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ŽINIOS IŠ UETUVOS
LIETUVOS PREZIDENTAS NEDALY
VAUS MASKVOJE VYKSIANČIOSE 

IŠKILMĖSE
Algirdas Brazauskas per Lietuvos radi- 

jąpareiškė nedalyvausiąs gegužės 9 die
ną Maskvoje vyksiančiame SSSR 
pergalės prieš Vokietiją Antrajame pa
sauliniame kare paminėjime. Jį, taip pat 
Latvijos ir Estijos Prezidentus, į 
Maskvą kvietė Rusijos Prezidentas Bori
sas Jelcinas.

Algirdas Brazauskas per radiją per
skaitė tokį pareiškimą:

„Tarybinei armijai užėmus Lietuvą 
nepasitvirtino viltys tų žmonių, kurie 
tikėjosi nepriklausomybės, ir tų karių, 
kurie dalyvavo mūšiuose už Lietuvos 
išvadavimą. Pergalė prieš fašizmą netapo 
■nepriklausomos ir demokratinės Lietu
vos valstybės atstatymu. Tik trys Balti
jos valstybės iš visų prieškarinių Euro
pos valstybių po karo negrįžo į politinį 
Europos žemėlapį.

Antroji Lietuvos okupacija iš esmės 
įvyko 1944 metais ir neturi tiesioginio 
ryšio su 1945 m. gegužės mėnesiu. 
Gegužės 8-ąją buvo sutriuškintas fašiz
mas - vienas iš dviejų totalitarinių 
režimų. Šią datą kaip šventę mini visos 
valstybės, tarp jų ir Vokietija.

1940-ųjų metų okupacijos pasekmė 
buvo ir ta, kad Lietuvos žmonės ginklu ir 
veiksmingai, nors dažnai ir ne savo 
noru, galėjo kovoti prieš fašizmą tik 
Tarybinės Armijos arba partizanų gre
tose. Reikšminga buvo ir VLIK'o veikla, 
tais metais.

Dėl gegužės 8-sios ar 9-osios minėjimų 
Lietuvos visuomenė1 yra nevieningos 
nuomonės. Aš kaip Prezidentas, priim
damas sprendimą, turiu derinti skirtin
gas nuomones ir siekti, kad tas sprendi
mas visuomenę vienytų, o ne skaldytų.

Atsižvelgdamasį tai, manau, kadmano 
dalyvavimas Antrojo pasaulinio karo 
paminėjime gegužės 9-tą dieną Maskvo
je mums, kaip tautai ir valstybei, nėra 
prasmingas ir todėl į iškilmes Maskvoje 
nevyksiu. Tokios pat nuomonės laikosi 
ir Latvijos bei Estijos Prezidentai.

Išlieka dar viena problema - tai Antro
jo pasaulinio karo pabaigos paminėjimas 
gegužės 7 dieną Londone, į kurį aš taip 
pat turiu pakvietimą. Sprendimas dėl 
dalyvavimo vėlgi nėra paprastas. Tai, 
kad Lietuva po karo išnyko iš Europos 
politinio žemėlapio, yra pasekmė ir ne
vienareikšmių Jaltos bei Potsdamo kon
ferencijų sprendimų, kuriuos padiktavo 
didžiųjų valstybių interesai. Manau, kad 
mano dalyvavimas Londono iškilmėse 
dar svarstytinas.

Gegužės 8-ją dieną, kai daugelyje pa
saulio valstybių bus švenčiama pergalė 
prieš fašizmą, aš tvirtai apsisprendęs 
būti Lietuvoje. Manau, kad kartu 
turėtume pagerbti ir paminėti Antrojo 
pasaulinio karo aukų atminimą - lietu
vių ir kitų tautybių žmonių.“

Algirdo Brazausko apsisprendimui 

nevažiuoti į Maskvą pritarė visos 
parlamentinės partijos, tarp jų ir Lietu
vos Demokratinė Darbo partija.

Lietuva, turinti nemažai politinių ir 
ekonominių problemų su Rusija, jos 
ambicijas, politikos apžvalgininkų 
nuomone, galėtų patenkinti deleguoda
ma į Maskvą žemesnio lygio delegaciją. 
Kalbama apie tai, kad jos vadovu galėtų 
būti Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas ar kuris nors iš trijų jo pava
duotojų.

LIETUVA TIKISI SUAKTYVINTI 
BENDRADARBIAVIMĄ 

SUVYŠEHRADO ŠALIMIS
Užsienio reikalų ministras. Povilas 

Gylys tikisi, kad šią vasarą, Lietuvai 
tapus Europos Sąjungos asocijuota nare, 
bus pasirašyta Lietuvos ir Lenkijos lais
vos prekybos sutartis. Tokią galimybę 
pokalbyje su juo patvirtino ir Lenkijos 
užsienio reikalų ministras.

Povilas Gylys Seimo posėdyje per 
tradicinį Vyriausybės pusvalandį 
atsakinėjo į Seimo narių klausimus. Jis 
pabrėžė, kad vienas pagrindiniųUžsienio 
reikalų ministerijos uždavinių - nusta- 

. tyti glaudesnius politinius ir ypač ekono
minius ryšius su Vyšehrado šalimis. 
Ministras .sakė, jog Lietuva laisvos 
prekybos sutarčių projektus taip pat yra 
įteikusi Čekijai, Slovėnijai ir Vengrijai. 
Manoma, kad netrukus turėtų prasidėti 
dvišalės konsultacijos dėl šių dokumentų.

DRUSKININKUOSE IŠKILO VISOS 
LIETUVOS STATYTAS PAMINKLAS

Trečiadienį Druskininkų centre iškil
mingai atidengtas ir pašventintas pamin
klas „Lietuvai“, vaizduojantis simbolinę 
valstybės vienytojo - karaliaus Mindau
go figūrą. Jį sukūrė ir miestui padovano
jo žymus išeivijos skulptorius, Naciona
linės premijos laureatas Vytautas Kašu
bą. Paminklą pagal dovanotąjį modelį 
įkūnijo vilnietis skulptorius Mindaugas 
Aučyna.

Kurortą papuošęs paminklas išlietas 
iš bronzos Vilniaus „Dailės“ kombinate. 
Simbolinės karaliaus figūros aukštis - 
šiek tiek daugiau kaip keturi metrai. 
Dviejuose paminklo skyduose sukom
ponuoti šešiolikos Lietuvos miestų is
toriniai herbai, o postamente iškalti 
valstybės himno pirmojo posmo žodžiai.

Paminklą atidengė Respublikos prezi
dentas Algirdas Brazauskas.

NEDARBAS IR TOLIAU DIDĖJA
Lietuvos darbo biržos duomenimis, šių 

metų balandžio 1 dieną šalyje buvo 
užregistruota daugiau kaip 107 tūkst. 
ieškančių darbo nedirbančių piliečių ir, 
palyginti su kovo 1d. duomenimis, 
nedirbančių žmonių padidėjo beveik 7 
tūkst.

Bedarbių taip pat padidėjo daugiau 
kaip 3 tūkst. ir balandžio 1 d. šalyje buvo 
užregistruota daugiau kaip 42 tūkst., iš

IŠ A. RŪKO „BUBULIO IR DUNDULIO“ PASTATYMO MELBURNE. 
Vaizdelyje (iš dešinės) Girdžius - viengungis - Nikodemas Skidzevičius, 
Dobilas - Dundulio sūnus - Andrius Dunda ir Dundulis - Vytas Vencius. 
(Žiūr. str. šio nr. 3-me pusi.) Nuotr B prašmutaitės

kurių bedarbio pašalpas gavo 30,3 tūkst.
Nedarbo lygis šalyje nuo 4,8 proc. vasa

rio mėnesį išaugo iki 5,1 pi:-’. kovo- 
mėnesį. Miestuose nedirbo 4 proc., ra
jonuose - 6,6 proc. ekonomiškai aktyvių 
šalies gyventojų.

Balandžio mėnesio pradžioje terito
rinės darbo biržos užregistravo 2777lais
vas darbo vietas, iš jų 1770 - dar
bininkams.

Per pirmąjį šių metų ketvirtį Lietuvos 
darbo birža įdarbino daugiau kaip 10 
tūkst. piliečių, apie 18 tūkst. žmonių 
įtraukė į aktyvias gyventojų užimtumo 
politikos priemones.

ELTA, 1995.4.6.

M. K. ČIURLIONIO 120-SIOMS
mėtinėms skiriamas konkursas

Po ketvertų metų pertraukos Lietuvo
je vėl rengiamas tarptautinis Mikalo
jaus Konstantino Čiurlionio pianistų ir 
vargonininkų konkursas. Jis sostinėje 
vyks rugsėjo 22 — spalio 7 dienomis. 
Jubiliejinis, jau dešimtasis muzikos 
atlikėjų konkursas šiemet ypatingas dar 

ISendiiiskas
Lina Pečeliūnienė

,(Lietuvos aidas“ jau rašė, kad Izrae
lyje anglų kalba leidžiamas Mela- 
medo žurnalas “Lithuania: crime 
and punishment“ („Lietuva: nusikal
timas ir bausmė“) apkaltino Lietu
vos Seimo narį Aleksandrą Bendin- 
ską dalyvavus žydų genocide. Iki 
šiol į šį teiginį nereagavo nei Seimo 
LDDP frakcija, nei Nacionalinio sau
gumo komitetas (Bendinskas yra jo 
narys). Tyli ir Lietuvos teisėsaugos 
institucijos. Konservatorius A. Ku
bilius pareikalavo Seimo Etikos ir 
procedūrų komisijos išvadų. ,JLietu- 

dviem sukaktimis. Jis skiriamas M. K. 
Čiurlionio 120-sioms gimimo metinėms, 

-o-pats konkursas pradėtas rengti prieš 
tris dešimtmečius.

M. K. Čiurlionio konkursas jau yra 
įgijęs tarptautinį pripažinimą, praėju
siais metais jis buvo priimtas į pasaulio 
Tarptautinių muzikos konkursų fede
raciją. Išvakarėse tarptautinis M. K. 
Čiurlionio konkursas buvo oficialiai 
užregistruotas kaip vyriausybinė nepel
no organizacija. Tai, be kita ko, turėtų 
palengvinti organizacinius rūpesčius, 
sulaukti įvairiųfondų.privačiųmecenatų 
paramos.

Ketveriems metams patvirtintoje 
nepelno organizacijos „Tarptautinis M. 
K Čiurlionio konkursas“ taryboje yra M. 
K Čiurlionio draugijos pirmininkas, pro
fesorius Vytautas Landsbergis, Kultūros 
ministras Juozas Nekrošius, arkivysku
pas metropolitas Audrys Juozas Bačkis 
ir grupė kitų įvairių institucijų vadovų, 
žinomų muzikų.

ELTA, 1995.3.31

neranda 
šmeižikų

vos aidas“ paklausinėjo Aleksandrą 
Bendinską

Jums pareikštas žiaurus kaltini
mas...

Matot, ten jokio kaltinimo nėra. No
rint pareikšti bet kokį kaltinimą, yra 
tam tikros juridinės normos, ir pagal jas 
tik galima. Dabar, kai „Lithuania“ pub
likavo šitą straipsnį, tai ten yra tik poros 
ar trejeto žydų nuomonė. Tai nėra man 
kaltinimas. Jei norėjo man kaltini
mą pareikšt, galėjo paimt mano bylą, 
pasižiūrėt, už ką aš nuteistas. Būtų tenai 
suradę, kad aš ne tik nešaudžiau, bet

Nukelta į 2 psl.
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TRUMPAI 
IŠ VISUR

♦ Australijos imigracijos ministras, 
senatorius Niek Bolkus, susitarė su 
Kinijos pareigūnais dėl 700 į Austra
liją atplaukusių kiniečių grąžinimo. 
Juos Kinija priims atgal, už tai gavusi 
iš Australijos pusę milijono dolerių. 
Sugrąžinti kiniečiai nebus baudžiami 
už nelegalų pasišalinimą iš krašto.

♦ Buvęs Lenkijos komunistinės vy
riausybės lyderis generolas Voiciech 
Jaruzelski ir 11 kitų buvusių komu
nistų pareigūnų patraukti atsa
komybėn už 44 streikavusių dar
bininkų nužudymą 1970 metais.

♦ Balandžio 4d. Mindanao saloje Fili
pinuose musulmonai separatistai 
užpuolė ir nusiaubė Ipil miestą. Jie 
užmušė 52 krikščionis filipiniečius, 
sužeidė 44 ir išsivedė apie 50 įkaitų, 
padegę 200 krautuvių bei kino teatrų. 
Atsitraukdami jie padeginėjo gretimus 
kaimus, išvengdami kariomenės ir 
policijos persekiojimo. Musulmonai 
reikalauja pilnos savivaldos ir parti
zaninis'karas su pertraukomis tęsiasi 
jau 20 metų.

♦ Bosnijos musulmonų vyriausybei
atsiekus teritorinių laimėjimų kovose 
su serbų separatistais, Bosnijos serbų 
lyderis Radovan Karadzič pasisakė už 
tarpusavio derybų atnaujinimą, 
tarptautinėms organizacijoms tar
pininkaujant. .

♦ Balandžio 9d. du musulmonai fun
damentalistai atskiruose inciden
tuose susisprogdino Gazos srityje 
prie žydų naujakurių gyvenviečių 
užmušdami bent 8’žydus ir sužeis- 
dami 22, daugiausia Izraelio ka
rius, saugojusius naujakurių sody
bas. TiekHamas, tieklslamoDžihad 
organizacijos bando smurto veiks
mais išardyti Izraelio susitarimą su

Iknidinskas ii<»iw«bii<I;i
Atkelta iš 1 psl.

priešingai, esu padėjęs 5 žydams. Vienas 
dar yra gyvas ir gali paliudyti.

Norite pasakyti, kad Jus apšmeižė?
Ten yra šmeižiama be jokių sąlygų. Aš 

parašiauatitinkamąatsakymąirnorėjau 
jų užklaust, ar jie atšauks šitą, ar ne. Kai 
pradėjau ieškot, tai sužinojau - tas 
„Lithuania“ neturi atsakingo redakto
riaus, neturi jokio atsakingo žmogaus. 
Nežinoma šio žurnalo vieta, kur leidžia
mas. Kam aš galėjau pasiųst protestą? 
„Na derevniu dieduške“, kaip rusai saky
davo. Ir dabar tas mano atsakymas stovi. 
Kam aš turiu paneigt? Antras dalykas: 
jei ašpradėsiu įrodinėti, kadesunekaltas, 
tai iš tikrųjų bus nesąmonė. Jie pasakys, 
kad aš kupranugaris, dabar ieškau do
kumentų - žmonės, žiūrėkit, aš ne ku
pranugaris. Yra teisėtvarkoj tokia tvar
ka: tie žmonės, kurie pareiškė man kalti
nimą, turi pristatyti atitinkamus doku
mentus. To reikalauja Visuotinė žmogaus 
teisių deklaracija, ypač 11 str. Maža kas 
ką pasakė, dar juk turi būti teismo 
sprendimas. Man turi būti sudarytos 
sąlygos paaiškint, gintis ir 1.1. O dabar 
ką aš galiu padaryt? Ką aš patrauksiu 
teisminėn atsakomybėn? Nieko. Man visi

Jaser Arafat vadovaujama Palesti- • 
nos Laisvinimo Organizacija. 2

♦ Kalbėdami apie nacių aukas istorikai • 
yra linkę užmiršti apie čigonų geno- J 
cidą. Minint Buchenvaldo koncentra- • 
cijos stvykloš išlaisvinimo 50-tą su- J 
kaktį, ten pirmą kartą atidengtas * 
paminklas pusei milijono nacių 2 
išžudytų čigonų. Tarp 51000 Buchen- • 
valde (Tiuringijoje) nukankintų J 
žmonių žuvo ir 300 lietuvių. 2

♦ Balandžio 8d. Romoje mirė 85 metų 2 
Edda Ciano, diktatoriaus Benito Mus- 2 
solini vyriausia duktė ir Italijos « 
fašistinės vyriausybės užsienio reikalų J 
ministro grafo Galeazzo Ciano našlė. 2 
Jos tėvo šalininkai sušaudė jos vyrą 2 
Veronoje 1944m. sausio mėnesį, už 2 
dalyvavimą Mussolinio nuvertime • 
1943m., susitaikant su alijantais. J

♦ Italų policijai pasisekė suimti | 
vieną iš svarbiausių Sicilijos mafi- • 
jos vadų, Salvatore Alcamo. Tos J 
pačios akcijos metu į policijos ran- 2 
kas pateko dar 13 mafijos narių, J 
paieškomų ryšium su žudymais ir 2 
narkotikų pprekyba.

♦ Balandžio 4d. Ukrainos parlamen- J 
tas pareiškė nepasitikėjimą valsty- 2 
bės’vyriausybei-,balsųsantykiu292 2 
prieš, 15 už. Vyriausybė pakaltinta | 
ekonominių reformų nevykdymu.

♦ Rusijos prezidentas Boris Jelcinas
patvirtino seimo priimtas pra
plėstas teises, suteikiamas Fede- 
ralinei Kontržvalgyboos Agentūrai 
(KGB įpėdinei). Si organizacija da
bar galės kontroliuoti privačius te
lefoninius pasikalbėjimus ir susira
šinėjimą bei daryti kratas, įsilaužusi _ 
į butus, neatsiklausdama prokura- • 
tūros. Buvę disidentai Sergiejus 2 
Kovaliovas, Sergiejus Grigoijants 2 
ir kiti protestuoja prieš tokias ga- 2 
lias, kurių neturėjusi nė KGB Sta- 2 
lino laikais. * •

šmeižikų 
rėkia, oi, tu rašyk. Na, kam parašyt, aš 
nesuprantu. Tai yra paprasčiausiai są
moningas šmeižtas.

Kaip manot, kodėl jus šmeižia?
Pažiūrėkit, kada žydai sukyla. 1987 

metais, 1988,1989, kai Lietuvos atgimi
mas prasidėjo. Iškart pakelta tokia an
tisemitinė isterij a. Tada vadovavo Kaune 
toks pilietis Ziberis. Po to nutilo. Aš da
viau jiems atsakymus, dokumentus 
parengiau.

Dabar Šleževičius važiuoja į Izraelį. 
Prezidentas važiuoja. Vėl pakeliama. 
Kodėl? Kad sudarytų opiniją, jog Lietu
voje nepadorūs žmonės, šaudę žydus. Jie 
nežiūri į tai, kaip viskas buvo padaryta, 
kodėl tas buvo daryta ir ką jie patys, 
žydai, pridarė. Aš niekada nieko nekal
bu, jei negaliu paremt dokumentais.

Iki 1940 metų lietuviai ir žydai sugy
veno. Vaikigaliai, būdavo, pasisitumdo, 
pasimėto. Nekreipkim į tai dėmesio. 
Valstybinės antisemizmo politikos nebu
vo. Priešingai. 1940 metai. Ateina tarybų 
valdžia, kariuomenė okupuoja Lietuvą. 
Ir staiga Sniečkus 1940 m. liepos 7 rašo 
savo potvarkį (jis tuo metu buvo saugu
mo departamento direktorius), kuriuo

BENDROS SPAUDOS KLAUSIMU
1995 m. vasario 10 d.

Gerbiamiems„Mūsų Pastogės“ ir 
„Tėviškės Aidų“ leidėjams
Australija

Laike Australijos lietuvių bendruo
menės Krašto Tarybos suvažiavimo, 
įvykusio 1994 m. gruodžio 29-30 dieno
mis Adelaidėje, kalbant apie A.L.B. 
padėtį, problemas ir ateitį, buvo palies
tas ir spaudos reikalas.

Į mano pastabą, ar neatėjo laikas su
jungti „Mūsų Pastogę“ ir „Tėviškės Ai
dus“, suvažiavimo dalyviai reagavo la
bai palankiai. Šiai susijungimo minčiai 
pritarė ir sekančią dieną Sielovados 
posėdyje dalyvavę kun. dr. P. Dauknys 
ir kun. J. Petraitis, MIC

Kiek man teko kalbėti ir ankstyves
niuose apsilankymuose spaudos reikalu 
visi kėlė mintį, kad reiktų ieškoti gali
mybių „Mūsų Pastogę“ ir „Tėviškės Ai
dus“ sujungti į vieną, visus Australijos 
lietuvius apjungiantį laikraštį, nes 
priežastys, dėl kurių buvo įsteigti du 
laikraščiai, jau seniai nebeegzistuoja, 
skaitytojų skaičius mažėja, finansinė

asssBSBsssssssassssssssssaass!
nustatomas Lietuvos inteligentijos likvi- Prezidentas turi teisę atsiprašinėt Na, 
davimas. Tai buvo pirmasis oficialus jis neatsiprašė už lietuvių tautą, jis at- 
teisinis, jei taip galima pavadinti, doku- siprašė tik už tuos, kurie šaudė. Bet aš,[
mentas, kuriuo pradėtas Lietuvos geno- turėdamas dokumentus, galiu pasakyt, 
ridas. kad ir žydai dalyvavo lietuvių tautos

Aleksandras Bendinskas: “Iš manęs antisemito niekad nepadarys”
Raimundo Šuikos nuotr.

Aš absoliučiai ne antisemitas. Gimna
zijoj pas mus buvo 6-7 žydai, mes su jais 
žmoniškai sugyvenome. O tas Sniečkaus 
potvarkis lieposi 12-13 naktį įvykdytas 
su kaupu. Vieni sušaudyti, kiti - išvežti. 
Remdamasis šiuo dokumentu galiu 
tvirtinti: žinoma, Sniečkus ten pirmu 
smuiku grojo, bet šitam „orkestre“ daly
vavo žydai: Finkelšteinas, Todesas, Ra- 
zauskas, Komodaitė, Dembo. Ir aš nieko 
negaliu pakeist, nieko negaliu padėt. 
Man nesuprantama štai kas: ko dabar, 
pakeldami juridiškai niekaipnepagrįstus 
kaltinimus, žydai siekia?Mane, tarp kitų 
šmeiždami, ko jie tikisi - draugystės? 
Labai aiškus jų tikslas: nuteikti lietu
vius prieš. Bendinskas šaudęs, Bendin
skas tą padaręs. Jeigu skaitėt tą straip
snį, tai atrodo, kad ten nieko Lietuvoj 
nebuvo, tik vienas Bendinskas. jis vie
nas žydus šaudė.

Jie nori tam tikra prasme iššaukti 
antisemitizmą. Iš manęs antisemito 
niekad nepadarys.

Kaip vertinate Prezidento at
siprašymą Izraelyje? 

padėtis sunkėja ir t.t.
Todėl, vykdydamas pažadą, duotąlaih , 

radijo interviu, rašau Jums, gerbiami1 
„Tėviškės Aidų“ ir „Mūsų Pastogės* 
leidėjai, kviesdamas sudaryti bendra 
komitetą-komisiją, kuri šį reikalą išsa- 
miai išstudijuotų ir savo rekomenda
cijas pristatytų visuotinam narių so- 
važiavimui.

Šia proga reiškiu gilią padėką Jums, 
mieli,,Mūsų Pastogės“ ir Tėviškės Aidų' 
leidėjai, redaktoriai, administratoriai,! 
visi nuoširdūs talkininkai, už Jūs 
pasišventimą ir sėkmingą tamavima 
Australijos lietuviams ir tėvynei Lietu
vai bei kviečiu stebėti Jaiko ženklus*, 
kad tas tarnavimas būtų dar 
sėkmingesnis.

Su gražiausiais linkėjimais ir gilia 
pagarba,

Nuoširdžiai Jūsų
Vysk. Paulius A. Baltakis,

OJFM

P.S.
Lietuvių B-nės Spaudos S-gos Valdy

ba kviečia J\4.P.“ skaitytojus pasisakyti 
šiuo klausimu.

genocide. Aš turiu tam tikrą teisę jiems 
pasakyt. Todėl, kad aš jų nešaudžiau, 
negaudžiau, neniekinau.

Man Bobelis sako, spjauk tu į tuos 
žydus, nereikia nieko daryt. Turbūt taip 
ir padarysiu. Ar jie šneka, ar ne, vis tiek 
Lietuva įsitvirtina tarp pasaulio valsty
bių. Ir atskiri žydai Lietuvoje neiššauks 
antisemitizmo. Nors kai kurie labai to 
norėtų.

Kitas, jausdamasis nekaltas, iš po 
žemių atrastų tą Melamedą ir pa
reikalautų atsakomybės. Juk čia ne 
šiaip sau apmaudi žurnalo klaida

Jei net būtume ir suradę, kas atsakin
gas redaktorius, km-jis registruotas tai, 
žiūrėkit, kas būtų atsitikę. Aš turiu juos 
paduot į teismą. Pagal Izraelio įstaty- 
mus. Aš tiek pinigų neturiu ir jokių gali
mybių. Jie pasamdys advokatus. Jie ne
turi dokumentų. Aš teisus. Bet kiek aš 
sugebėsiu su savo advokatu važinėti j į 
Izraelį?

,Lietuvos aidas“ -1995.3.15 Nr53
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Bendruomenės darbų baruose

Adelaidės ..Vaidilos** teatro 
viešnagė Melburne

Krašto valdybai pakvietus,} Melburną 
atvežtas Adelaidės „Vaidilos“ teatro 
pastatymas „Bubulis ir Dundulis“.

Pjesė sukurta šiauliečio Antano Rūko 
dar Vokietijoje, buvo sėkmingai statoma 
25-se lietuvių pabėgėlių stovyklose.

Prieš pakylant uždangai, Krašto val
dybos vicepirmininkė kultūros reikalams 
Birutė Prašmutaitė pasveikino atvyku
sius aktorius ir susirinkusius į spektaklį 
žiūrovus. Ji paaiškino, kad Krašto val
dybos tikslas - skatinti kultūrinį bend
radarbiavimą tarp įvairiuose miestuose 
gyvenančių rietuvių vienetų. Ji taip pat 
padėkojo Melburno lietuvių klubo val
dybai už bendradarbiavimą, organizuo
jant spektaklį ir už svečių globą.

„Bubulis ir Dundulis“ tai - trijų 
veiksmų linksmas kaimo gyvenimo 
vaizdelis apie du lietuvius ūkininkus

Radasta - Lina Jablonskytė ir 
Dobilas - Andrius Dunda
kaimynus, kurie draugiškai ir taikingai 
gyveno nuo pat jaunystės. Jų paaugę 
vaikai, Bubulio duktė Radasta ir Dun
dulio sūnus Dobilas, taip pat draugavo. 
Abu kaimynai laikė bites.

Gyvenimas ėjo normalia vaga, kol 
Bubulis beskaičiuodamas Dundulio avi
lius pastebėjo, jog kaimynas įsigijo nau
ją avilį. Jis apkaltino Dundulį pasisavi
nus bičių spiečių, kurį matė pakylant 
savo sodyboje. Abu būdami užsispyrusio 
būdo kaimynai susipyko, negalėdami iš-

Rožė - Anita Patupienė, Šaltekšnis - Vyt Janulis, piršlys - Vyt. Straukas

Vytautas Opulskis - „Vaidilos“ te
atro režisierius ir Vytas Vencius - 
teatro administratorius (dešinėj).
siaiškinti, kur bitės nuskrido ir kam jos 
priklausė. Jie taip pat uždraudė drau
gauti ir savo vaikams.

Nesantaikos metu kaimo piršlys Taru- 
lis bandė suvesti seną viengungį 
Šaltekšnį su Radasta. Radasta priešino
si, bet jai buvo sunku eiti prieš tėvo valią. 
Tuo pačiu metu našlė Agulė ieškojo sau 
vyro.

Galų gale po daugybės kivirčų, plepalų 
ir nesantaikos Radasta su Dobilu, pade
dami seno draugo Girdžiaus, nutarė 
išspręsti nesusipratimą. Jie surado du 
naujus bičių spiečius ir slaptai papildė 
Bubulio ir Dundulio avilių skaičių.

Įsigiję po naują avilį kaimynai 
nebeturėjo ko ginčytis ir vėl pasidarė 
geri draugai, o našlei Agulei atiteko vien
gungis Šaltekšnis.

Po šiltai žiūrovų sutikto spektaklio 
Melburno klubo valdybos vardu p. 
Bosikis padėkojo „Vaidilos“ teatro gru
pei ir režisieriui Vytautui Opulskiui už 
pastangas ir pasiryžimą atvykti į Mel
burną. Taip pat padėkojo p-lei Birutei 
Prašmutaitei už jos iniciatyvą at
gaivinant lietuvišką kultūrinę veiklą.

„Vaidilos“ teatro administratorius Vy
tas Venckus padėkojo už puikų ir 
rūpestingą priėmimą ir pasakė, jog tiki-, 
si, kad tai ne paskutinis jų pasirodymas 
ir kad tarpmiestinis lietuvių kultūrinis 
bendradarbiavimas bus tęsiamas.

„Vaidilos“ teatras Adelaidėje egzistuo
ja jau ilgą laiką - pernai per Australijos 
lietuvių dienas Adelaidėje atšventė 45-

BE PERTRAUKOS - VĖL RUOŠIAMĖS

Neveltui esame žinomi kaip dainuo
janti tauta. Pasauliui atnešėme naują 
išsireiškimą - „dainuojanti revoliucija“. 
Daina tapo mūsų ginklu. Nėra taigi ko ir 
stebėtis, kad net neatsikvėpus po Dainų 
šventės Adelaidėje, jaurūpinamasidevy- 
nioliktąja Australijos lietuvių dainų 
švente Melburne 1996 metais.

Kovo 4-tą dieną Melbuman suvažiavę 
dirigentai išrinko Birutę Prašmutaitę 
Dainų šventės muzikine vadove ir Povi
lą Kviecinską Dainų šventės adminis
tratorium. Sudaryta provizorinė progra
ma susidedanti iš 26 dainų ir giesmių, 
kurias atliks vyrų, moterų ir mišrūs cho

VIRKIME KIRVIO SKU BĄ!
Lietuvoje kovo 16d. vadinama knyg

nešio diena. „Knygnešio draugija“ tą die
ną šventė kaitų su įvairių mokyklų, tarp 
jų ir Pelesos, vaikais. Pelesa dabar yra 
Gudijoj, Lydos apskrityje.

Toje lietuviškoje Gudijos saloje yra 26 
vaikai, kurie vadina save Jaunaisiais 
knygnešiais“ - jie įsipareigoję nešioti 
knygas ir geras naujienas po kaimą į 
kiekvieną dar lietuviškai mokančiątrobą. 
Paskaito, sudomina vyresniuosius, o 
paskui vėl pažada ateiti su lietuviškomis 
knygomis. Lietuvių kalba atgyja per 
vaikus.

Į knygnešio dienos minėjimą Knyg
nešio draugija kvietė žmones atvykti su 
knygom ir dovanėlėm pelesiškiams.

Knygnešio diena praėjo, bet knygnešio 
darbas tęsiasi. ATEIKIME IR MES Į 
PAGALBĄ. Vaikai politika neužsiima, 
bet jie puikiai mato, kas jiems padeda. Į 
Šalčininkus (Lietuvos pusėje), Pelesą 
(Gudijos pusėje) ir kitas vietoves, kur 
lietuviai tirpinami lenkų, rusų ir gudų 
jūroje, iš Lietuvos nuolatos važiuoja gy

dytojų grupė, kuri ten nemokamai gydo, 
dalina vaistus, knygas ir labdarą. Vietos 
lietuviai labai džiaugiasi, o jeigu ateina 
lenkas į „polikliniką“, tai lietuviai gydo 
ir ji-

Tose apylinkėse lenkus remia Lenki
jos valdžia; lenkų vaikai gauna ne tik 
knygų, bet ir sąsiuvinių, tušinukų 
(„biro“), pieštukų ir „flomasterių“ (texta

erių metų veiklos sukaktį. 2
Kaip ir aktoriai „veteranai“, savo roles* 

puikiai atliko antros kartos aktoriai Anita • 
Patupienė, Lina Jablonskytė ir Andrius} 
Dunda. Taip pat nereikia užmiršti suflė-* 
rio Jeronimo Miliausko, kuris yra nepa-* 
keičiamas užkulisyje.

Padėka šeimininkėms p. Valaitienei ir| 
p. Sodaitienei. J

Leonas Goštautas*

Visos str. nuotraukos - B. t 
Prašmutaitės» • 

rai. Vieną iš giesmių, numatoma, giedos 
tiktai jaunimas.

Nuotraukoje matome, iš kairės, pir
moje eilėje: Gražina Pranauskienė, 
Geelong'o „Vilties“ choras, Justinas An- 
kus, Sydnėjaus „Daina“, Birutė Praš
mutaitė, Melburno „Dainos sambūris“, 
Jūratė Cechavičiūtė, viešnia - dirigentė 
iš Lietuvos. Antroje eilėje: Povilas 
Kviecinskas, Dainų šventės administra
torius, Birutė Aleknaitė, Sydnėjaus„Dai- 
na“, Vytautas Straukas, Adelaidės „Lit- 
uania“, Danutė Levickienė, Melburno 
„Gintaro“ ansamblio dainavimo vadovė.

ALI) informacija

colours), o taip pat ir priešpiečius. Pasi
taiko, kad mažas lietuviukas, gailiom 
akelėm žiūrėjęs į kaimyną lenkutį, 
išgėrusį kakavos puodelį ir marginantį 
sąsiuvinį spalvotais pieštukais, nedrą
siai prašo tėvų: „Leiskit ir mane į len
kišką mokyklą“. O vargingai gyvenan
tys tėvai kartais taip ir padaro.

Buvo laikas, kada kai kurie Lietuvos 
žmonės balsavo „už karštą vandenį“, 
dabar „balsuoja“ už spalvotą pieštuką.

Mes galime padaryti, kad tie spalvoti 
pieštukai ateitų iš mūsų - LIETUVIŲ - 
pusės.

Kiekvieną gegužės mėnesio sekma
dienį Melburno lietuvių klube jūsų lauks 
dėžė, skirta Šalčininkų, Pelesos ir apy
linkių vaikams. Kraukite į tą dėžę sąsiu
vinius, tušinukus, „textas“, spalvotus 
pieštukus, lietuviškas vaikiškas kny
gutes, „Milo“, kakavos, džiovintų 
abrikosų, razinų, „cup-a-soup“, sauso 
maisto neturtingoms šeimoms.

Jūsų vaikai užaugo, gal liko namuose 
nepanaudotų sąsiuvinių, liniuočių, pieš
tukų, trintukų- neškite! Jūsų vaikai ar 
anūkai išaugo batukus - neškite! (Batai 
ten kaip auksas.) Einate pro kokį iš
pardavimą - už kelis centus galite 
prisipirkti gėrybių. Perkate sau savai
tinį maistą, paimkite dar ekstra pakelį 
ar du - prie viso kito ir nepajusite kainos. 
Ir taip iš nieko surinksime visų Mel
burno lietuvių dovaną - tarytum „kirvio 
sriubą“ išvirsime.

Socialinės Globos moteiys kas sekma
dienį budės prie tos dėžės, kurią išsiųs 
birželio mėnesį Katalikių Moterų orga
nizuojamu talpintum. Maždaug mokslo 
metų pradžioje tas talpintuvas ir pasieks 
Lietuvą. 4.

Kirvio sriuba
(liaudies pasaka)

Kartą išalkęs keleivis užsuko j ūki
ninko sodybą ir paprašė valgyti.
- Tai, kad aš nieko dabar neturiu, -

Nukelta i 4 psl.
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VIRKIME KIRVIO SRIURĄ2
Atkelta iš 3 psl.

padejavo šeimininkė.
Keleivis apsidairė ir sako:
- Šeimininkėle, aš matau tokį didelį 

puodą, o štai ir puikiausias kirvis kaba - 
taigi nuostabią sriubą galima išvirti.

Nustebusi šeimininkė padavėjam tuos 
dalykus. Keleivis nuplovė kirvį, užpylė 
vandeniu ir pradėjo virti. Šeimininkė 
žiūrėjo, žiūrėjo ir neiškentė:
- Tai kiek gi laiko ta sriuba virs?
- Gana ilgai, betjei pridėtume druskos,

Irena Ross-Eirošyte naujose pareigose
Jau anksčiau rašėme apie šią St. Ma

rys lietuvaitę dirbančią CENTACARE di
rektore Fairfieldo rajone. Kovo 30d. ji 
apleido savo raštinę Fairfielde ir gavus 
pakėlimą perėjo dirbti atsakingesnėms 
pareigoms į ETHNIC COMMUNITIES 
COUNCILOFN.S.W. Šiose pareigose Irena 
mano, kad turės daugiau autoriteto ir 
galės padėti lietuvių bendruomenei, kas 
liečia finansavimą ir globą,gauti apmoka

Iš k. - Onutė Kapočienė, Anskis Reisgys, Irena Ross-Eirošytė, Lėta 
Kramilienė, Martina Reisgienė ir Antanas Kramilius.

Nuotr A. Kramiliaus

SOC. GLOBOS MOTERĄ IMOS MELBURNE 
METINIS SUSIRINKIMAS

Susirinkome š.m. kovo 26d. peržvelgti 
praeitais metais atliktų ir ateičiai nu
matytų darbų. Tylos minute pagerbėme 
mirusią ilgametę narę a. a. B. Bitienę. 
Retėja mūsų eilės, tačiau labdaros 
reikalingų tautiečių skaičius pastoviai 
auga. D-jos pirmininkė J. Žalkauskie- 
nė pateikė labai išsamų praėjusių metų 
veiklos pranešimą apie ligonių globą, 
lėšų telkimą bei įvairius kitus labdaros 
darbus.

Laimingi tie seneliai, ligoniai, kurie 
gali praleisti savo saulėlydžio dienas 
jautrių, mylinčių šeimos narių aplinko
je. Deja, likimas dažnai gyvenimo kelią 
nukloja ne rožėmis, o vien spygliais... 
Ligonių lankytojos V. Juškienė, G. Ra
manauskienė, talkininkaujant ponams 
Bartaškams ir vairuojant A. Karazi
jienei, 76 kartus aplankė 22 ligonius. 
Keliauta ne tik automobiliu, bet ir trau
kiniais, tramvajais, autobusais. Aplan
kyti trys seneliai invalidai Ballarate. 
Jiems nuvežtos dovanėlės.

■ 1994m. į amžinybę iškeliavo penki 
draugijos globotiniai. Vieniši mirusieji 
buvo gražiai palaidoti, dalyvaujant d- 
jos atstovėms. A. a. J. Tamošaičio sese
riai Lietuvoje buvo nusiųstos laidotu
vių nuotraukos ir pranešimai apie jo 
mirtį. Tesuteikia Viešpats ramybę 

tai ir greičiau ir gardžiau būtų.
Šeimininkė davė druskos. Bet po kiek 

laiko vėl klausia:
- Tai koks gi čia skonis bus?
-Neblogas, bet jeigu kokį rūkytą kaulą 

įmestum, būtų gardžiau.
Šeimininkė įmetė kaulą. Paskui įmetė 

svogūnų, paskui morkų, petražolių, įbėrė 
kruopų, pripjaustėbulvių-Irvisstebėjo, 
kaip čia tas kirvis verda.

O keleivis kirvį išėmė, nuplovė ir pa
kabino ant sienos. Šeimininkė dar sriu
bą pienu pabalino ir abu sočiai pavalgė.

mą tarnautoją lietuvių bendruomenei.
Onutės ir Algio Kapočių namuose’ 

Irenai ir jos raštinės tarnautojoms buvo 
surengtos kuklios išleistuvės. Su naujo
mis pareigomis Ireną pasveikino Sydney 
apylinkės valdybos vardu Antanas Kra- 
milius ir Moterų Socialinės Globos D-jos 
varduMartina Reisgienė. Dėkingi Onutei 
Kapočienei suruošusiai išleistuves.

knr.

išėjusiems ir duoda stiprybės dirban
čioms samariečių darbus.

Visiems darbams reikalingos lėšos, 
taigi, virėme pietus, ruošėme šermenis 
ir džiaugėmės aukomis. Paramą 
teikėme Lietuvai-siuntiniais, aukomis 
Prisikėlimo bažnyčiai, tremtiniams, 
švietimui ir kitiems labdaros tikslams. 
Taip pat aukojome ir vietinei spaudai. 
Girdėjome, kad Lenkijos bei Gudijos 
valdose esančioms lietuviškoms 
mokykloms trūksta įvairių prekiniams 
reikalingų priemonių. Tam tikslui skel
biame VAJŲ GEGUŽĖS MENESIO 
metu. Tikimės paramos iš mūsų dosnių 
bendruomenės narių.

Valdyba nuoširdžiai padėkojo G. Ra
manauskienei už sunkų 7 metų ligonių 
lankymo darbą. Gaila, kad miela Guste, 
pablogėjus sveikatai, negalės toliau 
lankyti ligonių. Padėka ir E. Korsakai
tei už įdėtą darbą, o G. Kunčiūnienei 
linkime visokeriopos sėkmės naujose 
pareigose.

Po susirinkimo maloniai pabendra
vome prie kavutės ir tikimės, kad ir 
1995 metais turėsime galimybės 
palengvinti vargan patekusio dalią ir 
nubraukti ašarą vienišam ligoniui.

iod

Canberros skautų židinio savaitgalis kalnuose
Kovo 24-26 savaitgalio metu drauge siais kalnų šlaitais, kurie, tikrumoje,r, 

su 18 narių ir draugų iš Canberros, Vii- Vra pašliūžų takai, ir atkeliavom priee 
niaus, Sydnėjaus ir Wollongongo, daly- Mėlynosios Karvės kalno (Blue Cow

Canberros židiniečiai ir svečiai iškylos kalnuose metu

va vau Canberros Skautų Židinio suruoš- 
.toje iškyloje YMCA’os „Sky Lodge“, 
Guthegoje, Snieguotuosiuose kalnuose.

Pranešime buvo pasakyta, kad vyks 
kelionės po kalnus, bus didžiulė puota 
šeštadienio naktį ir daug laisvo laiko. 
Programa buvo įvykdyta 100%, išsky
rus, kad nebuvo pažadėto „laisvo laiko“.

šeštadienis išaušo šviesus, be debe
sėlio, ir mūsų energinga grupė nuvažiavo 
į Charlotte. Pass, iš kur buvo numatyta 
lipti į Twynam'o kalną, trečiąjį savo aukš
tumu Australijos žemyne, kur galėjome 
džiaugtis nepaprastai gražia Viktorijos 
ir NSW-so kalnų panorama, kol užkan
dome. Visi buvome nustebinti Kastyčio 
vikrumu ir drąsą, kuriuos jis parodė 
kalnų takais vairuodamas (ir rizikuoda
mas) savo Mercedes'u. Stebėjomės maši
na, kad ji nugalėjo visus sunkumus (Ni
jolė net nežinojo, kad jų mašina yra še- 
šiavietė!..) Romas patenkino savo gy
venimo ambiciją - vairuoti liuksusinį 
limuziną ir su dideliu atsargumu ir atsa
komybe jį grąžinti atgal į viešbutį (ložą?).

Antroji, ne tokia energinga grupė, ku
riai ir aš priklausiau, kopė žole apaugu-

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir 
šiemetparengimaspraėjosupasisekimu.

Nors oro žinių agentūra pranašavo 
lietų, aišku, kad lijo aplinkui Geelong'ą, 
bet Geelong'e buvo gražus oras ir visi 
jautėsi vasariškoje nuotaikoje, nors Vic- 
torijoje jau prasidėjo ruduo.

Šeimininkės privirė šaltibarščių kibi
rais, prikepė krūvas kepsnių, o pyragų 
buvo kaip per vestuves. Kadangi iešminė 
pasitaikė per Juozapines, tai teko para
gauti ir vardinių skystymėlio.

Šitokie parengimai pareikalauja daug 
darbo iš moterų, tai norisi iš širdies padė
koti šeimininkėms hngardai Gailiuvienei, 
Anelei Valodkienei, Marijai Manikaus-

Atvyksta Lietuvos moksleiviai
Gautas pranešimas, kad į tarptautinę 

fizikų olimpiadą iš Lietuvos atvyksta 5 
moksleiviai, vadovaujami mok. Danutės 
Ūsonytės ir prof. Povilo Bagdonavičiaus.

Olimpiada vyks liepos 5-12 d.d. Can- 

A. f A. Janinai Vaičiurgienei
mirus, užuojautą reiškiame dukrai Nijolei ir sūnui Valdui . 

su šeima
Rasa Patašienė ir šeima

Mountain) Paskutinės kavinės (Termid- 
nal Cafe).

Virėjai Juras ir Audronė, smarkiaiu 
talkinami savanorių talkininkų, paruošė®. 
vakarienę ir mes. visi sėdomės priede 
žvakėmis apšviesto stalo. Vėliau Min
daugas parūpino muziką ir mes pilnais is 
balsais traukėme laužo dainas, kol Min
daugas nepradėjo skųstis „RSI“ („Repee- 
tive Syndrome Injury“).

Ačiū visiems, kurie atvyko ir padarė šįšį 
savaitgalį tokį prisimintiną. „Geriausiasis 
savaitgalis, kokį aš kada turėjau,“ — 
pastebėjo vienas dalyvių. „Ski ložė““ 
(namelis), kuris buvo matęs daug tokią; 
susibūrimų, turėtų pripažinti, kad tokiąų 
kaip šis buvo nedaug.

Labai ačiū iškylos organizatoriams — 
Ridui Daukui ir Vidai Howe. Gaila, Mid 
Vida pačiu paskutiniu momentu turėjojo 
atsisakyti šios iškylos, prarasdama puikąų 
savaitgalį. Visi susidomėję laukiame,e, 
kada bus sekantis susibūrimas. (Galrei-d- 
kia palaikyti Naujų Metų išvakarėse 
neužimtas?)

Židinietė Barbara Šilinienė ?

iešmine
kienei, o taip pat Romaldui Gailiui,!,' 
prakaitavusiam prie iešminės. Už pyra-1- 
gus ir loterijos staliuką ačiū G. Žabus- 5- 
kienei, V. Klupšienei, S. Bungardieneį i, 
Terry Gailiuvienei, Lotti Liebich.

Agota Jančiauskienė prisiminė ir ir 
„Mūsų pastogės“ laikraštį ir paaukojojo 
$15.

Sąjungos klubo valdybos pirmininkas is 
J. Gailius pasveikinęs varduvininkus, s, 
išreiškė padėką visiems ir pranešė kad d 
sekantis parengimas tai - metinis nr-1- 
dens balius, kuris įvyks gegužės mėnesio io 
paskutinį šeštadienį Lietuvių namuose.e.

Taip ir praslinko graži rudens popietė®.
J. Gailinus

berroje. Lietuvos dalyviai norėtų porara 
dienų prieš varžybas ir po kelionėaės 
pailsėti - žadą atvykti į Sydnėjų lieposos 
2d. Labai norėtų, kad juos tas pora dienųių 
priglaustų lietuvių šeimos. ,AIP“ intif.
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KAD IWEUZOEST^
IIIIIĄOS GYVYBĖ

Laisvėjant Lietuvai ryškiau iškilo 
r daugelio išeivijos šviesuolių tylus 
r pasiaukojantis darbas laisvės 
abui. Prie jų priklauso ir Juozas 
Mmis Jūragis - kelių eilėraščių rin- 
tinių autorius, žinomas publicistas, 
sdaktorius. Visa, kąjis yra padaręs, 
šsiskiria tikra kultūros nuovoka, 
kompetencija ir pasišventimu. Tie- 
liog tai iš meilės Lietuvai ir nuolati
de rūpinimosi jos gyvybe tolimoje 
.ustralijos žemėje.
Čia skelbiama teminiu atžvilgiu 
baigta dalis iš kiek išsamesnio J.

jA. Jūragio interviu Ričardo Pakal- 
iškio spaudai parengtai dialogų 
nygai „Poezijos kryžkelės“.

Ričardas Pakalniškis: Kokių išgy- 
enimų ir minčių sukėlė darbas prie 
(lelijos rinkinių „Tolimieji 
tiražai“ (1964) ir „Akmens ir 
aukščio metas“ (1977))? Kaip to
lau sugyvenote su lyrikos mūza?
Juozas Almis Jūragis: Mano 

HėrašSai į pasaulį ėjo sunkiai. Knyga 
{Tolimieji miražai“ išėjo 24 metus 
fevėlavusi. Ją buvau pasiruošęs išleisti 
|940 metais. Tų metų pradžioje rank- 
fe'tj įteikiau „Sakalo“ leidyklai. Jos di

ktorius A. Kniūkšta buvo mielas žmo- 
is, palankus ne tik korifėjams, bet ir 
bedantiems autoriams. Tada tas 
ėraščių rinkinys vadinosi „Kaukai 
eldžiasi“. Kniūkšta pagyrė: gražus 
irias! Pasakė duosiąs poezijos specia- 
stuijvertinti. Už poros mėnesiui Lietu- 
ą įsilaužė rusai. Lyg kokie klaikūs 
feiai aptraukė Lietuvos veidą. Paju
to, kad mano laukų maldų niekas nebe- 
Bausys.Nuėjau į „Sakalą“ ir savo rank- 
išti atsiėmiau.
Išbėgdamas iš Lietuvos, rankraščių 
išsinešiau. Svetimuose kraštuose 
įsikeitęs gyvenimas ir patirtieji 
rudžiai diktavo naujus eilėraščius, iš 
irių susidarė rinkinys „Kronikos laiko 
įgero“. Turėdamas laiko, iš atminties 
kūliau ir Lietuvoje paliktų eilėraščių 
kstus. Australijoje pamažu pasidariau 
nomas iš asmeninių pasirodymų 
eratūros vakaruose ir įvairių švenčių 
lipamose. Šiek tiek spausdinausi ir 
tarškoje periodikoje. Artimi žmonės 
adėjo raginti mane išleisti eilėraščių 
lygą. Surinkau jaunystėje rašytus 
lėraščius, ir taip atsirado „Tolimieji 
Brazai“ - miražu virtusios praeities 
sispindėjimai.

Augant metų praėjusių eilei, 
Skausmingiau pajuntu širdimi, 
įhd tėvynė, namai, pirma meilė - 
Tik miražų vaizdai tolimi...

Tik miražai, jaunystėj susvilę, 
Miestai, žmonės, gimtoji šalis - 
išbuvau ten dalis jų mažytė, 
Jie gi- mano didžiausia dalis.

Apie mirusį laiką dainuoju
Ir džiaugsmus, išgyventus seniai, 
Apie žemę, kur prarasto rojaus 
Besisklaido šalti pelenai... —

Mano „Kronikas laiko negero“ taip pat 
ralenkėlaikas. Tos „kronikos“ - tai nos- 
ilgijosužtvindyti posmai, tai patriotinės 
intys, tai savotiškas karo meto sielos 
’enoraštis. Kai 1976 metais Sydnėjuje 
likusios „Minties“ spaustuvės savi
škai Pranas ir Elytė Nagiai ir Zigmas 

Kyzelis, norėdami prasmingiau atžymėti 
spaustuvės dvidešimt penkerių metų 
sukaktį, pasiūlė man išleisti mano 
eilėraščių rinkinį, „Kronikų laiko nege
ro“ nebedrįsau jiems pasiūlyti. Buvome 
jau beveik ketvirčiu šimmtmečio nutolę 
nuo karo dienų ir nuo išeivystės pirmųjų 
išgyvenimų. Momentas, kada tie eilė
raščiai kalbėjo laiko balsu į jautrias 
išeivių širdis, jau buvo praleistas. Be to 
išeiviškoji lietuvių kritika tada jau buvo 
negailestinga nostalgikams ir patrio- 
tikosposmųrašinčiams.Nenorėjauleidė- 
jams sudaryti nesmagumų. Taip ir liko 
„Kronikos laiko negero“ nepaskelbtos.

Tuo metu buvau bebaigiąs paruošti 
knygą .Akmens ir paukščio metas“, ku
rioje norėjau pažvelgti į žmogaus egzis- 
teciją kaip į visuotinojo, amžinojo visu
mos buvimo dalį, kaip į nemirtingos dva
sios ir nenykstančios medžiagos susilie
jimo grandinėslaikinąją grandį. Medžia
ga, keisdama savo buvimo formas, išlaiko 
anksčiau buvusių formų atmintį. Žmo
gaus kūno medžiaga jau yra buvusi ir. 
akmeniu ir paukščiu - dėl to žmogaus 
esimo sandaroje slypipaslaptingas dua
lizmas: ir žemės traukos vilionė, ir geis
mas veržtis erdvėn. Mano dėmesį taip 
pat buvo patraukęs senosios Elados pa
saulis, antikinės temos, nes ieškojau 
galimybės pakalbėti apie žmogaus susi- 
dievinimą ir dievų sužmoginimą genijų 
kūryboje. Paskubėjau tą darbą užbaigti, 
ir „Minties“ spaustuvė tą knygą išleido 
1977 metais.

Iš Lietuvos atgavęs rinkinio „Laukai 
meldžiasi“ tekstus, pastebėjau, kad 
maždaug trečdalį eilėraščių buvau visai 
užmiršęs. Nesinorėjo jų numesti. Kiek 
aptvarkęs ir davęs vardą „Žeme, būk 
mano motina“, 1986 m. išleidau juos 
mažu rinkai neskirtu tiražu.

R. P.: Kuo įdomi Sydnėjaus Plunks
nos klubo veikla, kaip telkėtjėgas jo 
almanachui „Plunksna ir žodis“ 
(1966)?

J. A. J.: Sydnėjaus lietuvių Plunksnos 
klubas 1953-1983metų laikotarpiu veikė 
kaip uždaras rašto žmonių ir šiaip 
kultūrininkų, bendraujančių lietu
viškoje spaudoje, susibūrimas. Susi
rinkimuose, kurie vykdavo iš eilės narių 
namuose, buvo skaitomos paskaitos, refe
ratai arba savoji kūryba, vykdavo dis
kusijos. Po rimtosios dalies sekdavo pa
bendravimas prie vaišių stalo. Susirin
kimuose skaitytos ir aptartos paskaitos 
patekdavo į spaudą. Taip klubas veikė 
platesnę visuomenę. Klube sutilpo ir 
kunigas, ir ateistas, katalikas ir libera
las. Nariaisugebėjotarpusavyjepalaikyti 
gražius, nuoširdžius draugiškumo ryšius, 
tuos ryšius grįsdami pagarba kito as
mens įsitikinimams ir žmogiškajam oru
mui. Jie darbavosi spaudos baruose, 
išpažino nesupančiotą mintį ir laisvės 
idėjas, kėlė tautinės kūrybos ir apskri
tai visos žmogiškosios kūiybos prado 
vertę išeivių gyvenime. Klubas kvietė 
nariais vidinio gajumo pilnus žmones, 
kurie ne tik palaikė nenutrūkstan
čią draugystę, bet ir ištvermingai dirbo 
lietuvišką darbą. Išeidavo klubas ir į 
viešumą. Ruošė viešas paskaitas ir pami
nėjimus, kurių kitos organizacijos ne
ruošė. Taip buvo suruošti: spaudos atga- 
vinimb 50 metų sukakties minėjimas, 
literatūros vakaras, spaudos uždraudimo 
100 metų sukakties proga knygnešių ir 
lietuviškojo žodžio rezistentų, pager
bimas, Vaižganto, Vinco Mykolaičicr

Putino, Pulgio Andriušio, Valančiaus 
minėjimai.

Klubo iniciatorius ir pirmasis vadovas 
buvo žurn. Povilas Sirgėdas, nariai 
steigėjai: rašytojai Juozas Žukauskas ir 
Vincas Kazokas, žurnalistai Jurgis Ka- 
lakauskas-Kalakonis ir Jonas P. Kedys. 
Nauji nariai buvo priimami kvietimo 
tvarka, visiems klubo nariams pritarus.

Už 1962 m. suredaguotą „Australijos 
lietuvių metraštį“, kurį buvo užsakiusi 
ir išleido Australijos lietuvių bendruo
menės Krašto valdyba, mano kolegos 
plunksnos broliai pripažino man redak
toriaus specialybę. Plunksnos klubo na
riai, klubui jau įžengus į antrą veiklos 
dešimtmetį, sumanė pasistatyti sau ir 
klubui paminklą, tvirtesnį už varį-išleis- 
ti savo grožinės kūrybos ir publicistikos 
darbų knygą. Iškilus klausimui, kas reda
guos, visų susirinkime dalyvavusių akys 
nukrypo į mane. Nesipriešinau. Redaga
vimas buvo lengvas. Spausdinome tik to 
meto narių sąstate esančiųjų raštus. Jėgų 
telkti nereikėjo, patys nariai jautė pa
reigą įteikti man savo darbus, fotografi
jas, žinias apie save.

R P.: Kaip radosi Jūsų neprie
kaištingai suredaguota antologija 
„Terra Australis“ (1972)? Galpapa- 
sakotumėt, kaip toliau klostėsi an
tologijos dalyvių (bent ryškesnių) 
likimai?

J. A.: Antologija, arba kaip mes 
ją buvome pavadinę - Australijos lietu
vių poezijos rinkinys „Terra Australis“ 
gimė iš Sydnėjuje veikusios lietuviško

sios „Minties“ spaustuvės savininkų 
Prano ir Elytės Nagių ir Elytės brolio 
Zigmo Kyzelio malonės. Jie mane gerai 
nažino, nes man savais ir knygas lei

džiančių kitų kolegų reikalais tekdavo 
dažnai jų spaustuvėje sukinėtis. Kartą 
1971 metais ponas Nagys. manęs pa
klausė, ai- negalėčiau aš paruošti Aus
tralijoje gyvenančių mūsų poetų antolo
gijos maždaug 150 puslapių apimties? 

Artėjanti jų spaustuvės gyvavimo 20 
metų sukaktis, tai sukakčiai paminėti 
jie mielai tokią antologiją savo lėšomis 
išleistų. Galėsiu. Kur čia negalėsi. Dar 
nebuvo tokio spaudos darbo, kurio aš 

atsisakyčiau. Apie tokią antologiją aš 
jau seniai galvojau. Vis primindavau 
kolegoms poetams... „Leiskime antolo
giją. Mūsų žvaigždės ne pirmo spindė
jimo. Jei einame po vieną, mažai kas 

mus pastebi. Eikime būreliais, tai labiau 
būsime matomi“. Bet viskas taip 
pakalbėjimu ir palikdavo. Redaguoda
mas ,Australijos lietuvių metraštį“, 
turėjau galimybę įdomesne kūryba 
pasižymėjusius literatus išvesti į saulės 
šviesą, bet vis tiek toks išvedimas nebu
vo antologija. Metraštyje literatų kūryba 
kažkaip „nuskendo“ didžiulės knygos 

erdviuose puslapiuose, suspausta kitų 
apžvalginių tekstų. O dabar štai antolo
gijos atsiradimui pasitaiko tokia netikėta 
proga.

Susisiekiau su visais tuo metu sąžinin
gai poeziją praktikuojančiais poetais ir 

paraginau pasinaudoti leidėjų pasiūly-

Prisimindama anūką
A. f A. POVILĄ AAGlLIAltlIJ

jo mirties metinių proga aukoju „Mūsų pastogei“ $50.
Močiutė Cecilija Protienė
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Poetas Juozas Almis Jūragis

mu. Žymus poetas Vincas Kazokas an
tologijoje dalyvauti atsisakė. Jis turįs su 
spaustuvininkais asmeniškų nesutari
mų, dėl to jam dalyvauti jų leidžiamoje 
antologijoje būtų nemoralu. Jo. nedaly- 
vavimas-nuostolis antologijai. Palaiky
dama Kazoką, dalyvauti atsisakė ir Ani
ta Matukevičienė-Pajauta, mūsų spau

dos šakota bendradarbė, kuri parašyda
vo ir visai gerų eilėraščių. Sumaniai 
parredagavus, juos buvo galima visur 
rodyti. Pajautos nedalyvavimas - nuos

tolis jai pačiai. Lidija Šimkutė tuo metu 
nebuvo dar užtenkamai ryškiai pa
sireiškusi. Nekviečiau. O dabar man 
gaila, kad neatspėjau jos talento ateities 

galimybių. Ruošiant antologiją spaudai, 
netikėtai iškrito mano geras bičiulis li
teratas Juozas Slavėnas. Antologijai 
atsiųstos jo pasakėčios man pasirodė 
ištęstos, užtvindytos žodžių vandeniu, 

nepasakėtiškos, bet galimos pagerinti, 
išmetus tai, ko skaitytojai tikrai nepasi- 
' gestų. Pasakėčios turi būti glaustos, 
parašytos aiškia, lakoniška kalba, turėti 
įdomią, netikėtą užsklandą. Paruošiau 
pataisymų pavyzdžius ir nuvažiavau pa
sitarti su autorium. Bičiulis, sužinojęs 

ko atvažiavau, baisiai įsižeidė: „Kaip tu 
išdrįsai net abejoti mano pasakėčių 
vertingumu?“ Iš jo, tokio ramaus ir save 
visada labai kuklinančio žmogaus, 
nesitikėjau tokios griežtos ir neigiamos 
reakcijos. Mūsų pasikalbėjimas nebuvo 
malonus. Siūliau imti pavyzdžiu J. 

Krylovo ir Petro Armino-Trupinėlio 
pasakėčias. Nepadėjo. Į mano paruoštus 
pavyzdžiusnesiteikėnetpažvelgti. „Jeigu 
šitaip, aš tavo antologijoje nedalyvau
siu. Grąžink rankraščius“. Juos padėjau 
ant šeiminko stalo ir išvažiavau namo 
lyg nuplaktas. Mūsų draugystė tačiau 
nenutrūko. Kai kitą kartą nuvažiavau, 
manęs neišvarė, bet apie antologiją 

niekada nekalbėjome. Slavėnui tas atsi
sakymas buvo tikras nuostolis, kurį, aš 
manau, jis ir pats suprato. Su kitais 
autoriais darbas vyko sklandžiai, spau
stuvininkai dirbo greitai, „Terra Austra
lis“ išėjo į pasaulį 1972 metų viduryje.

(bus daugiau)
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gSPORTAS
..KOVO- metinis susirinkimas

Kovo 2d. Sydnėjaus Lietuvių klube 
įvyko sporto klubo „Kovas“ metinis, in
formacinis susirinkimas. Kadangi per
nai klubo valdyba buvo išrinkta dviems 
metams, tai šį kartą nauja valdyba ne
buvo renkama.

Susirinkimą atidarė klubo pirminin
kas E. Lašaitis pasveikindamas susi
rinkusius ir pakviesdamas susirinkimui 
pirmininkauti „Kovo“ Garbės narį J. 
Dambrauską, sekretoriauti - J. Masio- 
kienę. Sekretorei perskaičius praeitų 
metų susirinkimo protokolą ir jį priėmus, 
metinį klubo veiklos pranešimą padarė 
pirmininkas E. Lašaitis. Pradžioje jis 
pasveikino koviečius N. Wallis ir D. 
Kriaucevičių, kuri,e dalyvavo V-se Pa
saulio lietuvių žiemos sporto žaidynėse, 
neseniai įvykusiose Kanadoje. Abu ko- 
viečiai šiose pirmenybėse labai gerai 
pasirodė ir - savo klasėse - laimėjorN. 
Wallis - du sidabro ir D. Kriaucevičius - 
du bronzos medalius. Susirinkusieji ko- 
viečiai abu laimėtojus pasveikino ploji
mais. Savo pranešime pirmininkas 
trumpai papasakojo apie klubo metinę 
veiklą, gražų pasirodymą Adelaidės spor
to šventėje, taip pat ir kitose varžybose 
bei puikų sportininkų pagerbimą prie 
Wollongongo. Didžiausia klubo proble
ma yra finansai, nes salių nuoma yra 
brangi, komandoms reikia'uniformų ir 
kitų dalykų. Viskas brangiai kainuoja, o 
pinigus „padaryti“ yra sunku. Klubas 
nuoširdžiai dėkoja Sydnėjaus „Talkai“, 
dideliam jaunimo ir sportininkų rėmėjui 
K Butkui ir visiems kitiems sportininkų 
bičiuliams, kurie savo piniginėmis au
komis paremia sportininkus. Pirminin- 
kas iškėlė visai naują mintį, kurią svarstė 
su Lietuvių klubo valdyba. Gal būt ir 
„Kovui“ reikia padaryti tą patį, kaip kad 
daro australų didieji klubai, tai kaip 
atskiram sporto vienetui prisijungti prie 
Sydnėjaus lietuvių klubo, kuris finansi
niai šelptų koviečius ir tą galima būtų 
nusirašyti nuo valstybinių mokesčių. 
„Kovas“ neprarastų savo vardo, bet jo 
nariai turėtų prisijungti prie Lietuvių 
klubo ir dalyvauti bendroje klubo veiklo
je. Ši nauja mintis visų susirinkusių 
buvo labai šiltai priimta ir dabar telieka 
valdybai šį reikalą sutvarkyti formaliai.

Iždininkė Gražina Newman prieš dary

Komandiniai golfo laimėtojai 44-je sporto šventėje. Iš k. - G. Žemkalnis, 
V. Levickas, Š. Žiedas ir A. Skimbirauskas
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dama savo pranešimą, visiems išdalino 
labai gerai ir gražiai paruoštą visų pa
jamų ir išlaidų raštišką atskaitomybę. 
Kaip matėsi iš šios Atskaitomybės, tai 
didžiausios išlaidos yra salių nuomos, 
uniformos, registracijos, parama važiuo
jantiems į sporto šventę ir kt. Apyskaita 
susirinkusiųjų buvo priimta be jokių 
užklausimų.

A. Laukaitis plačiau paaiškino apie 
„Daudaro“ fondą, kurio pagrindas 5 000 
dol. yra neliečiamas, o palūkanų pinigai, 
valdybai paprašius, gali būt duodami 
„Kovui“.

1 A. Laukaitis padarė platesnį prane
šimą apie kelionę į Lietuvą, nusiskųsda- 
mas, kad nors terminas registruoti spor
tininkus yra jau seniai pasibaigęs, bet 
dar nežinoma, kas važiuos ir kokios bus 
komandos, nors iš Lietuvos prašoma šias 
žinias kuo greičiau duoti.

Klausimuose ir sumanymuose, buvo 
pirmininko pasakyta, kad „Kovas“ jau 
pradėjo organizuoti vaikų krepšinio ko
mandas, tik neturima lėšų jų treniruoti 
stadionuose, kur valanda kainuoja 20 
dol. Jeigu „Kovas“ susijungs su Lietuvių 
klubu, tai gal bus galima pastatyti vieną 
mažesnį krepšį klubo salėje ir pradžioje 
paprastų dalykų šiuos mažus vaikus 
mokinti klube. Kaimynai graikai turi 
krepšinio aikštelę, tai susitarus su jais, 
vėliau galima būtų didesnes treniruotes 
pravesti ten.

V. Šliteris pasiūlė kuriam laikui pasik
viesti krepšinio trenerį iš Lietuvos, kuris 
galėtų čia padėti mūsų jaunimui. 
Būdamas Lietuvos Garbės konsulas ir 
„Kovo“ Garbės narys V. Šliteris tuose 
reikaluose sutiko padėti.

R. Kasperaitytė pranešė, kad pradėjo 
treniruoti merginas krepšininkes ir jau 
furijų dvi komandas.

J. Dambrauskas pranešė, kadužsidarė 
Lietuviųklubo šachmatų sekcija. Jis siūlo 
suorganizuoti jaunus, norinčius pradėti 
žaisti šachmatininkus ir sutinka juos 
pamokinti ir patreniruoti, reikia tik 
pradėti.

N. Wallis siūlė pradėti žaisti ir stalo 
tenisą. Ji dabar treniruojasi su senjorais 
ir mielai su jais persikeltų žaisti į Lietu
vių klubą.

N. Wallis plačiau papasakojo apie bu-

vusias žiemos sporto žaidynes Kanadoje. 
Ten buvo pasiūlyta sekančią pasaulinę 
žiemo sporto šventę rengti Australijoje. 
Šis pasiūlymas bus svarstomas š. m. 
sporto šventės metu Geelonge, per klubų 
atstovų susirinkimą.

„Kovo“ metinis susirinkimas, nors ir 
nelabai gausus aktyviais sportininkais, 
nes vieni iš jų žaidė varžybose, kiti buvo 
išvažiavę, bet susirinkę koviečiai, dau
gumoje veteranai, labai gražiai aptarė 
visus klubo reikalus ir susirinkimo 
pirmininkui J. Dambrauskui, padėkojus 
už nuoširdžius pasiūlymus ir pasisaky
mus, susirinkimas buvo uždarytas.

Graziansitis pasaulio lietuvaitės 
konkursas

■ ■ 'H
ALFAS gavo pranešimą, kad V Pa

saulio sporto žaidynių metu š. m. 
rugpiūčio 2 dieną Vilniuje bus renkama 
„Gražiausia pasaulio lietuvaitė '95“. Šį 
konkursą rengia žinoma įvairių grožio 
konkursų firma „Grožio formulė“, kurios 
direktorė yra Jūratė Vilimienė, didelė 
sporto rėmėja ir įvairių sportinių renginių 
finansinė ir moralinė globėja.

Savo kvietime direktorė prašo ir iš 
Australijos atsiųsti gražiausią mūsų 
Bendruomenės merginą. Ji turėtų būti 
17-25 metų amžiaus, mokėti lietuvių 
kalbą, būti netekėjusi ir neturėti vaikų. 
Rengėjai tikisi, kad mūsų atstovės bus 
gražios siela ir kūnu ir sugebės tinkamai 
atstovauti Australiją pirmame tokiame 
pasauliniamelietuvių gražuolių konkur
se. Norinčios dalyvauti šiame konkurse 
turi iki š. m. gegužės 3 dienos atsiųsti 
užpildytą dalyvės anketą, kurią galima 
gauti per ALFAS valdybą, 18Miller Avė., 
Ashfield, arba teiraujantis tel. (02) 798 
0306. Taip pat reikės pasiųsti dvi spal

V Pasaulio L. S. žaidynės Lietuvoje
ALFAS valdyba prašo visų mūsų spor- padėjimas Antakalnio kapinėse, ant

to klubų ir norinčių dalyvauti šiose žai
dynėse tuoj pat atsiųsti važiuojančių 
sąrašus, pridedant po 1 nuotrauką ir 
pažymint kokiose šakose bus dalyvauja
ma. Taippatvisi klubai, darneatsiskaitę 
už žaidynių ženkliukus iš Lietuvos, 
prašome atsiskaityti, nes tai atstoja 
mūsų žaidynių registracijos mokestį.

Jau tik keli mėnesiai liko iki šių žaidy
nių pradžios u-jau beveik visai yra baig
ta žaidynių ne sportinė programa. Ati
darymo metu Vilniuje bus visų dalyvių 
eitynės Gedimino prospektu, gėlių

NAUJA„KOVO“ OOLFO 
SEKO BOS VALDYBA

Pati didžiausia ir sėkmingiausiai vei

kianti „Kovo“ golfo sekcija išsirinko savo 
naują valdybą, kurios pirmininkas yra 

V. Binkis, ir valdybos nariai J. Erzikov, 
J. Pocok ir B. O'Brien. Buvusiam „Kovo' 
golfo pirmininkui D.Newman „Kovo“ 

valdyba ir golfininkai reiškia 

sportišką padėką už jo įdėtą darbą šioje 
sekcijoje

A. Kis

votas nuotraukas: veido ir figūros 
Konkurso dalyvėms bus apmokėtai 
viešbutis, maitinimas, repeticįjos su spe 
cialistais ruošiantis konkursui. Kelionėj 
išlaidas apsimoka pačios dalyvės.

Visos merginos gaus suvenyrus ir 
dovanas. Nugalėtojos bus apdovanota 
vertingomis dovanomis, pagarmintom 
Lietuvoje: liaudies ir profesionalių me 
nininkų sukurtais meno kūriniais.

Norinčios dalyvauti šiame konkurs 
rašo: Firma „Grožio formulė“, Basa
navičiaus g-vė 23-4, Vilnius 2001 
Lithuania. Tel. (370-2)651626 arbi 
Fax'as (370-2)639971.

ALFAS valdyba kviečia mūsų gražią 
sias lietuvaites, ypač sportininkes, kurios 
važiuoja į Lietuvą dalyvauti V Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėse, dalyvauti ir 
šiame pasaulio lietuvaičių grožis 
konkurse, tuo pačiu reprezentuoti ir 
Australijoslietuvius. Lauksime pareišM- 
:mų. Dalyvių formas tuoj pat išsiųsime: 
norinčioms dalyvauti konkurse.

žuvusių Medininkuose ir už Nepriklau
somybę kapų. Meninė dalis bus Kalną [ 
parke. Kaip tik tuo metu bus grįžę šauk- į 
Irai su žaidynių ugnimi, prabėgę vis t 
Lietuvą. Jie uždegs šių žaidynių aukurą 8 
Antroji šauklių grupė dviračiais važiu: j 
per visą Lietuvą ir nuvažiuos per 6t 
valandų 1253 kilometrus. Tai bus pri v 
siminimas Mindaugo karūnavimo 125 
metais. Uždarymas vyks Kaune Dariau 
ir Girėno sporto centre. Tai yra tik maža 
dalis iš daugelio būsimų gražių parengi 
mų, jau neskaitant pačių sporto varžybų

a

1

Remia sportininkus I
Lietuvos Garbės konsulas Adelaidėje ir niekuomet nepavargstančia sportą į 

ir ALFAS Garbės narys Jurgis Jo- ninku rėmėja, palengvint sportininką 8 
navičius su žmona Birute, nuoširdžia Nukelta į 7 psl 1
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DUOTWA VELYKOMS pelėdos, o kartais langų stiklus drebino 
įnirtingos šūvių papliūpos. Labiausia

Janina Malijauskieni
Taismetais pavasaris buvo labai anks

tyvas. Jau vasario antroje pusėje saulė 
sparčiai džino sniegą. Apie Kazimierą 
papūtė vakaris, pažeme kamuoliais ėmė 
verstis rūkas ir per savaitę baltąją dan
gą pavertė kliurke. Ištirpęs sniegas ne
truko uugurgėti upokšniais arba pras- 

I mėgo alkiuose Dzūkijos smėlynuose. 
Naktimis kaip iš patrankų šaudė 
aižėjantys lediniai ežero šarvai. Net 
pakriaušėse ir užutekiuose kaipmat ne
liko jokio žiemos driskalo. Atokaitos ir 
atkalnės nukūpėjo žibuoklėm, o upelio 
veidrodyje savo auksiniu apdaru grožė
josi purienos. Pavasarinio vėjo pakibinti 
sugaudė šilai.

Prieš gerą pusmetį Jovita atvyko 
mokytojauti į mažutį, bekraščių miškų 
glūdumojepasimetusįVoverinėskaimelį. 
Vylėsi, kad čia, nuošalyje, galės ramiai 
birbti, skiepyti jauniausiajai kartai 

gimtąjį žodį, perteikti savo mokinukams 
tas vertybes, kurių pati tėvų namuose ir 
mokykloje buvo mokoma. Tada dar ne
buvo įsisąmoninta, kad kiekvienas 
užkampis Lietuvoje yra sergimas praga
ro valdovo, kurio žiaurumo, klastos ir 
pinklių normaliam gyvenimui ruoštas 
jaunimas nespėjo perprasti. Dažnas 
nesusigaudė, kas vyksta, kurlink eina
ma. Kaip gyventi, kuo pasikliauti, kame 
ieškoti atsparos, kaip išlikti savimi - 
juodos mintys rėžė ne vieno jauno veido 
tarpakyje rūpesčio raukšlelę.

Voverinė, anaiptol, nebuvo ta palai- 
ningaramybės oazė, kokia ją vaizdavosi 
ruošdamasi į kelionę jauna mokytoja. 

’Daug amžių lietuvį maitinęs ir nuo

priešų saugojęs miškas vėl atvėrė savo 
slėptuves tėvynės ginti išėjusiems jau
nuoliams, skarotų eglių ir pušų šakomis 
gaubė nuo sužvėrėjusio rytinio kaimyno. 
Naujieji lietuvių tautos gyvenimo ir 
mirties šeimininkai todėl nedrįso čia 
atkakti be ginkluotų valkatų ir girtuok
lių palydos. Prisivogę iš valstiečių mais
to, drabužių, audeklų, jie dažnai čia ne 
tik prisiplėštą turtą, bet ir savo galvas 
palikdavo. Taip stribų šutvė regimai 
tirpo. Tada juos pakeitė profesionalūs 
žudikai. Iki dantų ginkluoti enkavedis
tai lydėdavo valsčiaus aktyvą į tarp- 
miškiųkaimelius tai duoklių, tai paskolų, 
tai mokesčių rinkti, pasėlių plotų ir gy
vulių surašinėti, rinkiminės agitacijos ir 
balsavimo pravesti. Atsibastydavo ir 
miško brolių tykoti. Įvairiais būdais - 
vylingais pažadais, grasinimais, net 
šantažu bandė įtraukti į savo spąstus ir 
mokytoją. Bėdoje dažnai gelbėjo partiza
nai, oficialiais raštais draudę mokyto
jams vykdyti valsčiaus ar rajono pave
dimus, daryti derliaus apyskaitas ar ki
taip jiems talkinti. Reikėjo tik raštą į 
valsčių nuvežti, ir žinokitės! Juokauda
mi vyrai patardavo mokytojai pramokti 
triaukščių ar penkiaaukščių rusiškų 
keiksmažodžių, kurie būtų pati veiks
mingiausia apsigynimo nuo „skeltana- 
gių“ priemonė.

Ypačgūdūsbuvorudens ir žiemos vaka
rai bei naktys. Griežtai drausta užsi- 
dangstyti langus, užsiverti langines, 
laikyti šunis. Todėl iki paryčių 
pakluonėse staugė vilkai, mirtį prana
šaudamos, kaip sakė žmonės, ūbavo

•••••••••••
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kelionės į Lietuvą išlaidas, paaukojo 100 
dolerių.
■ Žinomas Lietuvos laikų futbolininkas,, 
ilgus metus žaidęs garsioje Klaipėdos 
miesto futbolo komandoje veteranas 
Viktoras Žeimys ir dabar nuo sporti
nio gyvenimo nebėga. Visuomet jį 
matysime Sydnėjaus „Kovo“ parengi-

muose, visuomet jis savo auka paremia 
ir mūsų sportininkus ir rūpinasi jų var
gais. Negalėdamas šiais metais važiuoti 
į Pasaulio sporto žaidynes Lietuvoj, jis 
važiuojantiems sportininkams paauko
jo 50 dolerių ir palinkėjo geros sėkmės.

Veteranas Kauno LFLS futbolo ir ledo 
ritulio žaidėjas, „Kovo“ Garbės narys 
Vladas Šneideris, palinkėjęs vykstan
tiems sportininkams geriausios sportinės 
sėkmės, paaukojo 20 dolerių.

Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū
ALFAS

žmonės bijojo abiejų priešininkų susidū
rimo kaime. Jei ne meilė patikliems, 
žingeidiems, darbštiems mokinukams, 
jei ne atsakomybė už jaunas ir atviras jų 
širdis, tai tik užsirišk akis ir eik, kur 
kojos veda - mąstė ne kartą Jovita, 
prislėgta skausmo, baimės ir nevilties. 
Dabar skaisčiai nušvitusi pavasario 
saulė,jaunosžalumos kvapai,sugrįžusių 
paukščių ulbavimas skaidrino žmonių 
veidus, gludino juose žiaurios tikrovės 
įspaustas aštrumas. Mokytoja su savo 
auklėtiniais vis dažniau išeidavo j pa
miškes arprie upelio gyvybės prisikėlimo 
stebėti. Popiečiais pati viena išplaukda
vo valtele į ežerą, kuris jai priminė gim
tuosius Platelius. Supama vandenų 
gilybės gal patirdavo bent tariamo sau
gumo ir ramybės jausmą.

Besišvaistančius kaimo gatvelėje ar 
atšlaimuose ginkluotus žmones Jovita 
dažnai matė pro klasės langus, tačiau į. 
mokyklą jie niekada neužeidavo. Kas 
kita, jei po pamokų rasdavo ją namie. 
Tada nesiliaudavo kamantinėjimai apie 
„banditus“. Pikti išpuoliai prieš ją pačią, 
niekuo nepagrįsti kaltinimai bendradar
biavimu supartizanais audrino josjaus- 
mus iki tokio laipsnio, jog kartą, visiškai 
praradusi savitvardą, klišiui kagėbistui 
su trenksmu atidarė kambario duris ir 
nesavu balsu suriko, kad nešdintųsi vel
niop... Netrukus po šio įvykio, pamokos 
metu, palangėje sėdėjusi Katrytė bailiai 
sukuždėjo... „rusai į mokyklą ateina.“ 
Mokytojos ranka, nebaigusi lentojerašyti 
sakinio, bejėgiškai nusviro. Taip ir pa
liko stovėti atsukusi vaikams nugarą, 
kad mažieji nepastebėtų pakitusios jos 
veido išraiškos. Galvoje staiga neliko 
jokios minties, rodėsi, aptemo sąmonė. 
Prieangyje subildėjo vinimis kaustyti 
kareiviški batai ir į klasę įvirto du den
giamos spalvos pelerinomis apsisiautę 
vyriškiai. Vienas gana aukštas, stam
bus, antrasis -kemėža, abiejų žvilgsniai 
blausūs tarsi neregių. Nei pasisveikinę, 
nei prisistatę, šaižiai, lyg komanduotų 
kareivių rikiuotei, paskelbė, kad mokyk
loje ilgesnį laiką naktimis ilsėsis gynėjų 
dalinys, bet dienomis klasė būsianti lais
va. Kaip atėjo, taip ir išėjo neatsisveikinę.

Prasidėjo apsiaustis. Specialiai paruoš
ti, žmonių krauju girdyti generolo Vetro-

pavojingas, o gal ir vienintelis būdas 
pagelbėti žmonėms bėdoje. Jovita ne-
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vo budeliai ėmė šukuoti miškus. Niekas 
nepastebėjo, kada jieį mokyklą sugrįžta,

dvejodama sutiko, nes atisakyti būtų 
tiesiognepadoru. Dar prieš aušrą į palas 
įrištą duoną šeimininkas paslėpė dėžėje 
po sėdyne, kur žuvaudamas sumesdavo 
laimikį. Tačiau Jovita sumojo, kad pavo
jaus atveju, pavyzdžiui, jei kareiviai 
duotų ženklą irtis į krantą, jos lemtis 
būtų liūdna. Todėl nutarė kepalus 
pasidėti šalimais po plataus sijono 
klostėmis. Bėdoje galėtų saugiai juos 
ištemti į vandenį, net jei būtų stebima 
pro žiūronus. Kadangi įmirkusi duona 
greitai išplaukia į paviršių, į ryšulius 
įrišo po plytgalį.

Anksti ryte su verbomis lauke jau 
būriavosi moterys, išsiruošusios pulku į 
bažnyčią, nes kelias buvo tolimas. Šei
mininkė tyliai įslinko pas mokytoją ir 
plačiu mostu ją peržegnojo. Norėjo dar 
kažką pasakyti, tačiau žodžiai įstrigo 
gerklėje. Susigraudinusi skubiai pasi
šalino. Jovitos atmintyje tą rytą, kaip 
gyvas, iškilo iš praeities atklydęs pri
siminimas. Vaikystėje ir paauglystėje, 
kai su draugėmis vasarą bėgdavo mau
dytis, močiutė visada jai įdėdavo į 
kišenaitę tai sūrio gabaliuką, tai duonos 
kriaukšlelę, kurią atėjus prie ežero, 
pirmiausia reikėjo įmesti į vnadenį ir 
pasakyti... „dievali Ežerini, tau douna, 
mongyvenims...“Taipįgyjamasvandens 
dievaičio palankumas. Anuomet šis ritu
alas sukeldavo mergaitėms daug juoko, 
ypač kai suplaukę pulkai pūgžlių akies 
mirksniu sudorodavo visus trupinius, 
nieko nepalikdami Ežeriniai.

Šįsyk, išsiruošusi į kelionę apie vidu
dienį, Jovita visai rimtai atliko vandenų 
karaliaus permaldavimo ceremoniją. Ji 
yrėsi pačiu ežero viduriu. Karts nuo kar
to, paleidusi irklus, ne tiek kūnu, kiek 

dvasia ilsėjosi vandenų liūliuojama. 
Ežerą supančių pušynų aromatas taip 
pat veikė raminančiai. Tačiau, kai val
telė priartėjo prie Skeveldrynės, baimė 
užgulė širdį. Gal ten krante ją jau stebi ir 
ji tiesiai paklius į priešo nagus, gal jie 
dabar jos nelies, lauks tų, kurie ateis 
ryšulių pasiimti? Ir tik po to... Mergina 
ilgai nesiryžo pasukti į krantą. Vienu 
metu, per sieksnį nuo valties, du kartus 
aukštai iššoko stambi žuvis. Gal tai į 
Ežerinis duoda ženklą? - sužibo viltis.

*** 1994 - jų metų pabaigoje, 
Maskvoje, „Kosmos“ viešbutyje, vy
ko šachmatų olimpiada. Šiuo metu 
Maskvoje padaroma labai daug 
nusikaltimų ir mafiozai tvarko kone 
visas gyvenimo sritis. Įdomių 
atsitikimų įvyko ir šios olimpiados 
petu. Nors viešbutis buvo labai 
saugomas, tačiau kažkam pa
skambinus į seserų Polger. nume
rio duris ir joms neatidarius, per 
duris buvo iššauti keli šūviai. Lai
mei mergaitės nebuvo sužeistos, 
atbėgę sargai jau nieko neberado. Iš 
čia gyvenusių 2000 šachmatininkų, 
pirmasis nukentėjo Bosnijos atsto
vas, jam tik atvykus j Šeremetjevo 
aerouostą, mafiozai tuoj pat jį 
.patvarkė“ ir jis neteko nemažos 
sumos dolerių. Išėjus iš viešbučio, 
Airijos komados žaidėjai buvo už
pulti ten jau laukusių chuliganų. 
Keturi airiai, gynę save nuo šešių 
rusų, buvo išgelbėti tik pradėjus 

Įšaukti pagalbos. O štai Makedonijos ’ 
įatstovas A. Jančevas po antro 
pužpuolimo buvo netgi paguldytas į

ligoninę, prarado pas save laikytus 
visos komandos pinigus, 6 milijonus 
rublių, jie iš šachmatininko pa- 
prasčiausiaibuvo atimti. Iš Amerikos 
atstovo A. Jermolinskio buvo taip 
pat atimta gan graži suma dolerių. 
Nemažą pinigų sumą prarado ir 
jugoslavų šachmatininkas, kuris 
spaudai pasakė, jog tai buvo pa
skutinės jo motinos santaupos. Vi
sus užsieniečius, ypatingai vieš
bučiuose ir prie jų, labai atkakliai 
gaudė gražios rusų mergaitės, už 
pinigus jos siūlė įvairiausias meilės 
paslaugas. Jų Maskvoje, sakoma, 
yra apie 40 000. Taigi. Pasirinkimas 
didelis.

•Vilniuje, Olimpiniokomiteto pastate, 
buvo atidaryta šio komiteto kavinė „Olim
pija“. Tai jauki 30 vietų kavinė, kurioje 
galima bus pasivaišinti kienietiškais 
valgiais.

•Vilniaus „Gintaro“ hotelyje vyko bok
so rungtynės tarp Lietuvos ir Ukrainos 
boksininkų. Jas laimėjo Lietuva 6:4.

Paruošė A. LAUKAITIS

kada išeina ir valstiečių trobose nesi
lankė, tik ūkininkus, važiuojančiusįsavo 
sklypus, išsimėčiusius miškųlaukymėse, 
išlindę iš krūmų dažnai nuodugniai iškra
tydavo. Matyt tikrino, ar neveža parti
zanams maisto. Kartą prieš pat Verbas, 
sugrįžo šeimininkai iš laukų labai 
susikrimtę. Tarpusavyje kažką tyliai 
kuždėjosi, bet Jovitai užėjus į virtuvę,, 
nutilo. Po vakarienės pirmoji atvėrė širdį 
šeimininkė. Tądien toli nuo kaimo jie 
taisė po žiemos šernų išverstą tvorą, kur 
ruošėsi sodinti bulves. Iš krūmų pamojo 
pažįstamas partizanas, nepaisant di
džiausio pavojaus, atėjęs prašyti pagal
bos. Lašinių vyrai dar turėjo, bet duonos 
- nė šmotelio. Ir išsivirti nieko negalėjo, 
nes dūmo kvapas lengvai galėjo juos 
išduoti.

Šeimininkui prabilus mergina kaip
mat suprato, jog tikimasi jos pagalbos. 
Visas kaimas žinojo ir baudėjai, neabe
jotinai, bus ne kartą matę mokytoją be- 
siirstant ežere. Dabar ji buvo prašoma 
nuplukdyti pora kaimiškų kepalų iki 
akmenų sąvartyno, gal už penkių kilo
metrų nuo kaimo. Tai buvo mažiausiai

„Dievo Angele, mano sarge...“ - iš sielos 
gelmių išsiveržė maldos žodžiai, kuriuos
ji dar visai mažylė kartodavo kas rytą ir 
vakarą. Pajutusi savyje stiprybės 

antplūdį, energingai irkluodama ėmė 
artėti prie kranto. Valtelė šliaužė tarp 
gluosnių, savo ilgas kasas skalaujančių 
vandenyje. Net neapsižvalgiusi, kaip 
automatas, išvilko nešulius, sukišo juos 
į didesnę landą tarp akmenų ir pridengė 
iš viršaus nulaužą. Sugaišo ne daugiau 
kaip penkias minutes. Namo sugrįžo be 
nuotykių. Tačiau Didžioji savaitė buvo 
pilna nerimo, baimės ir nežinios. Tik po 
Velykų, kai baudėjai išsidangino, įtam
pa atslūgo. Verbų naktį vyrai duoną 
laimingai parsinešė į bunkerį ir gerokai 
nustebo radę ryšuliuose po plytgalį, ku

riuos Jovita skubėdama pamiršo išmes
ti. Kažkuris net kalambūrą sukūrė: 
„Griaužkit, bernai, molio plytą, sako mer
gos Verbų lytą“. Už mokytojos patirtą 
baimę pažadėjo pirmam pagautam kaca- 
pui šiais plytgaliais suploti marmūzę.
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Informacija
Antano Baranausko 160 metų gimtadienį minint, Z

„Sutartinė“, ■
geriausi Sydnėjaus deklamatoriai .

ir Genovaitė Kazokienė
visus nuoširdžiai kviečia į ■

PASIVAIKŠČIOJIMĄ PO ANYKŠČIU SII EIJĮ Z■
Sekmadienį, balandžio 23d. 1.30 vai. p.p Lietuvių namuose, ■

Bankstowne. ■

Sveikatos klausimais

ŠLAPIMO LIGOS
Šlapimo sistema susideda iš trijų 

pagrindinių organų: inkstų, pa
prastai jų būna du; ; šlapimo kanalų 
(urether), jų taip pat paprastai būna 
du; ir šlapimo pūslės, ji paprastai 
būna viena.

Noriu atkreipti skaitytojų dėmesį į 
žodį „paprastai“. Mes pripratę žmo
gų matyti su dviem rankom ir 
penkiais pirštais, tačiau būna at
vejų, kai žmonės gimsta ir be rankų 
arba su dviem rankomis, bet su 
šešiais pirštais, dažniausiai ant 
vienos rankos. Tokį atvejį esu savo 
praktikoje matęs. Nukrypimai nuo 
normos dažniausiai pasitaiko vi
daus, o ne išoriniuose, organuose.

Inkstas yra pupos formos organas, 
sveriąs vidutiniškai 120 - 200 gra
mų, 11 cm ilgio, 5 cm pločio ir 3 cm 
storio, labai turtingas kraujo indais. 
Mažytės arterijos, vadinamos ar- 
teriolėmis, suformuoja (vokiškai 
vadinamą „wundernetz“ - ste
buklingą tinklą) > glomerulum. Savo 
keliu šie susiformuoja į atskirus 
vienetus, vadinamus “Malpighi 
kūneliais“ ( pavadintus anatomo 
vardu, kuris pirmasis juos aprašė). 
Tų vienetų - kūnelių viename inkste 
yra maždaug milijonas. Per tuos 
vienetus per vieną parą per abu 
inkstus išpompuojama 500 - 600 
litrų kraujo.

Tuose kūneliuose kraujas ap
švarinamas ir grąžinamas į bendrą 
kraujo apytaką. Išskirtas skystis - 
šlapimas - su nereikalingomis ir 
kenksmingomis medžiagomis pa
šalinamas iš kūno šlapinimosi me
tu. Jo būna 1,5 - 2 litrai per parą.

Kai šis mechanizmas sutrinka, 
žmogus gan sunkiai suserga. Prie
žastys - infekcijos.

Pirma: infekcijos, per šlapinimo
si kanalą, pūslę ateinančios tiesio
giai iš aplinkos (dažniau pas mo
teris). Jeiinfekcijapūslėjenegydoma, 
bakterijos keliauja į inkstus. An
tra: infekcijos, per kraują ateinan
čios iš kitų organų. Pavyzdžiui, 
inkstų džiova (tuberkuliozė) ateina į 
inkstus iš plaučių.

Simptomai: 1. Temperatūra, nuo
latiniai ar periodiniai skausmai 
abiejuose ar viename šone, nugaros 
viduryje. 2. Kraujas šlapime. Krau
ją šlapime ligos pradžioje galima 
nustatyti laboratorijoje, nors šlapi
mo spalva ir nėra pasikeitus. 3. 
Skausmingas ir dažnas šlapinimo-
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si procesas. 4. Šlapinimosi procesas 
beveik išnyksta, išeina tik ke
liasdešimt lašelių. To pasėkoje 
sutinsta kojos, ypatingai kojų rie
šai. 5. Gana dažnai staiga pakyla 
kraujo spaudimas, kurio anksčiau 
nebuvo.

Jei pastebite tokius simptomus, 
kad ir švelnioje formoje, būtinai 
pasitarkite su gydytoju, kad būtų 
galima nustatyti infekcijos sukėlėją 
ir sunaikinti jį atitinkamų vaistų 
pagalba. Žinokite, jog turite teisę 
reiklauti iš savo gydytojo, kad jis, 
prieš išrašydamas jums vaistus, 
pasiųstų jūsų šlapimą į laborato
riją. Tik laboratorijoje galima 
nustatyti tikrą ligos sukėlėją ir 
skirti atitinkamus vaistus, kurių 
pagalba tą ligą reikia gydyti,

, be jokių spėliojimų. Gana dažnai, 
ypač valdiški gydytojai, pinigų 
taupymo sumetimais, sako ligoniui: 
„Paprastai šitie vaistai, kuriuos 
išrašiau, padeda. Jei nepadės, grįžk 
atgal“. Nepriimkite tokio pasiūlymo. 
Spėjimai nereikalingi, yra tyrimai, 
kuriais išvengiama vaistų kai
taliojimo, osvarbiausiai-neleidžiama 
ligai įsigalėti.

Inkstų ligų su įmantriais pa
vadinimais profesinėse knygose yra 
surašyta arti 80 - ties. Paminėsiu 
neinfekcines ligas: inkstų vėžys nė
ra jau taip retas - 4 - je ar 5 - je vieto
je savo dažnumu. Džiugu, kad anksti 
susektas ir, jei lokalizuotas, gana 
sėkmingai yra išoperuojamas. Su
žeidimai daugumoje taip pat 
sėkmingai operuojami. Inkstų 
persodinimai (transplants) taip pat 
gana sėkmingi. Kuo organas 
turtingesnis kraujo indais, tuo 
sėkmingesnė operacija.

Dr. A. Spalis 
h—•••••••• •••••••••••••••••••  

PRANEŠIMAS 
Sydnėjaus pensininkų 

„Neringos44 klubo 
nariams ir svečiams

Balandžio 30 d. (sekmad.), 1 vai. po
piet, Lietuvių klube, Bankstowne (16-18 
East T-ce) įvyks mūsų popietė. Įėjimas, 
įskaitant pietus, kavutę ir pyragus - tik 
$10 asmeniui. Veiks turtingas laimės 
šulinys su gerais prizais.

Prašome nepamiršti šio parengimo ir 
atsilankyti-visi linksmai drauge pralei
sime popietę.

„Neringos“ klubo valdyba

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414
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ffiOTERQ KOMITETAS
buvo sudarytas vasario mėn. iš šių asmenų: Elenos Kiverytės-Erzikov, La® 

Belkienės, Mildos Bukevičienės, Jūratės Ivinskienės ir Danguolės Šepokienės 
Komiteto tikslas - įtraukti visuomenę į klubo veiklą, ypatingą dėmesį kreipia 
į šeimyninius parengimus.

NETOLIMOJ ATEITY ĮVYKS:
Vaikų disco. Sekmadienį, gegužės mėn. 21d. 3.00 vai. p.p. įvyks vaikų JUODI 

BALTA“ disco (vaikam nuo 2 metų). Specialūs prizai! Laimingas įėjimo bilietas! I 
Dešrelės (Hot Dogs) ir vaisvandeniai! Smulkesnė informacija bus paskelbta vėliau.

Pavasario balius. Pirmas Pavasario balius įvyks šeštadienį, rugsėjo mėn. 9 d.
Iki malonaus pasimatymo!

Lietuvių klubo moterų komitei

KU BO VALGYKLA VEIKIA
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

nuo 6 iki 9 vai. popiet
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction t
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S.l

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per par

AUKOS 

AUSTRALIJOS 

k LIETUVIŲ

► FONDUI

100 dol. - Anoniminis, Vic.
20 dol. - Jonas Lapšys (210), S. A. 

Ačiū už aukas.
Vincas Ališauskas
Al Fondo iždininkas

IŠKYLA Į GRYBl
Sporto klubo „Kovo“ sportini 

ruošia grybavimo iškylą balai 
mėn. 25 d., ANZAC dieną. Aut 
sas nuo Sydnėjaus lietuvių i 
Bankstowne išvažiuos 7 vai 
Iškylos kaina vienam asmenį 
dol. Norint užsakyti vietas, i 
skambintiK Lašaičiui tel 743 
arba P. Gustafson tel. 708 S

Renį

IEŠKO
TAUTINIAI ŠOKIAI 

MELBURNE
Kviečiame jaunus ir ne taip jau

nus rinktis į tautinių šokių būrelį.
Repeticijos vyksta kas šeštadienį 

Lietuvių namuose: Errol St., Nth. 
Melbourne.

„Gintarėliai“ - nuo 4 iki 10 metų - 
renkasi lval. p.p., „Malūnėlis“ - nuo 
10 iki 16 metų -1 vai. p.p.

„Gintaras“ - 16 metų ir virš 
(studentai) - dainavimo repeticija 1 
vai., šokių repeticija 2 vai. p.p.

„Šokdava“ - 25 metų ir virš 
(veteranai) -12.30 vai. ryto. Pirmoji 
repeticija - 8.4.95.

Pageidaujantys smulkesnės in
formacijos apie „Malūnėlio“ grupę 
gali kreiptis į Dainą Tamašauskaitę 
tel. 547 3789.

Dėl visų kitų grupių kreipkitės 
į Dalią Antanaitienę tel. 857 8338.

Ieškomas Bronius Vorobjovas,! 
so, gimęs 1928m. Kudirkos Naumii 
Gali būti pasivadinęs Vierebjovas, 
biejus ar net Žvirblis. Ieško se 
Teresė, Monika, Ona.
Kiek žinoma, prieš keliolika 
gyvenęs Australijoje. Žinančius h 
apie ieškomąjį ar jo šeimą, pn 
pranešti: Teresei Laurinaitienei,. 
- 4, 4270 Vilkaviškis, Lietuva 
skambinti: A. Giniūnui, Sydney (0! 
6064.

AUKOS .JIINL PASUK
A. V. Šutas NSW
P. Laurinaitis Tas.
M. Kymantas Vic.
A. Jančiauskienė Vic.
E. Margan-Marganavičius Vic. 
E. Žukauskienė WA
Melboumo Dainos Sambūris Vic.

Nuoširdžiai dėkojame už param
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