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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
Litas bus pastovus, o vanduo 

tekės į kainą
„Bandoma raminti užsienio investuo

tojus“ - „Lietuvos Ryte“ (2 psl.) pateiktoje 
V. Vyšniauskokorespondencijojekome ri
tuojamas pirmadienį Lietuvos radijui 
prezidento Algirdo Brazausko duotas 
interviu, kuriame jis sakęs, jog sieks, kad 
Lito patikimumo įstatymas būtų papildy
tas pataisa, kuri garantuotų pastovų lito 
kursą ik i 1999 metų. Pasak Vilniaus banko 
valdybos pirmininko J. Niedvaro, jį „la
biausiai gąsdina konkreti data, kuri lyg ir 
lemia tai, kad visi planai ir projektai bus 
vykdomi iki 1999 metų, o kas bus vėliau - 
neaišku". Prezidento idėją taip pat čia 
komentuoja LPK viceprezidentas M. 
Aleliūnas, Ekonominių tyrimo centro 
direktorius E. Maldeikis, Lietuvos 
Investicijų agentūros direktorius A. 
Avižienis/1996.02.28).

Galima tik priminti, kad Lietuvoje 
infliacija buvo daugiau negu 30% didesnė, 
negu JAV-jose, prie kurių dolerio litas yra 
pririštas. Deja, sprendimus darantieji 
niekaip negali suskaičiuoti kiek yra du 
kart du ir kad dirbtinas valiutos kurso 
nustatymas - tikriausias kelias į ekonomi
nę katastrofą, panašiąį tą, kuri ištikoSovie- 
tų Sąjungą.

Valstybės vardu - sau į kišenę
„Valstybės vardu - sau į kišenę“ - L. 

Pečeliūnienės publikacija „Lietu vos Aide“ 
(1-4 psl.), kurioje toliau kalbama tuo 
klausimu, apie kurį buvo rašyta anks
tesniuose šio laikraščio numeriuose - apie 
10 mlrd. dolerių kreditinės linijos per 
„Tauro“ bankų istorija. Žurnalistė dar kartą 
akcentuoja, jog praėjusį penktadienį 
laikraštyje išspausdinta dokumento 
faksimilė „įrodo, kad 10 mlrd. dolerių 
kreditinė linija per "Tauro "banką nebuvo 
tik "kreditų paieška", kaip teigia G. 
Konopliovas, o šis tas daugiau “.Sakoma, 
jog „LA." pasisekė rasti dar vieną žmogų, 
kuris patvirtino, jog 10 mlrd. kredito isto
rija iš tikro buvusi - kaip teigia šaltinis, 
„kurio pavardės "L. A." linkęs kol kas 
neatskleisti", jis pats ne vieną kartą buvęs 
vyriausybėje. Publikacijoje keliamas 
klausimas, „kodėl M. Stankevičius ir R. 
Šarkinas neanuliuoja A. Šleževičiaus ir K. 
Ratkevičiaus parašų?“(1996. 02. 28).

Savo ateitimi susirūpinę busimieji 
medicinos darbuotojai

Vilniaus universiteto Medicinos 
fakulteto, Kauno Medicinos akademijos 
studentai rinkosi į Sveikatos apsaugos 
ministeriją. Jie išsakė savo pagrindinį 
reikalavimą: panaikinti pirminės rezi
dentuos studijas. Šešerius metus medicinos 
mokslus studijavę jaunuoliai, dar metus 
žinias privalo gilinti pirminėje reziden- 
tūroje, dažniausiai išvykdami į rajonus. 
Toliau norint studijuoti, reikia išlaikyti 
egzaminus į antrinę rezidentūrą ir, 
priklausomai nuo pasirinktos speciali
zacijos, dar studijuoti dvejus, ketverius ar 
šešerius metus. Pvz., norint tapti neuro- 
chirurgu, reikia mokytis trylika metų.

Dažnai medicinos mokslus baigę 
medikai iš medicinos pasitraukia. Valsty
bei tai kainuoja virš 12 mln. litų.

Sveikatosapsaugos ministras A. Vinkus 
atsakymą dėl rezidentūros pažadėjo duoti 
po dviejų mėnesių.(LTV „Panorama“- 
1996.02.27).

Čiurlionio menų gimnazijoje
Vilniaus M. K. Čiurlionio menų 

gimnazijoje meninius gabumus lavina 
beveik 800 būsimų muzikantų, dailinin
kų iš visos Lietuvos. Deja, mokykla, o 
ypač internatas, gali būti uždaryti, nes jos 
skolos jau siekia 650 000 litų, o sąskaita 
banke užšaldyta,(LTV „Panorama“ 1996. 
02.27).

Profesinių sąjungų kongresas
Vilniuje vyko Profesinių sąjungų cen

tro 5-asis kongresas. Jis vienija 14 šakinių 
profsąjungų, jų gretose - beveik 100 000 
narių.

Kongrese kalbėta, kad būtina remti 
smulkų verslą, reformuoti mokesčių 
sistemą, mažinti valdymo išlaidas, derėtis 
su vyriausybe, o svarbiausia - atsisakyti 
politinio neutralumo. Priimta rezoliucija 
dėl ekonominės ir socialinės krizės, dėl 
profsąjungų veiksmų koordinavimo, 
politinės ori.itacijos.(LTV .Panorama“ 
1996.02.27)

„Klaipėdos maistas“
Konkurencijos tarnyba akcinei ben

drovei „Klaipėdos maistas“ skyrė 140000 
litų baudą. Nustatyta, kad ši bendrovė, 
naudodamasi padėtimi mėsos konservų 
rinkoje, nepagrįstai padidino mėsos kon
servų kainas ir tuo padarė žalą varto- 
tojui/LTV .Panorama“ 1996.02. 27)

Kauno UAB „Grifas“
Mažeikių rajono apylinkės prokuratū

ros pareigūnai atliko kratas vietose, 
susijusiose su Kauno UAB „Grifas" veikla.

Sausio mėnesį pareigūnai sulaikė šios 
firmos du automobilius, gabenusius iš 
Rygos į Minską 53 000 litrų A 98 markės 
benzino. Pradėjus tyrimą paaiškėjo, kad 
nurodytos firmos - krovinio priėmėjos - 
Minske visai nėra.(LTV „Panorama“ 1996. 
02.27).

Sutartis su Uzbekistanu
Į Vilnių atvyko Uzbekistano Teisin

gumo ministerijos atstovai derėtis su 
Lietuvos Teisingumo ministerijos atstovais 
dėl galutinio teisinės pagalbos sutarties 
teksto. Jei pavyks suderinti nuomones, 
sutartis bus pasirašyta ketvirtadienį .(LTV 
.Panorama“ 1996.02. 27).

Lietuvos profesinių sąjungų 
kongresas

„Profsąjungų centras su partijomis 
nebendradarbiaus" - korespondencija 
„Dienoje“ (2psl.) apie vakar įvykusį 
Lietuvos profesinių sąjungų centro penk
tąjį kongresą. Be delegatų, jame dalyvavo 
seimo narys G. Paviržis, LDS prezidentė 
A. Balsienė, Profesinių sąjungų susi
vienijimo pirmininkas A. Sysas, Ūkio ir 
Valstiečių partijų vadovai. Pranešimą 
padarė LPSC prezidentas Algirdas

Kovo 11 -jq švenčiame 6-tq Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo sukaktį!

Kauno Karo muziejaus sodelyje. 1995ni. gruodis. Nuotr. Vitos Lesauskaitės

TAUTAI Į LAISVĘ PAKILUS
(Kovo 11 jj 1990)

B. Žalys

Lietuva ! - Tariu aš šiandien
Tavo vardą išdidus, 

kai Tu, tartum legendų paukštė, 
vėliai pakilai iš savo pelenų, 
sušvisdama senai regėto grožio 
laisvės varsomis trispalvėmis !------

Kankino Tave budeliai
NKVD, Gestapo mirtininkų kamerose, 
šaudė Rainiuose, Žaliojoj, Kauno fortuose, 
badu marino Sibiro platybėse, 
beprotnamiuose laikė užrakinę, 
kad Tu užmirštum laisvės ilgesį, Tėvyne!

Tu viską iškentei, Tauta manoji, viską, 
kad vėliai, išdidžiai pakėlus galvą, 
švytėtam gintaru laisvų tautų 

draugystėje —

Dar Tavo kelias laisvėn nebaigtas, Tėvyne,

Kvedaravičius. Priimtos rezoliucijos. 
Vienoje jų pažymima, kad centro orga
nizacijos turėtų įsitraukti į Seimo rinkimų 
kampaniją, tačiau kongrese nebuvo pritar
ta siūlymui, kad LPSC bendradarbiautų 
su Ūkio bei Valstiečių partijomis ir 
dalyvautų rinkimuose į Seimą.

Užsienio paskolos
„Echo Litvy“ (3psl.) spausdinamas B. 

Genzelio straipsnis „Lietuva: demokratijos 
pamokos“. B. Genzelis sako, jog „A. 
Šleževičiaus vyriausybė nesugebėjo 
suprasti būtinybės remtis vidiniais 
resursais, o ne orientuotis tik į užsienio 
paskolas, kad ir lengvatines, naudojant 
jas užsieninių prekių pirkimui. Tada šalis 
faktiškai tampa išsivysčiusių užsienio 
valstybių priedėliu... “(1996. 02. 28).

Partinių draugų mūšis
Apiepartiniųgntpių(„brazauskininkų“ 

bet mes visi į jį - gy vi ir nukankinti
- renkamės ir einam:

iš Pirčiupio sudeginto plėnių pakylom,
iš Panerių ir Kauno fortų,
iš Karagandos ir Igarkos kapinynų, 
Vorkutos ir Altajaus šachtų, 
ir iš visų pasaulio pakraščių, 
kur hunų hordos mus ištrėmę buvo--

Sugrįžlame visi - 
badu numirę, taigose sušalę, 
užmušti, pakarti ir sušaudyti, 
suskaldytom galvom, išsukinėtais 

sąnariais —
O, Lietuva, šiandien visa tauta suėjus 
švenčia Tavo džiaugsmo džiugią šventę !

Didžiuojuosi Tavim, Tauta manoji, 
kai Tu, sutraukius vergo pančius, 
Žengi, kad vėl laisva 
laisvų tautų tarpe gyventum !

ir „šleževičininkų“) kovą LDDP viduje 
rašoma „Respublikos“ (4psl.) redakcijos 
skilties publikacijoje „Buldogų kautynės 
po kilimu, arba "Kai ponai pešasi..."“. 
Sakoma, kad pralaimėję kovą dėl A. 
Šleževičiaus frakcijoje, „LDDP grupės“ 
nariai susitelkė kovai partijoje, kur šansų 
turi daug daugiau. „Savo“ partijos 
pirmininko išrinkimas beveik garantuoja 
„saviems“ Seimo krėslų išsaugojimą ir 
galimybę atkeršyti tiems, ką eksprem
jeras įvardijo „išdavikais“. Spėjama, kad į 
LDDP vadovus „šleževičininkai“ siūlys J. 
Karosą ar M. Pronskų, o „brazauskinin- 
kai“ - P. Gylį ar Č. Juršėną.

Apie tai rašoma ir G. Mikšiūno 
publikacijoje „Lietuvos Aide“ (4 psl.) 
.LDDP nesutarimai didina Č. Juršėno 
šansus“. Pateiktos .LDDP grupės“ lyderių 
A. Kunčino („Tarp mūsųfrakcijosgrupių

nukelta į 2 psl.
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Pagal sutartį, sekančiais metais D. 
Britanija turi grąžinti Honkongo koloniją 
Kinijai. Kovo 2-4 dienomis apsilankęs 
Hongkonge, D. Britanijos min. pirminin
kas John Major pažadėjo kolonijos gyven
tojams, kad po 1997 metų jie galės laisvai 
be vizų įvažiuoti į D. Britaniją. Už britus 
kovojusių Hongkongo karių našlėms pa
žadėta pilna Britų pilietybė.

Teroristinė musulmonų organiza
cija Hamas baigia išardyti taikos pasita
rimus tarp Izraelio ir palestiniečių lyderio 
Jaser Arafat. Vasario 25 d. Izraelyje susis
progdino du teroristai, užmušdami 25 
Izraelio karius ar civilius. Kovo 3 d. 
Jeruzalėje susisprogdino dar vienas Ha
mas narys,užmušdamas 19žydų.Sekančią 
dieną Tel Avivo krautuvių centre kitas 
teroristas susisprogdindamas vėl užmušė 
apie20žydų,sužeidėapie 100 kitų. Izraelio 
vyriausybė reikalauja iš Jaser Arafat 
drastiškos akcijos prieš Hamas organi
zaciją.

Utf/J

Kovo 3 d. Michailas Gorbačiovas 
pareiškė žurnalistams, kad tik jis gali 
išgelbėti Rusiją, kandidatuodamas birželio 
mėnesio prezidento rinkimuose. Politiniai 
stebėtojai yra įsitikinę, kad M. Gorbačio
vas neturi jokių galimybių šiuos rinkimus 
laimėti.

Prancūzijos vyriausybė nutarė 
grąžinti tarptautinei žaliųjų organizacijai 
Greenpeace penkis laivus, Prancūzų karo 
laivyno atimtus iš žaliųjų Pietų Pacifike 
per protesto demonstracijas 1995 m. 
rugsėjo-spalio mėnesiais.

Bangkoke baigėsi 25 Europos ir 
Azijos kraštų lyderių suvažiavimas. Tiek 
Australija, tiek N. Zelandija tikėjosi būti 
pakviestos į šiuos pasitarimus, tačiau buvo 
išjungtos dėl Malaizijos min. pirmininko

LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA 

atkelta iš 1 psl.
nėra jokių priešpriešų") ir J. Karoso 
(„Partijos institucijų nuomonė frakcijoje 
ignoruojama... Tai pavojingos partijai ir 
frakcijai tendencijos, grosiančios frak
cijos atskilimu nuo partijos") bei Seimo 
kanclerio N. Germano („Mesperdedame 
vado reikšmę, manydami, kad vienas 
Žmogus gali suderinti visas nuomones... 
Tokio lyderio dabar nėra, todėl reikia 
ieškoti kito varianto, kaip tarpusavyje 
bendrauti") nuomonės tuo klausimu. 
Publikacijoje taip pateikta „L.A.“informa- 
cija, jog „vienas iš kandidatų... Mykolas 
Pronskus pats atsisakė kandidatuo- 
ri".(1996.02.28).

Požiūris į visuomenės institucijas
„Respublikos“ (1 psl.) publikacijoje 

„Požiūris į visuomenės institucijas“ pateikti 
„Baltijos tyrimų“ atliktos visuomenės 
apklausos duomenys tuo klausimu. 

Daugiausia pasitiki informavimo priemo
nėmis (74%) ir Bažnyčia (70%). Toliau 
eina Krašto apsauga (33 %), Savivaldybės 
(31 %), Prezidento tarnyba (25%), Policija 
(22%), Lietuvos bankas (20%), teismai 
(18%), V y riausybė (17%),Seimas(16%), 
Mokesčių inspekcija (15%), komerciniai 
bankai (3%). Lyginant su sausio mėnesio 
rezultatais, pakilo tik Prezidento tarnybos 
"Mūsų Pastogė" Nr.10 1996.03.11 

dr. Mahatir Mohamad priešiško nusista
tymo. Dr. Mahatir tvirtinimu, abi valsty
bės nepriklauso Azijai ir jų įsileidimas 
sumažintų Azijos valstybių įtaką šiame 
forume.

Vasario 25 d. įvyko formalus Orto
doksų Bažnyčios skilimas. Maskvos patri
archas Aleksiejus II simboliškai iš maldų 
išbraukė Konstantinopolio (Istambulo) 
patriarcho Bartolomiejaus I vardą. Viso to 
priežastis yra tai, kad keletą dienų ank
sčiau Konstantinopolio patriarchas pri
pažino autonominės Estijos Ortodoksų 
Bažnyčios savarankiškumą ir priėmė ją 
ticsioginėn savo globon.

Vasario 27 d. J. T. Saugumo Taryba 
panaikino visas sankcijas, taikytas Bos
nijos serbams. Nutarimas priimtas po to, 
kai NATO pajėgų Bosnijoje viršininkas 
pranešė, kad serbai atitraukė visas savo 
karines pajėgas už ribų, numatytų Dayton 
taikos sutartyje.

Mokslininkai, tyrę Černobilio ka- 
tosrtofos pasėkas, paskelbė, kad atominė 
radiacija nekenkia vienai gyvūnų rūšiai, 
būtent pelėnams, pelių giminaičiams. Nuo 
radioaktyvaus maisto pelėnai darosi gajes
ni, greičiau dauginasi ir išaugina daug 
naudingų genetinių mutantų. Visa nelai
mė, kad pelėnai, būdami stambesni už 
peles, dėl savo ėdrumo yra žymiai didesni 
kenkėjai, negu pelės.

Japoniją sukrėtė naujas skandalas. 
Visų gerbiamas 79 metų amžiaus profeso- 
riusTakešiji Abe, hemofilijos specialistas, 
apkaltintas dėl HIV ir AIDS plitimo tarp 
kraujalige sergančių japonų.

1983 m. balandžio mėn. prof. Abe 
įspėjo Japonijos sveikatos ministeriją dėl 
HIV išplitimo kraujo transfuzijos būdu. 
Po poros mėnesių, gavęs pusės milijono 
dolerių kyšį iš penkių vaistų firmų, profe
sorius savo įspėjimą atšaukė. Tik 1988 m. 
įvestos reikalingos apsaugos priemonės, 
apkretus apie 1800 hemofilija sergančių 
japonų AIDS/HIV ligomis.

ir Vyriausybės reitingas.(1996.02.28).

„Dovanos“ pensininkams
„Lietuvos ryte“ (11 psl.) tuo klausimu 

rašoma korespondencijoje „ Dėl valstybės 
skolų šio mėnesio pensijos vėluos 15 
dienų". Pasak Valstybinio socialinio 
draudimo fondo valdybos direktoriaus V. 
Kuncoš, „pirmą kartą per šešerius metus 
šiemet „Sodros " biudžetasyradejicitinis ".. 
Publikacijoje pateiktos diagramos,, 
iliustruojančios 1995 bei 1996 metų 
„Sodros“ pajamas ir išlaidas, tų diagramų 
komentaras.(1996. 02.28).

Genocido įrodymai
Vilniuje, Mokslų akademijoje, įvairių 

sričių mokslininkai, valstybinės komisi
jos nariai informavo visuomenę apie 
Tuskulėnų tragediją, tyrimo rezultatus ir 
išvadas apie tolimesnę darbų eigą. .

BuvusiojeTuskulėnų dvaro teritorijoje 
buvo nužudyta apie 1000 žmonių. Dabar 
jau yra išaiškinti 706 nužudytųjų žmonių 
palaikai. Dauguma, 80%, buvo sušaudyti 
KGB patalpose.

Dabar jau baigta pirmoji tyrimo stadi
ja ir prasideda individualios identifika
cijos stadija.

Valstybinės komisijos pirmininkas J. 
Jurgelis sakė, kad darbą turėtų „ vainikuoti 
arba teismas, arba monografija, arba ir 
viena, irkita. Pagal žodinius šaltinius, dar 
turėtų būti viena vietelė tame parkelyje, 
sl.2 =============

LAIMĖJO LIBERALAI
Vasario 3 d. įvykusius Austra

lijos fcderalinius rinkimus triuš
kinančiai laimėjoliberalai,tiksliau 
Liberalų Partijos ir Tautinės 
Partijos (National Party) koalicija. 
Nauju ministru pirmininku tapo 
ilgametis liberalų politikas John 
Howard, kuris po ilgesnės per
traukos pastaruoju metu vėl 
vadovavo savo partijai. Liberalų 
laimėjimas nutraukė 13 metų 
įnikusį darbiečių (Labor Party) 
valdymą ir nustūmė jų lyderį Paul 
Keating, kuris pasitraukė ir iš 
partijos vadovo posto.

Nors balsai dar tebeskaičiuo
jami keliose rinkiminėse apygar
dose, jau aišku, kad iš 148 Par
lamento vietų liberalai turės 
mažiausiai 72, Tautinė partija -
18, nepriklausantieji - 5, gi dar- Naujasis Australijos ministras pirmininks 
biečiai gal nedaugiau 47. Šitoks John Howard.

koalicijos laimėjimas yra gretinamas su garsiuoju darbiečių pralaimėjimu 1975 mels, 
kai jiems vadovavo Gough Whitlam. Dabar darbiečiai vėl turės plačiai persitvarkė, 
nes per šiuos rinkimus parlamentan nepateko nemažai talentingais laikomųjų veiktu. 
Naujasis min. pirm. John Howard savo ministrų kabinetą dar formuoja.

New South Wales'e, kuriame darbiečiai jautėsi stipriai, jie visgi prarado apie 2 
apygardų. Darbiečių viltys nepasiteisino ir Viktorijoje. Dar labiau jiems nesisttė 
likusiose valstijose. Atrodo, jog be didėjančio nepasitenkinimo darbiečių valdyiu, 
liberalų laimėjimą dalinai lėmė ir tai, kad Australijoje yra įprasta keisti valdią, 
neleidžiant įsigalėti kuriai nors partijai.

Tarp įvairių John Howard'o rinkiminių pažadų gana patraukli yra šeimų rėmiio 
programa, mažinant mokesčius šeimoms su vaikais. Kita vertus, bus šiek tiek mažia- 
ma finansinė parama naujiems atvykėliams.

V. >n.

NAUJA LDDP VADOVYBĖ
Kaip pranešta telefonu iš Vilniaus, iš 

LDDP pirmininko posto pasitraukus 
atstatydintam premjerui Adolfui Šle
ževičiui, nauju partijos pirmininku išrink
tas dabartinis Seimo pirmininkas Česlo
vas Juršėnas. Partijos pirmininko pava
duotoju išrinktas Justinas Karosas, kuris 
pakeitė neseniai pasitraukusį Gediminą 
Kirkilą. Abu naujieji vadovai, Č. Juršėnas 
ir J. Karosas, pareigas eis iki po keletas 
mėnesių įvyksiančio LDDP suvažiavimo. 
Pastaruoju metu iškilo nesutarimų dėl 
LDDP linijos bei vyriausybinės progra
mos, pvz. Vytautas Petkevičius aštriai 
kritikavo tuos partijos aktyvistus, kurie 
pritarė Adolfo Šleževičiaus atstatydinimui 
iš premjero posto. Tuo pačiu sustiprėjo 
LDDP puolimas prieš didžiųjų miestų 
savivaldybių vadovus (paeiliui prieš

Apie musų kraštų - didžiausiame 
Azijos žurnale

Kaippranešė Vyriausybės informacinis cen
tras, Honkonge leidžiamas vienas didžiausių 
Azijos žemyno iliustruotų savaitraščių 
"Asiaweek" sausio 10 dienos numeryje šešių 
puslapių priedą paskyrė Lietuvos politiniam 
ir ekonominiam gyvenimui.

Šią žurnalo dalį po Lietuvos delegacijų ap
silankymo Kinijoje, Filipinuose, Indijoje, Viet-

kuri darnėatrasta “.Atrodo, kad dar trūksta 
1946 m. vasarą sušaudytų žmonių.(LTV 
„Panorama“ 1996.02. 27).

„Mūsiį Pastogei“ parinko ir paruošė 
dr. A. P. Kabaila, Canberra, 1996.02.29

Naujasis LR ministras pirmininkis Lau
rynas Mindaugas Stankevičius.

Klaipėdos, Panevėžio ir Kauno neras). 
Siekiama apriboti ar net panaikini ir ti
kybos dėstymą mokyklose.

v. Dn.

name pasisiūlė išleisti Londone esantirekla- 
mos korporacija "World Tribune Ltc". Jos 
atstovai, atvykę į Lietuvą, teigė, kad mūsų 
šalis,didžiausia regione, yraatkreipusi ddžių- 
jų Azijos valstybių dėmesį, su Lietuvs fir
momis ieško ryšių Azijos verslininkai.

Rašydami apie Lietuvą britų žumlislai 
pirmiausia atkreipė dėmesį į Liervos 
nacionalinės valiutos stabilumą, nelogą 
komunikacijų sistemą, gerą tranporto 
infrastruktūrą. Šioje srityje ypač donėlasi 
būsimomis laivosiomis ekonomikos zonskus 
Šiauliuose ir Klaipėdoje. Net keliuose straip
sniuose rašoma apie mūsų pajūrį -apie preky
binio laivyno ir uosto tarnybų aktyvumą, laivų 
remonto galimybes, naftos produktų trans
portavimą. Domėtasi ir turizmo Lietuvoje 
galimybėmis.

Nors priedas parengtas reklamos principu, 
jam išleisti mokesčių mokėtojų pinigų nepa
naudota. Leidinio rengimą koordinavo 
Vyriausybės informacijos centras ir LR amba
sada Londone.

"Diena", 1996 m. vasario 13. d.
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KULTŪRINĖSE PfiRfiSTĖSE
DAILININKO VLADO MEŠKfeNO 

JUBILIEJUS - 80 !

GAKBINGA SUKAKTIS

Dail. Vladas Meškėnas
Netikėtai greitai, tarp darbų, bandymų ir 

ieškojimų, tarp siekimų ir pasiekimų, tarp 
nuolatinio troškulio sukurti vis geresnius me
no kūrinius, štai ir atėjo Vlado Meškėno 
aštuoniasdešimtasis gimtadienis. Netikėtai 
greitai skrieja laikas kūrybingai asmenybei, 
kuri niekad neturi laiko žiūrėti atgal ir gyventi 
prisiminimais, nes jos laukia nauji uždavi
niai, nauji planai, nauji sumanymai.

Vladas Meškėnas gimė 1916metų vasario 
17 dieną. Jaunas berniukas, gavęs dovanų 
Leonardo daVinci knygą, buvo visai apžavė
tas ten matomais piešiniais, kuriuos jis ėmė 
kopijuoti savo mokytoj ų ir brolių nuostabai. Iš 
tų laikų išlikęs Vlado piešinys „Tėvas“ (1930 
m.), aiškiai parodo keturiolikamečio berniu
ko sugebėjimus. Todėl ne be pagrindo V. 
Meškėnas savo pirmuoju mokytoju laiko ne 
gimnazijos meno mokytojus, bet patį Leonar
do da Vinci. Tačiau šis Vlado piešinys drauge 
atskleidžiu ir Meškėno prigimtą polinkį dra
mai, stipriems išgyvenimams, vidiniams 
svarstymams, nors abejoti netenka, kad ir tuo 
metu aplinkui netrūko gražių nerūpestingų 
mergaičių veidelių.

Į Australiją Meškėnas atvyko 1949 m. su 
žmonaDanute(mirusia 1990m.)irdukraNina 
(vėliau taip pat tapusia dailininke). Kaip ir visi 
atvykėliai. Meškėnai dirbo įvairiuose fab
rikuose, tačiau skirtumas yra tas, kad kai ki
tiem svarbiausia reikėjo materialiai įsitvir
tinti, Meškėnui svarbiausia buvo tapyti. Ilgus 
metus Meškėnų šeima, augindama tris vaikus.

pragyveno mažyčiame vieno kambarėlio 
namely (10m.x6m.). Dailininkas turėjo tapyti 
kieme. Tačiau, nežiūrint tokių sąlygų, 
Meškėnas pasiekė meno aukštumas. Jo darbai 
dar Lietuvoje buvo premijuojami („Soviet
mečio aukos“). Australijojejis penkiolika kar
tų buvo prestižinių Archibaldo parodų fina
listas ir jo vardas bus įrašytas į žymiųjų Aus
tralijos dailininkų sąrašą.

Meninis dailininko kelias perėjo keletą 
pakitimų. Nuo realistinio piešinio Lietuvoje, 
Australijoje jis savo karjerą pradėjo kaip 
ekspresionalistas tapytojas. Dailininko 
dėmesys sukosi apie žmogų, tačiau jam rūpėjo 
ne vien išorinė žmogaus išvaizda, bet ir jo 
vidinis pasaulis. Apdovanotas ne tik suge
bėjimu atvaizduoti išorę, bet ir pajusti žmo
gaus nusiteikimą bei psichologinę padėtį, jis, 
tarytum burtininkas, atveria užslėptas savo 
pozuotojo mintis, perkeldamas tai ant drobės 
galingų linijų ir sodrių spalvų pagalba. Meš
kėno tapybiniai potėpiai, drąsūs ir viliojantys 
varsų įvairove, yra neatskiriama jo cha
rakteristika. Jo portretai yra mejestotiški, 
stambių išmierų - 5-6 pėdų, tačiau ir mažes
nio formato kūriniai nepraranda didingumo.

V.Meškėnas - MODELIS (1992). Pastelė.

Mieliausiai dailininkas tapo ne dėl užsaky
mų, bet dėl modelio patrauklumo, o jį traukia 
dramatiškų pergyvenimų pėdsakai, įspausti 
veide. Todėl jo kūryboje dominuoja vyresnio 
amžiaus .modeliai, ypač garsūs dailininkai: 
Weaver Hawkins, Elwyn Lynn, Russel 
Drysdale, Lloyd Rees, John Olsen, Donald 
Friend ir kiti.

Vienas iš žymiausių Meškėno darbų yra 
„Profesoriaus Adomo Varno“ portretas (1978 
m.), kuriame mes matome nuostabią spon
tanišką tapybą. Galingi ir laisvi harmoningų 
spalvų potėpiai atveria šimtamečio dailinin
ko Adomo Varno, tarytum praėjusių amžių 
pranašo, laiko sutaurintą asmenybę.

Neužmirštami yra dailininko nutapyti 
portretai jo sukurtame, kaip jis pats vadina 
„dvigubo vaizdinio“ (double image) stiliuje. 
Čia jis portretą, dažniausiai realistinį, užtapo 
antrąja dažų skraiste, kuri viena pati yra sub
tilus abstraktinis paveikslas. Tai labai jautrūs 
darbai, reikalaujantys daug laiko ir aiškūs tik 
originale bei gerose spalvotose reprodukci
jose. Vienas iš tokios rūšies ryškesnių jo dar
bų yra „Autoportretas“ (1978-79m.). Dailinin
kas save nutapė realistiškai: veidas atspindi 
kartumą, nusivylimą, kurį ypač sustiprina 
„dvigubo vaizdinio“, šiuo atveju-spalvų kirčių 
- poveikis.

Kaip matome, Meškėnas gali tuo pačiu 
laiku tapyti ir realistiškai ir ekspresijonistiš- 
kai ir prijungti abstraktų fono arba „dvigubo 
vaizdinio“ elementus. Dailininkas yra sukū-

Šiais metais dailininkui Viktorui Siman- 
kevičiui sukanka 75 metai. Jis reta ir nepapras
tai versatili asmenybė, tai didelis menininkas 
- grafikas, skulptorius, komercinio meno 
dailininkas, o jaunystėje sportininkas, da
lyvavęs Pasaulio Lietuvių olimpiadoje. Jis yra 
išvertęs į lietuvių kalbą ir iliustravęs senovės 
graikų, persų ir vengrų poezijos veikalus.

Viktoras yra vilnietis, mokėsi Vytauto 
Didžiojo gimnazijoje, po to Vilniaus Meno 
mokykloje.

Dail. Viktoras Simankevičius, šalia savo piešinio.
Sunku būtų rasti kitą dailininką, kuris tu

rėtų, savo studijų metais, tokius įžymius 
mokytojus, Lietuvos meno galiūnus. Viktoras 
studijavo tapybą pas žinomą tapybos kubiz
mo atstovą Vytautą Kairiūkštį ir ekspresionis
tą Vladą Drėmą. Vilniaus Meno mokykloje 
studijavo tapybą Justino-Vienožinskio, kito 
ekspresionisto, ir akvarelę, žinomo tapytojo, 
Paryžiaus mokyklos atstovo, Adomo Galdiko 
klasėse.

Vilniuje Viktoras ėmė vis labiau domėtis 
grafikos menu ir lankė grafiko Telesforo 
Valiaus paskaitas. Tuo metu Viktoras pradėjo 
taip pat domėtis spaudos technika ir ilius
travimo daile, kurią daug vėliau - Australijo
je, dažnai naudodavo savo kūryboje.

Iš prigimties sportininkas Viktoras, kartu 
su vilniečių grupe, vadovaujant Pranui Žiž— 
marui, dalyvavo tinklinyje ir lengvojoje 
adetikoje, šokime į aukštį irsu kartimi, Pasaulio 
Lietuvių olimpiadoje 1938 metais. Kauniečiai 
entuziastiškai sutiko vilniečius sportininkus, 
o P. Žižmaras tapo tautos didvyriu.

AtėjonelemtimūsųtautaimetaiirViktoras, 
kaip ir daugelis kitų, atsidūrė Vokietijoje. Tuoj 
karui pasibaigus, Viktoras įstojo į Munchener 
Kunstakademie ir po kelių metų, palikęs 
Mūncheną, Freiburge studijavo L'Ecole dės 
Metiers, Freiburg im Breisgau. Ten vėl susitiko 
su garsiuoju grafiku ir jo mėgiamu mokytoju 

ręs šimtus škicų, kuriuos užbaigia vienu ypu, 
per kelias minutes. Su laiku, ilgame,jo karje
ros laikotarpyje, dailininko linija laisvėja, 
drąsėja ir įgauna galingą pasitikėjimą. Tokie 
spontaniški šedevrai kaip tik ir atidengia 
dailininko linijos jėgą, laisvą polėkį ir 
sugebėjimą sugriebti žmogaus dvasinį 
gyvenimą, kaip pvz. „Modelyje“ (1992 m.).

Tai tik keli pavyzdėliai iš Meškėno kūry
bos, kuri yra plati ir įvairi. Pradėjęs kurti 
vaikystėje, dailininkas nepailsdamas, be 
perstojo, tęsia darbą toliau, vystydamas savo 
talentą. Nelabai dažnai mes sutiksime žmogų, 
kuris, sulaukęs aštuoniasdešimties, vis dar 
žiūri į ateitį, yra kupinas įvairiausių planų ir 
pajėgus juos įvykdyti. Net paskutiniuoju me
tu susilpnėjęs regėjimas nesustabdo daili
ninko užsimojimų.

Dailininko darbai yra pasklidę po pasaulį. 
DaugiausiajųyraAustralijoje.betir Lietuvoje, 
„Kazokynės“ muziejuje, Vilniuje, sienas 
puošia keturi aliejiniai ir aštuoni pasteliniai 
kūriniai iš įvairių laikotarpių.

Gimtadienio proga dailininkui Vladui 
Meškėnui nuoširdžiausiai linkime daug 
sveikatos, kad jis ir toliau nenuilstaipai kurtų 
meno šedevrus savo malonumui bei mūsų vi
sų džiaugsmui ir pasididžiavimui.

Genovaitė Kazokienė

Telesforu Valiumi.
Australijoje vedė Danutę Matulaitytę, 

žinomą lietuvių intelektualę visuomenininkę 
ir išaugino 2 sūnus. Čia atsivėrė plati meninin
ko asmenybė ir darbų lobynas. Jo darbų skalė 
ir tūris didžiulis - piešiniai, grafika tušu, 
iliustracijos, skulptūra, komercinis menas.

Viktoro technika grafikos kūryboje įvairi
- tušas, pieštukas, teptukas. Dažniausios jo 
kūrybos priemonės yra artimos jo asmenybei
- dirbti greitai, ir, kaip atrodo, be pastangų.

Tačiau kiekviena jo linija ir brūkšnys, dažnai 
užlieti pilka spalva, yra kalbantys, prasmingi 
ir turiningi. Jis mėgsta kurti žmogaus galvos 
temas, jos visuomet savitai išreikštos taupio
mis plunksnos linijomis, tiksliai atskleidžia 
charakterius irnuotaiką. Linijos darnios, daug 
pasakančios, impresionistiškos, meistriškos ir 
lakoniškai išreiškia viską - vaizduojamo 
asmens vidų, judesį ir įtampą. Viktoro darbuo
se matomi tonai, pustoniai ir linijos jaudina 
savo paprastumu ir kartu pilnumu.

Skulptūroje dominuoja, kaip ir grafikoje, 
linija ir paprastumas, detalių mažuma.

Viktoras yra daręs daug ex-libris'ų, 
kuriuose jis sumaniai, įmantriai sujungia savo 
grafikos meno individualumą su užsakovo 
charakteriu.

Viktoras daug pasireiškęs Lietuvių 
bendruomenėje kaipo emblemų, medalių, 
ženklų kūrėjas. Jis turbūt dar nei vienai 
organizacijai nėra atsakęs savo meniškų 
paslaugų. Visi darbai kruopščiai padaryti, 
realūs ir atatinkami.

Šių laikų spaudos techniką Viktoras labai 
sumaniai perprato ir meistriškai naudoja 
leidiniuose ir iliustracijose, naudodamas įgytą 
praktiką, lakią ir savitą vaizduotę bei greitą 
piešinį. Knygų iliustravimas tapo jam labai 
artimas, o skaitytojams lengvai ir greitai 
suprantamas.

Viktoras Simankevičius yra ypatinga 
asmenybė. Tai galvojantis, svarstantis 
intelektualas, neabejingas savo tautos 
reikalams, labai malonus ir draugiškas žmogus.

Ilgiausių ir geriausių metų garbingam 
jubiliatui!

Jurgis Žalkauskas

TEATRO ŽINIOS
Sydnėjiškiams gerai pažįstama aktorė La

na Stasiūnaitytė-Venskienė, su trimis partne
riais, atidarė teatro bendrovę vardu BOTH 
SIDES THEATRE COMPANY. Ši bendrovė 
stato veikalą The Shadow Box, kurio premje
ra įvyks kovo 16 d. 8 vai. vakaro "Sydney 
Street Theatre Space" patalpose, kampas 
Sydney St. ir Railway pde. Erskinville. Sezo
nas tęsis iki balandžio 5 d. Veikalo prista
tymas bus kovo 13 ir 14 dienomis. Bilietus 
platina TIKETEK. Platesnę informaciją 
jums gali suteikti Aldona Stasiūnaitienė, 
tek 638 6204. Linkime sėkmės Lanai ir jos 
grupei ir kartu kviečiame lietuvių teatro 
mėgėjus atsilankyti į jų statomą veikalą THE 
SHADOW BOX by Michael Cristofer.

„A.K.
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BENDRUOMENĖS VEIKLOJE
Tolimajame Perth'e

# ALB Perth‘o apylinkės valdyba 
Vasario 16-sios minėjimą suruošė vasario 18 
d. Jis pradėtas Šv. Mišiomis, kurias aukojo 
kunigas,, dr. A. Savickis. „Niekad nebūkit 
tėvynės priešais, nes ji yra jūsų motina. Kas 
myli tėvynę, tas myli savo žemiškojo gyvenimo 
motiną. Nesigėdinkite tos meilės, nes ji iš 
Dievo“ - sakė kunigas (savo pamoksle - red.). 
Toliau minėjimas tęstas Lietuvių namuose, 
dalyvavo 65 asmenys - seniai tiek dalyvių 
bematyta namų salėje.
Pavalgius pietus, minėjimas pradėtas S. 
Zablockienės eilėraščiu „Iš Lietuvos praeities 
ir dabarties“. Sugiedotas Tautos himnas. Po to 
kalbėjo valdybos pirmininkas apie išeivių 
likimą ir geresnio gyvenimo Lietuvoje viltis. 
Po jo kalbos dar žiūrėtas filmas apie Lietuvos 
tremtinius, jų kaulų pervežimą tėvynėn.

♦ Sausio 28 d. 8-ni lietuviai ir43 vokiškai 
kalbantieji, 3 autobusiukais vyko ekskursijon 
j New Norciją. Ekskursijai vadovavo kun. dr. 
A. Savickis. Kelionės vadovas papasakojo

Su visa širdimi ir jausmais
Taip mes, adelaidiškiai, paminėjom ir 

atšventėm 78-tąją Vasario 16-tąją - tris kartus 
su ašarom akyse išmąstėme, išgyvenome visas 
tėvynės kančias ir nueitus erškėčių kelius, tris 
kartus su šypsena veiduose kėlėme taurę prie 
lūpų,-linkėdami savo tėvynei gražios, laisvos 
ir saulėtos ateities.

Kaip jau per daugelį metų įvesta tradicija, 
Adelaidės Apylinkės valdyba iš ankstoprimena 
ir pakviečia Pietų Australijos premjerą, kai 
kuriuos parlamento narius, įvairių valstybių 
garbės konsulus ir daugelį savų tautiečių 
atšvęsti Nepriklausomybės šventę Lietuvių 
namuose. Vasario 16-tą d., penktadienio va
karą, prie gražiai išpuoštų stalų, visus susėsti 
pakvietė Šarūnas Vabolis. Pasveikinęs ir 
paaiškinęs šio vakaro reikšmę, pakvietė 
Adelaidės Apylinkės valdybos pirmininkę 
Janiną Vabolicnę tarti žodį. Pirmininkė savo 
specialia būdo ypatybe - „charisma“, labai 
maloniai visus nuteikė ir jausmingai bei įdo
miai padarė įžangą į vakaro pradžią. Šių dienų 
stovį Lietuvoje - sėkmes ir sunkumus - atvėrė 
antras kalbėtojas, LR garbės konsulas Jurgis’ 
Jonavičius. Pereitais metais šiame pobūvyje 
dalyvavo pats P. Australijos premjeras Hon. 
Dean Brown, šį kartą jį atstovavo malonus 
lietuvių draugas Julian Stefanie, kuris metų 
metais artimai su lietuviais bendravo ir mūsų 
vargus, nelaimes gerai pažįsta. Naujas šiame 
parengime veidas buvo opozicijos lyderio 
Ralph Clark, kuris, kaip prisipažino, greitai 
turėjo išmokti Lietuvos istoriją ir jos patirtus 
vargus. Pastebėjome, jog jis yra gabus mokinys, 
nes savo kalbojeišryškinosvarbiausius istorijos 
faktus ir parodė esančios būklės supratimą bei 
užuojautą mums, atskirtiems nuo savo tėvynės.

Puikios valdybos paruoštos vaišės, gera 
atmosfera, keliamos taurės už tėvynę, visus 
nuteikė maloniai ir pakiliai. Didelė padėka 
mūsų valdybai už šį sėkmingą veiklos reiškinį 
- turėti nuoširdžių draugų parlamente.

Per vietinį biuletenį „Šventadienio Balsą ir 
Lietuvių Žinias“, LR garbės konsulas J. 
Jonavičius pakvietė visus Adelaidės lietuvius 
tos pačios dienos (penktadienį) rytą 11.30 vai. 
susirinkti Lietuvių Katalikų centre ir „atšvęsti 
Nepriklausomybės šventę kartu su mūsų 
tėvynainiais“. Vaišės buvo suneštinės, o vynu 
pavaišino parapijos „Caritas“ taryba. Gaila, 
kad nei dirbantieji, nei mokslus einantieji 
tokiu laiku negalėjo dalyvauti, nes penkta
dienis dar darbo diena.

Jau nuo pirmųjų metų, Adelaidėje Vasario 
16-tąją lietuvių bendruomenė švenčia 
sekmadienį. Tad ir šiais metais, vasario 18-tą 
dieną 10.30 vai. pakilo vėliavos Lietuvių na
mų sodelyje, o 10.45 vai. - Lietuvių Katalikų 
centre. Čia gražų ir prasmingą žodį tarė 
Alfredas Vitkūnas: „Mintimis jungiamės su 
praeitimi, jaudinomės dėl dabarties ir su vilti
mi žiūrime į ateitį “. Jis iškėlė ir pagerbė mūsų 

. tėvus ir senelius, kurie be Maršalo planų ir be 
"Mūsų Pastogė" Nr.10 1996.03.11 psl.,4

apie New Norcijos kolonijos įkūrimą, jos 
vienuolyno bei bažnyčios istoriją. Vidurdienį 
nueita į koplyčią dalyvauti vienuolių maldų 
apeigose. Vėliau, sugedus vienam autobu
siukui, nueita jmuziejų.bažnyčiųirkt. pastatus, 
namo grįžta apie 7.30 vai. vakaro.

• Perth‘o ALB apylinkė kovo 8 d. ruošia 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 6-šių 
metų sukakties minėjimą. Apie tą patį laiką į 
Perth'ą atvykstant iš Lietuvos laukiamas ir. 
kun. Ramašauskas, žadąs čia pravesti 
rekolekcijas.

# Vasario 23 d. Perth‘o „Tauro“ ir 
privačių klubų golfininkai Wembley Downs 
golfo lankose varžėsi^ dėl Vasario 16-tos 
pereinamojo trofėjaus, įsteigto golfininkams 
prieš 14metų. Diena pasitaikė labai karšta, tad 
dalyvavo tik 11 žaidėjų. Pirmą vietą laimėjo 
Zigmas Budrikis, antrą- J. B. Jasas, trečią - G. 
Carbo ir Elė Klimaitienė.

(„Žinutės“ Nr. 2/96)

Gėlės už laisvę žuvusiems. Jas neša A. 
Daugalienė,Š. Vabolis ir R. Stankevičiūtė

didelės pagelbos, o tik savo darbštumu, 
pareigingumu ir sąžiningumu atstatė Lietuvą 
tokią, kokią mes prisimename.

„Jų dvasia įsikūnijo ir mūsų širdyse ir, 
reikia tikėtis, kad istorijos lapuose ir mums 
bus pripažinta, kad ir mes išeivijoje atlikome 
savo pareigą - išlaikėm savyje Vasario 16-tos 
idealą “. Čia pat buvo padėtos gėlės už laisvę 
žuvusiems prie Lietuvos žemės paminklo.

Bažnyčioje taip pat nuotaika šventiška: 
įžygiuoja visų organizacijų vėliavos, spor
tuojantis jaunimas ir mokyklos mokinukai. 
Mišias koncelebruoja kun. J. Petraitis ir prelatas 
J. Antanavičius, Panevėžio katedros klebonas, 
kuris kaip tik buvo atvykęs iš Canberros, kur 
atstovavo Lietuvos moteris Pasaulio katalikių 
moterų organizacijų kongrese. Lekciją skaitė 
taip pat jauna ponia Birutė Stankevičienė 
(Stalbaitė) puikia lietuvių kalba. Svečias 
prelatas sujaudino visus savo gražiu ir 
prasmingu pamokslu apie žmogaus didybę ir 
jo niekšybę, ašaros blizgėjo daugelio akyse. 
Po iškilmingų mišių buvo galima vaišintis 
puikiais pietumis parapijoje ar Lietuvių 
namuose, kur 13.30 vai. vyko šventės tąsa - 
minėjimas. Jį pradėjo punktualiai Adelaidės 
Apyl. valdybos pirm. J. Vabolienė, priminda
ma visiems „šių dienų stebuklą - kovo 11 
dieną, kada mes, adelaidiškiai, susirinkę į 
Lietuvių namus, juokėmės ir verkėm“. 
„Žinojome, kad Lietuvai atstatytikelias nebus 
nei lengvas, nei greitas, o tačiau Vasario 16- 
tos švyturys rodė ir rodys kelią visai tautai“. 
Pirmininkė žiūrovams pristatė naujai valdy
bos iš Lietuvos iškviestą ir atvykusią pedagogę 
ir kultūrininkę Remigiją Kubaitienę, kuri 
atsivežė ir paskaitą šiai progai. Prelegentė 
jautriai ir išsamiai gvildeno mūsų tautos 
dvasingumą, po 50 metų tautos dvasinės krizės. 
Jaučiasi didelė spraga ir trūkumas naujų 
pagrindų, ant kurių pedagogas turėtų vesti 
naująją kartą. Materializmas, bei gerbūvis 
imą viršų ir išsigimsta tie idealai dėl kurių kilo

"Brandos" šokėjos išpildo programą.

Sąjūdis. Giliai išmąstytą, aukšto lygiopaskaitą 
prelegentė baigė su dovana valdybai - austu 
rankšluosčiu su Lietuvos Himno įrašu.

MeninėjedalyjeAdelaidėsmoterųOktetas, 
vad. Genovaitės Vasiliauskienės, padainavo 
tris dainas - A. Kačanausko „Šauksmas“, E. 
Balsio „Girių daina“, kur duetą išpildė A. 
Urnevičienė ir A. Kaminskienė, ir B. 
Gorbulskio „Nemuno kloniai“. Eilėraštį 
„Lietuva“ vaizdingai padeklamavo Viktoras 
Ratkevičius, o Br. Žalio „Mano tautos 
metraščiai“ meistriškai perskaitė Anita 
Patupienė. Dėkojame Dievui, kad dar nors 
viena tautinių šokių grupė po visų nelaimių 
išsilaikė Adelaidėje - tai „Branda“. Ji mums 
pašoko „Gyvatarą“, „Per girią girelę“ ir 
„Aušrelę“. B. Lapšienei sunkiai susirgus,

Su prel. Juozapu Antanavičiumi 
pasikalbėjus

Vasario 4-11 dienomis Canberroje vyko 
Pasaulio Katalikių Moterų suvažiavimas. Į šį 
suvažiavimą pavyko atvykti ir Lietuvos 
Katalikių moterų -dvasios vadui prelatui 
Juozapui Antanavičiui. Gerbiamas svečias yra 
Panevėžio katedros klebonas. Po suvažiavimo 
jis aplankė panevėžiečius Vytą ir Gediminą 
Patupus, Adelaidėje. Grįždamas, pakeliui į 
Lietuvą, sustojosavaiteiSydnėjujeirčia atlaikė 
lietuviams šv. mišias vasario 25 d. ir kovo 3 d. 
Svečias sutiko pasidalinti keletu minčių su 
lietuviškos spaudos skaitytojais

K: Žinau, kad esate gimęs 18.04.1931, 
įšventintas kunigu -12.09.1954 ir paskirtas 
Kristaus Karaliaus Panevėžio katedros 
klebonu - 12.(15.1974. Gal galite mums 
suteikti apie save daugiau biografinių žinių?

A: Mūsų, kurie gyvename Lietuvoje, 
biografinės žinios yra labai paprastos. Aš gal 
esu keistas kunigas todėl, kad per 43 
kunigavimo metus tarnavau dviejose para
pijose. Esu labai sėslus ir šuniškai saugau sa
vo namus: Pirmiausia, tai buvau paskirtas 
vysk. Paltaroko Panevėžio katedros vikaru, 
kur dirbau lOmetų. Čia buvo prisikabinę KGB 
ir visokiais būdais norėjo užverbuoti dirbti jų 
naudai. Kai nesutikau jiems dirbti, tai buvo 
atimtas darbo leidimas ir kurį laiką dirbau 
fabrike. Po kurio laiko buvau paskirtas į mažą 
Antašavos parapiją ir ten dirbau 8 metus. Čia 
pastačiau klebonijos namelį, kokį tuo laiku 
buvo galima pastatyti, nes ten nebuvo kur 
kunigui gyventi. Pagaliau vysk. R. Krikščiūnas 
paskyrė kanclerio pareigoms į kuriją 
Panevėžyje. Čia per 8 mėnesius pastačiau 
vyskupui būstinę ir suremontavau kuriją, bet 
oficialiai kanclerio paskyrimo nedavė. Paga
liau vyskupas išsiderėjo iš Religinio kulto 
vadovybės ir buvau paskirtas Panevėžio 
katedros klebonu, kur jau dirbu dvidešimt 
antri metai. Čia turiu labai daug pareigų, nors 
gal nereiktų čia jų minėti. Be katedros klebo
no pareigų, esu ir Panevėžio dekanato deka
nas, Bažnytinio tribunolo prosinodinis teisė
jas, Panevėžio Žemės ūkio mergaičių mokyklos 
kapelionas ir vienas iš šios mokyklos (kartu su 
seselėmis) atkūrėju, drauge esu ir katalikiško 
vaikų darželio kapelionas. Oficialiai esu ir 
Panevėžio Karo kapeliono pavaduotojas, bet 
darbo čia kaip ir nėra, nes pats kapelionas ten 
susitvarko. Panevėžyje yra vienintelis moterų 

grupei vadovauja Laima Fuller ir Antanas 
Pocius. Akordeonu jiems grojo mūsų viešnia 
iš Lietuvos Remigiją Kubaitienė. Visuomet 
minėjimą užbaigiame su choru, tad ir dabar 
moterys labai gražiai padainavo ..Mylėk ir 
lauk“, o vyrai tikrai vyriškai užtraikė „Vyrai 
užtraukim smagią dainą“ (Si. Žibino), o 
bendras choras sudainavo „Kūmams mūs“ ir 

"Šiaurės pašvaistė“, kurią seniai jai buvome 
begirdėję." Liluania" chorui diriguoja Vytautas 
Straukas.

Vėliavų nuleidimas vyko Lietum/ namų 
sodelyje, kurį pravedė ramovėna. Sugie
dojome Tautos Himną ir Marija Marija. 
Giedojome • visa širdimi ir jausmas - Dieve, 
padėk mūsų brangiai Lietuvai!

E. Varnienė

kalėjimas ir skaitomas didžiausii moterų 
kalėjimu Europoje, jo kapelionas iri esu aš. 
Atsikūrus Lietuvos Katalikių motei sąjun
gai, buvau paskirtas jos dvasios vad. Su šio
mis pareigomis ir atvykau į suvžiavimą 
Canberroje. Globoju kelias vidurin ir Že
mės ūkio mokyklas, skaitydamas.te paskai
tas. Tarp kitų pareigų, esu Prano Dauio aklų
jų fondo prezidentas. Mūsų fortas yra 
tarptautinės aklųjų organizacijos fderacinis 
naiys ir per šią organizaciją Lietuvis aklieji 
yra išėję į pasaulį. Panevėžyje prie tatedros 
statau senelių prieglaudą. Statybą prižiūriu 
asmeniškai aš pats ir tuo pačiu išvengiu 
piktnaudojimo medžiagomis ir darbo jėga. 
Prie klebonijos įrengiau virtuvėlę ir maitinu 
kas dieną 40 alkanų vaikų. Šią akciją remia 
parapijiečiai, mažos firmos ir eilė moterų, 
kurios dirba virtuvėje be užmokesčb.

K: Ką galite pasakyti apie įvykusį 
suvažiavimą Canberroje?

A: Lietuviams kalbėti šiame fonine nete
ko, nes reikėjo savo kalbas pristatyti prieš 6 
mėnesius ir čia mes pasivėlavome. Atvežiau 
sveikinimą iš Lietuvos, kuris buvo įtrauktas į 
bylas. Tarp eilės diskusijų buvo patiekti 
klausimai moterų kunigų reikalu, tai dau
gumoje kanadiečių ir amerikiečių moterų 
iniciatyva. Dėl šios temos buvo gautas 
prašymas iš Šventojo Tėvo, kad klausimas 
nebūtų diskutuojamas ir dėl to nekilo jokio 
triukšmo. Konferencijoje buvo naudojama 
anglų kalba ir aš, nemokėdamas angliškai, 
klausiausi vokiško vertimo. Konfecncijoje 
buvo svarstoma ir diskutuojama eit klausi
mų, liečiančių katalikių moterų problemas šių 
dienų pasaulyje. Iš New Yorko dalyvavo 
Pasaulio Katalikių moterų centrinio komiteto 
narė - lietuvė dr. Šlepetytė-Janačienė. Jos dė
ka buvo suorganizuota vakarinės maldos sesi
ja, kur su pagelba p. S. Vasiliauskienės ir 
Canberros moterų, jos giedojo dr. Šlepetytės 
sukurtą psalmę angliškai. Joms padėjo giedoti 
ir prancūzės moterys. Kitą vakarą pamaldose 
konferencijos dvasios vadas pakvietė mane 
prie altoriaus ir paprašė pakalbėti apie Lietuvą. 
Mano kalba buvo verčiama į anglų kalbą Dr. 
Šlepetytės-Janačienės. Turėjau progos 
pakalbėtiapie Lietuvos kančiųsimbolį-Kryžių 
kalną ir Popiežiaus ten apsilankymą, kur visas

' nukelta į 5 psl.
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Prel. Juozapas Antanavičius Sydnejaus skautų tarpe, po kazinuerinių pamaldų.
Nuotr. A. Kramiliaus

atkelta iš 4 psl.

pasaulis turėjo progos pamatyti šią nuostabią 
vietą, vienintelę kaip tokią pasaulyje.

K: Ar teko Jums susipažinti su Aus
tralijos lietuviais, kokie Jūsų įspūdžiai 
grįžtant į Lietuvą?

A: Su užsienio lietuviais jau turėjau pro
gos susipažinti Kanadoje ir Amerikoje, kur 
pravedžiau ten rekolekcijas dar tarybiniais 
laikais. Taigi, jūsų laisvės man tekoparagauti... 
Liūdniausia gaida tai, kad išeivijoje taurūs 
žmonės, kurie turėjo progos pažinti laisvę, 
kaip ir aš pats Lietuvoje, šiandien sensta, o 
jaunoji karta per mažai domisi lietuviška veik
la. Pastebėjau ir čia jūsų nesutarimus bendruo
se reikaluose. Aš manau, kad turėtumėte 
daugiau susikaupti prie bažnyčios ir tikėjimo. 
Gal aš čia pasirodysiu kaip fanatikas, bet tikiu, 
kad lietuvybę čia išlaikant, labai didelę rolę

Šv. Kazimiero šventė
Kovo 3 d. Sydnejaus tikintieji gausiai 

susirinko į lietuviškas pamaldas, kurias atlaikė 
svečias, prel. Juozapas Antanavičius iš Lie
tuvos. Kartu koncelebravo ir mūsų laikinas 
kapelionas kun. Dominic Tran. Mišiose 
dalyvavo ir kun. P. Martūzas. Pamaldose 
organizuotai dalyvavo uniformuoti skautai, 
pagerbdami Lietuvos jaunimo globėją Šv. 
Kazimierą. Pamaldų metu giedojo „Dainos“ 
choristai, vargonais giesmes palydint A. 
Kramiliui.

Po pamaldų parapijos salėje vyko tradici
nė Kaziuko mugė... Atsilankiusius į mugę 
svečius skaniai vaišino jaunos skautukės, 

pagerbdan.

A. f A. Stefą Kiišleikienę 
vietoje.gėlių aukojame "Mūsų Pastogei" $ 20.

Zita ir Jonas Adickai

PADĖKA
Mirus mūsų nepamirštamai ir mylimai žmonai ir senelei

A.a. Stefai Kušleiluenei
Nuoširdžiai dėkojame mons. N. Grady, aukojusiam gedulingas Šv. Mišias ir 

atlikusiam laidotuvių apeigas; Antanui Kramiliui, vargonavusiam bažnyčioje k 
tamsiam jautrius atsisveikinimo žodžius; "Dainos" choro choristams už gražias 
ir jausmingas giesmes; Danutei Ankienei už skaitymus.

Dėkojame mieliems draugams ir pažįstamiems, aplankiusiems ir prisiminu
siems Velionę namuose ir ligoninėje, dalyvavusiems laidotuvėse ir šermenyse, 
pareiškusiems užuojautą man, Margaretai ir jos šeimai ir aukojusiems "Vietoj 
Gėlių" spaudai.

Ačiū visiems, kurie mus ramino raštu ir žodžiu. Dėkojame Genutei Kaspe- 
raitienei už šermenų paruošimą ir gražiai papuoštus stalus.

Dėkojame Lietuvių klubo valdybai už rūpestį ir paramą.
Julius Kušleika, Margareta ir anūkai

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės“ prenumeratą.

atliko bažnyčia ir jūsų kapelionai. Linkėčiau 
jums vienybės ir ieškoti kelių, kas jus jungia o 
ne skirsto. Liūdina išgirsti pasisakymai, kad 
dabar Lietuva jaulaisvairmūsų darbas baigtas. 
Mieliej i, jūs atlikote labai didelį darbą, kai mes 
negalėjome kalbėti, bet tai dar nereiškia, kad 
Lietuvai jūs jau dabar nereikalingi... Dar yra 
daugybė reikalų, nors gal jie šiandien jau ir 
nėra tokie ryškūs kaip praeityje. Negalvokite, 
kad jūs esate nereikalingi. Aš labai pasimokiau 
iš jūsų. Jūsų paprastumu ir nuoširdumu galėtų 
pasekti diduma Lietuvos žmonių. Dėkoju 
visiems čia Australijoje mane priglaudusiems 
ir aukojusiems Senelių prieglaudos ir kitiems 
reikalams. Likite sveiki ir nepasenki te 1 Laukiu 
jūsų apsilankant tėvynėje Lietuvoje...

K: Ačiū už pasidalintas mintis su 
Australijos lietuviais. Ačiū už šv. mišias ir 
gražius lietuviškus pamokslus. Sudiev ir 
laimingo kelio atgal į Lietuvą!

Kalbėjosi A. Kramilius

karštomis dešrelėmis, kava ir pyragaičiais. Su 
malonumu didžiavomės prieš svečią mūsų 
jaunomis šeimininkėmis. Mugėje, kaip ir 
kiekvienais metais, „bizniavo“ kaip kas išmanė. 
Rankdarbiai, knygos, gintaras, audiniai ir 
grybai, kuriuos padovanojo Onutė Kapočienė. 
Onutė ne tik lanko ligonius, bet randa laiko ir 
rasti grybų už 200 kilometrų. Ji rinko aukas 

' Vilniaus krašto mokykloms.
Į mugę trumpam užsuko ir svečias prel. J. 

Antanavičius. Kukliai užkandęs atsisveikino.
su Sydnejaus lietuviais ir išvyko į aerodromą, 
lydimas Zitos ir Prano Andriukaičių, skry
džiui į Lietuvą.

A. Kramilius

KAIPMALOAI... *
Dėl vietos stokos, šis straipsnis apie Lie

tuvos mokyklas labai ir labai suvėluotas. 
Kitus šios serijos straipsnius spausdinsime 
sekančiuose "M.P." numeriuose. Atsip
rašome Autorę ir suinteresuotuosius!

Red.

Prieš kelias dienas sužinojau apie 
moksleiviųrašiniųkonkursąLietuvoje.kurį 
adelaidietis Vaclovas Šulcas sumaniai 
pravedė savo gimtinėje, mažame Subačiaus 
miestelyje.

1994m. apsilankęs Lietuvoje ir pamatęs 
kaip jo senelio statyta koplytėlė buvo 
slenkančių metų apnaikinta, sumanė 
finansuoti jos restauravimą. Puikus 
sumanymas, pagarbus senolių ir gimtinės 
prisiminimas! Betgi, Vaclovas Šulcas tuo 
nepasitenkino. Jam irgi rūpėjo jaunimas. 
Tad ir sugalvojo kaip jį įtraukti į Subačiaus 
istorijos prisiminimą, nes iš praeities daug 
stiprybės galime pasisemti. Panašiai juk ir 
mūsų tautos himne yra įrašyta! Vaclovas 
Šulcas skyrė rašinių konkursui 100 ir 75

liOI’lAlfClTCS ATGIMIMAS
Subačiuje yra maža Asiūklynės gatvelė. 

Toks jos pavadinimas, manoma, yra todėl, 
' kadčiabuvę gausu asiūklių, anksčiau augęs 
miškas. Iš šios gatvelės kilęs Paulius 
Preikšas, tragiško likimo poetas; Vaclovas 
Šulcas, gyvenantis Australijoje, Adelaidės 
mieste. Dar ir dabar yra žmonių, prisi
menančių V. Šulcą, jo tėvą Danielių. 
Danielius, kaip pasakoja žmonės, buvo 
geras kirpėjas, be to, kultūringas, 
išsilavinęs, vienas iš šviesiausių Subačiaus 
žmonių.

Kur dabar ta gatvė, seniau buvęs 
kaimas. Dabar jį teprimena keletas senų 
namų ir šimtametė koplytėlė. Dar laimė, 
kad ji nespėjo sugriūti, o sulaukė gerų 
žmonių pagalbos. Nuo senumo koplytėlės 
lentos buvo pajuodusios, išgraužtos 
kirvarpų, vietomis matėsi įvairiaspalvių 
dažų lopai. Bet nors ir atrodydama taip 
apgailėtinai,, ji buvo miela ir tarsi skleidė 
šilumą. Dabar, žinoma, koplytėlė daug 
gražesnė, galima sakyti, atgimusi iš naujo.

Taigi, ruošiamasi šventei. Priešais 
koplytėlę patiesiamas kilimas, statomi 
suolai. Netoliese esantys stulpeliai 
papuošiami jazminų žiedais. Pamažu 
renkasi žmonės. Ne pavieniui, o būreliais. 
Buvo ten moterų tautiniais drabužiais, 
vaikų, baltais apdarėliais. Atvyksta 
Subačiaus klebonas S. Mikoliūnas ir 
pradedama šventinimo ceremonija. 
Koplytėlės,kuri „...statyta 1889 m. Alekso 
Šulco, prižiūrėta jo sūnaus Danieliaus / 
1891-1974/, 1995 m. perstatyta vaikaičio, 
Vaclovo Šulco, gyv. Australijoj, lėšomis.“ 
Po to aukojamos šv. mišios, kurių pabaigą 
pažymėjo net pats Aukščiausiasis - 
prasidėjo smarkus lietus. Antra iškilmių 
dalis - simbolinis rakto įteikimas mažajam 
Arminui Tubeliui. Irštai trečioji, paskutinė 
dalis - skaitomas Vaclovo Šulco, koplytėlės 
restauravimo iniciatoriaus, laiškas:

„...Mačiau ir tuos, kurie per gegužines 
pamaldas klūpėjo prie šios koplytėlės, ir 
tuos, kurie šiandien ilsisi Stračnių 
kapinėse... Sibiro taigoje... Kalbėjau maldą, 

austr. dolerių premijas vietinės vidurinės 
mokyklos moksleiviams ,jo artimųjų 
šviesiam atminimui“.

Abi premijas laimėjo dvi 10-tos klasės 
moksleivės, kurios dalyvavo naujai 
restauruotos koplytėlės pašventinime. O 
tai akivaizdu iš detalaus šventės aprašymo, 
na ir, sakyčiau, kiek pastangų įdėta 
tyrinėjant Šulcų giminės praeitį. Apie tai 
galės ir patys skaitytojai nuspręsti.

Tikrai verta sveikinti Vaclovą Šulcą, 
šaunų „Lituania“ choristą, įvykdžius tokį 
puikų sumanymą. Betgi didelė padėka ir 
mokytojams: R. Urbonienei,G. Vaičikaus
kienei, R. Marcinkevičiui ir bibliote
kininkei J. Palšiūnienei, kurie pravedė 
rašinių konkursą, ir daug prisidėjo prie 
Šulcų giminės koplytėlės atstatymo 
Subačiuje.

Gal tautiečio Adelaidėje pavyzdys 
paskatins ir kitus šių skiltelių skaitytojus 
panašiai pagerbti senolius gimtinėje ir 
padėti mūsų jaunimui kurti šviesesnę 
Lietuvos ateitį.

Isolda I. Poželaitė - Davis AM

kuri kūrėsi mano mintyse... Ačiū Tau, 
Viešpatie, kad po 50 metų sudarei progą 
apsilankyti laisvoje Lietuvoje, aplankyti 
tėvelių namus, senelių, prosenelių žemę... 
Mano nuoširdi padėka klebonui Sauliui 
Mikoliūnui už koplytėlės pašventinimą. 
PonuiŠimoniui užjos restauravimą, ponui 
Gurkliui už talkininkavimą, mano gimi
naitei Genei Gurklienei už organizavimą 
šių iškrlmių.PonamsTubehamsuždaugelį 
metų koplytėlės priežiūrą ir visiems, kurie 
prisidėjot bet kokiu darbu... O aš, 
negalėdamas dalyvauti šioje istorinėje 
šventėje, kitoje žemės pusėje, Australijoj, 
klūpėsiu vienintelėj Australijoje lietuvių 
šv. Kazimiero bažnyčioje ir su ašarom 
akyse jungsiuos su Jumis maldoje.“

Nors daug ką išvaikė lietus, buvo kam 
apsėsti baltus stalus sode. Ten skambėjo 
dainos, liejosi žmonių, turėjusių progą 
susirinkti, pabūti kartu, šnekos.

Dar prieš šventinimo ceremoniją teko 
girdėti Irenos Gogelienės, D. Šulco 
giminaitės, prisiminimus. Ji pasakojo, kad 
Danielius buvęs aukštas, lieknas, žilais 
plaukais. Laikęs ožkas. Ožką turėjusi ir 
I.Gogelienė. Jos ožkelė mokėjo žaisti, 
užkabinėjo praeivius. Senelis Danielius 
mokindavęs Ireną, kaip ją prižiūrėti, kuo 
šerti.

I. Gogelienės tėvas buvo emigravęs į 
Vokietiją, Kanadą, o 1990 m. grįžo į 
Lietu vą. Sužinojęs, kad 1994 m. į Pasaulio 
lietuvių šventę atvyks iš Australijos 
Vaclovas Šulcas, labai jo laukė. Pusbroliai 
buvo susitikę, ilgai šnekėjosi, bendravo 
Deja, kito susitikimo Irenos Gogelienės 
tėvas jau nebesulaukė. Iškeliavo Anapiliu.

Norėčiau, kad koplytėlė, šviečianti 
naujomis lentomis, apgaubta medžių 
paunksmės ,Jš naujo skaičiuotų metus ir 
jungtų maldoj subatinus“, kad taptų 
neatskiriama nuo ten gyvenančių žmonių, 
kadjie žinotų, kam už tai turėtų būti dėkingi.

Jurgita Petkūnaitė
10 klasės moksleivė 

Subačiaus vid. mokyklos

PADĖKA
Sydnejaus Lietuvių moterų socialinės globos draugija dėkoja visoms ponioms, 

prisidėjusioms savo kepsniais ir fantais prie Užgavėnių popietės pasisekimo.
Visų didžiausias AČIŪ sveteliams, parėmusiems moterų draugiją savo gausiu 

atsilankymu.
S.L.M.S.G.D-jos valdyba
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^SPORTAS
Antras lietuvių laimėjimas

Š. Marčiulionio krepšinio mokyklos jaunių sutikimas Sydnėjuje.

« SKAITYTOJI ŽODIS
Kas nustebino Antanq Kramilių ?

Vasario 29 d. svečiai krepšininkai iš 
Lietuvos žaidė su stipria „Bankstown Bruins“ 
komanda. Gerai pailsėję ir atsigavę nuo 
pirmosios dienos pajūrio saulės įdegimo, mū
sų komanda atrodė labai gražiai. Lietuvos 
garbės konsului V. Šliteriui pristačius mūsų 
žaidėjus ir pasikeitus su australais atminimo 
dovanėlėmis, prasidėjo rungtynės, kurias ir šį 
kartą stebėjo didelis skaičius lietuvių, visą 
laiką griausmingai raginančių savuosius 
krepšininkus.

Rungtynes pradeda lietuviai ir tuoj pat 
veda rezultatu 6:0. Atrodo, bus lengvas 
žaidimas. Tačiau australai greitai santykį 
išlygina ir pradeda vesti žaidimą, vienu laiku 
atsiplėšdami net 10 taškų. Lietuvių žiūrovų 
tarpe jaučiamas susijaudinimas ir kėlinys 
baigiasi rezultatu australų naudai 44:39. Per 
pirmą kėlinį neįmetamos net 9 baudos.

Antrajame kėlinyje, matyt nuo savo tre
nerio gavę stiprių pamokymų, mūsų svečiai 
žaidimą pradeda labai gražiai ir energingai. 
Tuoj pat rezultatas yra išlyginamas ir vyksta 
labai aštri kova, nes australai - tiekjauniai, tiek 
ir vyrai - ypatingai šioje valstijoje, kur labai 
populiarus yra pats įtempčiausias „rugby 
league" žaidimas, krepšinį jau nuo senų laikų 
(kai dar ir aš pats žaisdavau) žaidžia labai 
įtemptai ir fiziniai skirtingai nuo švelnesnio 
europietiško ir net kitų Australijos vietovių 
žaidimo būdo. Vidury kėlinio mūsų jauniai 
taškų santykį padidino savo naudai ir jį 
išlaikė, o pabaigoje dar padidino ir baigė 
rungtynes laimėjimu 85:77. Taškus pelnė: T. 
Sanda - 20, T. Tolvaišą -18, K. Lavrinovic - 
17, P. Kaziulionis -13, A. Michniovas - 8, M. 
Reimeris -7, N. Bieliauskas -2, G. Konstantinas 
ir A. Milinavičius - 0.

Paskutines savo rungtynes Sydnėjuje 
svečiai žaidė su „Parramatta Wildcats“ - šio 
distrikto čempionais, kurių komanda buvo 
sustiprinta keliais vyresniais (virš 18 metų) 

Š. Marčiulionio krepšinio mokyklos iki 18 m. rinktinė. Klūpi iš kairės: N. Bieliaus
kas, G. Konstantinas, A. Milinavičius. Stovi iš kairės: T. Tolvaišą, treneris G. 
Vaitkus, T. Sanda, P. Kaziulionis, M. Reimeris, K. Lavrinovic ir T. Paplauskas.
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žaidėjais, žaidžiančiais antroje divizijoje (tur 
būt po pirmųjų dviejų pralaimėjimų, neno
rėjo pralaimėti ir trečią kartą). Prieš šias 
rungtynes mūsų jauniai padarė didelę klaidą, 
nes kone visą dieną praleido „Mėlynuose 
kalnuose“, bevaikščiodami ir belaipiodami po 
juos. Tas žaidėjų nuovargis buvo pastebimas 
jau po pirmųjų žaidimo minučių, kai fiziniai 
stipresni australai iš pat pradžių išvystė didelį 
žaidimo greitį dengime nuo pat mūsų krepšio 
ir geresnius prasiveržimus bei mėtymus. Jeigu 
ankstyvesnėse rungtynėse buvo geri ir tikrai 
neutralūs teisėjai, tai šiose rungtynėse, 
ypatingai teisėjaujanti mergina (tur būt jai 
nepatikomūsųjaunuoliai!), darė daug aiškiai 
pastebimų klaidų mūsų nenaudai. Rungtynės 
baigėsi australų laimėjimu ir .reikia pripažinti, 
kad šį kartą jis buvo jų pelnytai užsitarnautas, 
nes nuovargio pagauti ir vėliau dėl baudų 
mūsų komandos geriesiems žaidėjams palikus 
aikštę, lietuviai negalėjo prilygti greitiesiems 
australams. Taip kad Sydnėjuje bendras 
santykis yra 2:1 lietuvių naudai.

Svečių pagerbimas
Po rungtynių krepšininkai su savo vado

vais ir dauguma žiūrovų nuvyko į Lietuvių 
klubą. Čia, pavalgę vakarienę, susimetėį sporto 
kambarį, svetainę, pradėjo draugiškai žaisti 
bilijardą, išsivystė nuostabiai graži visų 
draugystė. Jau senai klubas nematė tiek daug 
jaunimo. Gerai pasistiprinus, numalšinus 
troškulį ir atsipalaidavus po pralaimėjimo, 
prasidėjo oficialioji dalis, kurią pradėjo' 
Lietuvių klubo pirmininkas V. Binkis, 
pasveikindamas svečius, palinkėdamas jiems 
malonios viešnagės Australijoje ir padė
kodamas už gražų pasirodymą šiame krašte. 
Vėliau „Kovo“ pirmininkas E. Lašaitis, 
pasveikinęs Sydnėjaus sportininkų vardu, kar
tu su savo padėjėju P. Andriejūnu, ypatingai 
daug prisidėjusiu tvarkant visus svečių reikalus

Turiu pasakyti, kad ir mane nustebino 
Antano Kramiliaus straipsniukas (Žr. „M.P.“ 
Nr. 7,1996), kuriame jis rašo: „ "M.P. "Nr. 5, 
I psl. rasime patalpintą Nemakščių bažnyčios 
nuotrauką su užrašu, kas neatinka jokiai 
tikrovei. Užrašas užgauna tuos, kurie žino 
kiek Prelato palikimas buvo vertas ir kam jis 
paskirtas. Prelato Butkaus intencija buvo ta, 
kad gal bus pakankamai pinigų nupirkti šiai 
bažnyčiai vargonus ar varpus. Jokiu būdu 
prel. Butkus neįsipareigojo ten pastatyti 
bažnyčią“.

Iš tikrųjų tenka stebėtis, kad bažnyčia dar 
nebaigta statyti, o jau pavardės: architekto 
(pavardės neatsimenu) ir fundatoriaus kun. 
mons. Petro Butkaus į bažnyčios fundamentą 
įrašytos. Tą pats savo akimis mačiau.

Prieš tris metus buvau Lietuvoje, aplan
kiau tą patį Nemakščių kleboną ir kalbėjausi 
su parapijiečiais apie bažnyčią, kurios sienos 
jau buvo pastatytos iki stogo; praeitais metais 
lankiausi antrą kartą ir nustebau, kad bažny
čia nedaug pažengusi į priekį: uždėtas stogas 
ir pastatytas bokštas.Paklausiau klebono, kada 
pastatysite bažnyčią? Jis patraukė pečius ir 
pasakė: -kai turėsiu pinigų. Nenorėjau užgau
ti klebono, bet pagalvojau: pinigai turėtų būti 
kišenėje, kai ant bažnyčios fundamento įrašytos 
architekto ir fundatoriaus pavardės.

Aš atsimenu, kada kun. Povilas Martūzas 
atvykoįSydnėjų, berods,jis ir pasiūlėnusipirkti 
lietuviškai parapijai bažnyčią. Dauguma tai 
idėjai pritarė ir mes pradėjome jos žvalgytis. 
Po kebų savaičių kun. Martūzas surado tokią 
bažnytėlę, pasiėmė mane, dar porą vyrų ir 
išvažiavome apžiūrėti bažnyčios. Bažnyčia 
nedidelė, bet mūsų parapijai pilnai užtektų, 
šventorius taipogi nemažas, patalpos nesu
dėvėtos, taigi, pirkinys geras, visi vienbalsiai 
sutarėme. Kun. P. Butkus neparodė noro pirk
ti, nes pinigų neturime, tačiau neatsisakė nuo 
to sumanymo. Buvo renkami pinigai ir viltis 
palaikoma. Tuo pačiu metu įsikūrė ir para
pijos „Caritas“. Rodos, galėjome ir turėjome 
progą įsigyti bažnyčią, bet kun. Butkus 
skundėsi, kad negalįs gauti iš vyskupo lei
dimo. Reikalai sustojo. Atsirado naujas 
sumanymas: kun. Butkus siūlė pirkti žemės, 
pasistatyti mokyklą, kartu būtų ir klebonijos 
patalpos, porą seselių vienuolių pasikvies- 
tume iš Amerikos ir turėtume savo židinį

čia Sydnėjuje, apdovanojo atvykusius grupės 
vadovus ir krepšininkus „Kovo“ sportiniais 
marškinėliais ir kitomis dovanėlėmis. Po to, 
labai gražų ir jautrų padėkos žodį tarė grupės 
vadovė,Š. Marčiulionio krepšinio mokyklos 
direktorė,Z. Marčiulionytė. Savo ir brolio 
Šarūno vardu ji sveikino visus, juos taip šiltai 
ir gražiai priėmusius Sydnėjuje. Ji taip pat 
padėkojo Lietuvos garbės konsului V. Šliteri ui 
už visą darbą ir rūpestį juos iškviečiant. 
Apjuosdama jį ir „Kovo“ pirmininką gražio
mis lietuviškomis juostomis, ji apdovanojo 
juos ir kitus, prie šios išvykos prisidėjusius 
sydnėjiškius, dovanomis.

Vakaras praėjo labai gražioje ir tikrai 
draugiškoje nuotaikoje. Buvo labai malonu 
matyti mūsų jaunimą taip greitai susidrauga
vusį ir susibičiuliavusį su jaunaisiais Lietuvos 
krepšininkais. Aš manau, kad tokia pati artima 
lietuviška jaunimo draugystė bus ir kituose 
miestuose, kur lik krepšininkai svečiuosis. O 
tas, ypatingai jau mūsųčia gimusiam jaunimui, 
yra gal net ir svarbiau bei reikšmingiau, negu 
rungtynės su australais, kurių metu taip 
smarkiai remiami jaunieji Lietuvos žaidėjai.

Vaikų krepšinio treniruotės
Labai greitai Sydnėjaus Lietuvių klube 

bus pradėtos vaikų krepšinio treniruotės. 
Pamačius, kaip gražiai Lietuvos jaunieji 
krepšininkai žaidžia ir reprezentuoja savo šalį, 
norima ir čia pačius mažuosius vaikus įtraukti 
į krepšinio žaidimą. Treniruočių pradžia bus 
paskelbta spaudoje, tėvai prašomi leisti savo 
vaikams tose treniruotėse dalyvauti.

A. Laukaitis 

neblogcsnį, kaip kad lenkai turi. Kai pama
čiau, kad ir tas projektas nė iš vietos nejuda, 
išėjau iš „Carito“ ir iš parapijos komiteto, 
pasitraukiau iš bendradarbiavimo ir toliau tais 
dalykais nebesirūpinau. Jeigu Antanas 
Kramilius žino, kaip testamento vykdytojas, 
kiek ir kam tie pinigai yra paskirti, tegul pra
neša, juk čia jokios paslapties neturėtų būti. 
Bažnyčia pradėta statyti ne be vyskupo žinios 
ir ne be pinigų, kol turime fundatorių, kodėl 
turėtume rūpintis ne savo reikalais. Aš 
nesuprantu A. Kramiliaus pareiškimo: 
„ Užrašas užgauna tuos, kurie žino kiek Prela
to palikimas buvo vertas ir kamjis paskirtas 
Prelato fundacija gali nieko bendro neturėti su 
jo testamentiniu palikimu.

Aleksandras Mauragis

* « *
p. Redaktoriau,
Rašau dėl Vasario 16minėjimo Australijo

je. Lietuvių bendruomenės spaudoje aprašyti 
4-riminėjimai: Sydnėjuje ir Kanberoje („Mūsų 
Pastogė“ Nr.8, 26.02.96), Latrobe Valley 
(Viktorija) originalią paskaitą paskaitė garbės 
konsulas p. K. Lynikas („Tėviškės Aidai“ 
Nr.5, 20.02.96), prof. A. Kabaila įdomią 
paskaitą paskaitė Kanberoje.

Tikiu, kad ir kituose centruose, kvpy vena 
didesnis skaičius lietuvių (dar nenutaujusių), 
minėjimai buvo surengti ir pravestlictuvių 
kalba, minint pavardes, žygius, ovas ir 
pastangas tų lietuvių, kurie vaovavo 
atgimimui, kurie pasirašė Nepriklausinybės 
aktą. Jei kas man sakytų, kad tokie praešimai 
yra nusibodę, tai turiu jiems pranešti, hd š. m. 
vasario 16 d. man paskambino žymi Iki vaite, 
kalbanti lietuviškai, dalyvavusi ir (teda
lyvaujanti bendruomenės veikloje. Jcvaikai 
kalba lietuviškai nuo „gimimo ditos" ir 
paklausė: „kaip gi ten buvo 1918-aismasario 
16 d., kas prieš ką kovojo, kas Įskebė 
Nepriklausomybės aktą ir t.t.“ Apie bmon- 
tininkus, užsilikusius caro armijos dinius, 
Želigovskį ir Lt. ji nieko nežinojo. Tų inių jai 
reikėjo, mat jos darbe, kur dirba įvairi tauty
bių žmonės, yra paprotys tautinių venčių 
proga papasakoti apie savo tautinę dinų.

Šių metų vasario 18d. Sydnėjaus Aylinkės 
valdybos surengtas Vasario 16 minėjnas, ko 
gero, buvo pirmas visame pasauly:, kuris 
skyrėsi tuo, kad buvo pravestas ne lietvių, bet 
anglų kalba. Tik Tautos himnas ii dainos 
sudainuotos lietuviškai.

Susirinkimą gana gera anglų kalbarave- 
dė Sydnėjaus Apylinkės valdybos pirmi nkas 
p. V. Juška. Pasikvietęs pagrindiniu kmėtoju 
vienos politinės partijos senatorių p. Ctmcron 
ir jo sūnų. Senatorius vėlavo apie vahndą ir 
susirinkusieji, įskaitant ir sukviestus kitų 
tautybių atstovus - konsulus, turėjo laukti, kad 
išklausytų senatoriaus propagandinę-politinę 
kalbą. Kaip tik šiuo metu vyksta Australijos 
federacijos seimų rinkimai. Ypatingai gerą 
agitacinę kalbą pasakė jaunasis Cameron, kuris 
kandidatuojaįseimąiš tos pačios, partijos, kaip 
ir tėvas. Kiti svečiai pasakė savo ilgesnes ar 
trumpesnes kai bastaippatangliškai. Lietuviško 
pranešimo nebuvo. Apskritai, susidarė įspūdis, 
kad susirinkom išklausyti vienos politinės 
partijos rinkiminę propagandą.

Toks Vasario 16 d. panaudojimas, mano 
įsitikinimu, yra tautos šventės įžeidimas ir 
paniekinimas. Kviečiu bendruomenės narius 
pareikšti savo nuomonę, atkreipiant dėmesį, 
kad nors valdybą išsirinkom patys, bet tai 
nereiškia, kad su jos visais veiksmais turim 
sutikti.

Senatorius J. Cameron yra nusipelnęs 
lietuvių tautai, bet tai dar nereiškia, kad 
svarbiausios tautinės šventės minėjimą reikia 
paskirti jo politinei propagandai ir asmens 
pagerbimui.

Su pagarba Dr. A. Viliūnas

, nukelta į. 7 psL.
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Mirus brangiai bičiulei,

A. f A. Elenai Eskirtienei
širdingai užjaučiame dukrą Ramutę, sūnų Viktorą, žentą Rodney, marčią Loretą,
mylimus vaikaičius ir visus artimuosius. Drauge liūdime

Elena Jonaitienė
Arūnas, Rasa ir Eglė su šeimomis

A. j* A. Elenos Eskirtienes 
šviesiam atminimui, aukoju "Mūsų Pastogei" $ 50.00

Elena Jonaitienė

enę
vietoj gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame $ 40.

Veronika Koženiauskienė . Veronika ir Tony Rosato

t MŪSŲ t
MIRUSIEJI

Sudiev Elenai Kaukaitei Eskirtienei

atkelta iš 6 psl.
Gerbiamas Redaktoriau,
Dalyvavęs šių metų Vasario 16-tosios 

minėjime Sydnėjuje, pasijutau kad esu ne 
minėjime, bet politinės propagandos forume. 
Išskyrus meninę dalį, didžioji minėjimo dalis 
pavirto į liberalų partijos rinkiminės pro
pagandos pristatymą.

Minėjimo garbės svečias ir ta proga pas
kaitininkas p. Jim Cameron vėlavosi beveik 
vieną valandą. Savo kalboje nei žodžiu 
nepaminėjo vėlavimosi priežasčių ir nematė 
reikalo susirinkusių už tai atsiprašyti. Neži
nau, gal p. Cameron rengėjai nurodė netei
singą minėjimo pradžios laiką. Savo kalboje 
jis nei karto nepaminėjo Vasario 16-osios ir 
jos reikšmės. Iš jo girdėjome jo asmeninę ir 
liberalų partijos politinę filosofiją.

Pasibaigus meninei daliai, buvo pakviestas 
kalbėti p. Cameron sūnus, kuris yra liberalų 
kandidatasį federalinį parlamentą Parramattos 
apygardoje. Jaunasis p. Cameron yra iškalbus 
ir išsilavinęs jaunuolis, turįs aiškią politinę 
ateitį. Deja, jis irgi nesuprato, kodėl mes čia 
susirinkome, tik girdėjome jo žodžius apie 
liberalų partijos nuopelnus ir ištartas padėkas 

y politinės veiklos pareigūnams ir padėjėjams.
Neužimant jokių oficialių pareigų ir nieko 
neatstovaujant, jam tikrai nebuvo vieta 
minėjime kalbėti, ypač dar chorui stovint 
scenoje.

Mes turime būti dėkingi politikams, kurie 
ilgus metus mums padėjo mūsų kovoje už 
Lietuvos laisvę. Bet tam yra vieta ir laikas. 
Ateityje Apylinkės valdyba, organizuodama 
svarbias tautines šventes, turi daugiau dėmesio 
kreipti, kad jos neprarastų savo iškilnumo ir 
išlaikytų savo reikšmę ir prasmę.

Kęstas Protas
• • •

Gerb. Redaktoriau,
Malonu buvo skaityti pranešimus apie 

būsimą ALB Sydnėjaus apylinkės valdybos 
raošiamą Vasario 16-sios minėjimą, kuriame 
dalyvaus paskaitininkas p. Jim Cameron.

Buvo džiugu, kad jaunosios kartos ALB 
apyl. pirm. p.V. Juška pagaliau mus išveda iš 
savo uždaros aplinkos į platesnę Australijos 
visuomenę. Juk senai mums reikėjo drąsiau 
pasirodyti tarp šio krašto gyventojų, 
pasigarsinti iš kur mes kilę, kokia mūsų šalies 
istorija. Juk daugumas esame ir Australijos 
piliečiai.

Gerbiu p. Jušką, kuris metai iš metų eina 
apylinkės v-bos pirmininko pareigas. Malonu, 
kad nepavargsta traukęs nedėkingą visuo
menininko naštą.

Minėjimo metu buvo išreikšta nuomonė, 
kad Nepriklausomybės šventės minėjimas 
buvo sėkmingas! Atleiskite, p. Juška, atrodo, 
kad ši jūsų nuomonė buvo ne tik man vienam 
nepriimtina.

Ši diena mums yra brangi, o ypač kai 
Valstybė vėl tapo nepriklausoma. Juk dau
guma, salėje susirinkusių tautiečių buvo pra
radę vilų, ar besulauks tos dienos, kai Tėvynė 
vėl bus laisva. Vasario 16-jiman, kaip lietuviui, 
yra šventa. Tą dieną norisi, kad būtų pakili 

tautiška dvasia, kad širdyje liepsnotų senovės 
laikų aukuro šventoji ugnis!..

Deja, paskaitininkas nesuprato nei dienos 
reikšmės, nei jos svarbos. Susidarė įspūdis, 
kad patekom ne į Vasario 16-sios minėjimą, o 
į liberalų partijos susirinkimą. P-as V. Juška 
gyrė liberalus, liberalai — p-nus Juškas, o 
minėjimo pabaigoje dar sulaukėme agita
cinės kalbos iš jaunojo Cameron. (Gal tai 
nujausdami, nei vienas darbiečių partijos 
atstovas nedalyvavo).

Gaila, kad p. Juška, puikiai valdantis 
lietuvių ir anglų kalbas, šio minėjimo 
pagrindiniuose punktuose vartojo vien tik 
anglų kalbą. O ar visi mūsų lietuviai, atėję į šį 
minėjimą, ją suprato?

Ačiū „Dainos“ chorui, nors trumpam mus 
surišusiam su gimtuoju kraštu. Dainuodami 
drauge su choru dainą „Geltona, žalia ir 
raudona“, pajutome šios Šventės esme.

Jus gerbiąs Algis Bučinskas

• • •
Gerb. Redaktoriau,
Paskaičius „Mūsų Pastogės“ Nr. 7 

(19.02.1996), SLMSGD-jos pirmininkės J. 
Lašaitienės įdomų ir išsamų aprašymą 
„Pagalvokime, supraskime!“, noriu bent kiek 
apibūdinti savo apie 23 metų SLMSGD 
pirmininkavimo patirtį. SLMSGD mano 
duomenimis, įsisteigė 1953-1954 metais. 
Ankstyvesnių draugijos valdybų buvo šiek 
tiek kalbėta apie „Senelių Namus“, bet nieko 
tuo reikalu nedaryta ir draugija, po kelių 
pirmininkių pasikeitimo, priėjo prie likvi
davimosi. Kai aš 1962 m. perėmiau draugiją, 
buvo rimtai sumanyta statyti Lietuvių Sody
bą vyresnio amžiaus tautiečiams, sulauku
siems gyvenimo saulėlydžio. Draugijai, 
neturint santaupų, kad galėtų įsigyti žemės 
sklypą, tik po 4 metų Žemėtvarkos depar
tamento (Lands Department) „klebenimo“, 
pavyko gauti apie 2 akrus „Karūnos“ žemės 
Nth. Engadine. Tuoj prasidėjo darbai: mano 
vyras, Antanas Baužė, su keliais draugais- 
talkininkais greitai žemę paruošė statybai. 
Draugijos valdyba išsijuosusi dirbo, kad tik 
kaip nors sukauptų lėšų, nes valdžios 
„subsidijos“ toli gražu nepakako. Darbas ėjo, 
sulaukėm prijaučiančių, bet drauge ir daug 
kritikos. Buvo šaukiančių, kad „ubagyną stato“, 
jų yra ir po šiai dienai - žinau tokių, kurie net 
nėraaplankę Sodybos ir šioreikalonei supranta, 
nei nori suprasti, bet vis tiek šaukia. Ačiū 
Dievui, kad dauguma supranta ir šį darbą rė
mė ir remia. Darbas buvo nelengvas, trūko 
finansų, taip, kad baigiant statybą, laikinai 
neturėjome lėšų net apmokėti mūsų staty
bininkams paskutinę sąskaitą ir su iždininke 
ėjom į banką prašyti laikinos paskolos, 
įrodydamos, kad neužilgo gausime naujo 
sodybos gyventojo įnašą.

Dabar dėl to draugijos turtingumo! 
Draugijai per didelį vargą pavyko pastatyti 
17 butų ir seklyčią su visais įrengimais. Tai 
padaryta jau prieš 20 metų ir dabar jau prisi- 
reikia pataisymų bei remonto. Draugija visą 
laiką rūpinasi, kad Sodyba išsilaikytų ir kad 
nereikėtų vieną gražią dieną su „kepure

Š. m. vasario 28 dieną Salės apskrities 
ligoninėj po neilgos ligos mirė visuomenės 
veikėja, lietuvė patriotė Elena Eskirtienė. Žinia 
apie jos staigią mirtį prislėgė ne tik šeimą ir 
Salėj bei Latrobės Slėnyje gyvenančius 
tautiečius, bet ir didelį skaičių draugų ir 
pažįstamų lietuvių pasklidusių visoje plačio
je Australijoje.

Elena buvo gimusi 1922 m. gegužės mėn. 
18 d.B i nkūnų kaime. Molėtų apskrityje. Baigė 
gailestingųjųseserųirakušerijos kursus. 1942 
m. ištekėjo už žemaičio Adolfo Eskirto ir po 
metų susilaukė dukters Ramutės. 1944 m. 
traukdamiesi nuo antrosios sovietų okupa
cijos į Vakarus, aplinkybių maišatyje Eskirtai 
tapo nuo dukrytės atskirti ir su ja vėl susitiko 
tik po dvidešimties metų ir didžiulių pas
tangų. 1948 m. atvykę į Australiją, Eskirtai su 
septyniais kitais lietuviais buvo nusiųsti į Salę 
atlikti darbo sutarties to miesto ligoninėje. 
Baigę sutartį ir pakėlę naujakurystės vargus, 
Eskirtai įsigijo ūkį irpasilikopastoviai gyventi 

' Salėj. 1952 m. susilaukė sūnaus Viktoro, o 
1965 m. jiems pagaliau pasisekė iš Lietuvos 
atsikeldinti ir su močiute likusią dukterį 
Ramutę.

Nuo pat ankstyvų kūrimosi metų Eskudų 
namai buvo lietuviško gyvenimo centru ir 
magnetu. Juose lietuviai susitikdavo ne tik

A.a. Vytautas Siasevičitis
Vasario mėn. 13 d. St. Marys miestelio 

ligoninėje, Tasmanijoje, mirė Vytautas Stase- 
vičius.

Apie jį žinių turime mažai. Atvyko iš Vic- 

rankoje“ prašyti banko paskolos. Sodyba yra 
mūsų visų - Australijos lietuvių - pažiba. 
Atvykę svečiai iš užsienio ja gėrisi ir gaila, 
kad mūsų tarpe tebėra tokių, kurie nesupranta 
ir nenori suprasti kiek kainuoja tokios Sody
bos išlaikymas, o tų vadinamų „turtų“, toli 
gražu, niekada nebus per daug. Todėl, mieli 
tautiečiai, drauge džiaukimės mūsų gražia 
Sodyba ir remkime draugiją bei jos užmojus!

Linkiu dabartinei SLMSGD-jos pirmi
ninkei geros sėkmės ir ateities darbuose!

Jūsų visados - su meile, 
Ona Baužienė, B.E.M.

* • •
Gerb. Redaktoriau,
Daugtriukšmo keliama ir naudojama daug 

rašalo dėl gražiai praėjusio Vasario 16-tosios 
minėjimo Sydnėjuje.

Kai kas piktinosi, kad minėjimo metu bu
vo kalbama angliškai. Negi mes, pasikvietę 
garbingus svečius, šnekėsimės tarp savęs ir 
keturių sienų lietuviškai ir lauksime, kada 
mūsų svečiai pradės eiti lauk? Jei ne tai, jų į 
kitą lietuvišką parengimą nei su duona ir
druska neprisiprašysime. Paprastas manda
gumas iš kultūringos bendruomenės to 
reikalavo. Jei kurie tautiečiai iki šiol to 
nesuprato, tai jie niekada ir nesupras. Minėjime
lietuviškai kalbėjo LR garbės konsulas V.
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šeimos šventėms, bet ir tautiškiems minė
jimams bei susirinkimams. 1952 m. pirmame 
jų kukliame butelyje gimė ALB Salės apylin
kė vėliau persiorganizavus į seniūniją, kuriai 
nuo 1966 m. iki pat susijungimo su Latrobės 
Slėnio lietuviais vadovavo Elena Eskirtienė. 
Kas turėjo laimės ją iš arčiau pažinti, tas 
nepamirš jos draugiškumo, lojalumo ir meilės 
savo šeimai.savo kraštai, kiekvienamlietuviui. 
Iš kuklaus butelio Eskirtų namai išaugę j gra
žią erdvią sodybą garsėjo savo lietuvišku vai
šingumu ir šilima. Juose susiburdavo ne tik 
vietos ir apylinkių tautiečiai, bet ir apsi
lankydavo svečiai iš tolimų Australijos mies
tų ir net užjūrių. Tuos namus puošė lietuviški 
meno dirbiniai, lietuviškos knygos, bet ypač 
lietuviškas šeimininkų širdingumas, pavyz
dingas jų šeimos glaudumas. Deja, 1973 m. 
Adolfas susirgo sunkia širdies liga. Penkio- 
liką metų Elena slaugė mylimą vyrą, neap- 
leisdama ir lietuvybės įsipareigojimų bei dar
bų. 1988 m. Adolfas mirė.

Viena palikus, Elena atsisakė keltis pas ją 
kviečiančius vaikus į miestą, aiškindama, kad 
išvažiuoti neleidžia brangūs atminimai ir 
įpras ta aplinka. Ji toliau dirbo lietuvišką darbą, 
rėmė spaudą ir į ją rašė, dalyvavo bendruo
menės suvažiavimuose, rėmė tautinius reikalus, 
padėjo visiems vargo ištiktiems. Austra- 
lietiškoje Salės visuomenėje Elena nuolat kė
lė lietuvių vardą ir buvo visų pažįstama ir 
gerbiama.

Penktadienį, kovo 1 diensųSalės Katedroj 
susirinko didelis būrys iš arti ir toli suvažia
vusių lietuvių ir australiečių Salės gyventojų. 
Gedulingas mišias laikė ir pritaikytą pamokslą 
sakė prelatas Allman. Šeimos vardu atsis
veikino žentas Rodnis Evans, lietuviškos 
bendruomenės vardu - V. Koženiauskienė. 
Tarp daugelio kitų, visi trys kalbėtojai iškėlė 
pagrindinį Elenos būdo bruožą: ji buvomoteris 
mokėjusi gyventi kitiems, dosniai duoti ir 
niekad nereikalauti atpildo.

Brangi drauguže, išėjai palikdama šviesų, 
nepamirštamą kilnios asmenybės pavyzdį. 
Ilsėkis ramybėje.

Elena Jonaitienė

torijos į Tasmaniją apie 1970 metus, gyveno 
Bicheno miestely (oli nuo Hobarto ir Laun- 
cestono ir su 1 lėtu viais ryšių nepalaikė. Liūde
sy paliko žmona Pat. S, Augustavičius

Šliteris, Aust. Lietuvių fondo įgaliotinis 
Bronius Stašionis, skambėjo gražios lietuviškos 
dainos. Labai apgailestauju, jeigu kritikai to 
negirdėjo, ar gal ir neklausė?

Kiti skundai - tai, kad minėjime nesimatė 
darbiečių partijos atstovų. Rodos, Apylinkės 
valdybos pirmininkas pranešė, kas buvo kviesta 
ir kas atsilankė. Bet čia kritikai ir vėl atrodo 
nesiklausė. Gi, pakvietimai buvo išsiųsti:

Hon. Bob Carr, NSW premjerui- neatsakė,
Mr. Stephen Kekyasharian, Director Etnic 

Affairs Commission - neatsakė,
Mr. Paul McMahon, Slate Manager Dept. 

Human Health Services - neatsakė,
Mr. Keith Owen, director NSW Immig

ration Dept. - neatsakė,
Dr. Andrew Theophanous, Parlamentary 

Secretary to Prime Minister - atsiprašė,
Hon. Bryan Vaughan, MLC - neatsakė.

Džiaugiuosi.kadįminėjimą atvyko liberalų 
partijos atstovai, kurie buvo su mumis per 
paskutinius 40 metų ir prisidėjo prie kovos už 
Lietuvos laisvę. Ką veikė didžioji mūsų 
bendruomenės dalis tais metais, gal jie patys 
apie tai pasisakys?

Antanas Kramilius, OAMJP.

nukelta į 8 psl.

7

Nr.lQ1996.03.il


ALB Hobarto apylinkės valdybos sąstatas 1996 - 1998 m.
Pirmininkas: Ramūnas Tarvydas, 26 Balmain St. Glenorchy 7010, tel. 725 147;
Sekretorius: Stepas Augustavičius, 59 Illawarra Rd., Blackmans Bay 7052, tel. 294 704;;
Iždininkas: Juozas Paškevičius, 59 Sixth Av„ Moonah West 7009, tel. 726 360;
Atstovė jaunimo ir
moterų reikalams: Loreta Eskirtienė, 13 Morison St., Claremont 7011, tel. 494 031.
Korespondenciją prašome adresuoti: Australian Lithuanian Community

59 Illawarra Rd., Blackmans Bay 7052, Tas.

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!

ŠAULIŲ SĄJUNGOS ĮKŪRĖJO MINĖJIMAS
Sydnėjaus Šaulių skyrius ruošia sąjungos įkūrėjo Vlado Putvio 67-tųjų mirties metinių 

minėjimą.
Minėjimas prasidės kovo 17 d. 11.30 vai. Lidcombe pamaldomis. Po pamaldų minėjimas bus 

tęsiamas 2 vai. p.p. Lietuvių klubo auditorijoje.
Paskaitą skaitys 1941 m. sukilimodalyvisDr. Alfonsas Viliūnas. Po to seks meninė programa. 

Kviečiame šaulius ir visus tautiečius atvykti į minėjimą ir pagerbti iškilų mūsų tautos sūnų. 
Įėjimas aukomis. Aukos skiriamos šaulių organo "Trimito" žurnalo paramai.

Šaulių sąjungos Dariaus ir Girėno vardo Sydnėjaus skyrius

Dr. Kazio Martinkaus (1953 -1984) pomirtinės stipendijos fondas
A.a. biochemijos dr. Kazio Martinkaus (1953 - 1984) prisiminimui, 1985 m. jo tėvai, sesuo 

ir artimieji draugai įsteigė stipendijos fondą, kuriuo gali pasinaudoti visi laisvojo pasaulio 
lietuviai studentai, bebaigtą bakalauro arba siekiantys magistro ar daktarato laipsnių iš griežtųjų 
mokslų (biologijos, chemijos, biochemijos), ypatingai sąryšyje su vėžio tyrimu.

Norint gauti daugiau informacijos ir prašymų formas, rašyti šiuo adresu: Kristina Mar- 
tinkutė, Dr. Kazys Martinkus Memorial Scholarship Fund, 7120 S. Richmond, Chicago, 
ūlionois 60629-3011, USA. Prašymų formos turi būti grąžintos iki gegužės 30 d., 1996 m.

Kristina Martinkutė, Dr. Kazys Martinkus Memorial Scholarship Fund

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

Laukiame visų atvykstant!

Klubo valgykla veikia
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

nuo 6 iki 9 vaL popiet 
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vaL popiet

SYDNĖJAUS ŽIDINIEČIAMS I
Sekanti Sydnėjaus skautų Židinio sueiga įvyks kovo 17 d. 4 vaL po pietų Lietuvių 

klube, Bankstown'e.
Vyks Židinio reikalų aptarimas, vadovybės rinkimai ir Lt.
Praleidę praeitą vasarą Tėvynėje, papasakos savo įspūdžius.

Tėvūnas ir Kanclerė

DĖMESIO !
Tėvynės Sąjungos Sydnėjaus skyriaus valdyba praneša, kad Kovo Vienuoliktosios 

sukakties proga rengiama diskusinė popietė. Kalbės prof. Algis Kabaila, tema: "Ar su 
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. Reigėjai

Talka procentus
priskaičiuoja ir moka

kas mėnesi!
Nuo kovo mėn. Talka suteikia dar vieną patarnavimą. 
Dabar galima atidaryti 12-kos mėn. terminuoti; indėlių 
sąskaitas, kurių palūkanos bus išmokamos kiekvieną 

mėnesį.
Sąlygos: , . r m• Metimai procentai - 6.5%

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

LIETUVIU KOOPERATINĖ

TALKA žz=_„.
KREDITO DRAUGIJA

Adelaide 362 7377 Melbourne 9328 3466 Sydney 796 8662

po $ 50

ALKOS 
£ AUSTRALUOS

$20 
po $ 10

$25

Vasario 16-tos minė
jimo proga Geelonge 

aukojo:
GeelongoMoterųd-ja(175), 
V. Aukštiejus (470), 
S. Šutas (180).
Dr. A. Gružauskas.

$ 5 
$25

V. Salovėjus (295). 
F. Andrikonis (220), 
J. Manikauskas (480', 
I. Volodkienė (160), 
P. Saldukas (60).
A. Jančiauskienė (180.
C. Vaicekauskienė (19), įsi
gydami M. KymantoJainų 
knygą.

Nuoširdus ačiū už aukas.
Vincas AlLšaskas 

AL Fondo iždinnkas

SKAITYTOJŲ ŽODIS
atkelta iš 7 psl.

Gerb. Redaktoriau!
Pilnai pritariu straipsneliui, tilpusiam 

praeitų metų „Mūsų Pastogės“ 48-tame nr. 
pasirašytam „Tas Pats“, kas liečia radijo 
valandėlę. Aš irgi klausausi valandėlės kas 
savaitę. Geelonge, kiek man teko kalbėt apie 
„skaitytoją medaus saldumo balsu“, niekas 
nieko nežino - nei kas ji tokia, nei iš kur ji 
atsirado. Australijoje gyvenam jau beveik 50 
metų, bet tokios pavardės ar vardo nebuvo 
girdėt. Jos pamokymai labai tinka pradžios 
mokyklos vaikams, bet jie radijo valandėlės 
neklauso. Geelonge girdėjau tokių atsilie
pimų (gal yra ir kitokių negarantuoju) kad. kai 
tik Jokūbaitis pasako: „- dabar pristatau 
Rymantį Geli“, tai užgesinu radiją ir einu 
pašert šunį arba pasivaikščioti ir panašiai. 
Žinoma, gal būt yra vienas kitas ir kitaip 
galvojantis.

Su pagarba
L. B„ Geelongas

REMKITE
ALSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, švietimą, 
meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvainomis progomis jam aukosime, stosime jo 
nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai 
angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
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 Valdyba
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• « •
Mieli Bendradarbiai,
labai gerai gauti Jūsų laiškus į „Skai

tytojų žodis“ skyrelį. Tik - kartais - man 
atrodo - nevisuomet atsižvelgiama į tuos, 
apie kuriuos rašoma. Bijau, kad nerašytume 
vien tik tam, kad parodyti savo plunksnos 
šmaikštumą!..

Dėl vieno ar kito Įvykio, darbo, prog
ramos, pasakyto žodžio, šokame lyg įgelti, 
įrodyti „visam pasauliui“, kaip blogai tas ar 
kitas padaryta!.. Bet tik tas neklysta, kuris 
nieko nedaro! (Įdomu, ar visi kritikai yra 
„specai“ toje srityje, apie kurią reiškia savo 
kritiką?). Visi mūsų visuomenininkai dirba 
pagal savo išgales,supratimą, stengdamiesi 
tai ką daro kuo geriau atlikti!- Nevisuomet 
tai pavyksta. Bet ar dėl to jiems reikia 
„užkurti pirtį“?.. Algos už visuomeninį 
darbą nė vienas iš jų negauna, o nusivylimo 
daug.

Tąd mano atsargus patarimas:, JVeieš- 
kok brolio akyje krislo...“ - pasakytas prieš 
2000 metų, bet manau, kad jis ir dabar 
aktualus! Bet čia tik redaktoriaus nuomonė!

Red.

SKELBKTIĖS "MUSŲ PASTOGĖJE" - VISI ŽINOS!

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
v Funerals of Distinction f

17 RAILWAY PDE- FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. T1A 5408. Veikia 24 valandas per parą.

M ii s ų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. »* » . Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Skelbimai: 1 cm x 6 cm = $ 3. ® ® Už skelbimų turini redakcija neatsako.
Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

Prenumerata metams $ 45 U žsienyje paprastu paštu $ 60 N. Zelandijoje oro paštu $ 75 
U žsienyje oro paštu $ 100
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