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Sunkūs kaltinimai 
A. Šleževičiui

R. Ozolas, Centro Sąjungos ly- Ozolas savo laiške.
deris ir vienas populiariausių Lietuvos 
politikų, išplatino atvirą laišką premjerai 
A. Šleževičiui, kuriame jis ir jo vadovau
jama Vyriausybė kaltinami korupcija, 
visuomeninio tuno grobstymu ir valstybės
ilinimu. Jau pirmame savo atviro laiško 
nkinyje R. Ozolas perspėja, kad jis rašo 
tiktai kaip eilinis Lietuvos pilietis. Jo 
itiomone, valstybė yra ant bankroto 
slenksčio-ji nemoki, neproduktyvi ir be 
perspektyvos. Valstybės institucijos ne
teikia, visuomenė negyvybinga, Vy- 
iausybė netvirtina Lietuvos pozicijų pa- 
saulyje, teigia pilietis Ozolas savo laiške.

t let, anot jo, taip blogai yra ne dėl to, 
11 tad nebūtų resursų, žmonių ir galimybių, 
ii set dėl to, kad visa tai lieka nepanaudota, 
ll bs Vyriausybė, kuriai suteikti įgalioji- 
lė nai sukurti Lietuvos gyventojams nor
it nalų gyvenimą, su tuo uždaviniu nesusi-
2 broja. Jos veikla tik labiau pagilina 
ii aklybės krizę, rašo R. Ozolas savo 

I silke. Jo nuomone, neteisėtas turto 

|l

minimasis tapo didžiausia valstybės 
slaime, vyriausieji administratoriai tapo 

’fcižiausiais kapitalistais, o pačioje 
^pnausybėje grobstymai ir korupcija 

Asla itin stambiu mąstu.
Savo laiške R. Ozolas cituoja 

Maus reikalų ministerijos pareigūną, 
ms tvirtina, kad vien duomenų, dabar 
ančių ministerijoje, pakaktų uždėti 

r atrankius Vyriausybės vadovui. Jei 
fnnęs paklaustų, kiek aš turiu tokių ar 
įtinusių dokumentų, rašo R. Ozolas, at- 
skyčiau, kad nelaikau reikalinga juos 
■tėti, nes tokių, sveikam protui aiškių 

imo narys R.Ozolas metė iššūkį premjerui A.ŠIežetnčiui. j.Siaselio ir P.Lileikio nuotr

dalyki), kurie įrodymų nereikalauja.'Ar 
reikia įrodinėti, kad dabar diena, nors 
saulės ir nesimato, retoriškai klausia R.

Vos parai praėjus, premjeras A. 
Šleževičius atsakė į Seimo nario R. 
Ozolo atvirą laišką tokiu pat būdu - 
viešu laišku, kuris buvo įteiktas piliečiui 
Ozolui ir išplatintas masinės informa
cijos priemonių atstovams. Savo laiške 
premjeras nurodo R. Ozolui visus jo 
turimus faktus apie korupciją Vyriau
sybės struktūrose perduoti Generalinei 
prokuratūrai. Jis taip pat pataria R. Ozolui 
nesišvaistyti tokiais terminais kaip 
"nemoki valstybė", "valstybės bankrotas" 
ir panašiai, nes pasak premjero, valstybei 
nieko netrūksta, nei naftos, nei karšto 
vandens, nei ko kito. Nė vienas jo 
vyriausybės ministras nėra nei nuteistas, 
nei apkaltintas, rašo A. Šleževičius. Be to, 
jis sako norįs sužinoti, apie kokius jo 
turimus paketus transporte, energetikoje 
ir bankininkystėje rašo R. Ozolas savo 
laiške, kuriame esą sunku surasti logiką

Nauji mokesčiai preky
bai naftos produktais

Rugpjūčio 31 dienos posėdyje 
Lietuvos Vyriausybė nustatė licenzi- 
javimo tvarką ir žyminius mokesčius 
prekybai naftos produktais. Firmos, 
norinčios importuoti naftos produktus į 
Lietuvą didmeninei prekybai, mokės 
0,5 milijono litų žyminį mokestį metams; 
nedidmeniniu būdu norinčios prekiauti 
firmos mokės po 300 tūkstančių litų per 
metus. Degalinėms nustatytas metinis 
mokestis nuo 20 iki 40 tūkstančių litų, 
priklausomai nuo degalinės vietos. Arti
miausiu metu Vyriausybė rengiasi priimti

Rugsėjo 1 d. Lietuvos jaunieji moksleiviai pradeda naujus mokslo metus 
R. Urbanavičiaus nuotraukoje Vilniaus Sausio 13 - sios vidurinės mokyklos 
mokiniai laukia pirmojo skambučio.

sprendimą dėl mokesčių mokėjimo tvar
kos sugriežtinimo įmonėms, didnyminiu 
būdu prekiaujančioms naftos produktais. 
Ta tvarka bus tokia pati kaip jau taikoma 
Mažeikių naftos įmonei ir turėti) 
sumažinti kontrabandinių produktų 
trauką, spaudai pareiškė ministras 
pirmininkas A. Šleževičius. Jis nurodė, 
kad naujos mokėjimo tvarkos įvedimas 
Mažeikių įmonei ženkliai sumažino 
nuostolius valstybės biudžetui. Premjeras 
priminė, kad prieš įvedant panašią tvar
ką tabako prekyboje, tik tarp 5% ir 10% 
tabako gaminių Lietuvos rinkoje buvo at
siradę legaliu būdu. Dabar padėtis esanti 
žymiai pagerėjusi tabako gaminių preky
boje, bet prekyba alkoholiu, kur tik 
maždaug pusė prekybos yra legali, dar 
kelia daug rūpesčio, pripažino premjeras 
A. Šleževičius. Jis tikisi, kad mokesčių 
surinkimas pagerės, pradėjus taikyti 
pataisytą Mokesčių administravimo pa
grindų įstatymą, kuriame numatytos 
griežtesnės bausmės firmoms ir asme
nims, vengiantiems mokėti mokesčius.

Padėtis komerciniuose 
bankuose

Rugpjūčio 28 dieną Prezidento 
A. Brazausko kabinete buvo sušauktas 
Lietuvos bankininkų pasitarimas, kuria
me be bankininkų dalyvavo ir ministras 
pirmininkas A.Šleževičius, Vidausreikalų 
ministerijos bei Generalinės prokuratūros 
atstovai, buvo kalbama apie problemas 
Lietuvos komerciniuose bankuose. Pre
zidentas A.Brazauskas priekaištavo bankų 
ir kitų finansinių institucijų atstovams 
dėl pastaruoju metu Lietuvą sukrėtusių 
finansinių institucijų skandalų. Sekančią 
dienų įvykusioje spaudos konferencijoje 
Lietuvos Banko valdybos pirmininkas 

K. Ratkevičius pasakojo, kad Prezidentas 
griežtai pasakęs bankų valdytojams: 
"Padarykit tvarką - o jei negalit, tai ir 
sakykit, kad negalit".

Spaudos konferencijoje Lietuvos 
Banko vadovai tvirtino, kad nepaisant 
sunkumų kai kuriuose komerciniuose 
bankuose, šalies finansinė sistema esanti 
stabili ir laukti tokių įvykių kaip neseniai 
Latvijoje nesą pagrindo. Tačiau Lietuvos 
Banko pirmininkas K. Ratkevičius sakė, 
kad Lietuvos Bankas negali garantuoti, 
jog kurio nors komercinio banko va
dovybė nepadarys klaidų ir bankas ne
atsidurs krizėje. Sunkioje padėtyje jau 
atsidūrė Vakarų bankas, kurio indėli
ninkai beldžiasi į banko duris ir reikalauja 
grąžinti jų pinigus. Pasak K. Ratkevičiaus, 
krizę sukėlė Vakarų banko vadovų ne- 
kompetencija: kai už indėlius mokama 
25% metinių palūkanų, o didelė dalis 
paskolų duodama tik iš 12% metams, 
banko kapitalas greitai išsisemia. Prieš 
kiek laiko panašus likimas ištiko ir ener

getikų įsteigtą Mažeikių komercinį banką, 
sakė K. Ratkevičius. Problema yra tame, 
kad stambūs banko akcininkai reikalauja 

ir dažnai gauna paskolas už labai žemas 
palūkanas, o bankų vadovai nevisuomet 
pajėgia jiems atsispirti. Pasak Rat

kevičiaus, jau yra priimtas įstatymas, kuris 
apriboja paskolų išdavimą bankų sa
vininkams ir su jais susijusiomis firmo

mis. Jis žada ateityje dar labiau griežtinti 
komercinių bankų kontrolę. Prie stabiliau
sių šalies komercinių bankų jis priskiria 

Žemės ūkio valstybinį. "Hermį” ir 
Vilniaus banką.

nukelta į 2 psl.
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TRUMPAI 
IŠ VISUR

Žmogaus teisių komisija i 
Katalikų Bažnyčia Vakarinėje N 
Gvinėjoje (Irian Džaja) atskleidė In
donezijos kariuomenės pravestas žu
dynes gegužės 31 dieną. Kartiviai 
atidengė ugnį į besimeldžimčių 
čiabuvių būrį, jų tarpe kataliki ku
nigą, moteris ir vaikus, nukaudanijų 
vienuolika asmenų. Kareiviai sumė 
ir kankino kitus 40 čiabuvių, įtrda- 
mi juos maistu paremiant "Laisvsios 
Papua" sukilėlius.

| Rugpjūčio 28 d. Bosnijos ser- 
•fbai minosvaidžiais apšaudė Sarajevo 
| rinkas, užmušdami 37 civilius, su- 
: žeisdami 40 žmonių ir galiausiai 
| susilaukdami NATO reakcijos. Tris 
1 paras, nuo rugpjūčio 30 iki rugsėjo 1 
Į d. NATO karo aviacija intensyviai 
j puolė Bosnijos serbų artilerijos po- 
’zicijas uždraustoje zonoje apie Sa- 
| rajevą bei amunicijos sandėlius, štabų 

būstines ir kitus karinius taikinius
I ties Pale, Sarajevu,1 Gorazde.
j NATO lėktuvai skridimus at- 
Įliko iš JAV lėktuvnešio "Teodoras 
| Ruzveltas" Adrijos jūroje bei iš bazių 
’ Italijoje, nustodami tik vieno lėktuvo, 
| prancūzų Mirage tipo sprausminio 
į lėktuvo, priešlėktuvinės raketos 
| pašauto Pale srityje.

Z. Okonski. Pirmąją vizito dieną jis 
Vilniuje susitiko su Lietuvos Krašto ap- • 
saugos ministru L. Linkevičiumi ir kitais 
aukšto rango krašto apsaugos pareigūnais 
bei politikais. Sekančią dieną jis praleido 
Klaipėdoje, susitiko su Lietuvos karinio 
laivyno vadu ir jo padėjėjais, inspektavo 
karo laivus. Per susitikimus buvo aptarti 
NATO išplėtimo klausimai, tarpusavio 
bendradarbiavimas NATO taikos pa-; 
laikymo misijose, oro erdvės kontrolės . 
problemos.

Seimo pirmininkas Č. Juršėnas, taip 
pat dalyvavęs pasitarimuose, sakėLais- | 
vosios Europos radijui, kad Lietuvos ir 
Lenkijos sutartis paskatino visapusišką | 
tarpusavio bendradarbiavimą, įskaitant ir 
karinę sritį. Z. Okonskio vizitas buvęs I 
labai draugiškas ir jo metu pasirašyta pora , 
Lietuvai naudingų protokolų. Sutaria, kad ' 
Lietuva iš Lenkijos gaus konkrečios pa- i 
galbos ginklais, amunicija ir karo techni
ka. Taip pat buvo sutarta glaudžiau | 
bendradarbiauti oro erdvės kontrolės sri
tyje ir NATO taikos palaikymo operaci- | 
jose. Planuojama sudaryti bendrą taikos 
palaikymo batalijoną, susidedantį iš lyg- j 
aus skaičiaus lenkų ir lietuvių karių. Z. 
Okonski išreiškė nuomonę, kad bendromis I 
Amerikos lenkų ir lietuvių pastangomis 
reikiaskatinti JAV politikus paremti Lenk
ijos ir Lietuvos priėmimą į NATO.

Prasidėjo mokslo 
metai

Rugsėjo 1 dieną Lietuvoje 
sidėjo nauji mokslo metai. Kaip ir kitais 
metais, Lietuvos mokyklos turi įvairių 
problemų - trūksta kvalifikuotų moky
tojų, vadovėlių, remonto reikalauja 
studentų bendrabučiai, o pinigų tam nėra. 
Prieš mokslo metams prasidedant, Vil
niaus Komunalinio svaikatos centro 
darbuotojai lankėsi sostinės aukštųjų 
mokyklų bendrabučiuose ir inspektavo 
jų sanitarinę būklę. Apie tai Komuna
linio sveikatos centro, higienos poskyrio 
vadovas Stasys Opulskis kalbėjo Laisvo
sios Europos radijui.

S. Opulskis pasakojo, kad Vil
niaus aukštosiose mokyklose buvo pa
tikrinti ne tik bendrabučiai, bet ir moky
mo laboratorijų korpusai. Technikos 
universitete, kuris buvo atsakingas už žmonių kreipėsi į imigracijos ministeriją, siekdami susigrąžinti prarastą Austra- 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynių dalyvių 
apgyvendinimą, bendrabučiai neseniai 
suremontuoti, pastatytas net vienas nau
jas bendrabutis. Nėra labai blogai nei 
Konservatorijoje, nei Pedagoginiame 
institute, nei Dailės akademijoje. Tačiau, 
Vilniaus universitete situacija tiesiog 
siaubinga, sakė S. Opulskis. Viskas 
apleista, langai nevalyti, dalis jų 
išdaužyti, kampuose pilna šiukšlių, 
išvietės užsikimšę, nevalytos, dušais 
naudotis neįmanoma. Universiteto va
dovybė skundžiasi, kad neturi lėšų 
bendrabučiams sutvarkyti, trūksta pinigų 
net atlyginimams mokėti.

1995. 9. 4 
Mečislovo Ščepavičiaus pieš. Spaudai paruošė J. RŪBAS

atkelta iš 1 psl.

V. Landsbergio 
raginimas Lietuvos 

politikams
Pastaruoju metu Vidurio ir Rytų 

Europoje plačiai komentuojamos Va
karuose pasirodžiusios publikacijos apie 
tariamus NATO plėtimosi planus. Iš 
Vakaru politikų pasisakymų stiprėja 
įspūdis, kad NATO sąjungininkai nenori 
skubėti įtraukti naujų narių - bent iki 
Rusijos ir JAV prezidentų rinkimų. Kol 
kas tik nustatinėjami naujų narių 
priėmimo kriterijai ir procedūros, svarsto
mi įvairūs pasiūlymai, bet nuo konkrečių 
sprendimų susilaikoma. Atrodo, kad 
NATO sąjungininkai nori laimėti laiko, 
pažiūrėti, kaip susiklostys Rusijos ir JAV 
santykiai po šių šalių prezidentų rinkimų.

Tokioje delsimo atmosferoje, Vi
durio Europos, o ypač Pabaltijo šalyse 
auga nepasitikėjimas Vakarais ir baimė, 
kad jos bus vėl atiduotos Rusijos įtakos 
sferai. Lietuvos valdančiosios partijos 
politikai tvirtina, kad viskas vystosi pagal 
planą ir nėra ko baimintis dėl ateities 
(vienas iš Melbourne besilankančių LDDP 
vadovų pokalbyje tvirtino, kad Lietuva 
taps NATO nare dar šiame šimtmetyje). 
Iraimei, ne visi Lietuvos politikai gyvena 
tokiomis iliuzijomis. Seimo opozicijos 
lyderis V. Landsbergis spaudos kon
ferencijoje pareiškė, kad dėl priėmimo į 
NATO reikalinga aktyvi politika. Pasak 
jo, nevalia sėdėti rankas sudėjus ir tik 
žiūrėti, kas bus toliau. NATO išplėtimo 
klausimu iš Lietuvos nuolat turėtų eiti 
įvairūs pasiūlymai, informacija, pagrįsti 
argumentai į NATO vadovybę. Ar Lietu
vos Vyriausybė turi nuolatinius konkrečius 
pasiūlymus NATO "Partnerystės taikos 
labui" programai? - klausė opozicijos 
lyderis spaudos konferencijoje - ir atsakė 
manąs, kad tikriausiai ne. Konferencijoje 
taip pat buvo išplatintas V. Landsbergio 
pareiškimas dėl gerų ir normalių santykių 
su Rusija.

Lenkijos ministro 
vizitas

Rugpjūčio 28 - 29 dienomis Lietu
voje lankėsi Lenkijos Gi nybos ministras

" NATO grąso atnaujinti puo- 
| limus, jei serbai neatitrauks savo 
’ sunkiųjų ginklų 20 km. ratu nuo 
| Sarajevo ir neatstatys laisvo su- 

1 sisiekimo su Sarajevu bei jo aerouos- 
I tu. Serbai taip pat turi prižadėti 
| nepulti Gorazdės ir Tuzlos Jungtinių 
' Tautų deklaruotų saugiųjų sričių.

pra-

Rugpjūčio 30 d. Canberroje 
| mirė Dame Pattie Menzies, il- 
igamėčio Australijos ministro pir- 
’ mininkb Robert Menzies našlė, su- 
I laukusi 96 metų amžiaus.

ZftY.

Burmos opozicijos lyderė Aung 
i San Suu Kyi kreipėsi į tarptautinius 
I biznierius, jų tarpe ir į australus, kad 
jjie susilaikytų nuo lėšų investavimo 
! Burmoje, kol ten nebus įvestas de- 
| mokratinis režimas. Dabartinių in- 
= vesticijų pelnu naudojasi tik 
| valdančioji karinė chunta, o kraštas 

• skęsta skurde.

Rugpjūčio 30 d. Gruzijos 
prezidentas Edvardas Ševamadzė iš
liko gyvas, nors lengvai sužeisas, 
po bandymo jį nužudyti Tbilse. 
Radio bangomis kontroliuojama bu
ba sprogo jo motorkadai išvyksnt 
iš Gruzijos parlamento rūmų.

Pasaulio dėmesį traukia vi 
tarptautinės moterų konferenciis, 
vykstančios Kinijoje, dėl Kinjos 
policijos grubaus kišimosi ir kontrcės. 
Konferencijos dalyvės yra nulat 
sekamos ir saugumo agentų filmua- 
mos. Policija neleido australų me- 
rims delegatėms pasikalbėti savar- 
pyje Beidžingo viešbučio sa:je, 
atimdami mikrofonus, video apra- 
tus. Į konferencijos atidaryto 
iškilmes policija neįleido Pietų Ar
kos delegacijos su Winnie Manda 
priekyje.

Įdomu, kad Japonijos motų 
delegacijai Beidžingo konferencije 
vadovauja ne moteris, o vyis, 
Japonijos, ministrų kabineto sefe- 
torius.

Prancūzija neketina atsisayti 
nuo branduolinių ginklų bandyti/ 
Mururoa atole, nežiūrint tarptautių 
procesų. Jie jėga užėmė du "žalių" 
organizacijos laivus, priartėjuss 
prie Mururoa " uždraustos zone',' 
vieną jų tarptautiniuose vandenys.

AUSTRALIJOS PILIETYBES ATSTATYMAS
Rugpjūčio 30 d. Australijos Imigracijos Departamento, NSW direkt- 

riaus pareigas einantis p. Steven Carter, supažindino etninių grupių atstovus a 
naujuoju imigracijos įstatymu, norint susigrąžinti prarastą Australijos pilietybę.

Paskutiniais metais keletas šimtų praradusių Australijos pilietybę

lijos pilietybę. Naujas įstatymas įgalina ir nusako, kas ir kokiomis sąlygomis gali 
kreiptis į ministeriją, kad pilietybė būtų atstatyta.

Australijos pilietybę praranda žmonės turintys Australijos pilietybę, 
paprašę ir priėmę kitos šalies pilietybę . Tačiau svetimos valstybės piliečiai 
priimdami Australijos pilietybę, gali turėti dvigubą pilietybę, jei pirmykštis 
kraštas iš jo pilietybės neatima.

Sydnėjaus Apylinkės valdybos įgaliotas atstovas A. Reisgys iškėlė 
Australijos piliečių, lietuvių kilmės žmonių problemas, norint susigrąžinti savo ar 
tėvų paliktą turtą Lietuvoje, kur dabartinė vyriausybė, perėmusi konfiskuotą turtą 
iš Sovietų Sąjungos, dabar riša turto, ypač žemės atgavimą, su privaloma Lietuvos 
pilietybe. S. Carter prižadėjo tai perduoti Imigracijos ministrui senatoriui Niek 
Bolkus.

Buvo patarta, kad prieš priimant svetimos valstybės pilietybę, žmonės 
pasitartų su imigracijos departamento pareigūnais. Sulig naujuoju įstatymu pilie
tybė gali būti greitai vėl sugrąžinta.

Dvigubos pilietybės klausimas yra svarstomas Federalinio parlamentto 
pakomisijose, tačiau greito nutarimo tikėtis negalima. nukelta į 3 pslL
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iu xiiiu tnii xi s n vicių biriose Lietuvos mokslininkas Australijoje

XVIII AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENŲ 
1994 m. ADELAIDĖJE APYSKAITA

PAJAMOS: $: IŠLAIDOS: S:

Bilietai 19702.00 Salių nuoma 6800.00

L D. atidarymas 608.70 Naujųjų Metų Balius 12129.70

Programos - aukomis prie įėjimo 1074.05 šviesos, garsas, sceniniai priedai 872.50

Reklamos 540.00 Skelbimai, spausdinimas, 
kopijavimas ir kt

3860.45

1 Palūkanos ir komisai
584.00 Programų vadovų ir atlikėjų 2238.90

1 Parama-aukos 5375.00 Pašto išlaidos 170.85

i Kitos pajamos 300.00 Administracija Ir draudimas 637.35

I
, Paskola iš ALF 12000.00 A. Sutkaus Foto paroda 375.00

I Grąžinta paskola 12000.00

II___________'/S' _______ 39084.75

IĮ Likutis pervestas 
ALB Krašto Valdybai

1099.00

U BALANSAS 40183.75 BALANSAS 40183.75

Profesorius Arūnas Krotkus, dir
bąs Puslaidininkių Fizikos Institute 
(Semiconductor Physics Institute) 
Vilniuje. Rugpjūčio gale jis dalyvavo 
tarptautinėje konferencijoje "DPC - 
95" - (Dynamical processes of exited 
state in solids) Cairns, Quenslande. 
Čia, konferencijos rengėjų pakvies
tas, skaitė pranešimą apie "Labai 
sparčius procesus puslaidininkiuose". 
Esame painformuoti, kad jis po to 
vieną mėnesį dirbs Australijos Tau
tiniame universitete Canberroje.

Profesorius A. Krotkus bendra
darbiauja ir su Dr. R. Zakarevičiumi 
iš N.S.W. Universiteto Sydnėjuje, 
kuris 1992 metais praleido Puslaidi
ninkių Fizikos Institute, Vilniuje

šešis mėnesius.
Profesorius A. Krotkus yra tarp

tautinio garso mokslininkas. Tik 
šiemet jis paskelbė virš 20 straipsnių 
svarbiausiuose tarptautiniuose šios 
srities žurnaluose. Prieš atvykdamas į 
Australiją jis skaitė paskaitą tarp
tautinėje konferencijoje Čikagoje. 
Neužilgo po grįžimo į Lietuvą jis vėl 
vyks į tarptautinę konferenciją Nico
je, Prancūzijoje.

Šiuo metu jis svečiuojasi Syd
nėjuje pas Dr. Ramutį Zakarevičių.

ProfesoriAus A. Krotkaus pavyzdys 
rodo, kad Lietuvos mokslininkai gali 
lygintis su geriausiais pasaulyje.

"M. P." informacija

ALB Adelaidės Apylinkės Kontrolės Komisija patikrino ir rado atskaito
mybę ir kasos knygą tvarkoje. Adelaidė, 1995 m. birželio mėn. 29 d.

18-jų Australijos Lietuvių Dienų rengimo komitetas dėkoja visiems 
prisidėjusiems prie Lietuvių Dienų kultūrinio turtingumo ir malonios nuotaikos 
įnešimo į Australijos Lietuvių Dienas.

Pasimatysime 1996 metais Melbourne.
V. OPULSKIS

Rengimo komiteto pirmininkas

SVARBUS ĮVYKIS ADELAIDĖJE

Profesorius A. Krotkus (kairėje) ir Dr. R. Zakarevičius Sydnėjuje
Nuotrauka: R. Ratas

Šeštadienį, rugsėjo 23 dieną ir 
sekmadienio rytą, rugsėjo 24 d. Ade
laidės latvių namuose įvyks labai įdomi 
konferencija apie Lietuvą ir kitas Pa
baltijo valstybes. Įvairių sričių žinovai 

Įskaitys virš 12 paskaitų; jų tarpe bus 7 
aktualios paskaitos apie lietuvius ir Lie
tuvą. Tai reta proga Adelaidės ir apylin-

> kių lietuviams išgirsti, ką Australijos 
akademikai galvoja ir rašo apie mūsų 
kraštą.

Šį svarbų įvykį organizuoja Pa
baltijo Studentų draugija (AABS - 
Association for the Advancement of 
Baltic Studies). Latvių namai yra netoli 
Adelaidės miesto centro: 4 Clark Street, 
IVayville, S. A. Dalyvavimas visoje 
konferencijoje kainuos tik $ 8, galima 
užsimokėti ’ prie įėjimo jau nuo 8.30 
oooooooooooeooooooooeocoocoooej

AUSTRALUOS...
likella iš 2 psi. 8

Visa iš imigracijos įstaigos 8 
auta medžiaga perduota Sydnėjaus o 
Apylinkės valdybai. Suinteresuoti gali 9 
reiptis į Apylinkės valdybą arba tie- X 
log į Imigracijos departamentą. Pri- X 
aenama, kad šis įstatymas liečia tik 8 
tos asmenis, kurie neteko Australijos 0 
ilietybės ir siekia ją vėl atstatyti. X

Anskis REISGYS 8

vai. ryto ir baigsis 6.00 vai. vakaro. 
Sekmadienį konferencija tęsis nuo 9.30 
vai. ryto iki 12.30 vai.

Paskaitos bus anglų kalba. Todėl 
jos tiks ir vyresnio amžiaus dalyviams, 
ir mūsų jaunajai kartai, ir. nelietuviams. 
Mums ypač įdomios bus paskaitos apie 
lietuvių liaudies dainas (Jennifer 
Rakauskas / Brisbane); apie tarptautinę 
pagalbą Lietuvos sužalotos gamtos 
atstatymui (Amanda Banks / Hobart); 
apie šių laikų Lietuvos vidurines mo
kyklas (Isolda Davis / Adelaide); apie 
šaltinius Pabaltijo tyrinėtojams (Giedrė 
van den Dungen I Adelaide); apie Sigito 
Gedos poeziją (Edward Reilly I Gee
long) apie mūsų tradicijų išlaikymą 
(Daina Pocius / Adelaide); ir apie Lietu
vos ekonomiką (Algis Taškūnas / 
Hobart).

AABS paprastai ruošia tokias 
konferencijas Australijoje kas antrus 
metus. Lig šiol jau įvyko septynios, bet 
visos buvo Melbourne. Šiemet pirmą 
kartą tokio mąsto akademinis Pabaltijo 
pagarsinimas įvyks Pietų Australijoje - 
todėl labai svarbu, kad mūsų tautiečiai 
nepraleistų šios retos progos pasisemti 
naujų žinių ir padiskutuoti mums 
rūpimais klausimais.

Prie įėjimo rengėjai taip pat 
pardavinės aukštos kokybės knygas 
anglų kalba apie Lietuvą: "Lithuania's

Environmental Problems" - $ 7.50; ir 
"Lithuania in 1991" - $ 9.95. Palyginus 
su kitų knygų kainomis, tai labai pigios 
knygos - bet jų jau mažai belikę, 
pirkėjams patartina nedelsti.

Registruotis galima iš anksto, nu
siunčiant užmokestį Mr. F. H. Gailitis, 
10 Regent St, Millswood, S. A. 5034. 
Kaip jau minėta, klausytojai galės 
užsiregistruoti ir konferencijos dieną 
nuo 8.30 vai. ryto.

Deja AABS rengėjai ima senti ir 
nežinia, kiek tokių subuvimų dar pajėgs 
surengti ateityje. O labai svarbu, kad 
Lietuvos vardas neišnyktų iš Australijos 
akiračio - ypatingai iš mokslo židinių, 
universitetų ir vietinės spaudos.

Tad naudokimės šia reta proga 
ir šeštadienį, rugsėjo 23 dieną, bei sek
madienį rugsėjo 24 dieną visi traukime 
į aštuntąją AABS konferenciją latvių
namuose. Tomas TAMULEVIČIUS

Gyvendama užsienyje aš negalėjau ištiesti pagalbos rankos iškilus reikalui.
Širdingai dėkoju

poniai Onutei KAPOČIENEI,
kad Jūs už mane ištiesėte ranką senatvėje paliegusiam mano tėvui, 

patalpinote jį į senelių prieglaudą.
Lietuviškas ačiū Sydnėjaus Lietuvių Moterų Draugijai.

Liuda APINYTĖ - POPENHAGEN
Kansas, USA

PAGERBDAMI 
AMŽINYBĖN IŠĖJUSIĄ

A. f A. VALERIJĄ JUZĖNIENĘ 
vietoj gėlių aukoja $ 30 "Mūsų Pastogei" 

Kotryna Bačiulienė ir Algis Bačiulis
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Tęsinys iš praeito numerio

Išklajojome ko ne visas įdo
miausias Kauno vieteles, o jų daug - 
pradedant neprilygstamąja Laisvės 
alėja, Ąžuolynu, Mickevičiaus 
slėniu, Įgulos, Vytauto, Prisikėlimo 
ir kt. bažnyčiomis, muziejais... Visko 
nesuskaičiuosi! Šiandien bandysiu 
papasakoti savo įspūdžius dar apie 
kelias Kauno miesto įdomybes - Kau
no pilį, Vytauto Didžiojo muziejų, 
Mykolo Žilinsko dailės galeriją ir 
Botanikos sodą.

Kauno pilis, apsupta jos did
vyrišką praeitį vaizduojančiais padavi
mais, legendomis, dailininkų pa
veikslais, aprašyta storose istorijos 
knygose, visada mane žavėjo, tad 
kaip gi, būdamas Kaune, jos ne
aplankysi?..

VYTAUTO DIDŽIOJO MUZIEJUS IR BOKŠTAS SU KARILIJONU
Nedaug išjos belikę - ko priešas 

nenuniokojo, laiko dantys suėdė...
Archeologų atlikti kasinėjimai 

dabartinės pilies vietoje - Nemuno ir 
Neries santakoje - rodo, kad žmonių 
čia gyventa jau IV - V amžiuje. 
Pirmoji mūrinė Kauno pilis pastatyta 
XIII amžiuje, apjuosta 2 metrų storio 
dviem sienomis, kurios buvęl2 - 13 
m. aukščio. Bokštų ši pilis neturėjusi. 
1362 m. ją sugriovė kryžiuočiai. Pilis 
atstatyta ir sugriauta dar keletą kartų. 
XV - me amžiuje jos sienos buvę 3,5 
m. storio ir virš 10 m. aukščio, 
apsuptos gilaus perkaso. Kampuose 
buvę pastatyti 4 masyvūs bokštai. 
Pilis ir jos kiemas, nors ir apgriauti, 
dar buvę naudojami iki 1863 m., o po 
to jau buvo palikti užmarščiai... Šiuo 
metu dalis išlikusių sienų ir vienas 
bokštas dalinai restauruoti ir ap
saugoti nuo tolesnio irimo.

Mums ten būnant pilies griu
vėsiai skendo vasaros saulėje ir sunku 
buvo įsivaizduoti, kad kažkada čia 
vyko nuožmios kovos su žiauriaisiais 
kryžiuočiais, kad ant jos sienų žuvo 
šimtai, gal tūkstančiai lietuvių, gynu- 
sių savo krašto laisvę!..

Vytauto Didžiojo Karo Muzie
jus Donelaičio gatvėje įsteigtas 1921 
m. VI. Nagio - Nagevičiaus, bet į 
dabartines (arch. V. Dubeneckio su
projektuotas) patalpas perkeltas tik 
1936 metais.

Labai gražiai suplanuota prie 
muziejaus esanti aikštė. Kairėje jos 
pusėje yra atstatytas Nežinomo Kario 
paminklas ir kapas. Ant šalia kapo 
esančio aukuro dega amžinoji ugnis. 
Dešinėje pusėje, aikštės gale-Laisvės 
statula. Nuo jos iki Nežinomo Kario 
kapo eina - dviem eilėm - tautai 
nusipelniusių asmenų biustai: Dr. J. 
Basanavičiaus, Dr. V. Kudirkos,VI. 
Putvinskio ir daugelio kitų. Muzie
jaus pastato kairėje - skulptūros - 
paminklai: '"Knygnešys", "Lietuvos 
mokykla 1864 - 1904", "Sėjėjas".

Sovietmečiu pastatytas poetės S. 
Neries paminklas iš aikštės iškeltas 
prie jos kapo Petrašiūnų kapinėse.

Muziejaus ekspozicijose vaiz
duojamas ekonominis kultūrinis ir 
politinis gyvenimas akmens, žalvario 
ir . geležies, amžiaus žmonių, gyvenu
sių Lietuvos teritorijoje nuo X tūks
tančių metų pr. Kr., t.y. paleolito ir 
mezolito laikotarpių.

Kambarys po kambario, paroda 
po parodos... Ginklų vystymasis - nuo 
lanko ir ieties, riterių šarvų iki 
modernių šaunamųjų. Kunigaikščių 
gadynę vaizduoja valdovų portretai, 
herbai, jų rašyti raštai ir t.t. S. Dariaus
- S. Girėno "Lituanicos" kelio galas 
1933 m. Soldino pušyne vaizduoja 
kraupią šių mūsų didvyrių mirtį. Lie
tuvos nepriklausomybės kovos 1918 - 
20 m. pavaizduotos fotografijom ir 
įvairiais reliktais; kovose už tautos 
laisvę žuvo - mirė 2467 vyrai, sužeisti
- 2677, iš jų invalidais liko 154. 
Sovietmečio tremtinių likimas pa
vaizduotas nuotraukom ir įvairiom 
atmenom iš jų gyvenimo, atvežtais 
kryžiais is Sibiro. Čia ir partizanų ko
vos su okupantu pavaizdavimas - 

nuotraukos, išlikę dokumentai ir kt.
Visko neišskaičiuosi, nes eks

ponatų ne tūkstantis ir ne du, greičiau 
šimtai tūkstančių. Čia sukaupta tautos 
istorija, o muziejus tautos šventovė.

Mykolo Žilinsko Dailės Ga
lerija visai prisiglaudusi prie Įgulos 
bažnyčios. Pirmadieniais ir antradie
niais ji neveikia, tad sulaukę trečiadie
nio nusipirkom bilietus ir pasileidome 
perjos 18 salių ir 6 fojė. Vieno atsi
lankymo šioje galerijoje mažai, bet kai 
laikas ribotas - ką darysi?.. O 
pasižiūrėti čia yra tikrai daug ko.

Galerijos pagrindą sudaro Vo
kietijos lietuvio milijonieriaus Myko
lo Žilinsko apie 2000 padovanotų 
paveikslų ir skulptūrų (tarp kitko ir 
pati galerija 1980 - jo dešimtmečio 
bėgyje yra pastatyta jo pinigais). 
Rinkinyje svarbią vietą užima italų 
tapyba iš XVI - XVII a. Juos seka 
Flandrijos ir Olandijos (XVI - XVII 
a.) dailininkų darbai. Gausiausias esąs 
vokiečių dailininkų darbų rinkinys 
(XVI - XVII a.), bet yra ir kitų tautų 
dailininkų kūrinių, nors ir ne taip gau
siai: belgų, danų, latvių, norvegų, 
suomių, švedų... Itin vertinga M. 
Žilinsko kolekcijos dalis, išeivijoje 
gyvenusių dailininkų P. Domšaičio 
(1880 - 1925), A. Veščiūno (1921 - 
1976), V. Kasiulio (g. 1918 m.) ir kitų 
originaliais darbais.

M. Žilinsko kolekcijos užima 9 
sales ir 4 fojė. Pirmojo aukšto salėse 
išstatyta įvairių tautų: kinų (I - II a.), 
japonų, vokiečių, prancūzų, danų, 
italų, anglų, rusų, austrų, čeko- 
slovakų, lenkų dekoratyvinė kerami
ka, indai, gobelenai ir kt.

Fundatorius mirė 1992. 02. 09, 
dar spėjęs pamatyti galerijoje išstaty
tas savo kolekcijas.

Kauno botanikos sodo Aukšto
joje Fredoje žinoma neprilyginsi prie 
tokių kaip Sydnėjaus ar Melbourne 
sodų. Bet jis labai svarbus Lietuvai. 
Jų Lietuva turi du - Kauno (74 ha) ir 
Vilniaus (7,5 ha).

"Kauno botanikos sodo pa
grindiniai skyriai yra: maistinių ir 
pašarinių augalų, techninių augalų, 
vaistinių augalų, rozariumas, alpi- 
nariumas, augalų geografijos, den
drologijos (arboretumas), parkas, šilt
namiai (800 kv. m.) su subtropikų ir 
atogrąžų kraštų augalais, augalų ap
saugos laboratorija. 1963 m. turėjo 
4050 rūšių augalų, iš jų 1300 
šiltnamiuose. Nagrinėjami dekoraty
vinės sodininkystės klausimai, o taip 
pat vaistinių, aliejinių, prieskoninių 
augalų introdukavimio ir aklimatiza- 
vimo klausimai. Ištirta nemažai au
galų rūšių, jų agrotechnika ir galimu-' 
mas kultivuoti Lietuvoje. Sukurta 
naujų apynių, gėlių veislių. Palaiko 
ryšius ir keičiasi sėklomis sau 100 
užsienio botanikos sodų. Kauno 
botanikos sodą įsteigė Kauno univer
sitetas 1923 metais, buvusio dvaro 
teritorijoje". (Žinios iš "M. L. T. E.”).

Mūsų romantišką pasivakščio- 
jimą botanikos sode, stebin tven
kiniuose tarp žydinčių vanden lelijų 
beplaukiojančias gulbes ir lakines 
antis, sutrukdė užėjęs staigus ’asaros 
lietus. Teko "gelbėtis" sušokat į au
tomašiną!.. (B. d.) Brons Žalys

Pranešimai iš Melburno
1. Gautas laiškas iš p. Z. E. Jschen, 

kuri studijuoja 1947 - 1952 ntų emi
grantų - pabaltiečių pergyvemus ir 
įsikūrimą Australijoje. Susbmėję 
rašykite arba skambinkite:

Mrs. Z. E. Leschen
RMB 1540
MYRTLEFORD 3737
Tel.: (057) 542 2279
2. Gautas laiškas iš p. Sons My- 

cak, kuri studijuoja etninę bratūrą 
Australijoje (stipendija miama 
federalinės valdžios). Norėtųauti že
miau pateiktas informacijas:

* Rašytojų pavardes ir jų vikalus;
* Kas padėjo išleisti leidin;
* Literatūrinės ir artistinė grupės 

apylinkėje;
* Leidėjų ir laikraščių pavainimai;
* Bendruomenės archyvai;
* Organizacijos ir jų vadoii.
Rašykite ir skambinkite:
Mrs. S. Mycak
School of English,
The University of New Soh Wales 
Tel.: (02) 385 2298, 
Fax.: (02) 385 1047.
3. Sveikatos departamentaraneša, 

kad visiems piliečiams pasiekuems 60 
metų ir dar neturintiems "Senr Citi
zen" kortelės kreiptis į:

Seniors Card Program
P. O. Box 4316 PP
G. P. O. Melbourne 3000
Tel.: (03) 9616 8241,
Fax.: (03) 9616 8332.
Korteles turintiems piliečius sutei

kiami įvairūs finansiniai palenvinimai.
4. Melbourne Octoberfes- Exibi- 

tion Society Inc. kreipiasi į Mboumo 
Apylinkės lietuvių organizacijar prašo 
prisijungti prie šių metų spalio I - 28 - 
29 d.d. iškilmių. Šių iškilnų metu 
siūloma veltui suteikti stalus palavinėti 
tautiškus ir t.t. suvenyrus ir dalyauti su 
tautiškais rūbais ir vėliava isenoje 
Melbourne:

Octoberfest- Exibition Soety Ine.,
H. FREI P. O. Box 1221
North Richmond 3121
Tel.: 9349 1469.
Dėl smulkesnės inforaciįos 

skambinkite ar rašykite:
P. Mičiulis
P. O. Box 2150
Mount Waverly 3149
Tel.: 9807 9181.

ALB Melbourne Apylinkės Valdybos kraterius
P. IČIULIS

Mielam p.
VINCUI AUGISTIVA Vilti, 

perėmusiam "Mūsų Pastebės" 
redagavimą laike mano atosogų, 

nuoširdžiai dėkoju.
B. ŽALYS
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IŠSAUGOKIME PAŽAISLĮ
Kiekviena tauta turi savo kalbą, 

(įpročius, kultūrą ir paminklus, me- 
ančius istorinius įvykius bei asmenis.

Lietuva jų irgi nemaža turėjo. 
Ikupacijos dešimtmečiais daug kas 
«ivo sunaikinta ar panaudota pro- 
miškiems tikslams. Pūstelėjus laisvės 
tėjui, vienas po kito paminklai ėmė 
itgimti, ne tik atmintyje, bet ir

Vienas iš didžiausių meno ver
tybių ne tik Lietuvoje, bet ir visoje 
Vidurio Europoje yra Pažaislio 
rchitektūrinis ansamblis, kuris, 
^stovėjęs virš 300 metų ir turėjęs 
bug šeimininkų, ir šiandien tebe
ūkia įvairių kraštų keliautojų dė- 
lesį. Ekskursijų metu vienas suomis 
ra taip išsireiškęs: "Negalvojom, kad 
iiropos pakraštyje (iš tikrųjų vi
lnyje - autoriaus pastaba) yra toks 
erlas". Gaila, kad tas "perlas" dar 
reblizga visu savo grožiu ir galimu 
įuošnumu. Praėjo jau daug metų, kaip 
is architektūrinis šedevras restauruo
tinas (pradėta apie 1970 m. ir buvo 
įlanuota baigti per 20 metų), deja dar 
ii dabar neužbaigtas. Okupacijos 
netais atlikti darbai daug kur neko- 
ybiški ir neužbaigti. Kad mūsų tautos 
perlas" džiugintų lankytojų ne tik akį, 
•et ir širdį, reikalinga dar daug darbo 
• lėšų.

1992 metais Lietuvos šv. Ka- 
itniero seserų Kongragacijai su- 
tąžinus Pažaislį, pirmuosius du me
ls bažnyčios ir virenuolyno restau- 
ivimui lėšų skyrė vyriausybė. Šiais 
lėtais buvo paskirta 144000 litų tik 
ažnyčios konservavimui, o viso 
nsamblio remontui bei priežiūrai 
šų nėra. Tačiau jau nuo 1994 metų 
egužės mėnesio ne tik remonto, bet 
■ konservavimo darbai nevykdomi, 
les paskirtų pinigų Vyriausybė dar

Lietuvoje statomi nauji namai, 
Ikasama Vilniaus žemutinė pilis, o 
ažaislis, taip visų mylimas, palieka- 
las laukti geresnių laikų.

Sugrįždamos į Pažaislį no- 
jome, kad po sunkaus laikmečio 
■alinta tautiečių dvasia čia rastų 
gaivą, poilsį ir ryžtą pakilti naujam 
yvenimui. Gavusios iš Vokietijos 

Vėdarą (lovų, čiužinių ir patalynės), 
Isčiame Svečių name pradėjome 
iiminėti įvairaus luomo bei amžiaus 
tolektantus (kunigų seminarijos 
ierikai, seserys vienuolės, šeimos, 
identai, moksleiviai, Kaliningrado 
ikų stovykla ir kt.). Šis gražus 
imtos kampelis labai teigiamai vei- 
a žmones. Kaip jie patys sako, čia 
asiškai atsigaivinama.

Tačiau vystant šią veiklą, susi
name su sunkumais. Vien savo 
bmis negalime apšildyti tokio 
teliopastato, ypač kai labai pabran- 
t visų rūšių kuras. Žiemą ne- 
tentose patalpose rekolekcijų pra- 
iti neįmanoma. Bandėme pašildyti 
lis kambarius elektrinėmis kros

nelėmis, bet tai ne išeitis. Dėl tos 
priežasties labai ribojama mūsų veik
la, o be to nuo drėgmės nukenčia ir 
pats pastatas, o tai mums labiausiai 
kelia rūpestį.

Sugrįžome į tuščias patalpas. 
Neberadome to, ką išeidamos pa
likome (išgabenti likę senoviniai 
baldai, pertvarkytos ir muziejui pri
taikytos vienuolių gyvenamos patal
pos). Reikėjo vėl pradėti kurtis iš 
naujo. Ačiū Dievo Apvaizdai, kuri 
veikia ir rūpinasi per gerus žmones, 
ypač Amerikos seseris kazimierietes 
ir pasauliečius, kurie atvykdami 
paremia savo aukomis. Jų dėka įsi
kūrėme. Šiek tiek aptvarkėme aplinką, 
tačiau pilnai ją sutvarkyti neįsten
giame. Statybininkai per tą 20 restau
ravimo metų vienuolyno kieme pa
liko didžiulius kalnus visokiausių 
šiukšlių ir statybinių atliekų. Visa tai 
labai gadina aplinkos vaizdą. Savo 
Jėgomis jų išvežti negalime, nes 
neturime lėšų (pačių statybininkų 
nuomone, reikėtų keliolikos tūks
tančių litų).

Mums labiausiai rūpi kuo grei
čiau užbaigti darbus bažnyčioje, kad 
ją atšventinus, galėtume naudotis ne 
tik mes, bet ir pasauliečiai. Bažnyčios 
kupolas jau atrestauruotas, bet dar 
daug darbo presbiterijoje, paskliautėse 
k šoninuose koridoriuose. Neturime 
bažnytinio inventoriaus (suolų, klau
syklų, altoriaus). Šiuo metu sekma
dienio pamaldos vyksta Svečių name, 
laikinai įrengtoje koplyčioje, kurioje 
vasarą nebesutelpa žmonės.

Norime kreiptis į Australijos 
lietuvius ir kitus geros valios žmones, 
kad pagal galimybę paremtų šį 
bendrą tautos reikalą. Aukotojai ne tik 
papuoš Pažaislį, bet ir įamžins čia 
savo pačių vardus. Jų dėka Pažaislis 
išliks ateities kartoms kaip visos tau
tos turtas ir pasididžiavimas.

Turėdamos lėšų, pačios pasi
rinksime darbininkus, kurie darbus at
liks geriau ir greičiau.

Už aukas iš anksto dėkojame. 
Už geradarius visos seserys kasdieną 
meldžiasi ir kas mėnesį aukojamos šv. 
Mišios.

Pažaislio atstatymo darbams 
pinigus galima pervesti pagal šiuos 
bankų rekvizitus:

Commonwealth Bank of Aus
tralia International, HO Level 6, 48 
Martin Place, Sydney NSW 2000, 
Australia. Tel.: (02) 227 3824, Telex: 
AA 2544 Combank, S.W.I.F.T.: 
CTBA AU 2S, Account No 1135- 
375401-099.

For credit to State Commercial 
Bank of Lithuania, Basanavičiaus 7, 
Vilnius, Lithuania, Fax.: (370 2) 
225726, Telex: 261246 OPERA SU.

For further credit to Kaunas 
Branch, Lietuvos šv. Kazimiero 
seserų kongregacija, account No 
06400029/701070389.

Lietuvos šv. Kazimiero seserys

PAŽAISLIO VIENUOLYNO BAŽNYČIA

Vis dažniau ir dažniau pasi
girsta pesimistiškų balsų apie men
kėjantį užsienio lietuvių kultūrinį 
gyvenimą. Tos veiklos: vandenis stip
riai pajudino po Antrojo pasaulinio 
karo Ameriką pasiekusi naujųjų 
imigrantų banga. Juk Lietuvą paliko, 
bėgdami nuo žiauraus okupanto, 
patys pajėgiausi žmonės - inteligent
ija, profesionalai, menininkai, rašy
tojai, na žinoma ir daug vargingojo 
luomo žmonių.

Besikurdami naujakuriai nedels
dami ėmėsi kultūrinės veiklos plačią
ja to žodžio prasme. Susiorganizavo 
nauji ansambliai, teatrai, parapijų 
chorai, tautinių šokių grupės. Tuojau 
pradėta ruošti didingas Dainų ir 
Tautinių šokių šventes, meno an
sambliai lankė telkinius, skambėjo 
rašytojų ir poetų žodis, literatūros 
vakarai ir t.t.

Ir štai Čikagoje prieš keturias
dešimtį metų susiorganizuoja vyrų 
choras; tos naštos imasi muzikos 
solistas Vladas Baltrušaitis, atsiranda 
mišrus choras, susiburia į šaunų vie
netą ir įkuria Lietuvių Operą. Tuo 
metu tai atrodė svajonė. Galvota, ar 
yra prasmė?

Bet atsirado daugryžto, žmonių, 
muzikų, balsingų vyrų ir moterų ir 
buvo žengtas tvirtas žingsnis scenos 
link - pradėta statyti klasikines ope
ras, kasmet vis po naują premjerą, o 
taip pat nebuvo aplenktos ir savųjų, 
kompozitorių operos, išvydę sceną.

Ilgai minėsime Vladą Baltru
šaitį, Aleksandrą Kučiūną, Vytautą 
Marijošių, Alvydą Vasaitį, Kaminską 
ir kitus, kurių dėka Lietuvių Opera 
įsipilietino, tapo unikumu, juk dar 
užsienio lietuvių veikloje nėra buvę 
savos Operos, išlikusios veikloje virš 
keturiasdešimties metų.

Per tą laikotarpį Lietuvių 
Operoje turėjo progos išaugti ir dai
nuoti didieji mūsų talentai - solistai 
Stasys Baras, Dana Stankaitytė, Jo
nas Vaznelis, Algirdas Brazis, Gina 
Čepkauskienė, Aldona Stempužienė, 

Roma Mastienė ir kiti.
Tada tai buvo Lietuvių Ope

ros pasididžiavimas, statant savo 
pajėgomis pačias gražiausias operas. 
Bet laikas daro savo...

Pamažu nuo scenos nuėjo 
minėtieji mūsų solistai. J sceną atėjo 
svetimieji, kurių kalba taip pat 
neteikė grožio. O paskutiniaisiais ke- 
leriais metais Lietuvių Operoje pa
grindines partijas jau dainuoja svečiai 
iš Lietuvos - valstybinės operos 
solistai. Negana to, jau iš Lietuvos 
importuojami režisierius, solistai net 
choristai ir muzikantai. Taigi savo 
kiemo augintinių operai nebesuran- 
dame, o gal jų neieškome, nebe- 
ugdome savųjų talentų.

Operų pastatymai be abejo 
brangiai kaštuoja, viršija šimtą tūks
tančių dolerių, nors Operos valdyba 
apyskaitų, berods, nėra paskelbusi. 
Bet išlaidos didelės, ypač atkviečiant 
beveik operos pagrindą iš tėvynės.

Trisdešimt devintąjį sezoną 
Lietuvių Opera atšventė su Bizet 3 
veiksmų opera "Perlų žvejai". 
Premjera įvyko Čikagoje, 1995 m. 
gegužės 14d. MortonHSauditorijoje. 
Spaudos pranešimu, spektaklis praėjo 
prideramoje meninėje aukštumoje, 
Dalyviai užpildė auditorijos erdvią 
salę. Tik vienintelis spektaklis, o 
kiek pasiruošimo, darbo, išlaidų!!!

Operą dirigavo Alvydas Va- 
saitis, režisavo iš Lietuvos Eligijus 
Domarkas, solistai iš Lietuvos: 
Bronius Tamašauskas, Ramunė Tu- 
mulauskaitė , Liudas Norvaišas, 
Arvydas Markauskas, chormeisteris 
Ričardas Šokas, akompaniatorius 
Manigirdas Motekaitis. Na, žinoma, 
dar choristų ir muzikantų talka.

Žiūrovai spektaklį sutiko nuo
širdžiai, svečiai neapvylė publikos. 
Lietuvių Opera dar vieną bandymą 
atlaikė gerai.

Po operos pasigirdo vėl balse
lių: - ar tęsti Operos darbą, neturint

nukelta į 6 psl.
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Be Vlado Radzevičiaus ■ 25 metai

VLADAS RADZEVIČIUS

Ir po 25 metų tikiu, kad 
daugelis Adelaidės lietuvių, prisimin
dami šį veikėją, stabtels mintimis 
pasverti ir įvertinti jo įnašą bendruo
menei, kurį ir dabar naudojame kaip 
palikimą.

Vladas Radzevičius (08. 02. 
1908 - 02. 10. 1970); Baigęs teisę 
Vytauto Didžiojo universitete; Kau
no "Sekmadienio" redaktorius; ELTA 
ir beveik visų Lietuvos laikraščių 
bendradarbis; Lietuvių Archyvo 
redaktorius; Adelaidės Lietuvių 
Sąjungos amžinas ir garbės narys; 
"Adelaidės Lietuvių Žinių" įkūrė
jas ir pirmasis redaktorius; "Mūsų 
Pastogės" ir "Dirvos" laikraščių sky
rių - "Laiškais iš Adelaidės" ir "Po 
Pietų Kryžium" korespondentas; ko 
- autorius "Blezdingėlės prie Toren- 
so”; visuomenininkas, meno ir lite
ratūros kritikas...

Bet tai tik chronologija, gal 
būt ir būtinai reikalinga, bet nedaug 
ką pasakanti ir laikui bėgant vis dau
giau išblėstanti mintyse. Ryškiau pri
simenam žmogų, kuris daug įtakos 
padaręs Adelaidėje besivystančiai 
bendruomenei, sambūriams, bendra
darbiams ir draugams.

Vladas Radzevičius - iš profe
sijos teisininkas, iš prigimties - žur
nalistas, iš patriotiškumo - visuome
nininkas, veikėjas. Tad nesunku su
prasti iš kur jo veiklos charakterio 
bruožai, gilūs ir nepakeičiami. Tai - 
tiesa ir logika, komentatorius ir 
šauklys; būtina veikla Lietuvai.

Įsikūrimo laikais Adelaidėje, 
jis buvo tas didysis inspiratorius,

))) PI RUJŽVUAldKAGOIF
atkelta iš 5 psl.
užsienio lietuvių tarpe solistų, 
pagrindinius vaidmenis atliekančių 
artistų. Ar verta išleisti vieno 
spektaklio malonumui virš šimto tūks
tančių dolerių, už kuriuos, esą, būtų 
galima Lietuvoje daug kam padėti?

Operos puoselėtojai teigia, kad 
Operą išlaikyti verta, tai yra mūsų 
kultūrinės veiklos švyturys, stiprybė, 
ryžto ir aukos pademonstravimas. 
Taigi nuomonės įvairuoja.

Lietuvos Operos Čikagoje 
ateitis priklausys nuo žmonių para
„Mūsų Pastogė“ Nr. 361995.9.11. psl.6

šauklys - "Jei norime išlaikyti lietu
viškumą, būtina klestinti visuomenė, 
o ją sukurti galėsime tik turėdami 
savus namus".

Ta pati logika stūmė jį kurti ir 
vietinį laikraštį, - "Be laikraščio nebus 
klestinčios bendruomenės"...

Ne tik šauklys, bet ir nenu
ilstantis darbininkas. Skelbti princi
pai reikalauja vykdymo; remti pačiam 
finansiniai, rinkti aukas ir prisidėti 
prie galybės darbų. Paklaustas, kodėl 
pats nedalyvauja valdyboje, jis at-- 
sakydavo: "Netinku būti pareigūnu, 
tikiu, kad aš naudingesnis prie rašo
mos mašinėlės ir aukas rinkdamas".

Vlado Radzevičiaus idealas - 
visuomenė be srovių, laisva kaip 
paukštis, darbinga kaip bičių avilys, 
be pagyrų ir medalių, bendram labui 
veikianti. Bet svarbiausia yra veikti; 
"Jei blogai veikiame yra galimybė 
pasitaisyti, bet jei nieko neveikiame, 
tai ir pataisyti neįmanoma".

Arba: "Lietuviškam veikime 
neturi būti nei asmeniškų priešų, nei 
draugų. Visos, srovės lietuviškame 
veikime yra geros kol dirba bendram 
gerbūviui".

Kartais jo pareigingumas ir 
tiesos meilė priveda prie vidinio 
konflikto - "Ką aš turiu daryti. Labai 
geri žmonės be atlyginimo dirba tą 
lietuvišką darbą, stengiasi, bet 
mano, gal ir ribotu supratimu, ne taip 
turėtų būti - nejaugi turiu panegirikas 
rašyti? Gal ir klystu, bet kam save 
ir kitus apgaudinėti? Lietuvos reika
luose nėra asmeninių priešų - tik 
klystantys prieteliai".

Gi apie Lietuvą: "Mintis apie 
tai, kad Lietuva vėl bus laisva yra 
tokia stipri ir galinga, kad ji užima 
kvapą. Kai mes apie tai kalbame, 
dreba mūsų balso stygos ir mes pa
mirštame savo nesutarimus".

Jei buvai Vlado draugas - ta 
draugystė, kaip dovana, neatšaukia
ma. Ir jei dabar jį prisiminus, vis dar 
suskausta širdis - tai dėl žmogaus, dėl 
bičiulio, padariusio gilią įtaką mano 
pasaulūėžiūrai. Ir tikiu - ne tik man 
vienam...

J. STAČ10NAS

mos, užsidegimo. Menionių pajėgų 
"importavimas" žinoma menkina 
Operos tikslus. Tikėkime, kad Lietu
vių Opera susirūpinus paieškos ir 
užsienio lietuvių tarpe augančių ta
lentų ir gal nepabūgs juos įjungti į 
operų pastatymus, o tai būtina ir 
verta, kad užsienio lietuvių kultūra 
išliktų gyva.

Tad gal šis šviesus žiburėlis 
tegul šviečia dar ir ateityje, o 
dvasinės atgaivos mums niekada 
nebus per daug. Opera ir yra viena iš 
šių dovanų.

Jurgis JANUŠAITIS

t MŪSŲ t 
MIRUSIEJI

Atsisveikinimas su Nikodemu Skidzevičiini
1925. IX. 14-1995.VIII.22

Aktorius Nikodemas SKIDZEVIČIUS -
Vismantas,J.Marcinkevičiausdramoje'Mindaugas’

Pirmuoju gedulingo atsisveiki
nimo žodžiu noriu priminti kelias 
Nikodemo gyvenimo nuotrupas. 
Nedaug mes žinome apie Nikodemą, 
tik tiek, kad jis gimė Alytuje, 
Dzūkijoje 1925 metais rugsėjo 14 d. 
Lankė Alytaus pradžios mokyklą ir 
gimnaziją, o 1944 metais karo banga 
nubloškė į Vokietiją, kur sulaukęs 
karo pabaigos, apsigyveno Hanau 
pabėgėlių stovykloje.

Būdamas kūrybingos dvasios, 
nerimo ir įsijungė į stovyklos teatro 
veiklą. Atvykęs į Australiją 1947 
metais, dirbo druskos kasyklose, 
vėliau įvairiose statybose ir pradėjo 
dekoratoriaus - dažytojo darbą. 1951 
metais Adelaidėje, atvykus režisieriui 
Juozui Gučui, jo pastangomis sukurta 
teatro studija. Nikodemas ją lanko ir 
atlieka ne vieną rolę statomuose 
veikaluose. Jis taip pamėgo scenos 
meną, kad niekad neatsisakydavo 
vaidinti, kad ir mažiausią rolę.

Nors ir gyveno toliau nuo 
Adelaidės, bet rasdavo laiko atvykti į 
repeticijas. Vėliau nusprendė, man 
atrodo, tiktai dėl teatro, persikelti 
arčiau miesto centro.

Visuose prisiimtuose vaidme
nyse Nikodemas nepašykštėja darbo 
ir širdies. Jis bando kuo giliau ir su
prantamiau atlikti vaidmenį, dažnai 
net kreipiasi į režisierių ieškodamas 
gilesnio charakterio išgyvenimo.

Vienas iš didžiausių Nikodemo 
scenos pasiekimų, tai J. Griniaus 
"Stella Maris" dramoje lietuvio dai
lininko vaidmuo. Jis čia atidavė visą 
savo kūrybingą sielą, giliai ir jaus
mingai įsijausdamas į dailininko 
charakterį, į visus jo niuansus. Lygiai 
jis sužiba ir Simo Kudirkos vaid
menyje V. Baltučio "Šuolis į laisvę" 

dramoje. Jo pilnutinis ir besąljinis 
atsidavimas dramaturgijos sukurems 
charakteriams yra vienas iš joKaip 
aktoriaus, ryškiausių bruožų.

Kai tik teatro veikla pradlavo 
vegetuoti, Nikodemas nerimdio ir 
ragindavo statyti naujus veidus, 
kviesti jaunesnius aktorius. But pil
nas entuziazmo ir optimizmoNie- 
kuomet neatsisakė per minimus 
deklamuoti ar skaityti eilėrašči, ku
riuose irgi įdėdavo visą savoielą. 
Pasireiškus pirmosioms ligos žyėtns, 
jis’ ėjo į sceną, nors matėsikoks 
sunkus ir trpkčiojantis jo deklaavi- 
mas. Tik visapusiškai pasišntąsl 
scenai aktorius, gali atiduoti piku-1 
tines blėstančias jėgas. Jis tylėjo 
teatro meną ir jam buvo atsidais.

Kadaise mokėsi piešimor yra 
nupiešęs keletą akvarelių, betlgiau 
čia nesustojo ir perėjo į mdžio 
skulptūrą. Raižė medį ir iš jo mkų 
gimė Lietuvos laukų rūpintojai,! 
kryžiai, herbai ir kiti tautiniai eno 
drožiniai. Jo vienintelė medžioarbų 
paroda Lietuvių Namuose seikė 
jam daug džiaugsmo ir pasididavi- 

mo, nors jis pats minėjo, k,dar 
daug reikia kantrybės, užsispyno ir 
darbo, kad gimtų tubulesni kuriai.

Lietuvai atgavus neprlau- 
somybę, Nikodemas 1991 metanu- j 
vyksta aplankyti tėviškės. Grįžo g ir 

atsigavęs, bet liga pradėjo sunkė. Jis 
nepasidavė ir ryžosi dar kartą, Sykį 
su anūku nuvažiuoti aplayti 

tėviškės. Šiais metais gegužės rmesį 
išvyko į Lietuvą, kur žadėjo būti 
tris mėnesius, bet, deja, dėl ligoteko 
grįžti anksčiau ir kelionės išvargtas 
atgulė ligoninėje. Šiek tiek sustijėjęs 
iš jos grįžo į namus. Prieš dvi sautes 
negailestinga liga vėl pradėjo kaiuo- 
ti ir š. m. rugpjūčio 22 d. vkare 
užmerkė akis amžinai.

Gedulingos pamaldos vyb lie
tuvių šv, Kazimiero koplyčioj jas 
atnašavo kunigas J. Petraitis 1IC, 
pasakydamas gražų ir prasnngą 
pamokslą. Su Nikodemu atsisv&ino 
lietuvių teatro "Vaidila" vardu- V. I 
Baltutis, "Lithuania" choro vard-V. , 
Straukas, Apylinkės valdybe- J. 
Vabolienė, Adelaidės ateitininii ir j 
sūnus Craig. Kazio Bradūno eilaštį i 
"Prie aktoriaus karsto" jaustmgai 
perskaitė aktorius V. Ratkevičių.

Ilsėkis Viešpaties prieglobstyje!

V. BALTUTIS
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4. t A. Viktorui Kazlauskui mirus

Viktoras KAZLAUSKAS
Šių metų rugpjūčio mėnesio 26 

d., Sydnėjuje, po sunkios vėžio ligos, 
mirė Viktoras Kazlauskas, gimęs 1917 
metais lapkričio 17 d., Paraudžių kaime, 
Padubysio valsčiuje,Šiaulių apskrityje.

Kazlauskų šeimoje augo penki 
vaikai: keturi broliai ir viena sesuo, 

i Viktoras karo tarnybą atliko Dragūnų 
[ pulke. Atgavus Vilnių, pulkas iškilmin- 
\ gai įjojo į miestą, sutinkamas vilniečių 
I gėlėmis. Rusams užėmus Lietuvą, Vikto- 
i ras tarnavo ir rusų armijoje, tik prieš pat 
Ikarą buvo atleistas iš kariuomenės.

1943 metais jis sukūrė šeimą: vedė 
I Rūtą Milerytę. Gimė dukrelė Irena. Kol 
praeis karo veiksmai, laikinai pasi
traukė arčiau Vokietijos sienos. Ne
galėdami paimti mažos dukrelės, paliko 

,įą Viktoro mamos globai, tikėdamiesi, 
praėjus frontui greitai sugrįžti, bet deja, 
tai buvo neįmanoma; pasitraukė į vaka
ras, dukrelė liko močiutės globoje ir 
priežiūroje.

Baigėsi karas. Pabėgėliai atsidūrė 
išvietintų asmenų stovyklose. Gimė 
tinus Rymantas. Prasidėjus emigraci

jai Viktoras išvyko Australijon 8 - jo 
transporto laivu "Protea". Tik kitais 
metais atvyko žmona su sūneliu. Įsikūrė 
Sydnėjaus priemiestyje Bass Hill. Ten 
lietuviai pirkosi žemę, statėsi garažus ir 
namus; kūrėsi lietuviška kolonija. Dar 
susilaukė dviejų dukrelių: Teresės ir 
Linos. Viktoras visą laiką dirbo Syd
nėjaus vandens aprūpinimo įstaigoje 
(Water Board).

Viktoras buvo rūpestingas ir 
griežtas tėvas. Ramaus būdo, teisingas. 
Geroje priežiūroje augo ir mokėsi vaikai
- visi pasiekė aukštą mokslą. Likusią 
Lietuvoje dukrelę Ireną - kaip tik gali
ma buvo susirašinėti ir siųsti siuntinius
- rėmė kiek tik galėdami.

Viktorą palaidojo Rookwood 
kapinėse, lietuvių sekcijoje. Vaikai 
suorganizavo labai gražias ir įspūdingas 
laidotuves. Gedulingas - padėkos Šv. 
Mišias atlaikė kunigas Povilas Martūzas, 
asistuojant Cabramatos parapijos kle
bonui ir žentui Jonui Biretui. Skaity
mus atliko vaikai: Rymantas, Teresė, 
Lina, marti Alanah ir žentas Stephen. 
Vargonais grojo anūkė Jenifer, giedant 
Teresės draugams ir gimnazijos mo
kinėms psalmes ir giesmes. Aukas nešė 
anūkai ir anūkės.

Kapinėse, kunigui Povilui Mar- 
tūzui baigus laidojimo maldas ir apei
gas, atsisveikinimo žodį Ramovėnų 
vardu tarė A. Vinevičius, Lietuvių 
Bendruomenės vardu - A. Kramilius, 
kaimynų vardu ir dukros Irenos iš 
Lietuvos gautą faksu atsisveikinimo 
laišką tėveliui perskaitė B. Genys.

Sugiedojus "Marija, Marija" ir 
tautos Himną, karstas buvo nuleistas į 
amžino poilsio vietą.

Praėjęs ilgą ir sudėtingą tremties 
kelią ilsėkis saulėtoje Australijos žemėje.

B. G.

A. t A. ZENONUI VIČIULIUI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai Zitai, sūnums 

Virgiui ir Algiui ir jų šeimoms.
Leokadija ir Kazys Bartaškai

A.fA. ZENONUI VIČIULIUI
mirus, jo sūnui Virgiui nuoširdžią užuojautą reiškia

EŽY klubas

Pagerbdami brangios mamytės

A. t A, BRONĖS ŠUTIENĖS 
jos mirties dešimtmečio (1985. 09. 16) atminimo proga 

"Mūsų Pastogei" aukoja $ 20.
Sūnus Stasys Šutas, žmona Trish, duktė Evette su šeima ir artimieji

A. f A. VALERIJĄ JUZĖNIENĘ
vietoj gėlių aukoju S 20 "Mūsų Pastogei"

Z. Vičiulienė
• $ 20 "Mūsų Pastogei"

Nijolė ir Algis Bučinskai 
PAGERBDAMI

A. f A. ZENONĄ VIČIULĮ
vietoj gėlių aukojame S 30 "Mūsų Pastogei"
M. ir A. Švedai
$ 30 "Mūsų Pastogei" 
Venclovų šeima
$ 25 "Mūsų Pastogei"

Longinas Pukys

A. f A. VALERIJAI JUZĖNIENEI 
mirus, dukrą Danutę ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 

ir drauge liūdime.
Marija Statkienė

A. JA. VALERIJAI JUZĖNIENEI
mirus, jos dukrai Danutei ir žentui Edvardui reiškiame gilią užuojautą.

Cecilija Protienė ir 
Birutė Nagulevičienė

ALKOS THDITIMŲ NAMAMS
Į Tremtinių grįžimo fondo sukaitą Ar. 
888 "TAIKOJE" iki rugsėjo 2 d. gautos 

sekančios aukos
A. ir S. Gabas $ 100
J. ir E. Karblane $ 50
Vakarų Australijos Lietuvių
Bendruomenės rinkliava $ 1150
Tėvo dienos proga pagerbiant mūsų 

tėvelius Joną ir Gabrielių, Snieguolė 
ir Gabrys Žemkalniai $ 50

Iš viso iki šios datos suaukota 
$ 53,060.50

G. Vyšniauskienė $ 5
E. Petrukėnienė $ 50
V. Valiukėnas $ 20
A. ir R. Sibartai $ 100
A. J. Kaminickas $ 30
J. Čyžas $ 20
A. ir B. Kateivos $ 100
V. ir J. Repševičiai $ 20
G. ir M. Klimavičiai $ 50
A. Malinauskas $ 50
A. ir P. Krutuliai $ 30
F. Gustienė $ 20
V. Gamienė $ 5
LAB valdyba $ 75
J. Kuzmickienė $ 50

Mirus vyrui, tėveliui ir seneliui

A.fA. BRONIUI STRAUKUI
reiškiame gilią užuojautą draugijos narei Genovaitei Straukienei, sūnums

Vytui ir Algiui, dukrai Giedrei su šeima, kartu su Jumis liūdime
- Maldoje su Jumis -

Adela. 'ės Lietuvių Katalikų Moterų Draugijos Valdyba

Vakarų Australijos Lietinių 

Bendruomenės aukų rinkliavos vajus

I’AIUMIl
NAMAMS

VisoS 1150.00
TALKA

A.fA. BRONIUI STRAUKUI
mirus, jo žmoną Genovaitę, dukrą Giedrę, sūnus Vytautą ir Algį 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Edita ir Jonas Vizbarai

J. Jaudegis $ 50
A. ir B. Steckiai $ 50
Kun.Dr. A. Savickis $ 100
Sal. Zablockienė $ 50
S. Žilinskienė $ 100
V. Klimaitis $ 20
O. Maleckienė $ 50
A. Pudimaitis $ 100
A. ir E. Čižeikos $ 100
T. Ditmesienė $ 5

Liuda Vaišuovaitė - Paplauskienė, 
gyvenanti:

2265 Westwood Street, 
Camarillo, CA 93010, USA, 
prašo atsiliepti

Birutę Stanišauskaitę - 
Bieliūnienę ir jos vyrą Igną, kurie 
1949 metais iš Haunstteteno išvyko 

į Sydnėjų, Australiją.
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In formacija SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE

KLUBO PAVASARIO BALIUS
DISKUSIJŲ POPIETĖ 
Sekmadienį, rugsėjo 17 d. Lietuvių Namuose Tėvynės 

Sąjungos Sydnėjaus skyrius ruošia 
DISKUSIJŲ POPIETĘ 

Pradžia 2.00 vai. p.p.
Neseniai iš Lietuvos grįžęs 

Vytenis ŠLIOGERIS dalinsis mintimis: 
"GYVENIMAS LIETUVOJE ŽENGIA ATGAL..." 

Dr. Alfonsas VILIŪNAS kalbės apie išeivijos 
santykius su Lietuva bei jos valdžią.

Popietę praves Dr. Vytautas DONIELA 
Visi maloniai kviečiami atsilankyti, išklausyti 

prelegentų ir dalyvauti diskusijose.
VALDYBA

Jau suknelės pakabytos. Vyrai ruoškitės • skubėkit.

Rugsėjo 24 d., sekmadienį, 2 vai. p.p.

Sydnėjaus Lietuvių Namų viršutinėje salėje įvyks

"Mūsų Pastogės" popietė
PROGRAMOJE

Profesoriaus Dr. V. Donielos paskaita -
"Ekonominė padėtis Lietuvoje".
Moterų ansamblio "Sutartinė ir choro "Daina" vyrų dainos.
Popietės metu bus platinami "Mūsų Pastogės" loterijos bilietai.

Kviečiame visus gausiai dalyvauti!
L. B. Spaudos Sąjunga

Dėmesio dovanų siuntėjai į Lietuvą?
1. Pilnas dėžes pristatyti Į Lietuvių Klubą 23.09.95., tarp 8.00 ir 13.00 vai.
2. Dėžės turi būti adresuotos ant išduotų formų, viena vienoje, kita kitoje 

dėžės pusėje. Siunčiant daugiau dėžių tuo pačiu adresu, negalima jų adresuoti 
to paties asmens vardu, išimtis, kai siuntiniai siunčiami organizacijai.

3. Kad išvengus muito, dėžės neturi viršyti 30 kg svorio ir $ 330 vertės. Tai 
užrašykite ant išduotos formos.

4. Dėžės neturi viršyti jų išmierųir turi būti stipriai suklijuotos. Virvių naudoti 
negalima. Virš normos” pilvotos” dėžės gali būti atmestos arba reikės mokėti už 
dviejų dėžių vietą.

5. Laivas "Contship Sydney” V5134 išplaukia iš Sydnėjaus 29.09.95. Kontei
neris turi pasiekti Klaipėdą 25.11.95.

Dėkoju už kooperavimą!
Antanas KRAMILIUS. OAM, JP

ALB Sydnėjaus Apylinkės valdybos labdaros siuntinių organizatorius

Viešnios iš Lietuvos
Rugsėjo 1 d. į Tarptautinę Epilepsi

jos Konferenciją iš Lietuvos atskrido 
Dr. Milda Endzinienė ir Nerija 
Vaičienė

Konferencija vyks Sydnėjaus Con
vention Centre, Darling Habour, tarp 
rugsėjo 2d. ir rugsėjo 9 d.

Viešnias iš Lietuvos pasitiko An
tanas Kratnilius ir nuvežė į ANA Ho- 
telį, "The Rocks" miesto dalyje.

Viešnios pageidautų susitikti su 
mūsų gydytojais sekmadienį, rugsėjo 
10 d., apie 2.00 vai. p.p., Lietuvių klube. 
Tą pačią dieną mūsų viešnios skrenda 
atgal į Lietuvą.

Mūsų gydytojų kelionę ir pragy-

. ir kirpėjos užsakytos. ponioms šokti prižadėki!.
Ponios gražios ir aistringos, Iš po lovų "lakierkas* traukit, 

bus labai, labai laimingos ir nuo ją greit dulkes brankiu

šeštadieni UO vai. imk

PRANEŠIMAS
Į klubo direktorius nominuojančių 
pareiškimai gaunami klubo raštinėje. 
Pareiškimai turi būti grąžinti klubo 
sekretoriui iki rugsėjo mėnesio 17 
dienos 5 vai p.p. _ , . .r Sekretorius

SLMSG Draugijos valdyba 
pasiskirstė pareigomis
Š. m. rugpjūčio mėnesio 13 d. 

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugijos metiniame susi
rinkime išrinkta nauja valdyba pasi
skirstė pareigomis:
J. Lašaitienė....................  Pirmininkė
T. Vingilicnė... Vice-pirmininkėiriždininkė 
A. Storpirštienė.............................Sekretorė
M. Bukevičienė....................Ūkioreikalams
O. Kapočienė..................Ligonių reikalams
J. Masiokięnė.........................Parengimams
M. Reisgienė.......... Ypatingiems reikalams

S.L.M.S.G. Draugijos valdybos sekretorė

AUKOS .MWPISW.H"
J. Petraitis TAS $ 15
Melbourne Lietuvių Karių 
Veteranų Sąjunga "Ramovė" VIC ' $ 100
Mrs. I. Norvydas VIC $ 10
Mrs. E. 1. Brilingas NSW $ 25
Mrs. M. Černiauskas NSW $ 5

Visiems aukotojams

VISI! PAVASARIO 
llAIJŲ

Kur:...........Lietuvių Klube Bankstown t
Kada:.. Šeštadieni, rugsėjo 16d.7.30vl. I 

Kaina:...........................$25$ asmeniu,
įskaitant vakarienę suvyru 

Apranga:..................................Vakarirė
Kapela:..................Cliff Francis + Ketiri
Programa:...................... Mūsų garsis

"Linksmieji Brolia' 
Loterija:............................$ Turtingai

Bilietų užsakymas: 
Darbo valandomis skambinti 

klubo sekretorei.............................tel. 708141.
Po darbo - Elenai............................tel. 610 254t
Laurai................................................ tel. 823 666!
Dianne............................................... tel. 682 662

Prašome bilietus įsigyti ild rugsėjo 10 d. 
užtikrindami baliaus sklandų planavimą 
Tikimės visus narius bei jų draugu: 
pamatyti mūsų "Pavasario Baliuje” 
Vakaras bus linksmas, draugiškas ii 
malonus. Gal ir laimė nusišypsos...

IVYIU
■>- Eva Kubbos paveikslas « 

«■ Harvey World Travel Lane Cove
viena naktis ir pusryčiai Menzies Hotel - Holiday 

Inn Sydney
o- Edi Lašaičio drožinys 

o-Durel bendrovė-10 tuzinų (120) 
skardinių alaus-u

(J. Belkaus +V. Šfiterio firma)

■» Cox Pharmacy - Konjako bonka
i, Martinos Reisgienės - Juosta

■>- Onos Kapočienės - Rankšluostis
Šioje konferencijoje dalyvauja ir venimą apmokėjo vokiečių pharmaci- tariame širdingą ačiū! o- Unicom Restaurant Bankstowne «

mūsiškis Dr. Gytis Danta. jos firma. Antanas KRAMILIUS r n vakarienė dviems asmenims
Antanas m-iaiviii-iuo £ g Spaudos Sąjungos valdyba lietuviu klubo moterų komitetas

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS MtJSŲ PASTOGE AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga. Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd.
Redaktorius Bronius Žalys. Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O.Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
t Skelbimai: 1 cm x 6 cm = $ 3. Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

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