augalų vardus. 
Nepamirškime akademiko Jono 
Kriščiūno, jaunystėje rašiusio apie sodus. 
Pagerbkime sodininkystės mokslo 
pradininkus nepriklausomoje Lietuvoje 
profesorius Tadą Ivanauską ir Stasį 
Macevičių. Prisiminkime vaismedžių
selekcijos pradininkus Ipolitą Starą, 
Vilhelmą Paukštę ir Albiną Urboną. 
Prisiminkime daug padariusius sodinin
kystės literatūrai botanikus profesorius 
Kazį Brunzą, Joną Dagį ir Povilą Snarskį. 
Vėl paskaitykime, ką rašė sodininkystės 
periodikos kūrėjai Pranas Rimkus, 
Justinas Strazdas, o Vilniaus krašte 
Mykolas Čibiras ir Stasys Kazlauskas. 
Nepamirškime daug metų nepra
lenkiamo „Sodininkystės“ vadovėlio 
autorių Mykolo Itomlenskio ir Stasio 
Bagdono ir „Uoginių kultūrų“ autoriaus 
Petro Petrylos. Pagerbkime šviesų 
mokytojo, sodininko kunigo Felikso 
Martišiaus atminimą. Paskaitykime, ką 
rašė dideli sodininkystės mėgėjai - 
archeologas Petras Tarasenka, moky
tojas Mečys Kriaučiūnas ir daugelis kitų.

Aš taip pat prašau prisiminti 
Algimantą Kviklį ir Justiną Kontrimą - 
pirmąsias netektis, pradėjus rengti šią 
enciklopediją.

Dėkoju visiems, kurie ryžosi pradėti 
šį darbą. Rašome pirmą per pusantro 
šimto metų sukauptos sodininkystės 
informacijos enciklopediją. Tikimės, kad 
ji tarnaus ilgą laiką.

Antanas Ryliškis 
Rašyti - informaciją siųsti; Box 373, 
2006 Vilnius Lithuania.
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MŪSŲ MIRUSIEJI ATSIŲSTA PAMINĖTI

A. f A. MATILDAI GEČIAUSKIENEI
mirus, jos dukrai Onai Grosienei, anūkei Daliai Burneikienei, Algi
mantui Bumeikiui, proanūkams Arūnui, Vilijai ir Jolitai reiškiame 
giliausią užuojautą

Edna ir Albinas Ginimai

A. f A. MATILDAI (MTAISKIEAEI
mirus, jos dukroms - Onai Grosienei, Eugenijai Metrikienei, sūnui 
Broniui Gečiauskui, anūkams - Daliai Burneikienei, Jonui 
Barkauskui, Dariui Gečiauskui, Rūtai Spielman, Lanetai Bryant 
širdingiausią užuojautą reiškia

Ralys Mazgelis

“LITHUANIA IN THE WORLD“ Nr. 2, 
kovas-balandis, 1994. Tai naujas, repre
zentacinis, žurnalas anglų kalba, nese
niai pradėtasleisti Vilniuje. Jo vyr. redak
torius - Stasys Kašauskas. Leidėjai: Sta
sys Kašauskas ir Valdemaras Katkus 
(Du Ka Ltd.). Išeina kas du mėnesius. 
Adresas: “Lithuania in the World“, Du 
Ka Ltd., T. Vrublevskio 6,2600 Vilnius, 
Lithuania. Tel.: (370-2)613521,614432, 
Fax'as: (370-2) 61 3521. Metinė prenu
merata (6 sąsiuviniai) US $39.

Šiame numeryje 6 pagrindiniai sky
riai: Ekonomika, Politika, Vidinė scena, 
Profiliai, Menas ir tradicijos, Miestai ir 
kt. Gausiai iliustruoti spalvotomis 
nuotraukomis, piešiniais. 56 psl.

Kiek teko matyti Tėvynėje leistų žur
nalų (labai kuklūs!) šis niekuo nenu-

skoningos iliustracijos... Nestebėtina, 
kad žurnalą globoja Lietuvos oro linijos. 
Toks žurnalas ne gėda padėti svetainėje 
ant stalo, gydytojo ar advokato laukia-

A. f A. MATILDAI GEČIAUSKIENEI
mirus, klubo nariams Onai Grosienei, Algiui, Arūnui ir Jolitai 
Bumeikiams bei visai šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

Sydnėjaus lietuvių klubo valdyba

sileidžia Vakaruose leistiesiems - pui- majame.
kus popierius, gerai paruošti, lengvai Linkimesėkmėsredakciniamkolekty- 
skaitomi įvairiausiom temom straipsniai, vui ir leidėjams!

Informacija

A. f A. Antaninai Valaitienei
Lietuvoje mirus,

Jos sūnų Stasį ir šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime
M. & Y. Bindokai 

L Valodkieuė

Amerikos lietuvio 
video filmas Syduėjuje

Birželio 9 dieną amerikiečių filmų 
pramonės / Hollywood Foreign Press 
Association/siunčiamas Sydnėjaus kino 
festivalyje (Sydney Film Festival) daly
vaus mūsų tautietis Algirdas Gustaitis.

Jis yra žymus kovotojas už Mažosios, 
Lietuvos prijungimą prie Lietuvos. Tuo

PRANEŠIMAS
Skaudžius lietuvių trėmimus į Sibirą 

paminėti, NSW Jungtinis baltų komite
tas ruošia išvežimų ir gedulo minėjimą.

Minėjimas (vyks birželio 13 dieną, pir
madienį, 2 vai. p. p.,Latvių namuose, 32 
Parnell St., Strathfield.

Pagerbdamas
a. t a. MATII DA GEClAUSRIEVĘ

vietoj gėlių „Mūsų pastogei“ aukoja $35
BALYS MAZGELIS

PA®&Ra
Visiems, mus atjautusiems mūsų didžiosios netekties metu, ir 

prisidėjusioms prie

A. f A. Povilo Nagulevičiaus
laidotuvių, nuoširdžiai dėkojame:

gydytojams ir artimiesiems, aplankiusiems a. a. Povilą ligoninėje, 

kun. Povilui Martūzui, už gedulingas šv. Mišias ir apeigas kapinėse, 

„Dainos“ choristams ir vadovams, Birutei Aleknaitei ir Justinui Ankui, 
už giesmes gedulingų pamaldų metu,

p. p. Vincui Binkiui, Antanui Kramiliui ir Pranui Nagiui, tarusiems 
paskutinio atsisveikinimo žodžius prie a. a. Povilo kapo,

giminėms ir bičiuliams, už atsiųstas gėles į namus ir atneštas prie karsto, 

Sydnėjaus lietuviųjaunimui,stovėjusiamgarbės sargyboje išnešant karstą, 

organizacijoms ir privatiems asmenims, išreiškusiems užuojautas žodžiu 
ar raštu, užpirkusiems šv. Mišias už a. a. Povilo sielą, už aukas lietuviško
sioms institucijoms vietoj gėlių,

p. Genutei Kasperaitienei ir jos padėjėjoms už paruošimą gedulingų pietų 
Lietuvių namuose, ponioms, aukojusioms pyragus.

Lai Dievas Jums atlygina už Jūsų pastangas ir širdies kilnumą!

Birutė Nagulevičienė ir 
Cecilija Protienė

reikalu parašęs daug straipsnių, taip 
pat parengęs tikslų Prūsijos žemėlapį, 
išleidęs knygą „Potsdamas ir Lietuva 
dega“ aštuoniomis kalbomis.

Algirdas Gustaitis į Sydnėjų atsiveža 
dviejų valandų video juostą „Lietuviai 
Nr. 1-2“ , kurią birželio 12 dieną 2 vai. 
popiet galima bus pamatyti Sydnėjaus 
lietuvių namuose.

Kviečiame visus kuo gausiau atvykti 
pasižiūrėti šio video ir susitikti su filmo 
autoriumi. Visi laukiami. Įėjimas 
nemokamas.

Sydnėjaus lietinių Kataliką 
Kultūros Draugijos 

valdyba

*

Sydnėjaus kino festivalis tęsis visą 
šią savaitę. Pagrindiniai renginiai nu
matyti stilingajame senajame State 
Theater (Market St., priešais Grace 
Bros, City). Sydnėjaus kinomanai galės 
pamatyti 200 vaidybinių, dokumenti
nių ir kt. filmų, sukurtų daugiau nei 
20-je šalių.

Inf.

Koncerto metu pasirodys pabaltiečių 
meninės jėgos. Lietuvius šiame koncerte 
atstovaus „Sutartinė“ ir (choro) „Daina“ 
Ketvertukas. Pianinu skambins A. 
Barkauskas.

Jungtinis baltų komitetas kviečia vi
sus tautiečius gausiai dalyvauti minė
jime, kur prisiminsime ištremtus ir nu
kankintus mūsų brolius ir seseris.

4. Giniūnas
•hatgdnio bakų komiteto vardu

nttolIMĮĮ MINĖJIMAS
HOBARTE

Hobarte 1941 metų birželio mėnesio 
trėmimus minėsime sekmadienį, birželio 
mėn 19 d. 10.30 valandą ryto išklausy
dami mišių katalikų katedroj Hobarte.

Visus Tasmanijoje gyvenančius lietu
vius, latvius ir estus prašome atvykti 
bendrai pasimelsti už Lietuvos, Latvijos 
ir Estįjos kankinius.

Hobarto apylinkės valdyba

Be antkapio, be kryžiaus ir be vardo. 
Nebuvo net per Vėlines nė karto 
Uždegti žvakės artimas atėjęs. 
Baisingą Requiem giedojo vėjas, 
Kai juos į duobę tarsi malkas mėtė 
Po vargo ir kankynių pailsėti.

Tik neramus tas didelis jų kapas. 
Ilsėkitės ramybėje anapus.

(S. Račiūnas)

GEDULO IR V ILTIES 
DIEVĄ GEELONGE

Gedulo ir Vilties diena Geelonge bus mini
ma birželio mėn. 19 dieną (sekmadienį). 
Už ištremtus, žuvusius, nukankintus, sušąlu- 
sius taigose ir tundrose mūsų brolius ir seseris 
pasimelsime pamaldose, kurias atnašaus kuni
gas Dr. P. Dauknys šv. Jono bažnyčioje 930 
vai. ryto. Po pamaldų vyksime į Lietuvių na
mus. kuriuose vyks minėjimas. Dienotvarkėje: 
1. Paskaita. Skaito svečias iš Melbourne p. 
Tamošiūnas; 2. Dainuos mišrus choras „Viltis“; 
3. Pietūs (ruošia choro daininkai).

Laukiame visų atvykstant.
Geeiongo apylinkės lietuvių 

bendruomenės vaidyba 

„Mūsų Pastogė“ Nr. 221994.6.6. psl.7
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NOTARAS

Klauskite, ir Andrius Žilinskas konsultuos jus lietuviškai

Var, lekite damos
Sydney lietuvių choro

40 - ipečio balius

įvyksta birželio 18 d., šeštadienį

7 v. v., Lietuvių klube, Bankstown'e 

Pakviesta eilė aukštų svečių. Įdomi vakaro programa.

Vakarienė ir vynas. Baliaus apranga formali. 

Maloniai kviečiame dalyvauti ir pagerbti ilgamečius choro dainorius.

Įėjimas $25 asmeniui.

Baliaus Rengėjai

• sprendžiant palikimo klausimus per patikėtinį
• tvarkant velionio turt^
• perkant ir parduodant nekilnojamu turt^
• sprendžiant bet kokius komercijos ir biznio reikalus
• investuojant pinigus
• bylinėjantis

ANDRIUS ŽILINSKAS 
Advokatas 
8195515 

Lukaitis Partners 
123 Church Street 

Hawthorn Vic 3122

IVILNiq

LIEPOS 16 D. - RUGPJŪČIO 31 D.

SKRISKITE FINNAIR UNIJA

VASAROS SEZONO KAINOS

I 
I Dabar kainuoja tik $ 2090 asmeniui

PTY. LTD.
48 The Boulevarde, Strathfield - 2135 
Tel. (02) 745 3333. Fax (02) 745 3237 
Lie. 2 TA 000 888 ACN 001 344 323
BALTUOS KEUONKJ EKSPERTAI

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction +

— _ — — _ 1M ■■ ■■ »*■■■■ M *■■■ Ma*
J, 1

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

I 
I

(ĮSIDĖMĖTINOS DATOS LIETUVIŲ KLUBE;

Birželio 18 d- choro „Daiija“ 40 ipetų jubiliejus
Liepos 17 d Kansas universiteto (JAV) teatro grupės spektaklis 

,Jšvietinti asmenys"
Rugpjūčio 20 - 21 d. d. Imltūrinis savaitgalis - Mugė

Spalio 1 d. Klubo metinis balius
Ketvirtadieniais klube vyksta bilijardo varžybos.

Pradžia 7.30 popiet. Besidomintys kviečiami dalyvauti

I 
I

I 
1 
1
1 
I 
I

I

KLUBO VALGYKLA VEIKLA
I

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

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet

I
I 
I

SKELBKITĖS „MUSU PASTOGĖJE“ - VISI ŽINOS!

REWRITE
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, stosime jo nariais 
ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį 
Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Eito! Street,North Melbourne, Vic. 3051 

Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:
P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba'

NUMATYTOS SIUNTINIU IŠSIUNTIMO DATOS
1994 M.:

1) Birželio 11,2) Liepos 23,3) Rugsėjo 3,4) Spalio 22,5) Gruodžio 3.

Siuntiniai j Lietuvą
issiunciami kas*savaites

ŽEMIAUSIOS KAINOS
AUKŠČIAUSIAS PATARNAVIMO STANDARTAS 

Del smulkesenes informacijos kreiptis į Kristiną

Artimiausios siuntos 1994m : 11 birželio ir 23 liepos

01010

KO IIP 0 L

AGENTAI:
ADELAIDE (08) 212 2499. BRISBANE (07) 287 4339. CANBERRA ĮOB) 297 2506. MELBOURNE (03) 363 8346. NEWCASTLE (049) 517 437.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. $ $ $ Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro paštu $ 65

U žsienyje oro paštu $ 90
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