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LIETUVOS IVYKIIJ 
APŽVALGA

Lietuvos ir Latvijos įvykių raida
Latvija iš Sovietų Sąjungos paveldėjo 

platų oro ir jūros erdvės lauką į vakarus. 
Su šiomis ribomis nesutinka Lietuva, 
tačiau jos vyriausybė tuo reikalu nieko 
nepadarė. Kada Latvija pradėjo derybas 
su vakarų naftos siurbimo kompanijomis, 
Lietuvos vyriausybė atsipeikėjo, kad ji 
pasiliks užnugaryje ir neteks pajamų. 
Slapta buvo sušauktas abiejų prezidentų ir 
ų premjierų susitikimas Maišiagaloje ir 
radaryta- slaptas susitarimas, apie kurį 
težinojo nei Užsienio reikalų ministerija, 
nei parlamentas. Tekstas laikomas pas
laptyje. Dienraštis "Lietuvos Aidas" darė 
prielaidą, kad Lietuvos vadovai perdavė 
ginčyjamą zoną Latvijai.

Kilus triukšmui, Lietuvos vyriausybė 
iarė žygių, išreikšdama protestą Latvijai, 
kad ši nesusitartų su vakarų kompani- 
omis dėl naftos eksploatacijos ginčyja- 
tnoje Baltijos jūros zonoje. Premjeras A. 
Sleževičius teigė, kad Latvija pažadėjusi 
tepasirašyti jokių sutarčių, kol nebus 
pasiektas susitarimas tarp Lietuvos ir 
Latvijos. Sunku su šiuo teiginiu sutikti. 
Latvija turi teisę pasirašyti sutartis, kas 
iečia jos teritoriją ir jos ekonomiką. Be 
o Latvijos pareigūnas pranešė BNS žinių 
agentūrai, kad Latvija nėra pasirašiusi 
utarties su Lietuva, draudžiančią Latvijai 
udaryti sutartis su naftos gamybos kom-

Spaudos konferencijoje A. Sleževičius 
sakė, kad Latvija nepasirašys sutarties su 
naftos kompanijomis, kol iš Amerikos 
nesugrįš Lietuvos ir Latvijos prezidentai. 
Prezidentai sugrįžo, bet stebuklų neįvyko. 
Latvjja sutartį pasirašė su Amerikos 
AMOCO ir Švedijos OPAB kompani
jomis dėl naftos eksploatavimo Baltijos 
jūroje.

To pasėkoje Lietuva atšaukė savo 
ambasadorių iš Rygos konsultacijoms. 
Latviai pareiškė, kad konsultacija yra 
geras dalykas, tik svetimos šalies amba- 
sadorius prieš išvykdamas iš šalies, sulig 
tarptautinėmis konvencijomis, praneša 
krašto užsienio reikalų ministerijai, ko 
nepadarė Lietuvos ambasadorius Rygoje 
R. Karazija.

Amerikos Amoco kompanijos atsto
vas Robert Clark 31/10 pareiškė, kad 
bendrovės sutartis su Latvijos vyriausybe 
griežtai atsižvelgė į Lietuvos interesus. 
Sutartyje aiškiai pasakyta, kad ji įsigalios 
ik nustačius Lietuvos - Latvijos jūros 
sieną. Bet kuriuo atveju 31/10 pasirašytas 
iokumentas kalba tik apie teritoriją, kuri 
pagal sienos sutartį atiteks Latvijai, sakė 
Amoco pareigūnas.

Lietuvos premjeras A. Šleževičius 
pranešė, kad lapkričio mėn. pirmoje 
rusėje Lietuvos užsienio Reikalų minis- 
!rijos ir parlamento delegacijos žada 

ikti į Rygą išsiaiškinti naftos eksploa- 
vimo sutarties smulkmenų.

do, kad Maišiagala virto Lietuvos 

pareigūnams dideliu maišu, kurio gale jie 
patys atsidūrė.

Kiek girdėti iš įvairių tarptautinių 
šaltinių, vakarų kompanijos vengia leistis 
į derybas dėl stambesnių investicijų su 
Lietuvos pareigūnais. Lietuvos pareigūnų 
investicijų supratimas tebėra sovietinis, 
remiantis pažadais, o ne tvirtais komer
ciniais įstatymais, kur valstybės kišimasis 
yra minimalus. Tokiose sąlygose inves
tuotojai neturi teisinio pagrindo, negali 
tiksliai apskaičiuoti savo ilgalaikės rizikos 
ir pelno galimybių. Jie priklauso nuo 
valstybės pareigūnų kaprizų ar net mafi- 
jozinių tendencijų, nekalbant apie 
valdžios pasikeitimus. Aišku, kad esant 
tokioms sąlygoms, investitoriai savo ka
pitalą nukreipia ten, kur sąlygos geresnės 
ir biznio supratimas ir etika įgalina 
derėtis.

Lietuvos ir Latvijos santykiai pablo
gėjo,kai Lietuvos Užsienio Reikalų minis
terija 08/11 pasiuntė Latvijai dar vieną 
notą. Notoje sakoma, kad Latvijos vy
riausybė pažeidė Lietuvos respublikos su
verenias ’.Vies ir jos kontinentinį šellą 
bei jo išteklius. Toliau sakoma, kad 
Latvija pažeidė 1934 metų sienų de
limitavimo sutartį ir 1990 m. atnaujintą 
trijų Baltijos valstybių santarvės sutartį, 
kad šalys stengsis likviduoti geruoju 
kiekvieną nesutarimo klausimą.

Atsižvelgdama į šiuos faktus Užsienio 
Reikalų ministerija pareiškė, kad Lietu
vos respublika nesaistoma jokiais duotais 
pasiūlymais derybose dėl jūros sienos de- 
liminavimo, anksčiau išleistais bet kokia 
forma, žodžiu ar raštu. Užsienio Reikalų 
ministerijos pareigūnas paaiškino Laisvo
sios Europos radijui, jog tai reiškia, kad 
visiškai panaikinamas Maišiagalos me
morandumas ir jis derybose nebus trak
tuojamas. Jūros siena su Latvija eina 
tiesia linija nuo sausumos sienos taško ant 
Baltijos jūros kranto iki taško, kur geo
grafinė paralelė susikerta su trečios 
valstybės šelfo riba Baltijos jūroje (su
prask Švediją), sakoma memorandume.

Notos tekstas buvo derinamas su 
Prezidentu A. Brazausku ir Ministru 
Pirmininku A. Šleževičiumi. Tačiau tik 
dvi dienas prieš tai, Lietuvos Prezidentas 
pareiškė, kad konfliktas su Latvija yra 
pernelyg išpūstas.

Lapkričio 9 d. į Vilnių atvyko Latvijos 
delegacija, vadovaujama energetikos 
ministro Juris Ozolinš. Lietuvos Užsienio 
Reikalų ministerijos sekretorius Vidman
tas Šidlauskas sakė L.E.R., kad po die
nos pokalbių, nepakito Lietuvos notoje 
išdėstyta Lietuvos pozicija. Latvijos 
Užsienio Reikalų ministerijos sekretorius 
spaudai Ričardas Mucenieks pokalbius 
įvertino teigiamai ir pareiškė L.E.R., kad 
latviai nepretenduoja į Lietuvos terito
riją ir skaitysis su Lietuvos notoje išreikš
tomis mintimis. Nesusipratimas bus iš
spręstas. bęt.tai neįvyks greitai.

LAPKRIČIO 23-JĄ ŠVENČIAME 
LIETUVOS KARIUOMENĖS METINES Į

Nežinomo kareivio kapas Vytauto Didžiojo Muziejaus sodelyje, į 
; Kaune (1939 m.)

KRAUJU
Mano genties 
Pirmajam pilkapy guli 
Visi jauni
Visi gražūs,
Su rūtom prie kepurių 
Susižiedavę su mirtimi.

Kas juos paguldė?
Kam juos užklojo
Ten,
Kur sauso šaltinio dugne 
Plyšta žemės širdis...

Kaip L.E.R. pranešė, Lietuvos vy
riausybė 08/11 posėdyje nutarė, kad ir 
Lietuvos teritoriniuose vandenyse turi 
būti pradėti naftos žvalgybos ir gamybos 
darbai. Jie turėtų būti atliekami kartu su 
tomis pačiomis amerikiečių ir švedų 
kompanijomis, su kuriomis sutartį pa
sirašė Latvija. Šios kompanijos jau 
žvalgo ir Švedijos ekonominę zoną.

Lapkričio 10 d. Prezidentas A. Bra
zauskas susitiko su Latvijos energetikos 
ministru Juriu Ozolinš, kur buvo aptartas 
ginčas dėl Baltijos jūroje esančių naftos 
telkinių. Po susitikimo A. Brazauskas pa
reiškė, kad Lietuva ir toliau laikysis 
protesto notoje Latvijai, išdėstytos pozici

Kazys Bradūnas

KRIKŠTYTI
Imk ir laikyki
Balto kaulo žvakidę - 
Nekvėpuok... Neužpūski 
Mėlyno lino liepsnos...

Dabar ' I
l

Mano tautos
Paskutiniam pilkapy brinksta 
Legendos grūdas, 
Sėkla ir dainos, 
Ir krauju krikštyti 
Tampa vėl gyvybe.

jos. Paskutinėmis dienomis A. Brazauskas 
kalbėjęs telefonu su Latvijos prezidentu 
ir raginęs jį nedaryti skubių nutarimų.

Tokiu būdu problemos lieka ne
išspręstos, o po parlamento rinkimų 
Latvija turi suformuoti naują vyriausybę. 
Lietuvos ambasadorius Latvijai, Riman
tas Karazija 10/11 vėl išvyko į Rygą.

Manau, kad ši Lietuvos nesėkmė yra 
jos pačios nesugebėjimo pasekmė, tad 
nėra pagrindo kaltinti savo kaimynę ir 
save izoliuoti. Pagaliau tuo reikalu pasi
sakė ir svetimų šalių diplomatai Vilniuje, 
kada Lietuva atšaukė savo ambasadorių 
iš Rygos. Kol Lietuvos valstybės vyrai

nukelta į 2 psl.
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Port Harcourt kalėjime, Ni
gerijoje, po surežisuoto teismo 
proceso pakartas dramaturgas Ken 
Saro - Wiwa ir 8 kiti žmogaus teisių 
aktyvistai, bandę išgauti minimalias 
teises Ogoni tautai Nigerijoje.

Generolas Sarii Abacha, Ni
gerijos diktatorius po 1993 metų 
perversmo ,■ atmetė daugelio pa
saulio valstybių prašymus sustab
dyti mirties bausmių vykdymą.

LIETUVOS ĮVYKIŲ
atkelta iš 1 psl.

1 - Latvijos derybininkų pateiktas sienos linijos projektas; 
2-Lietuvos derybininkų siūlyta kompromisinė sienos linija;
3 - Galimas valstybės sienos variantas.
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neperpras gilios laisvos rinkos investicijų 
filosofijos ir privalumų, tvirtų ekono
minių ryšių su vakarais padaryti 
nesugebės. Sena romėnų patarlė sako, 
kad vėlai ateinantiems (o ir žiopliams) 
telieka tik kaulai.

Prezidento A. Brazausko 
susitikimas su Amerikos Lietuvių 

Bendruomene
Prieš išvykdamas iš New Yorko, 

prezidentas A. Brazauskas susitiko su 
Lietuvių Bendruomenės atstovais. Susi
tikimas įvyko ne erdviose New Yorko 
Lietuvių Bendruomenės patalpose, su 
šimtais tautiečių, kaip tai būdavo 
anksčiau, o Lietuvos konsulo patalpose. 
Atrodo, kad prezidentas nebeišdrįso stoti 
diskusijoms su tautiečiais.

Priėmime dalyvavo apie trisdešimt 
žmonių, įskaitant konsulato tarnautojus, 
Amerikos Lietuvių bendruomenės atsto
vus bei išeivijos spaudos darbuotojus.' 
Prezidentas buvo lydimas Užsienio 
Reikalų ministro Povilo Gylio ir Lietu
vos pasiuntinio prie Jungtinių Tautų 
Oskaro Jučio. Buvęs pasiuntinys prie J. T. 
Anicetas Simutis pasveikino prezidentą. 
New Yorko apygardos pirmininkė Laima 
Šileikytė atstovavo Lietuvių Bendruo
menę.

Prezidentas nušvietė padėtį Lietuvoje, 
kalbėjo apie pataisytą palankesnį išei
viams įstatymą atgauti pilietybę ir aiški
no sudėtingą procedūrą atgauti savo turtą. 
Ūkinė padėtis esanti sunki, bet ji 
gerėjanti. Spaudos atstovai pasigedo 
konkrečių atsakymų į specifinius klau
simu . Susitikimas buvo nuoširdus, bet jis 
nebu 'o politinis.

B rookline leidžiamas savaitraštis ''Dar
bininkas" susitikimo net nepaminėjo.

Lietuvos Ūkio Partija
Lietuvoje steigiasi nauja partija, "Lie

tuvos Ūkio Partija". Partijos vadovas ir 
iniciatorius Klementas Šepetis yra Lietu
vos pramonininkų federacijos vice pir
mininkas, atsakingas už federacijos fi
nansinę veiklą. Anksčiau Šepetis yra

Reaguodami į Nigerijos žmo
gaus teisių pažeidimą, daugelis pa
saulio valstybių atšaukė iš Lagos 
savo ambasadorius. Australija at
šaukė savo aukštąjį komisijonierių.
JAV sustabdė ginklų pardavimą 
Nigerijai. Britų Tautų Bendrija 
suspendavo Nigerijos narystę ir 
graso pašalinti ją iš Bendrijos, jei 
nebus paleisti politiniai kaliniai. 
Priekaištaujama olandų Shell bend
rovei, kad ji atsisakė panaudoti savo 
turimą didžiulę • įtaką Nigerijos 
ekonomikai, kad išgautų amnestiją 
Ken Saro - Wiwai ir jo draugams.

Buvęs JAV karinių pajėgų

dirbęs "Inkaro“ gamybos direktorium ir i 
G. Vagnoriaus vyriausybėje, o dabar yra 1 
ir "Cenzus" draudimo kompanijos direk- I 
torius.

K. Šepetis sako, kad LDDP vyriau- ; 
sybė sužlugdė pramonę ir ekonomiką. ! 
Jis skeptiškai žiūri į Lietuvos jungimąsi j 
į Europos Sąjungą, kol jos ūkis nėra ■ 
pajėgus konkuruotis su Vakarais. Vien ! 
įsijungimas į E. S. neišspręs Lietuvos ' 
ekonominių problemų. Nesutinka jis ir I 
su aklu Tarptautinio Valiutos Fondo nu- ! 
rodymų pildymu, neatstatant Lietuvos 1 
pramonės.

Atrodo, kad ši naujai steigiama partija ; 
yra ne tiek atskira partija, kiek Lietuvos j 
pramonininkų "politinis sparnas", kuris Į 
eis į parlamento rinkimus atskira sąrašu, i 
Klausimas yra, ar ši partija nori atidaryti ! 
duris ir vakarų konkurentams? Jei taip, | 
tai reikės ir daugiau pakeitimų Lietuvos j 
konstitucijoje ir teisinėje sistemoje, apie j 
kurią jis nekalba. Jei ne, ji gins savus, 
bet ne plačius Lietuvos interesus, įskai
tant jos įsijungimą į Europos Sąjungą ir 
NATO.

Apmaudas vyriausybės 
kontrolieriui

Daug priekaištų, buvo ir yra daroma 
vyriausybei dėl neteisėtos privatizacijos. 
Ji turėjo būti išaiškinta ir nusikaltėliai 
nubausti. Valstybės kontrolierius teigia, 
jog privatizuojant, dėl įstatymų pažei
dimo Lietuva prarado apie 250 mln. litų. 
Valstybės kontrolieriui Vidui Kondrotui 
apmaudu, kad įdėjus daug darbo ir 
išaiškinus rimtus pažeidimus, kalti asmenys 
lieka nenubausti. Kontrolierius V. Kon- 
drotas sakė Laisvosios Europos Radijo 
darbuotojui, kad visa medžiaga buvo 

'pateikta parlamentui, kad ji būtų tinka
mai įvertinta ir vyriausybė tai įvykdytų. 
Tačiau vyriausybė to nepadarė. Sukaup
ta medžiaga liudija, kad kalta vyriausybė.

Valstybės kontrolė paieškojo ir žuvu
sio LKP turto. Rado, kad turto plovimu 
apkaltinamas buvęs LKP reikalų vedėjas 
Alfonsas Navickas. Buvo surinkta daug 
medžiagos apie įmonių steigimą, akcijų 
supirkimą, jų kainas ir t.t. ir visa medžiaga 
perduota prokuratūra?.

Apie metus laiko valstybės kontro
lierius tyrė ir surinko daug kaltinamos 
medžiagos "Lietuvos Kuras" įmonėje. 
Tačiau baudžiamąją bylą buvusiam 
"Lietuvos Kuras" direktoriui prokuratūra 
kelti atsisakė, nes pagal galiojančius 
įstatymus valstybinės įmonės direktorius 
nelaikomas "pareigūnu". Kaip sakė 
valstybės kontrolierius L. E. Radijui - 
"...visas mūsų darbas šuniui ant uodegos".

Spaudai paruošė Anskis REISGYS
13.11.95. 

štabo viršininkas generolas Colin 
■Powell nusprendė nekandidatuoti į 
JAV prezidentus. Būdamas nepa
prastai populiarus baltųjų tarpe, jis 
turėjo daug galimybių tapti pirmuo-
ju juoduoju JAV prezidentu. Res
publikonai dėjo daug vilčių į tai, 
kad jis populiaresnis už demokratą 
Bill Clinton. Generolas Colin Powell 
paneigė tvirtinimus, kad jį neigia
mai paveikė Jicak Rabin nužudymas.

Lapkričio 19 dieną įvyks 
antrasis Lenkijos prezidento rinki
mų ratas, pasilikus tik dviem kandi
datams: dabartiniam prezidentui 
Lech Walęsa ir buvusiam komu-
nistui (dabar socialdemokratui) 
Aleksander Kwasniewski.

Kwasniewskis puolamas spau
doje, kad prasižengęs įstatymui, 
nedeklaruodamas savo žmonos tu
rimų akcijų.

NATO sudarančioms vals
tybėms sunkiai sekasi susitarti, ką 
paskirti j vakuojantį generalinio 
sekretoriaus postą. Dėl ne visai 
paaiškėjusių priežasčių JAV blo
kuoja buvusio Olandijos ministro 
pirmininko R. Lubbers kandidatūrą, 
gi Prancūzija užprotestavo prieš 
buvusio Danijos užsienio reikalų 
ministro Uffe Ellemann - Jensen 
paskyrimą, nes jis prastai kalba 
prancūziškai, o be to, kritikavęs ato
minius bandymus Pacifike.

APIE LIETUVOS JAUNIMĄ
Buvęs Lietuvos teniso čempionas, 

dabar teniso treneris, vilnietis Al
gimantas Paltarokas dalyvavo neseniai 
Melbourne vykusiose sporto veteranų 
varžybose ir lankėsi Sydnėjuje. Jis mielai 
sutiko pasidalinti mintimis apie dabarties 
Lietuvos jaunimą.

Redakcija

Jaunieji ūkininkai. Prasidėjo savo
tiškas grįžimas iš miestų į kaimus. 
Jaunimas, teisybė dar ne itin gausiai 
žengia atgal į kaimą imdamasis ūki
ninkauti ant savo tėvų ar senelių atgautos 
žemės. Būtų tokių ir daugiau, tačiau 
vieni nesiryžta arba tiesiog nenori, o kiti 
dėl įvairių trukdymų iš valdžios pusės, 
vis negali atgauti jiems teisėtai prik
lausančios žemės. Taigi kolūkių laik
mečiu jaunimas galima sakyti masiškai 
bėgo į miestus, o dabar, žinoma ne tokia 
intensyvia srove, traukia atgalios. Ir 
ūkininkauti bando gana originaliai: 
kaimuose ima rodytis tokios anksčiau 
itin retos kultūros kaip rapsas, apyniai, 
linai. Suaktyvėjo avių auginimas. 
Jaunieji ūkininkai domisi padidinto 
cukringumo runkeliais, kurie anksčiau 
Lietuvoje nebuvo auginami. Deja, 
valdžia nenoriai palaiko mūsų jaunus 
ūkininkus. Mat darbiečių akis vis traukia 
buvę kolūkiai ir jie daug mieliau palaiko 
naujas žemės ūkio bendroves, kurios 
labai primena senuosius kolchozus. 
Žmonės juose buvo pripratę nieko 
negalvoti, patys nieko savarankiškai 
nespręsti. Viską nurodydavo, viską pa
liepdavo raudonieji bajorai, t.y. kolūkių 
pirmininkai. Į jų rankas ir suplaukė 
buvusių kolchozų traktoriai, sunk
vežimiai, sėjamosios bei kuliamosios

JAV ir Rusijos karo vado
vybės susitarė dėl rusų karių daly
vavimo taikos palaikymo daliniuose 
Bosnijoje. Rusija prisidės su 2000
karių, kurie bus visiškoje rusų ge
nerolo priklausomybėje ir vykdys 
tik jo įsakymus. Rusas generolas 
tačiau bus NATO taikos palai
kymo dalinių vado generolo George 
Joulwan žinioje.

Dayton, Ohio, JAV vykstan
čiose Bosnijos, Kroatijos ir Serbijos 
taikos derybose lapkričio 12 d 
prieita prie svarbaus susitarimo dė 
Rytų Slavonijos. Serbai separatista: 
nusileido kroatams ir pripažino, kac 
Rytų Slavonija turi priklausyt 
Kroatijai. Jie ją taikingai perleis pc 
vienerių metų pereinamo periodo.

Greičiausiai taikingą spren 
dimą priimti serbus paveikė prie 
Rytų Slavonijos sienos sukonceri 
truotos kroatų pajėgos bei Vakan 
Slavoniją ištikusi katastrofa.

Kelios sniego griūtys Hima 
lajuose, netoli nuo Everesto kalne 
palaidojo 43 alpinistus, jų tarpe 1 
turistų iš įvairių Europos ir Azijo 
kraštų.

Saudi Arabijos sostinėje Riai 
lapkričio 13 d. teroristų susprogdint 
bomba užmušė 5 amerikiečius i 
vieną filipinietį karinius instrukte 
rius, sužeista 60 kitų. ■' ’■

mašinos ir kitokia technika. Taip pt 
žmonės buvo pripratę pasiglemž 
įvairaus kolchozo turto, pvz. šiene 
malkų, vieną kitą paukštį ar gyvulėlį i 
prieauglio. O iš ko dabar žemdirbii 
vogti? Be to, jauni ūkininkai negaua 
ilgalaikių paskolų su palengvinta 
nuošimčiais. Už jų išaugintus produktt 
ar derlių atsiskaitoma su gerok 
pavėlavimu, bet už sėklą, trašas < 
degalus jie privalo atsiskaityti iš karti 
Taigi dabartinė valdžia (LDDP) kaip : 
nesuinteresuota padėti naujajai ūkinink 
kartai, prieš kurią kaip tiktai atsiskleidži 
pati gražiausia ateities perspektyva. Ne 
esamos ir energingai palaikomo 
„bendrovės“ didelių perspektyvų netur.

Akademinis jaunimas. Tai ne ts 
(tautiniu požiūriu) jaunimas, kuris buo 
Lietuvoje prieš jos okupaciją 194 
metais. Negalima pasakyti, kad meilėr 
ištikimybė savo kraštui visiškai išblės, 
bet susirūpinimo ateitimi tikrai tap 
studentų trūksta. Pernelyg didelis 
traukos židiniais yra tapę diskotekosr 
alaus barai - arba „įžymusis“ Gariūn 
turgus. Kartais studentai net meta studij; 
ir užsiima prekybine veikla pard 
vinėdami pigias prekes iš Turkijc 
Kinijos ir t.t. Jau maloniau žiūrėti 
studentus, traukiančius entuziastingai 
tarptautinį LIFE artistų ir dainininkĮ 
susibūrimą. Bet vėlgi praėję linkimi 
rodė itin didelį studentų pasyvum, 
kuomet jie arba visai nėjo balsuoti, aria 
balsavo už kas papuolė. Toksai ak- 
deminio jaunimo pasyvumas nieo 
gero tautai nežada. O juk studentai - i 
busimasis tautos žiedas. Teisybė, yrar
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Dabar jau skubu!
Žemaitės medus Adelaidėje

Besirūpindami gentainiais tėvynėje, 
organizuojame pakietų siuntas, remiame 
šalpos fondus, atveriame pinigines 
vertingiems projektams Lietuvoje.

Gražu - gerai! Atsisukę į save 
pagalvokime ar tai būtų įmanoma, jei 
nebūtume išlikę bendruomenėje. Viena iš 
stipriausių mūsų bendru mojuostų yra mūsų 
kalba, tad su meile ir pagarba prisimename 
tuos žmones, kurie sunkiais tautai metais 
stiprino ir palaikė jos gyvastį ir atnešė iki 
šių dienų. Šie metai ryškūs mūsų poetų, 
muzikų, rašytojų jubiliejais. Lietuvių

Apgautos trys mylimos, o Žemaitė vis rašo...
__________Nuotrauka A. Budrio

Bulotų šeimoje(Šiejąglobojo) Amerikos 
lietuvių tarpe; Žemaitės laidotuvės 
Marijampolėje irdaugkitų. Mirė ji 1921m. 
gruodžio mėn. 17d..josatminimui Vilniuje 
rymo skulpt. P. Aleksandravičiaus sukurtas 
didingas paminklas.

Šią dainos ir žodžio šventę scenoje 
pradėjo B. Mikužienė. Valdybos vardu 
pasveikinusi gausiai susirinkusius, 
suminėjusi eilę svarbių jubiliejų, pakvietė 
pasiklausyti ką mums papasakosŽemaitė.

klasikinės literatūros atstovų sąraše moterų, 
deja, nedaug. Viena svarbiųjų ano meto 
rašytojų yra Julija Žymantienė - Žemaitė. 
Kadangi mūsų miestas didžiuojasi 
moterišku Adelaidės vardu ir bedarome nės 
viršūnę sudaro daugumoje moterys, tai 
taipirpritiko, kad kultūrinės popietės temai 
buvo parinkta Žemaitė. Suėjusių į Liet. 
Namus spalio mėn. 29d. akį tuoj paviliojo 
paroda apie Žemaitę. Žaliame fone 
išdėstytos, plačiaraštėmis juostomis

APIE LIETUVOS JAUNIMĄ
Tęsinys iš psl. Nr. 2 

bando veikti jaunieji liberalai ir jaunieji 
konservatoriai. Tačiau jų gretos nėra 
itin gausios. Jie savaip bando vertinti 
esamą padėtį Lietuvoje, bando numatyti 
kitokias gaires ateičiai, netgi sudarinėja 
savo „šešėlines vyriausybes“, tačiau šito 
maža. Labai norėtųsi, kad jų gretos būtų 
kur kas skaitlingesnės.
Jauniejisportininkai. Sportas šiandien 
prestižo reikalas. Visam kraštui garbė, 
kai ta ar kita komanda pelno Europos ar 
Olimpiados medalius. Tatai supranta ir 
dabartinė valdžia, bet skiria labai menkas 
lėšas sportininkų rėmimui. Biudžetas 
skylėtas.osmunkanti ekonomika žlugdo 
verslininkus ir komersantus, kurie 
būdavo tiesiogini;: s geriausių sporto 
komandų rėmėjai Tad vis sunkiau 
dalyvauti tarptautinėse (taip pat ir vidaus) 
varžybose net ir pačioms pajėgiausioms 
mūsų komandoms. Beje, čia yra ir kita 
medalio pusė. Kaip minėta, jaunimas 
stokoja patriotizmo, o tai liečia ir 
sportininkus. Vos pasiekęs svaresnių 
rezultatų, krepšininkas ar lengvaatletis 
tuoj ima svarstyti savo galimybes 
startuoti Vakaruose: gal jį „nupirktų“ 
koks prancūzų ar vokiečių sporto klubas, 
kur jisai gautų dvigubai ar trigubai 
iidesnį atlyginimą negu namuose. 
Jalinai tokį veržimąsi „brangiau“ 
parduoti save“ pateisina esama skurdi 
padėtis Lietuvoje, nes sportininkai žino, 

apvedžiotos, rašytojos gyvenimą vaiz
duojančios didelės nuotraukos. Žiūri į 
mus ryžtingu žvilgsniu pati Žemaitė. Čia ir 
jos gimtinė - Bukantės dvaras, kur bajorų 
Beniusevičių šeimoje 1845 m. gegužės 
mėn. 31d. gimė ir augo būsima rašytoja; 
čia ir jos knygų faksimilės, išleistos dar 
spaudos draudimo laikotarpy; Šėmos dvaro 
gyvenvietė, kur ji mokėsi; jau prastesnė 
trobelė Ušnėnuose, kur ji gyveno su savo 
vyru Žymantu; vėliau juoda skara 

apsigobusi po vyro mirties našlelė. Kitur 
vėl matome Žemaitę Marijampolėje, 

kad bent kiek įsitvirtinti gyvenime 
ekonomiškai jie turi ne taip jau daug 
metų. Trisdešimt metų slenkstį perkopęs 
sportininkas darosi nebe labai reikalingu. 
Tad susidariusi padėtis, kai patys geriausi 
sportininkai išvyksta iš Lietuvos, vargu 
ar vertinta teigiamai. Belieka su atodūsiu 
prisiminti prieškarinės Lietuvos puikų 
tenisininką Giedrį, kuris sakė: „Man nėr 
didesnės garbės, kaip ginti Lietuvos 
spalvas sporto rungtynėse...“.
Jaunieji menininkai. Ar tik ne jie šiuo 
sunkiu Lietuvai metu laikosi geriausiai 
iš viso jaunimo? Ne tokios jau retos 
gretos jaunųjų dailininkų, kurie susibūrė 
į įvairias kūrybines grupes, arba pavieniui 
aktyviai užsiima kūrybine veikla. 
Nekartą girdime apie parodas žinomose 
meno galerijose bei aukštųjų mokyklų 
patalpose, netgi eiliniame Vilniaus 
senamiesčio kiemelyje. Aktyvūs ir 
muzikantai. Jie taip pat buriasi į 
įvairiausias grupes bei orkestrus. Kartais 
tokios grupės išnyksta jau po vienerių 
metų, tačiau kitos išsilaiko ir išgarsėja. 
Štai kam netrūksta entuziazmo. Ap
sirengę kaip papuolė, retsykiais ne itin 
sotūs, jie jaunatviškai energingai aria 
savo vagą ir tiek. Aktoriai taipogi bando 
burtis į vadinamus „kiemo teatrus“. 
Žinoma, jiems visiems trūksta žiūrovų, 
klausytojų, juk žmonėms pirmoj eilėj 
svarbu pragyventi, svarbu aprengti ir 
pamaitinti savo vaikus.

Algimantas Paltarokas

m Visai 
neseniai 
per spaudą- 
kreipiausi į 
kūrybingus 
Australijos 
lietuvius, 

ft kviesdama 
dalyvauti 
ateinančių 
Lietuvių 
Dienų 
literatūros, 
dainos ir 
tautosakos 

kad marios laiko.

Jmoiw
/ I9?A/

Į vakare. Atrodė,
Į bet iš tikrųjų ne visai taip. Bepiga 
Į dainų, šokių švenčių ir sporto rung- 
Į tynių rengėjams - jie žino, kas da- 
■ lyvaus ir gali ruoštis. O ką aš galiu 
; daryti, paprašiusi literatūros ir dai- 
; nos vakaro dalyvius atsiliepti tik kitų 
j metų pradžioje?

Patikslinus planus, pasirodė, 
i kad Lietuvių Dienų leidinio redakto
rius nori informacinių straipsnelių

Tolumoje pasigirsta šienpjūvių daina, 
už stalo, juodu aprėdu. tarp baltos skarelės 
ir mezginių apykaklės lyg ir atpažįstame 
gražų Žemaitės veidą. Ji vis rašo... Salėje iš 

■ visų pusių vikriai sukasi su vaišėmis poros.
Sveikina merginos svečius, siūlo ruginės 
duonos su agurkais, o vyrai, dar su sietais 
ant skrybėlių, po ką tik iškopto medaus, 
ragina paragauti. Žemaitė, pastebėjusi, 
kad visi jau susibičiuliavę, ėmėsi pasakoti 
apie save. Gimusi ji bajorų Beniusevičių 
šeimoje. Auginama lenkiškoje dvasioje. 
Su darbininkų vaikais draugauti ir kalbėti 
žemaitiškai draudžiama. Šeimoje augo 4 
mergaitės. Vasarą padėdavo mamai namų 
mošoje, o žiemą pats tėvas mokė dukras 
skaityti ir rašyti. Paėmus .Jementorių“ 
reikėjo pers ižegnoti.perskaitytitenįrašytus 
auklėjimo įstatus:

„Šventoji dvasia liepia rykšte vaikus 
mušti, rykštė sveikatai visai nekenkia. 
Rykštė įpila proto į galvą, moko poterių, 
atpratina nuo nedorų kalbų“. Taip su 
rykštės baime augo Žemaitė, vėliau tapusi 
rašytoja. Savo veikaluose dažnai aprašė 
savo ir giminių gyvenimą. Žinoma, 
pagražindama, dagalvodama, pakeisdama 
vardus. Kai vyriausias jos dėdė pagaliau 
sulaukė nemylimos žmonos mirties ir 
tuojau ėmė dairytis jaunesnės - kilo mintis 
parašyti „Velnio vestuvės, velnio ir 
laidotuvės“. Išmoningai pritaikytas mūsų 
sąlygomis pirmasis scenos vaizdelis.

Liūdnai aidi varpo dūžiai, gedulo ženkle 
žygiuoja liūdnas zakristijonas. Kaimo 
moterys subėgusios kamantinėja za- 

Ml

ALB Adelaidės apylinkės valdybos pirmininkė J. Vabolienė dėkoja 
spektaklio dalyviams. Dešinėje režisierė E. Varnienė. Nuotrauka A. Budrio
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apie kiekvieną renginį iki sausio 
pabaigos! Taigi iki to laiko turiu bent 
maždaug žinoti, kas sutinka daly
vauti.

Primenu ir pakartoju: vakaras 
bus džiaugsmo, laimės ir grožio, 
poilsio, juoko tema. Jis taip ir 
vadinsis: "Džiaugsmas". Pirmoji da
lis vadinsis "Anupras ieško džiaugs
mo", antroji - "Džiaukimės su 
Anupru".

Tad, mieli tautiečiai, jei kada 
nors kuo nors džiaugėtės (ar radot 
iš ko pasijuokti) ir tą jausmą 
išreiškėte kūryboje (poezijoje, dai
noje, šokyje, vaidinime, feljetone), 
kuo greičiausiai rašykite ar skam
binkite

Alenai Karazijienei,
187 Melrose Dve.,
Tuilamarine Vic. 3043, 
tel. (03) 9338 2172.
Lietuvai taikantis į Europos 

bendriją, bandykime elgtis ne pagal 
lietuvišką paprotį ir suteikime lei
dinio redaktoriui žinias laiku.

A. KARAZIJIENĖ

kristijoną: „Kas mirė“? Sužinojusios gaili 
. jtabašninkės“, viena už kitą daugiau žino 
apie jos iškentėtus vargus, išskuba laidoti. 
Scenoje pasirodo okteto dainorės ir 
graudžiai dainuoja „Oi, varge, varge, 
vargeli mano''... Grįžtalaidotojai. Moterys 
aimanuoja, kaip skurdžiai vargšelę laidojo, 
o našlys jau-girtas ir su bonka rankoje 
prašo pripiršti jam jauną ir dar su 
karoliukais... Šis vaizdelis tragiškai 
komiškas, su geru samčiu satyros. Gerai 
suvaidintas, tinkamai surežisuotas E. 
Varnienės. Atliko vaidmenis: A. Ka
minskienė, G. Kazlauskienė, M. Pečiulienė, 
A. Pečiulis, V. Vencius.

O Žemaitė po balta skarele vis rašo,- 
kartais paskaito... Antras kūrinėlis scenoje 
„Trys mylimos“. Sukčius Liudvikas 
prižada amžiną meilę vienai gražuolei, 
tada jos žavingai sesutei; išvilioja jų 
pinigus. Toms išbėgus gėlių skinti, prižada 
tą pačią širdelę jų motinėlei - našlei. Ši iš 
džiaugsmo jam visą piniginę atiduoda. 
Liudvikas mėgina pasprukti; bet laimei, jis 
protingo jaunikaičio sulaikytas ir šeimos 
garbė bei turtas išgelbėti... Tai gera pamoka 
merginoms, nepasitikėti melagiais...

Anitos Patupienės režisuotas - gerai 
suvaidintas N.Vitkūnienės, V. Opulskio, - 
L. Jablonskytės, A. Patupienės ir A. 
Dundos.

Trečias vaizdas vardu „Topyliaus“. Jį 
aiškiai skaitė pati autorė, lyg ir save ma
tydama Zosės asmenyje. Kaip besistengtų, 
ką bedarytų, niekaip negali įtikti savo
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Žemaitės medus Adelaidėje
atkelta iš 3 psl.

vyreliui. Veikalas įdomiai surežisuotas A. 
Patupienės. Aktoriai judesiais ir mimika 
suvaidina viską, ką Žemaitė pasakoja. 
Zosės vaidmuo - L. Jablonskytės ir 
pikčiurnos Topyliaus - A. Dundos.

Oktetas padainavo čia tinkamą dainą: 
„Sakė mane šiokią"... Žemaitė teberašo...

Tarp atskirų scenų nėra jokių tuštumų 
laiko tėkmėje. (Taip vadinamų - Juodų 
duobių“).

bendruomenės pir
mininkė Janina Vabo- 
lienė. Ji visiems nepa
miršta padėkoti, o ypač 
gražiai įvertina E. 
Varnienės įdėtą darbą, 
nes iš visų raštų išrinkti 
tai, kas pritaikoma įnešti 
mūsų sąlygomis į sceną 
- nėra taip lengva.

Paskutinis vaizdelis „Marti“. Režisorė 
E. Varnienė. Į tinginių šeimą atitekėjusi 
darbšti martelė veltui stengiasi vyro motinai 
įtikti. Kur tau! Sūnelis geresnę pačią galėjo 
gauti, jukbuvokaipžiburys.Rauda  martelė 
trobą valydama, o kai paprašo muilo, tai 
vos į kailį negauna. Suvaidino martelę-G. 
Kazlauskienė; šeimos griežtą tėvą - V. 
Vencius; šaunųjį sūnelį - V. Straukas, o 
jau tą baisią motiną - K. Vanagienė. Čia 
gerai pritiko okteto dainelė: „Močiute,

Dainas parinko ir 
oktetą paruošė dainuo
ti G. Vasiliauskienė. 
Akompanavo Nemira 
Masiulytė -, Stapelton. 
Dainavo: N. Vitkū- 
nienė, B. Budrienė, A. 
Kaminskienė, B. Du- 
chauskienė, A. Ume- 
vičienė, Gr. Deckienė, 
K. Vanagienė.

1995 metai yra Tarptautinės Tolerancijos Metai.

Lapkričio 16-toji paskelbta Tarptautinės Tolerancijos Diena.

TARPTAUTINĖS TOLERANCIJOS DIENA

širdele“...
Žemaitė toliau pasakoja koks vargas 

spaudžia Lietuvą, kaip ji ryžtasi vykti į 
Ameriką ir prašyti pagalbos nors ba
daujantiems našlaičiams sušelpti. Oktetas 
liūdnai dainuoja: „Sudie, Lietuva“... Su 
išvykstančia atsisveikinti sueina scenon 
visi šio renginio dalyviai...

Iš Žemaitėspersimainymo, dingsta balta 
skarelė ir į susirinkusius prabyla mūsų

Renginys publikos 
įvertintas labai gerai. 
Dar savaitę po įvykio 
žmonės sakė, kad nega
li pamiršti, kokį įspū
dį šis, plataus mąsto 
parengimas padarė vi
siems. Valio valdybai!

T. K.

We’ve come a long way.
Šimet iyykę specialūs minėjimai ir sukaktys mums 
davė progą pagalvoti apie ką mes australai esame 
pasiekę ir ką dar mes galime atsiekti.

Australijoje visų žmonių privilegijos ir pareigos 
respektuojamos. Tai yodo tokie pasiekimai kaip 
tvarkinga 50 metų imigracijos programa; Rasinės 
Diskriminacijos Statuto ir SBS transliacijų įyedimas 
prieš 20 metų; ir įteigimas prieš 21-erius metus 
Moterų Buities Biuro.

Moterų Buities Biuro.

Prisiminkime, kad tolerancija klesti ne -tik per statutus 
ir ištaigas. Kiekvieno aspieninis elgesys turi reikšmę.
Tolerantiškos visuomenės buvimas priklauso nuo 
kiekvieno Australijos gyventojo elgesio.

Esame jau daug pasiekę. Susivieniję kuriame ateiti..

’ A

Mokykimės lietuvių kalbos!
Baigiasi mokslo metai - praside

da nauji. Viktorijos valstijos kalbų 
mokykloje (Victorian Schoolof Lan
guages - V. S. L.), dar mokslo metams 
neužsibaigus, prasidėjo ateinančių metų 
mokinių registracija. Šios, po visą vals
tiją išsimėčiusios, kalbų mokyklos, 
Princes Hill College, Carlton, centre 
vyksta lietuvių kalbos pamokos. Į jas 
gali įstoti gimnazistai ir suaugę, arba 
siekdami brandos atestato (VCE) lygio, 
norintys pramokti lietuvių kalbos, arba 
joje pasitobulinti. Veikia dvi lietuvių 
kalbos klasės - baigiamoji (VCE) klasė 
ir žemesnioji, kurią lanko visi, išskyrus 
VCE mokinius.

Kai kurių V. S. L. mokomų kalbų 
mokinių skaičius toks didelis, kad veikia 
kiekvieno skyriaus net po kelias klases ir 
tai ne tik viename centre. Lietuviai šiuo 
metu džiaugiasi turėdami bent dvi Ma
sės, bet vis artėja ta diena, kai valdžia 
nutars jas abi sujungti į vieną. Val
džios švietimo skyrius normaliai neski
ria mokytojo mažesnei negu 15 mokinių 
grupei. Išimtį kol kas padarė lietuviams,

9414 0641, arba nueiti tiesiog į mokyklą 
9.00 vai. šeštadienio rytą, iki lapkričio 
18 d. Mokykla randasi Arnold Street, 
Carlton.

mokytoja 1. ARIENĖ

MELBOURNO LITUANISTINIŲ KURSŲ MOKINIAI SU MOKYTOJOMIS:
Pirmoje eilėje:
Danius Aras, Daina Didžytė, Daiva Statkutė, Dalia Didžytė, Ginta Statkutė. Stovi: 
Kristina Dagytė, Albina Strungaitė, Zita Šukytė, Mareeta Jomantienė, Vilija Jokūbaitytė, 
Caroline Vaitkūnaitė, Girius Antanaitis, Kim Pettiford, Vytas Brazaitis, mokytoja 
1. Arienė, Paulius Kviecinskas, Darius Tamašauskas, Rimas Strunga, Aidas Kaspariūnas, 
Audrius Skeivys, mokytoja Dr. R. Svambarienė (Trūksta Dainos Meiliūnaitės).

Nuotrauka Dalytės Dldžytės
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nors šiais metais žemesnėje klasėje 
turėjome 13 mokinių, o VCE lankė tik 7 
(viso 20). Ir jei staiga iš kažin kur ne
atsiras naujų mokinių, ateinančiais 
metais mūsų mokinių skaičius bus labai 
sumažėjęs. Žemesnėje klasėje pramato- 
ma turėti 7 ar 8 mokinius, o VCE - gal 5 
(viso apie 13). Šiais metais estų moki
nių skaičiui per daug sumažėjus, buvo 
visai uždaryta estų kalbos vienintelė 
klasė.

Mokyklos administracija sten
giasi iš anksto sužinoti ateinančių metų 
mokinių skaičių, nes gi reikia paskirstyti 
mokytojus ir klases. Todėl labai svarbu, 
kad į lietuvių kalbos klases užsiregistruotų 
kuo greičiau tie, kurie žada ateinančiais 
metais mokytis.

Norintieji i lietuvių kalbos kur
sus įstoti, gali kreiptis į Princes Hill 
centro vedėją (Area Manager), tel.

Gegutė su gegučiukais
Gal būt nėra nieko nuostabaus, 

kad šį pavasarį Geelongo tautinių šo- 
kių "Gegutės" grupėje "užderėjo" geras
"gegučiukų" prieauglis.

Š. m. spalio 14 d. Šv. Patricko 
pradžios mokyklos suruoštoje mugėje mus šokius ir dirbti kartu.

"GEGUTĖ" ir gegučiukai su grupės vadove Birute LIEBICH

mūsų mažiausiųjų grupė pirmą kartą 
išpildė programą. Daugumai tai buvo 
"pirmas krikštas" išeinant į viešumą. 
Progiamoje poros atliko tris vaikiškus 
šokius, kurie, atsižvelgiant į vaikų 
amžių, buvo atlikti gerai ir įspūdingai. 
Vaikučiai buvo pasipuošę naujais 
tautiniais rūbeliais, kuriuos nusipirkti 
įgalino gauta parama iš Australi
jos Lietuvių Fondo ir Lietuvių Kredito 
Kooperatinės draugijos "Talka".

Gali būti, kad tai buvo geriau
sias investavimas ateičiai, nes iš šių 
mažųjų atsiras ateities "Talkos" nariai 
bei paskolų ėmėjai.

Vėlinės SYDNĖJUJE
Vėlinių diena buvo atšvęsta 

Lapkričio 5 d., sekmadienį. Kunigas 
Povilas Martūzas atlaikė šv. Mišias už 
mūsų mirusius St. Joachim's bažny
čioje ir po pamaldų pakvietė parapi
jiečius vykti į lietuvių sekcijos kapus 
Rookwoode.

Drauge buvo pasimelsta už mūsų

"Gegutės" tautinių šokių grupės
vadovė Birutė Liebich šiuo metu turi 
dar dvi skirtingo amžiaus grupes, nors 
didelis amžiaus skirtumas sudaro sun
kumų, kai reikia visiems, rasti tinka-

Nuotrauka J. Gailiaus
Yra ir kitų sunkumų, nes dažni 

iš "Gegutės" kai kas norėtų padary 
dramblį... Birutė Liebich tautiniam 
šokiams vadovauja jau 20 meti 
įdėdama į šį darbą daug pasiaukojim 
ir laiko, atimdama jį iš savo šeimo, 
Nežiūrint visų sunkumų abi grupė 
ruošiasi 45 - tosioms Sporto Šventė j 
iškilmėms Geelonge, kuri įvyks Kalėdi 
- Naujųjų Metų laikotarpyje.

Tautinių šokių vadovė Biruti 
Liebich ir visi grupės šokėjai - dideli i: 
maži - reiškia viešą padėką Lietuviu 
fondui ir "Talkai" už suteiktą paramą.

Juozas GAILIUS

mirusius šiuose kapuose ir artimuosius 
Lietuvoje, Sibire ir kituose pasaulio 
kraštuose. Po maldų Kunigas P. Martūzas 
padėkojo savanoriams, nupjovusiems 
žolę ir aptvarkiusiems kapų rajoną. 
Mirusių atminimui sugiedota "Marija, 
Marija" ir Tautos Himnas.

A V K.
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MIRUSIEJI
Mirus Bičiulei

A.fA. MILDAI VAITKEVIČIENEI
reiškiu gilią užuojautą jos vyrui Ignui ir dukrai Kristinai su šeima.

Vietoj gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju $ 30-00.
Bronė Ropicnė

A.fA. BALIUI BARKUI
mirus, jo žmonai Valentinai, šeimai ir artimiesiems 

nuoširdžią užuojautą reiškiame
Vita ir Aleksas Jakštas

A.fA. BALIUI BARKUI
mirus, nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems reiškia

Paulina Donielicnė 
Dalia ir Vytautas Donielos 
Dana ir Jurgis Karpavičiai

A.fA. BALIUI BARKUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai Valentinai ir dukterims

J. ir O. Maksvyčiai ir I. Daniškevičienė 
Ramutė ir Darius Gečiauskai, 

Violeta ir Martin Braach - Maksvytis su šeimom

Mirus A. f A. v.s. fil. BALIUI BARKUI
jo žmonai dr. Valentinai, dukroms Laimai ir Ritai su šeimomis 

nuoširdžią užuojautą reiškia
L. ir V. Gaidžioniai

Mints A.fA. v.s. fil. BALIUI BARKUI
reiškiame gilią užuojautą jo žmonai dr. Valentinai, dukroms 

Laimai ir Ritai su šeimomis
Bronė ir Stepas Jarembauskai

A.fA. BALIUI BARKUI
mirus, skausmo ir netekties valandoje nuoširdžią užuojautą reiškiame 

jo žmonai Valentinai, dukroms Ritai ir Laimai bei visiems artimiesiems.
Vida Vaitiekūnienė ir šeima

Vlada ir Ričardas Šemetai

A. f A. BALIO BARKAUS
Vietoje gėlių siunčiame $ 60 auką "Mūsų Pastogei"

V- ir A. Šemetai, V. Vaitiekūnienė, Andrius Vaitiekūnas

PRISIMINDAMI IR
PAGERBDAMI

A. f A. BALĮ BARTKŲ
Vietoje gėlių aukojame $ 25 "Mūsų Pastogei"

Kastutė ir Vytautas Jurskiai

PRISIMINDAMI IR 
PAGERBDAMI

A. f A. JONĄ ČERNIAUSKĄ
Vietoje gėlių aukojame $ 25 "Mūsų Pastogei"

Kastutė ir Vytautas Jurskiai

SPORTAS
” /

Šarūno Marčiulionio krepšinio mokykla
Šiuo metu yra užmegzti ryšiai su 

Australijos Krepšinio Federacija, ku
rios prezidentas greitu laiku aplankys 
Lietuvą ir galutinai susitars su Šarūno 
Marčiulionio mokyklos direktore Zita 
Marčiulionyte dėl šios mokyklos 
berniukų (17 - 18 metų) kelionės į 
Australiją. Numatoma aplankyti Syd- 
nėjų, Melboumą, Adelaidę ir Can-

nės svečias. Visas didžiulis 45.000 
kvadratinių pėdų (apie 15.000 
kvadratinių metrų) pastatas yra naujai 
pastatytas labai gražiai ir skoningai 
sutvarkytas viduje. Šiame pastate yra 
3 krepšinio aikštės, 6 drabužinės, 
mokymo kambariai, paskiri kabi
netai, kavinė ir kiti būtini įrengimai. 
Šarūno geras prietelius "Apple" fir-

Šarūno
Marčiulionio 
krepšinio 
mokykla

berrą ir čia pažaisti, o sostinėje mos įkūrėjas St. Wozniak mokyklai 
paviešėti Australijos žinomajame 
Sporto Institute. Šių miestų lietuvių 
sporto klubams ir mūsų lietuviškąjai 
bendruomenei, tektų šiuos vaikinus 
tik apgyvendinti, o visa kita būtų 
daroma australų krepšinio vadovybės. 
Krepšinio Federacijos prezidentas 
taip pat tarsis su Lietuvos Krepšinio 
Sąjungos vadovais, dėl galimybių į 
Australiją atsivežti ir visą Lietuvos 
vyrų krepšinio rinktinę. Būtų žaidžia
ma prieš pat Atlantos olimpiadą ir, 
prieš atvykstant į Australiją, Lietuvos 
rinktinė dar žaistų Filipinuose.

Šarūno Marčiulionio krepšinio 
mokykla buvo įkurta 1992 metais ir 
ją pradėjo lankyti 300 vaikų. Dabar 
mokykloje yra jau 600 krepšininkų. 
Šioje mokykloje be krepšinio, jiems 
yra dėstoma etikos - estetikos 
pamokos, anglų kalba ir kompiuterių 
mokslas. Ateityje planuojama vy
resnius vaikus mokyti taikomosios 
ekonomikos - biznio pagrindų. Ši 
papildomo mokymo idėja yra labai 
papu Ii ari ir tą labai palankiai įvertina 
tiek patys vaikai, tiek jų tėvai. Tokio 
tipo mokyklą Šarūnas norėjo įrengti 
jau daug seniau, tačiau tą galėjo pa
daryti tik tada, kai pradėjo žaisti su 
Amerikos N.B.A. profesionalais ir 
uždirbti jau didelius pinigus. Šią 
mokyklą lanko vaikai nuo 8 iki 18 
metų amžiaus. Pagrindinė Marčiulio
nio idėja yra ta, kad vaikai ne tik 
išmoktų žaisti krepšinį, bet ir visa
pusiškai lavintųsi, kad jie stiprintų 
ne tik savo kūną, bet ir dvasią. Paties 
Šarūno, o taip pat ir visos mokyklos 
motto yra: "Būk savo valios viešpats 
ir savo sąžinės vergas". Lietuvos 
ateičiai yra labai reikalingi ne tik 
geri krepšininkai, bet ir puikūs, darbš
tūs, sąžiningi žmonės.

Prieš keletą mėnesių ir man teko 
lankytis šioje puikioje mokykloje, 
kur buvau man jau seniai pažįstamo 
Šarūno, jo nepavargstančios ir vi
suomet besišypsančios sesers Zitos 
(kuri yra ir mokyklos direktorė) ir 
jos padėjėjos, sporto darbuotojos, 
administratorės Aldonos ■ Nausėdie-

padovanojo- 10 naujausio modelio 
kompiuterių, 2 lazerinius ir 4 spalvo
tus spausdintuvus. "Phillip Morris" 
padovanojo "Mercedes" autobusą , 
su kuriuo vaikai yra vežami į įvairius 
turnyrus. Jauniesiems krepšininkams 
sąlygos mokykloje yra labai puikios. 
Aikštelių danga yra amerikietiška, 
taip pat kaip ir visas inventorius, 
patys krepšiai yra iš N.B.A. Mokyk
loje dirba 7 treneriai ir 4 dėstytojai. 
Paskiros mokyklos vaikų komandos 
žaidžia įvairiuose savo amžiaus krep
šinio turnyruose. Jie jau aplankė 
Prancūziją, Vokietiją, Olandiją, 
Suomiją ir Latviją, užimdami pri
zines vietas. 1978 metų gimimo 
vaikai, dalyvaudami Lietuvoje vyku
siame tarptautiniame turnyre, tapo jo 
nugalėtojais, o taip pat ir Lietuvos 
čempionais. Gi Šarūno gimimo die
nos proga, - (jam sukaks 31 metai) - jo 
mokyklos auklėtiniai, trylikamečiai, 
šią vasarą, vadovaujami jų ternerio 
A. Milono, tapo Lietuvos sporto 
mokyklų pirmenybių nugalėtojais.

Mokykoje kiekvienais metais yra 
organizuojamos Kalėdinės eglutės, 
atsisveikinimas su Senaisiais metais, 
"žvaigždžių dienos" su baudų bei 
metimo į krepšį konkursais. Tradicija 
yra tapę ir tai , kad trenerių koman
dos turi rungtynes su žurnalistais, 
bankininkais, verslininkais. Ruošiamos 
vakaronės su žinomais aktoriais, 
dainininkais ir muzikantais. Moki
niams organizuojamos "krepšinio 
klinikos", kurias praveda atostogų 
sugrįžęs pats Marčiulionis ar kiti 
krepšinio ekspertai iš Amerikos. 
Ateityje numatoma kasmet organi
zuoti kelių miestų 12 - mečių turnyrą, 
tarptautinį 16-čių turnyrą, dabar labai 
išpopuliarėjusi * taip vadinamą - "Hali 
- Bali" (tris prieš tris) turnyrus, kur 
būtų apie 500 komandų. Norima 
įtraukti į žaidimą ir tėvus, tad bus or
ganizuojama tėvų - vaikų žaidynės. 
Numatoma ateityje daug artimiau 
draugauti su Amerikos, o jei pasiseks 
tai ir su Australijos jaunuoliais.

Antanas LAUKAITIS 

„Mūsų Pastogė“ Nr. 46 1995.11.20. psi.5 <

5



t MŪSŲ t 
MIRUSIEJI

Su v. s. fil. Baliu Karkinu atsisveikinant
Paskutinių poros metų laikotar

pyje Sydnėjaus lietuvių bendruomenę,' 
bei skautų gretas labai praretino mir
tis. Lapkričio 5 d. vėl liūdna žinia 
aplėkė Australiją - Sydnėjuje mirė v.s. 
fil. Balys Barkus!..

Balys nesijautė gerai jau ilgesnį 
laiką, bet vis dar buvo tikimąsi, kad 
pagerės, pasveiks...

"Brolis Balys”, kaip jį vadino 
skautai, gimė 1920 m. gegužės. 1 d. 
Kaune. Čia lankė pradžios mokyklą, 
Jėzuitų gimnaziją ir pradėjo studijuoti 
Vytauto Didžiojo universitete. 1939 m. 
persikėlė į Žemės Ūkio Akademiją 
Dotnuvoje, o 1942 m., gavęs stipendiją, 
studijavo Halle u. Saale universitete, jį, 
baigdamas diplomuotu agronomu.

1944 m., užeinant antru kartu 
raudonajai okupacijai, Balys pasitraukė 
į Vokietiją. Čia, 1947 m. sukūrė šei
mą su jauna gydytoja, dr. Valentina 
Markevičiūte ir išaugino dvi dukteris - 
Laimą ir Ritą.

1949 m. Barkai atvyko į Austra
liją, kur atlikę dvimetinę privalomą 
darbo sutartį, su laiku įsikūrė Sydnėjaus 
Concord'o priemiestyje.

A.tA. Balį pirmiausia visi 
pažino, kaip skautą, skautininką, nes 
jiems jis skyrė visą savo laisvalaikį, 
energiją. Į skautus jis įstojo dar 1932 m. 
Kauno, Jėzuitų gimnazijoje veikusioje 
Maironio draugovėje, kur tais pat 
metais davė skauto įžodį, o 1938 m. 
perėjo į Akademikų skautų Korp. 
Vytis. 1939 m. davė skauto vyčio, 1940
- skautininko įžodžius. Skautiškąjį pa
tyrimą gilino įvairiose stovyklose ir 
kursuose: 1936 m. lankė skautų vadų 
mokyklą - stovyklą Karmėlavoje, daly
vavo keliose kitose skautų stovyklose 
Paneriuose, Giruliuose, Palangoje, II -je 
Tautinėje Stovykloje Aukšt. Panemunėje. 
Ir Australijoje Balys nenustygo be skau
tiškojo darbo - vadovavo kelioms 
Sydnėjaus "Aušros" tunto stovykloms, 
buvo LSS 55 - mečio Jubiliejinės ir VIII
- sios rajoninės stovyklų viršininku, da
lyvavo didžiosiose skautų stovyklose 
Amerikoje.

Savo gyvenime vadovavo visai 
eilei skautiškų vienetų. Dar 1936-39 m. 
buvo Kauno Maironio skautų draugovės 
draugininku. Vokietijoje 1946 - 47 m. 
vadovavo skautų vienetui Oberle*- 
ningen'e. Australijoje nuo 1961 m. pri
klausė Sydnėjaus SkautųŽidiniui, 1972
- 76 m. buvo Sydnėjaus"Aušros" tunto 
.tuntininku, 1974 m. įsijungė į Akade
minio Skautų Sąjūdžio (ASS) skyrių.

Kaip gabus, energingas vadovas 
buvo įtrauktas į Australijos rajono 
vadiją. 1970 - 76 dirbo kaip rajono 
iždininkas ir tiekimo skyriaus vedėjas, 
1977 - 82 - LSB rajono vadeiva, 1984 - 
87 - LSS Australijos rajono vadas, 1985
- 88 m. - Australijos liet, skautų fondo 
pirmininkas, 1991 - 95 m. - ASS atstovas 
prie rajono vadijos. Buvo ilgametis LSS 
Tarybos narys.

Skautiškoji idėja buvo įsikūnijusi 
visame Balio gyvenime - kad ir būdamas 
vyresnio, amžiaus nevengė užsidėti 
uniformos švenčių ar sueigų metu. Abu 
su žmona dosniai rėmė lietuviškuosius 
reikalus. Globojo iš Lietuvos ar kitų 
„Mūsų Pastogė“ Nr. 461995.11.20. p

kraštų atvykusius tautiečius, kuriems 
visuomet atsirasdavo vietos erdviuose 
Barkų namuose, o Balys surasdavo laiko 
svečius pavėžinti po Sydnėjų ir jo 
plačiąsias apylinkes. Tėvo pramintu taku 
eina ir abi dukros - ps. fil. Laima ir.vyr. 
sk. dr. Rita - aktyviai dalyvauja skau
tiškame gyvenime

Balys buvo pakeltas į skautinin
kus 1972 m., į vyr. skautininkus - 1977. 
Apdovanotas ordinu Už Nuopelnus - 
1981, Lelijos ordinu -1987 m., Padėkos 
ordinu - 1990.

Nors ir daug dirbdamas su skau
tais, Balys rasdavo laiko padėti ir kt. 
bendruomeniniuose darbuose. 1950 m. 
jį matome ką tik įsisteigusios ALB 
Bathursto apylinkės valdyboje, 1956 - 
66 m. - ALB Krašto valdyboje, priside
dant prie parapijos darbų, kurį laiką 
buvo vienas iš Sydnėjaus lietuvių klubo 
direktorių. Jam nebuvo nei didelių, nei 
mažų darbų - visi bu vo vienodai svarbūs.

A.tA. Balio laidotuvės įvyko 
spalio 8 d. Į gedulingas pamaldas šv. 
Joachimo bažnyčioje, Lidcombe, susi
rinko didžiulis būrys giminių, draugų, 
skautų ir jį pažinojusių tautiečių. 
Gedulingas šv. Mišias už mir usiojo 
vėlę atnašavo Sydnėjaus lietuvių ka
pelionas, kun. Povilas Martūzas. Gie
dojo "Dainos” choras. Pamaldų metu 
garbės sargyboje prie karsto stovėjo 
Sydnėjaus skautiškųjų organizacijų 
nariai, vėliau, išnešant karstą iš baž
nyčios sudarę špalejius.

Krematoriume trumpą žodį tarė 
Velionio testamento vykdytojas, v.s. 
Jonas Zinkus: "Tavo darbų pėdos liks 
giliai įmintos lietuviškų organizacijų 
veikloje... ilgiausią savo gyvenimo dalį 
praleidai vadovaudamas skautams... 
stovyklose mums Tave primins ryt
mečio ruošai nuaidėję trimito garsai, 
nusileidžiančioje saulėje medžių šešėliai 
ir vakarinių laužų liepsnos!.."

Šeimos draugų vardu trumpą žodį 
tarė prof. dr. Algis Kabaila.

Baigiantis atsisveikinimo ce

remonijoms nuskambėjo Skautiška 
"Ateina naktis..." giesmė, kurią giedojo 
pilnutėlė laidotuvių koplyčios salė. Ją 
sekė Tautos Himnas.

Gedulingų pietų metu Sydnėjaus 
Lietuvių klube Bankstowne, Velionio 
šeimai užuojautas išreiškė organizacijų 
atstovai: Sydnėjaus klubo vardu - Elena 
Kiverytė - Erzikov, ALB Sydnėjaus

A.v A. Bonifacas Kazimieras Minius
I917.VI.6 - I995.X.22

Nelauktoji mirtis ir vėl aplankė 
mūsų taip neskaitlingą bendruomenę. 
Š. m. spalio mėn. 22 d. staiga mirė 
Bonifacas Kazimieras Minius. Bonifa
cas buvo gimęs I - jo pasaulinio karo 
metu, 1917 m. birželio 6 d., Rusijoje. Po 
karo šeima sugrįžo į Lietuvą ir apsigy
veno Rokiškyje. Tėvas dirbo sodininku, 
kas be abejo turėjo įtakos Bonifaco 
karjerai, nes baigęs Kaune gimnaziją, 
jis įstojo į Dotnuvos Žemės Ūkio 
Akademiją. Ją baigęs ir įgijęs agrono
mo profesiją, įsidarbino Kaune, Žemės 
Ūkio Rūmuose smulkių šakų instrukto
riumi. Teko daug važinėti po Lietuvą, 
lankyti ūkininkus ir juos mokyti naujos 
ūkio metodikos. Vėliau įsidarbino 
Panevėžyje. 1941 m. vedė Justiną Mar
tą Jokubauskaitę. Jiedu išaugino tris 
sūnus: Vigintą, Donatą ir Raimundą. 
Tačiau jaunavedžiai neilgai galėjo 
džiaugtis Lietuvoje, nes artėjo komu
nizmo siaubas ir kaip daugelis, jie pasi
traukė į vakarus. Bonifacas, kad ir 
būdamas svetimame krašte, rankų 
nenuleido ir pradėjo Poznanėje (Len
kijoje) studijuoti architektūrą, mokslą 
baigdamas Austrijoje.

1948 m. Minių šeima atvyko į 
Australiją ir pradėjo kurtis Quean- 
beyano miestelyje. Kūrimosi pradžia 
buvo sunki, reikėjo atlikti dviejų metų 
privalomą sutartį, bet Bonifacas į gy
venimą žiūrėjo realiai, su viltimi, kad 
vieną dieną bus geriau. Jo svajonė išsi
pildė - gavo darbą CSIRO, pagal savo 
Dotnuvoje įsigytą profesiją, botanikos 
skyriaus vedėju. Šiose pareigose dirbo 
30 metų. Jo atliktas darbas, augalų 
pagerinimo srityje, buvo valdžios įvertin
tas ir jis 1981 m. apdovanotas medaliu 
"Order of Australia". Bonifacas buvo 
"Foundation member of the Australian 
Institute of Horticulture and Agricul
tural Technologist of Australia". Pagal 
jo planą Lietuvių klubo priekyje ir 

Iš A.fA. Balio BARKAUS laidotuvių.
Nuotrauka V. Vaitkaus

apylinkės valdybos vardu - Antaas 
Kramilius, skautų vardu - LSS Au.ra- 
lijos rajono vadas, v.s. Narcizasia- 
manauskas, drauge perdavęs ir -SS 
Tarybos Pirmininko, v.s. fil. Kęsičio 
Jėčiaus atsisveikinimą, atsiųstąišibN.

Ilsėkis Dievo globoje, Iroli 
Skautininke!

Bronius ŽA.YS

BONIFACAS K. MINIUS

sodelyje yra pasodinti medeliai ir 
krūmai. Buvo įsijungęs į Canberrosie- 
tuvių kultūrinę veiklą. Keletą tetų 
buvo pensininkų "Paguodos" pirmitnku 1 
ir kaip pridera buvusiam Lietvosį 
kariui, daugelį metų priklausė LVS' 
"Ramovė" skyriui. Buvo, labai jauos’ “ 
širdies žmogus, buvo dosnus l.u- 
viškai veiklai, jaudindavosi dėl Liu- 
vos likimo.

Gyvenimas taip susiklostė, ad 
Justinos ir jo keliai išsiskyrė ir jiąy-į& 
veno atskirai, likdami iki paskutin jo 
gyvenimo minutės gerais draugaislo- 
nifaco sveikatai sušlubavus, jau kenti, ■ 
metai Justina, nors ir pati būdamae- 
sveika, prižiūrėjo jo daržą. Valdą 
prieš mirtį, jie kalbėjosi telefonu jis 
jai sakė, kad gerai jaučiasi.Jet 
Aukščiausias turi savo planus!..

Prie kapo su velioniu atsisveino 
ramovėnų, pensininkų ir ALBCanbeos 
apylinkės vardu, ramovėnų skyrus S 
pirmininkas L. Budzinauskas. Mias 
ramovėne, jautrios širdies tėvynai, 
ilsėkis ramybėje mėlyno danus 
prieglobstyje! B.
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Mielam Australijos Skautų vadovui

A.|A. v.s. fit BALIUI BARKUI
nuoširdžią užuojautą žmonai, dr. Valentinai, dukroms - skautėms Laimai 

ir Ritai bei jų šeimoms ir artimiesiems reiškia
Canberros Baltijos Tuntas

Su liūdesiu palydėdami į Amžinybę

taurų lietuvį ir mielą draugą dipl. agronomą, vyr. skautininką

A.fA. BALĮ BARKŲ
uoširdžią užuojautą reiškiame velionio našlei daktarei Valentinai Barkuvie- 

nei, dukroms Laimai ir Ritai, visiems artimiausiems šeimos nariams.
Lidija ir Juozas Almis Juragiai

A.fA. BALIUI BARKUI
mirus, žmonai, dr. Valentinai, dukroms Laimai ir Ritai bei jų šeimoms 

reiškiame gilią užuojautą
K. ir L. Protai ,

K. ir L. Bilevičiai

Klubo narei

A. f A. ANGELIKAI SCHAFFERIENEI 
mirus, jos brolius Karolį, Romą ir vaikus Gretą, Renę ir Ričardą ir jų 

šeimas giliai užjaučia
Canberros Lietuvių Klubo Valdyba ir Nariai

Mielai Sesei

A.fA. ANGELIKAI SCHAFFERIENEI
mirus, nuoširdžią užuojautą jos broliams Karoliui, Romui ir vaikams -

Gretai, Renei ir Ričardui bei jų šeimoms reiškia ir giliai užjaučia
Canberros Baltijos Tuntas

Mirus klubo nariui

A.fA. BONIFACUI K. MINIUI, AM
jo žmoną Justiną, sūnus Vigintą, Donatą, Raimondą ir jų šeimas 

nuoširdžiai užjaučia
Canberros Lietuvių Klubo Valdyba ir Nariai

A.fA. BALIUI BARKUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną dr. Valentiną, 

dukras Laimą ir Ritą su šeimomis
Martina ir Anskis Reisgiai

Mirus klubo nariui

A.fA. ALEKSUI NEKRAŠIUI
jo žmoną Tiną, seserį Oną Pečiulevičienę ir artimuosius 

nuoširdžiai užjaučia
Canberros Lietuvių Klubo Valdyba ir Nariai

A. f A. BALIUI BARKUI
Amžinybėn iškeliavus, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame jo šeimai
Narcizas ir Dalia Ramanauskai PAGERBDAMI

Ilgamečiam bičiuliui, skautininkui

A.fA. BALIUI BARKUI
mirus, skausmo valandą žmonai dr. Valentinai, dukroms Laimai, Ritai ir jų 

tintoms bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Aleksandras Mauragis

Mielam draugui

A.fA. agr. BALIUI BARKUI,
mirus, žmoną Valentiną, dukras Laimą, Ritą bei jų šeimas ir artimuosius 
užjaučia

Tamara ir Benius Vingiliai
Eugenija Bliokienė

A.fA. BALIUI BARKUI
mirus, jo žmonai, dr. Valentinai, dukterims Laimai ir Ritai 

nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi
Marija Statkienė, Richardas ir Juozas Červinai

A. f A. BALĮ BARKŲ 
vietoj gėlių priėjo kapo "Mūsų Pastogei" aukojo:

Vita ir Aleksas Jakštai $ 15-00
Milda Bukevičienė $ 25-00
Irena ir Algis Dudaičiai $ 20-00
Vytautas Patašius $ 20-00
Laima ir Kęstas Protai $ 20-00
Simas Jodlovičius $ 10-00
Irena ir Kostas Bagdonai $ 25-00
Nijolė ir Irvis Venclovai $ 30-00
Aistis, Dan ir Daiva Bieri ir S. Labutienė $ 30-00
Pajauta ir Juhani Pullinen $ 20-00
Pajauta Daukienė $ 10-00
Elena Badauskienė ir šeima $ 20-00
Bronė ir Stepas Jarembauskai $ 20-00
Grybų šeima $ 20-00
K. ir L. Bilevičiai $ 20-00
Birutė ir Vytautas Vaitkai $ 20-00
Cecilija Protienė ir Birutė Nagulevičienė $ 20-00

Mielajam Bičiuliui

A.fA. BALIUI BARKUI
mirus, jo žmoną dr. Valentiną, dukreles Laimą ir Ritą su šeimomis ir 

visus artimuosius labai nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi
Jadvyga, Alfas, Ginta ir Vida Viliūnai

A.fA. BALIUI BARKUI
(irus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Valentiną, dukteris Laimą ir Ritą ir 

jų šeimas. Liūdime drauge
J. E. Perlibachai ir dukterys Dalia ir Vida su šeimom

A.fA. BALIUI BARKUI
'iškeliavus į Amžinybę, giliai užjaučiame žmoną Valentiną ir dukteris. 

Kartu liūdime.
Monika Martišienė ir Viktoras Martišius

PADĖKA
Mirus mūsų mylimai dukrelei ir sesutei

DAINAI
iš širdies dėkojame giminei ir visiems draugams ir pažįstamiems už maldas, užsakytas 
šv. Mišias, gėles ir ypatingai guodžiančius ir raminančius žodžius išreikštus žodžiu, 
raštu, spaudoje ir atsisveikinimo šv. Mišiose.

Rasa, Mindaugas, Danius, 
Skaistė, Nėris ir Sally Mauragiai

PADĖKA
Mirus vyrui

A. f A. BONIFACUI KAZIMIERUI MINIUI 
nuoširdžiai dėkoju St. Christopher's bažnyčios kunigui McAndrew už 
Requiem Mišias, visiems už pareikštas užuojautas, gėles. Apsilankiu
siems rožinio maldose koplyčioje ir laidotuvėse bei L. Budzinauskui už 
atsisveikinimo kalbą kapuose. Žmona Justina Marta ir sūnūs

Vigintas, Donatas, Raimundas, marti Patricija ir anūkė Manesha
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In for mari j
LIETUVIŲ KOOPERATINĖS KREDITO DRAUGUOS "TALKA" 

SYDNEJAUS SKYRIUS 
PRANEŠA

TALKOS Sydnejaus skyriaus metinis informacinis susirinkimas įvyks
lapkričio 25 dieną, šeštadienį 2.30 vai. p.p. Lietuvių klube Bankstovvne, 

mažojoje salėje.
Metinio susirinkimo dienotvarkėje:
- Skyriaus veiklos pranešimas:
- Skyriaus metinio pelno paskirstymas;
- Draugijos valdybos narių pranešimas;
- Klausimai ir pasiūlymai.
T ALKOS draugijos valdybos nariai iš Melburno dalyvaus susirinkime, 

padarys savo pranešimą ir atsakys į klausimus.
Nariai ir norintieji įstoti i narius yra maloniai kviečiami dalyvauti 

susirinkime.l’žbaigsime susirinkimą narių ir svečių pasivaišinimu - užkanda ir 
gaišinančiais bei stipresniais gėrimais.

V. Šliogeris 
Sydnejaus skyriaus vedėjas

I
I 
I

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

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414,

faksas (02)7903233

KLUBAS IK ŠIEMET RUOŠIA KALĖDINĘ EGLUTĘ -

KALĖDINĮ KONCERTĄ 
gruodžio mėn. 10 d. Sekmadienį, 2 val.p.p. 

Klubo narių vaikus galima užregistruoti darbo valando
mis tel. 708 1414 iki lapkričio 30 d.

Prašom pranešti vaikų vardus, pavardes, amžių ir 
klubo nario numerį.

Koncerto programą išpildys Sydnejaus lietuvių savait
galio mokyklos vaikai.

Vaikai (ne lik klubo narių vaikai) norintieji dalyvauti 
programoje: šokti, dainuoti, deklamuoti eilėraščius, pa
groti instrumentu ir 1.1, prašomi skambinti tel. 610 
2540 Elenai Erzikov (po 5 val.p.p.).

DAINOS MYLĖTOJŲ DĖMESIUI
Lapkričio mėn. 25 d., šeštadienį, 2.30 p.p. Geelongo bendruomenės lietuvių namuose 

pirmą kartą išgirsite Geelongo ir Adelaidės jungtinį choro koncertą. Pirmoje dalyje 
dainuos Adelaidės choras "Lithuania", o antroje dalyje girdėsite Geelongo ir Adelaidės 
chorų dainas bei matysite "Vilties" choristų atliekamą folklorinį vaizdelį - "Oi, kam gi tu 
pabeldei". Bilieto kaina $8, pietūs $6.

Atvykę nesigailėsite. Būkite pasiruošę ne tik dainuoti, bet ir šokti su mumis kartu!
Rengėjai

ALKOS HUMIIMŲ
• NAMAMS

Kariuomenės šventės minėjimas Canberroje
Canberros "Ramovė" Valdyba praneša, kad kariuomenės šventės 

minėjimas įvyks lapkričio 26 d. (sekmadienį) 1 vai. p.p. Lietuvių klube, šia 
tvarka:

1 vai p.p. sodelyje prie paminklo žuvusiųjų už Lietuvos laisvę pager
bimas.

Po to salėje: Prof. Vyt. Donielos paskaita: "Lietuva šiandien". Paskaita 
bus diskusinė, todėl klausytojai galės duoti klausimus.

Meninę programą išpildys Sydnejaus "Sutartinė", vadovaujama 
p. Marinos Cox.

Po oficialios minėjimo dalies pietūs - barbeque.
"Ramovė" valdyba kviečia tautiečius į šį minėjimą skaitlingai atsi

lankyti, nes pagerbsite ne tik žuvusiuosius už laisvę, bet kartu ir mūsų 
garbingą svečią Prof. Vyt. Donielą.

Canberros "RAMOVĖ" Valdyba

PRANEŠIMAS

Canberra, LB sąjunga:
R. Glaubertas $ 10
L. Budzinauskas $ 20
F. ir M. Boramai $ 20
S. Ratas $50
M. Martišienė $20
B. Kniezienė $ 5
P. ir V. Gružauskai $50
F. Katauskienė $20
R. ir B. Šilinis $40
V. Genys $20
G. ir R. Katausakai $50
O. PeCiulevičienė $50
R. Patašienė $20
J. ir P. Mockūnas $20
G. Kaminskas ' $ '5
L. Venslovas $50
J. Antanaitis $10

Kun. Dr. P. Dauknys $ 235
J. Penkaitienė $ 50
Sydney Moterų
Soc. Globos Draugija $ 480
Gold Coast
Lietuvių Bendruomenė $ 900
Viso iki 12.11. 1995 $ 61085

PINIGINĖS 
KALĖDINĖS 
DOVANOS 

I LIETUVA!
Šiais metais, gruodžio tnn. 

Adelaide, Melbourne ir Sydiey 
Talkos skyriai vėl priima kalėdirus 
piniginius $100 pervedimus i v;us 
Lietuvos bankus. Šie pervedhai 
kainuos tik $5 .

Nežinant gavėjo banko ir sąskios 
numerio, reikia duoti gavėjo pso 
numeri ir pilną adresą.

Prašome kreiptis į Talkos jstaįas, 
sekmadieniais 12.30 vai. - 3 vai. p.

ADELAIDE 362 737
MELBOURNE 9328 346
SYDNEY 796 8662

TALKA

25^26 nr
zk*o 16 ik> {>

Atkreipiame malonių skaitytojų 
dėmesį, kad metų pabaiga jau 
čia pat ir šiais metais teišeis tik 

4 "Mūsų Pastogės" numeriai. 
Primename, kad šventinius sveiki
nimus, kurie bus paskelbti paskuti
niame šių metų numeryje gruodžio 
18 d„ laikas siųsti Jau dabar. Iš paty
rimo žinome, kad kai kurie skaitytojai 
sveikinimų pasiuntimą palieka pasku
tinei dienai ir jų sveikinimai redakciją 
pasiekia laikraščiui jau išėjus.

šveikipimo išspausdinimas 
kainuoja 15 dolerių.

Redakcija jų lauks iki 
gruodžio mėn. 14 d.

Redakcija

AUKOS „MŪSŲ PASTOGEI“

T. Žurauskas SA $ 10
J. Keraitienė NSW $ 5
V. Vaitiekūnienė VIC $ 5
V.Jonušys , NSW $ 5
K. Preikšas NSW $ 20
L. Šilas VIC $ 15
M. Lingienė WA $ 5
E. Juška NSW $ 10
J. Jankienė TAS $ 10
A. Šabrinskas VIC $ 15
Jonas Lapšys SA $ 5
J. Poškus SA $ 15
A. Branka NSW $ 5
A. Rahdon VIC $ 25
J. Dehn ACT $ 5

Visiems aukotojams tariame širdingą ačiū!
L B Spaudos Sąjungos valdyba

LIETUVIU KOOPERATINĖ

KREDITO DRAUGIJA

Sydnėjaus Siauriams
Zidinkwianis

Sesės ir broliai židiniečiai - 
atsiradus skubių ir labai svarbii 

reikalų gruodžio 3 d., 2.30 vai. p 
šaukiamas Sydnejaus Skautų

Židinio narių pasitarimas 
Lietuvių namuose, Bankstown<

Prašome visus dalyvauti
Židinio Tėvūnas ir kanclerė

TREMTINIŲ NAMAMS ALKIO
J. Penkaitienė NSW $ 50

Nuoširdus ačiū „ , „
S. L. K. K. Drug:

AUSTRALU OS LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS MtJSŲ PASTOM 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.
Skelbimai: 1 cm x 6 cm = $ 3. Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

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