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Estija |>asiiko kairėn

Estijoje antruosius rinkimus į parla
mentą laimėjo Koalicijos partijos ir Val
stiečių susivienijimo blokas. Pirmosios 
partijos - vadovas Tut Vaehi, 1992-ais 
pusę metų buvęs ministru pirmininku ir 
vykdęs pinigų reformą. Antrosios vado
vas - Arnold Ruutel - atkūrus Neprik
lausomybę buvęs Estijos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas, 
dar anksčiau buvęs komunistų partijos 
lyderis. Rinkimus laimėjęs blokas 
Valstybės Susirinkime turės 42 vietas iš 
101. Valdančioji „Isamaa“ (Už tėvynę, 
partija tesurinko 7.1 proc. ir turės 7 
vietas. Pirmą kartą rinkimuose dalyva
vusi rusų partija „Mūsų namai -Estija“ 
turės 6 deputatus. Kairieji absoliučios 
daugumos negavo, todėl turės sudaryti 
koalicinę vyriausybę. TiitVaehi pareiškė, 
kad Estija nesuks iš rinkos ekonomikos 
kelio, jai reikalinga dešinioji Vyriausybė 
ir dešinioji politika. LA 03.07.

Žemės pardavimo klausimas
Praėjusią savaitę iš Briuselio grįžęs 

URM sekretorius pareiškė, kad Europos 
Sąjungos asocijuotos narės statuso 
suteikimą trukdė Konstitucijoje įrašy
tas draudimas parduoti žemę 
užsieniečiams. Trečiadienį Seime turėjo 
būti svarstoma konstitucinė pataisa, 
leidžianti parduoti žemę užsieniečiams. 
„Respublika“ paklausė kai kurių poli
tikų nuomonės šiuo klausimu

Socialdemokratas Rimantas Dagys:
Nelogiška leisti užsieniečiams įsigyti 

žemes, kol Lietuvoje nebaigta žemės 
reforma, kai žmonės dar nėra jos išsipirkę 
ar atgavę.

Justinas Karosas, LDDP;
P. Karosas jaučia, kad Seimas patai

sos nepriims. Skelbti referendumą - ir 
labai daug darbo, ir nėra pinigų. Be to 
neįmanoma, kad į referendumą ateis 51 
proc. rinkėjų ir visi balsuos „už“. Pasak 
p. Karoso, Lietuvos žmonės masto popu
listiškai ir mano, kad masiškai bus perka
ma žemė. Tuo tarpu p. Karosas garan
tuoja, kad tokių būtų 20 atvejų.

Seimo Užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas Kazys Bobelis:

Konstitucinė pataisa svarbi, nes 
užsienio investuotojai nenori dėti kapi
talo, jei neturi nekilnojamo turto garan
to. P. Bobelis mano, kad įteisinus žemės 
pardavimą, Lietuva greičiau patektų į 
Europos Sąjungą.

Centristas Romualdas Ozolas
pataisą vertina neigiamai, nes nėra 

atiduota žemė savininkams, visiškai 
neišspręsti emigracijoje gyvenančių lie
tuvių nuosavybės grąžinimo, taip pat 2- 
3 ha klausimai, nesuformuoti valstybės 
žemės fondai. Pasak Romualdo Ozolo, 
LDDP tvirtinimai, kad žemė bus par
duodama tik investuotojams, yra vien 
propagandos triukas.

Konservatorius Gediminas Vagnorius 
abejoja, kad LDDP valdžia nuoširdžiai 

nori suteikti galimybę įsigyti užsienio 
investuotojams žemės po statiniais. 
Tėvynės Sąjunga nepritaria dabarti
niam LDDP projektui, nes jame iš esmės 
prisidengus investicijų skatinimu yra 
siekiama įteisinti žemės pardavimą nau

jai „atkuriamiems“ kolūkiams ir norima 
sudaryti galimybes išparceliuoti žemę, 
kaip dabar yra masiškai išgrobstomas 
valstybės turtas.

Tautininkas Leonas Milčius:
Būtų galima diskutuoti dėl žemės po 

gamybos pastatais pardavimo. Tauti
ninkai tiesiog nepasitiki dabartine LDDP 
Vyriausybe, kadangi jų nuomone ji yra 
pakankamai įklimpusi į korupciją. P. 
Milčius mano, kad už 5 ar 7 metų žemės 
pardavimas užsieniečiams bus tikrai 
įteisintas. R 03.07.

LDDP gins nuomininkų teises
Kaime yra apie 80 proc. visų Lietuvoje 

grąžintinų savininkams namų. LDDP 
kandidatai į savivaldybes savininkų ir 
nuomininkų problemas ruošiasi spręsti, 
pasiūlant s.-’vimnkams kompensacijas 
rinkos kainomis, o tiems savininkams, 
kurie lengvatinėmis sąlygomis privati
zavo valdiškus butus - tik kompensaci
ją. LDDP žada inicijuoti įstatymo patai
sas, ginančias nuomininkų teises. Pasak 
Kauno LDDP organizacijos vadovo, 
LDDP Kaune yra „amžinoje opozicijoje“. 
LR 03.07.

Lėktuvai iš Lietuvos gabena į 
Lenkiją kontrabandą

Vasario 9-osios rytą Lenkijoje netoli 
Augustinavo sudužo nedidelis lėktuvas 
AN-2 su Lietuvos Respublikos registravi
mo ženklais LY-ALE. Iki šiol nežinoma, 
nei kas juo skrido, nei ką jis gabeno. 
Ugnis visiškai sunaikino įgulos kabiną, 
keleivių saloną bei sparnus, tačiau lyg 
tyčia ugnis visiškai nepalietė tos lėktuvo 
dalies, kurioje užrašytas registracijos 
numeris irpavaizduota valstybės vėliava* 
Įtikinamiausia versįja, kad tai - kontra
bandininkų lėktuvas, gabenęs žmones, 
gal būt cigaretes, spiritą ir narkotikus. 
Nei lenkų, nei lietuvių oro sienos saugo
tojai neturi jokių techninių priemonių 
oro erdvės pažeidimų apskaitai. Kartais 
lenkų pasieniečiai praneša Lietuvos pu
sei, kada ir koks lėktuvas įsiveržė į Len
kijos oro erdvę, pateikia lėktuvų nuotrau
kas ar piešinius. Lenkijos vidaus reikalų 
ministerijos žiniomis iš Lietuvos lėktu
vais buvo daugsyk permesti Azijos šalių 
piliečiai. LR 03.08.

Sėkminga Vilniaus policijos 
operacija

Vilniaus kriminalinė policija sulaikė 
15 asmenų, priklausiusių didžiausiai Vil
niuje automobilių vagių organizuotai gru
puotei. Operacija, kuri pradėta vasario

V-sios PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS JAU PRASIDĖJO. 
PLS žaidynių žiemos varžybų moterys laimėtojos su žaidynių vadovu R. 
Girskiu. Trečia iš kairės - sydnėjiškė Nita Wallis. Žiūr. reportažus šio „MP“
nr. 6 psl.
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22 dieną, dar nesibaigė. Policija surado 
nemažai ginklų, suklastotų dokumentų, 
įrankių, pritaikytų automobilių vagys
tėms, radijo aparatų, palydovinių tele
fonų. Sulaikytieji pakankamai jauni 
žmonės, niekur nedirbantys, prabangiai 
gyvenantys ir važinėjantys naujitelai
čiais automobiliais, du iš jų buvo ank
sčiau teisti. Šiuo metu policija tiria kai- 
kurių valstybės pareigūnų, teisėssaugos 
darbuotojų ryšius su šia grupuote. Poli
cijos atstovų teigimu, į šios grupuotės 
vyrus dažnai kreipdavosi tie, iš kurių 
būdavo pavogti automobiliai. Už išpirką 
savininkai labai dažnai susigrąžindavo 
pavogtuosius automobilius. R 03.08.

5% „rinkiminė“ nuolaida
10 Šilutės rajono parduotuvių vietinėje 

spaudoje paskelbė, kad iki kovo 25 die
nos - rinkimų į savivaldybes dienos - 
prekiaus su 5 proc. nuolaida. Pirkėjams 
tereiks pateikti laikraščio iškarpą su 
Centro ir Liberalų sąjungų kvietimu bal
suoti. Maisto prekių žmonės galės pi
giau nusipirkti Šilutėje, Juknaičiuose, 
Verdainėje, Stoniškių, Rūkų, Plaškių, 
Pakamonės kaimuose. Pramonės prekių 
su „rinkimine“ nuolaida bus galima įsi
gyti Šilutės „Kaitryje“, INFO - TEC ir 
dar 2 parduotuvėse. 5% nuolaida taiko
ma ir Šilutės alaus bare „Kišenė“, šių 
parduotuvių savininkai - Centro ir Libe
ralų sąjungų rėmėjai.

Australijos lietuvių labdara 
klaipėdiečiams

Į Klaipėdą atvežta beveik 4 tonas sve
rianti labdaros siunta iš Australijos. 
Vaistų, medikamentų, invalidų veži
mėlių, antikvarinių lietuviškų knygų 
rinkimą Lietuvai organizavo Australijos 
lietuvių bendruomenės pirmininkas ku

nigas Alfonsas Savickas. Labdara bus 
dalijama Klaipėdos Marijos Taikos 
karalienės bažnyčioje. Ji bus skirta mies
to gydymo įstaigoms, politiniams kali
niams ir tremtiniams, socialiai rem-' 
tiniems žmonėms. Tai jau antra lab
daros siunta, kurią organizavo kunigas 
Alfonsas Savickas. Beje, dvasininką ge
rai pažįsta Klaipėdos buriuotojai - 
užpraeitą žiemą Perto mieste jis priėmė 
aplink pasaulį plaukusią „Lietuvos“ 
jachtą, o vėliau kartu su buriuotojais 
plaukė iki Maurikijaus salos. LR 03.08.

Rūpesčiai dėl Prezidento 
rūmą

Lygiai prieš metus Prezidento dekretu 
buvo paskelbta, kad Lietuvos Respub
likos prezidento rezidencija bus įkurta 
atstatytuose Vilniaus Žemutinės pilies 
Valdovų rūmuose. Dabar jau akivaizdu, 
kad tai neįmanoma. Tą pripažino visi 
žmonės, kurių interesai susiję su prezi
dento rezidencijos įkūrimu. Šiuo metu 
svarstomas vienintelis tinkamas ir be
veik paruoštas Prezidentūrai objektas - 
Menininkų-buvę Generalgubematūros 
ir Vyskupų - rūmai Daukanto aikštėje. 
Valstybinė įmonė „Paminklai“, realiau
sias šio varianto įgyvendintojas, atliktų 
darbus už 10 mln. litų. R 03.08.

Prezidento vizitas Izraelyje
Prezidentas Algirdas Brazauskas, 

kalbėdamas Izraelio parlamente, pa
prašė „atleidimo už tuos lietuvius, kurie 
negailestingai žudė žydus, juos šaudė, 
trėmė, plėšė“. Algirdas Brazauskas teigė 
niekada nesutiksiąs, kad kuri nors tauta 
būtų kolektyviai kaltinama. Prieš Al
girdą Brazauską kalbėjęs Izraelio min
istras pirmininkas priminė, kad Lietu-
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Dalis australų prekybos 
patyrimo tinka ir Uetuvai j

Kaip jau rašėme, Caneberroje dešimt 
dienų praleido Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos prekybos skyriaus pirmasis 
sekretorius Raimondas Karoblis. Jis 
lankė seminarą, kurį surengė tarptau
tinės ekonomikos centras įsikūręs prie 
šios aukštosios mokyklos. Raimondą 
Karoblį pakvietė ir jo kelionės bei pragy
venimo išlaidas apmokėjo seminaro or
ganizatoriai.

Grįžtantį namo pareigūną Sidnyje, kur 
jis turėjo pereiti iš vietinio į tarptautinį 
aerouostą, pasitiko Lietuvos garbės kon
sulas SydnėjujeViktoras Šliteris, aus
tralų verslininkas, miestų požeminių 
vamzdynųkonstruktoriusNeilStepbens 
ir šių eilučių autorė. Prie jų netikėtai 
trumpam prisijungėkom. Riifias Dičiūnas, 
laukęs skrydžio į Canberrą...

Svečiui iš Lietuvos Quantas reiso į 
Japoniją teko laukti tris valandas, bet 
laikas neleistas veltui. Jo užteko ir 
laikraščio interviu ir biznio pokalbiams.

Raimondas Karoblis papasakojo, kad 
seminaro, kuriame jis dalyvavo, tema 
„Prekybos politikos vertinimas“. Europą 
jame atstovavo trys žmonės - buvo dar 
du latviai. Taip pat dalyvavo vienas 
žmogus iš GATT (Ženeva), kuris buvo ir 
seminaro klausytojas ir skaitė vieną 
paskaitą. Kursas Lietuvos atstovui pa
tiko, nors kai kurias idėjas Lietuvoje bus 
galima įgyvendinti tik po kokių penkerių 
metų.

Prelegentai dalijosi patyrimu Austra
lijoje, taip pat Azijos, Afrikos ir Okeani
jos šalyse, kur jiems yra tekę konsultuoti 
vyriausybes. Seminaro rengėjaįstengėsi, 
sukviesti žmones iš kuo įvairesnių žemės 
kampelių, bet daugiausia renginys buvo 
skirtas besivystančioms šalims. Rai
mondas Karoblis pasakė, kad Baltijos 
šalių atstovai turėjo progos susipažinti 
su užsienio prekybos specialistais iš Tan
zanijos, Zimbabvės, Pakistano, Šri 
Lankos, Indonezijos, Tailando, Filipinų, 
Malaizijos, Papua Naujosios Gvinėjos, 
Vanuatu ir Saliamono salos.

-Kogero kitur sutiktipalyginus aukštų 
pareigūnų, kurie čia buVo iš šių šalių, 
mums, lietuviams, būtų sunku, - pasakė

Li ETŲ VOS SAVAITĖS APŽVALGA
Atkelta iš 1 įsi.

voje II pasaulinio karo metais išžudyta 
94 proc. iš 250 tukst. žydų. Izraelio par
lamento vicepirmininkas Dovas Šilan- 
skis, išeivis iš Lietuvos, karo metais per 
plauką neatsidūręs duobėje netoli Šiau
lių, teigė, kad Vytauto Landsbergio val
dymo metu buvo reabilituoti visi sovietų 
nuteisti 20 tūkst. lietuvių, tarp jų ir žydų 
žudikai. Jis tvirtino, kad Lietuvos žydų, 
palyginti procentais, į Sibirą išsiųsta 3 
kartus daugiau nei lietuvių. Izraelio va
dovai kėlė kelis klausimus Lietuvai _ 
kad nebūtų reabilituojami nusikaltėliai, 
kadbūtų pakirstos antisemitizmo šaknys 
Lietuvoje bei turto grąžinimas. Algirdas 
Brazauskas aplankė šventąsias vietas, 
susitiko su opozicijos lyderiu. LA, R, 
LRR, 03.02.

Po „Lietuvos ryto“ straipsnių 
tuštėja Prezidentūros kabi

netai
Antradienį Prezidentas Algirdas Bra

zauskas „šalių susitarimu“ iš pareigų
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jis. - Jau vien ta prasme seminaras buvo ' 1 
labai įdomus ir naudingas. Tiesa, ) 
užsimezgę ryšiai kol kas asmeniško l 
pobūdžio, bet jeigu tam bus sąlygos, jie ' 
gali tapti naudingi valstybės mastu. I

Įdomiausios ir greičiausiai pritaikyti- | 
nos mintys išgirstos paskaitose apie l 
rinkos apsaugos efetyvumą, apie kitų | 
šalių patirtį esamas struktūras keičiant l 
į tobulesnes, užtikrinant ir išlaikant ] 
pakankamą liberalumo laipsnį prekybo- i 
je. Taip pat Lietuvai svarbios Austrai! - ] 

jos ir kitų šalių tendencijos muitų, anti- i 
dempingo politikoje.

Lietuvos-Australijos prekybos apim- i 
. tis lygi 0,01 procento visos LR užsienio [ 
prekybos apyvartos. 1994metų duomenų i 

, dar nėra, o 1993 metais importas iš Aus- | 
tralijos buvo lygus vienam milijonui JAV i 
dolerių, o eksportas į kengūrų žemę - j 
perpus mažesnis. i

-Manytume, kad kol kas mums arčiau j 
Europa, - sakė Raimondas Karoblis. - i 
Ko gero glaudesni ryšiai ir su Amerika. | 
Australijos mūsų verslininkai kol kas i 
dar nebuvo pasiekę, bet tikėsimės, kad j 
ryšiai plėsis.

LR konsulas Viktoras Šlioteris čia pat | 
ėmėsi „konkrečių priemonių“ tai padary- i 
ti. Jis įteikė p. Karobliui pavyzdį j 
neįprasto produkto, kurį Adelaidėje pa- i 
gal savo paties patentą gamina lietuvis 1 
verslininkas Romas Pocius. Jo gamyklo- i 
je seni laikraščiai perdirbami į granules 1 
naudojamas kačių dėžėms (cat litter), | 
taip pat pakratams arklidėse. Jos labai 1 
puikiai sugeria drėgmę ir gali būti dar | 
kartą naudojamos kaip trąša daržuose ir l 
soduose. Romo Pociaus patentas taip ] 
naudingas aplinkosaugai, kadjo gamyklą l 
Adelaidėje apsiėmė pastatyti municipa- j 
litetas.Australijoslietuvisnumaijoverslą l 
plėsti Europoje, ir vietoje statęs | 
fabriką kur nors Vokietijoje, norėtų ge- i 
riau jį įkurti Lietuvoje. Nors tai ir ne p. | 
Karoblio sritis, jis pažadėjo R. Pociaus I 
sumanymą, taip pat ir Neil Stephenson 
pasiūlymą dėl požeminių vamzdynų re
monto perduoti Lietuvos verslo žmo
nėms. V. Šliteris priminė, kad Lietuvos 
prekybiniai lyšiai pernai buvo didesnės

atleido Prezidento patarėją valstybės ir 
teisės klausimais 45 metų Rimą An- 
drikį. „Lietuvos lytas“ išspausdino straip
snių, kuriuose buvo rašoma apie ank
stesnius Rimo Andrikio ryšius su Tau
ragę terorizavusia „Šviniaus“ reketi
ninkų gauja, taip pat kaip jis, būdamas 
Aukščiausiojo Teismo teisėju, užtarė 
Molėtuose sulaikytus falsifikuotos 
degtinės pardavėjus. Prezidentūra į 
šiuos straipsnius viešai nieko neatsakę. 
Rimas Andrikis, baigęs Vilniaus univer
sitetą, nuo 1977 iki 1992 metų dirbo 
Vilniuje teisėju. Metus iki paskyrimo 
Prezidento patarėju 1993 metų balandį 
dirbo advokatu, buvo įkūręs advokatų 
kontorą SPĖS, kurios advokatai gynė 
Boris Dekanidzę, myriop nuteistąjį Vito 
lingio nužudymo organizatorių. LR03.08.

Spaudai paruošė Rr A. Kabai- 
la, Canberra 1995.03.12. Nau
dotasi Laimos Statulevičienės 

paruoštomis žiniomis iš Lietuvos 
spaudos.

TRUMPAI 
IŠ VISUR

♦ Kroatija nusileido Jungtinių Tautų 
spaudimui ir nebereikalaus visiško JT 
taikos palaikymo pajėgų pasitrauki
mo kovo mėn. pabaigoje. Išvengtas pi
lietinio karo prieš serbus separatistus 
atsinaujinimo pavojus. Susitarta, kad 
dabartinius 12 000 JT karių pakeis 
naujos JT pajėgos iš 5 000 karių. Kroa
tijoje palaikyti taiką padeda ir Lietu
vos kariuomenės dalinys.

♦ Jungtinių Tautų specialus atstovas 
Sarajeve įspėjo Bosnijos serbų lyderį 
Radovan Karadzic, kad jis bus pa
trauktas atsakomybėn prieš JT Karo 
nusikaltėlių tribunolą, jei jo pajėgos 
toliau blokuos JT medikamentų trans
portus.

♦ Karači mieste Pakistane teroristai 
automatiniais ginklais apšaudė JAV 
ambasados automobilį. Nukauti du 
amerikiečių diplomatai, sužeistas JAV 
konsulas.

♦ Afganistano prezidentui Rabbani iš
tikimos pajėgos išstūmė visų jo opo
nentų kariuomenę iš Kabulo. Didelė 
valstybės dalis šiuo metu yra griežto 
Islamo režimo šalininkų (talibaan) 
rankose. Talibaan baudžia plėšikus, 
viešai nukirsdami jų dešinės rankos 
plaštakas ir kairių kojų apatinę dalį. 
Jie draudžia moterims dirbti už namų 
ribų, uždraudžia vakarietiškus spor
tinius žaidimus bei televiziją.

♦ New York valstija susigrąžino 
mirties bausmę už sunkius nusikal
timus. Iš 50 JAV valstijų 38 
pripažįsta mirties bausmę.

♦ Australijos ministras prirmininkas 
Paul Keating, kalbėdamas technolo
gijos parodoje Hanoveryje, prisiminė,

apimties negu svečio turimi senesni duo
menys, nes juose dar neatsispindi 
sėkmingai pradėję veikti Kauno įmonių 
„Vilkas“ ir „Drobė“ sandoriai.

Raimondas Karoblis URM dirba pen
kis mėnesius. Jam 26 metai, skyriuje jis 
vyriausias. Užtat Canberros seminare - 
jauniausias dalyvis. Paklaustas, ar 
dažnai jam taip pasitaiko, pašnekovas 
su šypsena priminė, kad tarptautiniuo
se susitikimuose Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos atstovai dažnaibūna tokie jauni, 
kadkolegos iš V akarų Europos juos vadi
na Baltijos vaikų darželiu... Raimondas 
pats vaikų darželį ir vidurinę mokyklą 
lankė Panevėžyje (gimęs Pasvalyje), 
teisės mokslus baigė Vilniaus univer
sitete (pirmame kurse mokėsi neaki- ’ 
vaizdžiai, dirbo vairuotoju). Dar studijų 
nebaigus jam buvo siūlyta pasilikti ka
tedroje, bet jis pasuko ekonomikos keliu.

Vis <I<biw apie Čečėnus
Vakarų galiūnų dviveidiškumui nėra 

ribos. Vos tik Čečėnų kariai prasitarė, 
kad norėtų kalbėtis, tartis ir nustoti šau
dyti iš sunkiųjų patrankų, prez. Clinton 
jau skambino Jelcinui, kad pripažįsta
Rusijos suverenitetą. Žinoma, Jelcinas, 
turėdamas tokį užtarėją, atleido savo 
krašto apsaugos ministro padėjėją, didelį 
karo kritiką ir priešą Boris Gromov, o 
generolui Michail Kolesnikov, čečėnų 
karo vadui, patarė kokiu nors būdu mi

kad šis miestas davė Didžiajai Britani-i- 
jai valdovų dinastiją. Savo kalboje P?. 
Keątingpabrėžė, kad Australijos ryšys re 
su Britų monarchija bus greitai nu-a- 
trauktas, o ryšiai su Hanoveriu išliks <s 
bendradarbiaujant technologijoje.

♦ Kilo rimtas incidentas tarp Kanados os 
ir Ispanijos dėl žvejybos teisių Kana- a- 
dos pakrantėse Atlante, kur beveik ik 
išnaikintos didžiosios plekšnės (uosėsąs, 
halibutai). Kanados pakrančių apsau-u- 
gos laivas jėga sulaikė nelegaliai žve-e- 
jojusį ispanų tralerį, nusivijęs jį j tarp-p- 
tautinius vandenis, ir žada teisti laivovo 
kapitoną. Europos Sąjunga nutraukite 
santykius su Kanada, o Ispanija siun-er
čia karo laivus savo žvejybos laivynoio 
apsaugai.

♦ Europos Sąjunga atidėjo bentrt 
mėnesiui prekybinės sutarties su-u 
Rusija psirašymą. Ji nori prieš pa-i- 
sirašant sutartį išgauti Rusijos tvir- ir
tas garantijas, kad pasibaigs krau-i- 
jo praliejimas Čečėnijoje.

♦ Rusijai pasirašius sutartį su Iranu, i, 
apsiimant užbaigti Irano 1300 me- s- 
gavatų branduolinio reaktoriaus s 
įrengimą, užpyko JAV, įtarianti, kad d 
reaktorius bus naudojamas bran
duolinių ginklų gamybai. Rusijai i 
duota suprasti, kad JAV gali i 
nebepratęsti mokslinės informaci- - 
jos pasikeitimo susitarimo, kurio) 
terminas baigiasi gegužės mėnesį.

♦ Kazachstano konstitucinis Seimas s
paskelbė 1994 m. kovo mėn.. 
rinkimus neteisėtais. Prezidentass 
Nursultan Nazarbajev paleido par- • 

.lamentą ir atstatė vyriausybę ir r 
laikys šio parlamento kadencijos ) 
metu priimtus įstatymus negalio- ■ 
jančiais. Atstatyti senieji įstatymai i 
suteikia prezidentui žymiai . 
platesnes teises. *

Dirbo Lietuvos laisvos rinkos institute, , j 
taip pat teisiškai aptarnavo privačias- ■ I 
firmas, ypač dirbančias tarptautinės 
prekybos srityje. Jo nuomone, prieš at
einant į valstybinį darbą gera tą sritį 
pažinti iš kitos pusės.

Lietuvos URM prekybos skyrius šiuo 
metu dirba prie Lietuvos įstojimo į GATJ : 
ir Lietuvos asocijuotos narystės statuso j 
Europos Sąjungoje sutarties parafavi- 
mo.

Paklaustas, kaip jam patiko Canber
ra, Raimondas Karoblis pasakė, kad 
nepaisant visiškai skirtingos gamtos ir 
jo skoniui neįprastų kai kurių monoliti
nių cementinių pastatų, miestas jam pa
sirodė labai savas, nes gana daug bend
ravo su vietos lietuviais, kuriems yra 
nuoširdžiai dėkingas už globą ir 
svetingumą.

Rita Baltušytė

dobti Cečėnijosprezidentą Džokar Dūda- 
jev,kurisdabarpersigrupuojaįpietryčius 
nuo Grozny, aplink Argu, Gudermes ir 
Sali miestus. Rusai viliasi, kad sulikvi- 

i- 
s r |r

davus Dudajevą, bus lengviau susitarti ti
sų jo leitenantais.

Anglijos užsienio reikalų ministras s 
Douglas Hurd, neatsilikdamas nuo o 
amerikiečių, siunčia signalus Kozyrevui, i, 
kad dėl sugriauto Grozny ir nuniokoto o

Nukelta į 3 psl. .
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i pėdsekys! Bendruomenės darbų baruose

PAREMKIME KNYGOS APIE LIETUVIŠKĄ 
SKAUTIJĄ LEIDIMĄ

GRAŽ1 IIEPHEZEMACIJA

Mieli sesės ir broliai vadovai,
Neužilgo turi pasirodyti knyga „Lietu

viškoji skautija“, kurios išleidimu 
rūpinasi Lietuviškosios Skautijos Fondo 
(LSF) valdyba.

Knyga turės per 750 puslapių teksto, 
apie 1000 nuotraukų ir apims 1945-1985 
metų lietuvių skautų užsienyje veiklos 
laikotarpį. Knyga bus idomi tiek suau
gusiems, tiek ir jaunimui, nes joje bus 
pateikta beveik trijų kartų skautiškos 
veiklos pažvalga. Ilgus metus leidiniui 
medžiagą linko bei ją redagavo v. s. Alė 
Namikienė su nemažu būriu talkininkų.

Tokios apimties knygos išleidimui ten
ka skirti didelę pinigų sumą. Todėl LSF 

; bando ieškoti rėmėjų bei renka iš anksto 
knygos prenumeratorius.

Kviečiame ir Jus, sesės ir broliai vado
vai, įsipareigoti telktis į bendrą darbą, 
prisidėti prie knygos prenumeratos pla

tinimo lietuvių visuomenėje, o taip pat 
užsisakyti iš anksto knygą patiems (prieš 
išleidimą knygos kaina 25 doleriai, vėliau 
jos kaina bus didesnė). Visų aukotojų ir 
knygos išleidimą parėmusių asmenų 
pavardės bus nurodytos knygoje, rėmėjai 
knygą gaus nemokamai.

Paaukoję ne mažiau 500 dolerių bus 
nurodyti kaip Garbės mecenatai, 250 do
lerių - mecenatai, 100 dolerių - Garbės 
leidėjai, 50 dolerių - Garbės prenume
ratoriai.

Laukiame Jūsų visų talkos šiame darbe 
ir iš anksto dėkojame visoms ir visiems, 
kurie tinkamai supras bei atliks šią skau
tišką pareigą..

Aukas prašome siųsti iždininkui šiuo 
adresu:

v. s. Kostus Nenortas
44 Alban Street.
Boston, MA 02124 USA

I Kovo mėn. 1 d. Sunnybrook Conven- 
Į tion Centre, Liverpoolyje, vyko darbin- 
l gas simpoziumas. Diskusijose dominavo 
j Alzheimerio ir Dementia ligų pavojus ir 
l priežiūra jomis sergančių.

pakvietusi tautines bendruomenes tą 
dieną suruošti savo kultūrines parodėles. 
Į kvietimą atsiliepė kiniečiai, italai, li
baniečiai ir lietuviai. Lietuvių stalas buvo 
pats turtingiausias ir įdomiausias. Ek-

\aujieiios iš „^Džiugo66
Kovo 5d. „Džiugo“ tuntas Melburne 

organizuotai paminėjo šv. Kazimiero 
šventę. Pamaldose skautės-tai giedojo

Ps. Povilas Kviecinskas, „Džiugo“ 
tunto tuntininkas,

gražias giesmes, atliko skaitymus ir 
patarnavo kunigams.

Pamaldose ir vėliau iškilmingoje 
sueigoje buvo išsirikiavę prie savo 
vėliavų 73 uniformuoti skautai-tės.

Tą dieną jaun. skaučių įžodį davė 
Raminta Kymantaitė, skaučių Nindra 
Skeivytė, skautų Chris Firinauskas. 
Karoliui Vaitiekūnui užrišome baltą 
gintarėlio kaklaraištį.

Įsidėmėtina, kad tuntas įsigijo 31 
specialybę. Į jų tarpą įeina 13 gavusių 
iš “Ambulance Service Victoria“ i-mos 
pagalbos teikimo pažymėjimus.

Sudaryta Prityrusių skautų 
draugovė. Jai vadovauja draugininkas 
s. v. Juozas Lukaitis. Tunto Kaziuko 
mugę pravedė v. s. Dana Lynikienė, 
talkinama vyr. skaučių. Pietus 
visuomenei paruošė ps. Birutė 
Prašmutaitė su padėjėjais.

Dabar Draugovės ruošiasi „Etninių“ 
skautų ir Tunto Velykinei stovyklai.

s. P. Kviecinskas

i Iš kairės: Onutė Kapočienė ir Irena Ross-Eirošytė, Centacare direktorė 
| Nuotrauka: A.Kramilius

r Šį simpoziumą organizavo Irena Ross- 
| Eirošytė, CENTACARE įstaigos Vaka- 
I riniame Sydnėjaus rajone direktorė. Ši 
1 St. Marys kolonijos lietuvaitė deda daug 
i pastangų gauti apmokamą tarnautoją 
j lietuvių benduromenei, kuri ar kuris 
l galėtų rūpintis įvairia pagalba mūsų 
Į bendruomenės senstančiai ir pagalbos 
i reikalingai kartai. Simpoziume dalyva
vo 215 kviestų specialistų - svečių, 
i dirbančių prie šių plintančių ligų, 
| Didžiausias dėmesys buvo kreipiamas 
l į etninių bendruomenių narius, kuriuos 
| palietė ši plintanti liga. Irena Ross buvo

sponatus parūpino Martina Reisgienė. 
Stalą puošė trys lėlės - sesutės 
zanavykės, lietuviški audiniai, juostos, 
gintaras. Lietuvių stalą aptarnavo 
pasipuošusios tautiniais rūbais Onutė 
Kapočienė ir Lėta Kramilienė. Per visą 
dieną lietuvių stalas buvo apstotas besi
dominčių lankytojų, tuo sukeldamas gal 
net pavydo, kad niekas nesidomi taikos 
pypke ar kampe stovinčia moterimi su 
kibiru ant galvos. Dėkingi esame Marti
nai Reisgienei, Onutei Kapočienei ir Lėtai 
Kramilienei už įdėtą triūsą ir laiką.

kor.

| PAREMTOS LIETUVIŠKOS ORGANIZACIJOS
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krašto pyktis neverta. Ponąi Hurd ir 
Kozyrev buvo susitikę dar prieš karui 
įsiliepsnojant, Budapešte, Europos Sau
gumo konferencijoj. Ten, kaip prisime- 

: nam, buvo ir Jelcinas, kuris išgąsdino 
vakariečius, pagrąsindamas atgaivinti 
šaltąjį karą, jei NATO perdaug veršis į 

i Rytus. Anglai iš pat pradžios jau vylėsi, 
kad konfliktas pasibaigs labai greitai ir 
nesirengė siūlyti baudžiamųjų sankcijų 
prieš Rusiją. Maksva gi susirūpino, išgir
dusi, kad NATO nori priimti buvusias 
Varšuvos pakto sąjungininkes - Lenki
ją, Čekiją ir Vengriją, ir nekreips dėmesio 
į kokius nors „veto“ iš rusų pusės. Vokie
tija nemato intereso prispausti Jelciną, 
nes galėtų sugadinti „Rusijos reformų

savaičių Vakarų korespondentai kalbė
josi su nukentėjusiais, savo akimis matė 
ir fotografavo rusų šarvuočius įsiveržiant 
įtaikingą turgų irpaliekantklanus krau
jo ir lavonų krūvas, iš viso atrodo, kad 
rusų kariuomenės vadovybė ignoruoja 
karo konvencijas, gal greičiau skatina 
sistematišką žmonių žudymą, plėšimą, 
kareivių girtavimą, prievartavimus ir 
dūkimą. Visiškai kaip prieš 50-tį metų 
Stalinas buvo leidęs savo raudonajai 
armijai „paišdykauti“, žengiant į Vokie
tijos žemes. Atrodo, kad elitiniai OMON 
daliniai yra gavę visišką laisvę elgtis kuo 

žiauriausiai. Net ir labai taikiai nusiteikę 
čečėnai eina iš kantrybės ir kalba, kad 
reikia ginklu ginti savo teises.

Antroje medalio pusėje matome šim-

i Gautas pranešimas iš NSW Multikul- 
1 tūrinių ir Etninių niekalų ministro p. 
i Michael Photios, M. P., apie šiais finan- 
i siniais metais paskirtas pašalpas Lietu- 
| vių bendruomenės grupėms NSW vals- 
i tijoje.Pašalpospaskirtosiš NSWvaldžios 
i bendruomenių vystymo ir kultūrinės 
l sponsoriavo programos fondų.
j „Lietuvių bendruomenė yra įrodžiusi 
I savo įsipareigojimą N.S.W. - sui ir Aus- 
Į tralijai. Šie fondai yra skirti, kad padėtų 
l bendruomenės nariams įveikti sociali- 
| nius, kultūrinius ir kalbos barjerus ir 
I išlaikyti lietuvišką kultūrą N.S.W.-se“.
l 
l 
I 
I 
l 
l

Ministro pranešimu pašalpa suteikta 
šioms lietuvių grupėms:

$ 2 000 Australijos lietuvių pensininkų 
grupei „Neringa“, muzikos instrumentų 
įsigijimui, kad galėtų tęsti muzikinę pro
gramą;

$ 2 000 Sydnėjaus lietuvių šokių gru
pei „Sūkurys“, įsigijimui tradicinių kos
tiumų šokantiems nariams, kad išlaikytų 
tradicinį stilių ir identitetą (apie tai jau 
buvo pranešta „MP“ Nr. 9)

(Iš Ministro pranešimo spaudai)
.AlP-int.

Alėtai be 'a. f a. Alberto ItLAliZIAlilAlS
Jau praėjo vienerimetai, kai 1994m. kovo mėn. 14d. amžinybėn 

iškeliavo a. f a. Albertas Bladzevičius. Jį prisimename kaip sporto 
administratorių ir nepailstamą bendruomenės veikėją įvairiose 
srityse ir pareigose. Pasigendame jo taiklaus ir tvirto žodžio

Jo atminimui žmona Valentina aukoja $100 „Mūsų pastogei“
A. P. Šimkus

programą“ ir gal nustotų Rusijos pritari
mo Bosnijos klausime...

Taip Vakarų politikai pagal mums 
pažįstamą madą ir pripratimą, protestų-

tus Rusijos motinų, keliaujančių būriais . j 
į pietus, į Kaukazą, su viltimi surasti i 
savo sūnus, kurie buvo paimti į karino- j 
menę, ir apie kuriuos jau mėnesiais nėra i

nekelia, o „palaiko kontaktus su 
žmonėmis, su kuriais galima vesti biznį“, 

. o kad tų „kontaktų“ kareiviai žudo civi
lius Čečėnijos gyventojus, apiplėšia jų 
namus, prievartauja moteris, tai apie tą 
tyli, lyg nieko negirdėdami. Prieš pora

jokios žinios. Rusų motinos panašios į | 
pasauliomotinas:jomsskausmasdrasko i 
širdis ir rūpestis graužia dėl sūnaus ar j 
vyro likimo. Vargu ar kuriai rūpi Jelcino i 
imperijos ateitis ar „savų herojų“ karo 1 
garbė. A. K. t

Pagerbdamas -neseniai mirusį 
Bičiulį

A. f A. VLADĄ DUMČIŲ

jo atminimui vietoje gėlių aukoju "Mūsų Pastogei" $ 50.
G. Patupis
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Ir gimė naujos dainos
i

Vasario 16-osios dienos iškilmingas 
paminėjimas Sydnėjuje iš tiesų buvo 
puikus! Dalyvių ir žiūrovų susirinko daug 
kaip niekad. Šiame koncerte dalyvavo ir 
„Armonikos“ ansamblio vadovas Stasys 
Liupkevičius, apie kurį aš norėčiau pa
pasakoti šiek tiek plačiau.

Rodos, dar taip neseniai „Armonikos“ 
ansamblis vadovaujamas Stasio Liup-. 
kevičiaus apskriejo Australijos lietuvių 
bendruomenes sužavėjęs savo muzika ir 
dainomis. Mums visiems labai patiko 
„Armonika“, na, o Stasiui Liupkevičiui - 
Australija ir jis nusprendžia kiek ilgiau 
paviešėti. Greitai bėgo dienos artėdamos 
UnkVasariol6-siosgarbaus paminėjimo.

Kompozitorius, muzikantas ir daini
ninkas Stasys Liupkevičius, turbūt, 
sušildytas karštos Australijos ir gaivaus 
Okeano vėjo įkvėptas čia, Sydnėjuje, 
sukuria net 19-a naujų dainų! Suburia 
norinčiaspadainuoti: Ivoną Stasiūnaitie- 
nę, seseris Jolitą ir Viliją Bumeikytes, 
Rasą Venclovaitę ir Juliją Viržintaitę. 
Prie jų prisijungia Raimundas ir Denis 
Stasiūnaičiai. Raimundas grojo akus
tine gitara, o Denis - būgnais. Na, o visą. 
šį naujai gimusį ansambliuką Stasys 
pavadina „Ilgesiu“.

Stasio naujai harmonizuotos dainos 
yra labai lyriškos, gerai suprantamos ir. 
ilgai prisimenamos. Man dažnai teko 
stebėti jo kūrybinį procesą, o autorius 
kartais net ir savo mintimis kartu su 
manimi pasidalindavo.

Stasys Liupkevičius yra didelis poezi

„Armoniką“ ir jos žavius menininkus prisiminus... Nuotr. A. Bumcikio

jos mėgėjas. Su savimi net ir keliauda
mas turi daugybę eilėraščių. Jis nebūtinai 
ieško garsių poetų savo dainoms, o ieško 
tų poetų, kurių eilės lietųsi iš širdies 
gelmės, būtų paprastos, atviros, aiškios, 
todėl dažnai jam savo eilėraščius duoda 
paskaityti poetai.

Taip ir šį kartą. Gyvena Čikagoje dzūkė 
1 Julija Švabaitė, kuri mėgsta rašyti. Ji 

juos atsiunčia į Vilnių Zitai Žemaitienei, 
kuri, o sutapime, yra Stasio kaimynė. 
Taigi, kaimynė Zita juos perduoda Liup
kevičiui sakydama: „Stasy, žiūrėk kaip 
Čikagos lietuvė gražiai rašo apie Tėvynę. 
Paimk šiuos eilėraščius, gal pritaikysi 
savo dainom?“ O praėjus kuriam laikui 
Stasys jau Australijoje sukuria dainą 
„O, Mylimoji Lietuva“.

Arba kita istorija, kuri įvyko čia, Aus
tralijoje. Pasibaigus Lietuvių dienoms 
Adelaidėje, pačią paskutinę dieną prie 
Stasio Liupkevičiaus prieina Antanas 
Šėrelis ir perduoda eilėraščius, kuriuos 
jam atsiuntė iš Lietuvos Marijampolės 
lietuvių kalbos mokytoja Birutė Papeč- 
kienė. Ir ką jūs manot?! Stasys pagal šios
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poetės eilėraščius sukūrė net 7-ias nau
jas dainas: „Sugrįžkite“, „Gimtas kraš
tas“, „Verkia beržas“, „Tu mano“, „Iš 
meilės posmų“, „Gimtinės vieškelio smil
telė“, „Mūsų kaimaš“.

Štai taip net per tris kontinentus apsi
jungė seserų ir brolių lietuvių geri norai 
ir gimė naujos dainos. O man tai sukelia

kur kas gilesnes mintis ir aš darau kur 
kas didesnius apibendrinimus.

Lietuviai, gyvenantys emigracijoje 
visada veidu bus pasisukę į Lietuvą, 
visada be išlygio jai atidavę savo protus 
ir širdis ilgoje kovoje dėl Lietu vos Laisvės 
ir Nepriklausomybės, o tai atgavus - 
skubėjo su moraline ir materialine par
ama. Sunku, turbūt, būtų išvardinti, kur 
ir kada visais įmanomais būdais esame 
padėję. Tačiau apsidairykime aplink 
savas bendruomenes ir pastebėsime, kad 
čia, išeivijoje turime daugybę darbų 
nuveikti, daug butinių planų reikia įgy
vendinti, kad išliktumėme energingos, 
imlios bendruomenės, kad visiškai 
nenutautėtumėm, kad išliktų gražioji 
senoji kalba, papročiai, tradicijos pa- 
puošdami šį didžiulį daugianacionalinį 
Australijos kontinentą.

Daugelis buvusių aktyvių, energingų 
šviesuomenės žmonių sensta, silpsta, 
todėl reikia perimti iš jų įvairius dar
bus, įgyvendinti jų mintis ir planus. 
Dabar svarbiausia bandyti atgaivinti, 
sujudinti, įkvėpti, pritraukti mūsų

Mielam „Šatrijos“ Tunto tėvų komiteto nariui, Juozui 
Gailiui, Lietuvoje mirus jo broliui

A. f A. LEONUI
gilią užuojautą reiškia

Šatrijos“ Tunto vadovybė
ir skautai

Gerb. Geelongo Lietuvių Sąjungos Klubo Pirmininkui, 
Juozui Gailiui, Lietuvoje mirus jo broliui
A. f A. LEONUI, gilią užuojautą reiškia

Geelongo Lietuvių klubo valdyba
ir nariai

MUSĘJ MIRUSIEJI
Prieš baigiant paruošti šį „MP“ nr. gauta žinia apie Sydnėjuje mirusius tautiečius.
Kovo 10 d. mirė Pott's Pointe gyvenęs a. a. Algis Žilys (gimęs 1919m.). Palaikai 

sudeginti Rookwoodo kapinių krematoriume kovo 14d.
Kovo 14d. Bankstowno ligoninėje mirė tautietis a. a. Aleksas Levandauskas (78 

metų). Laidotuvių laikas ir vieta dar nebuvo žinomi.
Ilsėkitės ramybėje!

S. W. RINKIMAI
Kovo 25d. NSW valstijoje bus prave

dami rinkimai, kur sekantiems ketve- 
riems metams reikės išrinkti šios valsti
jos vyriausybę. Priklausys nuo mūsų 
visų, ar pasirinksime dabartinę Libe
ralų - Tautinės partijos koaliciją su da
bartiniu kataliku premjeru John Fahey, 
ar atiduosime valstiją darbiečiams su jų 
lyderiu Bob Carr, kurio partija sėdi 10 
milijonų dolerių skoloje.

Liberalų ir Tautinės partijos koalicija 
su premjeru John Fahey, kovo 12d. Cam
den miesto rotušėje atidarė priešrin
kiminę kompaniją, patiekdamas detalų 
sekančių keturių metų planą. Į šį atida
rymą susirinko arti tūkstančio liberalų 
rėmėjų ir kviestinių svečių, įskaitant ir 
korespondentą. Salėje viskas praėjo be 
jokių replikųaropozicijosrėksnių. Lauke 
ant gatvės stovėjo „žaliųjų“ sunkvežimis 
su dviem dideliais kiaurais kelmais. Apie 
sunkvežimį vaikštinėjo keturi apžėlę 
nesiprausę vyriškiai, o ant kelmo stovė
dama moteriška būtybė, kaip paklydus 
varna, karts nuo karto surikdama tuščiai 
gatvei: „Shame Liberals“.

Premjeras John Fahey savo kalboje 
ypatingą dėmesį, skyrė švietimui parū
pinti mokyklų sistemai 301057 kompiu
terius. Technologijos centrams ir gimna- 

jaunąją kartą, kad jie tęstų mūsų 
pradėtus darbus. Turi būti sugrįžtama 
srovė.

Taip pat turi būti sugrįžtama srovė iš 
Lietuvos. Jeigu mes padėjome Tėvynei, 
tai dabar Tėvynei atėjo laikas padėti 
mums pačia gerąja šio žodžio prasme. 
Mes nereikalaujame materialinės para
mos. Mums reikalinga moralinė ir 
kultūrinė parama. Atvykę pas mus men
ininkai ar kiti intelektualai turėtų čia ne 
tik gerai praleisti laiką, tačiau jausti 
pareigą petys į petį prisidėti savo gerais 
darbais prie bendro kultūrinio gyveni
mo atgaivinimo. Mums jų tikrai labai 
reikia.

Šiuo atveju Stasys buvo vienas iš tų, 
kuiis savo dosnų talentą įliejo į bendrą 
Australijos lietuvių kultūrinį aruodą. 
Ačiū Jam už tai.

Ilymantė Geli 

zijoms numatyta 285 000 kompiuterių ii 
visa eilė specialistų mokytojų.

VAIKŲ PRIEŽIŪRA. Užregistruota 43 
tūkst. taip vadinamų CHILD CARE pla
ces. Sekantį terminą numatoma padi
dinti šį tinklą dar 26 000.

JAUNIMO REIKALAI. 400tūkst. tarp 
14 ir 18 metų jaunų žmonių iki šio laiko 
moka tas pačias kainas kaip ir suaugu
sieji. Jiemsyra pažadėta išduotiYOUTH 
CARDS. Tai bus tos pačios privilegijos, 
kaip ir SENIOR CARDS, kurie gauna 
įvairias nuolaidas. Patiekti priedo kiti 
25 paruošti planai, kaip įtraukti jau
nimą į produktyvių gyventojų skaičių.

TRANSPORTAS. Prieš septynis me
tus atėjus į valdžią Liberalų koalicija 
pakeitė senus raudonus traukinius į 
modernius TANGARAS ir kitus. Pert 
varkė visą sistemą ir tuo per septyneris 
metus mokesčių mokėtojams buvo su
taupyta 1.53 milijardo dolerių. $ 175 
milijonai per sekančius metus paskirta 
viešojo transporto pagerinimui.

NUSIKALTIMAI. Didėjantis žiaurių 
nusikaltimų skaičius privertė keisti 
įstatymus. Nusikaltėliai įvykdę tris žiau
rius nusikaltimus, bus uždaryti visam 
gyvenimui. Žinoma, atsiras tam kritikų, 
kodėl jiems ne mirties bausmė, juk juos 
reikės maitinti. Į metus kainuos apie 50 
tūkstančių dolerių kalinio išlaikymas.

Šių dienų visuomenė yra pasidalijusi 
ir rinkimai bus komplikuoti. Nė viena 
partija nėra tikra, kas laimės rinkimus. 
Aš manau, kad kiekvienas yra 
apsisprendęs, už ką balsuos. Balsuosime 
ne tik už mūsų, bet ir mūsų vaikų ateitį. 
Todėl turime gerai pasverti savo sąžinę 
ir balsuoti sąžiningai, kol dar turime 
teisę ir sąlygas balsuoti. . ...v 75 /l. Granulių

Patikslinimas
"MP" Nr.9<- Melburno ..Džiugo“ 
tunto Pirmos pagalbos kursui

baigė ne 11, bet 13 skautų. ESGAt 
stovykloje mokestis yra ne $12, bet $35. 
Tunto balandžio stovyklos mokestis yra 
$12 patalpose ir $6 - savo palapinėse 
vienam skautui-tei (vien tik stovyklos 
savininkątųs!.šiam savaitgaliui). Pilnas 
mokestis-yra $30 vienam.

Suinteresuotųjų atsiprašome! Ued.
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KULTŪRINĖSE PfiRfiSTĖSE UETUVHJ RAŠYTOJU 
DRAUGIJOS PREMIJOS

Antano Mončio muziejus
Palangoje

Pereitų metų gegužės mėnesio gale 
buvo surengti pietūs ir turtinga loterija, 
kurių pelnas buvo paskirtas-ANTANO 
MON'ČIO MUZIEJAUS remontui 
paremti.Malonu pranešti, kad už surink
tą sumą ir skulptoriaus vaikų gautas 
aukas Paryžiuje, buvo įtaisyti stoglan
giai. O dabar, dėl lėšų stokos, remonto 
darbai ir vėl sustojo. Ką daryti? Palan
gos miesto savivaldybė neturi iš ko skirti 
remontui pinigų, o kultūros ministerija 
irgi neturi lėšų - o muziejų reikėtų kuo 
Skubiausiai sutvarkyti, kad jis šią vasarą 
jau galėtų tapti Palangos meno centru. 

.’ Pasirodo, kad 1994 m. vasaros sezono 
metu į Palangą ir vėl suplaukė daug 

j užsieniečių ir lietuvių poilsiautojų. 
3 Užsieniečiams poilsiavimas ir gydyma- 

, sis sanatorijose gan patrauklūs, nes daug 
pigesni už savųjų kurortų siūlomas pa-

( slaugas. O kam, kam, bet Lietuvai reikia 
turistiinių dolerių. Jie padėtų Palangai 
tapti svarbesniu meno ir poilsio kurortu 
Euronoie.

A. M Moneys PILIGRIMAS (medis)

O kokodėl mes turėtume sukrusti ir rem
ti Antaano Mončio muziejaus remontą? 
Juk yra&tiėk ir aniek šalpos reikalingų 
žmoniųų-buvusių tremtinių, organizac
ijų, ligtgoninių ir 1.1, ir t; t. Tikrai, kodėl? 
Mano o galva, yra būtina kelti tautos 
kultūrinnes vertybes -tai padeda atstatyti 
tautos moralę savame krašte ir reputa
ciją už jos ribų. Lietuva turi ir vėl įsiri
kiuoti į Europos tautų gretas kaip PIL- 
NAVERTĖjosnarė,galinti užsitarnautai

didžiuotis savo kultūra. Mes, aišku, ži
nome, '.kokia sena ir graži ji yra, bet to 

s NEUŽTENKA. Man rodosi, kad per 
. didelį dįsavokuklumą nesuprantame, kaip 

svarintu, kaip būtina mažoms tautoms 
■ supažižindinti pasaulį su savo tautinėmis 
vertybėmis. Pagalvokime, juk 50 metų 
neegzizistavome, ar beveik neegzistavome 
Vakaruų pasaulio akyse ir mintyse! Tokie 
meninminkai kaip Antanas Moneys yra 
geriauausi Lietuvos ambasadoriai užsie

nyje. Js. Jo kūryba nesvetima Vakarų pa- 
sauliuiliui - kiek jo darbų yra Prancūzijoje, 
Eojejoje, JAV ir kituose kraštuose. Mončio 

bąbą palankiai vertina ir pagarsėję 

sisė,....,......  

meno kritikai, kaip pav., Edgar E. Fiy ir 
kiti. Tad jo dovana Palangai 58 kūriniai: 
skulptūros, tapyba, koliažai, keramikos 
darbai ir 100 jo asmeninės bibliotekos 
knygų ir žurnalų, yra svarus įnašas į 
Lietuvos ir pasaulio meno lobyną, su
kauptas vienoje vietoje. Tai mes turėtume 
tinkamai įvertinti ir nepaisyti pasigir
stančių balsų, kurie primygtinai siūlo 
parduoti vieną kitą skulptūrą ir tokiu 
būdu finansuoti remonto darbus. 
Sutinku, kad didžiųjų skulptorių, kaip 
pav., Rodin, Maillol, Henry Moore ir 
kitų, darbai puošia meno galerijų patal
pas pasaulyje, net ir mūsų Adelaidės 

meno galerijos > sodelyje rasime jų kopijas 
(Nežinau, ar galima atlietus meno dar
bus ir grafikos lakštus vadinti kopijomis!) 
Argi Lietuva tokia turtinga, kad galėtų 
sau leisti tokį liuksusą? O be to, A. Mončio 

skulptūros daugiausia „įgyvendintos“ 
medyje, kuris lietuvių tautai toks arti
mas. Be to sklaidyti tautos paveldą dėl 
keliolikos tūkstančių litų (suma dar 
mažesnė australiškais doleriais)... kažin 
ar apsimoka?

Apie skulptorių Antaną Mončį 
(1921.06.08 - 1993.07.10) buvo rašyta 
spaudoje. Leiskite atskleisti dar kelis jo 
simpatiškus bruožus, kurie mažiau ži
nomi skaitytojams. Cituoju iš jo dukte
rėčios L. Turauskaitės laiško:

„...dėdė labai mėgo muziką, ypač lietu
vių liaudies dainas. Turėjo gerą bosą 
ir pats dažnai užtraukdavo. Profeso
rius A. J. Greimasj j vadindavo „mūsų 
Šaliapinas“. Mokėjo jis ir tokių dainų, 
kurias padainavęs manęs prašyda
vo, kad nesakyčiau jo mamai (...) La
bai mėgdavo klausyti Bachą, Mozartą, 
Vivaldį, Verdį. Kai 1991 m. lankiausi 
pas jį Paryžiuje, jo bute ant sienos 
kabėjo varinis pučiamasis instrumen
tas, kurį nusipirko savo malonumui 
-jam patikojo garsas ir forma. Žinau, 
kad neužilgo po to nusipirko kankles. 
Labai mėgstamas buvojo užsiėmimas 
lipdyti švilpius iš molio - 8 padovano
jo su kitais darbais Palangai. Jų yra 
didelių ir visai mažų, nes daug 
dėmesio skyrė garsų skambesiui. Vie
nas švilpis pritaikytas dviem muzi- 
kantams-pučiamasiš kartoišdviejų 
pusių. Dėdė pats išmoko jais groti 
įvairias melodijas. O kartais švilpius 
įtaisydavo į savo sukurtas kaukes ir 
kartu su šeimos narįais ir bičiuliais 
per susiėjimus suruošdavo koncer
tus. 10 tokių kaukių su švilpiais (ir 
daugskulptūrų, red.) pado vanojo Pal
angai.“

Muziejui ir prie jo esančiai bibliotekai 
galimaįvairiai padėti, pav. ponas Jankus 
iš Tasmanijos jau treji metai prenume
ruoja bibliotekai “National Geographic“. 
Galima ir pinigais, kas šiuo momentu 
būtų didelė pagalba muziejui. Tad, kas 
galite, susirašykite su L. Turauskaite, 
A. Mončio muziejaus patikėtine, kuri 
Jums patars, kaip paveikiausiai galėtu
mėte prisidėti prie muziejaus įkūrimo. 
Rašykite: Antano Mončio muziejus, S. 
Daukanto 16, Palanga 5720, Lietuva.

Isolda I. Poželaitė-Davis

Susidėjusių aplinkybių dėka, šis Lie
tuvių rašytojų d-jos valdybos praneši
mas „Mūsų Pastogės“ redakciją pasiekė 
tik dabar.

Sveikiname laureatus, o ypač rašytoją 
p. Agnę Lukšytę, autralietę, premijos 
gavimo proga, jį^

Rašytoja Agnė Lukšytė

Lietuvių Rašytojų draugija, puoselė
dama senas tradicijas, kasmet skiria 
premiją už praėjusiųmetųgeriausią gro
žinės literatūros veikalą. Mecenatų pa
geidavimu, premija skiriama metų gale. 
Dabar paskirta premija už 1993 metus.

Šiemet vertinimo komisiją sudarė: 
Leonardas Andriekus - pirmininkas, 
nariai: Alina Staknienė ir Leonardas 
Žitkevičius. Jie susipažino su 1993 metais 
išleistais grožinės literatūros veikalais.

■ „ŠILALĖS KRAŠTAS“ 11. - straip
snių rinkinys, suskirstytas į šiuos, pa- 
grindiznius, skyrius: „Archeologija“, „Mi
estų ir bažnyčių istorija“, „Krašto 
žmonės“, „Iš praeities“, „Karšuvos žemės 
paminklai“, „Biografijų žinynas“. Red. - 
Aleksandras Šidlauskas ir redakcinė 
kolegija. Sudarytojas - Edvardas Vid
mantas. Dailininkas - Vladas Liatukas. 
416, iliustruotų puslapių. Leidėjas - 
Lietuvos kraštotyros d-ja. Išleista Viln
iuje, 1994.

Kaip rašo leidėjai, šios knygos norima 
išleisti 6 tomai, kurie apimtų Šilalės 
krašto istorinį, kultūrinį gyvenimą nuo 
anksčiausių iki dabartinių laikų („žemės 
ūkio raidos klausimai, dvarų ir bažnyčių 
vieta krašto gyvenime, karų bei okupa
cijų pasekmės, tarybinio laikotarpio 
pėdsakai bei naujosios lietuvių tautinio 
atgimimo peripetijos. Nėra paskelbti 
fašizmo ir bolševizmo faktai. Kol yra 
liudininkų, reikia skubėti rinkti ir skelb
ti tremtinių bei kalinių sąrašus, partiza
nų biografijas, nušviesti žydų genocidą “).

Sekančiame tome būtų apžvelgta „Na
cizmo ir bolševizmo faktai (1940-1953m.). 
Kiti tomai - .Miesteliai ir žymesni kai
mai“, „Dionizas Poška ir Baubliai“...

Leidėjai kviečia užsisakyti pirmąjį ir 
vėliau išeisiančius tomus, taip pare
miant svarbų darbą, kad ir maža auka. 
Aukojimo ir atsiskaitymo sąskaita (Lt): 

Jų sąrašą sudarė dr. Alfonsas Šešplaukis
- Tyruolis. 1993 metais buvo išleista 14 
grožinės literatūros knygų, kurių auto
riai gyevna išeivijoje.

Komisija savo telefoniame posėdyje 
1994 m. gruodžio 5d. vienbalsiai 2000 
dolerių premiją padalino pusiau ir po 
1000 dol. premiją paskyrė:

Poetui Jonui Zdaniui už jo eilėraščių 
knygą .AUŠROS DAINA“, kurioje poe
tas su dideliu įžvalgumu ir modernia 
forma vaizduoja komplikuotus žmogaus 
santykius su aplinka.

Rašytojai Agnei Lukšytei už jos 
novelių knygą „BALTOJI CHRIZANTE
MA“, kurioje atsispindi emigranto 
žmogaus gyvenimas Australijoje ir 
žmogiškosios būties problemos.

Poetas Jonas Zdanius gyvena North 
New Haven, CT, profesoriauja Yale uni
versitete; angliškai vra išleidęs du . 
eillėraščių rinkinius, šis lietuviškai išleis
tas rinkinys yra jo trečioji knyga. Į anglų 
kalba verčia lietuvių autorių poeziją.

Rašytoja Agnė Lukšyte gyvena Peak- 
hurst, N.S.W., Australijoje, yra išleidusi 
pora knygų, ši yra jos trečioji knyga.

Premijų mecenatas yra Lietuvių Fon
das, kuris kasmet išeivijos literatūros 
paramai skiria 2000 dol.

Lietuvių rašytojų draugijos valdyba 
nuoširdžiai dėkoj a Lietuvių fondui, kuris 
taip rūpestingai remia išeivijos literatū
rą. Taip pat dėkoja visiems, kurie prisidė
jo prie šių premijų apiforminimo: suda
riusiam veikalų sąrašą ir vertinimo 
komisijai.

Lietuvių rašytojų draugijos 
valdyba

ATSIŲSTA
PAMINĖTI

Vilnius, Lietuvos kraštotyros draugija, 
sąskaitos nr. 700308, kodas 260101701, 
Komercinis bankas „Aurabankas“, kny
gai „Šilalės kraštas“.

■ Alfonsas Stabingis „LIKIMO LABI
RINTAI“. Atsiminimai. Ši knyga - kny
gos „Tryliktas vagonas“ tęsinys.

Išleista 1994m. Kaune „Aušros“ 
spaustuvės. Dailininkė Alma Akelaity- 
tė. 233 psl. Tiražas: 1000 egz.

Knygoje - autoriaus atsiminimai apie 
tremtyje ir po jos (1955-1962) praleistas 
dienas, „...trėmėjų siaubui pradėjome 
grįžti iš ten, iš kur jie su dideliu džiaugs
mu vežė. Jiepykoantsavęs, kadneišguldė 
mūsų kruvinose aikštėse, kad neužkasė 
šiukšlynų duobėse; jie pyko ant enkave
distų, kad ne visus mus išžudė konclage- 
riuose, tremtyje, kad dabar net leidžia 
grįžti į savo kraštą. “Bet(...) mes norėjome 
gyventi ten, kur gyveno mūsų tėvai, sene
liai, kur kiekviena žemės pėda aplaistyta 
ašaromis, mūsų brolių krauju. Ta žemė 
mums buvo šventa, ta žemė amžiais vadi
nosi Lietuva.“

Iš Autoriaus „Pratarmės“
■ Gintautas Stasiulevičius „LIETU

VOS RANKINIU! 40“. Red. P. Ciočys, 
1994, Vilnius. 64, iliustruoti, psl. Tai 
išsamus leidinys apie Lietuvos rankinio 
federacijos veiklą. Ažvelgiama rankinio 
istorija nuo pat jo įsikūrimo apie 1936 
m., atsiekti šioje šakoje rezultatai ir 1.1.

■
„Mūsų Pastogė“ Nr. 1119953.20. psl.5
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^SPORTAS
DARBAI BAIGTI - LAUKIAM SVEČUJ!

ALFAS praneša, kad gautomis žinio
mis iš Lietuvos, visi parengiamieji V-jų 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynių darbai 
eina prie galo ir bus pilnai baigti prieš 
žaidynių atidarymą, liepos 30 d. Vilniu
je, Kalnų parke. Pagrindinės yra 24 spor
to šakos. Dalyvaus apie4500 sportininkų 
ir apie 800 teisėjų. Daugiausia varžybų 
vyks Vilniuje - tai lengvoji atletika, 
plaukimas, futbolas, rankinis, šaudymas, 
tinklinis, šachmatai, bilijardas, sporti
niai šokiai, regbis. Kaune - badminto
nas, buriavimas, vyrų rankinis, stalo 
tenisas. Šiauliuose-dviračių lenktynės. 
Elektrėnuose - kėgliai, ledo ritulys ir 
meškeriojimas. Klaipėdoje rungsis sun
kiaatlečiai. Trakuose - keliautojai. Kai 
kurios sporto varžybos vyks keliose vie
tose, tai: teniso Vilniuj ir Kaune, žirgų 
sporto - Vilniuj ir Kaune, krepšinio 
pogrupių rungtynės - Anykščiuose, Jona
voj, Mažeikiuose, Raseiniuose, Kaišia
doryse, Kėdainiuose ir gal Jurbarke. 
Pusfinaliai ir finalai - Vilniuj ir Kaune; 
čia pat rungtyniaus ir mišrios, jaunių, 
veteranų (nuo 35 metų) komandos. •

Svečiai ne vien sportuos. Miestų ir 
rajonų savivaldybės ruoš ekskursijas, 
supažindins su kultūros, meno, istorijos 
irkitomisįžymybėmis. Bus taip patšokių, 
dainų ir muzikos koncertai. Be pagrin
dinio organizacinio komiteto dar dirbs 
19 žaidynių tarnybų, kurios tvarkys vi

Pirmieji žaidynių medaliai Australijoje
Vasario 23-24 dienomis Kanados Mėlynuose kalnuose vyko V-jų P.L.S. žaidynių 

žiemos varžybos. CiapirmuosiusAustralijoslietuviamsmedaliuslaimėjosydnėjiškiai 
slidininkai - ALFAS sekretorė N. Wallis ir kovietis D. Kriaucevičius. Sveikiname 
abu nugalėtojus.

sus žaidynių reikalus. Yra sukurta 
grafiko T. Valiaus emblema, kurioje 
keičiasi tik skaičiai ir vietos. Žaidynių 
šūkis yra „Lietuviais esame mes gimę“. 
Kaip sako žaidynių vadovai, atvykę lie
tuviai turi pajusti, kad atvyko į savo tėvų 
ir protėvių žemę.

Pamatyti, kaip vyksta pasiruošimo 
darbai, į Lietuvą buvo nuvykęs Amerikos 
išvykos į žaidynes komiteto pirmininkas 
ir mums australiečiams gerai pažįstamas 
A. Rugienius su žmona žurnaliste Liu
da. Pamatę visus paruošiamuosius dar
bus, jie buvolabai patenkinti. Iš Amerikos 
atvažiuos apie 500, iš Kanados apie 150 
sportininkų. Užsienio lietuviams bus 
parengta 2000 vietų. Varžybų dienomis 
sostinėje važinės specialūs sportinin
kams autobusai su žaidynių emblemo
mis. Vyriausias žaidynių organizacinio 
komiteto vadovas yra buvęs žinomas 
Lietuvos krepšininkas ir treneris Rimas 
Girskis. Jo pakvietimu neseniai Lietu
voje viešėjo Punsko lietuvių gimnazijos 
krepšininkai su savo vadovu V. Budzei- 
ka. Vilniuje savaitę juos treniravo pats 
R. Girskis ir jie žaidė kelias rungtynes. 
Tai buvo pasiruošimas žaidynėms. Len
kijoj populiariausia sporto šaka yra tink
linis, todėl jie atsiveš ir tinklinio koman
dą. Amerikos ir Kanados lietuviai žvejai, 
sužinoję, kad žaidynėse bus ir sportinė 
žūklė, taip pat gausiai žada dalyvauti.

V-jų Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynių Žiemos varžybų medalių 
laimėtojai

Visiems sgrorto klubams
ALFAS prašo kuo greičiau atsiųsti 

važiuojančių į Lietuvą sportininkų re
gistracijos formas su viena nuotrauka. 
Taip pat klubai prašomi atsiskaityti už 
gautus žaidynių ženkliukus.

Melbourne ir apylinkių sportininkai, 
norintieji gauti daugiau informacijų apie 
kelionę į sporto žaidynes Lietuvoje, gali 
skambinti „Varpo“ klubo pirmininkui 
Rimui Mickui (03) 458 1840.

SPORTAS LIETUVOJE
• Pasibaigė Lietuvos moterų šach

matų pirmenybės. Jose dalyvavo geriau
sios 24 Lietuvos šachmatininkės, žais- 
damos 9 ratus. Laimėjo plungiškė L. 
Domarkaitė, antra tapo panevėžietė D. 
Ciukštytė ir trečia-vilnietė V. Milašiūtė.
• Mums gerai pažįstamas Adelaidėje 

žaidęs Romanas Brazdauskis dabar 
žaidžia už Kauno „Merkurijaus“ koman
dą ir su ja laimėjo 31-ją „Lietuvos sporto“ 
taurę. „A“ klasės pirmenybėse jis žaidžia 
už „Statybą“ ir buvo trečias geriausias 
dvitaškių poetikas.

Remia sportininkus
Nuoširdus sportininkų draugas sydnė- 

jiškis Alfonsas Giliauskas, kuris ir pats 
ruošiasi aplankyti Lietuvą ir pamatyti 
sporto žaidynes, vykstantiems mūsų 
sportininkams paaukojo 100 dolerių. 
Ačiū! Prašome ir kitus mūsų tautiečius 
bei organizacijas paremti mūsų vykstan
čius į sporto šventę Lietuvoje sportinin
kus, aukas siunčiant: ALFAS 18 Miller 
Ave.,Ashfield 2131.

• Pasaulio plaukimo taurės pirmo 
etapo Suomijoje varžybose kaunietis M. 
Spėkas 50 m. nugara nuplaukė per 25,58 
sek. ir laimėjo pirmą vietą. D. Griga- 
lionis iš Panevėžio šiame nuotolyje tapo Į 
4-tas, N. Beiga 50 m. krūtine laimėjo 
antras ir 75 m. nuotolyje - trečias. Kau-1 
nietė D. Želvienė 100m. laisvu stiliumi I 
buvo 4-ta. Jinai, vėliau dalyvaudama] 
Švedijoj, Pasaulio plaukimo taurės etapo 
varžybose 50 m. laisvu stiliumi, tapo 
antra ir aplenkė olimpinę čempionę F. 
van Ahnsik. _ ,® l'amige /i. laukaitis

ĮSPŪDŽIAI Iš V PASAULIO UIETUVIĘT SPORTO ŽAIDYAI1J 
KALVŲ SEIDIAEJIVIO VARŽYBŲ.

Žaidynės įvyko vasario 23-24 dieno
mis Blue Mountain Collingwood Ontario 
Canada. Tai yra miestelis apie dvi va
landas į šiaurę nuo Toronto.

Dalyvavo slidininkai iš Amerikos, 
Australijos, Kanados ir Lietuvos. Pats 
didžiausias skaičius buvo iš Lietuvos - 
22, mažiausias - iš Australijos - 3, Jad
vyga Mulevičienė, Dimitrius (Jumbo) 
Kriaucevičius ir Nita Wallis. Iš viso apie 
50 su palydovais. Labai nuostabu, kad 
tiek mažai dalyvių tiek iš Amerikos, tiek 
iš Kanados.

Pasitiko mus visus Toronto aerouoste 
visa ŠALFASS valdyba ir būrelis tau
tiečių su gėlėmis ir pasamdytu autobu
siuku, kuris mus ir nuvežė į kalnus. 
Atvažiavome keletą dienų prieš varžybas 
pasitreniruoti ir priprasti prie žiemos 
šalčių. Mums australams ypač įdomūs 
.tie- 18°Cšalčiai!!!’ Čia juk palikome 
vasarą.

Mus ypač šiltai priėmė vietos lietuviai. 
Buvome apgyvendinti jaukiuose na
mukuose Collingwood miestelio vaikų 
stovykloje. Skaniai valgydino lietuviai 
virėjai, net lietuviškų grybų sriubomis! 
Ne tik valgydino, bet ir vaišino skaniu 
Kanados alum.

Jeigu jūs manote, kad atostogavome, 
tai klystate. Kėlėmės apie 6.30 vai. Eilės 
praustis, pusryčiai, o jau tas pats 
autobusėlis laukė 9.00 vai. vežtiįkalnus.
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Tik vieną dieną „pasimuliavome“, 
slidinėti nevažiavome, nes pūtė vėjas, 
siautė pūga ir sniegas. Praleidome rytą 
apžiūrėdami Collinwood miestelį. Bet 
jau po pietų, orui pagerėjus, vėl „dirbome“ 
ant kalno.

Žaidynių atidarymo dienai prašvito ir 
saulė. Susirinkome prie pusiau užšalusio 
ežero kranto ir pakėlėme Sporto žaidy
nių vėliavą. Žaidynes pašventino kuni
gas iš Toronto, o jas atidarė R. Girskis, 
sporto šefas iš Lietuvos.

Palikome vėliavą plevėsuojant ant 
kranto, traukėme į kalną ir didž. slalomo 
varžybas.

Sekančią dieną vyko slalomo varžybos. 
Vėl pasitaikė saulėta, bet šalta diena.

Varžybos praėjo gerai, bet ne be aukų. 
Rimtai buvo išsisukus koją Jadvyga 
Mulevičienė dar prieš varžybas, o Stasė 
Viličko susižeidė koją po labai gero ir 
greito nusileidimo. Linas, „skindamas“ 
lazdas, net per šalmą buvo sumuštas 
lazda į veidą - ir nuskėlė dantį.

Šiaip buvo ir kitų nusiskundimų. 
Pavyzdžiui, kad nuo greito lėkimo buvo 
praleisti vartai ir nuvažiuota „pagrybau
ti“. Ir kad tos lazdos sustatytos ant kalno 
trukdė slidinėti. Be to nebuvo ant kalno 
karšto vyro - tai yra vyno su gvazdikais! 
Gerai žinomasis krepšininkas R. Gur
skis ūgi gavo įsitikinti, kad slidinėjimas 
tai ne juokas, kai jam teko pasileisti nuo 

kalno ant dviejų „malkų“. Išprakaitavęs 
galų gale nusikapstė žemyn nuo kalno 
viršūnės, kur buvo „draugų“nuvežtas.

Po varžybų vyko Žiemos sporto šventės 
uždarymas. Tai turbūtvisojlietuviųspor- 
to istorijoj pačios trumpiausios uždarymo 
apeigos! Buvo taip šalta h pūtė toks 
vėjas, kad sukibę stovėjome ū drebėdami 
klausėmės p. Šileikos, ŠALFASS 
pirmininko, žodžių: „Skaitau šias sporto 
žaidynes uždarytas“. Tik tiek. Nebuvo 
jokių ilgų kalbų!!! Greitai nuleidome vos 
vėjų nesudraskytą vėliavą ū net Himną 
paskubintai sugiedojome, o gal tik taip 
atrodė giedant nuo šalčio sustingusiomis 
lūpmis.

Vakare buvo suruoštos miestelyje 
vaišės ū medalių įteikimas. Geriausiu 
slidininku tapo Linas Vaitkus iš Colora
do, JAV, o slidininke vėl Diana Jonkutė 
iš Vilniaus. Australijai ugi atiteko me
daliai. Veteranų moterų klasėje du si
dabro už slalomą ū did. slalomą Nitai 
Wallis ir vyrų veteranų klasėje bronzos 
2 medaliai už slalomą u did. slalomą 
Dimitrui Jumbo Kraucevičiui.

Linas Vaitkus yra ypatingai aukšto 
ūgio slidininkas, net buvęs C klasės 
Amerikos rinktinėj. Nutarta dėti 
pastangų, kad jis galėtų ginti Lietuvos 
spalvas per ateinančią pasaulio žiemos 
olimpiadą Japonijoj.

Sekančią dieną buvom pakviesti daly-

vautiŠiaurės Amerikos kalnųslidinėjimo
varžybose Loretto kalnų kurorte. Šis 
kurortas, nors ū nedidelis, priklauso vie
nam lietuviui. Čia mus gražiai priėmė ū
už papigintą kainą aprūpino kai kuriuos 
slidėmis, kai kuriuos apranga. Vis vien 
palikome tautiečiui daug dolerių.

Šiose varžybose dalyvavo vėl labai ■ 
mažai žmonių. Nugalėtojais tapo tie 
patys Diana Jonkutė ū Linas Vaitkus.

Sekančią dieną jau mūsų autobusėlis 
vežė mus pakalnėn į Toronto ir j 
vykstančias šv. mišias lietuvių bažny
čioje. Po to buvome pavaišinti cepelinais , 
lietuvių namuose ir pašildytu vynu. Vie- I 
tiniai žinojo, kad to reikės, nes po pietų 
nuvežė parodyti savo įspūdingo Niaga- Į. 
ros krioklio, pasipuošusio ledu visame 
žiemos grožyje.

Grįžome šlapi ū sušalę vėl į Lietuvių j 
namus, kur po „pizza“ vaišių buvome ? 
išdalinti pas šeimininkus. Atsikvėpti 
reikėjo, nes sekančią dieną laukė ilga 
kelionė namo.

Buvo nutarta, kad sekanti Pasaulio 
lietuvių žiemos sporto žventė bus Aus
tralijoj už dvejų metų, o ne už keturių, 
kad neapsunkint žmonių dalyvavimo ū 
Žiemos žaidynėse ū Vasaros žaidynėse 
Lietuvoj tais pačiais metais.

Lauksime atvykstančių 1997 metais!!!
Lietuviais esame mes gimę!!!

Nita Wallis
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Advertisment

Prie liberalų valdžios mes mokame daugiau ir gauname mažiau. 
Darbiečiai turi paruošę planus ir padarę sprendimus, kaip pager
inti mūsų ligonines, mokyklas ir sumažinti nusikaltimus.

Mūsų ligoninių patobulinimas
jberalai panaikino 5 300 lovų valstybinėse ligoninėse. Daugiau kaip 45 000 žmonių, kurie nori 
pasirinkti, kur jie turi būti operuojami, yra laukiančiųjų sąrašuose. Darbiečiai pakels sveikatos 
ondui skirtą paramą, sustabdys ligoninių uždarinėjimą ir panaikins ligoninėse vietų laukiančiųjų

patobulinimas
tie liberalų valdžios mokyklų klasėse mokinių skaičiai buvo vieni iš didžiausių Australijoje. 
)arbiečiai įdarbins daugiau mokytojų, sumažins klasėse mokinių skaičių ir pagerins mūsų vaikų ' 
silavinimą. Darbiečiai pagerins kalbų programas.

Kelio užkirtimas nusikaltimams
jberalai buvo „minkšti" nusikaltimams. Dėl to padaugėjo užpuolimų, apiplėšimų, automobilių 
/agysčių, įsiveržimų į namus. Darbiečiai leis daugiau policininkų į gatves ir sumažins nusikaltimų 
įkaičių.

Naudokite tik numerius

Authorised by John Della Bosca, 377 Sussex Street, Sydney 2000
- .........— „Mūsų.Pa.stx>gė“ Nr. 1119953.20. psl.7
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Informacija

i VACLOVAS RATAS j
• YPATINGA MENO DARBŲ KOLEKCIJA IEŠKO •
: GARBINGŲ NAMŲ! ;
• Reta proga įsigyti vienintelę išlikusią Vaclovo •
• Rato meno darbų kolekciją. •
Z Si kolekcija yra siūloma tiktai pilnoje savo su- *
• dėtyje arba po pusę ar ketvirtį. Pavienius darbus *
• įsigyti nebus galima. •
• Si meno kolekcija yra pakviesta prestižinei paro- • 
Z dai Vilniuje. Į Jūsų namus tie darbai pereitų, po * 
J parodos jiems grįžus į Australiją. Jūs tuomet tu- *
• rėtumėte unikalią ir labai vertingą žymaus pa- • 
'* saulinio masto Australijos lietuvio menininko •
• kolekciją. .
I Skambinkite tel. (02) 953 9494, faksas (02) 953 5097. J

ALKOS PRANEŠIMAS
Sydney lietuvių katalikų kultūros 

draugijai, gautos š. m. Kaziuko mugės 
metu:

Po $ 10 - J. Grybas, 0. Lėverienė, A. 
Rupšys. Po $ 5 - P. Z. Andriukaičiai, E. 
Badauskienė, B. Barkus, P. Donelienė, 
A Jokantas, J. Kedienė, V. Petniūnienė, 
J. Žukauskas.

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.
Didelis ačiū p. R. Lokienei už meniškai 

nuspalvintas ir paaukotas atvirutes ir p. 
E. Badauskienei už paaukotas knygas.

Sydnėjaus lietuvių katalikų 
kultūros draugijos valdyba

A. Norvilaitis NSW $ 15
C. Sasnauskas Qld. $ 5
J. Manikauskas Vic. $ 5
S. Starinskienė S.A. $ 10
R. Glauberis ACT $ 5

Nuoširdžiai dėkojame už paramą!
Beil.

Š.m. kovo 26 d. 2 vai. p.p. Melburno 
socialinės globos moterų draugija 
kviečia visas nares ir prijaučiančias 
į metinį draugijos susirinkimą 
Lietuvių namų moterų seklyčioje. 
Vaišės suneštinės.

A. Karazijienė 
D-jos sekretorė

Sydnėjaus 
sportininkams
Sydney S. K. „Kovas“ praneša, kad 

informacinis susirinkimas, kuris buvo 
numatytas š. m. kovo mėn. 19 d. neįvyks, 
jis nukeltas į balandžio mėn. 2 d., sekma
dienį, 2 v. p. p. Lietuvių klube Banks- 
towne.

Klubo nariai, rėmėjai ir sportininkų 
tėvai kviečiami dalyvauti, išreikšti savo 
pageidavimus.

E. Lašaitis
S. K. „Kovas“ pirmi

■■■■■■
SYDNĖJAUS TAUTIEČIAMS

Šaulių S-gos Sydnėjaus kuopa kovo 19d. (sekmad.) 2. vai. p.p. 
Lietuvių namuose Bankstowne rengia šauliu S-gos įkūrėjo

Vlado Putvinskio minėjimą
Paskaitas skaitys p. Juozas Almis Jūragis ir dr. Alfonsas Viliūnas. j 

Po programos vyks turtinga loterija. Įėjimas veltui.
Šaulių dalyvavimas būtinas.

S. Sauseris ■■■■■■■■■■■■■■■■J 
ALIS SYDNEY APYLINKĖS 
MI TINIS SUSIRINKIMAS

Sydney lietuvių bendruomenės visuoti
nas metinis susirinkimas įvyks kovo 26 
d. 2 vai. p.p. Lietuvių klubo patalpose 16- 
18 East Terrace, Bankstown. Susirin
kimui patiekiame sekančią dienotvarkę:

1. Susirinkimo atidarymas; 2. Prezi
diumo ir Mandatųkomisijos sudarymas; 
3. Paskutinio protokolo skaitymas; 4. 
Ataskaitiniai pranešimai: i. Pirmininko, 
ii. Iždininko, iii. Revizijos komisijos; 5. 
ALB Sydney apylinkės valdybos rinki
mai; 6. Kontrolės komisijos rinkimai; 7. 
Diskusijos dėl pranešimų ir jų tvirtini
mas; 8. Organizacijų ir draugijų praneši
mai; 9. Valdybos rinkimų rezultatų 
pranešimas; 10. Klausimai ir sumany

mai; 11. Susirinkimo uždarymas.
Sydnėjaus ir apylinkių bendruomenės 

narius prašome kuo skaitlingiau daly
vauti, nes yra gyvybinių reikalų, su ku
riais būtina visiems susipažinti ir kartu 
daryti sprendimus.

ALB Sydney apylinkės 
valdyba

NORI SUSIRAŠINĖTI

Jaunas lietuvis nori susirašinėti su 
Sydnėjaus arba kito kurio Australijos 
miesto jaunimu.

Rašyti: Arvydui Valančiui, Dariaus ir 
Girėno 13-3, 5640 Plungė, Lithuania.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

ADU PARADAS
Sekmadienį, balandžio 9d. 2.30 vai. p.p. Lietuvių 

klube vyks Madų Paradas, tai pirmas Moterų 
Komiteto parengimas. „G.P.B. Clothing Company“ 
- „Jazz Bows“, demonstruos aukštos rūšies Aus- 
tralijos ir tarptautinius fasonus. Parado metu bus 
galima įsigyti rūbus su 30% nuolaida. Galima mokėti “credit card“ 
arba čekiais ir pirkinius gautri vietoje.

Parado bilietų galima gauti jau dabar Klube, parado dieną prie įėjimo, 
arba užsakant telefonu - Elena Kiveiytė-Erzikov (6102540), Laura 
Belkienė (8236669). Bilieto kaina $5.00. Į šią kainą įeis šampanas ir 
užkandėliai, vaikų priežįūra (p. J. Masiokienė) ir „Laimingas bilietas“ - 
$50.00 „kreditas“ ką nors perkant. Vyks turtinga loterįja.

Iki malonaus pasimatymo!
E.E.

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės66 prenumeratą.

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

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

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

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction t
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

MIŠKES BALTIC & WORLD TRAVEL
LATVIU KLUONUI AGENTŪRA,

14 METU PATIRTIS BALTIJOS KRAŠTUOSE

* Pradedant gegužės mėn., kelionių į Vilnių kaina 
nuo $ 1 900.
* Patarnaujame iškviečiant gimines iš Lietuvos.
(bilietas galima atsiimti Vilniuje)
* .Mūsų agentūra naudojasi LUFTHflNSOS, SflS, LOT ir 

kitų oro linijų paslaugomis kelionėse į Lietuvą.
SKAMBINKITE: dienos metu - Angelikai (03) 867 7155, 

vakarais (7-11 vai.) Henrikui Antanaičiui (03) 857 8338.
Muškė‘s Baltic and World Travel (Lie. 31760)
Suite 17 Albert Square, 37 - 39 Albert Rd., Melbourne

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 negražinami ir nesaugomi. 

Skelbimai: 1 cm x 6 cm = $ 3. * * Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 
Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro paštu $ 65 
U žsienyje oro paštu $ 90
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