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senasis politinis ir visuomeninis elitas".
„Lietuvos ryto“ redakcijos pastato 

susprogdinimas sukėlė pasipiktinimą ir 
susirūpinimą visoje Lietuvoje. Valdžia 
paskelbė 100000lt. premijąuž informaciją 
apie sprogdinimo organizatorius ir 
vykdytojus. Ministras pirmininkas A. 
Šleževičius susitiko su 20 intelektualų 
aptarti šį sprogdinimą. Valdžiai buvo 
svarbu išsiaiškinti, ką intelektualai mano 
apie laikraščiuose pasirodžiusius griežtus 
kaltinimus, kad valdžia ketina susidoroti 
su laisva spauda. Dauguma intelektualų 
nepritarė šiems kaltinimams. Rašant šias 
eilutes, man nėra žinomos tų pakviestųjų 
intelektualų pavardės. Žurnalistai į šį 
susitikimą nebuvo pakviesti.

TERORO STATISTIKA
Nuo 199’3 metų vasario mėnesio 

Lietuvoje įvykdyti 41 galingi sprogdini
mai. Daugiausiai sprogdinta: Panevėžyje 
- 11 kartų, Vilniuj6 - 10> Šiauliuose - 6 
kartus. Prisimintina, kad prieš metus 
susprogdintas geležinkelio tiltas tarp 
Vilniaus ir Kauno. Šiais metais liepos 
mėnesį Generalinė prokuratūra sustabdė 
tilto sprogdinimo bylos tyrimą nenustačius 
kaltininkų. Prezidentas A. Brazauskas, po 
sprogimo „Lietuvos ryto“ pastate, pasakė: 
„Vieną kartą reikia surasti sprogdintojus. 
Kiek buvo sprogdinunų, tačiau nė karto 
nebuvo surasti tai padarę asmenys*"

"Lietuvos socialdemokratų partijos 
pirmininkas Aloyzas Sakalas pareiškė, 
kad teroro aktas prieš laisvą spaudą 
įvykdytas tuo metu, kai teisėsaugos 
institucijos nesugeba įveikti organizuotų 
nusikaltėlių pasaulio, o politinė valdžia 
ciniškai nereaguoja į spaudoje apra
šomus korupcijos bei valdžios abejingumo 
faktus".

EKONOMIKA
Ministrų kabinetas nutarė paskelbti 

naftos paieškų ir gavybos Platelių plote 
konkursą. Platelių ežeras - ne Baltijos jūra, 
tarptautinio konflikto nesitikima (jei nebent 
Žemaitija nutartų atsiskirti...). Seimas, tuo 
tarpu, vienbalsiai priėmė raginimą 
prezidentui Brazauskui, kad šis pasirašytų 
rezoliuciją ratifikuoti JungtiniųTautųjūrų 
konvenciją, kuria remiantis bus visai 
kitokia kalba su Latvija.

Vilnietė skaitytoja skundžiasi laik
raštyje, kad negalės šypsotis, nes bus be 
dantų. Ji rašo, kad norėdamas susitvarkyti: 
turimus auksinius dantis, pilietis privalo 
pirkti iš valstybės naują auksą po 71 litą už 
gramą, o senąjį, kaip metalo laužą, gali: 
parduoti po 7 lt. už gramą. Liepos, mėnesį 
prezidentas Brazauskas pasirašė įstatymą, 
kuriuo draudžiama dantų gydymo po
liklinikose naudoti pacientų auksą ir už 
šio įstatymo nevykdymą numatyta bauda 
iki 15 000 litų.

Akcinė bendrovė „Kauno duona“ 
skundžiasi privačia konkurencija, kuri, 
sakoma, dažnai būna nesąžininga, 
nemokanti jokių mokesčių. Bendrovės 
vadovas sako, kad iš dirbusių 1100 žmonių 
liko tik pusė ir dabar kepama tik 40% 
gaminių kiek bu vo kepama prieš penkmetį. 
Nepaminima, tačiau, kad sovietmečiu 
duonos kainą nustačius ne ekonominiais, 
o politiniais sumetimais, gyventojai duona 
šerdavo gyvulius.

Statistikos departamentas pranešė, kad 
spalio mėnesį vidutinis atlyginimas buvo 
570 litų. Per lOmėnesiųatlyginimai pakilo 
21%.Infliacijaper tą patį laikotarpį pakilo 
26,7%. Vidutinė mėnesio pensija yra 185 
It.

Gabrielius Žemkalnis, 1995.12.1. 
Žinių šaltiniai: „Lietuvos rytas“, 
„Lietuvos aidas“, „Respublika“, 
„Lithuanian Weekly“, LER.

POLITIKA IR VALDŽIA
.Respublikos“ dienraštyje paskelbti 

visuomenės apklausinėjimo duomenys 
rodo, kad jeigu spalio mėnesį Lietuvoje 
bū tų buvę rinkimai įseimą, tai Krikščionių 
mokratų ir Konservatorių partijos gautų 
18,4% balsų. Centro sąjunga būtų gavusi 
5,7%,tiekpat,6,7% LDDP.Nepritariantieji 
:et vienai partijai ir neturintys nuomonės 
.sudarė 32%, o 22,6% sakėsi, kad iš viso 
tebalsuotų. Apklausinėjimas taip pat 
ąrodė, kad Seimo darbui pritaria tiktai 
3% apklaustųjų. Seimo darbo pavyzdžiu 
galbūtgalimalaikyti Seimo posėdįpriimant 
Valstybės paslapčių įstatymą. Posėdyje 
dalyvavo 66 iš 139 Seimo nariai.

Prezidento A. Brazausko patarėju 
■alstybės ir teisės reikalams paskirtas 33 

įnetų amžiaus Armanas Abramavičius. 
Sovietmečiui baigiantis 1990 metais 
Abramavičius apgynė teisės daktaro 
disertaciją apie baudžiamąją teisę už 
neteisėtą komercinę, ūkinę, finansinę 
veiklą. Norisi prisiminti, kad tuo metu 
nkia veikla buvo suprantama Maskvos 
galvojimu.
! Užsienio reikalų ministras P. Gylys 
Retina vėl paraginti Maskvą grąžinti 
Lietuvai prieškario ambasadų pastatus 

Paryžiuje ir Romoje. Keistai skamba žodis 

„raginti“, nes paprastai yra reikalaujama 
grąžinti neteisėtai pasisavintą turtą.

Vidaus
reikalų ministerijoje skandalai iškyla vos 
ne kasdien. Seime ministrui generolui R. 
Vaitiekūnui buvo iškeltasnepasitikėjimas.' 
Ministras atmetė kaltinimus, jį taip pat 
gynė min. pirmininkas A. Šleževičius.' 
Balsavimo nebuvo, nes LDDP frakcija 
pareiškė, kad jie nebalsuos. Dar- prieš šį 
seimo posėdį, kuris vyko lapkričio 28 d., 
žurnalistė L. Pečeliūnienė rašė „Lietuvos 
aide“: „Valdančiajai partijai atleisti ministrą 
R. Vaitiekūną nėra paprasta ir todėl, kad 
jis daugiausiai Lietuvoje žino. Įsižeidusio 
eksministro informacija kai kam gali 
kainuoti labai brangiai“.

VISUOMENĖS INFORMACIJA
Lietuvoje, ir prezidentas, ir premjeras 

kada panorėję gali pasisakyti per televiziją 
ir patys sprendžia kiek laiko aiškins savo 
■politiką. .Lietuvos aide“ M. Lapinskas 
rašo apie „informacijos badą“ ir sako, kad 
Lietuvoje nėra idėjų rinkos. ,Jš kurgi tos 
idėjos atsiras, jei visame Vilniuje turbūt 
tėra pora vietų, kur galima nusipirkti 
užsienietiškų laikraščių ar žurnalų, arba 
jei „ tautos valios “ besiklausydama Radijo 
irtelevizijosvaldybareikalaujatransliuoti 
„ Ostankiną “ ar TV„ Polonia “ ? Naujausių 
idėjų trūkumu puikiausiai naudojasi

N LTOS NAUJIENOS
PREZIDENTAS ŠVEDIJOJE

A. Brazauskas su valstybiniu vizitu 
Švedijoje lankėsi lapkričio 21-23 
dienomis. Vizito jį pakvietė Švedijos 
Karalius.

Švedijos pareigūnai, sakė A. Bra
zauskas, reiškė didelį susirūpinimą dėl 
didelio nelegalių migrantų skaičiaus, 
atvykstančio į jų šalį per Lietuvą. Tai gali 
būti viena iš nemažų problemų plėtojant 
tarpvalstybinius santykius. Dėl to, pabrėžė 
A. Brazauskas, privalome labai sugriežtinti 
sienos su Baltarusija kontrolę. Jis priminė, 
kad Baltarusijos Vyriausybė atsisakė 
pasirašyti susitarimądėl nelegalių migrantų 
kontrolės.

Kalbėdamas apie abiem šalim aktualias 
atominės energetikos problemas, A. 
Brazauskas sakė, kad iš esmės susitarta 
uždaryti Ignalinos atominę elektrinę tuo 
pat metu,kai tokiosjėgainės bus likviduotos 
Švedijoje. Tai nelengvas uždavinys abiem 
šalims, juo labiau, kad Švedijoje apie 50% 
elektros energijos gaminama atominėse 
elektrinėse. Tačiau šalių specialistai 
bendradarbiaus, o Švedija, be to, teiks 
Lietuvai finansinę bei metodinę paramą.

ORDINAS RASTROPOVIČIUI
Prezidentas A. Brazauskas įteikė DLK 

Gedimino antrojo laipsnio ordiną vienam 
įžymiausių šiuolaikinių muzikantų 
violončelistui Mstislavui Rastropovičiui. 
Prezidento dekretu jis apdovanotas už 
lietuvių muzikinės kultūros propagavimą 
pasaulyje ir .už asmeninę paramą siekiant 
mūsų valstybės tarptautinio pripažinimo. 
M. Rastropovičius pasakė esąs sujaudintas 
viešnage nepriklausomoje Lietuvoje. Aš 
visą laiką tikėjau, kad Lietuva' bus 
nepriklausoma, pabrėžėjis. Vėliau jisgriežė 
su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu 
orkestru.
POLITKALINIŲ SUVAŽIAVIMAS

„Gal po metų, kai pasikeis valdžia, mes 
dar labiau atgimsime, tapsime laimin
gesni“, baigdamas dviejų dienų politinių 
kalinių sąjungos penktąjį suvažiavimą, 
sekmadienį sakė šios organizacijos 
pirmininkas Antanas Stasiškis. Penkerius 
metus veikiančios sąjungos suvažiavime 
priimtas pareiškimas, kuriame sąjunga 
kviečia Seime atstovaujamų partijų 
■frakcijas pradėti apkaltos procesą prieš

nukelta į 2 psl.
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TRUMPAI 
IŠ VISUR

JAV prezidentui Bill Clinton 
pažadėjus nusiųsti 20 000 amerikiečių 
karių j Bosniją taikai palaikyti, nebuvo 
aišku, ar jį parems Kongresas. Dabar už 
šį planą pasisakė respublikonas Bob 
Dole, senato daugumos lyderis, užtik
rindamas Clintono laimėjimą prieš kri
tikus Kongrese. Pirmieji 700 ameri
kiečių ir 500 britų jau pakeliui į Bosniją.

NATO vieningą liniją Bosnijos 
klausimu beveik išardė prancūzas gen. 
Jean - Renė Bachelet, vadovavęs taikos 
palaikymo pajėgoms Sarajeve. Jis iškri
tikavo Dayton sutartyje nubrėžtas sienas 
Sarajevo apylinkėse, paremdamas serbų 
pretenzijas. Sutarčiaijau nusileidęs Bos
nijos serbų lyderis Radovan Karadzič 
dabar kreipėsi į prancūzus, kad padėtų 
tartis pakeičiant Dayton susitarime 
nubrėžtas sienas.

Bosnijos vyriausybė tuoj pareiškė 
nepasitikėjimą prancūzais ir reikalauja 
jų įgulą Sarajeve pakeisti britais ar 
amerikiečiais.

Po 47 dienas trukusių kovų,, paguldė ir 73 metų amžiaus Saudi Ara- 
gruodžio 2 d. Šri Lankos kariuomenė bijos karalių Fahd. 
užėmė Jaffna fortą, praktiškai užbaig- ’ ®®®
dama abiem pusėms nuostolingas grum
tynes dėl Jaffnos miesto, nors tamilų 
sukilėliai dar ginasi miesto centre.

1994 m. Buenos Aires mieste 
buvo susprogdintas žydų centras, 
užmušant 86 žmones. Iki šiol dėl sprogi
mo buvo kaltinami musulmonų ekstre
mistų organizacija sujos centru Libane. 
Argentinos policija dabar susekė tikruo-

Musiskis Lietuvoje
Pabuvęs Lietuvoje porą mėnesių, gruodžio 3 d. sugrįžo sydnėjiškis, buvęs šio 

savaitraščio redaktorius, Vincas Augustinavičius. Ten, net pritariant Vilniaus savi
valdybei, jis iškėlė mintį, kad Lietuvoje reiktų įsteigti "išeivijos pastogę’, kur 
užsienio lietuviai galėtų laikinai apsistoti. Čia pateikiame ištrauką iš Lietuvos aide 
spausdinto pokalbio, kur jis išreiškė ir kitas mintis. Redakcija

*****
„Primenu, jog išeivija ne apie turtus 

galvoja, o kaip čia gyvenantiems padėti. 
Australijoje jau yra suaukota 50 tūkst. 
Australijos dolerių tremtinių namams 
statyti Valakampiuose. Grįžęs į Australiją

lietiivaivykiai
atkelta iš 1 psl.

INFLIACIJOS DYDŽIAI
Lietuvos Respublikos Prezidentą, kuris 
„savo vienašmeniu sprendimu pasirašęs 
Maišiagalos memorandumą, šiurkščiai 
pažeidė Konstituciją ir veikdamas prieš 
Lietuvos interesus, sulaužė priesaiką“.

Statistikos departamento duomenimis, 
didžiausia infliacija Baltijos šalyse spalio 
mėnesį buvo Lietuvoje - 3,2%. Vos viena 
dešimtąjanuojos skyrėsi infliacijaEstijoje, 
kuri sudarė 3,1%. Latvijoje infliacija buvo 
tik 1,6%, pranešė Eltai Statistikos 
departamentas.

Nuo metų pradžios infliacija labiausiai 
didėjo Lietuvoje ir sudarė 26,7%. Estijoje 
ir Latvijoje atitinkamai 24,6 ir 18,8%. Per 
dvylika pastarųjų mėnesių mažiausia 
infliacija buvo Latvijoje - 13,1%. Per tą 
patį laikotarpį infliacija Lietuvoje buvo 
didžiausia ir sudarė 36,3%, o Estijoje - 
24,6%/.. ■ ELTA, 30.11.95
,'IV1»siiPa<!to^‘,.Nr.d9 1.q9S,1?.ll.ptF? ........... ..................—__ ________ ;

sius kaltininkus - kraštutinių pažiūrų 
kariškių grupę. Gruodžio 3 d. policija 
pravedė kratas Campo de Mayo karinėje 
bazėje, suimdama 12 kariškių ir kon
fiskuodama sprogmenų bei ginklų.

sis't®'tai'
Pietų Korėjos prokuratūra atnau

jino anksčiau nutrauktas bylas prieš bu
vusius valstybės prezidentus. Gruodžio 
3 d. suimtas Chun Doo Hwan, kaltina
mas valstybės perversmu 1979 metais 
po prezidento Park nužudymo. Jam 
primetamos ir civilių žudynės Kwangjan 
mieste, malšinant sukilimą prieš 1980 
metų perversmą.

Jam padėjęs kitas buvęs preziden
tas, Roh Tae - Woo, kurį policija suėmė 
jau lapkričio 16 d. dėl kitos priežasties - 
milžiniško masto korupcijos.

Addis Ababoje prasidėjo 45 bu
vusių marksistinės Etiopijos vyriausybės 
lyderių teismas. Jie kaltinami išžudę virš 
tūkstančio žmonių tarp 1974 ir 1991 
metų.

Vis blogėja 76 metų amžiaus 
Graikijos prezidento Andreas Papan
dreou sveikatos stovis. Jis sirgo plaučių 
uždegimu, dabar prisidėjo ir inkstų 
sutrikimas.

Sunkus širdies priepolis į ligoninę

Prancūzija išgyvena krizę. Uni
jos ir studentai išėjo į atvirą kovą prieš 
gaulistą min. pirmininką Alain Juppė, 
šiam paskelbus savo planą drastiškomis 
ekonominėmis priemonėmis sumažinti 
valstybės deficitą. Kraštą suparaližavo 
besiplečianti streikų banga ir protesto 
eisenos. Streikuoja geležinkeliai, auto
busai, Metro, paštas, elektros jėginės, 
net mokyklos.

galėsiu informuoti aukotojus, kadjųpinigai 
yra tikrai sąžiningose buvusio politinio 
kalinio, dabar Tremtinių grįžimo fondo 
pirmininko Vytauto Cinausko rankose - 
namai tvarkingai statomi. Tik labai 
apgailestauju, kad patys tremtiniai ir buvę 
politiniai kaliniai y ra išsiskirstę į skirtingas 
grupes. Bendrai veikdami daugiau 
pasiektų“.

„Kovai dėlTėvynės nepriklausomybės. 
paremti buvo suaukotos milijoninės JAV 
dolerių sumos ir buvome nutarę juos 
pervesti tikį išlaisvintos Lietuvos sąskaitą. 
Kur šiandien tie pinigai? Aš, pavyzdžiui, 
nežinau, nors norėčiau ir turiu teisę kaip 
vienas iš aukotojų to paklausti. Tikgirdžiu, 
kad paskutinis VLIK’o pirmininkas p. K. 
Bobelis (Seimo narys) iš savo (?) šeimos 
biudžeto kasmet (jau antrą kartą) pini
ginėmis premijomis pamalonina žurna
listus. Gal taip ruošiasi naujiems rinki
mams?“

„Matau, kad Lietuvoje svarstoma 
galima Valdo Adamkaus kandidatūra,- 
sako V. Augustinavičius. - Aš jį pažįstu 
nuo 1964 metų, kai į Australiją atvažiavo 
lietuviai krepšininkai iš JAV. Tuomet 
Valdas išgarsino Lietuvos vardą Austra
lijoje, ir mes visi tapome žinomi. V. 
A.dgrųkų; .gpfbįu skąip,. tikrai ■ daug ..ir.. 

nuoširdžiai besidarbuojantį Lietuvos labui. 
Bet prezidentu, tenesupyksta, nei jo, nei 
kito išeivio aš nerinkčiau. Šalies prezidentas 
turi būti vietinis žmogus, o tinkamų 
kandidatų tikrai yra“.

„Pastebėjau kultūros pažangą - kon
certai, parodos vis dažnesnės. Didžiavausi 
Vilniuje apžiūrėjęs dr. Genovaitės 
Kazokienės iš Australijos neįkainojamą 
dovaną Lietuvai:jossurinktą52dailininkų 
kūriniųkolekciją(236darbai). Džiaugiuosi 
sutikęs šviesaus, mąstančiojaunimo. Ateis 
diena, kai, pasibaigus turto grobstymui ir 
visokioms dabartinėms suktybėms, vėl 
atsigaus tauta ir galiausiai normaliai 
gyvens. Tik ištverkime kaip nors, - akina 
V. Augustinavičius, - šią sumaištį, šį sunkų 
laikotarpį. Kalbėjau su vienu lengvųjų 
automobiliųpardavėju, sako,kai tikbankas 
bankrutuoja, tuoj daugiau klientų par
duotuvėje... Man sunku suvokti, kad tiek 
daug čia bankrutavusių bankų. Neįtikėtina, 
kad patys bankų steigėjai pirmiausiai sau 
pasiima tokias didžiules paskolas, kurias 
gal tik jų vaikai teišgalės grąžinti. O 
indėlininkai tiesiog viešai apiplėšiami“.

„Vakarų pasauly tokių keistenybių nėra 
Negi valdžia nei girdi, nei mato, kas čia 
darosi. Mačiau, kai tūkstantiniame apgautų 
indėlininkų, pensininkų mitingekilorankos valdžią“.

Lietuvių Fonde jau aštuoni milijonai
Jurgis Janušaitis

Prieš trisdešimt su viršum metų, 
Čikagoje, JAV, jaunas gydytojas Antanas 
Razma pradėjo puoselėti mintį, kad 
išeivijos lietuviams reikalingas vieno 
milijonodolerių fondas, kurio palūkanomis 
būtų maitinama mūsų kultūrinė, visuo
meninė veikla, teikiama parama lietu
viškom organizacijom, lituanistiniam 
švietimui, jaunimui, spaudai ir kitiems 
projektams.

Dar prieš dr. Antano Razmos užmojus, 
jau keletas visuomenininkų taip pat kėlė
milijoninio fondo idėją, tačiau ją įgyven
dinti ėmėsi patsai dr. Antanas Razma, 
suradęs nemažą rėmėjų būrį.

Pirmuosius įnašus įnešė iniciatoriai,' 
sudarydami nedidelį pagrindą tokiam 
fondui. Vėliau buvo parinktas ir Lietuvių 
Fondo vardas. Pirmasis LF valdybos 
pirmininkas bene buvo visuomenininkas 
Teodoras Blinstrubas, o po jojau matome 
visą eilę LF Tarybos ir Valdybos 
pirmininkų, sėkmingai dirbusių ir sutel
kusių kasmet vis stambias sumas.

Šio rašinėlio tikslas - nėra LF istorijos 
apžvalga. Tik mažytė detalė iš paskutiniųjų 
metų veiklos.

Lietuvių Fondas kasmet suruošia 
tradicinius poky liūs, kurių metu visuomenė 
supažindinama su Lietuvių Fondo veikla, 
atsiekimais, įteikiamos premijos, apdo
vanojami stipendijomis studentai iš 
Lietuvos ir J AV, išdalinami čekiai įvairiems 
projektamsparemti-jųtarpe lituanistiniam 
švietimui, spaudai, kultūrininkams 
premijos ir daug, daug paramos kitiems 
tikslams. Ir taip pastaraisiais metais LF 
parama šakotai veiklai išeivijoje ir 
Lietuvoje paremti siekia iki ketvirčio 
milijono, nors prašymų kasmet gaunama 
keliskart daugiau.

Dabartinė Lietuvių Fondo vadovybė - 
LF Tarybos pirmininkė Marija Remienė, 
Valdybos pirmininkas Stasys Baras, šią 
kadenciją pradėdami pareiškia: iki 
kadencijos pabaigos turime pasiekti LF 
aštuonių milijonų sumą. Ypač tai pabrėžė 
nepailstantis visuomenininkas, LF didysis 
ramstis, nuolatinis Tarybos ar Valdybos 
pirmininkasStasys Baras, o tuo pačiu tikslu

už tai, kad būtų iš valdžios pareikalauta 
sutramdyti plėšikaujančius bankininkus, 
padidinti elgetiškas algas ir pensijas. Aš 
tąsyk norėjau tos minios paklausti, už ką 
tos pačios rankos balsavo per praėjusius 
rinkimus, už ką balsuos per ateisiančius... 
Labai sunku matyti jūsų kančią, kai senutės 
paprašyta trijų kiaušinių, pardavėja atsako, 
kad parduodanti tik po dešimtį, ir toji 
išeina tuščiu krepšeliu nešina. Bet, prašau, 
supraskite viena: niekas iš jūsų gyvenimo, 
esančios tvarkos, kai vienas springsta nuo 
pertekliaus, o kitas badauja, - nepakeis. 
Tik Jūs, žmonės, patys išsirinkę savo

gyveno ir darbščioji LFTarybospirmininkė 
Marija Remienė.

Ir štai š. m. spalio mėn. 21d. surengtame
LF tradiciniame pokylyje, Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte, Valdybos pirmininkas 
Stasys Baras savo pranešimo metu 
iškilmingai pareiškė: „Tikslą pasiekėme. 
LF turime jau aštuonis milijonus dolerių“. 
Žinoma, Ši maloni žinia buvo dalyvių 
entuziastiškai sutikta. Stasys Baras išreiškė 
visiems LF rėmėjams nuoširdžią padėką, 
drauge pažymėdamas, kad dabar siekiama 
surasti dar šiais metais bent šimtą naujų 
narių.

Pokylyje dalyvavo LF steigėjas, garbės 
pirmininkas dr. Antanas Razma su žmona 
Ale, kuris džiaugėsi, kad per savo 
gyvavimo laikotarpį fondas išdalino 
įvairiems tikslams paremti arti penkių 
milijonų dolerių, o taip pat ir Lietuvai 
vieną milijoną šimtą penkiasdešimt 
tūkstančių dolerių. /

Pokylio metu Gilius Kisielius, LF < 
Valdybos pirmininko Stasio Baro vaikaitis, 
pranešė, kad šeimos nariai, pagerbdami 
Stasį Barą jo septyniasdešimt penkerių 
metų jubiliejaus proga, steigia solenizanto 
ir jo žmonos Elenos vardo stipendiją 
Svečiai ponus Barus pasveikino, sudai
nuodami „Ilgiausių metų“ linkėjimus.

Taip pat buvo pagerbti JAV LB Kultūros 
Tarybos šių metų laureatai, dalyvavę 
pokylyje: „Draugo“ vyr. redaktorė Danutė r 
Bindokienė bei Ramojus Mozoliauskas, o

■ taip pat ir garbės muzikos premijas Į 
laimėjusieji Stasys Baras, Algirdas Brazis 
ir Jonas Vaznelis.

Pokylyje studentams stipendijas įteikė 
LFTarybos pirmininkė Marija Remienė ir 
LF pelno skirstymo komisijos pirmininkė 
adv. Daina Kojelytė.

Lietuvių Fondo vadovybė, be abejo, Į1 
nemano ilsėtis ant lauro vainikų, pasiekusi 
aštuonių milijonų sumą. LF dirbantys 
žmonės turi kilnias įdėjas, geras tikslus, 
daug ryžto ir sumanumo, tad ir tikėtina bei 
linkėtina, kad LF pasiektų dešimties 
milijonų sumą. O LF yra milžiniška jėga, 
remianti užsienio lietuvių visokeriopą, 
veiklą. Tad LF planus ir tikslus turėtų savo 
įnašais paremti ne tik JAV, bet ir kitų 
kraštų,lietuyiąi...LF.Sėkmėsį.
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B BENDRUOMENĖS VEIKLOJE gg 
Šaipos šveple Sydpėjuje

Kaip šaulį, ant rankų iškėlę 
mes nešam tave, Lietuva! ...

Sekmadienį, gruodžio 3 d. Sydnėjaus 
lietuviai patyrė didelį pergyvenimą-metinį 
„Dainos“ choro koncertą, kuris įvyko 
Lietuvių namuose, Bankstowne.

Kiekvienas choro koncertas sydnėjiš- 
kiams yra jaudinanti dovana, ypač dabar, 
kai paslapčiom dirgina nuogąstis „o kiek 
ilgai?“ Kiek ilgai galėsim džiaugtis mūsų 
chorais, kiek ilgai dar bus širdžių, smarkiau 
suplakančiųužgirdus lietuvišką dainą, kiek 
ilgai dar ašara nukris skambant meilės ir 

Senelių pėdomis - jauniausieji išbando savo balsus.

ilgesio žodžiams, skirtiems tėvynei mūsų? 
Tačiau tokie nuogastavimai kol kas lyg ir 
be pagrindo. Choro eilės pasipildo naujais, 
dažnai jaunais veidais, taip pat ir mūsų 
pavargusių dirigentų eiles jau gana seniai 
pakeitė antrosios kartos dirigentai. Choro 
repertuaras taip pat iš lėto kinta ir prie 
tradicinių liaudies dainų, išgirstame jau 
naujų kompozitorių sukurtų dainų, 
išlaikančių lietuvišką charakterį ir 
atitinkančių mūsų poreikius. Tai ne 
„estradinės“ šokių dainuškos, taip plačiai 
pasklidusios pačioj tėvynėj, bet estetiškai 
ir etnologiškai atrinktos, peržiūrėtos ir 
priimtos dainos kaip vertingi nauji 
Mpridymai choro repertuare. Jauni 
lirigentai ir jauni dainininkai, žinoma,

nuotaikos dainas, kurios, įsipynusios tarp 
minorinių mūsų liaudies dainų, paįvairina 
visą programą.

Bet gal labiausiai programą paįvairino 
dar iki šiol niekad negirdėta naujovė - tai 
savaitgalio mokyklos bei darželio mokinių 
ir mokinukų įtraukimas į koncertą. Jaunųjų 
dainininkų amžius labai įvairavo: nuo 
dviejų metukų iki aštuonerių. Aprengti 
baltais rūbeliais, tautinėm juostelėm 
apjuosti, jie mums bejokiųklaidųišdainavo 
„Du gaideliai“ ir „Mūs pasaulis nedidus“ 
sumestais ir įsijautimu, teisingai įstodami, 
teisingai išlaikydami pauzes ir teisingai 
užbaigdami. Tačiau Gintarės Jautakaitės 
ir Leonido Abariaus sukompanuota 
„Viešpaties Lelija“, buvo mišraus ir vaikų. 
:horo kombinacija ir kai jie visi: kūdikiai, 
vaikai, jaunimas, suaugę ir senimas, 
vieningai traukė „Lietuva, vėjuose lelija...“, 
nedaug, tur būt, beliko šaltų, abejingų 
širdžių visoje kimšte prikimštoje salėje. 
,JLietuva-a-a-“ - dar ilgai skambėjo ausyse 
ir vis dar matėsi entuziazmo pagauti 
dainininkų veidai. Nežinau, ar daug tų 
mažųjų, trečiosios pabėgėlių kartos 
dainininkų, suprato ką jie dainavo, bet 
žinau, kad jų dainavimas sukėlė audras 

krūtinėse tų, kūne suprato. Tačiau ir tiems, 
dabarnesuprantantiems,galbūtateis laikas, 
kai žodžiai ir prasmė paaiškės ir juos 
pačius jaudins taip, kaip jaudina dabar 
tėvus, senelius irprosenelius. Iš kitos pusės, 
atrodo keista, kad toks paprastas dalykas, 
kaip mišraus ir vaikų chorų sujungimas, 
turėjo laukti beveik pusšimtį metų kol 
buvo įgyvendintas. Už šią nuostabią 
naujovę turime būti dėkingi „Dainos“ 
choro dirigentei Birutei Aleknaitei, o už 
paruošiamuosius darbus - savaitgalio 
mokyklos mokytojoms.

Negalima užmiršti ir pianistės Rasos

Daukutės indėlio, paskambinusios Debu
ssy „Pagodas“, Villa Lobps,„Kankulus“ 
ir "Sarrapos". Dalykai buvo trumpi, bet 
meistriškai, kristaliniai atlikti, rodantys 
pianistės aukštątechninį pajėgumą. Jaunoji 

pianistė atvyko į koncertą iš pačios sostinės 
- Canberros. Neturėjau progos paklausti, 
ar jos repertuare yra ir lietuvių kom
pozitorių kūrinių, kuriais ji galėtų puikiai 
atstovauti lietuvių kultūrą australiškoje 
visuomenėje.

„Dainos“ choras išlaiko savo sąstatą ir

Adelaidėje gyvenantis, žinomas 
Lietuvosdailininkas-karikatūristasBorisas 
Borjeras š.m. gruodžio 14 dieną švenčia 
savo 85 metų jubiliejų.Tačiau tiems, kurie 
jį pažįsta, sunku įtikėti tam apskritam 
amžiaus skaičiui. Jojudrumas, jaunatviškai 
žvalus žingsnis, šmaikštus pastabumas ir 
greitas jo interpretavimas žmonių ir 
aplinkos įvykiuose, verčia atmesti bent 20 
metų. O gal jo būdas palaiko tą vidinę 
jaunystę ir šviesią asmenybę, nes B.Bor- 
jeras visuomet yra geros nuotaikos, 
visuomet pilnas jumoro ir niekas jo nematė 
surūgusio ar blogai nusiteikusio. O kas gi 
nežino B.Borjero vaišingumo? Ilgą laiką 
gyvendamas Adelaidėje, įsigijęs daug 
draugų, jis stebina savo paslaugumu ir 
kulinariniais gabumais. Nors ir trumpam 
užsukus pas Botjerą, niekas neišeidavo 
nepavaįšintas.

Borisas Borjeras gimė 1910m. gruodžio 
mėn. 14 d. Kaune. Krikštytas garsioje 
Kauno Soboro bažnyčioje ir, kaip jis pats 
sako, netyčia iškritus iš krikštatėvių rankų 
į vandens ūmą, jis išplaukė į paviršių. 
Jaunas Borisas mokėsi rusų gimnazijoje, 
taip pat buvo geras sportininkas - 
lengvaatletas. Sporto varžybose dalyvavo 
nuo 1927 metų ir yra atstovavęs Lietuvą 
prieš Latviją ir Estiją 400 metrų ir 800 
metrų bėgimuose. Yra laimėjęs medalių

pasiektą meninį lygį nuolat stengiasi 
pakelti. Kai anksčiau mes džiaugėmės 
girdėdami harmoningądainų skambėjimą, 
dabar jau pajutom, kad choras perteikia ir 
dainų moduliavimą, kad dirigentai išgauna 
jautrius pianissimo ir galingus fortissimo, 
kas ypač stipriai pasigirdo tokioj žinomoj 
BroniausBudriūno harmonizuotoj liaudies 
dainoj kaip „Pradės aušrelė aušti“.

Iš viso koncerte girdėjome devyniolika 
dainų, pakaitom diriguojamų jaunųjų 
dirigentų: Birutės Aleknaitės ir Justino 
Ankaus. Mes girdėjome galutinį rezultatą, 
bet mes nematėm ir negirdėjom . kiek 
darbo, kartojimų ir taisymų vyko repe
ticijose per ištisus metus, savaitė po 
savaitės, be pertraukos. Tiek choristai, tuo 
labiau jų dirigentai, irgi turi „ką kitą“ veikti 
po tiesioginio darbo valandų ar po 
įvairiausių įsipareigojimų, tačiau savo 
brangų laiką sunaudoja prasmingam 
kūrybiškam darbui. Dėl ko? Dėl meilės 
dainai, dėl kultūrinio pratęsimo, dėl meilės 
tėvynei, dėl tikėjimo geresne tautos 
ateitimi. Ir iš tikrųjų, tą tikėjimą jie, 
choras, sustiprino visų klausytojų są
monėje.

Ačiū dainininkams ir jų vadovams - 
tiems tikriesiems neapdainuotiems 
herojams, kurie budina tautinę sąmonę ir 
stiprina viltį lietuviška ateitimi, kurie kaip 
saulę, ant rankų iškėlę, neša tave, Lietuva.

Genovaitė Kazokienė

"Dainos" choras (tuoj po koncerto). Visos nuotraukos - Simo Aleknos

Šaunūs Ji ifiiibns
’entų olimpijadose ir tarpmiestinėse 

.gtynėse.
Dar būdamas gimnazijoje mokėsi 

paišybos dailininko Vorobjovo studijoje ir 
lankė Meno Mokyklą. 1932 m. baigė prof. 
Vienožinskio tapybos studiją. Be to, mokėsi 
pritaikomos grafikos pas prof. Dobužins
kį. Nuo 1929 m. B.Borjeras dirbo kaip 
karikatūristas, pasižymėjo politinėmis 
karikatūromis ir šaržais spaudoje: 
„Lietuvos Aide“, „Kuntaplyje“, „Dienoj“, 
„Sekmadienyje“ ir kt. Tų šaržų pasirodė 
iki 5000, net ir vokiškuose laikraščiuose. 
Čekoslovakijoje (Prahoje) dalyvavo 
tarptautinėje politinių karikatūrų parodoje. 
Priklausė Dailininkų ir Žurnalistų 
Sąjungoms.

Kaip žurnalistas ir šaržistas B.Botjeras 
dalyvavo Tautų Sąjungos konferencijose 
Šveicarijoje. Sovietų irvokiečių okupacijos 
metais jis pasitenkino komerciniu menu, 
paišė reklamas didesnėms Lietuvos 
firmoms ir vertėsi kaip fotografas - 
žurnalistas. Išeivijoje B. Borjeras dirbo kaip 
fotografas ir šaržistas lietu vių laikraščiuose. 
Rinko archyvinę medžiagą iš lietuvių 
visuomeninio gyvenimo. Australijon 
atvyko 1949 m. ir gražiai įsikūrė 
Adelaidėje. Žymių žmonių šaržai puošia 
jo namo sienas. Adelaidėje dirbo ko
mercinio meno srityje. Lietuvoje, Vytauto

"Dainoschoro dirigentai: Birutė Aleknaitė 
ir Justinas Ankus.

Borisas Borjeras

Didžiojo Kultūros Muziejus yra įsigijęs 
Boriso Borjero padarytą poeto Kazio 
Binkio šaržą.

Ilgą ir įdomų kelią yra nuėjęs mielas 
jubiliatas, savo gyvenime sutikęs daug, 
žymių, garsių įvairių sričių asmenybių. 
Visi draugai sveikina B.Borjerą, malonų 
žmogų, gerą draugą. Linkime jam ir sau 
dar ilgus metus būti jo draugystėje, 
pasijuokti iš jo jumoro, o kartais pajusti ir 
adatėlės bakstelėjimą - nepiktą, tik iš 
„miego“ pažadinti. Ilgiausių metų, Borisui, 
Valio!

■ ■ ■ V.Marcinkonytė
>ų Pastoge” Nn49 1995.12.11 pšl.3 -
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Buvo susirinkusi TALKA
Sydnėjaus TALKOS skyriaus metinis 

susirinkimas įvyko lapkričio 25 d. 
Bankstowne. Susirinkimą atidarė ir jį 
pravedė skyriaus pirm. Vytenis Šliogeris. 
Tylos minute buvo pagerbti mirusieji 
TALKOS nariai.

Susirinkime dalyvavo gana gausus 
būrys TALKOS narių bei svečių, tarp jų, 
atvykę iš Melboumo, TALKOS valdybos 
pirm. V. Alekna ir sekr. - G. Žemkalnis.

TALKOS susirinkimo prezidiumas: iš kairės - G. Žemkalnis, E. Kains, V. 
Šliogeris, kalba - V. Alekna, G. Lašaitienė. Nuotrauka A. Kramiliaus

Skyriaus pirmininkas padarė platesnį 
pranešimą apie metų bėgyje vykusią 
TALKOS Sydnėjaus skyriaus veiklą. Be 
jo, skyriuje dirba Elė Šatkauskaitė - Kains 

ir Teodoras Rotcas,talkinaGailėLašaitienė 
ir Margarita Rotcaitė, sudarą glaudų 
administracinį vienetą.

Metų laikotarpyje skyriuje įvyko 
nedaug pasikeitimų -keli nariai mirė, vienas 
kitas pasitraukė, bet įstojo visa eilė naujų 
narių. Jis pabrėžė Elės Kains sėkmingas 
pastangas pritraukiant į skyrių jaunesniąją 
kartą bei sudarant paskolas.

Finansinių metų apyskaita buvusi 
patenkinama - metai užbaigti su $ 34,494 
pelno, kas esą $ 3,456 daugiau negu 
praeitais metais. Metų gale susidarė beveik 
$ 2,380,000 indėlių, kurių 3/4 esą 
terminuoti. Išduotos paskolos - $ 1,540,000 
sumai (6% mažiau negu praeitais metais). 
Tam įtakos turėjęs skyriaus administracijos 
pasikeitimas bei ekonominės raidos 
sulėtėjimas krašte. Šiemet išduota paskolų 
už $ 315,000, kurios beveik visos ilga
laikės. Neturėta „blogų“ paskolų.

Skyriaus pirmininkas atsiklausė 
susirinkimo dėl numatyto dalies pelno 
paskirstymo Sydnėjaus liet, organizacijų 
kultūrinei veiklai paremti. Paskirstymo 
planui pritarta.

Pelnas paskirstytas sekančiai:
Liet, katalikų kultūros d-jai - $ 200, 

sporto klubui „Kovas“ - $ 500, folkloro 
ansambliui „Sutartinė“ - $ 500, tautinių 
šokių grupei „Sukūrys“ - $ 500, ben
druomenės savaitraščiui „Mūsų pastogė“ - 
$ 3000, ALB Sydnėjaus apyl. valdybai - $ 
400, liet, chorui „Daina“ - $ 500 ir

Rinkosi tartis
ALB Geelongo apylinkės metinis 

susirinkimas įvyko lapkričio mėn. 12 d., 
Lietuvių namuose. Susirinkime dalyvavo 
38 nariai.

Susirinkimą atidarė apyl. valdybos 
pirmininkas Stasys Šutas, pakviesdamas 
pirmininkauti Vytautą Bindoką, sekre
toriauti - Kajetoną Starinską.

Susirinkimo darbotvarkė buvo papil
dyta: garbės nario vardo suteikimu ir 
bendruomenės inkorporacija.

Pereitų metų visuotino susirinkimo 
protokolą perskaitė valdybos sekretorė 
Irta Valodkienė. Protokolas' priimtas.

Sydnėjaus liet, savaitgalio mokyklai - $ 
400.

TALKOS centro valdybos pirm. Viva 
Alekna trumpai paaiškino apie TALKOS, 
kaip kredito koop. veiklą ir tikslus. Jos 
darbą - indėlių priėmimą, investicijas, 
paskolų teikimą - stropiai prižiūri tam 
skirtos valdžios įstaigos pareigūnai. 
TALKA, pagal jų įvertinimą saugumo 
atžvilgiu, esanti 2-ji Australijoje, taigi, 

saugiau nebelabai gali būti. Vertinant 
pagal kitas kredito draugijas bei bankus, 
TALKA išmoka aukštesnius procentus už 
įnašus ir ima žemesnius procentus už 
paskolas. Centras esąs labai patenkintas 
Sydnėjaus skyriaus veikla. Jie - Centro 
valdybos atstovai- atvykdami į Sydnėjų, 
atvežę ir ryt - 26/XI - įvestą naują 
kompiuterinę sistemą, kuri labai pagreitins 
skyriaus bankines operacijas.

GabrieliusŽemkalnis, TALKOS centro 
valdybos sekretorius, paaiškino kad ne 
tiktaiTALKA moka didesnius procentus 
už indėlius, negu kitos kredito draugijos, 
ir ima mažesnius procentus už paskolas - 
bet taip pat neima mokesčių

už įvairius patarnavimus ir t.t. 
Senimui paskolos namų statybai ar pan., 
dabar esą gal ir ne taip svarbios, bet 
jauniesiems tai yra labai aktualu, nes 
TALKA paskolas duodanti lengviausiom 
sąlygom. Jis kviečia - ypač jaunus žmones 
- prieš imant paskolas - palyginti jas su 
TALKOS duodamomis.

Vėliau vyko klausimai, į kuriuos atsakė 
svečiai iš Melboumo. O tų klausimų buvo 
ne taip jau mažai. Klausimų metu keli 
organizacijų vadovai (ALFAS, sporto 
klubas „Kovas“, ALB Sydnėjaus apyl. 
valdyba, savaitgalio mokykla, taut, šokių 
grupė „Sukūrys“ ir kt.) pareiškė padėkas 
už suteiktą paramą jų vadovaujamoms 
organizacijoms. Nuo jų neatsiliko ir 
Bendruomenės spaudos sąjungos atstovas.

Klausimams pasibaigus susirinkimo 
dalyviai buvo pavaišinti užkanda, kava ir 
kitomis gėrybėmis.

B. Ž.

geelongiškiai
Toliau sekė pirmininko pranešimas, 
kuriame išdėstyti valdybos atlikti darbai ir • 
ateities planai. Pirmininkas pabrėžė, kad 
valdybos pagrindinis tikslas - vieninga 
bendruomenė Geelonge. Valdybos ini— 
ciatyvaLietuvių namai atnaujinti iš vidaus 
ir lauko. Speciali padėka pareikšta 
Margaretai ir Antanui Šutams už dažus, 
darbų vadovams: VincuiŠalavėjuiir Vytui 
Breneizeriui ir talkininkams: Pranui 
Saldukui, Otonui Schrederiui, Liudui 
Bungardai, Sofijai ir Adolfui Obeliūnams 
ir Aldonai Scano. Prašė, kad neužsigautų 
tie', kurių pavardžių nepaminėjo, ties
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darbininkų, kurie vienu ar kitu būdu 
prisidėjo, buvo daug. Pirmininko pra
nešimas susirinkusių buvo šiltai priimtas. 
Prezidiumo pirmininkui pasiūlius, susi
rinkimas išreiškė valdybai viešą padėką 
už įdėtą darbą ir pasiektus rezultatus.

Toliau sekė iždininko Jono Obeliūno 
pranešimas. Didesnės išlaidos buvę 
Lietuvių namų išlaikymui ir remontui, o 
pajamos susidaro tik iš Liet, namų nuomos, 
Australijos lietuvių fondo, TALKOS aukų, 
metinio baliaus ir loterijos. Iždininkas 
pareiškė padėką pirmininkui už stambią 
piniginę paramą darbų užbaigimui. 
Susirinkimas vienbalsiai priėmė iždininko 
pranešimą.

Revizijos komisijos pranešimą padarė 
Liudas Bungarda. Revizijos komisija 
apgailestavo, kad iš aštuonių organizacijų, 
esančių bendruomenės ribose, tik trys davė 
patikrinti savo knygas, būtent: ben

Vakarų Australijos liet, žinutės
Spalio 22 d. būrelis lietuvių, drauge 

su italais, piknikavo Perth’o Whiteman 
parke. Iškylą organizavo kun. dr. 
Savickis.

® Vėlinės atšvęstos pirmąjį lapkričio 
sekmadienį drauge su vokiečių ben
druomenės tikinčiaisiais. Po pamaldų 

•nuvykta į Perth’o Karrakatta kapines, 
kur pasimelsta už čia palaidotus lietu
vius.

® Kariuomenės šventę pertiškiai 
šventė lapkričio 26 d. Lietuvių namuo
se. Šventė pradėta pamaldomis už žuvu
sius bei mirusius St. Francis Xavier 
bažnyčioje. Tuoj po minėjimo vyko ir 
Vakarų Australijos lietuvių s-gos narių 
metinis susirinkimas.
@ V. Repševičienė praneša, kad 
Perth’o Technikos mokykloje, Mt. Law- 
ley, patalpose bus pravedami lietuvių 
kalbos kursai pradedantiesiems. Kursai 
prasidės vasario 15 d. Dviejų valandų 
pamokos vyks ketvirtadieniais 7-9 vai. 
vakaro. Registracija prasideda sausio 
mėn. Mt. Lawley mokykloje.

Kun. dr. A. Savickis renka aukas 
Romos šv. Kazimiero kolegijos lietu
viams klierikams. Aukos bus renkamos 
iki Kalėdų.

® Pirmųjų Perth’o krepšininkų subu
vimas. Prieš 45 metus Perth’o lietuviai 
sportininkai - krepšinio žaidėjai, savo 
klubą buvo pavadinę "Storm" vardu. 
Geri, jauni ir stiprūs buvo to laiko mūsų 
krepšininkai ir pirmaisiais metais laimėjo 
pirmą vietą Perth’o komandų tarpe. 
Vėliau komanda po truputį silpnėjo, bet 
"Štormas" išsilaikė dar iki 1955 m. 
Vėliau Perth’o sportininkai vadinosi ki
tais vardais, kol galų gale apsistojo prie 
dabartinio "Tauro" vardo. Lapkričio 11' 

PADĖKA
Canberros "Ramovė" skyriaus v-ba dėkoja prof. V. Donielai už labai 
įdomią paskaitą "Lietuva šiandien", skaitytą lapkričio 26 d. Cai- 
berroje Kariuomenės šventės minėjimo proga, "Sutartinei" už gražią 
meninę programėlę, Canberros Lietuvių klubo Valdybai už gėrimus, 
šeimininkei T. Budzinauskaitei - Hughes ir jos vyrui John už pietų 
pagaminimą, p. O. Pečiulevičienei už vainiko nupynimą, ponioms B. 
Gružienei, M. Miniuvienei, M. Borumienei už gėles ir kolegoms 
ramovėnams už visokeriopą pagalbą.

Canberros L.K.V.S. Ramovės sk. pirmininkas

KLAIDOS ATITAISYMAS.
"MP” Nr. 45-me, A. Dudaičio str.

"Pagerbti Sydnėjaus klubo direktoriai", 
minint ilgamečius Sydnėjaus lietuvių 
klubo direktorius, išleista buv. direkto- siprašome.

druomenė, GLŠK „Vytis“ ir Skautų 
Židinys . Buvo pasiūlyta, kad orga

nizacijos, kurios neduoda ataskaitos 
metiniam visuotiniam narių susirinkimui, 
nebūtų bendruomenės remiamos. ,

Organizacijųpranešimuspadarė: skautų 
Židinio tėvūnas - Liudas Bungarda, 

„Vyčio“ pirmininkas - Alex Wiasak ir 
„Šatrijos" Tunto įgaliotinis - Vytas 
Bindokas.

1995 metų bendruomenės garbės nariu 
vienbalsiaibuvo išrinktas Vincas Šalavėjus. 
Sveikiname! Toliau buvo svarstomi 
bendruomenės inkorporacijos ir kiti 
einamieji reikalai. Valdyba džiaugėsi 
dalyvių skaičiumi ir jų susidomėjimu 
bendruomenės reikalais.

Prezidiumo pirmininkas, padėkojęs 
dalyviams, susirinkimą uždarė sugiedant 
Lietuvos Himną.

Prezidiumo sekretorius K. Starinskas

d. buvę "Štormo” krepšininkai ir jų 
žmonos susirinko pas Algį Baikauską, 
Lynwood’e, atšvęsti 40 - ties metų su
kaktuves nuo "Štormo" paskutinių 
krepšinio žaidynių.

® Sandra Francaitė, laimėjusi d- 
vokatų ir buhalterių golfo mėgėjų rug- 
tynes Adelaidėje, buvo pasiųst į 
Queensland’o Sanctuary Cove čemio- 
ninį golfo lauką atstovauti savo gruę. 
Dalyvavo 120 golfo mėgėjų. Santa, 
kuri lošia golfą dar tik tris metus iros 
"handikapas" yra 28, laimėjo su 31 "Sa- 
blefordo" tašku. To pasėkoje, draugėn 
kitais dviem mėgėjais golfininkais, bwo 
siunčiama į Ispaniją dalyvauti finalinse 
rungtynėse dėl BMW taurės. Rungtytės 
vyko lapkričio 15 -tą, Hyatt La Minga 
klubo kurorte Ispanijoj. Tas trejettas/ 
atstovavo Australijos mėgėjus goi- 
ninkus 24 kraštų tarpe. Pažymėtina, id 
66 000 golfo mėgėjų tuose 24-se kš- 
tuose varžėsi, kad galėtų patekti į Sa
lines rungtynes. Nors Sandra gyvia 
Adelaidėje, ji gimusi, augusi ir studa- 
vusi Perth’e ir dar neužmiršus lietzit 
kalbos. (Rungtynės jau pasibaigė, or 
rezultatai dar nežinomi).
® "The West Australian” spalio 3 d 
laidoje įsidėjo prof. Z. Budriio j 
nuotraukąirilgesnį su juo pasikalbėjną ] 
Z. Budrikis, be paskaitų Curtin'o unrer- ] 
sitete, yra grupės, dirbančios teleonc | 
susisiekimo technikos patobuliniiui, ] 
narys. Tame pačiame universitete Itas 
lietuvis - V. Radzivanas neseniai įsjijc j 
inžinerijos magistro laipsnį. t

E. Čižeikienė praneša, kadvė : 
pasiuntė 2 labdaros siuntinius vargsan 
čioms šeimoms Kauno ir Kaišiadtrių 
rajone. r 

'ŽINUTES'

riaus, klubo valdyboje išbuvusio 13 met 
A. Migaus pavardė.

P. A. Migų ir suinteresuotuosius ai
"MP" Red
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KULTŪRINĖSE PfiRfiSTĖSE
Foetipis Ruduo Druskipipkuose (1995)

Jau vėsesni ir vėjuoti rytai Vilniuje 
baigiantis spalio mėnesiui.

Stebėtinai skirtingų siūlų audžia savo 
audinį poetai, sako poetas Kornelijus 
Platelis, vyriausias šių poetinių dienų* 
organizatorius. Tad atėjusios anksti su Dalia 
(jauniausioji duktė), dar turime laiko 
pastoviniuoti puošniųjų Rašytojų Sąjungos 
rūmų koridoriuose, kur jau būriuojasi 
išvykstantieji kartu su mumis tuo pačiu 
autobusu į Druskininkus. Kas gi šie 
pakilios nuotaikos žmonės? Atpažįstu bent 
kelis, tai poetai Aidas Marčėnas, Antanas 
A. Jonynas, Liudvikas Jakimavičius, 
Vytautas Rubavičius („Literatūros ir 
Meno“ redakcijoje redaguojantis Kultūros 
ir Filosofijos skyrių, o taip pat dažnas 
vedamojo autorius), poetė iš Kauno Jūratė 
Sučylaitė, Gasparas Aleksa, keturi latvių 
poetai ir visa eilė kitų rašytojų.

Išvažiuojam dar prieš 10 vai. ryto 
(spalio 20 d.) skambiomis Vilniaus miesto 
gatvėmis ir pasukam pagal Nerį medžių 
alėjų palydimi, auksinėm rudens spalvom 
pasipuošusių, pro Parlamento iškilmingus 
pastatus, dešinėj palikdami Žvėryną. Greit 
prasideda žavūs miškeliai: lieknos pušys, 
skarotos eglės, geltonuojantys, ruduojantys 
visokiausi lapuočiai. Matom pro langus: 
nuostabiai žaliai žalias lankas (žiem
kenčiai?), nusagstytas gelsvai balkšvom 
gėlytėm ir vėl jauni miškeliai, protarpiais 
tvarkingai suarti laukai, bandos karvių 
ganyklose. Jau beveik pusiaukelėj sustojam 
prie Pirčiupio kaimo, kur jau iš tolo 
patraukia akį didelė liūdinčios moters 
figūra (paminklas tragiškai žuvusiems šio 
kaimo gyventojams II-jo karo metu). 
Nusifotografuojam visas būrys.

Vėl miško medžiai pakelėse, lengvai

PIRMIEJI METAI
Prisiminimų nuotrupos A. ZUBRAS

Tęsinys iš 48 nr.

Gal dėl karjeros, gal įtikėjo? Pagal 
ūnaus liudijimą tai įtikėjo. Sūnus Tomas 
okalbyje su B. Raila taip sako (Akiračiai, 
4r.4,1978m.): “Tėvas, kiek žinau, įtikėjo 
:omunizmu ir stengėsi nepastebėti jo 
ilogybių. Iš dalies dėl to, kad tapęs 

rienintelį vaistą prieš hitlerizmą. Vis dėlto 
|am iki mirties tikrai rūpėjo ir lietuvių 
tautinės kultūros reikalai. Pavyzdžiui, jis 
stengėsi prastumti, populiarinti Čiurlionį, 
Vaižgantą, Putiną“. Į komunistų partiją 
įstojo labai vėlai, tik po karo 1950m. 
(Mažoji tarybinė enciklopedija, Uit., 
Vilnius 197 lm.).

Vėl dirbu
Ir taip buvau paskirtas lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytoju į Pasvalį. Baigiamojoj 
klasėj mokiau ir vokiečių kalbos, ruoš
damas abitūros egzaminams. Vokiečių 
kalba kaip pirmoji svetimoji kalba buvo 
pakeista rasų kalba, vokiečių palikus tik 
abitūros klasėje.

Pasvalys atrodė man lyg tremties vieta. 
Guodė tik A.Venclovos pažadas kitiems 
mokslo metams perkelti į steigsimą Trakų 
mokytojų seminariją. Gal Pasvalys ir 
laikyta lyg pataisos namai atliekoms. 
Atkeltos čia buvo dar dvi mokytojos, kaip 
Vėliau sužinojau, ne visai patikimos 
naujiesiems laikams - Bujokąitė ir 
Kvedaraitė. Vokiečių okupacijos metais 

plaukiantys debesys lietuviškam gamto
vaizdy ir pagaliau patys Druskininkai, 
garsus savo pušynais kurortas, mėgiamas 
ir kitataučių, kasmet čia suvažiuojančių. 
12-tą valandą jau dalyvių registracija, o 
tuoj pat po pietų - Renginio atidarymas. 
Konferencija „Metų knygos ir literatūros 
procesas“. Tikimasi, kad šios dvi dienos 
praeis sėkmingai, bus padiskutuojama 

■produktyviai, kreipiasi į gausiai susi
rinkusius salėje Kornelijus Platelis. Tai 
jau 6-tas Poetinis Ruduo. Rėmėjai: 
Druskininkų savivaldybė, Austrijos firma 
„Sebastian Stroh“, gaminanti „Maurerio 
balzamą“ ir Lietuvos Kultūros ministerija. 
Visi renginiai vykstaDruskininkų Kultūros 
centro II-jo aukšto vestibiulyje. Kalbėtojų 
ypač sumaniai išryškinamos dvi temos: 
proza - Vytautas Rubavičius ir poezija - 
Liudvikas Jakimavičius. Įsitraukiama į 
gyvas diskusijas. PranešėjaRenataŠerelytė 
skaito pranešimą „ Gyvenvietės ir miesto 
personažas lietuvių prozoje“. Ypač 
išryškinami autoriai: Jurga Ivanauskaitė, 
Ričardas Gavelis, A. Granauskas. Pasigirsta 
balsai: trūksta žavaus paprastumo; miesto 
ir kaimo priešprieša perdaug sureikšminta; 
miesto ir kaimo prototipas vyrauja ir t.t. 
Krypstant į poeziją: net tokia puiki poetė 
Judita Vaičiūnaitė, populiariai vadinama 
miesto poete, tęsia tą tradicinę lyrinę 
poeziją, kuri atėjo iš kaimo. Kalbant apie 
prozos autorius, B. Savukynas („Kultūros 
Barų“ vyr. redaktorius) kandžiai pava
žiuoja: ambicija būti postmodemistais - 
surogatas postmodernizmo, manierizmas. 
Vykstančios karštos diskusijos net beveik 
įdomesnės negu patys autoriai. Atvykęs iš 
Amerikos prof. Kęstutis Keblys įsiterpia 
savaip, sako, kad atsižvelgiant į laikmetį,

čia mokytojavo H. Korsakienė, kurios 
vyras žymus komunistmečio žmogus K. 
Korsakas 1941m.buvopasitraukęsįTSRS 
gilumą. Pasvalys tačiau turėjo man 
asmeninės reikšmės - šioje apylinkėje iš 
tėvo pusės buvo mano šeimos šaknys.

A. Venclova buvo teisus. Mano lojalumas 
naujajai gadynei, atrodo, pradėtas tikrinti 
gana anksti. Jau pirmą mėnesįpo atsikėlimo 
partijos pareigūnas pakvietė (neprisimenu, 
kuria proga) viešai paskaitai. Mano 
pasiūlyta literatūrinė tema buvo atmesta, 
turėjo būti politinio turinio, taigi ideologinė. 
Pasirinkau: „Atjauta silpnajam istorijos 
bėgyje“. Įjungiau ir Kristaus turtuolio 
atmetimą. Po paskaitos iš partinio svečio, 
atvykusio iš Biržų, gavau pamoką. Kristus
tebuvęs tik mitologinė, o ne istorinė 
asmenybė.

Kartą pas mane į butą užėjo tas pats 
biržietis svečias. Pasisakė esąs partijos 
propagandos skyriaus vedėjas, su
trumpintai- agitpropas. Kalbėjolietuviškai, 
bet su atpažįstamu akcentu. Skundėsi, kad 
šviesesnieji lietuviai menkai tetaikiną 
supažindinti žmones su marksistine 
ideologija ir komunizmo doktrina. Tuo 
reikalu norįs ir su manim pasikalbėti. 
Propagandos vadovo žvilgsnis tačiau 
greitai nukrypo į knygų lentyną. Pamatė 
politinės ekonomijos Tugan Baranovskio 
ir Gustav Casselio veikalų lietuviškus 
vertimus.

-Jūs tokias pasenusias knygas tebelaikote ■ 
savo knygų spintoje? 

psichologinius reiškinius, gana natūralus 
jų pasirodymas (Gavelio, Ivanauskaitės).

Temos apie poeziją ir prozą bendros 
visai mūsų literatūrai. Negali perskelti 
pusiau lyg medžio šaką, taria Liudvikas 
Jakimavičius. Kornelijus Platelis, tuo tarpu, 
padejuoja, kad nebeliko kritikos. Knygų 
išleidžiame daug,betyraproblemapakviest 
žmones pakalbėt. Skaitytojas dabar 
nebeturi laiko perskaityti visas norimas 
knygas. Reikia apžvalgininkų, literatūros 
mokslininkų, kurie pasisakytų kas 
skaitytina, o autoriais daromės prisirišę 
prie savo stilistikos, kalbėjimo būdo, bet 
mažai apie literatūrą skaitę. Esamas laikas 
pakeitė santykius tarp poetų, tarp skaitytojų. 
Pergyvenam savo kalbėjimo reikšmin- 

.gurno netekimą.
Penktadienį poezijos vakaras „Žodžiai 

iš Lietuvos ir pasaulio“ iššaukia ypatingą 
ir vėl gausiai susirinkusių klausytojų 
dėmesį, nes skaito iš įvairių pasaulio dalių 
atvykę poetai, tarp kurių įsimaišo.ir iš 
Australijos atvykusi šio straipsnio autorė, 
Lietuvoje gyvenantieji, svečiai kitataučiai 
(4 latviai, 2 lenkai). Vėliau vakare dar gi 
vyko naktiniai poezijos skaitymai „Jausmų 
poezija“, o šeštadienio rytą, kai giliai pilkšvi 
debesys skleidėsi virš Druskininkų miesto, 
Druskonio ežero, vyksta konferencija 
„Knygų leidyba: autorius laisvai samdomas 
profesionalas ir kūrėjas - rinkoje“ ir vėl 
sutraukia nemažą būrį klausytojų. Seka 
Lietuvių P.E.N. centro spaudos konfe
rencija „Knygų leidyba šiandien“, o po 
skanių pietų visi skubam prie M. K. 
Čiurlionio paminklo, kur poetinė jaunimo 
grupė „Įžanga“ surengia akciją. Fone 
milžiniški parko medžiai, eglė prie kurios 
šakų prikabinamos almanacho „Įžanga“ 
knygelės (9 autoriai) Jaunty ų poetų kūrybos 
almanachas. Atrodo, kad šiuo almanachu 
debiutuoja nauja poetų grupė „besi
ruošiančių rimtai žengti į platesnes poezijos 
erdves“ (žodžiai įvade). Nemažai tų pačių 
knygelių sustatoma aplink paminklą. Štai

- Bet aš turiu ir Markso „Kapitalą“.
- Čia kitas reikalas. Bet tuosburžuazinius 

šlamštus patariu mesti į krosnį.
- Jie man reikalingi. Aš rašau veikalą, 

todėl reikia medžiagos mintims. Mano 
svetys visai apstulbo.

- Jei jūs rašote veikalą, tai jums reikia 
pirmoj eilėj išstudijuoti partijos istoriją, 
Markso, Lenino ir Stalino veikalus, bet ne 
tuos supuvusius kapitalizmo teoretikus. Ir 
taip jau jūsų protas perilgai buvo 
nuodijamas tomis senienomis.

- Ar jūs manote, kad Marksas galėjo 
parašyti „Kapitalą“, nepažinęs kapitalizmo 
teoretikų?

- Marksas studijavo gyvenimą ir pagal 
tai rašė.

- Bet Marksas studijavo irburžuaziniuose 
Bonnos ir Berlyno universitetuose ir ten 
gavo daktaro laipsnį.

Agitpropas numojo ranka, tuo duodamas 
suprasti, kad šia tema jis daugiau nebenori 
kalbėti. Tačiau dar gerą laiko galą žvalgėsi 
pomanoknygųlentyną.Atsisveikinonieko 
reikšmingesnio neprataręs, nei nieko 
neprašęs.

Mėnesiui nepraėjus, naktįbuvauprikeltas 
ir kviečiamas į milicijos (taip komu- 
nistmečiu vadinta policija) būstinę. Kaip 
tik tuo metu sirgau, temperatūra buvo arti 
40C. Ir vis dėlto nepavyko atsikalbėti. 
Turėjau vilktis kailinius ir vykti. Užvedė 
mane į antrą aukštą. Kambaryje rasas 
karininko uniformoje. Mandagiai pas
veikintas, buvau prašomas sėstis. Ėmiau 
aiškintis, kad sergu. Tai niekis: kartais ir 
sirgdamas žmogus turįs pareigų. Toliau 
jau klausimai apie nuotaiką, apie naujuosius

A. Vcščiūnaitė - Janavičienė

įspūdingas vaizdas: „Įžangiečiai“ ant gatvės 
grindinio puola išrašyti savo eilėraščius, 
kuriuos šalia skelbia magnetofonas. 
Kviečiami ir susirinkusieji prisidėti rašymu 
ant grindinio. Tai taip sklido poetinis žodis 
tarp aukštų parko medžių.

Metų knygų pristatymas, daly vaujantjų 
autoriams ir leidėjams vyko popiet. 
Rašytojų sąjungos leidykla atsivežė

nukelta į 6 psl.

laikus.
- Ar jūs manote, kad sergąs žmogus gali 

atpasakoti tikrą savo ar kitų žmonių 
nuotaiką?Jei kas skauda, pavyzdžiui dantį, 
tai viskas neskanu, viskas erzina. Jei 
netikite, prašau paskambinti gydytojui, 
kuris šiandien mane bute lankė. Jei juo 
netikite, tai parūpinkite termometrą: 
pamatysite temperatūrą ir jūs pats 
akivaizdžiai įsitikinsite.

Leido eiti namo. Pakviestas vėl buvau 
lygiai po savaitės. Paaiškėjo, kad 
svarbiausias reikalas mano „rašomoji“ 
knyga, kuri norėtų konkuruoti su Marksu. 
Štai taip pavyko išsiaškinti, kad aš su 
draugu agitpropu tik juokavau. Nesu joks 
ekonomistas bei filosofas ir nemanau toje 
srityje plunksnos bandyti.

Dar dėl tų knygų. Vadovauju ir 
gimnazijos bibliotekai. Pasklinda gandas, 
kad aš nesu išėmęs iš bibliotekos naujiems 
laikams netinkamas knygas, bent viešose 
bibliotekose nelaikomas. Patikrinu 
švietimo komisariato aplinkraštį. Ten 
pasakyta: išimti religinio turinio, fašistines 
ir šiaip reakcionieriškas knygas. Pasik
liaudamas daugiau nuojauta negu tokio 
bendro pobūdžio aplinkraščiu, esu, berods, 
netinkamas knygas išėmęs ir užrakinęs 
atskiroje spintoje. Vieną tačiau dieną 
atvyksta kompartijos sekretorius Juška ir 
komjaunimo sekretorius Lopata ir dabar 
jau oficialiai pakartoja gandą dėl „net
varkos" bibliotekoje. Pritariu draugams 
sekretoriams, kad reikia dar kartąperžiūrėti 
knygas, bet nesutinku tą daryti vienas, o tik 
su komisija. .■ / (Bus daugiau)
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Tęsinys iš 42 nr.

Naktį lijo, tai rytas vėsokas (27.8) 
- kol nueinam iki troleibuso sustojimo 
net savo "striukę" susisagstau... Šian
dien vykstame j seniausiąjį Vilniaus 
nekropolį - RASŲ KAPINES, įkurtas 
1801 m. Tai tikras lenkų ir lietuvių 
žymiųjų mirusių panteonas. Tarp jų 
daug akademikų, poetų, dailininkų, 
sukilėlių...

lelevizijos bokštas Vilniaus Lazdynų rajone.

Aplankome Miko (1879- 1937) 
ir Kipro (1885-1968) Petrauskų ir Kipro 
žmonos Elenos Žalinkevičaitės - 
Petrauskienės (1900 - 1980) kapus. 
Rašytojo - Kazio Borutos (1905 - 1965) 
kapo paminkle įrašas, lyg ir skelbia 
audringą jo gyvenimą-"Laisvo vėjo 
valia grumtis, žalio šilo - gausti". Vinco 
Mykolaičio - Putino (1893 -1967) įrašas 
- "Aš nei vergas, nei karalius, aš žmo
gus". Dr. Jono Basanavičiaus paminklo 
įrašas primena, kad čia ilsisi "Aušros" 
įkūrėjas, mokslininkas, tautos atgaivin
tojas - 1851.XI.23 - 1927.11.16".

Lenkų mirusiųjų kapų daug dau
giau, bet jų pavardės mums mažai ką 
sako. Bet štai viena nelietuviška pa
vardė, kurią žinome kaip buvusį garsų 
•Vilniaus = Varšuvos profesorių, 
mokslininką ir sukilėlį - "Lelewel 
(1780-1861)"-paminkle įrašas trumpu
tis, lakoniškas, neminimas net jo vardas 
(Joachimas). Kiek nuošaliau stiebiasi 
Vladislavo Sirokomlės (1823 - 1862 ) 
poeto - rašytojo paminklas.

Čia garsiųjų biržiečių - aktoriaus 
Boriso Dauguviečio (1885 - 1949) irjo 
sesers prof. Lidijos Dauguvietytės-Nįal- 
ko (1883 - 1955) kapai. Tolėliau, išli- 
sklaidę, rašytojų, poetų - dramąturjų

Poetinis ruduo Dntsldninkuose, (1995 m.)
atkelta iš 5 psl.

ypatingai uaug naujų leidimų (19), su' 
kuriais supažindino Valentinas Sventickas. 
ČiareikėtųišskinipoetęNijolęMiliauskaitę 
(kuri jau garsėjatarptautinėj scenoj),kurios, 
naujas poezijos rinkinys „Uždraustas įeiti 
kambarys“ iššaukė ypatingai šiltą reakciją 
tarp susirinkusiųjų salėje. Taip pat „Vaga“ 
nemažai išleidusi antologijų ir rinktinių, 
leidykla „Skomantas“, leidžianti istorinių 
nuotykinių knygų seriją jaunimui.

Vėl skaito įvairūs poetai iš savo naujai 
išleistų knygelių ir tai vis jau žinomi, kaip 
Tautvyda Marcinkevičiūtė, Gintaras 
Patackas, Gasparas Aleksa ir kiti.
.. .Kasmet Druskininkų, Ppętinip, rudens 
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amžinojo poilsio vietos: Juozo Tyslia- 
vos(1902- 1961), Balio Sruogos (1896 
- 1947), Petro Cvirkos (1909 - 1947), 
Liudo Giros (1886 - 1945). Praeiname 
pro Petro Vileišio giminės mauzoliejų - 
koplytėlę ir daugelį daugelį kitų, buvu
sių žymių žmonių, dabar tik retkarčiais 
beprisimenamų.

Šalia didžiųjų kapinių glaudžiasi 
nedidukės lenkų karių 1918 - 1919 m.

kapinaitės. Tarp karių kapų, didžiule 
juodo marmuro plokšte pridengtame 
kape, lenkų taut, didvyrio - Pilsudskio - 
palaidota širdis, deja, man, kaip lietu
viui, sukėlusi labai prieštaringų 
jausmų!... Bet tegu mirusieji ilsisi 
ramybėje.

Be Rasų , Vilnius turi dar visą 
eilę veikiančių kapinių: Antakalnio, 
Žvėryno, Rokantiškių, Karveliškių...

Ir Rasų kapinės neišvengė "meta
lo pirklių" - vagių "invazijos" - nuo 
daugybės paminklų nuplėšti spalvoto 
metalo kryžiai, ornamentai, memo
rialinės lentos, rodančios XX - jo amžiaus 
paskutiniojo dešimtmečio vandalų 
kultūrą. Kapinėse, bent jų aukštutinėje 
dalyje susispietusioje kalvelėje, pilna 
įvairių didesnių ir mažesnių koplytėlių- 
giminių kapų. Spėjame, kad tai dva
rininkų bei turtingųjų kapai. Jų įrašai 
nors ir lenkų kalba dažnai rodo, kad tai 
sulenkėję lietuviai, nes pavardės lie
tuviškos, tik su lenkiškomis galūnėmis. 
Apėjome tik mažą Rasų kapinių dalį, o 
jos dar tęsiasi ir už Sukilėlių gatvės... 
Nors kapinės ir laikomos nebeveikian- ■ 
čiomis, bet tai šen, tai ten matėsi nese
niai supilti kapai.

stipriausiai užakcentuojamas Jotvingių 
premijos įteikimas ir taip pat šiais metais 
2-jų konkursų - eilėraščio, skirto M. K. 
Čiurlioniui ir anoniminio eilėraščio 
laimėtojų paskelbimas. Jotvingiųpremijos 
laureatai apdovanojami nuo 1985 metų 
(Pirmasis buvo Kornelijus Platelis, o 1994 
m. bu voSigitas Geda). Šių metų laimėtojas 
Sigitas Parulskis.

Vaišingiems Druskininkų rengėjams, 
išlydėjusiems svečius sekmadienio rytą, 
po skanių pusryčių, mintimis ilgai dėkos 
pasklisdami po įvairias pasaulio šalis 
dalyvavusieji, ilgomis valandomis pasi
džiaugusieji gražiai nuskambėjusiu 
poetiniu žodžiu.

A. Vesčiūnaitė - Janavičiene

Prie pat mūsų giminaičių namų 
Vilniaus Lazdynų priemiestyje yra, 
turbūt, kiekvienam lietuviui gerai žino
mas Televizijos bokštas kurį, kaip pa
grindinį ryšį su plačiuoju pasauliu gi
nant 1991 m. sausio 13d., didvyriškai 
žuvo visa eilė lietuvių. TV bokštą apsu
pusi lietuvių minia buvo beginklė. 
Nežiūrint to, ji buvo apšaudoma, traiško
ma!...

Didvyrių mirtimi žuvo: 
Loreta Asanavičiūtė (1967-1991), 
Virginijus Druskis (1969-1991), 
Darius Gerbutavičius (1973-1991), 
Rolandas Jankauskas (1969-1991), 
Alvydas Kanapinskas (1952-1991), 
Vytautas Kancevičius 

(1941-1991.11.18, miręs ligoninėje), 
Algimantas Kavoliukas (1939-1991), 
Vidas Maciulevičius (1966-1991), 
Titas Masiulis (1962-1991), 
Alvydas Matuika (1960-1991), 
Apolinaras Povilaitis (1937-1991), 
Ignas Šimulionis (1973-1991), 
Vytautas Vaitkus (1943-1991),

Iš žuvusiųjų 3 suvažinėti tankais, 
kiti nušauti. Sužeistų buvo daug dau
giau. Iš jų 40 liko invalidais. Žuvusieji 
pomirtiniai apdovanoti Vyčio kryžiaus 
ordinais.

Dabar TV bokšto apačioje įreng
tas muziejėlis su žuvusiųjų nuotrau
komis, spaudos iškarpomis, dokument
acija. .. Įdomus, orginalus dokumentas - 
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SYDNĖJAUS PARAPIJIEČIAMS
Pranešu parapijiečiams, kad kapelionui, kun. P. Martūzui, gruodžio 1 d. bu o 

padaryta skubi, bet sėkminga operacija. Šiuo metu jis guli St. George ligoninė.', 
Kogarah.

Ligoninė prašo, kad nebūtų per daug skambinama. Apie kapeliono sveikaą 
ar lankymą galite sužinoti iš p. Danutės Ankienės, tel. 871 2524, arba iš Dalits 
Burneikienės, tel. 642 2680.

Mielam kapelionui linkime greito pasveikimo!
Gruodžio 10,17ir 24 d. lietuviškų pamaldų nebus. Gruodžio 25 d. šv. Kalėtų 

mišias sutiko atlaikyti svetimtautis svečias kunigas įprastu laiku (11.30 vai ry»
Sydnėjaus liet katalikų misijos pirmininkas A.Burneiis

ALKOS .MESI, PASTOGEI“ |
1.1. Reisonienė NSW $ 20 7. A. Stupuras Vic. $ 1
2. V. Martišius ACT $ 30 8. J. Viliūnienė NSW $ 1
3. J. Musčinskas NSW $ 15 9. G. Viliūnaitė NSW $ 1
4. J. Barila NSW $ 5 10. Dr. V. Viliūnaitė ACT $ 1
5. L. Cox
6. M. Davalga

NSW 
Vic.

$
$

30
5

Dėkojame už aukas!
Ret

Kalėdiniai siuntiniai jau Lietuvoje
Gauta žinia telefonu iš Lietuvos, kad Sydnėjaus konteineris jau pasiekė Klaipėą.

Firma "Orlita" darys viską, kad siunta pasiektų adresatus prieš Kalėdas.
A. Kramilis

PADĖKA
"Sutartinės" dainininkės nuoširdžiai dėkoja Lietuvių Kooperatinės Kredito D-<sl 

"Talka", Sydnėjaus skyriui, ypač jos pirmininkui Vyteniui Šliogeriui, už $ 5į 
finansinę paramą.

Ši finansinė parama bus paspirtis "Sutartinės" tolimesnei veiklai. Lietuviškas ač '
"Sutartinė", Sydney,19951.

Pagerbdami

. Juozą Grybą
vietoj gėlių, "Mūsų pastogei" aukojame $ 30

V • ir G. Arai

Netekus mylimo vyro, tėvo

A. f A. Juozo Grybo
reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Sėlei, dukterims ir sūnui
.. . ..--------- ---------- - ...... ..... ...............V, ir G, Arai

planas, kaip pulti TV kalvą, sudarytas, 
atrodo, gerokai anksčiau, mat priėjimas 
į jo viršų, dėl gana stačių šlaitų yra 
problematiškas. Yra net bokštą puolu
sio dalinio vieno kario palaidinė, rasta., 
kalne po puolimo; jos antpečiuose 
rusiškos raidės "BB", kas, kaip aiškino 
gidė, reiškia "vidaus kariuomenę", t. y. 
saugumo dalinius. Vadovė aiškina, ro
dydama makete, kaip vyko puolimas, 

' pro kur veržėsi tankai, kas kur žuvo!... j
Didvyrių žuvimo vietos TV kal

voje pažymėtos juodais stulpeliais su 
Vyčio kryžiais, tikLoretos Asanavičiūtės 
žuvimo vieta pažymėta balta kolonėle.

Žmonės kalvos apačioje (nuo 
Sudervės? gatvės pusės) pastatė visą eilę 
kryžių. Kai kurie jų daryti liaudies mei
strų; jų yra ar ne 15-ka. Buvo norėta , 
pastatyti didžiulis, geležies sijų kryžius, 
bet bokštą saugojusiems kareiviams 
neleidus, nepastatytas ir dabar taip ir 

guli prieškalnėje.
TV bokšto viršūnėje įtaisytos siun- j 

čiamosios radijo ir TV antenos. Pastaty
tas 1980 m. Jis esąs vienas iš 11 -kos i 
aukščiausių bokštų pasaulyje. Jo aukšts f 
326 m. Bokšte yra 21 aukštas u I 
techninėmis ir tarnybinėmis patalpoms, j 
veikia greitasis liftas. 190 m. aukštye ; 
įrengta apžvalgai aikštelė ir besisuką jį 
restoranas. Iš aikštelės žavus vaizdas į 
visą Vilnių. Tik skaudi šio TV bokšte 
dar labai netolima praeitis!... 1

(Pabaiga)

6



Mirė A. t A. Juozas Grybas
Gruodžio 4 d. Sydnėjuje mirė 86 , Salomėja, dukros Gražina, Virginija, 

m. amžiaus tautietis, Juozas Grybas, Dalia ir sūnus Romas bei jų šeimos, 
gyvenęs St. įves. Liko liūdinti žmona Ilsėkis ramybėje! "MP" inf.

t MŪSŲ t
MIRUSIEJI

Mirus

A. f A. Juozui Grybui
žmonai Salomėjai, dukroms Gražinai, Virginijai, Daliai ir sūnui Romui 

bei jų šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi
Zita ir Pranas Andriukaičiai

Engelberta (Angelika) Miniotaitė - Schafferienė, 1928 - 1995

A. f A. Juozui Grybui
į amžinybę išėjus, nuoširdžią užuojautą žmonai Salomėjai ir šeimai 

reiškia ir drauge liūdi Onutė ir Algis Kapočiai
Stasys Jankauskas

E. Miniotaitė - Schafferienė

A. f A. Juozui Grybui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Salomėjai ir dukrai Gražinai

Edna ir Albinas Giniūnai

Engelberta (Angelika) Miniotaitė - 
i Schafferienė gimė 1928 m. rugsėjo 28 d. 
Telšiuose, vyriausia keturių vaikų šei
moje; Angelė vaikyste dalinosi su sese- 

. ria ir dviem broliais.
1939 m. Angelikai sulaukus 11 metų, 

Europoj e rinkosi tamsu s debesys - Lie
tuvą užėmė Sovietų kariuomenė. Ange- 
likos tėvelio jautrus darbas reikalavo jo 

I pasitraukimo iš namų ir slapstymosi 
miškuose. Angelikai, esant vyriausiai, 
teko jaunos šeimos priežiūros pasidalin- 

? imas su motina.
1944 m. kartu su daugybe kitų pabėgėlių Angelika su šeima atsirado Vokietijoje,

pabėgėlių lageryje. Angelikai tuomet buvo 15 metų. Ji buvo paskirta drauge su kitais 
kasti apkasus vokiečiams vakarų fronte. Sunkaus darbo valandos buvo nepaprastai 
ilgos, maisto mažai o fizinis pavojus nuo krintančių bombų - nuolatinis. Vis dėlto 
Angelika buvo laiminga - išliko.

Mirus

A. f A. Juozui Grybui
žmoną Salomėją ir dukras - Gražiną, Virginiją, Dalią ir sūnų Romą bei 

jų šeimas, giliai užjaučiame ir drauge liūdime

A. Pauliukonienė, K. Ridikienė, B. Ropienė

Mirus

A. f A. Juozui Grybui
žmonai Salomėjai, dukroms Gražinai, Virginijai, Daliai ir sūnui Romui 

bei jų šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia
Sofija Šaparas

Carmen Šaparas

Vie^g^>qė[ių
J Pagerbdami

A. f A. Juozą. Grybą
vietoj gėlių "Mūsų pastogei” aukojame $ 30.

Marija Statkuvienė 
Ričardas ir Juozas Červinai

Po karo pabaigos, tarpininkaujant Raudonajam Kryžiui, Miniotų šeima vėl susi
tiko Hanau DP lageryje. Čia Angelika buvo aktyvi Lietuvių bendruomenės narė - 
prisidėjo prie vietinio literatų būrelio ir skautų veiklos (buvo Šatrijos Raganos 
skilties skiltininkė).

1949 m. Angelika emigravo į Australiją su motina ir jaunesniu broliu. Čia 
susijungė su kitais šeimos nariais Bonegilos stovykloje.

21 metų amžiaus Angelika apsigyveno Sydnėjuje ir įsijungė į lietuvių 
bendruomenės kultūrinį gyvenimą - priklausė įvairiom organizacijom: skautams, 
"Šviesai", "Atžalyno” teatrui ir kt.

1952m., Angelikai sukūrus šeimą, ji persikėlė į Canberrą, kur buvo lengviau rasti 
darbą ir butą. Kurį laiką dirbo Tautinėje bibliotekoje. Susilaukus šeimos, savo 
dėmesį ir jėgas skyrė vaikams: Gretai, Renei ir Ričardui. Jiems paaugus, ji vėl 
aktyviai įsijungė į Canberros lietuvių bendruomenės gyvenimą, priklausė Sydnėjaus 
Skautų Židiniui.

Angelikai susirgus širdies liga, pamažu jos sveikata silpnėjo. Po antros širdies 
operacijos, sveikata nebeatlaikė, Angelika apleido šį žemišką pasaulį Sydnėjaus St. 
Vincent's ligoninėje, š.m. lapkričio 8 d.

Liūdesy liko šeima: dvi dukros, sūnus ir keturios jaunos lietuviškos širdelės - 
anūkėliai. R.M.
A. f A. Aleksas Aeki-asiais

Padėka
Mirus mylimam vyrui ir tėvui
A. f A. Baliui Barkui

Nuoširdžiai dėkojame visiems draugams ir pažįstamiems už ligonio lankymą 
namuose ir ligoninėje, dėkoju už pareikštas užuojautas žodžiu, raštu ir per 
spaudą ir už paaukotas šv. Mišias ir gėles.

Dėkoju kunigui Povilui Martūzui aukojusiam šv. Mišias ir laidotuvių apei
gas, Broniui Kiveriui, vargonavusiam bažnyčioje, "Dainos" choro choristams 
ir dirigentei Birutei Aleknaitei už gražias lietuviškas giesmes.

Dėkoju dr. A. Kabailai už tartą trumpą jautrų žodį krematoriume, Jonui 
Zinkui, išpildžiusiam a.a. Balio pageidavimuslaidotuvėse ir nuoširdžią kalbą 
krematoriume. Dėkoju skautams, stovėjusiems garbės sargyboje bažnyčioje 
prie velionio karsto.

Dėkoju visiems dalyvavusiems laidotuvėse ir šermenyse, ponioms 
prisidėjusioms prie šermenų vaišių ir laike šermenų trumpą atsisveikinimo 
žodį tarusiems: E. Erzikov - Lietuvių klubo vardu, A. Kramiliui - Sydnėjaus 
apylinkės vardu ir Narcizui Ramanauskui - Australijos skautijos vardu.

Dėkinga visiems
Valentina Barkienė

Laima ir Rita

Aleksas gimė ir užaugo Nemuncr 
pakrantėse, Raudonės valsčiuje, Kar- 
tupėnų kaime. Karinę prievolę atliko 3 - 
čiame artilerijos pulke, Kaune. Baigęs 
mokomąją kuopą į atsargą išėjo jaunes
niuoju puskarininkiu. Ilgai nelaukęs pa
davė prašymą ir buvo priimtas į Kauno 
Raitosios Policijos Būrį. Čia jis sėk
mingai ištarnavo vyresniu policininku 
iki 1940 m. sovietų okupacijos. Tada 
buvo atleistas ir slapstėsi nuo bolševikų 
iki 1941 m. birželio mėn. Keletą dienų 
prieš karo su Vokietija pradžią, Aleksas 
vedė jaunų dienų draugę Angelę Se- 
deikutę.

Vokiečiams išvijus rusus iš Lietuvos, 
Aleksas buvo vėl pašauktas į lietuvių 
policijos tarnybą ir paskirtas į Seredžiaus 
miestelį vachmistru. 1944 m. abu su 
žmona pasitraukė į Vakarus. 1949 m. 
atvykę į AustralijąNekrašiai apsigyveno 
Marulan miestelyje. Čia Aleksas iki pen
sijos išdirbo B.H.P. QUARRIES, buvo 
stalių sekcijos vadovas.

1912. 3. 9 -1995.10.3.

Nors gyvendamas toliau nuo mūsų 
bendruomenės centro, Aleksas liko iki 
mirties susipratęs , lietuvis, aukojo lab
darai ir patrijotinėms organizacijoms, 
rėmė mūsų spaudą, buvo "Ramovės" 
Sydnėjaus skyriaus narys.

Ilsėkis ramybėje Aleksai. gp

Padėka

A. f A. Jonui Černiauskui mirus
p: Elizabeth Černiauskienė ir šeima nuoširdžiai dėkoja visiems giminėms ir 

draugams už mielą paramą, užuojautas ir gėles gautas mano vyro - vaikų tėvo 
mirties proga.

Dėkoju Sydnėjaus lietuvių chorui, bendruomenei ir Lietuvių klubo vadovy
bei už jų rūpestį ir paramą sunkios netekties metu.

Elizabeth Černiauskas

■ ■ * - •...........  ,v» ■ > < • * cri:* > .< csjtxri

A. f A. Balio Barkans 
atminimui, vietoj gėlių, "Mūsų pastogei" aukoju $ 25 

Nata Liutikaitė

Vietoj Pager bdamos;

4, Į A. Balį Barkų
vietoj gėlių "Mūsų pastogei" aukojame S 40.

Ona Barzdienė ir 
.,, • , dukros Nijolė ir Jūratė

ję?stogų "fc) r.įl91995,li,ll psl.7
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\ "MŪSŲ PASTOGĖS'KALĖDimS VAKARAS "1
I Kaip preitų metų gale, taip ir šiemet kviečiami "Mūsų I 
I pastogės" - buvę ir dabartiniai darbuotojai su antrosiomis I 
I pusėmis praleisti vakarą savo tarpe -pabendraujant, I 
I pasidžiaugiantmetųbėgyjeatliktaisdarbaisjeidžiantlaikraštį. I 
I Programoje - "MP" leidėjų ir bendradarbių šventiniai l 
I. linkėjimai, vakarienė (kurią dėl nestiprios "MP" finansinės l> 
I padėties, kaip ir ankstesniais metais, prašysime svečius I 
1 apsimokėti pačius). t

Susitikimas- vakarienė įvyks gruodžio 14 d., 18 vai. j 
I vakaro, Lietuvių klube, Bankstowne. (Įsidėmėkite-data pakeista) g 
■ Apie savo dalyvavimą skambinkite redakcijai iki gruodžio g 
j 12 d, tel. - (02) 790 3233

Visų lauksime atvykstant! LB Sp. s-gos v-baj

Sydnėjaus pensininkų klubo "Neringa" kalėdinis pobūvis vyks
14. 12. 95. 12 vai. Lietuvių klube, Bankstowne.

Visi nariai kviečiami gausiai dalyvauti.
Valdyba

I

Į VISUS GEROS
Dėl pagalbos Tilžės

Tilžės (dabartinis Sovietskas) miestas 
Lietuvių tautos istorijoje užima svarbią vietą 
ir dabartiniu metu jame gyvena nemažai 
lietuvių.

Prieš II pasaulinį karą Tilžėje buvo dvi 
katalikiškosios bažnyčios, tačiau po karo 
neliko nė vienos. Todėl labai sunkioje būklėje 
atsidūrė katalikai.

Pastaraisiais metais prasidėjus intensyviai 
irti sovietinei sistemai, pradėjo atgyti kultūrinis 
gyvenimas irTilžėje. 1991 metaisįkurta Tilžės 
Katalikų parapija. Nors pastovių patalpų 
bendruomenė neturi, nes dėl sunkių nuomos 
sąlygų jos dažnai keičiamos (kartais tenka 
naudotis bendruomenės narių gyvenamaisiais 
butais), tačiau bendruomenė aktyviai duba ir 

1 viską daro, kad būtų atstatyta bent viena prieš 
karą buvusi bažnyčia.

Tilžės „Kristaus Prisikėlimo“ bendruomenės 
ir Karaliaučiaus katalikų bažnyčios prašymu 
Tilžės (Sovietsko) miesto administracija 1992 
m. leido atstatyti bažnyčią, stovėjusią Iskros ir 
Mamino-Sibiriako gt. kampe, 12 arų sklype

Skubiai ir operatyviai buvo parengtas 
bažnyčios atstatymo projektas, suderintas 
nustatyta tvarka su Tilžės (Sovietsko) 
administracija ir Kaliningrado srities archi
tektūros tarnyba, atlikta projekto ekspertizė 
bei gautas leidimas statybai.

Praktiškai bažnyčios atstatymo darbai 
pradėti 1993 metų lapkričio mėn. 12d. Darbus 
vykdo statybinių organizacijų konkurso 
laimėtoja Šiaulių UAB „Akmena“, prižiūrint 
parapijos Klebonui kun. Anuprui Gauronskui, 
bažnyčios komitetui ir Gervėčių statybos klubo 
direktoriui V. Platūkiui.

Statyboje atlikti sekantys darbai: pilnai 
įrengtos inžinerinės komunikacijos, bažnyčios

VALIOS ŽMONES
bažnyčios statyboje
ir administracinio pastato pamatai, sumūrytos 
sienos ir kai kurie kiti statybos darbai.

Tilžės katalikų bendruomenės ir visi 
Karaliaučiaus krašto lietuviai labai dėkingi 
visiems finansiškai rėmusiems šių darbų 
atlikimą.

Pastaruoju metu statybos darbai vyksta ir 
kelių mėnesių laikotarpyje galėtų būti 
uždengtas bažnyčios stogas, sudėtos durys, 
langai ir atlikti kiti darbai, jei atsiras gerųjų 
žmonių, kurie finansiškai parems minėtiems 
darbams atlikti.

Visos suaukotos lėšos pilnai išnaudotos. 
Mūsų viltys pilnai užbaigti bažnyčios statybos 
darbus Jumyse, Gerieji Žmonės. Pilnai tikime 
Jūsų gerumu ir parama.

Iš anksto dėkojame ir meldžiamės už Jus.

Tilžės bažnyčios informacija:
Kun. Anupras Gauronskas
Liesopilnoe ui. Nr, 72
236006, Kaliningrad, Russia
Telefonas ir faxas: 80112 - 43 - 79 - 32

Su gilia pagarba ir broliška meile,
Tilžės Kristaus Prisikėlimo parapijos 

parapijiečiai ir klebonas kun. Anupras 
Gauronskas.

Pinigus - aukas siųsti per TALKOS 
skyrius sekančiai:

Kun. Anupras Gauronskas
Sąskaita Nr. 07073874
Vilniaus Bankas

To pilnai užtenka ir pinigai bus kredituoti 
per dvi dienas. tai va

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 708 1414, faksas (02) 790 3233.

Klubas ir šiemet ruošia kalėdinę eglutę - 
KALĖDINĮ KONCERTĄ

gruodžio 10 d. (sekmadienį) 2.00 vai. po pietą. Koncerto progrmą 
išpildys savaitgalio mokyklos vaikai. Vaikai (ne tik klubo norią valai) 
norintieji dalyvauti programoje: šokti, dainuoti, deklamuoti, pajoti 
instrumentu ir t.t., skambinkite tel. 610 2540 E. Erzikov (po 5val.p.) 
Lenką dainą ir šokią ansomtfs 'Kujavi" kviečia Retumas į šeimym|

NAUJŲJŲ METŲ sutikimą Lietuvių klube gruodžio 31 
nuo 8 vai vakaro iki saulėtekio. Programoje - šokiai. Bilietai 15 

suaugusiems, $ 15 - vaikams iki 12 metą. Vakarienė: - švediškas stos 
Dėl informacijos kreiptis tel. 538 774; 773 9867; 8327785

Klubo valgykla ir šiemet ruošia
KdClQ VflKflRfĮ 
gruodžio 24 d. 6.00 vai. p.p.

Beolkoholinroi gėrimai, maistas $ 15 asmeniui. Reghttootii iki gruodžio 2 d.

GEELONGO APYL. NARIAMS

Pranešame Geelongo apyl. na-| 
riams, kad visuotinis narių 

susirinkimas įvyks š.m.
gruodžio 17 d., sekmadienį 2 
vai. p.p. Lietuvių namuose 128 
Douro St. Nth. Geelong, 3215.

Darbotvarkėje: bus balsuojami 
statuto pakeitimai dėl inkorpora
cijos pagal nutarimą, kuris įvyko 
š.m. lapkričio mėn. 12 d. per Visuo
tinį metinį narių susirinkimą: 1. 
Bendruomenės narių kvalifikacija 
inkorporacijai, kad bendruomenė 
negalėtų būti apkaltinta diskrimi
nacija; 2. Bendruomenės pavadini
mo pakeitimas inkorporacijai; 3. 
Bendruomenės turto palikimas;

Visų narių dalyvavimas būtinas. 
Nesusirinkus pilnam narių kvo

rumui, bus šaukiamas antras su/ 
sirinkimas 2. 30 vai. p.p., kuris 
susirinkus bet kokiam narių skai
čiui, bus laikomas teisėtu.

ALB Geelongo apylinkės 
valdyba

NORI SUSIRAŠINĖTI
Moteris 50 m. amžiaus , nori susi

rašinėti su Australijos lietuviu. Rašyti:
Danguolė Bernotienė,
Tarpuberžių km., Tarpuberžių paštas,
Marijampolės rąj., Lietuva.

REMKITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FOAI\, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, šalimą, 
meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stome jo 
nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia įrašytiksliai 
angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

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

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

Australijos Lietuvių Fondo Vrfyba

PRANEŠIMAS
Atkreipiame malonių skaitytoj 

dėmesį, kad metų pabaiga iu 
. čia pat ir šiais metais teišeis k

: 1 "Mūsų Pastogės" munerS . 
Primename, kad šventinius sveiki
nimus, kurie bus paskelbti pakuli
niame šių metų numeryje grudžio 
18 d., laikas siųsti jau dabar, iš pty- 
rlmo žinome, kad kai kurie skaitybai 
sveikinimų pasiuntimą palieka pcku- 
tinel dienai ir jų sveikinimai redccljq 

pasiekia laikraščiui jau išėjus.
Sveikinimo Išspausdtaims 

kainuoja 15 dolerių.
Redakcija jų lauks iki 
gruodžio mėn. 14 d.

Redakcija

W***********************^
Sydnėjaus Skautam į 

ŽuBniečiains
I Sesės ir broliai židiniečiai ■
I atsiradus skubių ir labai svarių j
Į reikalų gruodžio 10 d., 4 va p.p.;
I šaukiamas Sydnėjaus Skaut

Židinio narių pasitarimas
I Lietuvių namuose, Bankstowe. Į 

Prašome visus dalyvauti
Židinio Tėvūnas ir kanclefe

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
7 Funerals of Distinction f

17 RAILWAY PDE.. FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 72^4 5408. Veikia 24 valandas per parą.

AUSTRALUOS LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS MtlSĘI PASTOGĖ AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKU

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 U žsienyje paprastu paštu $ 50 Užsienyje oro paštu $ 90 . N. Zelandijoje oro paštu $ 65
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