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Šventasis Kazimieras
į Kovo4d. švenčiame Šv. Kazimiero šventę. 
Tai vienintelis Lietuvos šventasis, o jo šventė 
liaudyje labai populiari. Mat žmonės, gir
dėdami bažnyčioje kunigus kalbant apie kitus 
šventuosius, negalėdavo įsivaizduoti jų gy
ventų vietų, gyvenimo sąlygų ir aplinkos. 
Šventuosius liaudis priėmė, pamilo, pasi
savino, bet vis dėlto jie likdavo tolimi.

Kas kita buvo Šv. Kazimieras. Jo pėdos 
įmintos toje pačioje Lietuvos žemėje, jo kūnas 
palaidotas Vilniuje, kur liaudis galėjo jį 
aplankyti ir prie karsto pasimelsti. Lietuviai 
tikėjo, kadŠv. Kazimieras jų maldas supranta 
ir, be abejo, išklauso. Argi jis nebuvo lietuvio 
karaliaus sūnus ?Argi jis nevažinėjo po Lietuvą 
gyvas būdamas, nematėjos žmonių, negirdėjo 

’S jų skundų?
Lietuviams Šv. Kazimieras buvo toks 

artimas, kad pasakojimai apie jo gyvenimą ir 
stebuklus jau buvo išėję iš bažnyčios ribų ir 
pasklidę liaudyje - virtę pasakomis ir le
gendomis. Šventojo karalaičio ypatingas 
pamaldumas į Dievo Motiną taip pat buvo 
artimas lietuviams, nes Lietuva - Marijos že
mė, pasižyminti gausiomis jos šventovėmis, 
stebuklingomis vietomis ir nuoširdžiu 
garbinimu. Jaunimą žavėjo Šv. Kazimiero 
jaunystė ir skaistybės branginimas.

1948 m. birželio lid. popiežius Pijus XII 
paskyrė jį visos lietuvių jaunuomenės ypa
tinguoju danguje globėju pas Dievą. Taigi Šv. 
Kazimieras tapo jaunimo globėju ne tik 
Lietuvoje, bet ir visuose pasaulio kraštuose, 
kur tas lietuviškas jaunimas begyventų.

Šv. Kazimieras savo kilme buvo tikras 
lietuvis. Jis kilęs iš garsios ir garbingos 
Gediminaičių giminės. Tai giminei priklausė 
didieji Lietuvos kunigaikščiai: Kęstutis, 
Algirdas, Vytautas Didysis ir kiti. Šv. 
Kazimiero tėvas buvo Kazimieras Jogailaitis, 
Lietuvą (o vėliau kartu ir Lenkiją) valdęs nuo 
1440 m. Jo senelis buvo Jogaila, o senelė - 
ketvirtojiJogailos žmona, Alšėnų kunigaikštytė 
Sofija - tikra lietuvaitė - augusi Vilniaus krašte.

Kazimieras Jogailaitis vedė austrų impe
ratoriaus Albrechto II dukterį, kilusią iš 
Habsburgų giminės. Jie turėjo 6 sūnus ir 6 
dukteris (viena duktė labai anksti mirė). 
Kazimieras bu vo antrasis iš eilės sūnus, gimęs 
1458 m. spalio 3 d. Gyvendamas pasižymėjo 
dideliu pamaldumu, gerais darbais, dorumu. 
Gavęs džiovą, mirė vos 25 metų amžiaus, 
1483m. kovo 4d. Gardine. Palaidotas Vilniuje.

Iš Danutės Bindokienės knygos ,JJe tuvių 
papročiai ir tradicijos išeivijoje“.

UDETUVOS <WKHJ
Šv. KAZIMIERAS V. K. Jonyno raižinys

Lietuvos prekyba su Švedija
Švedijos statistika rodo, kad 1995 m. 

trekyba su Baltijos valstybėmis buvo už 4 
nilijardus Švedijos kronų. Sovietiniais laikais 
ai prilygtų Švedijos prekybai su visa Sovietų 
Sąjunga. Lietuva yra mažas Švedijos prekybos 
taimeris, palyginus su Latvijair Estija. Iki šiol 
iš Klaipėdos į Švedijos Okus uostą tris kartus 
per savaitę plaukiojo keltas „Šiauliai“. Dabar 
msidėjo ir antras keltas „Palanga“, kuris gali 

paimti apie 100 keleivių, 80 treilerių ir kelias 
dešimtis lengvų automobilių.

Tačiau sunku bus rasti biznio ir naujam 
keltui įsisprausti į Europos laivininkystės 
rinką. Švedų laivininkystės ekspertai mano, 
kad lai užtruks apie porą metų, kol bus ištirta 
rinka, susitarta su laivininkystės kompani
jomis. Šiuo metu nepramatomas prekybos 
padidėjimas tarp Lietuvos ir Švedijos, tad ir 
krovinių stygius dar ne greit išsispręs.

Per praėjusius metus keltas „Šiauliai“ 
pervežė apie 4500 treilerius, o šiais metais 
tikisi pervežti tarp 6000 ir 7000. Lietuvos 
prekyba su Vakarais ateityje turės išaugti, tad 
išsispręs ir krovinių problema. Šiuo metu 
Klaipėda yra susirūpinusi dėl menkos preky- 
bossu Švedija. Reikianepamiršti, kad Lietuvos 
žvejybos laivynas yra labai blogoje finansinėje 
padėtyje, o prekybos laivai taip pat be darbo. 
Lietuvos jūrininkai šiandien jau plaukioja 
svetimų šalių laivais. Tik gaila, kad jūrininkai 
priversti dirbti laivuose, kurių stovis tiesiog 
pavojingas.

Rytprūsiuose nėra lietuviškos 
mokyklos

Rusijos okupuotoje Karaliaučiaus srityje 
nėra nei vienos lietuviškos mokyklos, nors jas 
steigti mėginama jau aštuoneris metus, sakė 
Mažosios Lietuvos Tarybos sekretorė Danutė 
Bakanienė, Laisvosios Europos radijui (LER). 
Ten esama tik lietuvių kalbos ratelių. Jų yra 
18-je vietovių, tačiau kai kur pasitenkinama 
tik viena pamokėle savaitėje ar tik kartą per 

mėnesį. Vienoje Karaliaučiaus mokykloje 
mokoma lietuvių kalba kaip svetima kalba, o 
kitoje - lietuvių kalbą galima rinktis. Ragai
nėje dvylika mokinių keletą dalykų mokosi 
lietuvių kalba.

Karaliaučiaus srityje šiandien gyvena apie 
20 000 lietuvių ir ten nėra nei vienos lietu
viškos mokyklos su savo administracija ir 
pastatais. Kaltė tenka:

1. Srityje dirbantiems ir iš Lietuvos 
atlyginimą gaunantiems ratelių mokytojams, 
kurie nesiekia lietuviškų mokyklų atsiradimo, 
nedirba su tėvais, o pasitenkina vos viena 
pamokėle.

2. Vietinė administracija suranda įvairių 
pretekstų ir ignoruoja lietuviškų mokyklų 
steigimą, nors ir yra tarpvalstybiniai susi
tarimai.

3. Lietuvos Kultūros draugija neaiškiai 
pasisako dėl mokyklų reikalingumo Prūsų 
Lietuvoje.

4. Lietuvos Respublikos švietimo minis
terija nereikalauja iš Rusijos lietuviškos 
mokyklos. Tuo tatpu Lietuvoje pilnai išlaiko 
šimtus rusiškųjų ir ne tik pradinių, bet ir 
vidurinių mokyklų.

Ar ne laikas yra Lietuvai pareikšti visam 
pasauliui, kas yra tikrieji šios žemės šei
mininkai? Tikrai ne Rusija! Lenkija savo 
pretenzijas jau seniai pareiškė.ir pasiglemžė 
savo ir ne savo žemes. Viena yra aišku, kad į 
Prūsų Lietuvą atsibaladojo rusai tik 1945-tais 
metais. Išžudę vietinius gyventojus, kraštą 
kolonizavo. Sulig aliantų susitarimu, šis kraš
tas buvo Sovietų Sąjungai pavestas tik ad
ministruoti. Jis negali tapti šiandieninės Rusijos 
teritorija! Visi kiti kraštai pareiškė savo teisę į 
okupuotas teritorijas, tik ne Lietuva!

A. Šleževičius apdovanojo 
savo partiją

Prieš pat atsistatydinimą buvęs min. pirm. 
, A. Šleževičius davė leidimą savo vadovauja

mai LDDPartijai privatizuoti patalpas net 

šešiolikos miestų ir rajonų savivaldybių 
administraciniuose pastatuose. Atrodo, kad 
tai LDDP tradicija, nes anksčiau atsistatydi
nęs min. pirm. Lubys, išeidamas paskyrė 
patalpas savo vadovaujamai Pramonininkų 
asociacijai.

Kartu su A. Šleževičiumi, įsaką pasirašė ir 
Statybos ir urbanistikos ministras Julius 
Laisonas. Paskirtos patalpos randasi nepri
vatizuotinuose pastatuose. Lietuvos savival
dybių asociacijos vicepirmininkas Saulius 
Nefas reikalavo nedelsiant panaikinti šį 
neteisėtą vyriausybės nutarimą. Koalicinės 
partijos, kurios dominuoja daugelyje miestų, 
tokiųpatalpųsau nepasiskyrė. Konservatoriai 
neturi Vilniuje net savo centrinių namų.

A. Šleževičiaus kelias
Adolfas Šleževičius išbuvo ministru 

pirmininku ilgiau nei visi jo pirmtakai nuo 
1990-tųjų metų kartu sudėjus. Nėra abejonės, 
kad jis paliko gilius pėdsakus ne tik Lietuvos 
vyriausybėje, bet ir savo partijoje - LDDP. 
Kaip pripažįsta pats Gediminas Kirkilas, 
LDDP dabar suskilusi į dvi dalis: tie, kurie 
palaiko prez. A. Brazauską ir tie, kurie palaiko 
A. Šleževičių. Tai susiklostė per ilgą laiko 
tarpą.

Pas min. pirmininką suėjo visi ekonomi
kos, finansų, administracijos ir kiti siūlų galai. 
Jis turėjo daryti sprendimus, o dažnai ir greit, 
neturėdamas laiko pasitarti. Kaip valstybės 
administratorius, jis neišvengiamai buvo susijęs 
su tarptautinėmis organizacijomis, tokiomis 
kaip TVF, Pasaulio Banko, o taip pat ir su 
įvairiais aukštais pareigūnais. Tad jis buvo 
smarkiai įtakojamas iš užsienio (ypač 
vakarietiškų pažiūrų) ekonomikoje ir finan-. 
suosc. Tuo tarpu prezidentas rėmėsi savo 
sovietiniais pasiekimais ir turėjo mažiau 
kontaktų su Vakarais. Nenuostabu, kad šie du 
vyrai, kilę iš to paties LDDP lizdo, skrenda 
skirtingomis kryptimis.

Pirmieji nesutarimai įvyko praeityje, kada 

reikėjo apsispręsti, kaip tvarkyti ekonomiką 
ir finansus, kad gavus paskolų iš Vakarų bankų; 
kaip pritraukti Vakarų kompanijas, kad šios 
investuotų į Lietuvos ūkį. Lito pririšimas prie 
dolerio santykiu 4:1 buvo vienas iš opiausių 
klausimų. Viena buvo aišku, kad norint gauti 
fondų iš užsienio, reikia įsivesti vakarietiškus 
įstatymus, kaip pvz. nuosavybės įsigijimas 
užsieniečiams ir t.t. Susikirto ne tiek Šle
ževičiaus irBrazausko nuomonės, kiek Vakarų 
reikalavimai ir LDDP filosofija. Administra
torius pasirodė gan lankstus Vakarų reika
lavimams. Tokiu būdu Šleževičius pasidarė 
savistovus ir nutolo nuo prezidento saitų. Gal 
būta ir daugiau nesutarimų, bet tai paaiškės 
vėliau.

Atrodo, kad Šleževičiaus pinigų atsiėmi
mas iš Lietuvos Akcinio inovacinio banko, 
davė prezidentui progą pakeisti premjerą kitu, 
lankstesniu, kad ir ne taip prityrusiu admi
nistratoriumi. Prezidentas pasiūlė Šleževičiui 
užimti ambasadoriaus postą Didž. Britanijoje, 
greičiausiai dėl to. kad jis nebegalėtų kon
troliuoti LDDP kaip jos pirmininkas. 
Šleževičius atsisakė ne tik ambasadoriaus 
posto, bet ir LDDP pirmininko pozicijos. Jis 
nuėjo dubti su verslininkais.

Prez. A. Brazauskas pristatė parlamentui 
Mindaugą Stankevičių, kaip naują premjerą ir 
pageidavo, kad ministrų kabinetas daug 
nesikeistų.Parlamentaspriėmėnaująpremjerą, 
tačiau su kabineto sudarymu kita giesmė.

Lietuvosparlamentas ir vyriausybė reformų 
keliu eina vėžio žingsniu. Tuo tarpu privatus 
sektorius veržiasi gan sparčiai pirmyn ir vejasi 
Vakarus. A. Šleževičiaus įsiliejimas į privatų 
sektorių duos šiam sektoriui didelę pagalbą. Jo 
ilgametė patirtis aukščiausiose vyriausybės 
instancijose, o ypač kontaktai su Vakarų 
institucijomis ir priėjimas prie jų, praturtins 
privataus sektoriaus žinybą. Gal padidins ir 
spaudimą seimui bei vyriausybei, kad pas
partintų reformas.

nukelta į 2 psl.
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Vasario 24 d. Kubos sprausminiai 
naikintuvai numušė du mažus civilinius 
amerikiečių lėktuvus netoli Kubos, bet 
virš tarptautinių vandenų. Žuvo skridę ke
turi JAV gyvenę kubiečiai. Vienas Cessna 
lėktuvas, skridęs kartu, spėjo pasislėpti 
debesyse ir grįžti į Floridą. Praeityje 
panašūs lėktuvai buvo kubiečių išeivių 
naudojami mėtyti atsišaukimus virš Ku
bos. JAV apskundė Kubą J .T, saugumo 
tarybai.

Po kelių dienų intensyvaus visų 
ginklo rūšių bombardavimo, rusų ka
riuomenė paėmė Novogrozensky miestą 
Čečėnijoje, sukilėliu vado Alan Meschadov 
būstinę. Pagal rusų generolą Viačeslav 
Tichomirov, žuvę 170 sukilėliai ir 30 rusų 
karių. Tichomirovo štabo viršininkas 
Nikolai Thačev pasisakė, kad rasti tik pen
ki sukilėlių kūnai, kiti pasprukę pro ap
supimo žiedą ir įsitvirtinę už miesto. Pats 
miestas sugriautas. Rusai evakuotus civi
lius čečėnus vyrus atskyrė nuo šeimų ir 
kažkur išvežė.

Rusų kariuomenė bombardavo ir 
artilerija apšaudė didelį Aršty kaimą In- 
gušetijoje, Čečėnijos pasienyje. Apšaudy
ti dar bent penki ingušų kaimai. Rusų 
tvirtinimu, ten būk tai slėpęsi čečėnų 
sukilėliai.

Vasario 23 d. amerikiečiai iškėlė į 
erdvę grįžtamąjį satelitą "Columbia” nau
jam bandymui - gaminti elektrą, traukiant 
per jonosferą 20 km. ilgio kabeliu prit
virtintą pusės tonos svorio metalinį rutulį. 
Deja, išvyniojamas kabelis trūko. Rutulys 
skrieja erdve su 9 km. ilgio uodega.

Į Santa Monika Kalifornijoje ats-

LIETUVOS ĮVYKIU...
atkelta iš Ipsl.

Nauja Lietuvos vyriausybė
Vasario 23 d. Lietuvos prezidentas A. 

Brazauskas pasirašė dekretą, priimdamas 
premjero Mindaugo Stankevičiaus sudarytą 
septintą, po nepriklausomybės atstatymo, 
ministrų kabinetą. Iš 17-kos kabineto narių 
nauji yra 5 ministrai ir du postai, lai yra 
Ekonomikos ir Energetikos ministrų, dar laisvi.

Kabineto sudarymas užtruko ilgiau nei tai 
buvo tikimasi. Daugelis kalbinamųjų atsisakė. 
Tai gerai suprantama, nes ekonominė, finansinė 
ir politinė padėtis Lietuvoje šiuo metu nėra 
pavydėtina. Be to ir seimo rinkimai už 
pusmečio. Per šį trumpą laiko tarpą padėties 
neatstatysi. Galima žmones maitinti tik 
pažadais, kad'„ciku, ciku bus geriau“.

Naujojoje vyriausybėje yra du LDDP 
frakcijos nariai: Vidaus reikalų - Virgilijus 

kridęs Japonijos min. pirm. Rijutaro Haši- 
moto susitarė su JAV prezidentu Clinton 
dėl JAV bazių skaičiaus ir personalo Japon
ijoje sumažinimo.

čTFi

Vakarų pasaulį nustebino vasario 
20 d. iš Jordano į Iraką su žmonomis grįžę 
du broliai Kamei - prezidento Saddam 
Husein žentai, patikėję pažadėta amnestija 
už jų ankstesnį pabėgimą į užsienį ir opo
zicinę veiklą. Broliai nepritapo prie Irako 

opozicijos veikėjų užsienyje, nes jie buvo 
prisidėję prie savo uošvio ekscesų. Gene
rolas Hussein Kamei vadovavo Irako slap
to apsiginklavimo programai, o jo brolis 
pik. Itn. Saddam Kamei buvo prezidento 
rūmų gvardijos viršininko pavaduotoju.

Vasario 23 d. Irako teismas skubotai 
suteikė abiems prezidento dukroms sky
rybas nuo brolių Kamei, pavadindamas 
juos "nepavykėliais išdavikais”. Tą pat 
dieną brolių Kamei giminaičiai užpuolė 
juos namuose, nušaudami ne tik juos, bet 
ir trečią brolį bei jų tėvą. Nežinomas 
nužudytųjų brolių vaikų (prezidento Sad
dam Husein anūkų) likimas. Iš viešų Irako I 
pranešimų aišku, kad brolių nužudymas 
įvyko su prezidento žinia.

Vasario 22d. Prancūzijos preziden
tas Jacques Chirac paskelbė, kad uždaroma 1 
Mururoa atominių ginklų bandymo stotis. Į 
Be to iš apyvartos išimami visi žemyne 
bazuoti branduoliniai ginklai. Ateityje 
Prancūzija pasikliaus atominiais ginklais' 
savo povandeniniuose laivuose bei karo 
lėktuvuose.

Prezidento žadamą karo prievolės 
jaunuoliams panaikinimą turės patvirtinti 
parlamentas.

Vasario 22 d. anglams pasisekė nuo 
seklumos nuplukdyti ten prieš savaitę įstri
gusį didelį tanklaivį "Sea Empress”. Deja, 
iš audros daužomo tanklaivio išsiliejo apie 
65 000 tonų naftos ir užteršė ilgą pietinės 
Valijos kranto ruožą netoli Milford Ha
ven.

Bulovas ir Valdymo reformų ir savivaldybių 
reikalams - Petras Papovas; kiti: Statybos ir 
urbanistikos - Aldona Baranauskienė, Finansų 
- Algis Križinauskas, Ryšių ir informatikos - 
Vaidotas Abraitis.

Prieš pasirašydamas dekretą, prezidentas, 
pasakė seime ilgą kalbą, dėstydamas naujos 
vyriausybės užduotis. Trumpai kalbėjo 
naujasis min. pirm. Mindaugas Stankevičius, 
žadėdamas, kad jo vyriausybė dirbs Lietuvai. 
M. Stankevičius mano, kad A. Šleževičiaus ir 
Pasaulio Banko parengtas bankininkystės 
atgaivinimo planas gali būti koreguojamas. 
Tačiau, Laisvosios Europos radijo paklaustas, 

ar pasiryžęs koreguoti šį planą negavęs 
tarptautinių finansinių organizacijų paramos, 
premjeras atsakė, kad „ tai susieta su finansine 
parama Lietuvai".

Vyriausybės veiklos programa bus 
svarstoma parlamente kovo 6 dieną.

Spaudai paruošė Anskis Reisgys

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMEN^ 

SEIMAS LIETUVOJE
Jurgis Janušaitis

1992 m. pavasarį Pasaulio lietuvių 
bendruomenės seimas, vykęs Čikagos 
priemiestyje, Lemonte, bendruomenės vairą 
keturiems metams patikėjo darbščiam, 
ryžtingam, sumaniam visuomenininkui, 
uoliam bendruomenininkui inž. Broniui 
Nainiui, kuris savo ruožtu sudarė tikrai darbin
gą PLB valdybą. Visi valdybos nariai jiems 
patikėtas pareigas atliko ir atlieka labai gerai. 
O sklaidant PLB valdybos informaciją, matyti 
kokių sudėtingų darbų, besirūpinant už 
Lietuvos ribų gyvenančių lietuvių proble
momis, yra atlikusi. Be abejo, nestokojome ir 
„didžiųjų kritikų“, kurie ieškojo kabliuko 
nuvertinti PLB pinnininkoar kitų nariųdarbus. 
Tai, žinoma, gero neatnešė, bet gyvenant 
demokratiniuose kraštuose, valia kiekvienam 
savo mintis reikšti, nors, gink Dieve, tokie 
kritikai atsakingesnio darbo nesiima dirbti.

Taigi, šiais metais dabartinė Pasaulio 
lietuvių bendruomenės valdyba ir jos pirmi
ninkas Bronius Nainys savo terminą baigia.

Tad šių metų PLB dabartinei valdybai 
vienas iš didžiausių rūpesčių - artėjantis PLB 
seimas.

PLB jau senokai suka galvas, rūpinasi, kur 
šių metų PLB devintąjį seimą šaukti.

Tuo reikalu PLB pakartotinai kreipėsi į 28 
Kraštų bendruomenes, jų tarybas prašydama 
išreikšti savopageidavimus. Tiesa, beveikvisi 
į šį šauksmą atsiliepė. Nuomonės, deja, 
įvairavo. Kiek žinoma, Australijos Lietuvių 
bendruomenė aiškiai pasisakė, kad PLB seimas 
ruošimas Lietuvoje. Tik JAV ir Kanados LB 
tarybų nariai nebuvo vieningos nuomonės. 
Šių kraštų dalis tarybos narių pasisakė už 
seimo ruošimą Amerikoje, Kanadoje, Euro
poje, net Rygoje, bet, gink Dieve, neLietuvoje.

PLB pirmininkas Bronius Nainys, vie
šėdamas Lietuvoje tyrė sąlygas seimą suruošti 
tėvynėje. Iš valdžios susilaukė pritarimo, o 
taip pat pažadų, kad seimą globos, parūpins

patalpas, apgyvendinimą ir išlaikymą, bet 
pastatė sąlygų, kad seimas vykų tik Lietuvoje, 
tada Rytų kraštų bendruomenės atstovams 
(apie 35 asmenims) bus apmokėtos išlaidos, 
kurios gali siekti iki 60 000 dol. Taigi, atrodo, 
kad tokios sąlygos turėtų būti priimtinos ir 
kitiems atstovams. Seimą ruošti Amerikoje, 
Kanadoje ar kitur ir atvežti bei išlaikyti tų 
kraštų atstovus susidaro dideli sunkumai. Dabar 
žmonės nenori įsipareigoti svečius ilgesnį laiką 
globoti, apnakvindinti, išlaikyti, vežioti. Tai 
didelė ir reali problema.

Gerbiamieji,
Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslųfakulteu

įkurtas Kompiuterinės lingvis tikos centras renka didclįdckįelel 
tronine forma parengtų tekstų lietuvių kalbos komputerinian

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSIETAS1
Daukanto g. 28,3000 Kaunas, Lietiva

tekstynui, skirtam automatinei žodžių vartojimo analizei, busimiesiems lietuvių kabos žodi 
nams rengti bei studentų ir dėstytojų moksliniam darbui. Kad mūsų kaupiamaSekstyni 
parodytų kuo teisingesnį dabartinės lietuvių kalbos vaizdą, jis turėtų atspindėti pačias į vriausū 
lietuvių kalbos atmainas, stilius, žanrus, jame turėtų būti ne tik Lietuvoje, bet ir ujos rit 
vartojamos kalbos pavyzdžių. Todėl labai prašytume paremti mus - perleisti jūsųengtų 
publikuotų darbų kompiuterines versijas. Jos labai palengvintų naujais metodai!dirbam 
mokslinį darbą ir pasitemautų lietuvių kalbos tyrinėjimams.

* * *

PLB valdyba ilgai svarstė šiasroblen ■ 
pati neturėdama reikiamų tam lė) - 60 t 
dol., pagaliau, priimdama ir itų kra i 
bendruomenių pasisakymus, nutiėPLBt i 
vintąjį seimą ruošti Lietuvoje. Senas į vyt J 
nigpjūčiopabaigojearrugsėjopražioje.la 
derinant su atstovų pageidavim. Apie » 
PLB valdyba painformavo krašĮ bendri ) 
menių tarybas, PLB seimo nariu PU s-j a 
narius. ?

Seimo programai ruošti stare plač 
apimties specialią komisiją ipinninit H 
pakvietė žymiąją visuomeninkę IreMa 
Lukoševičienę, o ši savo ruoži pakvi pr 
komisijon nariais: Vytautą Betą, Int r 
Čuplinskaitę, Vytautą Kaman, Regi a 
Kučienę, Rasą Kulienę, Mildą Likauskie 
PauliųMickų.JuoząPolikaitį.kunidįPutrii t 
Ritą Sakutę, Ireną Ross, Horstą kun. i 
Žilinską. Be to, komisijos pirminkė koi ii 
sijon pakvies ir kraštų bendruome/ atstov ■ 
Kaip matome, seimui pradėta spaai ruoš 
Šis seimas bus ne eilinis, vyktLietuvt ū 
dalyvaus Rytų kraštų bcndniomen.be abi i 
spręs daug svarbių, pasaulyje įsklidu f 
lietuvių problemų, ateities vciklą.incipu * 
gal,kaipPLBpinnininkasteigia,ir„Bateit 
likimą.

Pirmininkas taip pat savo prahime m Į 
kad šis sprendimas - seimą šaukLietuvt 1 
gali sulaukti ir prieštaringų nuonnių. 1 ' 
neabejotina. Tik pirmininkas klaua, tad k f 
dėl niekas nesiėmė surinkti 60 00 dol. Rj 
kraštų atstovų atvežimui. Būti problei 
išspręsta.

Turime gerai atsiminti, kd užsiet 1 
lietuvių veikėjams, be abejo, tena nemai 
įvairios išlaidos, vykstant į suažiavim 1 
seimus. Bet juk tai būna žiema pri 1 
pasiryžimą būti išrenkamam į tarybs ir tampi 1 
atstovais.

Teko skaityti JAV lietuvių spudoje i 
tokią užuominą, esą PLB valdybaptaikauja 
dabartinei valdžiai, o seimas uošiam
Lietuvojeprieštenvyksiančiusseimrinkim į 
ir, atsieit, LB „prisidės prie nepąeidautiri 
valdžios“ išrinkimo.

Atleiskite, tai pavadinčiau tkru nes 
sipratimu taip vertinti PLB darius, sein 
PLB vadlyba kaip tik niekada Lietuos valdž 
nepataikavo, nepataikauja, o priešhgai - išk 
lia reikalavimus, kurie nauding užsien 
lietuviams.

Tad gal tik reikėtų nuoširdži: palinki į 
busimajam seimui sėkmės, o PLEIabartii 
valdybai tarti už darbą nuoširdų aū.
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Vytauto Didžiojo universitete Humanitarinių mokslų fakultete veikia Išeivijos studių centra 
kaupiantis užsienio lietuvių bei jų organizacijų istorinį archyvą ir biblioteką, tyriiėjantis ; 
palikimą įvairių mokslo krypčių požiūriu, besirūpinantis jo publikavimu. Jau esme gav 
žymaus JAV lietuvių veikėjo Broniaus Kviklio didžiulę kolekciją, talpinančią Antno Sme 
tonos, Vydūno ir kt. fondus, Bronio Railos gausią epistolinę kolekciją, architektūros eorelik 
ir istoriko Jurgio Gimbuto biblioteką, rašytojo Kazio Almeno dovanotą pluoštą DP lakotarpi 
lietuviškos spaudos.

Norėdami sudaryti dar pilnesnį išeivijos veiklos vaizdą, kreipiamės į jus, prašydami pagal 
galimybes perleisti redakcijos sukauptą archyvą ar atskirų straipsnių rankraščius mūsų Centrui 
Kartu prašytume informacijos apie jums žinomus kolekcionierius ar organizacijas, galinčiu! 
turėti mus dominančios medžiagos. Bendradarbiavimas su jais būtų naudingas ir kuriani 
katalogą apie pasaulyje esančias lituanistinės pakraipos kolekcijas.

Pagarbiai -
prof, habil. dr. Egidijus Aleksandravičių 

Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanai

........—- ■ ■, . —— -• - - — J
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BENDRUOMENĖS VEIKLOJE &r
NA IR SUGUŽĖJO Ic 

a 
i Tokios daugybės svečių Melbourne 

y! jetuvių namų salė seniai nebuvo mačiusi, 
a toga buvo vasario 24-tą dieną, šeštadienį, 
s uniošta vakaronė grynai pasipelnymo tikslu, 
u J pelnas - Vilniuje remontuojamiems na- 
■( naras, kurie priims ir pastoviai apgyvendins 

rįžtančius iš Sibiro tremtinius.
Vakaronę ruošė ne viena kuri organizacija, 

tiesiog lietuviai - iš visų organizacijų ir labai 
iaug „neorganizuotų“ žmonių. O klubas 
prisidėjo duodamas visas patalpas nemokamai 
rtuo būdu atsisakydamas kelių šimtų dolerių 
ajamų.

Melboumo šauliai jau penktadienį atėjo ir 
i ustatė stalus taip išradingai juos suplanuo

tai, kad gan laisvai sutilpo virš 250 žmonių. 
Įlos žmones reikėjo pavalgydinti, palinksminti 
... surinkti kuo daugiau pinigų.

. Jaukumu ir salės dekoravimu užsiėmė 
ura Šimkienė. Maistu apsiėmė pasirūpinti 
■alina Statkuvienė su armija padėjėjų. Pro
logą atvežė Gražina Pranauskicnė su 
■eelongo „Vilties“ choru, o loteriją pravedė 
'iltis Kružienė su talkininkėm.

Nei vienas talkininkas ar darbininkas 
egavo vakarienės dykai - visi turėjo „pirkti 
ngus ir duris" Tremtinių namams. Ne vienas 
rečius, atėjęs tik pabūti, pasisiūlė (ir su 
žįaugsmu buvo priimtas) į padavėjų ir indų
lovėjų gretas. Buvo tikra šeimos nuotaika, 

, ii visi padeda, visi dalyvauja. Jų dėka 250 
monių buvo aptarnauti per maždaug 

j įsvalandį (8 žmonės per minutę).
Tik susėdę, visi buvo pavaišinti ešelonų ir 

ibiro mirties stovyklų vakariene - juodos 
uonos kąsneliu ir bulvės gabalėliu. Gal to 
Olų ir užtekę, o gal ir ne. Tai dėl visa ko buvo

Popietė su svečiu iš Lietuvos
Ausralijos ambasadas Lietuvai rūpesčiu, j 

nrsus Australijoje atvykęs Lietuvos ūžšični'o 
trekybos politinio skyriaus pirmasis sekre- 

jorius Albinas Zananavičius, vasario 24 d. 
radare įdomų pranešimą Sydnėjaus lietu- 

1 iams. Suglaustai pristatęs savo veiklos sritį, 
‘ is išsamiai atsakė į visus pateiktus klausimus, 
! iečiančius Lietuvos užsienio prekybą, eko- 
1 totniją bei Lietuvos užsienio reikalų mi

nisterijos vedamą politiką ir santykius su 
taimynais.

Prelegentas domėjosi ir klausytojų nuo
mone dėl žemės įsigijimo teisės Lietuvoje 
suteikimą užsieniečiams. Norint įstoti į Europos 
bendruomenę, reikės panai kinti armodifikuoti 
dabartinį draudimą.

Buvo įdomu išgirsti apie tikrą paskolų iš 
Pasaulio banko kainą, priverstinai mažinant, 
apsauginius muitus.

Užgavėnių popietė Sydnėjuje
Vasario 25 d. Lietuvių klube, Sydnėjaus 

net. moterų socialinės globos draugijos 
uniošta Užgavėnių popietė praėjo labai jau
jai. Nebuvo galima skųstis ir svečių skai- 
iurai - visi stalai buvo užsėsti net su papil- 
loraai prie jų pristatytomis kėdėmis...

Susirinkusius svečius, jiems kiek pasis- 
iprinus, pasveikino draugijos valdybos 
urmininke Julija Lašaitienė. Ji vėliau 
įtmešinėjo ir popietės programą, susidėjusią 
iš... šokių. O jų buvo įvairių ir labai įdomių, 
uos išpildė „Christine & Joe Lowc-Volman“
okių mokykla, pademonstravusi tris kla
ninius (Ballroom), ir, du Lotynų Amerikos 
okius (nimbą ir ča ča) - juos atliko 4 poros, iš 
tūrių dvi poros - broliai ir seserys. '

Protarpiu keturios ..Sūkurio“ tautinių šokių 
įtupės merginos (Rasa Venclovaitė, Venta 
totaitė. Elenutė Cobb ir Jennifer Biretaitė) ir 
(ienas jaunas vyras (Andrius Lašaitis), 
adovaujami Jūratės Valytės, pašoko „Per girią, 
irelę...“ ir „Lenciūgėlį“, publikos sutiktus 
paė gausiomis katutėmis.

Programą užbaigė los pačios australų šo- 
itt mokyklos „Line Dancing“ 12-kos šokėjų 
tapė, pademonstravusi šio naujo šokio, tris

paduota ir karšta soti lietuviška vakarienė.
Po vakarienės tuoj pasirodė Geelongo 

„Viltis“ su G. Pranauskienės parašytu komiš
ku vaizdeliu „Tai ko gi tu pabeldei?“ Tai buvo 
geelongiškių dovana Tremtinių namams - ir 
atvažiuoti nepatingėjo, ir už vakarienę ■ I 
susimokėjo, ir dar visus palinksmino.

Kol tas viskas vyko, stalai nusiklojo 
įvairiaspalviais loterijos bilietėliais, kuriuos 
žmonės pirko, tarytum pinigai rytoj nustotų 
galioti. Bet kiekvienas bilietėlis - tai vinelė ar 
sraigtelis Tremtinių namams. Jau nekalbant 
apie tai, kad fantų stalas atrodė labai viliojan
čiai. Visų akį traukė didžiulis raguotis, kurį, 
laimei nusišypsojus, galima buvo „nusipirk
ti“ už 20 centų! Bet niekas nerizikavo pirkti 
tik po vieną bilietuką. Raguotį iškepė ir 
padovanojo Lidija Petruševičienė su Stasiu ir 
Petrutc Šiuškais. Kitos loterijos dovanos, nors 
ne taip į akį krintančios, bet lygiai vertingos; 
jei ne pinigais (kaip pav.paveikslai, kurie gal 
net daugiau už raguotį kainuoja), tai nuošir
džių davėjų noru padėti (juostos, audiniai, 
saldainiai) arba jų su meile įdėtu darbu (na
minis sūris, raugintų agurkų stiklainis, pyragas).

Iš loterijos buvo gauta netoli $ 1000 pelno. 
(Paskaičiuokite, kiek bilietėlių po 20 centų). 
Iš viso Tremtinių namams iš šios vakarones 
gauta virš $ 3000. Visuomenės žiniai skel-

XIX Australijos Lietuvių dienos 
Melbourne 1996

Provizorine progrdrna
27 gruodžio - penktadienis ,. ..; , v.

11 vai. Atidarymo mišios Nth. Melbourne.
2.30 vai. Lietuvių dienų ir Sporto šventės 
atidarymas Doncaster Recreation centre.
7.00 vai. Tautosakos, dainos, poezijos vaka
ras Lietuvių namuose, Nth. Melbourne.

28gruodžio-šeštadienis?m , <> ;
2.30 vai. Meno parodos atidarymas Nth. 
Melbourne City Hali. ...u .■
12.00 ir 3.30 vai. Filmų popietė Lietuvių 
namuose, Nth. Melbourne.
7.00 vai. Dainų šventė Camberwell centre.

. . ■ l.trupI 29 gruodžio - sekmadienis
10.30 vai. Vargonų koncertas prieš mišias (mišios 11 vai.)Nth. Melbourne.
2.00 vai. D. Bitės brėžinių parodos atidarymas Nth. Melbourne City Hali.
3.00 vai. Muzikinio vieneto iš Lietuvos pasirodymas.

30 gruodžio - pirmadienis
ALB Krašto tarybos suvažiavimas - pilna diena, Lietuvių namuose, Nth. 
Melbourne.
8.00 vai. Tautinių šokių šventė, Broadmeadows Basketball Stadium.

I 31 gruodžio - antradienis
ALB Krašto tarybos suvažiavimas - pusė dienos.
8.00 vai. Naujų metų sutikimo balius Moonee Valley Racecourse banketų 
salėje. ,

I 1 sausio - trečiadienis
biamos ir detalės.

Jeigu reiktų išvardinti visus, kurie prisidė
jo darbu, reklama, dovanomis loterijai, savo 
atėjimu ir piniginėmis aukomis - būtų daug 
paprasčiau paskelbti Melboumo ir Geelongo 
bendruomenių sąrašus, lik vieną kitą asmenį 
išbraukus. Tai ir neskelbsime, tikėdamiesi, 
kad kitą kartų ir tie „išbrauktieji“ prisidės.

A.K.

. s' WS^ė.pągęiOavųij^ Į®d 
Lietuva pareikštų tarptautinėje plotmėje, jog 
turi istorinių teisių į Karaliaučiaus sritį, ypač 
paneigiant Rusijos teisę čia įsitvirtinti visiems 
amžiams.

Atsakydamas į užklausimą, prelegentas 
pareiškė, kad nėrajokių duomenų, kad Lietuva 
paremtų Australijos kandidatūrą į Saugumo 
Tarybos nares. Šiuo klausimu būtų vena 
susidomėti visiems Australijos lietuviams,
kurie verčiau matytų J.T. Saugumo Taryboje 
Lietuvai palankią Australiją, negu, pvz. 
Portugaliją.

Pono A. Zananavičiaus pranešimą, trukusį 
apie 2 vai., išklausė virš 40 Sydnėjaus lietuvių 
ir pora svečių iš užjūrio. Prelegentą Sydnėjuje 
globojo Lietuvos garbės, konsulas Viktoras 
Šlitcris. V. P.

variantus, kurio „epidemija“, sako, šiuo metu 
yra apėmusi Sydnėjų. Vėliau, drauge su šio 
šokio „speeais“, jį išbandė ir gražus būtys 
mūsų ponių (vyrai drovėjosi!..).

Draugijos .valdybos suorganizuotos 
turtingos loterijos laimingųjų prizų u’aukėja 
buvo pakviesta iš Viktorijos čia besisve
čiuojanti p. Dalė Valytė-Ellison.

Popietėje teko matyti maloniai laiką 
leidžiančius svečius iš Tėvynės - Panevėžio 
katedros klebonų, prel. Juozapą Antanavičių, 
Užsienio reikalų ministerijos pareigūną p.
Albinų Zananavičių, LR garbės konsulą p. 
Viktorą Šliterį su ponia ir visą eilę Sydnėjaus 
lietuvių kultūrininkų(kių).

Popietė užbaigia draugijos narių suruošia 
kavute (ir - žinoma - skaniais pyragais)!

B.Ž.

Prašome nepamiršti 
užsimokėti 
ūsų Pastogės04 

prenumeratų.
METAMS TIK $45!

I Sporto šventės ir ALD atsisveikinimo gegužinė.
ALD Ruošimo Komitetas 

i-------~--------------------- --------- . — —.---------------------- --—r-.T-i -st ?nįinš;z“'''T7injfisžn!j"

i Lituanistiniams kursams Melbourne 
1 trūksta mokinių

Melbourne lietuviams,Kurie taip ilgai įstengė 
išlaikyti kursus. Tad raginammielus skaitytojus 
susirūpinti šiuo reikalu. Gal pažįstate jaunuolių 
ar suaugusių, kuriuos galima būtų prikalbinti 
lankyti lietuvių kalbos kursus. Paraginkitejuos 
įstoti.'Jim o- ųt'jizotioi iūq 

jeigu atsirastų norinčių mokytis i Įeiti Vf ų

Melboumo lituanistiniai kursai veiki a, kaip 
dalis Victorian School of Languages (VSL). 
Pradėjome mokslo metus su dvejom klasėm - 

IVCE, arba abitūros klase, kurią lanko 11-12 
I klasių mokiniai, ir žemesne klase, kurią lanko 
I aštuntos irdešimtos klasės gimnazistai.,Tačiau 
| gimnazistų, norinčių mokytis lietuviškai, 
| atsirandapermažasskaičius,taip kad priimami 
I visi.kuriemsįdomupasimokytilietuviųkalbos. 
. Šiais metais žemesnioji klasė susilaukė tik 
šešių mokinių, o privalo turėti bent penkiolika, 

' kad valdžia sutiktų klasę išlaikyti. Mokyklos 
I vadovybė perspėjo lietuvių kalbos skyrių, kad 
I jeigu greitu laiku neatsiras daugiau mokinių, 
| tai žemesnioji klasė bus uždaryta. Liks tik
| viena klasė, būtent VCE klasė.
I Tosklasėsuždarymasbūtųdidelisnuostolis

I________________________________________

kovo 9 d.!). VSL tel. 9690 9111, o kursų 
vedėjos, dr. Švambarienės tel. 9555 6204.

Jieva Arienė

Melboumo Džiugo tunto vilkiukai ir paukštytės šios vasaros.stovykloje, pasiruošę 
žygiui.Nuotr. D. Didžytės

Išvyko į Arnhem o žemę
Į tolimąją Queehslahdo šiaurę, Amhem 

Land, aborigenų gyvenvietes, sausio 19 d. 
išvyko dr. Genovaitė Kazokienė, rinkti 
papildomų eksponatų Lietuvos muziejams. Ją 
lydi ftlmuotojas - Stasys Kasys. Keliautojai 
tikisi grįžti po. maždaug, dviejų savaičių.

Prieš užbaigiant šį „M.P.“ nr., redakcijoje 
gautos dr. G. Kazokicnės laiškas (rašytas 26/ 
IT), kuriame rašoma: ..Mums sekasi gerai, 
nors daug kelių po liūčių nepravažiuojamų, 
bet "medžioklė" sekasi ir turiu daug nuostabių 
ųaborigenųjpįešjnių antžieyės".^ 

" Mūsų Pastogė"

kalbos, kurie dėl tolimo atstumonegali atvykti 
į kursus, būtų galima juos užregistruoti klasės 
nariais, bet juos mokyti neakivaizdiniu, 
korespondeneįniu būdu. Kasįęįomaųtųsi tokiu 
būdu mokytis, prašomi kuo greičiau atsiliepti.

Norintys įstoti j lituanistinius kursus 
kviečiami atvykti į Princes Hill College, Arnold 
Street, Carlton, šeštadienį, 9 vai. ryto (tik ne

Mecenatės dr. G. Kazokienės dėka, 
Vilniuje, Radvilų rūmuose yra įrengti net 8 
kambariai („Kazokynės“ vardu) su Australijos 
lietuvių dailininkų darbais, Australijos 
aborigenų, Papuos - N. Gvinėjos, Ramiojo 
vandenynošalų ir kitų kraštų vietiniųgyvento- 
jų dievukais, liaudies meno dirbiniais, ginklais 
ir buities įrankiais.

Nepatikrintais pranešimais, jos dovanotų 
eksponatų esą ir Palangos Gintaro muziejuje

L
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NAUJA
Vasario 12 d. pagal Kiniečių kalendorių - 

Kiaulės metų paskutinę savaitę-Robertas ir 
Aliani sumainė žiedus Singapūre, Woodlands 
St. Anthony bažnyčioje.

Robertas Daniškevičius - inžinierius 
konstruktorius (Civil and StructuralEngineer), 
užaugo sportininkų Aliaus ir Milės šeimoje. 
Jau nuo mažens įsijungė į sportą, žaidė 
Adelaidės „Vytis“ tinklinio komandoje, 
studijuodamas gastroliavo užsienyje ir 
Australijoje - su Adelaidės universiteto 
komanda. Baigęs studijas, persikėlė gyventi į 
Singapūrą, kur dirba LSW Consulting 
Engineers kompanijoje.

Aliani gimusi Indonezijoje. Baigė muzi
kos studijas Newcastle, Australijoje. Dirba 
mergaičių mokykloje muzikos mokytoja.

Vestuvių ceremonijoms suvažiavo visi 
artimieji: tėvas Alius irp. Izabelė iš Adelaidės, 
močiutė Izabelė Daniškevičienė, krikšto tėvas 
Juozas ir teta Onutė Maksvyčiai iš Sydnėjaus, 
iš tolimo Perth‘o teta Elė Klimaitienė su vyru 
ir dukra Gaila.

Vestuvių rytą Aliani tėvų namuose, 
prisilaikant kiniečių papročių, jaunieji atliko 
arbatos serVavimo apeigas jaunosios tėvų h' 
brolių ratelyje. Tėvų palaiminta ir apgaubta 
nuotakos velionu , Aliami ir Robertas, palydimi 
brolių, atvyko į savo naujai įsigytą butą, kur jų 
laukė giminės iš Australijos. Čia arbatos 
apeigos buvo pakartotos Roberto tėveliui ir 
močiutei, kaip padėka močiutei užauginus 
tėvelį, o šiam užauginus Robertą.

Katalikų vestuvines apeigas atliko vietinis 
kunigas, palinkėdamas stiprybės naujame 
gyvenime. Iš bažnyčios, jaunuosius svečiai 
išlydėjo barstydami gėlių žiedus.

Trumpom vaišėm jaunavedžių bute, 
jaunuosiuspasitiko tėvelis irmočiutėsu duona

Vasario 16-toji Aukso pakrantėje
Šių metų Vasario 16 d. minėjimas Gold 

Coast lietuvių buvo iškilmingai atšvęstas. 
lllh.;,.,J4iirėjįmas įvyko tą pačią dieną tradicinėje 

vietoje, būtent, „CascadcGardens“parke. Kaip 
paprastai, buvo užimtos trys altanos. Oras 
pasitaikė geras, nebuvo per karšta ir saulutė 
dažnai pasislėpdavo už debesėlių, tuo su
teikdama dalyviams malonumą.

Jminėjimąsusirinkobeveikvisi Gold Coast 
gyvenantieji lietuviai. Po trumpų užkandžių 
ir troškulio numalšinimo, minėjimą 12 vai. 
atidarė seniūnijos seniūnas Juozas Songaila, 
pasveikindamas ir padėkodamas už atsi
lankymą. Savo trumpu žodžiu jis iškėlė V asario 
16 d. svarbą lietuvių tautai. Čia pat pristatė 
pagrindinį šio minėjimo kalbėtoją Petrą 
Sungailą.

Prelegentas gerai ir smulkiai paruoštame 
pranešime,užtnikusiamebeveikpusęvalandos, 
supažindino susirinkusius su Lietuvos istorija, 
primindamas datas ir nenuilstamų kovotojų 
dėl Lietuvos laisvės pavardes, supažindino su 
visų to meto Lietuvos priešų - vokiečių, lenkų

Vasario 16-tosios minėjimas Brisbanėje
Vasario 18 d., sekmadienį, susirinkome į 

' Lietuvių namus atšvęsti didžiąją lietuvių tau
tos šventę - Nepriklausomybės dieną. Šis 
mėnuo būna nepaprastai karštas Brisbanėje. 
Orui kiek atvėsus, į minėjimą gausiai rinkosi 
tautiečiai. Sulaukėm svečių iš Gold Coast ir 
viešnių iš Lietuvos. Lietuvių namų salė vos 
sutalpino svečius, atvykusius pabendrauti ir 
kartu pasidžiaugti mūšų tautos laisvės diena, keletą eilėraščių: „Peizažas“, A. Strazdo - j pradėjo Anykščių ATG SKAT bataljono

Minėjimas prasidėjo ;Į2!; vai. Apyfinkės „Aušra“ ir B. Brazdžionio - „Per pasaulį 
valdybos pirm. Gaila Bagdon pasveikino keliauja žmogus“. Savo nuostabiu įsijautimu 
atvykusiusirpakvietėpagerbtitautinęvėliaVą. ir puikia tarsena, jis užbūrė klausytojus. Tai 
Visiemas atsistojus, buvo iškilmingai įnešta " 
vėliava, palydima tautinių šokių grupės 
jaunimo. Buvo sugiedotas Tautos himnas.

Trumpą paskaitą skaitė pirm. G. Bagdon. 
Ji prisiminė, kaip pirmaisiais mūsų įsikūrimo 
metais, visi glaudėmės viens prie kito. Sene
liai, tėvai ir vaikai drauge dalyvaudavome 
renginiuose, iiūdėdavome dėl tėvynės likimo. 
Šiandieną sunku surasti bendrą kalbą su
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ir druska.
Pagal kiniečiųpapročius, dvi savaites prieš 

vestuves, jaunavedžių lova su didžiule lėkšte 
vaisių yra aukojama dievams ir 4 dienas ir 
naktis dega šviesa (žvakės) - dievai laimina 
jaunuosius; šviesą užgesinus - jie gali išeiti iš 
namų išnešdami visą laimę.

Vakare Elizabeth viešbučio restorane, 
vaišių metu, Robertui ir Aliami buvo sugiedota 
lietuviškai „Ilgiausių Metų“, neatsiliko ir kiti 
svečiai sukiniečių vestuvinėm dainom. Gražiai 
praleistos valandos jaunųjų ir naujų giminių 
ratelyje paliko.gilius prisiminimus.

Australijos lietuviai sportininkai ir draugiu 
linki jauniesiems daug laimės ir gražaus 
šeimyninio gyvenimo, vėliau vėl įsijungiant į 
mūsų lietuvišką ir sportinę veiklą.

Veteranas

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

ir bolševikų planais, siekiančiais užgniaužti 
lietuvių tautos norą būti laisva ir nepriklausoma 
valstybe.

' Pranešimas buvo visų atydžiai išklausytas. 
Padėka prelegentui išreikšta karštaisplojūnais.

Po to, trumpą prisiminimą iš kovos laikų 
dėl Lietuvos nepriklausomybės išreiškė Juozas 
Žukelis savo žodžiais:

„Liejos kraujas, buvo verkta ir kovota;
kenčiant šalt j, kenčiant badą kautis stota,
- daug kas mirtį rado.
Mušėm rusą, kirtom lenką, kam jiems lyst 

į mūsų lanką 
lyg savos jiems neužtenka".
Baigiant, minėjime dalyvavęs Australian- 

Baltic Friendship Society atstovas V. Janovs, 
šventės proga pasveikino susirinkusius ir 
palinkėjo visoms trims Baltijos tautoms stiprė
ti ir jungtis kartu, nes vienybėje galybė.

Minėjimas užbaigtas Tautos himnu.
Toliau sekė vaišės ir dalyvių nuomonių 

pasikeitimai bėgamaisiais įvykiais.
N. V.

jaunimu. Garbė tiems jaunuoliams, kurie dar 
suranda laiko lietuviškiems reikalams.

Užbaigdami oficialią programos dalį, 
sugiedojom .Lietuva brangi“.

Meninę programą pradėjo tautinių šokių 
grupė „Žilvitis“. Su jaunatviška energija jie 
trankiai sušoko „Šustą“. Nepamainomas 
deklamatorius Sietynas Kubilius padeklamavo

Dievo dovana, kurią retai kas gali atsiekti. 
Linkime Sietynui likti mūsų tarpe. Toliau sekė 
šokis „Mergelių polka“. Įsismaginę „Žilvičio“ 
šokėjai šoko, vaidino ir prajuokino visus. 
Žiūrovai plojo į muzikos taktą ir kartu džiaugėsi 
puikiu šokio išpildymu. Programai užsibaigus, 
buvo padėkota visiems dalyviams ir programos 
ruošėjams. Vėliau visi buvo pakviesti prie 
pietų stalo. Brisbanietė

Į Pagerbti prieš 75 metus žuvę Troškūn 
i būrio šauliai

Lapkričio 21 dieną sukako 75 metai; kai 
I kovose už Lietuvos nepriklausomybę su len- 
| kaisžuvopenkiTroškūnųbūriošauliai-Petras

Tunkevičius, Petras Liktoras, Jonas Budre- 
vičius, Antanas Miškeliūnas ir Antanas 
Žarskus.

Šiai datai paminėti lapkričio 19 dieną 
Troškūnuose, Anykščių šaulių kuopos 
iniciatyva, buvo organizuotas minėjimas, į 
kurį atvyko kariuomenės vadas generolas J.
Andriškevičius, Tautininkų sąjungos pir
mininkas R. Smetona, Anykščiųraj. meras S. 
Nefas, LŠS vadas R. Mintautas, pavaduotojas 
S. Ignatavičius, centro valdybos nariai J. 
Petrikas ir V. Žiūra, Panevėžio, Ukmergės, 
Utenos ir Vilniaus rinktinių šauliai. Panevė
žio motodesantinio bataljono „Geležinis 
vilkas“ kariai, Panevėžio ir Anykščių 
savanoriai.

Renginys prasidėjo bendra rikiuote ir 
raportu kariuomenės vadui generolui J. 
Andriškevičiui. Jungtinei rikiuotei vadovavo 
Anykščių ATG SKAT bataljono vadas vyr. 
leitenantas S. Petraška.

I Minėjimo, skirto žuvusioms šauliams pagerbti, pertraukėlė. Iš kairėsLŠS centą 
I valdybos nariai - J. Petrikas, V. Žiūra, LŠS vado pavaduotojas S. Ipatavičiui 
I Anykščių rajono meras - šaulys S. Nefas, Lietuvos kariuomenės vadas enerolas J
I Andriškevičius, šaulių sąjungos vadas R. Mintautas.

( Troškūnų bažnyčioje buvo aukoj arnos Šv. 
Mišios už žuvusiuosius šaulius, kurias

I kancelebravo kunigas S. Filipavičius.
I Po Šv. Mišių šaulių, karių ir savanorių 

' | kolona,grojantPanevėžiosavanoriųpučiamųjų 
| instrumentų orkestrui, nužygiavo iki šaulių 

, | žuvimo vietos, čia rinkosi svečiai ir vietos
| gyventojai. Čia gėles ir vainikus padėjo bei 
. žuvusiems šauliams skirtą paminklinę lentą 

pagerbė kariūjnenės vadas generolas J.
' Andriškevičius, Tautininkų sąjungos pirmi- 
I trinkas R. Smetona, LŠS vadas R. Mintautas, 
I šaulių rinktinių atstovai, svečiai ir vietos 
| gyventojai. Anykščių meras S. Nefas pasakė, 
| kad ši paminklinė lenta yra Troškūnų pa- 
| garbos vieta ir čia įvairių progų metu renkasi 
| troškūniečiai.Norsiškascnomarkitaisresursais 
. nesame turtingi, tačiau už kitas tautas esame 
'turtingesni dvasia, kadangi, statant įvairius 
. paminklus, mokame pagerbti savo didvyrius, 
mokame neužmiršti savo tautos išsivadavimo

' kovų.
I Vėliau renginys persikėlė į Troškūnų 
I vidurinę mokyklą, kur pirmiausiai minėjimo 
| dalyviai buvo pavaišinti karšta arbata bei kava 
| ir bandelėmis. Aktų salėje oficialiąją dalį

vadas vyr. leitenantas S. Petraška, kuris 
pakvietė skaityti pranešimą apie Lenkijos

Patikslinimas
"M.P" Nr. 8,3 psl. korespondentas, aprašy- 

1 damas Vasario 16 d. pamaldas Sydnėjuje, 
I pastebi, kad pamokslas bnvęs anglų kalba iš 
I magnetofoninės juostelės. Mums primena vie- 
| na skaitytoja, kad tai nebuvęs pamokslas, bet 
| J. E. Kardinolo žodis, tartas gavėnios proga ir 
| privalomas perduoti visose RK bažnyčiose. 
I Suinteresuotuosius atsiprašome.

Red.

generolo Želigovskio įsiveržim į Lietuvą 
istorikę hab. dr. R. Žepkaitę, ienerolas J. 
Andriškevičius kalbėjo apie svari} pagerbiau
kapus ir paminklus. Tokie reniniai neleis 
užmiršti juos ir žuvusiuosius, Fsveikino su 
artėjančia Lietuvos Kariuomenėsienos proga

Tautininkų sąjungos pirininkas R 
Smetona kalbėjo: „Esame vienaima, viena 
giminė, kurią jungia vienas lietiškas krau
jas. Todėl ir prieš 75 metus žuvtenki Troš
kūnų ir šimtai tūkstančių už Lituos laisvf 
žuvį lietuviai vienaip ar kita yra mūstį 
giminaičiai. Turime visada būtipiryžę atlikti 
savo, lietuvio, pareigą“.

Šaulių sąjungos vadas F Mintautai 
susirinkusiems smulkiai papasako apie lenkt 
kavaleristų įsiveržimą į Troškūts, miestelit 
gynybą ir šaulių sušaudymąLŠS vadai 
padėkojo dr. Žepkaitei, general J. Andriš
kevičiui, Taut. sąj. pirm. R. Smehai, Anykš
čių rajono merui S. Ncfui i Anykščių 
savanoriams, Panevėžio „Gelcinio vilko“ 
bataljono kariams, šaulių rinktirų atstovams 
už atvykimą, o Anykščių šaulins - už ren- 

ginto organizavimą.
LŠS vado pavaduotojas S.Ignatavičių 

perskaitė LŠS centro valdybos marintą N 
022, kuriuo už parodytą sumnumą ir išt 
vermę pravedant taktines pratyas Pašventį! 
pio šile (1995 m. rugpjūčio im. 26-27 d. 
Anykščių kuopos šauliams E. bretonai, V 
Paliokui, V. Pratapui, V. Juodzvičiui ir B 
Talaikiui buvo pareikštos LŠScetro valdybo 
padėkos. LŠS vadas R. Mintauas minėtient 
šauliams įteikė LŠS centro vaizbos padėko 
raštus.

Kariuomenės vadas generolas J. Andriš 
kevičius būreliui anykštėnų įtekė Lietuve 
Kariuomenės kūrėjų sąjungos pžymėjimus 
Tarp jų ir Anykščių kuopos Sauliams V 
Narbutui ir K. Bernotui.

Hab. dr. A. Tyla papasakojoaieTroškūra 
miestelį ir žymiuosius Troškūni gyventojus

Meninėje minėjimo dalyjt giedojo i 
dainavo Panevėžio šaulių rinknės mišrus 
choras ir Anykščių ATG štab savanori, 
ansamblis. Minėjimas buvo baigtis „Tautiška 
giesme“.

Iškilmingas renginys, pagerbiant prieš 71 
metus žuvusiusTroškūnųšaulius, praėjo gražiai 
ir sklandžiai. Miestelio senbuviai pasakoją 
kad tokie įspūdingi renginiai Troškūnuost 
buvo organizuojami tik tarpukario Lietuvoje 
Troškūniečiams buvo proga pirmą kart; 
pamatyti Lietuvos kariuomenės ir Šaulių 
sąjungos vadus, tokią gausybę šaulių, 
savanprių karių, garbingų svečių. Tokie 
renginiai dar labiau suartina provincijos 
gyventojus su šauliais, savanoriais, kariais, j 
tuo pačiu ir šias struktūras. Bičiuliai išlieka 
bičiuliais visais atžvilgiais - ir rengiau! 
kultūrinius renginius, ir sporto varžybose,... i 
kovos lauke.

Stasys Ignatavičius
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KULTŪRINĖSE PfiRfiSTĖSE
LIETUVOS BALETO 70 METŲ SUKAKTIES 

MINĖJIMUS PRISIMINUS

Kur sklando šimtmečių dvasia"

Lietuvos Baletas įkurtas 1925 m. Kaune 
pastatant „Kopelijos“ baletą.

Šiai datai paminėti buvo surengtas ne 
vienas koncertas arba minėjimas, bet keli 
vakarai buvo paskirti Vilniaus Operos ir baleto 
teatre atšvęsti Lietuvos baleto garbingą sukaktį.

Pirmiausiai teko dalyvauti choreografo ir 
režisieriaus Vytauto Grivicko 70-tosiose 
gimimo metinėse Lietuvos Menininkų 
rūmuose, kur bendradarbiai, šokėjai ir 
amžininkai prisiminė Lietuvos baleto ąžuolo 
gyvenimą ir darbą. Taipjau simboliškai sutapo, 
kad Lietuvos baletas irvienas iš jo puoselėtojų 
šventė panašią70-tąsukaktį.VytautoGri  vieko 
nueitas kelias - platus, juk jis 17 metų buvo 
Lietuvos Akademinio operos ir baleto teauo 
vyriausiuoju baletmeisteriu, o dar penkis - iki 
1976 metų - Lietuvos Operos ir baleto teatro 
vyriausiurežisieriumi. Minėjime didelį įspūdį 
padarė Australijos lietuviams gerai pažįstama 
operos solistėNijolė Ambrazaitytė, nuostabiai 
padainavusi kelias dainas ir pagiedojusi Avė 
Maria.

Su įdomumu stebėjau Vilniaus Baleto 
mokyklos moksleivių koncertą, kuriame 
dalyvavo ir pereitos laidos absolventai. 
Mokykla nors negausi, lyginant su Australian 
Ballet School, bet yra paruošusi ir išleidusi 
nemažą būrį talentingų jaunų šokėjų. Man 
patiko Rūta Jezerskytė ir Nerijus Juška, abu 
mokyklos 28-tos laidos absolventai. 1994 m. 
Rūta Jezerskytė laimėjo pirmą vietą Jaunųjų 
baleto šokėjųkonkurse Lozanoje, Šveicarijoje. 
Ji nedidelio ūgio, fiziškai stipri ir labai greita, 
staigių judesių šokėja. Kita daug žadanti 
šokėja - Neli Beliakaitė. Bendrai, man labiau 
patiko mergaičių šokiai, berniukai pasirodė 
daug silpnesni. Malonu buvo stebėti, kad 
dauguma koncertinių šokių choreografija 
buvo paruošta vietinių choreografų ir 
pedagogų.

Lietuvos Baleto mokykla išsilaiko 
vyriausybės skirtomis lėšomis ir neturi jokios 
kitos paramos, kaip pavyzdžiui Australijoje 
veikiančių baleto draugijų ir mecenatų, kurie 
rūpinasi ir suteikia papildomą finansinę 
paramą.

Įdomus koncertas įvyko lapkričio 23 d., 
surengtas MAX aktorių agentūros. Tai buvo 
dviejų dalių koncertas. Pirmoje dalyje pasirodė 
daugumoje rusų S. Peterburgo ir Maskvos 
šokėjai, o antroje dalyje Kanceli ir Terterian 
baleto premjeroje „Fedrą“ - Petras Skirmantas 
ir Ilzė Liepa. Pirmos dalies šokėjai parodė 
precizinį šokį, deja, programos numeriai buvo 
nuvalkioti baleto numeriai, kuriuos žiūrovai 
matė 100 kartų. Daugumoje, šokėjai nesu
gebėjo nieko individualaus parodyti ir kartais 
jų preciziškumas atrodė vulgarus.

Baleto „Fedrą“ konstrukcija įdomi, bet 
perdaug sudėtingos formos. Norėtųsi matyti 
spektaklį trumpesnį ir svorį šokyje, o ne 
tragedijoje ir emocijoje. Ilzė Liepa buvo žavi 
savo judesiuose, išraiškose ir gestuose. Petras 
Skirmantas - puikus partneris ir stiprus 
dramatinėse detalėse.

Baletai „Žydrasis Dunojus“ ir „Snieguolė 
ir 7 nykštukai“ nepaliko gero įspūdžio ir buvo 
silpni šokiuose ir choreografijoje. .Žydrasis 
Dunojus“ - šokiai, pagal Johann Strauss‘o 
muzika, be jokios vienietiškos dvasios (Wiener 
geist). Tai trafaretiniai baletihiai sukiniai ir 
pasenusios valsų formacijos. Šokėjai, turbūt 
pajutę baleto choreografinius trūkumus, šoko 
be jausmo. Baletą „Snieguolė ir 7 nykštukai“ 
daugiausiai žiūrėjo vaikai, atvestijaunų motinų. 
Negalėjau atsidžiaugti, matydamas tiek daug 
gražiai aprengtų ir gerų manierų jaunųjų 
žiūrovų. Jie entuziastingai plojo rankytėmis ir 
nuoširdžiai džiaugėsi spektakliu.

Baletas, kuris man patiko, tai - „Eglė žalčių 
karalienė“, pagal Eduardo Balsio muziką ir 
libretą, sekant Salomėjos Neries poema. 
Choreografija Egidijaus Domeikos, dailininkė 
Dalia Mataitienė ir dirigentas Jonas Aleksa. 
Baletas labai aukštos kokybės savo kons
trukcija, idėja irforma. Muzika poetinė, lyrinė, 

lietuviškoliaudiescharakterio. Čia nėra didelių 
staigiųdramatiniųlūžių, bet girdime irjaučiame 
pastelinęspalvų harmoniją, lietuvišką peizažą, 
Baltijos jūros ošimą.

Visiems žinomos pasakos fone veikia 
žmonės, kuriems nereikia gilesnių charakterių 
išreiškimo. Mes juos pažįstame, kada skaitėme 
pasaką jaunystėje. Šokiai gerai sukomponuoti 
ir sukurta choreografija pagrindiniams 
herojamspakankamai aiški irpilnatyrųjausmų. 
Eglė ir Žilvinas siekia laimės ir meilės, bet 
pikti Eglės broliai rengia sąmokslą prieš 
Žilviną. Balete nėra ir visai nepasigedau 
dramatinių veido iškraipų, raukymosi ir perdėtų 
pergyvenimų išraiškų. Nepasigedau ir 
dramatinių pas de deux. Eglės baletą suprantu 
kaip pasaką, ne sunkią tragediją.

Loreta Bartusevičiūtė pasigėrėtinai šoko 
Eglę. Ji puikios linijos ir išvaizdos šokėja. 
Pagal mane, ideali Eglė. Žilvino rolę įtikinamai 

.atliko Aleksandras Molodovas. Patiko Dre- 
bulytė - Kristina Kanišauskaitė. Vyrai šoko 
gan silpnai, bet tai netrukdė gėrėtis lietuviško 
baleto perlu.

Gala koncertas prasidėjo ir pasibaigė su 
istoriniu „Kopelijos“ fragmentu, prisiminus 
pirmąjį „kopelijos“ spektaklį 1925 m.

Pirmojoje dalyje didžiuliame ekrane buvo 
rodomi filmuoti ankstesniųjų dešimtmečių 
lietu viųbaletoepizodai.Kitosedviejose dalyse, 
greta lietuvių, šoko Paryžiaus, Talino, Rygos 
operų, Maskvos Didžiojo ir Bonos baleto 
šokėjai. Reikėjo suprasti, kad tai buvo 
pasveikinimas Lietuvos baletui.

Iš koncerto įdomybių išskirtina choreo
grafinė kompozicija „Somnarabulai“ pagal N. 
Rorem muziką, J. Smorigino choreografiją, 
kuriąšokoEglėŠpokaitėirEdvardasSmalakys, 
abu jauni, žavūs ir daug žadantys šokėjai. 
Jolanta Valeikaitė iš Bonos teatro parodė 
pasaulinę šokio klasę, pašokdama „Low 
version“ pagal Chin Peng Wang choreografiją. 
Ypatingai dramatiniai sušoko Nelė Beredina 
irPetrasSkirmantaschoreografinękompoziciją 
„Paryžiaus katedra“, pagal Roland Pettit 
choreografiją.

Petras Skirmantas parodė savo sugebėjimus 
dramai, muzikinei įtampaiirscenospatyrimui, 
o Nelė Beredina - graži, puikios linijos ir su 
nuostabiai geru „balance“. Abu šokėjai idealiai 
harmoninga pora. Jolantos Valeikaitės 
„Mirštanti gulbė“ buvo neužmirštama. 
Užbaigiant koncertą, Loreta Bartusevičiūtė ir 
Aleksandras Molodovas pašoko mėgiamą 
duetąiš E. Balsio baleto „Eglė žalčių karalienė“, 
pagal E. Domeikos choreografiją.

Koncertas baigėsi baleto 70 metų emble
mos fejerverku ir banketu teatro foyer, 
dalyvaujant šokėjams, vadovams, užsienio 
svečiams ir Lietuvos Respublikos prezidentui 
A. Brazauskui, su kuriuo teko proga pasikalbėti.

Įspūdingo Gala koncerto scenarijaus 
autoriai buvo Tatjana Sedunova ir Vytenis 
Pauliukaitis. Sumaniai ir iškilmingai koncertą 
režisavo Vytenis Pauliukaitis.

Tikiuosi, kad švenčiant sekančią 75 metų 
Lietuvos baleto sukaktį, bus sukurtas specialus 
baleto fragmentas - kūrinys, pažymėti šiai 
sukakčiai, pagal vietinio kompozitoriaus 
muziką ir kurio nors jauno choreografo darbą.

Mano nuomene, Lietuvos baleto lygis yra 
geras. Deja, baletas kenčia dėl finansų stokos, 
valstybė, neturėdama pinigų, išlaiko baletą 
skirdama tik 4 mln. litų ($ Aust. 1,000,000) 
metams. Minimaliam Lietuvos baleto 
išlaikymui reikia dar 2 mln. litų. Australijos 
baletas, šokėjų skaičiumi prilygstąs Lietuvos 
baletui, gauna iš Federalinės valdžios $ 
4,000,000 ir surenka iš kasos rėmėjų $ 

^8.1560,000 taigi, išsilaiko su $ 12,000,000 per 

metus. Lietuvos baleto repertuaras remiasi 
klasikiniais kūriniais, o naujiems vakarie
tiškiems pastatymams nėra pinigų. Geresni 
šokėjai mielai pasirašo kontraktus su Vakarų 
kraštų baleto kompanijomis ir išvažiuoja. 

, Nežiūrint finansinių nedateklių, Lietuvos 
baletas gerai išsilaiko, dažnai gastroliuoją

Rašytoja Agnė Lukšytė

Taip pavadintą Australijoje gyvenančios 
rašytojos Agnės Lukšytės kūrybos vakarą, 
skirtą75-mečiui, lapkričio gale Kupiškin atvežė 
Kauno Viešosios bibliotekos Gyvojo žodžio 
almanachas „Ąžuolynas“.

Svečius ir literatūros mylėtojus, gausiai 
susirinkusius centrinėsbibliotckos salėje, savo
dainomis pasveikino Kupiškio etnocentro 
ansamblis, vadovaujamas L. Daukšienės. 
Rašytoja M. Macijauskienė kalbėjo apie A. 
Lukšytės kilmingą giminę, prosenelius, kurių 
gyslomis teka totoriųir kunigaikščių Oginskių 
kraujas, studijas Vilniaus ir Kauno univer
sitetuose, varginantį pasitraukimą 1944 m. iš 
Lietuvos, sunkų įsikūrimą tolimojoje Aus
tralijoje. Aptarė žurnalistinę ir literatūrinę 
kūrybą, novelių rinkinius „Kalnų velnias“,

Olandijoje, turi bent 5 choreografus ir 
išsiaugino visą eilę gabių šokėjų.

Lietuvos baleto šokėjų alsiekimai tarptau
tiniuose konkursuose 1994-95 metais labai 
žymūs:

Eglė Špokaitė laimėjo „Arabesk 94“ I-mą 
vietą už muzikalumą ir už geriausią duetą su E. 
Smalakiu, Permės mieste.

Edvardas Smalakys laimėjo H-rą vietą J. 
Maksimovos ir V. Vasiljevo prizą tame 
pačiame „Arabesk 94“.

Eglė Špokaitė laimėjo I-mą vietą Jaunųjų 
baleto šokėjų konkurse Helsinki.

Eglė Špokaitė laimėjo IH-čią vietą „Maja 
94“ konkurse Sankt Peterburge.

Rūta Jezerskytė laimėjo I-mą vietą Jaunųj ų 
baleto šokėjų konkurse Lozanoje.

Neli Beliakaitė laimėjo III-čią vietą 
Klasikinio šokio konkurse Paryžiuje.

Lietuvos baletui jau ketvirtą sezoną 
vadovauja Tatjana Sedunova, 7 metus šokusi 
trupėje ir pažįstanti Lietuvos baletą 26 metus. 
Tikrai nelengvos pareigos, žinant visus 
ekonominius trūkumus.

Deja, Lietuvos baletui pastatyti šiuolai
kinius spektaklius, pakilti iš moralinės duobės, 
pakeisti kryptį į vakarus, dėl finansinių 
trūkumų, labai sunku, nors medžiaga-atlikėjai 
ir choreografai yra stiprūs. Kompanijai trūksta 
stabilumo, kiek pats mačiau, vieną spektaklį 
šokapuikiai (Eglė žalčių karalienė), kitąprastai 
(Žydrasis Dunojus).

Atvykusių iš Rusijos svečių šokėjų mažėja, 
o aukščiausio lygio šokėjus (Špokaitė, 
Valeikaitė, Smalakys) išaugino pati Vilniaus 
Baleto mokykla. Pasigėrėtinai šoka baleto 
prima balerinos (Beredina ir Bartusevičiūtė) ir 
premier dansęur Petras Skirmantas.

Negalima praleisti ypatingos ir nuostabios 
Lietuvos baleto asmenybės. Tai Aliodija 
Ruzgaitė, buvusi Lietuvos baleto solistė, dabar Sveikiname autorių pirmosios knygos
baleto kritikė, baleto mokytoja, istorikė, radio pasirodymo proga ir linkime visokeriopos 
ir televizijos komentatorė. Ji Lietuvos baleto sėkmės ateityje.
siela. Jos dėka, svečiuojantis Lietuvoje, 
susipažinau su Lietuvos baleto artistais.
šokėjais, pedagogais, vadovais, muzikais,
administracijos vedėjais ir darbuotojais, daviau 
2 radio interview, 2 interview spaudai ir vieną 
televizijos programą.

.Baltoji chrizantema“, dramą „Kavinė "Po 
kadagiais"“.

Jaunesnioji sesuo, garsi tautodailininkė 
M. Nainienė prisiminė smagias vaikystės 
akimirkasSubačiaus vienkiemyje, papasakojo 
apie Agnės gabumus muzikai, literatūrai, 
piešimui, jos mokslą Subačiaus pradžios 
mokykloje ir Panevėžio gimnazijoje. Prisiminė 
savo kelionę į Sydnėjų pas seserį 1991 metais, 
kur ji gyvena nuosavame name kartu su 
sūnumi Haroldu ir vyru Henriku Meiliūnu.- 
1993 m. A. Lukšytė po daugelio metų buvo 
atvažiavusi į Lietuvą, lankėsi ir gimtajame 
Subačiuje.

Kauno lėlių teatro aktorė L. Zorubaitė ir 
almanacho vadovėD. Kazkauskienė perskaitė 
noveles „Činči rinči“ ir „Balandžių agonija“. 
Veikė didžiulė paroda „Rašytoja Agnė 
Lukšytė“, kurioje buvo eksponuojamos 
nuotraukos, knygos, periodiniai leidiniai.

Nostalgišką vakaro nuotaiką sukūrė 
Muzikos akademijos studentų V. Lenkšaitės 
bei T. Strimaičio fleita ir altu grojamos 
melodijos. Ir baltos chrizantemos - rašytojos 
mylimiausios gėlės, meilės ir ištikimybės 
simbolis.

Nelengva grįžti į gimtinę ne tik žmonėms, 
bet ir jų kūrybai. A. Lukšytė savo autobio-
grafijoje rašė: „ Norėčiau, kad mano kūryba 
Lietuvos literatūroje išliktų '.Iš širdies linkime,
kad jos graži svajonė išsipildytų.

Lina Matiukaitė
Kupiškio Viešosios bibliotekos direktorės 

pavaduotoja.

Geros žinios 
eina lėtai

Taip jau paprastai yra - blogoji žinia 
atlekia žaibu, geroji ‘ aplinkiniais keliais - 
ropote atropoja!.. Taip buvo ir šį kartą - gerąją 
naujieną, kad mūsų tautietis, poetas Juozas 
Mikštas, gyvenąs Melbourne, 1995m. Vilniuje 
išleido rinktinių eilėraščių knygų „Ilgesio 
dainos“, išgirdome tik dabar. Knygą esanti 
205 psl. - taigi, stambus tomas-. Leidėjas - 
Lietuvos Rašytojų sąjungos leidykla.

Juozas Mikštas - rašytojas, žurnalistas, 
visuomenininkas gimė 1913.III.18Bėgūnavos 
km., Dūkšto valsč., Zarasų apskrityje. Už 
visuomeninę lietuvišką veiklą Vilniaus krašte 
lenkų persekiotas,kalintas, 1934m.pasitraukė 
į Lietuvą. Vėliau, kaip savisaugos dalinių karys, 
išvaikščiojęs gerą dalį Europos, vargęs belais
vėje, pokario metais emigravo į Australiją ir 
ilgus metus dirbo anglių kasykloje Yalloum ‘e, 
Viktorijoje.

Spaudoje bendradarbiauja nuo 1930 m. 
(pirmasis eilėraštis atspausdintas dar 1928 m.). 
Vien laikraščių ir žurnalų pavadinimai, 
kuriuose jis rašė Tėvynėje, Vokietijoje, 
Amerikoje, sudarytų nemažą „litaniją“. 
Gyvendamas Australijoje bendradarbiavo 
„Australijos lietuvyje“, „Mūsų pastogėje“, 
„Tėviškės aiduose“ ir kt, užjūrio lietuvių, 
daugiausiai, literatūriniuose leidiniuose, eilėje 
poezijos rinkinių, antologijų. Gandai ėjo, kad 
jis savo rašomojo stalo stalčiuose turįs kelis 
tūkstančius eilėraščių (dalis jų - jumoristika, 
satyra), nors lyg Šiol, berods, tebuvo išleidęs 
tik vieną satyros rinkinį Gervazo Maukelės 
slapyvardžiu „Per juoką ašaros byra“ (Sa- 
vilaida, 1985 iri.). .
,. Nežiūrint pažengusio amžiaus, Juozas 
Mikštas ir dabar dar vis rašo - jo naujus eilė
raščius tankiai matome lietuviškoje spaudoje. 
Jau ilgą mėtų eilę tvarko Melbourne lietuvių 
biblioteką,'turbūt vienintelę, taip gražiai 
sutvarkytą moksliniais pagrindais - gausioje 
bibliotekoje kiekvieną knygą gali surasti per 
sekundes, pagal jų autorių, siužetą ir t.t.

Bronius Žalys

Jurgis Žalkauskas
............... 'JMūsų Pastogė" Nr-. 9.1996.03.04 .psL5.,.<
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gSPORTAS
LIETUVOS REPREZENTANTAI RUOŠIASI ATLANTOS 

OLIMPINĖMS ŽAIDYNĖMS

ALFAS pirm. S. Šutas sveikina Sporto 
šventės dalyvius. Nuotr. A. Laukaičio

Iki XXV olimpinių vasaros žaidynių 
Atlantoje beliko nepilnai pusė metų. 
Jose po nepriklausomybės atkūrimo, 
antrą kartą dalyvaus ir mūsų Tėvynės 
reprezentantai. Į Šias žaidynes Liūtu vos 
tautinis olimpinis komitetas numato 
išsiųsti tarp 60 - 80 sportininkų. 
Galutinis mūsų delegacijos sąstatas ir 
dalyvių skaičius paaiškės birželio 15 d.

Kad patekti į olimpinę rinktinę, 
kandidatai privalo įvykdyti olimpines 
normas. Šiuo metu pagrindiniame sąraše 
yra jau virš 40 pavardžių, jų tąrpe - 
vyrų krepšinio rinktinė, dviratininkai, 
lengvaatletai, irkluotojai, imtynininkai
ir šauliai, o likusieji paaiškės po 
įvyksiančių atrankos varžybų. Pereitoje, 
Barselonos olimpiadoje dalyvavo 46 
Lietuvos sportininkai.

LTOK - to prezidentas A. Poviliūnas 
tikisi, jog olimpinių medalių galima 
laukti iš krepšininkų, plaukikų (R. 
Mažuolis), boksininkų, irkluotojų, 
šaudymo (D. Gudzinevičiūtė) ir gal 
Romo Ubarto, jei jis iki olimpiados bus 
reabilituotas, kai kovo pradžioje 
tarptautinė lengvosios atletikos fe- 
^rapija svarstys jo likimą, ;

;Vięnas tpalonus oliinptąęiąi/pspcktas 
yra tas, kad visi sportininkai, įvykdę 
olimpines normas, rekomenduojami 
savo federacijų, vyks į Atlantą. Tai yra 
jjg^noma <.todel,,wljajiAI.TOK, - tas 
sugebėjo sudaryti pakankamą fondą, 
kuriam lėšos yra telkiamos Lietuvoje 
labai populiaria olimpine loterija. 
Finansus kaupti daug padeda ir rėmėjai.

SPORTO ŠVENTĖS NUOTRUPOS
• Prieš gerą dvidešimtmetį, sporto 
švenčių metu, buvo įsisteigę? ĘZY klubas, 
dabar savo narių turintis net užsienyje ir 
Lietuvoje. Jo nariai dabar jau vyresnio
amžiaus ir savo subuvimus švenčių metu 
rengia datig ramiau, b iš savo turimo iždo 
dažnai paremia mūsų jaunus sportininkus. 
Daug vėliau, irgi švenčių metu, jaunesnieji 
sportininkai įsteigė „Krupniko“ klubą. Tai 
buvo kito žanro, triukšmingai nudūkęs 
jaunesniųjų klubas. Tačiau, šiandien ir jie 
truputį suseno, sukūre šeimas ir nors kas

kurių tarpe yra visa eilė vietinių bei 
nemažai stambių užsienio firmų, kaip: 
Coca Cola, Snickers, Ford, Reebok, 
Berlin - Chemie, Danijos bravorų grupė 
ir kitos. Pagrindinis rėmėjas Lietuvoje 
yra Karolina Hotel. Parama taip pat bus 
gauta ir iš valstybės iždo.

Reikia pažymėti, kad esantiems 
pagrindiniame sąraše atletams (ir jų 
treneriams) LTOK - tas, suderindamas 
jų pasiruošimą olimpiadai su sporto 
federacijomis, moka stipendijas.

Iš užsienio firmų gaunama parama 
yra gana stambi, pav. „Reebok“ ne tik 
duoda aprangą, bet taip pat parėmė 100
tūkst. dolerių. Mūsų iškilūs repre
zentantai, kaip Rimas Mažuolis, gauna 
1500 dolerių mėnesinį atlyginimą, 
pasižymėjęs boksininkas Vitalijus 
Karpačiauskas-1000 dolerių, kiti atletai 
- mažesnes sumas.

Lietuvos rinktinė išskris į Atlantą 
liepos 17 d. Kartu su rinktine vyks ir 
Lietuvos prezidentas A. Brazauskas, 
rėmėjai, sporto federacijų atstovai, 
žurnalistai. Mūsų krepšininkai atvyks į 
JAV ankčiau - liepos 5 d. ir dalyvaus 
priešolimpiniuose turnyruose, o dvi
ratininkai atskris iš Kolumbijos, kur jie 
treniruosis prieš olimpiadą.

Matome^ jog mūsų reprezentantai 
LTOK - to globoje sparčiai ruošiasi 
X^ę,V Olimpiadai ir tikimės,, iškovos 
Lietuvai gal nevieną medalį.

J. Jonavičius
LTOK-to atstovas Australijoje

metai daro savo „Krup - vakarus“, jie yra 
jau daug malonesni ir gražesni, su gražiais 
šokiais, programa ir triukšminga muzika. 
Senoji tradicija per jų vakarus yra vaišintis
lietuviškuoju krupniku, kurio dėžė į 
Geelongą buvo atvežta iš Sydnėjaus. Į šį 
vakarų, Geelongo Lietuvių namuose, atėjo 
ir vienas senyvas tautietis. Užsimokėjęs 
už įėjimą, įėjo į vidų, bet išgirdęs stogą 
drebinančią muziką, grįžo atgal prie durų, 
atsiprašė, kad nėjo malonumui šis vakaras 
ir paprašė grąžint pinigus. Žinoma, 

„Krupniko“ klubas tuoj pat grąžino jam 
pinigus ir palinkėjo rasti ramesnę vietą 
pasilinksminimui.

* Bilijardo mėgėjai vienu metu buvo 
net nusigandę, kad kas neatsitiktų 
Melbourne bu vusiam žaidynių čempionui 
E. Marganavičiui. Kaip jis pasakojo, jo 
paskutinis sviedinys buvęs visai prie skylės 
ir tik papūsti reikėjo, kad būtų įkritęs ir 
atnešęs pergalę. Tačiau, bemušdamas jis 
pataikė ne ten kur reikia ir sviedinys į skylę 
neįkrito, to pasėkoje - pralaimėjimas. Tai 
tikra čempiono tragedija. Vėliau jis 
atsigavoirsu savo partneriu daktaru (matyt 
jis jam davė raminančių vaistų) dvejete 
laimėjo antrą vietų.

* PopralaimėjimopriešII-ją„Varpo" 
komandą, pirmosios „žvaigždė" - S. 
Balnionis iš piktumo net savo plaukus 
tęwjgai .nusikirpo.. Ir visai neblogai -t 
tankiau-atrodO!..

* Įdomu buvo stebėti ir moterų 
krepšinį, kai pertraukėlės metu viena jauna 
adelaidiškė krepšininkė pribėgo prie šone 
aikštės esančio savo kūdikėlio, greitai 
krūtimi jį pamaitino, paskui vėl į aikštę ir 
net laimėjimą atsiekė.

* Jau ne viena lietuviška sportinė 
šeima čia susikūrė. Malonu, kad mūsų 

Sveikiname
ŠARŪNO MARČIULIONIO MOKYKLOS 
jaunius krepšininkus ir jų vadovus, atvykusius j 

Australiją!

vyrai net ir iš Lietuvos gražuoles atsiveža 
(o, nemeluodamas pasakysiu, kad lietu
vaitės, daugeliu atvejų, yra daug gražesnės 
ir malonesnės už kitas, prie kurių mūsų 
vyrai taip kimba, kaip musės prie medaus). 
Sveikinam adelaidiškį P. Daugalį, su
sižiedavusį su gražuole šviesiaplauke iš 
Lietuvos, kuri jau ir tinklinį, ir stalo tenisą 
už „Vytį“ žaidžia.

* Geelonge sportine šeim reikia 
laikyti brolių Jono irPetroObeliūn šeimą. 
Abu broliai yra žinomi „Vyčio“ repši- 
ninkai, o dabar su savo keturiais alkais 
gali ir visą komandą sudaryti. Ar neiktų, 
kaip ir Lietuvoj, padaryti šeimų va.ybas?

* Daugelis klausia sydnėjiškį. kas 
atsitiko su jų krepšininkais, kad g taip 
pridėjo svorio ant savo „pilvo musulų“? 
Negi Sydnėjuje toks skanus malas ir 
toks geras sportininkų apetitas?

* Šventės metu, Geelonge, dairtinis 
ALFAS pirmininkas Stasys Šutas i savo 
didžiąja pagalbininke žmona Frish. pikioje 
savorezidencijojepadarė šventėje busiu 
ALFAS garbės narių ir keletos kitiporto 
bičiulių subuvimą - iešminę. Čiajuvo 
gražiai pabendrauta ir nutarta, kad aityje 
garbės nariai turėtų dažniau susirkti ir 
pabendrauti. O būtų labai gražu, id ir 
šventėse jie kartu su sportinkais 
pražygiuotų ir pasirodytų žmonės ir 
patiems jauniesiems sportininkamsurie 
jų, daugumoje, tikrai nežino.

* Australijos lietuvių tarpe turtpats 
„kiečiausias“ iždininkas yra Gemgo 
„Vyčio“ sporto klubo. Naujų metų liaus 
metu, baigiantis laikui ir žmonėmaip 
mielai besilinksminant, pirmą valau 
ryto dar nenorint eiti namo, kluboir- 
mininkas ir šventės šeimininkas (sakė 
iždininkui, kadjis sumokėtų muzikanms 
dar už valandą ir vakaras danūtų 
pratęstas. Iždininkas „pakėlęs bsą" 
nesutiko, nors nežinau kaip ten baisi, 
nes muzika griežė ir žmonės linksmaisą 
valandą šoko, nors kas už tai moįo - 
nežinau. Gal Geelongo „Vyčio“ iždinkų 
kuriam laikui pasiųsti į Lietuvą. Jis trai 
greitai bankų krizę sutvarkytų.

Antanas LAUKAIS

Talka procentus
priskaičiuoja ir moka

kas mėnesi!
PIRMAS LAIMĖJIMAS

(Telefoninis pranešimas baigiant ruošti

Nuo kovo mėn. Talka suteikia dar viena patarnavimą. 
Dabar galima atidaryti 12-koš mėn. terminuotų indėlių 
sąskaitas, kurių palūkanos bus išmokamos kiekvieną 

mėnesį.
saiyg°s- , Metiniai procentai - 6.5%

• Indėlis ne mažesnis kaip $10,000
Dėl smulkesnes informacijos prašome asmeniškai kreiptis j mūsų įstaigas

LIETUVIU KOOPERATINĖ
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Šarūno Marčiulionio mokyklos jauni 
krepšininkai, vasario 27 d. žaidė savo pirmas 
rungtynes Sydnėjaus Hills stadione su 
„Homcts“ komanda (iki 18 metų jauniais). 
Mūsų lietuviai krepšininkai, po sunkios - 24 
valandų skridimo kelionės ir pasikeitusių 
sąlygų (maitinimo ir miego), rungtynių dieną 
dar nuvažiavo prie jūros pasimaudyti ir taip 
nudegė saulėje, kad buvo raudoni kaip virti 
vėžiai. Rungtynės prasidėjo įtemptai ir matėsi 
mūsų jaunųjų sportininkų nuovargis bei 
pradinis nesusižaidimas. Pirmąjį kėlinį laimė
jo australiukai rezultatu 30 : 24. Antrajame 
kėlinyje mūsų jaunuoliai smarkiai susiėmė ir 
greitai išlyginę taškų santykį, pradėjo žaisli 
daug geriau. Rungtynių kova buvo labai 
įtempia - rezultatas svyravo taško skirtumu tai 
vienos, tai kitos komandos naudai. Australų 
jaunių pusėje žaidė vienas iš Australijos 
rinktines ir du iš NSW rinktinės - aukšti ir labai

geri žaidėjai.
Rungtynių pabaigoje, mūsų jauniai patarė 

kelis labai gražius prasiveržimus, įmetė kcias 
baudas ir laimėjo rezultatu 72 : 68.

Žiūrovų tarpe matėsi gana daug tnusų 
tautiečių, kurie skandavo „Lietuva! - 
Lietuva!“.ir labai aktyviai palaikė mūsų 
žaidėjus.

Taškus pelnė: T. Sanda - 24, M. Reimeris 
- 13, B. Kaziulionis - 11. T. Tolvaišą - 8. T. 
Paplauskas ir A. Mikniovas - po 6, P. 
Kaziulionis ir G. Gurinas - po 2.

Pradžioje rungtynių M. Bieliauskas 
susižeidė pirštą ir toliau žaisti negalėjo.

Lietuvių komandos treneris - Gintas 
Vaitkus.

Platesni aprašymai apie žaidynių eigą 
Australijoje bus.išspausdinti vėliau.

.........A. Laukaitis
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« SKAITYTOJI ŽODIS
Gerb. p. Redaktoriau,
Lietuvos 1941 metų birželio 22-28 

dieną Sukilėlių sąjungos Kauno apy
gardos įgaliotinis Damijonas Riauka 
paprašė manęs perduoti lietuvių spaudai 
Australijoje jo straipsnį ir nuotrauką. Jis 
rašo:

- Norėčiau, kad tai būtų atspausdinta 
Australijoje, nes tuomi pasieksime 
sukilėlių žygdarbio pripažinimo.-

Aš su tuomi pilnai sutinku. Būtų 
laikas, kad bendruomenės nariai, o 
ypatingai kai kurie jos vadovai sužinotų 
teisybę apie 1941 m birželio sukilimą ir 
sukilėlius, o atmestų melą bei šmeižtą 
sukilėliams net iš dabartinės valdžios 
aukštų patreigūnų. Skaudu, kad ir 
opozicijos vadovai toje srityje nuo 
valdžios neatsilieka, kad kai kurie 
bendruomenės vadovai nenori ar 
nedrįsta tuos aukštus pareigūnus 
sudrausti, kai jie čia atvažiavę niekina 
sukilėlius ir tautą.

Aš didžiuojuosi, kad esu L.S.S. narys.
Dr. A. Viliūnas

ĮTEIKTI SUKILĖLIAMS PAŽYMĖJIMAI

Praeitą savaitę, t.y. š. m. sausio 18 - . 
ąją dieną Lietuvos tremtinių ir politinių 
kalinių sąjungos būstinėje Kaune, 
Laisvės ai. Nr. 39 buvo pradėta 
išdavinėti Lietuvos 1941 - jų metų 
birželio 22 - 28 dienų sukilimo 
dalyviams -SUKILĖLIŲ SĄJUNGOS 
nariams - pažymėjimai. Vieni iš pirmųjų 
šiuos pažymėjimus gavo sukilėliai: 
Aleksandras MARCINKUS, Henrikas 
PALIUŠIS, Jonas RUDOKAS, Da
mijonas RIAUKA, Stasys GASIUNAS, 
Julius ČEPĖNAS, Rimantas - Jurgis 
EI GELIS, Povilas JAČĖNAS, Antanas 
- Juozas ILGAUSKAS, broliai Ignas ir 
Stepas BURLINGIAI, Augustinas 
STROCKIS ir Alfonsas ŽALDOKAS.

Šiandien jų amžius garbus, bet ir jų 
indėlis į Lietuvos valstybingumo 
atstatymą ir jos kariuomenės atkūrimą 
yra neišmatuojamai svarbus ir didelis. 
Jie pirmų pirmiausieji savanoriai - 
kūrėjai su nežymiais ginklais ėjo į atvirą 
ir nelygią kovą prieš sovietinį okupantą, 
kuris buvo šimtus kartų geriau gink

Iš kairės dešinėn: sukilėliai - Aleksandras Marcinkus, Henrikas Paliušis, bilietą 
įteikia Sukilėlių s -gos Kauno apygardos tarybos įgaliotinis Damijonas Riauka, šalia 
jo (dešinėje) Jonas Rudokas, Stasys Gasiūnas, Julius Čepėnas, bilietą priima 
sukilėlis Jurgis Rimantas Eigelis. Nuotr. A. Kairio

LPKTS-gos Socialinės komisijos pranešimas
Norėdamas išsklaidyti skelbiamus „nesu

sipratimus“. kas liečia siunčiamą paramą 
Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių s-gai 
(LPKTS), įdedu Socialinės komisijos 
pirmininkės A. Juškevičienės paaiškinimą (jau 
kelis kartus buvo pranešta ALB) dėl paramų 
paskirstymo eigos. „Piniginė labdara, jei ji 
skiriama pašalpoms, ją gauna labiausiai 
paramos reikalingi  asmenys. Parama skiriama

luotas. Ir šioji sukilėlių drąsa gąsdino ir 
erzino priešą.

Štai sukilėlis A.J. ILGAUSKAS, 
veikdamas Kauno sukilėlių karo ko
mendantūroje, vienintelis Kaune, tomis 
dienomis važinėjęs didžiuliu motociklu 
„HARLEY“, stebino net vokiečių 
pirmuosius pasirodžiusius karius, atliko 
nepaprastai svarbias ryšininko misijas 

. Sukilėlis J. RUDOKAS saugojo Kauno 
centrinį paštą ir neapleido posto net tuo 
metu, kai tik per keletą metrų iš Laisvės 
alėjos į pašto rūmus taikėsi rusų tankas.

Sukilėliai R. J. EIGELIS ir J. 
ČEPĖNAS veikė Šančių rajone ir neleido 
rusų kariuomenei keltis per NEMUNĄ 
į Kauną. Sukilėlis A. MARCINKUS, 
vienas iš pirmųjų Karo mokyklos 
kursantų Vilniuje, pasitraukė - pabėgo 
su ginklu iš tremiamų į rytus Lietuvos 
karių ir sugrįžo kaip savanoris į KARO 
mokyklos apsaugą. Sukilėlis S. GA- 
SIŪNAS veikė Širvintų valsčiuje, o 
sukilėlis P. JAČĖNAS - Balnininkų 
valsčiuje. Abu jie saugojo valstybines 
įstaigas nuo sunaikinimo ir padėjo 
atsikurti lietuviškai valdžiai. Sukilėliai 
H. PALIUŠIS, broliai Ignas ir Stepas 
BURLINGIAI tomis sukilimo va
landomis saugojo Kauno mieste svarbius 
komunikacijos objektus, geležinkelio 
tunelį, o A. ŽALDOKAS - Smilgių 
valsčiuje, būdamas LAF'o nariu, jau 
pirmąją sukilimo dieną surinko ginkluotą 
grupę savanorių, užėmė valsčiaus 
savivaldybę ir nuginklavo komunistinę 
miliciją.

Visų sukilėlių žygiai vienodai svarbūs 
ir reikalingi, tik šiandien dar tinkamai 
nėra įvertinti. Gaudami (priimdami) 
Sukilėlių Sąjungos nario pažymėjimą 
jie vėl taria: „Tegul pašauks TĖVYNĖ, 
mes, kad ir seni, vėl būsime pirmaisiais 
gynėjais - kovotojais!...

Garbė kovotojams už Lietuvos laisvę, 
nepriklausomybę, jos suverenumą! 
Sveikatos jiems linkime jų garbaus 
amžiaus dienose.

Damijonas Riauka
Lietuvos Sukilėlių Sąjungos tarybos narys 

ir įgaliotinis Kauno apygardoje

tik išaiškinus šelpiamo asmens arba jo šeimos 
sveikatos būklę bei buities sąlygas, aplankius 
jį(ją) namuose ir užpildžius socialiniai remtino 
psmens anketą. Pinigus, gautus per Soc. 
komisiją, skirsto skyrių tarybos, veikiančios 
po visą Lietuvą. Kiekvienadš jų (skyrių) turi 
patiekti 'LPKTS Socialinei komisijai pilną 
ataskaitą.

Tokiu būdu Socialinė komisija kaupia

A. f A. Stefos Iviišleikienės 
atminimui, vietoj gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju $ 20.

Juozas Donela

PADĖKA
Mūsų brangiai motinai, anytai ir seneleia.a. Carol Coxmirus, nuoširdžiai 

dėkojame visiems draugams ir pažįstamiems už dalyvavimą kapinėse, už gražias 
gėles ir gautas užuojautas raštu, žodžiu ir spaudoje.

Jūsų nuoširdžios užuojautos labai paguodė mus visus mūsų liūdesyje.
Su gilia padėka

!AUSTRALIJOS

k I IITIMI

► FONDUI

AUKOS

Aukos, gautos per mūsų įgaliotinį 
Geelonge Adolfą Obeliūną.

AtA. Algirdui Bertašiui mirus, vieto
je gėlių aukojo:

30 dol. Geelongo Apyl. valdyba (900).
Po 20 dol:
Geelongo sporto klubas "Vytis" (265),
S. ir L. Bungardai (305),
10 dol. J. Manikauskas (465).

Vincas Ališauskas
AL Fondo iždininkas

AUKOS "MŪSŲ PASTOGEI"
V. Urbonienė SA $ 5.00 J. Makūnas NSW $ 5.00
T. Kašauskas SA $ 5.00 V. Pazereckas Vic. $ 15.00
L. Vitkūnienė SA $ 5.00 J. Repševičius WA $ 15.00
Mrs. R. Zemdegs VIC $10.00 V. Baltuška Vic. $ 5.00
V. Grybas NSW $20.00 E. Muceniekas Vic. $ 5.00
A. Šidlauskas NSW $ 5.00 V. Vaitkevičius Vic. $ 5.00
J. Daubaras NSW $ 5.00 Mrs. V. Bladzevičius Vic. $ 5.00
V. Bakaitis NSW $15.00 M. Saženienė Vic. $ 5.00
V. ir R. Mataitis NSW $ 5.00 J. Balčiūnas Vic. $ 15.00
Mrs. M. Sakalauskas NSW $20.00 E. Margan-Marganavičius Vic. $ 5.00
J. Pieta NSW $ 10.00 F. Borumas ACT $ 5.00
Mrs. M. Linas NSW $ 10.00 V. Jašiūnienė NSW $ 5.00
Mrs M. Kemėšis VIC $ 5.00 Melboumo Katalikių
J. Meiliūnas VIC $15.00 moterų draugija Vic. $200.0
S. Tamašauskas VIC $ 5.00 F. Luckienė Qld. $ 5.00

B. Mazgelis NSW $ 15.00 Dėkojame už aukas! J Red.

Melbourne pensininkams
Sekantis Melboumo Lietuvių pensininkų sąjungos narių susirinkimas įvyks kovo 

mėn. 12 dieną. Bus renkama nauja valdyba. Neužsirašę prašomi paskambinti V. 
Kružienei arba H. Sadauskienei. Taip pat prašome paskambinti, jei kas yra užsirašęs, bet 
negalės dalyvauti. H.S. Sekretorė

PRANEŠIMAS
Našlaičiams, seneliams ir tremtinių šeimoms Lietuvoje sušelpti, SStįJfiėjaus Gy ro

jo Rožančiaus būrelis ir Sydnėjaus lietuvių katalikų kultūros draugija praves rūbų u 
vaikų žaislų rinkliavą. Surinkti rūbai bus persiųsti sekančia labdaros siunta į Lietuvą.

Tautiečiai maloniai prašomi atliekamus rūbus ir vaikų žaislus, pristatyti p. A. 
Savickienei. 82 John St., Lidcombe, tel. 649 9399.

Rūbų vajus truks iki kovo mėn. 10 d.
įg®sszszsstszsesjsas2sasjsjsassisjsisasas»saasa5i5isssssai
informaciją apie iš visur gautą paramą ir kam 
ji buvo duota".

Gal būtų išvengta nesusipratimų, kas 
liečia aukas LPKTS-gai, jei aukotojai bandytų 
koordinuoti savo paramą (VLM) ir siųstų ją į ■ 
Melboumo skyrių. Aukas siųskite:

TALKA, LPKTS-gos sąskaita 9441, 
pažymėdami aukotojo vardą ir kam ta auka 
skiriama.

„LPKTS valdybos ir Socialinės komisijos 
narių nuomone, jūsų aukas mes geriau 
panaudosime, jei gausime iš jūsų pinigus, 
skirtus tam tikslui. Pastaruoju metu situacija 
Lietuvoje smarkiai pasikeitė. Iš vakarų 
Europos atvežama labai daug dėvėtų vyriškų, 
moteriškų ir vaikiškų rūbų, gal kiek mažiau 
avalynės, irpardavinėjamažem'omis kainomis. 
Bet vis tiek reikia turėti pinigų, kad ir už mažą 
kainą būtų galima nusipirkti. Taigi, mes

Laurie ir Marina Cox su šeima

At A. O. Bratanavičienei mirus, vieto
je gėlių aukojo:

30 dol. Geelongo Apyl. valdyba (930).
Po 20 dol. V. Breneizeris (40),
J. ir K. Starinskai (275).
Po 10 dol. V. Aukštiejus (420),
E. ir V. Bindokai (160),

O. Šrėderis (445),
V. Salovėjus (275).
5 dol. J. Manikauskas (470).
20 dol. M. Andrikonienė (420) paau

kojo Fondui, įsigydama M. Kymanto - 
Klajūno išleistą leidinį "Tau, Tėvyne, 
mūsų giesmės, dainos".

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.

S.L.K.K.D-jos valdyba

t&sissisisssisisisisssisisis^ 
galėtumėm daugiau žmonių paremti, nes 
žinome kam ir kokių rūbų ar avalynės reikia į 
skurdą patekusiems“. Baigdama savo laišką, 
A. JuškevičienėLPKTS pirmininko irvaldybos 
vardu taria ačiū Australijos lietuviams už 
parodytą nuoširdumą. j.

’ V.L. MaCys 
LPKTS ats; Australijoje

II© U® r© U© Ii© t© t© I-© !•© •-©

MIELI BENDRADARBIAI
nors ir sumažinome šriftą, nors ir ban

dome "suspausti" straipsniu^ bet vis dar 
negalime visų straipsnių, visų laiškų 
sutalpinti!..

Jie pasirodys sekančiuose numeriuose!
Red.
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DĖMESIO !
Tėvynės Sąjungos Sydnėjaus skyriaus valdyba praneša, kad Kovo Vienuoliktosios 

sukakties proga rengiama diskusinė popietė. Kalbės prof. Algis Kabaila, tema: "Aršu 
Nepriklausomybės atstatymo paskelbimu pasibaigė kova dėl nepriklausomybės?"

Data: sekmadienis, kovo 10 d. 2 vai. po pietų.
Vieta: Sydnėjaus Lietuvių klubas, viršutinė salė.
Visi maloniai kviečiami apsilankyti. Rengėjai

SYDNĖJAUS LIETI VII 
NAMUOSE

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

Pranešame, kad dėl mažo publikos domėjimosi, 
VIŠČIUKŲ IR VĖŽIUKŲ VAKARONĖ, 

ruošta kovo 8 d. ATŠAUKIAMA!
PRANEŠIMAS

Vilnijos krašto lietuviškoms mokykloms yra labai reikalingi vaikiški ir nevaikiški 
tautiniai kostiumai, kad mokiniai galėtų pasirodyti šokdami tautinius šokius. Tautiniai 
drabužiai gali būti ir seni. Mokyklos drabužius persisiūs pačios.

Tautiečiai maloniai prašomi atliekamus tautinius kostiumus paaukoti ir pristatyti p. 
Savickienei, 82 John. St, Lidcombe, tel. 649 9399.

Surinkti rūbai bus persiųsti sekančia labdaros siunta į Lietuvą.
A. Giniūnas

Sydney Lietuvių katalikų kultūros draugijos vardu.

SYDNĖJAUS ŽID1NIEČIAMS !
Sekanti Sydnėjaus skautų Židinio sueiga įvyks kovo 17 d. 4 vai. po pietų Lietuvių 

klube, Bankstown'e.
Vyks Židinio reikalų aptarimas, vadovybės rinkimai ir t.t.
Praleidę praeitą vasarą Tėvynėje, papasakos savo įspūdžius.

Tėvūnas ir Kanclerė

Kovo 31d. (sekmadieni) 2 vai. po pietų 
Lietuvių klube jvyks tradicinis

Laukiame visų atvykstant!

Klubo valgykla veikia
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadienius 

nuo 6 iki 9 vai. popiet
Sekmadieniai* nuo 1 iki 8 vai. popiet

LABDAROS SIUNTINIAI
Papildomai pranešu, kad yra pakeisti mažų dėžių išmatavimai. Firma sumažino dėžes 

dėl to, kad anos išmatavimai netiko konteinerio išmatavimams.
Mažų dėžių išmatavimai: 23cm.x 35cm.x 46cm.Sumažinus dėžes, tenka sumažinti ir 

persiuntimo kainą. Mažų dėžių persiuntimas dabar kainuos $ 25.00.
Didelių dėžių išmatavimai: 69 cm.x 46cm.x 46cm., kaina pasilieka nepakeista -$65.00
Abiejų dėžių svoris lieka tas pats - 30 kg. Tai yra Lietuvos muitinės reikalavimas.
Sydnėjaus ir apylinkių tautiečiai pasitikrinkite savo užsakymus ir jeigu norite pakeisti 

dėžes, skambinkite Aųtanui Kramiliui tel. 727 3131.
Konteineryje dar yra daug vietos. Pasinaudokite šiuo transportu, nes jis gali būti 

paskutinis iš Sydnėjaus. Antanas Kramilius
ALB Sydnėjaus apylinkės valdyba

RIBOTO LAIKO 
ORO KELIONIŲ KAINOS 

į 
i VILNIŲ i

Nuo $ 1950 asmeniui 
(Kelionėms nuo 16.4.1996 iki 20.6.96' 

Užsisakyti ir sumokėti iki 25.3.96

Galima gauti tik per:

Maloniai kviečiame atsilankyti Lietu
vių Klube, Bankstowne,š. m. kovomėn. 
10 d. 4 vai. po pietų pasižiūrėti svečių 
iš Lietuvos Audros ir Arūno Matukų ke
lionių filmų.

Tikime, kad atsilankysite ir duosite 
mums progą su jumis atsisveikinti prieš 
tolimesnes keliones.

Audra ir Arūnas Matukai

S

><O’D44\ aukos
£ AUSTRALIJOS
B LIETUVIŲ£1 FONDUIS

A.A. Bonifacui
Butkui Melbourne 

mirus, vietoj gėlių aukojo: 
$ 50 J. Balčiūnas (2090).

i UYATTTWAIF TRAVEL i
PTELtTD.

P—48 The Boulevarde, Strathfield -135 
Tel.(02) 745 3333. Fax (02) 745 327.
Lic- 2 TA 000 888 ACN 001 344 23

BALTIJOS KELIONIŲ EKSP1RTAI j 
™ ■■ ■■* ■■* ■■■ ■■■ ■■* ■■■ MM ■■■ ■■ ■■■ *■■ HM am ■■ HM ■ ■■■ hJ

po $ 20 G. ir D. Žemkalniai (315)
A. ir J. Šimkai (185)
A. ir B. Staugaičiai (580)
V. ir G. Ališauskai (1305)

$ 20 E. Karblane (210) Vasario 16 d. 
proga.

Nuoširdus ačiū už aukas.
Vincas Ališauskas

AL fondo iždininkas

TREMTINIŲ NAMŲ VAKARONĖ 
MELBOURNE 1996.2.24

REMKITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, švietimą, 
.•nerią (r Kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Aondą stiprinsime irj ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosime jo 
narinis ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai 

’ angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

Al ;ST R ALI AN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street,North Melbourne, Vic. 3051

Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:
, ; P. t) Box I i; North Melbourne, Vic. 3051

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

Įėjimo bilietai $ 2260
Negalėjusių dalyvauti aukos:
Surinkta p. Kražienės ir p. Pet
ruševičienės $ 150
V. ir R. Šemetai $ 100
Z. Augaitis $ 20
A. ir A. Kesminai $. 20
J. Rickis $ 10
F. Sodaitis $ 10
p. Šaulys $ 10
A. Damper $ 10
J. Krasauskas -$ 10
M. Kemėšis $ 10
P. Pellen $ 10
Shmeter $ 10
L. Milvydienė $ 10
Dr. kun. P. Dauknys $ 20
p.p. Pietai $ 10
p. Griškelis $ 30
p. Dudėnienė $ 10

p. Barkienė $ 10
Loterija $ 924
Viso pajamų $ 3644
Išlaidos $ 455
Tremtinių namams 3189.00

Pinigais neįkainuojamas yra įsų darbu 
ir širdimi prisidėjusių pagelbinkų įna
šas, loterijos fantų ir pyragų dūmojimas. 
Visiems, kartu ir MelboumcLietuvių 
klubui, už patalpas neimant lokesčio, 
nuoširdus ačiū, kurį išreikšti žodiais.deja, 
yra neįmanoma. Rengėjos

AUKOS TREMTINIŲ NAMAMS
Vakaronė Melbourne $ 3189
K. Augūnienė $ 100
A. Stasytis
J. ir B. Jonavičiai, Vasario

$ 50

16 d. proga $ 50
I. ODwyer, pagerbdami trem
tinį poetą a.a.Alfonsą Stabingį $ 20
Viso iki 25.2.1996 $ 66189.00

TALKA

Mūsų Pastogėlietuvių laidojimo biuras
v Funerals of Distinction f

17 RAILWAY PDE„ FAIRFIELD, N. S. W.
TeL 724 541)8. Veikia 24 valandas per parą.
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