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Lietuvos įvykių apžvalga
Lietuvos jūros siena 

su Latvija
Ginčas dėl jūros sienos su Latvija 

paaštrėjo po to, kai Latvija pasirašė su- 
lartį su Amerikos ir Švedijos naftos 
kompanijomis dėl naftos paieškų Bal
tijos jūros šelfe ginčytinoje su Lietuva 
teritorijoje. Buvo daug tartasi, susitiko 
įet ministrai pirmininkai, tačiau latviai 
tenusileido. Opozicijos lyderis Vyt. 
Landsbergis ragino Seimą, kad jis 
kienašališkai nustatytų jūros sieną tarp 
įlviejų valstybių, kaip buvo padaręs 
festijos parlamentas.
Į Artėjant Latvijos parlamento sutar
tos ratifikavimo dienai, Lietuvos 
arlamentas savo spalio 23 dienos 
osėdyje nesirįžo vienašališkai nu
rėžti jūros sieną, bet kreipėsi į Lat- 
ijos parlamentą su pareiškimu nu- 
®4ant teritoriją Baltijos jūroje, kurią 
tiko sava. Toks Latvijos susitarimas su 
jaftos kompanijomis pažeidžia tarp- 
mtinius dviejų šalių susitarimus.
Spalio 24 d. Latvijos Seimas ratifi- 

j ivo naftos eksploatavimą ginčytinoje 
.Baltijos jūros dalyje sutartį. Lietuvos 
wrzic/entas A. Brazauskas šį poelgį 

avadino .karštakošišku“ ir pasakė, 
bg tai turės neigiamą įtaką Lietuvos - 
J atvijos santykiams.
i Spalio 25 d. prezidentas A. Brazaus- 
tas pasirašė dekretą, siūlantį Seimui 
Šlubos keliu vienašališkai nustatyti 
uetuvos - Latvijos jūros sieną. Rinki
nis laimėjusios konservatorių partijos

i deris Vyt. Landsbergis taip pat siūlė 
rimui tai padaryti ir atitaisyti anks- 
įsnę savo klaidą.
Naftos kompanijų atstovai pareiškė, 

' ad, jei iki spalio 31d. Lietuva ir Lat-
• lįja nesusitars dėl sienos Baltijos jū- 
įje, kompanijos greičiausiai nepra
dės naftos paieškų Baltijos šelfe.
(Latvijos užsienio reikalų ministeri- 
įs pareigūnas Maris Riekštinš pa
liškė, kad toks vienašališkas sienų 
įstatymas Baltijos jūroje prieštarauja 
jietuvos - Latvijos 1993 metų sutarčiai 
tel valstybės sienų pripažinimo. Abie- 
k šalių prezidentai, pasitarę telefonu, 
Marė, kad derybos dėl sienų neturi 
įtrūkti.

Amerikos lietuviai už 
Lietuvos narystę NATO

JAV lietuvių bendruomenės Taryba, 
tartu su keturiomis Amerikos estų ir 
tvių organizacijomis spalio 18 dieną 
ivo bendrai susitikusios su Amerikos 

■Saugumo patarėju Anthony Lake ir 
gynybos departamento pareigūnais. Su 

lis buvo tartasi dėl JAV paramos Balti
ns šalių saugumui. To pasėkoje buvo 

i atarta kartu kreiptis į JAV prezidentą 

B. Clinton, kad Baltijos valstybėms bū- 
ų suteikta daugiau paramos ir, kad šios 
galėtų greičiau kvalifikuotis narystei 
NATO.

Susitikimas apramino iškilusį bal— 
tiečių susirūpinimą, jog B. Clinton 
administracija, paveikta Rusijos vy
riausybės prieštaravimų, ne taip uoliai 
remia Baltijos šalių įstojimą į NATO. 
Ne paslaptis, kad Rusijos vyriausybė 
jau kuris laikas bando suardyti gerus 
Amerikos ir Baltijos šalių santykius ir 
sumažinti Amerikos įtaką šiose šalyse.

Prezidentas Bill Clinton, kalbėdamas 
Detroite, paragino NATO iki 2000 -ųjų 
metų priimti pirmąsias Rytų Europos 
šalis į šią organizaciją ir pažadėjo, kad 
NATO niekada neuždarys durų po
tencialioms šalims net ir po to, kai pri
ims pirmąsias nares. Nei viena valsty
bė nepriklausanti NATO organizacijai 
negalės vetuoti santarvės dėl naujų na
rių priėmimo, sakė Bill Clinton. Taip 
pat prezidentas sakė, jog NATO turi 
bendradarbiauti su Rusija ir ši turi 
suvokti, kad NATO yra apsaugos 
organizacija ir nėra nukreipta prieš 
Rusiją.

Prezidento kalba buvo maloniai pri
imta Rytų Europos šalyse, tačiau ne
reikia pamiršti, kad tai tik Amerikos 
raginimas. NATO priklausančios šalys 
turi su tuo ne tik sutikti, bet ir būti 
pasiruošusios per eilę metų sumokėti iš 
savo kišenės milijonus dolerių.

Seimo rinkimų pasekmės
Jau kitos dienos vakare, spalio 21 d., 

suskaičiavus du trečdalius visų balsų, 
Laisvosios Europos radijas pranešė, 
kad LDDP patyrė triuškinantį pra
laimėjimą. Lietuviškų laidų vedėjas 
Kęstutis Girnius savo apžvalgoje 
pareiškė, kad konservatoriams netu
rėtų būti sunku sudaryti koalicinę 
vyriausybę su Krikščionių demokratų 
partija ir, kad Centro sąjungos paramos 
nereikės. Netikėtą pralaimėjimą patyrė 
ir Moterų partija, vadovaujama buvu
sios ministrės pirmininkės K. Pruns
kienės. Skaičiuojant balsus toliau, 
konservatorių padėtis vis stiprėjo.

Vyt. Landsbergis skundėsi, jog labai 
lėtai gaunami rezultatai iš daugia- 
mandatinių apygardų. Krikščionių 
demokratų vadovas Algirdas Saudar
gas prognozavo, jog parlamente jie ga
li turėti apie 20 atstovų. Mažosios 
partijos, bandydamos įveikti 5% bar
jerą, atsidūrė ant beviltiškos padėties 
slenksčio . LDDP atstovas Justinas 
Karosas sakė, kad jo partija esanti 
reformų ir demokratijos periodo auka.

Antrą dientį po rinkimų prezidentas 
Algirdas Brazauskas pasveikino kon
servatorius su laimėjimu, nors V.

Sydnejaus lituanistinių kursų mokiniai 1996 m., iš kairės - pirmoje eilėje sėdi 
GregFox; antroje eilėje - Francis Rochka, Helen Fox, mokytoja - kursų ve
dėja Aldona Veščiūnaitė - Janavičienė, Eglė Gailiūnaitė, Elena Cobb, Dai
na Fraser; trečioje eilėje - Romalda Cvetkovič, Gintas Fraser, Viktoras Šli- 
teris. (žiūr. straipsnį 3 - me psl.)

Landsbergis su juo susitikęs nebuvo. 
Anksčiau buvo abejojama ar prezi
dentas priims Gedimino Vagnoriaus 
kandidatūrą sudaryti naują Lietuvos 
vyriausybę. Kaip iki šiol yra pareiškęs 
prezidentas, jis nesieks konfrontacijos 
su Seimu, bet sieks bendradarbiavimo 
Lietuvos naudai. Taigi neatrodo, kad 
bus sunku sudaryti vyriausybę. Tačiau 
sunkiau gali būti su ambasadorių 
pakeitimais. Pagal konstituciją, pre
zidentas yra atsakingas už užsienio 
politiką, taigi ir už ambasadorių sky
rimą.

Pagal paskutinius davinius į parla
mentą pateko penkios partijos iš eilės: 
Tėvynės sąjunga - Lietuvos konser
vatoriai, gavę 30% balsų, Lietuvos 
krikščionių demokratų partija (10%), 
LDDP (9,5%), Lietuvos centro sąjunga 
(8%) ir Lietuvos socialdemokratų par
tija (6,5%).

Lapkričio 10 dieną įvyks antrasis 
rinkimų ratas, kur varžysis du dau
giausiai balsų gavę kandidatai vien- 
mandatinėse apygardose. Tokių var
žovų turi: Tėvynės sąjunga 56, Krikš
čionys demokratai 22, LDDP 14, Cen
tro sąjunga 7, kitos partijos 6 ar ma
žiau. Vienas kitas kandidatas pateks iš 
mažųjų partijų ar patys save iškėlę 
kandidatai.

Iš visų keturių pasiūlytų referen
dumų nepraėjo nei vienas, nes balsuo
jant dėl referendumų dalyvavo ma
žiau nei 50% rinkėjų.

Už LDDP 1992 metais balsavo 817 
000, o šiemet tik 131 000 arba mažiau 
nei vienas šeštadalis balsuotojų. Ne
nuostabu, kad į antrąjį rinkimų ratą, ku
ris įvyks lapkričio 10 d., nepateko tokie 
žymūs LDDP parlamentarai, kaip Sigita 
Burbienė, Justinas Karosas, o dabar

tinis Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas surinko vos 17% balsų. LDDP 
pralaimėjimas tikrai triuškinantis.

Konservatoriai neskubėjo 
į koaliciją

Prieš rinkimus buvo kalbama apie 
konservatorių ir krikščionių demokra
tų koaliciją, tačiau ji buvo neryški. 
Keturias dienas po pirmojo balsavimų 
rato Laisvosios Europos radijo vedė
jas Kęstutis Girnius paklausė krikš
čionių demokratų vadovą Algirdą Sau
dargą: „Ar turite, ar neturite koalicijos 
susitarimų su konservatoriais?“, A. 
Saudargas atsakė, kad „kol kas netu
rime, manau, kad toks susitarimas bus“.

Tokliau Kęstutis Girnius klausė: „Ar 
būta šiokių tokių neoficialių su
sitarimų?“, A. Saudargas atsakė, kad 
„Prieš rinkimus tokių padrąsinimų bū
ta... bet tai ne susitarimai dėl koalicijos“.

„Ar prasidėjo kokie pasitarimai?“, 
klausė K. Girnius. „Mes laukiame 
pakvietimo, bet kol kas dar nesulaukė
me. Man susidaro įspūdis, kad tai prasi
dės po antrojo rinkimų rato. Tėvynės 
sąjunga turi imtis iniciatyvos ir mes 
laukiame“, atsakė A. Saudargas ir 
paaiškino, kad jei konservatoriai kvies 
į lygiavertę koaliciją, tai jie neatsisa
kysią.

Paklausus apie tai, kad jei kon
servatoriai kviestų atskirus narius, ne 
partiją, į koaliciją, ar eitų? A. Saudar
gas atsakė: „Mes nedalyvausime“.

Sekančią dieną, spalio 25 d., kon
servatorių pirmininkas V. Landsber
gis, Tarybos pirmininkas G. Vagno
rius ir krikščionių demokratų vado
vas A. Saudargas pasirašė sutartį siek
ti koalicinės vyriausybės sudarymo. 
Konservatorių seniūnas Andrius Ku-
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bilius mano, jog konservatoriai neužgoš 
krikdemų ir bus lygiaverčiai partneriai 
vyriausybėje, tik skirsis ministerijų 
kiekiu.

Krikščionys demokratai mano, jog 
koalicija negali būti nominali ir parti
jos turi turėti savo politinį svorį. Taigi 
svarbu, kad antrame rinkimų rate 
krikščionys demokratai kovotų dėl 
kiekvienos vietos parlamente. Prof. 
Felikso Palubinsko nuomone, Krikš
čionių demokratų ir Konservatorių 
partijos yra labai skirtingos ir į dauge
lį dalykų žiūri skirtingai. Atsisakyti 
kitos partijos naudai rinkimų metu 
politiškai būtų labai nenaudinga. Paža
dai rinkėjams įpareigoja tęsti rinki
mus. Be to, nebūtų naudinga, jei vie
na partija dominuotų Seime, kaip 
dominavo keturis metus LDDP, sakė 
profesorius.

Po susitikimo su konservatoriais 
krikščionių demokratų lyderis Algirdas 
Saudargas pasakė, kad koalicijos 
partnerių įtaka turi būti proporcinga 
kiekvienos partijos mandatų Seime 
skaičiui. Jo nuomone, nuo kiekvienos 
partijos įtakos priklausys ir atsakomy
bė. Krikščionys demokratai mano, kad 
koaliciją reikėtų sudaryti net ir tuo at
veju, jei konservatoriai vieni turės 
daugiau nei pusę balsų būsimąjame 
Seime. Dviejų partijų koalicija būtų 
tvirtesnė ir nuo tada prasidėtų Lietu
vos koalicinių vyriausybių vystyma
sis.

Visos partijos antrąjame rinkimų 
rate yra pasiruošusios kietai kovai už 
savo kandidatus, kad tokiu būdu 
padidintų savo įtaką Seime. Jaučiasi 
bendras nusistatymas, kad busimoji 
vyriausybė nebūtų vienpartinė. Išsi
gandusi ir netekusi įtakos tarp Lietu
vos žmonių, LDDP ragino balsuoti už 
visų partijų kandidatus, išskyrus 
konservatorius.

Aišku, kad konservatoriai bus kvie
čiami sudaryti naują vyriausybę, ka
dangi jie Lietuvos Seime turės dau
giausiai atstovų. Koalicijoje su Krikš
čionių demokratų partija gali turėti ir 
„konstitucinę daugumą“, surinkus du 
trečdalius visų atstovų, t. y. Seime tu
rint 94 iš 14.1 atstovo. Tokiu atveju 
Seimas galėtų keisti Konstituciją, jei 
tam pritartų bent 94 parlamentarai. 
Manau, kad to LDDP ir bijo, nes pada
ryti „darbeliai“ gali būti peržiūrimi.
Finansai verčia konservato

rius pasisakyti
Konservatorių sudaryta Lietuvos 

vyriausybė perims vairą į savo rankas 
maždaug prieš Kalėdas. Tačiau jau 
šiandien konservatoriai yra priversti 
aiškinti savo ankstyvesnius pasisaky
mus ir modifikuoti ateities politiką.

Esant opozicijoje, Gediminas Vag
norius kritikavo Lietuvos valiutos 
valdybą. Norint skolintis iš tarptautinių 
finansinių institucijų, Tarptautinis 
valiutos fondas (TVF) ir Pasaulio ban
kas (PB) reikalavo, kad Lietuvos va
liuta litas būtų reguliuojamas pagal 
Valiutos valdybos modelį (VVM). Tam 
buvo įsteigta Valiutos valdyba (VV). Ši 
valdyba pririšo Lietuvos litą prie JAV 
dolerio santykiu 4 litai prie vieno do-
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lerio. Tai reiškia, kad kiekvienam į 
apyvartą išleistam litui Valiutos val
dyba rezerve laiko 25 JAV centus. To
kiu būdu bet kuriuo metu visus litus 
galima pakeisti į dolerius. Šis modelis 
sėkmingai naudojamas tose šalyse, kur 
bankininkystės pamatai dar nėra tvirti, 
o vyriausybė yra linkusi savo biudžeto 
deficitą padengti spausdindama dau
giau pinigų.

G. Vagnorius yra pareiškęs, kad 
Lietuva nuo 1997 metų pradžios turės 
Centrinį banką su įprastomis funk
cijomis. Tai reikštų , kad VVM bus 
keičiamas į Centrinio banko modelį 
(CBM). Šio modelio sėkmė priklauso 
nuo griežtos ir sumanios Centrinio ban
ko kontrolės, ją atskiriant nuo vy
riausybės įtakojimo. Reikalinga taip 
pat gerai išsivysčiusi komercinių ban
kų sistema.

Konservatoriams laimėjus rinkimus, 
daugelis Lietuvos žmonių pradėjo 
keisti litus į JAV dolerius. Vilniaus ban
ko vadovas Julius Niedvaras Laisvo
sios Europos radijui sakė, kad, paaiškė
jus rinkimų rezultatams, ypač spalio 
24 - 25 dienomis buvo pirkta ypatingai 
daug valiutos - apie tris kartus daugiau 
negu normaliai. Spalio 27 d. J. Niedva
ras ir kiti komercinių bankų vadovai 
buvo susitikę su konservatorių val
dybos pirmininku G. Vagnoriumi. Kaip 
sakė J. Niedvaras,"susitikimas buvo gan 
ilgas, tačiau nutarimo... nėrafPaklausus 
ar G. Vagnorius pateikė bankininkams 
savo planą, kaip atsisakyti Valiutos 
tarybos ir sustiprinti perkamąją lito 
galią, J. Niedvaras atsakė, kad „pa
sitikima plano svarstymams. Buvo per 
mažrfi laiko. Tačiau imantis konkrečių 
veiksmų, nuspręsta diskutuoti, o tai 
svarbiausia“.

V. Landsbergis pareiškė: „Dėl Va-
liutos valdybos, kad ji nuo sausio mė— 
nėšio bus panaikinta aš nesu girdėjęs. 
Valiutos valdybos modelio bus at
sisakoma palaipsniui“. Jis kaltino 
LDDP, kad ji kursto paniką pinigų 
rinkoje.

Prieš pat Seimo rinkimus „Wallstreet 
Journal“ rašydamas apie Lietuvos Sei
mo rinkimus, sako: „Net ir kon
servatoriams laimėjus, lito nuverti
nimas nelabai įtikėtinas, nes tam 
baisiausiai pasipriešins TVF ir Pasau
lio bankas, kurie spalio 16 d. sąlyginai 
patvirtino 80 mln. dolerių paskolą 
Lietuvai“.

Valiutos valdybos modelio šalinin
kas John Hopkins universiteto tai
komosios ekonomikos prof. Henke 
prognozuoja, kad, jeigu bus panaikin
ta Valiutos valdyba, pasitikėjimas litu 
sužlugs per naktį, kadangi visi žino, jog 
Lietuvoje trūksta tvirtų institucijų, ku
rios užtikrintų atsakingą biudžetų 
politiką.

Nėra abejonės, kad saldus ir džiu
ginantis laimėjimas atneš konser
vatoriams daug rūpesčių. Nereikia 
pamiršti, kad visos Lietuvos mastu 
juos rėmė tik 15% viso Lietuvos rinkė
jų, o tai pasiekiama ir kitoms parti
joms. Vyriausybės žingsniai turi būti 
gerai apgalvoti ir specialistų peržiū
rėti, kad pasiektų Lietuvos žmonėms 
geresnį rytojų, o tada pasieks ir savo 
partijai tęstinumą vyriausybėje.

Spaudai paruošė Anskis Reisgys
1996.11.4

Trumpai is visur
Egipto archeologai, pasitelkę britų ir 

prancūzų narus, jūros dugne, Alek
sandrijos uosto kaimynystėje, užtiko 
garsiojo Pharos švyturio griuvėsius. 
Greta užtikti ir nugrimzdusių rūmų 
likučiai. Spėjama, jog tai Egipto valdo
vės Kleopatros Timonion rūmų griu
vėsiai, nuslinkę į jūros dugną per že
mės drebėjimą. Archeologai tikisi 
neužilgo surasti ir dingusį Aleksandro 
Makedoniečio kapą - mauzoliejų.

Zairės artilerijai apšaudžius miestą 
Ruandoje, nuo spalio 29 d. Ruandos 
kariuomenė įsikišo į pilietinį karą 
Zairėje. Ruandos kariai užėmė Goma 
miestą, esantį rytinėje Zairės dalyje.

Zairės parlamentas nutarė nutraukti 
diplomatinius santykius su kaimy
ninėmis Ruanda, Burundi ir Uganda.

Zairės prezidentas Sese Seko Mobutu 
nuo rugpjūčio mėnesio gydosi Lausa
nne, Šveicarijoje, nuo prostatos vėžio. 
Kiti aukšti valstybės pareigūnai ki
virčijasi ir kaltina Vienas kitą dėl 
nesėkmių kovojant su sukilėliais 
valstybės rytuose.

Rugsėjo 29 d. JAV valstybės sekre
torius Warren Christopher ir Rusijos 
užsienio reikalų ministras Jevgenij 
Primakov susitarė dėl 1972 metų 
raketinės gynybos sutarties revizijos ir 
patvirtinimo. Deja, Rusijai paskutiniu 
momentu pareikalavus pakeitimų 
sutartyje, kurie buvo nepriimtini JAV - 
joms, sutarties pasirašymo ceremonija 
turėjo būti atšaukta.

Dr. V. Landsbergio
Mieli Lietuvos Seimo rinkėjai!
Jūsų apsisprendimas ir tvirta ramybė, 

netgi kantrus laukimas eilėse prie 
prikimštų balsadėžių grąžino mūsų vi
sų Tėvynei Lietuvai daugiau vilties. 
Ačiū Jums už tai, kad einame kartu. 
Yra begalė darbo atgaivinti pasiti
kėjimą vienų kitais ir savo šalimi, jos 
nepriklausoma europietiška ateitimi. 
Bet pirmiausiai reikia pabaigti rinki
mų darbą - jis dar tik įpusėtas, dar Sei
mas neišrinktas. Ateikite lapkričio 10 - 
ąją vėl taip pat apsisprendę ir dar tvir
čiau, dar gausiau!

O ligi tol neklausykite visokių

Gyvenimo šešėliai
Gyvename rinkimų šešėlyje: Lie

tuvoje po pirmojo Seimo rinkimų rato 
artėja antrasis ir lemiamasis rinkimų 
ratas. JAV - jose čia pat prezidentiniai 
rinkimai. Tad ir komentuoti natūralu 
tik tai, kas rišasi su rinkimais. Mums, 
žinoma, svarbiausia Lietuvos Seimo 
rinkimai.

Paskutiniu laiku daug išreikšta 
pasitenkinimo, kad pirmąjį rinkimų ra
tą aiškia persvara laimėjo Tėvynės są
junga su Lietuvos krikščionių de
mokratų partija. Ši koalicija yra fak
tiškai paskelbta ir tai yra džiuginantis 
reiškinys, nes labai svarbu, kad anti
komunistinės jėgos veiktų kuo dides
nėje santarvėje. Galima galvoti, kad

Spalio 30 - lapkričio 2 dienomii 
labdaros tikslais Sydnėjuje lankės 
„širdžių karalienė“ Valijos princess 
Diana. Ji padėjo surinkti virš milijone 
dolerių Victor Chang širdies tyrimą 
institutui Sydnėjuje paremti. Buc
kingham rūmų nepasitenkinimui, prin
cesės vizitas nukreipė britų spaudos 
dėmesį nuo tuo metu vykstančic 
karalienės Elžbietos II lankymosi 
Tailande. jĮ-'^

Savaitraštis „L‘Expresse“ išgarsint 
visų Prancūzijos vyriausybių slėpt; 
faktą, kad 1990 metais miręs Prancū
zijos gynybos ministras 1981 - 1985 m 
Charles Hemu bent dešimtį metų (ik 
1963 m.) teikė žinias sovietams, kai; 
KGB agentas - slapukas.

ese
Spalio 30 d. Kinijoje teismas nubaudė 

27 metų amžiaus žmogaus teisią 
aktyvistą Wang Dan 11 metų kalėjimu 
Wang Dan buvo vienas iš studentų va
dų 1989 m. Tianmin aikštės žudynią 
metu, eilę metų kalintas. Dabar jis vėl 
iki teismo, nepareiškiant kaltinimų ik 
spalio mėnesio, kalėjime buvo išlaiky
tas 17 mėnesių.

Lapkričio 1 d. Gudijos prezidentas 
Aleksandras Lukašenko pašalino iš 
pareigų gynybos ministrą Leonidą 
Malcevą. Pastarasis girtas buvo nu
vykęs į Minsko medicinos institutą ir 
pasakė kalbą studentams, kurios, deja, 
niekas negalėjo suprasti.

žodis rinkėjams
gąsdinimų, neva permainos, kurių taip 
laukiate, gali išyirsti į bloga. Nepaisy
kite vis naujai išrandamų ir platinamą 
baugių gandų, kurie skirti sutrikdyti 
Jūsų mintį. Nepykite vėl girdėdami 
variacijas tema ,jie grįžta“, ne, grįžta 

teisingesni laikai. Tėvynės sąjunga - ne 
pelno ir ne keršto organizacija. Pa- 
siryžome tarnauti Tėvynei, ir kai 
matysime ją laimingesnę, čia ir bus 
mūsų svarbiausias atlyginimas. Pa
remkite Lietuvą savo balsais už Tėvy
nės sąjungos kandidatus antrąjame 
Lietuvos Seimo rinkimų rate!

Jūsų Vytautas Landsbergis

LKDP prarado maždaug tris mandatus 
dėl to, kad žmonės balsavo už LKD 
sąjungą, manydami, kad balsuoja už 
LKD partiją. Vardai klaidinančiai 
panašūs.

Tuo tarpu LDDP aktyviai ruošiasi 
revanšui antrame rate. Ir čia išlenda, 
kaip yla iš maišo, ko siekia kai kurios 
mažosios grupuotės.

Kaip praneša spalio 31 dienos „Res
publika“, keturios į Seimą nepateku
sios politinės organizacijos, jų tarpe ir 
Krikščionių demokratų sąjunga, ra
gina rinkėjus per antrąjį ratą balsuot") 
už konservatorių konkurentus, taigi už! 
LDDP ten, kur jiems pavyko pasiekti

nukelta Į 3 psl.
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XIX AUSTRALUOS LIETUVIŲ DIENOS
Tautinių šokių šventė

Laikas lekia neapsakomai greitai ir šuoliais 
artėja Lietuvių dienos, o su jomis ir vienas iš 
didžiausių renginių - Tautinių šokių šventė 
Melburne. Tikėkimės, kad ji pritrauks daugybę 
žiūrovų, nes juk kiekvienam malonu sugrįžti į 
jaunystę ir pabūti kartu su tokiu dideliu būriu 
šokančio jaunimo. O šoka ne tik jauni. Pačiame 
Melburne šventei ruošiasi net penkios tautinių 
šokių grupės, sudarydamos gausingą "Gintaro" 
ansamblį, Geelonge - dvo grupės, Adelaidėje - 
trys grupės, Sydnėjuje - dvi grupės, o saulėtasis 
Queenslandas taip pat nenusileidžia,irgi atsi- 
veždamas šokėjų grupę.

Teko girdėti, kad visos vietovės išsijuosę 
dirba, šoka. Jos ne tik šoks bendrus šokius, bet 
taip pat kiekviena jų atskirai parodys savo 
grakštumą.

Tautinių šokių šventės vadovė ir koordina
torė Dalia Antanaitienė apskrido visus miestus, susipažindama, padėdama, 
mokydama šokių, nuramindama, suderindama judesius ir šokių programą. O 
svarbiausia, - uždegdama gilia meile mūsų tautinių šokių grožiui - ir ne tik 
lietuvius, net ir prie mūsų tautinių šokių grupių prisijungusius kitataučius. 
Tai rodo vietinės bendruomenės susidomėjimą mūsų liaudies šokių menu ir 
kultūra.

Tautinių šokių šventė įvyks gruodžio 30 dieną, 7 vai. vakaro Broadmeadows 
krepšinio stadione. Ten pat,po šokių vyks vakaronė.Salė talpina virš 1000 
žiūrovų. Laukiame visų, tikimės - salė bus pilna.

Šventės programoje šiais metais yra įtraukta ypatingai daug naujų, nematytų 
ir net niekada Australijoje nešoktų šokių. Žinoma, neužmiršti ir mėgiamieji 
tradiciniai šokiai.

O po šventės visi galėsime dar pasilinksminti ir pasišokti vakaronėje. Kas 
galite, atsineškite kėdutes, nes, jei bus gražus oras, vakaronė vyks pievoje - po 
atviru dangumi, kaip gegužinė Lietuvoje. O jei lis, būsite salėje. Naktipiečius 
galėsite nusipirkti vietoje arba atsineškite savo užkandžius.

Šventei gros iš Plungės atvykęs "Suvartukas". Kviečiame visus!
D. Didžienė

ateita iš 2 psl.

antrąjį ratą.
Kaip žinoma, Krikščionių demokratų 

sąjunga, kuriai priklauso dr. Kazys 
Bobelis, be panašaus vardo nieko ben
dro neturi su Krikščionių demokratų 
partija.

Pareiškimą pasirašė Moterų, Ūkio, 
Valstiečių partijos ir Krikščionių 
demokratų sąjunga. Šių partijų vado
vai: Kazimiera Prunskienė, Klemen
sas Šeputis, Albinas Vaižmužis bei 
Viktoras Petkus.

Lietuva pirmoji iš sovietų okupuotų 
valstybių paskelbė besąlyginę, be- 
kompromisinę Nepriklausomybę. Šio 
žingsnio žymiausias vykdytojas ir vi
so beginklio pasipriešinimo įkvėpėjas 
buvo Vytautas Landsbergis. Po to 
Lietuva pirmoji iš buvusio sovietinio 
bloko valstybių nu'sigęžė prieš į 
Nepriklausomybę vedusius vadovus ir 
pareiškė pasitikėjimą buvusiems ko
munistams, LDDP, ir jų tuometiniam 
vadovui Algirdui Brazauskui. Ši ban
ga nuriedėjo atgal per visą buvusį so- 

i vietinį bloką. Tas pats įvyko Vengri
joje, Lenkijoje, Gudijoje, Ukrainoje, 

^Slovakijoje ir t.t.
Dabar Lietuva, jei tai patvirtins an

trasis ir lemiamasis Seimo rinkimų 
ratas, grįš į savo jau 1990 metais 

i pasirinktą kelią. Vėl pirmoji buvusia
me sovietiname bloke. Gal ta banga vėl 
iiuriedės per visą Europą?

Kai bandau sužinoti, ką svečias 
i Australijoje tikrai galvoja apie šį kraš

tą, klausiu, kas geriausiai patiko ir kas 

labiausiai nepatiko Australijoje. Tad 
dabar irgi noriu paklausti, kas geriau
sią įspūdį teikia Lietuvos Seimo 
rinkimuose, ir kas blogiausią.

Mano manymu, geriausiai yra tai, kad 
tas taip rūpestingai puoselėjamas mi
tas, kad „Vytautas Landsbergis su
priešino visuomenę, o Gediminas 
Vagnorius sugriovė Lietuvos ūkį“, 
sprogo.it muilo burbulas. Mūsuose šis 
mitas buvo rafinuotas į nuostatą, kad 
„Landsbergis negali laimėti rinkimų, 
tad reikia alternatyvinio dešiniųjų 
kandidato į prezidentus“. Ir ši mito 
forma sprogo it muilo burbulas. 
Vieninteliai iš Seimo kandidatų, kurie 
visiškai laimėjo pirmąjį ratą, yra ne kas 
kitas kaip tie du “prakeiktieji", kuriuos 
taip rūpestingai bandyta nurašyti į 

nuostolius, būtent Landsbergis ir Vag
norius. Jiems nereikės rengtis antrame 
rate, nes jie gavo absoliučią daugumą - 
daugiau nei pusę įrašytų rinkėjų - 
pirmame rate.

O kas blogiausia? Be abejo, tai, kad 
balsavime dalyvavo vos truputį dau
giau nei pusė balsuotojų. Tiesa, visame 
pasaulyje sklinda nepasitikėjimas 
demokratinėmis institucijomis ir po
litine sąranga. Net JAV prezidentas kal
ba apie opozicijos pareiškimus, kurie, 
pasak jo, yra „gera politika, bet tai blo
gai kraštui“. Kaip gali būti gera po
litika blogai kraštui? Jau pagal defini
ciją, politika tarnauja kraštui, ar bent 
turėtų jam tarnauti, ypač gera politika. 
Tokie pareiškimai yra paprasčiausias 
cinizmo propagavimas. Panašiai yra ir 
su Lietuvos Seimo rinkimais. Ir čia

Kaip pasiekti moksle aukštus rezultatus?
Saulėtomis dienomis Sydnėjaus 

miestas labai patrauklus. Šviesos - 
šešėliai medžiuose architektūroje su
kuria ypatingus efektus. Būriai moks
leivių būriuojasi arčiau mokyklų. Jau 
spalio mėnuo - prasideda baigiamieji 
metų egzaminai.

Sydnėjaus lituanistinių kursų 1996 m. abiturientai: iš kairės - Eglė Gailiū- 
naitė, Gintas Fraser ir Elena Cobb.

Šiais metais lituanistinėje klasėje dir
ba 9 mokiniai, iš kurių 4 suaugusieji. 
Artėjant HSC - matrikuliacijos eg
zaminams, kiekvienais metais darbas 
klasėje intensyvėja. Kaip pasiekti aukš
tus rezultatus, kai darbo valandų skai
čius klasėje labai ribotas? Labai svar
bu, žinoma, kad mokytojas rūpestingai 
paruoštų darbo planą, pradedant nuo 
pačių jauniausiųjų klasių. Kaip įtal
pinti visą sudėtingą programą, kuri 
nustatoma Board of Studies, o egzami
nų komisija, jau kelinti metai esanti 
Pietų Australijioje (lietuvių kalbos), 
praveda kiekvieno kandidato HSC at
likto darbo įvertinimą?

Paprastai pirmosios mokslo metų 
dienos prasideda vasario mėnesio 
pradžioje, vyksta šeštadieniais Strath- 
fieldo mergaičių gimnazijoje, Albert 
Road. Prasideda pakilioje nuotaikoje, 
nes smagu vėl sutikti klasės draugus, 
pasidalinti vasaros atostogų malo
niaisiais įspūdžiais, ir tuoj pat ten kla
sėje ruoštis mokykloje nustatomai 
programai. Mokiniai tarpusavyje su- 
ąiaiiJ-4—uni i» ' inr=

Seimo darbas buvo kai kurių politikų 
pristatytas, kaip beprasmis popierių 
stumdymas. Tai tiesioginis demokra
tinių Lietuvos institucijų griovimas.

Dabar Lietuva ateina į naują terpę, 
kurioje grumsis prezidentūros jėgos su 
Seimo dauguma. Reikia atsiminti, kad 
„buvusieji“ Lietuvoje susigriebė veik 
visą turtą. O didelis turtas yra didelė 
jėga. Veik kiekvienas profesinis žur
nalistas gali rašyti ir rašytų straips
nius, kalbas, televizijos siužetus pagal 
pageidavimus užsakytojo, kuris moka 
žurnalistui už jo darbą.

Tad ateityje teks dar rengtis su'labai 
stipriu priešu. Mūsų, užsienyje gy
venančių lietuvių, moralinė ir mate
rialinė parama bus labai reikalinga.

Tikiu, kad dauguma mūsų esame 
išlaikę pakankamai idealizmo tą pa
ramą duoti. Ir duoti nelaukiant pa
dėkos, nelaukiant pagerbimų, medalių 
ar garbės pažymėjimų.

A. Kabaila,
1996.11.2, Sydnėjus 

sidraugauja, tad svarbu, kad būtų 
išlaikyta draugiška atmosfera, tuomet ir 
mokslas geriau eina į galvą. Svarbu ir 
užduodamas namų darbas, nuolatinis 
tikrinimas ar mokinys daro pažangą, ar 
pasieks metų bėgyje norimą lygį. 
Džiaugiamės ir suaugusiais - kitatau

čiais, kuriems nestinga entuziazmo 
mokytis lietuvių kalbos.

Pati Lietuvos istorija ir didžiulės 
tautos pastangos išsivaduoti iš gobšių 
okupantų kitataučiams imponuoja. Tai 
buvo taip akivaizdu, kai pasaulio tautos 
sekė, žavėjosi, o taip pat ir kritikavo, 
kas, turbūt, irgi neišvengiama.

Pastebėtas įdomus faktas, kad kiek
vienas jaunas žmogus - studentas turi 
savitą sprendimą, kuris būdas jam, jai 
labiau priimtinas besimokant antro
sios (foreign) kalbos. Pavyzdžiui, ar 
daugiau primtina žodinė informacija, 
ar rašytinė; ar patinka dirbti grupėmis 
(klasėje) ar atskirai - nepriklausomai 
nuo kitų; ar reikalingi pavyzdžiai, kaip 
video, filmas, sceninis įpavidalinimas; 
ar mėgsta klausytis kitų pasisakymo 
grupėje, ar pats dėstyti kitiems - turi tą 
sugebėjimą.

Mokytojas duoda progos klasėje 
mokiniams pasisakyti, kaip įdomiau 
pravesti pamoką, nes apima tingumas, 
jei pradedama nuobodžiauti.

Šiais metais turime klasėje tris 
abiturientus: Elena Cobb, Gintas Fra
ser ir Eglė Gailiūnaitė. Vienuoliktoje 
klasėje darbuojasi Viktoras Šliteris 
(jun.) ir devintoje - Daina Fraser. 
Suaugusieji studentai paskirstomi kla
sėje pagal esamą arba jau pasiektą lygį. 
Tai Raimonda Cvetkovič, Helen ir Greg 
Fox ir Francis Rochka.

Praeitų metų, t. y. 1995 - ųjų, abitu
rientė Rita Puišaitė, aukštu pažymiu 
išlaikiusi matrikuliacijos egzaminą iš 
lietuvių kalbos, gavo Lietuvių fondo 
premiją. Šiuo metu Rita dirba banke, o 
ateityje, atsiradus sąlygoms, planuoja 
siekti aukštesniojo mokslo.

Australijos lietuvių bendruomenė 
įvairiais būdais palaiko lituanistinės 
klasės darbą ne tik Sydnėjuje, bet ir 
kituose didesniuose Australijos mies
tuose. Lietuvių kalba nepraranda savo 
ypatingo žavesio, skambumo, kitų 
nesuskaičiuojamų ypatumų.

A. Veščiūnaitė - Janavičienė 
Sydnėjaus lituanistinės klasės 

vedėja - mokytoja
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Džiugus rezultatas
Nuoširdžiai sveikiname Liudviką 

Apinytę - Popenhagen, neseniai pelniu
sią daktaro laipsnį (Ph.D.) Kalifornijos 
universitete.

Liuda Marija Apinytė - Popenhagen, Ph.D.

Sydnėjiškiai su malonumu prisimins 
judriąją Liudą (Martinos Reisgienės 
dukrą), kuri šauniai dirbo čionykščio 
jaunimo, ypač skautų, organizacijose ir 
mus džiugino savo pasirodymais sce
noje. Po abitūros ji netrukus (1972 m.) 
baigė Sydnėjaus universitetą Bachelor 
of Arts laipsniu, tuo metu pasirinkusi 
psichologiją ir kalbas. Bet labiausiai ją 
traukė scena: sekančiais metais ji gavo 
vaidybos diplomą (Diploma of Acting) 
ir išvyko Europon, ilgiau sustodama 
Paryžiuje, kur šalia italų kalbos kursų 
ji lankė vaidybos studiją, vėl pelny
dama vieną diplomą pantomimos sri
tyje, kitą - teatro pedagogikoje.

Dėka šių kvalifikacijų, nuo 1990 m. 
Liudvika įsijungė į vaidybos persona
lą Kalifornijos universitete (Santa 
Barbara Campus) ir 1992 m. gavo 
magistro laipsnį. Po to sekė aukštesnės 
pareigos (Acting Assistant Professor) 
teatro ir filmo departamente Kansas 
universitete, kur ji parašė disertaciją, 
už kurią Kalifornijos universitetas jai 
suteikė jau minėtą daktaro (Ph.D) 
laipsnį.

Lietuviams bus itin džiugu, kad savo 
vėliausiam moksliniam darbui Liud
vika pasirinko lietuvį, pagarsėjusį 
dabarties režisierių Eimuntą Nekro
šių. (Disertacija vadinasi „The Mises en 
scene of Lithuanian director, Eimuntas 
Nekrošius“). Anglų kalboje darbų apie 
lietuvių teatrą yra labai mažai; Liud
vikos disertacija yra berods pirmoji 
studija, detaliai nagrinėjanti vieną šios 
srities aspektą. Eimuntas Nekrošius, 
žinoma, yra to vertas. Patyręs sąlygų 
apspręstus talento varžymus jis even
tualiai iškopė į tarptautinę plotmę. Po 
ankstyvesnių pasirodymų buv. so
cialistiniuose kraštuose, vėliau jis du 
kartus ( 1988 m. ir 1991 m.) rodėsi JAV 
- jose, taip pat Vakarų Europoje, Izra
elyje ir, neseniai, Adelaidėje.

Įvadui, Liudvikos disertacija ap

žvelgia lietuviškojo teatro istoriją, 
kruopščiai nurodo svetimas įtakas ir te
atro bei menininko padėtį sovietinia
me laikotarpyje. Bet plačiausiai ji su
stoja prie Nekrošiaus kaip individua
lybės - prie tų savitumų, kurie ženklina 
jį esant išskirtiniu režisieriumi. Liud
viką taip pat domina klausimas, koks 
yra santykis tarp Nekrošiaus „lie
tuviškumo“ ir jo neretai pasirenkamų 
rusų dramaturgų - ir ar Nekrošiaus 
kūrybinę kryptį nenulemia „uni
versalumo“ svarba.

Nors Liudvikos darbas yra akade
minė studija, aiškiai regisi, jog tai nėra 
sausas, abstraktus, išorinis traktatas, bet 
verčiau apžvalgų ir analizių tinklas, 
kuris ne kartą atspindi pačios Liud
vikos, kaip teatro darbuotojos, intere- 
us. Disertacijai papildomo gyvumo 
suteikia medžiaga, imama iš pokalbių 
su artimiausiais Nekrošiaus aktoriais, 
su jo žmona scenografe Nadežda 
Gultiajeva ir, svarbiausia, su pačiu

Nekrošium. Platus taip pat yra ir 
Liudvikos susipažinimas su šiandie
ninės Lietuvos teatru ir garsėjančiais 
teatrų festivaliais. Darbą praturtina 
gausios konkrečios nuorodos ir išsami 
bibliografija. Visa tai - teigiamybės, 
kurios siūlo, kad disertacija rastų kelią 
Lietuvon kaip, sakysim, knygynuose 
įsigyjama knyga.

Šia proga reikia paminėti, jog šiek tiek 
anksčiau, tame pačiame Kalifornijos 
universitete, daktaro laipsnį pelnė ir 
Liudvikos vyras Ron J. Popenhagen. Jo 
disertacijos vardas: „Kaukės įsi
kūnijimai“ („Embodiments of the 
Mask“), o įžangoje sakoma, jog apie šią 
temą be galo daug buvę diskutuota su 
Liudvika. Ron‘as, kuriam itin įdomu 
pantomimos menas, pateikia „kaukės 
mokslą“, kaukių klasifikaciją ir ap
taria kaukės bei kūno santykį. Dalbas 
užbaigiamas su „kaukės poetika“.

Abiems autoriams linkėtina derlingos 
mokslinės ateities, neužmirštant, žino
ma, ir praktiškosios saviraiškos. Lin
kėtina ir tolimesnių glaudžių ryšių su 
Lietuva; jie jau davė džiuginančių 
rezultatų.

Vytautas Doniela

Del labdaros siuntų į Lietuvą
Sveikatos apsaugos ministerijos Valstybinio visuomenės sveikatos centro gen. direk

torius Z. Stanevičius pranešė per p. A. Kramilių, kad "labdaros siuntų iš Australijos 
konkretiems remtiniems asmenims ir šeimoms, kurios nėra platinamos per komercines 
struktūras... neturi būti taikoma LR Vyriausybės 1996.07.10 d. nutarimo Nr. 703 nuoroda 
dėl draudimo įvežti dėvėtus rūbus be dokumento, patvirtinančio, kad siunta yra nukenks
minta. Pageidautina, kad laiške, kuriame pranešama apie labdaros išsiuntimą, būtų labdarą 
siunčiančios organizacijos patvirtinimas, kad ji prisiima atsakomybę už siuntos turinio 
higieninę būklę. Reikalui esant, kiekvienai atskirai siuntai Klaipėdos sveikatos centras 
galėtų išduoti leidimą". "M.P.”inf.
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Lithuanian Community Publishing Society Limited
A. C.N. 001 522 087
Publishers of Australian Lithuanian Weekly "Our Haven"

BALANCE SHEET as‘l at June 30, 1996
1996 1995

ACCUMULATED FUNDS
Members' Entrance Fees 4 900 4 850
General Funds 21 140 17 622

26 040 22 472
REPRESENTED BY:

NON-CURRENT ASSETS
Plant & Equipment 14 088 14 088

Less: Depreciation 12 544 11 186
1 544 2 902

MEMBERSHIPS
Australian Lithuanian Foundation Inc. ___ 100 ___ 100

CURRENT ASSETS
Cash on Hand 57 214
State Bank of NSW 6 654 -

Commonwealth Bank 7014 6746
Lithuanian Co-op. Credit Union "Talka" 17 621 10 875
Australian Industry Development Corp. _ 2Z 8 553

31 346 26 388
TRADE RECEIVABLES 
Subscriptions "Our Haven" 11 272 7 850
Advertising Charges 1 764 1 877

13 036 9 727
TOTAL CURRENT ASSETS 44 382 36115

TOTAL ASSETS
LESS: CURRENT LIABILITIES

46 026 39 117

Trade Creditors 3 688 3 690
Subscriptions Paid In Advance 15 353 12 094
Unsecured Members' Loans 600
Employee Entitlements 345 ___861

19 986 16 645
EXCESS OF ASSETS OVER LIABILITIES 26 040 22 472

Lithuanian Community Publishing Society Limited
A. C. N. 001 522 087
Income & Expenditure Statement for the Period Ended June 30,1996

1996 1995
INCOME
Subscriptions „Our Haven“ 35 686 34 817
Advertising Income 10 840 11681
Interest Received 1071 i 921

47 597 •47 419
EXPENSES
Editors Remuneration 14 701 14747
Typesetting 7 545 7 650
Administration & Despatch 6708 6498
Postage 17474 20 087
Printing Materials (x,. 127 57
Printing Costs 21574 16254
Office & Related Expenses 5 45 419
Telephone 612 671
Insurance - Workers' Compensation 751 376
Repairs & Maintenance 385 -
Depreciation 1 358 1435

71 780 68 200
EXPENDITURE IN EXCESS OF INCOME 24183 20781

47 597 47 419
ACCUMULATED FUNDS
Balance at Beginning of Period 
Plus: Donations, Bequests,

17 622 15093

Fund Raising Activities 27 701 23310
45 323 38403L

Less: Trading Deficiency 24183 20 781
BALANCE AT END OF PERIOD 21 140 17 622'
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
Josonios Palaitienės paroda
Karštą pavasario dieną važiavau į 

parodą ir sukau jau trečią ratą vien- 
kryptinėm gatvėm, kol galų gale 
kažkieno mašina pajudėjo ir suteikė 
man galimybę užbaigti šį ieškojimą. 
Bet ėjau į parodą jau susierzinusi, 
susirūpinusi, nes visa dienotvarkė 
pakriko. Tačiau įėjus - iš karto atsileido 
nervai: iš paveikslų į mane žvelgė 
džiugesys, tyrumas, perteklius ir drauge 
subtili, poetiška nuotaika. Ir, prašau, 
jokių komplikacijų, tarytum pasaulyje 
nuolat saulė šviestų, nieko niekam 
netrūktų ir be linksmo juoko žmonės 
kitokio ūpo net ir nežinotų.

Tai yra naujas laikotarpis Palaitienės 
kūrybiniame kelyje. Ankstyvesniuose 
jos darbuose matėme gamtovaizdžius 
kartais plačios, panoramiškos skalės, 
dažnai su gilesnės prasmės užuomi
nomis, kartais jaukių, naminių, beveik 
intymių, palangėje augančių darželių 
vaizdų. Matėme ir portretų, kuriuose 
realistiškai ir paprastai buvo vaizduo
jami žmonės, be sielą kankinančių 
problemų, be sunkaus psichologinio 
krūvio. Dailininkė mėgo santūrias ir 
kiek prislopintas spalvas.

Šioje parodoje yra aiškus apsi
sprendimas už stiprų realizmą, už stip
rias spalvas ir už principą, kad menas 
turi tarnauti žmogaus dvasinei pu
siausvyrai atstatyti, viliojant jį į saulėtą 
aplinką. Tarytum būtų užrašyta: „Palik 
neviltį už durų“. Kokiam stiliui pri
klauso šie paveikslai? Be abejo, 

.fotorealizmui, tačiau, atsižvelgiant į 
koloritą, skirčiau juos prie „magiškojo 

* ■ realizmo“. Nes dailininkės spalvos žė- 
rėte žėri: skaisčiai oranžiniai apelsinai, 
auksu švytintys bananai, įvairiausiomis 
varsomis spindėte spindi gėlių žiedai. 
Techniškai, kaip fotorealizmas kad ir 
reikalauja, viskas nutapyta be prie- 

, kaištų, nepraleidžiant nei vieno taške
lio ant obuolio žievės, nei vienos gys
lelės ant lapo ar šakelės. Sunku 
įsivaizduoti, kiek laiko ir kantrybės 
pareikalauja tokia technika.

Pagal tematiką šioje parodoje išsta
tytus tapybos darbus galima suskirstyti 
į dvi stambias grupes: objektų ir sub
jektų. Iš pirmosios grupės dauguma 
paveikslų yra be centrinio koncentra
cijos taško, kur viskas vienodai svarbu. 
Abstrakčiąjame mene toks principas 
buvo pavadintas „spalvų lauko“ prin
cipu. Gyvenimiškai kalbant, tai būtų, 

‘fkaip choro dainavimas, kur visi dai
nininkai vienodai svarbūs, nei vienas 
negali prasikišti. Tokie paveikslai yra 
„Vaisių prekystalis“ (yra du to paties 
vardo ir tos pačios tematikos paveiks
lai), „Koridoriaus fantazija“, išpildytas 

i , vien žalioje tonacijoje, „Australiškas 
į sodas“ ir kiti. Keletas paveikslų nu

tolsta nuo tokios kompozicijos, tary- 
tun žada eiti į solistus. Juose ramus 
neutralus fonas tartum iškelia objektą, 
ar grupę objektų, į patį centrą, pav.

i „Persikai“ ir „Citrinos“. Man asme
niškai šios „Citrinos“ labiausiai ir pa- 
,tiko. Ant pilkų medinių grindų padė-

■ tos dvi citrinos. Bet ant kokių grindų! 
Medžio rievės nutapytos beveik dai-

Josonia Palaitis

nuojančiai, nes kiekvienas potėpis 
susideda iš daugybės brūkšnelių, vis 
kitokių atspalvių, kurių suma tik iš tolo 
atrodo pilka.

Žinoma, tokie paveikslai sukurti 
gryniausiam pasigrožėjimui, jie lyg ža
vi užuolaida, kuriai nusileidus reikia 
užmiršti visus gyvenimo sunkumus bei 
nedateklius: čia tik nuostabios gėlės, tik 
viliojančių sodrių vaisių perkrauti 
prekystaliai. Ir galvojau, kad tokius 
paveikslus gali sukurti tik žmogus, ku
rio gyvenimo kelias buvo rožėmis klo-

Josonia Palaitienė - "Persikai".
Aliejus, 1995 m.

tas, kuriam neteko grumtis su vargu ir 
rūpesčiais. Lengva gyventi su tokiais 
paveikslais. Jie lyg atriboja žmogų nuo 
kasdienybės triukšmo ir dulkių, nuo 
sunkių grumtynių, jie veikia lyg 
raminantieji vaistai. Parodą apžiūrinėjo 
ir vienas japonas, kuriam taip norėjosi, 
pasakyti: nusipirk, tau bus vietoj gei
šos - ir paguos, ir nuramins, ir pra
linksmins.

Į antrą grupę skirčiau visus portreti
nius paveikslus. Vienas jų „Jauna mo
teris šešėliuose“ Palaitienės kūryboje 
gana neįprastas, nes nutapytas visai 
renesansiškai, tamsiame kolorite. 
Žmogus atvaizduotas savo paties 
sukurtoje aplinkoje, tarp savo sukauptų 
turtų (antikinių baldų, sunkių akso
minių užuolaidų ir t.t.). Tačiau daug 
įdomesni yra du autoportretai, abu su 
kaukėmis. „Vieta Europos mene“ - vei
das uždengtas dulkių kauke, matosi tik 
akys, ant galvos trys meno knygos: 
Holbein, japoniška knyga ir Cara
vaggio. Ar tai reikia suprasti, kaip 

simbolišką palikimą slegiantį daili
ninkės kūrybą? Ar kaip didelę įtaką 
turinčius menininkus? Nors Holbein 
(1497 - 1543) tam laikotarpiui buvo 
gana dekoratyvus, kupinas detalių, o 
Caravaggio (1573 - 1610) nuostabiai 
dramatiškas šviesokaitos (chiaroscuro) 
meistras, jie abu sunkių, niūrių spalvų 
neišsivadavo. Gi Palaitienės veidai su 
kaukėmis labai toli nuo dramos. Savo 
technika ir koloritu jie atviri, giedrūs, 
be patoso ir šešėlių. Neišsprendusi 
sąsajos tarp senųjų meistnĮ ir Palai
tienės portretų, ėmiau stebėti jos ta
pymo būdą. Žiūrėjau į „Ružavą ba- 
laklavą“, antrą autoportretą, kuris 
uždengia visą galvą, palikdamas tik 
akis, linksmai žvelgiančias, galbūt 
viliojančias, be dramos ir be apgaulės. 
Technika preciziška, kad net pagalvo
jau, jog išmegzti tokią balaklavą,

«SKAITYTOJ V ŽODIS *
Gerb. Redaktoriau,

Malonu, kad „M.P.“ gavo dar vieną 
sporto mėgėją - rašytoją, kuris mano 
pasisakymuose apie būsimą 2000 - ųjų 
metų olimpiadą, bandė pataisyti mano 
padarytas „klaidas“. Jau oficialiai 
SOCOG (Organizacinis olimpinis 
komitetas) pripažintas, kaip Lietuvos 
olimpinio komiteto atašė Sydnėjaus 
2000 - ųjų metų olimpiadai, aš gaunu 
olimpinius biuletenius ir dalyvavau 
dviejose spaudos konferencijose, iš kur 
ir imu dabartines olimpines žinias.

Kas liečia neseniai paskirtą NSW 
olimpinį ir kelių ministrą M. Knight 
naujuoju SOCOG prezidentu, pakei
čiant buvusį biznierių "Woolworths“ 
prezidentą J. Iliffe, tai jis pats Atlantos 
olimpiadoje pasisakė, kad geriau, jeigu 
Organizaciniam komitetui vadovautų 
sporto žmogus. M. Knight kairiųjų 
sparno darbietis yra buvęs Sydnėjaus 
priemiesčio Campbelltown burmistru 
ir, savaime aišku, jis yra NSW valstijos 
ministras.

Kas liečia IOC prezidentą J. A. 
Samaranch, tai prieš M. Knight 
paskyrimą, jis buvo labai gerai infor
muotas NSW vyriausybės ir Orga
nizacinio komiteto, o vėliau ir asmeniš
kai buvo susipažinęs su M. Knight. Da
vęs savo pilną sutikimą (nebūtinai jis 
pats turi būti Sydnėjuje, kaip rašo V. 
Bakaitis), jis pasakė, kad pilnai remia 
šį naują paskyrimą, ypatingai, kai yra 
labai stiprus valdžios parėmimas ir 
įsijungimas į olimpiadą.

IOC narys belgas dr. J. Rogge, po 
Atlantos olimpiados pirmą kartą 

Pranešimas Sydnėjaus tautiečiams
LKV sąjungos "Ramovė" Sydnėjaus skyrius ruošia Lietuvos kariuomenės atkūrimo 78 - 

ųjų metinių minėjimą šių metų lapkričio 24 d., sekmadienį, Lietuvių namuose, Banks- 
town.

Minėjimo programoje: 11.30 vai. pamaldos Lidcombės bažnyčioje už žuvusius karius, 
šaulius, partizanus ir visus, kurie paaukojo gyvybę ginant Lietuvos laisvę.

Viešas minėjimas Lietuvių namuose - 2.30 vai. p.p. Prašome nevėluoti , kadangi mi
nėjimą pradėsime punktualiai. Paskaitą skaitys poetas - rašytojas Juozas - Almis Jūragis. 
Bus trumpa meninė programa.

Įėjimas nemokamas, tačiau prie įėjimo bus renkamos aukos ramovėnų reikalams ir 
"Kario" žurnalui paremti.

Maloniai prašome Sydnėjaus ir apylinkių visuomenę gausiai dalyvauti pamaldose ir 
minėjime.

LKV sąjungos "Ramovė" Sydnėjaus skyriaus valdyba
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tikriausiai, būtų greičiau, negu nuta
pyti kiekvieną akutę, pagengtą švie
siais vilnos pūkeliais.

Gal dėl tos priežasties Josonia 
Palaitienė ir laimėjo 1994 m. Doug 
Moran, o 1995 m. - Archibald‘o 
„People‘s choice“ prizus.

Kaip ten bebūtų, Palaitienės paroda 
pakėlė mano notaiką, suteikdama 
malonių prisiminimų.

Genovaitė Kazokienė

P.S. Parašius, dar sužinojau, kad yra 
ne dailininkės autoportretas, bet jos 
sūnaus portretas. Kai kaukė uždengia 
veidą ir lieka matomos tik akys, 
giminystė, pasirodo, itin tampri esanti. 
Iš to gal ir lietuviškas pasakymas „Kaip 
iš akies griebtas“. Be to, paveikslų kai
nos: nuo 1 800 iki 6000 dolerių.

G.K.

viešėdamas Sydnėjuje, pasidžiaugė, kad 
pasiruošimai 2000 - ųjų metų olim
piadai yra gerose rankose ir darbai 
vykdomi gražiai. Dr. J. Rogge, kaip 
kalbama olimpiniuose užkulisiuose, 
yra labai rimtas kandidatas IOC 
prezidento vietai užimti, kai J. A. 
Samaranch pasitrauks. Spaudos kon
ferencijoje Sydnėjuje jis pasakė, kad šis 
gražus miestas turi daug geriau pa
sirodyti, negu Atlanta, kur buvo padary
ta tiek daug klaidų. Jis palinkėjo sėk
mės darbuose ir tiki, kad čia į olimpi
nius pasiruošimus nebus įpainiota jo
kių politinių ginčų.

Gi p. V. Bakaitis vėl ištraukė mano 
„klaidą“ apie oficialų olimpiados 
atidarymą. Ministras pirmininkas J. 
Howard pasakė, kad, jeigu iki to laiko 
nebus prezidento, tai geriausiai tiktų 
olimpiadą atidaryti ministrui pir
mininkui. Gi Organizacinis komitetas ir 
naujas jo prezidentas galvoja, kad 
atidaryti turėtų, jei ne prezidentas (jei
gu būtų), tai ministras pirmininkas arba 
Australijos generalgubernatorius. Apie 
karalienę, išskyrus monarchistus, net 
negalvojama, taip, kad tikrai mes jos 
tada Australijoje nematysim.

Baigdamas aš linkiu V. Bakaičiui, 
kad jis vietoje laiko gaišinimo ir kažko 
ieškojimo olimpiniame maiše bei 
šaudydamas, kaip Lietuvoje sakydavo, 
tuščiomis kulkomis į Dievulio langus, 
parašytų ką nors tokio rimto ir gražaus 
mūsų sportą mėgstantiems žmonėms, 
nes dabar taip trūksta tokių rašytojų.

Tad geros sėkmės.
Ant. Laukaitis
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^SPORTAS
Gerbiamieji Stasy Šutai ir Kajau Starinskai,

Esame dėkingi už nuoširdų priėmimą Geelonge. Mūsų visi delegacijos nariai visą 
viešnagės laikotarpį Australijos žemėje jautėme Jūsų visų vietinių lietuvių tėvišką rūpes
tį ir meilę. Dabar, kai mes vėl grįžome į Lietuvą dar stipriau pajutome, kokie Jūs visi be 
išimties buvote nuotabūs. Apkabiname visus iš eilės. Ypač daug mus parėmė ir globojo 
Stasys Šutas, KajusStarinskas, Vytas Obeliūnas su savo šeimomis. Nuoširdžiausi linkė
jimai "Mariakui"! Mums amžinai išliks atmintyje ši viešnagė su nuostabiom ekskursijom. 
Dėkingi esame ir Antano Laukaičio kompanijai už priėmimą. Su malonumu prisimena
me vakaronę Geelongo lietuvių namuose. Nuo savęs asmeniškai dėkoju Stasiui Šutui ir 
jo simpatiškai žmonai už mano gimtadienio proga suruoštą puotą. Dabar tvirtai tikime, kad 
be Australijos lietuvių nuoširdžios paramos mūsų mergaitės nebūtų iškovojusios sidabro 
medalių.

Baigti noriu eilutėmis gimusiomis Australijoje:
Mums šį kartą teko nuostabus likimas Ir Australijos lietuvių nuoširdumas
Buvome kasdien tautiečių būryje Amžinai išliks kiekvieno mūsų širdyje.

Su pagarba Česlovas Garbaliauskas
LSSA prezidentas

Iš Lietuvos sporto kongreso
Lietuvoje vykusio Sporto kongreso metu, kuriame dalyva

vo Prezidentas A. Brazauskas, ministrai ir apie 500 įvairių 
sporto šakų klubų, federacijų, mokyklų atstovų, priimtos šios 
rezoliucijos!

Kūno kultūros ir sporto kongresas, 
apsvarstęs kūno kultūros ir sporto 
plėtojimo klausimus, ypač didelį dė
mesį atkreipė į nepakankamą moks
leivių kūno kultūros ir sporto būklę.

Pažymima, kad kasmet blogėja 
moksleivių sveikata. Nustatyta, kad į 
mokyklų pirmąsias klases ateina tik 
34,5% visiškai sveikų vaikų. Net 56,1% 
vaikų diagnozuoti funkciniai sutriki
mai. Mokykloje šių vaikų sveikata dar 
pablogėja. Tik 53,5% bendrojo lavini
mo mokyklų moksleivių yra pirmos 
sveikatos grupės, o gimnazistų sveikata 
dar prastesnė, jų pirmai sveikatos gru

pei priklauso tik 45,9%. Ypač su
sirūpinimą kelia pradinių mokyklų ir 
klasių moksleivių kūno kultūros būk
lė, o kai kuriose mokyklose pradinių 
klasių mokytojai kūno kultūros pamo
kas neretai pakeičia kitų dalykų 
pamokomis. Nemažai vaikų žūsta 
nemokėdami plaukti.

Nepakankamas dėmesys skiriamas 
popamokinei veiklai. Menkas moks
leivių užimtumas sporto mokyklose, o 
ypač vasaros laikotarpiu. Mokslei
viško amžiaus jaunimo neužimtumas 
skatina nusikalstamumą.

Mokyklose nesteigiamos moksleivių 
organizacijos.

Deklaracija
del sporto, tolerancijos ir garbingos kovos

Šiuolaikinis sportas, pastaruoju metu 
išsikovojęs didelį pripažinimą pasau
lyje kaip geros valios, draugystės ir 
demokratijos pasiuntinys, negali pasi
girti vien šviesiomis optimistinėmis 
spalvomis. Profesionalėj antis ir ko- 
mercionalizuojamas sportas gimdo 
didžiulę konkurenciją, todėl daugėja., 
konfliktų,nuožmių kovų, kai žalojama 
sportininko sveikata, dopingo vartojimo, 
vandalizmo sporto arenose, nepagar
bos ir net priešiškumo varžovams, 
nepakantumo skirtingų įsitikinimų ir 
seksualinės orientacijos žmonėms bei 
aršaus rasizmo faktų.

Iškilo būtinybė pradėti tolerancijos, 
garbingos ir kilnios kovos sporte sąjū
dį. Iniciatyvą čia parodė Europos 
sporto vadovai, susirinkę 1996 metų 
pavasarį į Amsterdamą ir priėmę 
deklaraciją „Sportas, tolerancija ir 
garbinga kova“.

Mes, Lietuvos Respublikos sporto 
kongreso dalyviai, manome, kad tole
rancijos ir garbingos sportinės kovos 

idėjas būtina propaguoti ir Lietuvoje, 
siekti konkrečių rezultatų. Todėl:

1. Visos sporto struktūros, kokios jos 
bebūtų - vyriausybinės ar visuome-
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nines, profesionalios ar mėgėjiškos 
privalo kovoti prieš smurtą, žiaurumą, 
sukčiavimą, apgavystę ir dopingo 

vartojimą, taip pat prieš teisėjų 
vienašališkumą, korupcijos apraiškas.

2. Mes kviečiame geriausius Lietu
vos sportininkus, trenerius, kūno kul
tūros mokytojus, specialistus propa
guoti toleranciją ir garbingą kovą, kil
nius poelgius, visur ir visada būti 
sektinais pavyzdžiais. Manome, kad 
Lietuva turi turėti savo Tolerancijos 
ambasadorių.

3. Visuomenės informavimo prie
monėms padedant reikia kurti sąži
ningos ir garbingos sportinės kovos, 
kolektyvinės dvasios ir pasiaukojimo 
įvaizdį, ugdyti tarp sportininkų, sporto 
mėgėjų ir žurnalistų tarpusavio supra
timo ir pagarbos atmosferą. Toleran
cijos ir garbingos sportinės kovos 
poelgius reikia pastebėti visų lygių 
sporto/raržybose, juos puoselėti ir vie
šai skelbti.

4. Mes palaikysime ir remsime visas 
Lietuvos ir kitų šalių sporto organiza
cijas, pripažįstančias sporto toleran
cijos ir garbingos sportinės kovos idė
jas.

1.6 .. -■■■■

Paskutinis sudie Lietuvos kariui
Rugsėjo 18 d. Perthe, sulaukęs 93 me

tų amžiaus, mirė Andrius Klimaitis. 
Tai paskutinis Vakarų Australijoje 
gyvenęs Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų savanoris karys. Kun. dr. A. 
Savickis suteikė ligoniui paskutinius 
sakramentus, o jau rugsėjo 9 d. buvo 
aukojamos gedulingos mišios už jo vė
lę St. Francis bažnyčioje.

Andrius Klimaitis gimė 1903 m. lie
pos 28 d. Skiemonyse, Utenos apskr. 
Prieš pat Pirmąjį pasaulinį karą, 1914 
metais, šeima buvo nublokšta į Rusiją, 
Oršą. Vėliau jie grįžo Lietuvon. Po ka
ro jų namuose - Skiemonyse - lan
kydavosi jauni studentai ir šešiolik
metį Andrių prikalbėjo eiti drauge 
tėvynės ginti. Taigi, palikęs tėvus, pėš- 
čias nuėjo į Kauną ir įsijungė į savano
rių karių gretas. Daugiausiai jam teko 
kovoti su bolševikais ir lenkais. Už 
stropią tarnybą buvo apdovanotas 
pasižymėjimo žymeniu, gavo žemės 
Grinkiškio apylinkėse, kur, su šeimos 

lide.
Klimaičių šeima buvo darbšti, vie

ninga, taupi. Po devynių mėnesių jie 
jau sutaupė pirmą įnašą namo pirki
mui. Klimaičiai buvo patys pirmieji 
lietuviai, įsigiję savą pastogę Perthe. 
Čia jau prasidėjo ir lietuviška veikla. 
Abu su sūnumi Vytautu ir kitais jau
nais vyrais įkūrė krepšinio komandą 
„Šturmas“, o vėliau ir futbolo koman
dą. Rundell gatvėje, Klimaičių name, 
buvo išsirinkta pirmoji lietuvių ben4 
druomenės valdyba: pirmininkas Si- 
daras, sekretorius Klimaitis, po to 
prisijungė ir V. Kairaitis. Andrius buvo 
labai darbštus, veiksmo žmogus. Visą 
laiką organizavo, jungė lietuvius. Jo 
dėka buvo suorganizuoti savanoriai 
kariai ir ramovėnai, kurie ilgus metus, 
savo vėliava nešini, dalyvavo lietuvių 
minėjimuose ir šventėse.

Andrius buvo geros širdies žmogus, 
ištiesęs ne vienam pagalbos ranką. 
Kadangi turėjo savo statybos firmą, tai-

pagalba labai gražiai įsikūrė. Tarnavo gi netekęs darbo lietuvis dažnai pas jį 
Kėdainių policijoje. Baigė policijos darbą gaudavo. Neužmiršo jis ir 
mokyklą, gavo paaukštinimą. Vedė ir Lietuvoje likusių giminių, rėmė juos 
susilaukė dukros Valės, vėliau - sūnaus siuntiniais, pinigais, kvietė savo gi- 
Vytauto. Neužilgo mirė žmona. Po ku- mines ir Australijoje pasisvečiuoti, 
rio laiko Andrius vedė antrą kartą - Ma- Andrius galėjo kuo pasididžiuoti - abu 
riją Hustaitę iš Šėtos. Dirbo Seredžiuje jo sūnūs ir dukra, vaikaičiai gerai įsi— 
nuovados viršininku. Lietuvą užėmus kūrė, baigė aukštuosius mokslus, 
raudoniesiems, Andrių buvo pradėta Jauniausias jo vaikaitis Andrius buvo 
persekioti, atleido iš tarnybos. Susira- pats jauniausias studentas, baigęs Per
do kitą darbą, tačiau tardymai ir tho universitetą.
persekiojimai nesiliovė. Tada pradėjo Andrius Klimaitis, nors ir pasiturintis 

ieškoti būdų, kaip išsigelbėti nuo Si— žmogus, bet buvo su visais malonus: 
biro ir su visa šeima emigravo į Vokie— nuskriaustą ir atstumtą prakalbindavo 
tiją, Turingiją. Čia sunkiai dirbo ce— 8eru žodžiu. Taigi nenuostabu, kad 
mento fabrike. Karo metais susilaukė palydint jį į paskutinio poilsio vietą, 
dar ir sūnaus Ernesto. susirinko daug žmonių ir į bažnyčią, ir

Karui pasibaigus, važiuotas dvira— i kapines. Velionio karstą dengė lie
čiu, įveikė 150 kilometrų, kol pasiekė tuviška vėliava ir garbės ženklas..., 
lietuvių pabėgėlių stovyklą Wurtz— Tautiečių vardu su Andrium Klimai-;, 
burge, jon ir persikėlė. Vėliau gyveno atsisveikino J. Jaudėgis. Sugie-, 
Schoenfelde. Norėjo emigruoti į Ka- botas Tautos Himnas ir „Viešpaties 
nadą, bet nebuvo galimybių, taigi su angelas . Ant karsto buvo užbertas 
pirmuoju šeimų transportu laivu „Mo- žiupsnelis žemės iš jo gimtinės.
safari“ 1949 metų gegužės 21 dieną Dalyvavausieji laidotuvėse buvo 
atvyko į Fremantle uostą. pakviesti šermenims į Lietuvių namus.

Privalomo darbo prievolę atliko Per— Mielas Andriau, kovojai už Lietuvą, 
tho priemiestyje Swanboume. Dirbo bet ilsėkis ramybėje svetimoje žemėje, 
australų kariuomenės barakuose dai- M. Lingiene

A. f A. Marijai Statkuvienei
mirus, sūnums Juozui ir Vincui, anūkui Ričardui bei vi
siems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Magdalena Migevieienė, 
Irena ir Algis Dudaieiai

Mylimai Mamytei ir Močiutei į

A. f A. Marijai Statkuvienei 
mirus, sūnui Juozui ir anūkui dr. Ričardui reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Irena ir Algis Milašai

A. f A. Marijai Statkuvienei 
mirus, jos sūnums Juozui ir Vincui, marčiai Ramutei, 
anūkams Ričardui, Jūratei ir Gintarui bei jų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Salomėja Grybienė ir šeima

A. f A. tešlavai Paliulienei
mirus, jos dukrai Jūratei Naujalienei ir giminėms gilią
užuojautą reiškia Dalia ir John Gordon
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t Mūsų mirusieji f
Mirė a.a. Marija Liubinytė - Statkuvienė

Marija Statkuvienė.

Spalio 30 d., sulaukusi 91 metų 
amžiaus, Sydnėjuje mirė a.a. Marija 
Statkuvienė, paskutiniu metu gyvenu-

si šv. Sergijaus slaugos namuose 
Cabramattoje.

Marija Liubinytė gimė 1905.10.10 
Vištytyje, Vilkaviškio rajone. Sukūrusi 
šeimą su Antanu Statkum, susilaukė 
dviejų sūnų.

Lietuvoje, Eržvilke ir Palangoje, tu
rėjo parduotuves. 1944 metais pasitrau
kė į Vokietiją, 1949 metais atvyko į 
Australiją. Dvimetę privalomo darbo 
sutartį atliko Lawson viešbutyje, kur 
dirbo virėja ir patarnautoja. Vėliau tu
rėjo parduotuvę Cabramattoje. 1970 
metais pirmąkart apsilankė išsiilgtoje 
Lietuvoje. 1991 metais mirė vyras 
Antanas.

Velionės palaikai sudeginti lapkričio 
4 d. Rookwood krematoriume.

Ilsėkis ramybėje.
A. V. Kranelius

Atsisveikinta su a.a. Elyte Dagiene
Spalio 30 d. gedulingų pamaldų me

tu šv. Joakimo bažnyčioje, Lidcombe, 
atsisveikinta su a.a. Elena Nagiene, 
mirusia spalio 25 d. (Žr. „M.P.“ nr.44). 
Velionė bus laidojama tėvynėje, Vy
žuonų kapinėse, Nagių giminės ka
pavietėje lapkričio 9 d.

Šv. mišias už mirusios vėlę cele- 
bravo Sydnėjaus lietuvių kapelionas 
kun. Povilas Martūzas. Giedojo „Dai
nos“ choras, porą giesmių solo atliko 
Antanas Kramilius.
Atsisveikinimo su velione žodį tarė 

šeimos bičiulis, poetas Juozas Almis 
Jūragis, tardamas, kad šįkart ją „išly
dime į kelionę iš kurios ji niekada 
nebesugrįš.“ Pasakojo apie jos dvasinį 
tvirtumą - velionė apie savo mirtį kal
bėjo ramiai, kaip apie kasdieninį da
lyką, planavo savo laidotuves ir guodė 
artimuosius...

Ilgametė velionės draugė ponia Aga 
Skeivienė atsisveikindama dėkojo už 
gyvenime kartu praleistas šviesias die
nas.

Sydnėjaus tautiečių ir „Dainos“ cho
ro vardu atsisveikino ALB Sydnėjaus 
apylinkės valdybos įvicepirm. A. 
Kramilius. Jis kalbėjo apie velionės 
nuopelnus bendruomenei ir jos pra
šymą, kad vietoje gėlių ją išlydį tau
tiečiai aukotų Tremtinių namams 
Vilniuje.

Pranas Nagys, padėkojęs atvyku
sioms atsisveikinti su velione, kun. P. 
Martūzui už maldas ir gražų pamokslą, 
tarusiems atsisveikinimo žodžius, 
pakvietė visus pabendravimui prie 
šermenų stalo Sydnėjaus lietuvių 
namuose.

„Dainos“ choristės, apsirengusios 
tautiniais rūbais, stovėjo špaleriuose, 
kai, visiems giedant „Amžiną atilsį...“, 
velionė buvo išlydėta iš bažnyčios. 
Lapkričio 2 d. velionės karstas, lydimas 
vyro Prano ir brolio Zigmo Kyzelio, 
pervežtas lėktuvu į Lietuvą.

Ilsėkis ramybėje tėvų žemėje.
B. Z.

Pašventintas a.a. Balio Barkans paminklas
Lapkričio 3 d. po gedulingų apeigų 

Rookwood kapinių lietuvių sekcijoje 
kun. Povilas Martūzas pašventino a.a. 
Balio Barkaus, žmonos dr. Valentinos 
įtūpesčiu pastatytą, paminklą.
į Balys Barkus mirė 1995 m. lapkričio 5 
Ji., sulaukęs 75 metų amžiaus.

Balio mirties metinių proga dr. V. Bark- 
ienė pakvietė šeimos bičiulius pietų į 
Lietuvių namus. Trumpą žodį, prisi
mindamas Balį Barkų, tarė Jonas Zinkus, 
ypatingai paminėdamas jo veiklą, dirbant 
su skautais.

"M. P." inf.

Mielai buv. Sydnėjaus "Dainos" choro ilgametei dainininkei
A. f A. Elytei Dagienei

mirus, jos vyrui Pranui, seserims Albinai, Johanai, bro
liui Zigmui bei jų šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia

Sydnėjaus "Dainos" choras

Mielą Praną IV ag į, jo mylimos žmonos Elytės 
netektyje, skausmo valandoje nuo širdžiai užjaučiame.

Vincenta ir Pranas Antanaičiai

Pagerbdami
A. f A. Elytę Aagicnę,

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 40 dolerių.
Genutė ir Vytautas Kaspcraičiai

A. f A. Elytei Dagienei
mirus, jos vyruiPranui, seserims Albinai, Johanai, broliui
Zigmui ir jų šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia

Bronė ir Stepas darembauskai

Pagerbdami velionę, vietoje gėlių ant jos kapo "Mūsų 
Pastogei" aukojame 20 dolerių.

B. ir S. darembauskai

A. f A. Elytei IVagienei
mirus, nuoširdžią užuojautą vyrui Pranui, velionės se
serims Albinai ir Johanai, broliui Zigmui ir jų šeimoms 
reiškia

Irena ir Algis Dudaičiai

A. f A. Elenai IVagicuei
mirus, jos vyrui Pranui, šeimai ir artimiesiems nuošir
džią užuojautą reiškia

Ona Baužienė, BEM

Mielai "Dainos" choro dienų pažįstamai
A. f A. Elytei Nagienei

mirus, jos vyrą Praną, gimines bei artimuosius nuošir
džiai užjaučia ir drauge liūdi

Aleksandra ir Zenonas Storpirščiai

A. f A. Elytei IVagicnei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą Praną, brolį Zigmą, 
sesutes - Albiną ir Johaną bei jų šeimas ir drauge liūdi
me.

K. Ridikienė, A. Paidinkonienė 
ir B. Ropienė

A. f A. Elytei Aagienei
mirus, jos vyrą Praną ir artimuosius užjaučia

donas Inkratas

A. f A. Marijai Statkuvienei 
mirus, sūnui Juozui ir anūkui dr. Ričardui Cervinams, 
taip pat sūnui Vincui ir jo šeimai bei artimiesiems Lietu
voje reiškiame užuojautą ir vietoje gėlių skiriame "Mūsų 
Pastogei" 50 dol.

Elena ir Adolfas Srutis

A. f A. Elytei Aagieitei 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą Praną ir kitus 
artimuosius.

Aida ir Viktoras darai

A. f A. Mariją Statkuvienę.

'Mūsų Pastogei" aukoju 20 dolerių.
,,Longinas Pukys

A. f A. Elytei KLyzclytci - Nagicnei 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą Praną, sesutes Albi
ną, Johaną, brolį Zigmą ir jų šeimas. Kartu liūdime.

LIS.V sąjungos "Ramovė" 
Sydnėjaus skyrius

"Mūsų Pastogė" Nr.45 1996.11.11 psl.7
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INFORMACIJA

Spaudos sąjungos susirinkimas
Lietuvių bendruomenės Spaudos sąjungos narių metinis susirinkimas 

įvyks šių metų lapkričio 17 d., sekmadienį, 1.30 vai. p.p. Sydnėjaus 
lietuvių namuose, 16 - 18 East Terrace, Bankstown.

Darbotvarkėje:
1. Praeito metinio susirinkimo protokolo tvirtinimas.
2. Metų, pasibaigusių 1996 m. birželio 30 d., apyskaitos, direktorių ir 

revizoriaus pranešimų tvirtinimas.
3. Kiti reikalai, kuriuos pagal Spaudos sąjungos įstatus galima iškelti 

susirinkime.
Susirinkimo nariai, kurie turi kitų narių įgaliojimus (proxies), turi juos 

įteikti Spaudos sąjungos raštinei, 16 - 18 East Terrace, Bankstown, ne 
vėliau kaip 24 valandas prieš susirinkimo pradžią.

Iki nominacijų užsidarymo gautos sekančios nominacijos į Spaudos 
sąjungos valdybą:

D. Kairaitis - siūlė V. Doniela, parėmė - K. Protas
A. Laukaitis - siūlė V. Šliogeris, parėmė - D. Kairaitis
V. Patašius - siūlė K. Protas, parėmė - A. Laukaitis.

Lietuvių bendruomenės Spaudos sąjungos valdyba

Pranešimas Geelongo tautiečiams
Geelongo lietuvių sąjungos klubo narių metinis susirinkimas įvyks 1996 m. 

gruodžio 1 d, sekmadienį, 2 vai. p.p. Geelongo lietuvių namuose, 128 Douro St., 
Nth. Geelong.

Darbotvarkėje:
1. Susirinkimo atidarymas. 2. Prezidiumo kvietimas. 3. Balsavimo komisijos 

sudarymas. 4. Praeitų metų visuotinio susirinkimo protokolo skaitymas. 5. Pirmi
ninko, kasininko, revizijos komisijos pranešimai. 6. Pranešimų diskusijos ir veik
los tvirtinimas. 7. Valdybos rinkimai, renkama iš penkių asmenų, įskaitant ir 
vicepirmininkę moterų reikalams, o revizijos komisija renkama iš trijų narių. 8. 
Klausimai ir sumanymai. 9. Susirinkimo uždarymas.

Kviečiame visus narius atvykti laiku, tačiau, nesusirinkus kvorumui, numa
tytas susirinkimas prasidės 30 min. vėliau ir bus laikomas teisėtu.

Po susirinkimo vaišinsimės kavute, tik nepamirškite "B.Y.O.". Nariams pobūvis 
nemokamas, o svečiams - tik 4 dol. asmeniui.

Iki malonaus pasimatymo gruodžio 1 d. sąjungos klubo susirinkime.
Geelongo lietuvių sąjungos klubo valdyba

Parama Tremtinių namams
Geelongo lietuvių sąjungos pirmi

ninko p. Juozo Gailiaus vardu iš Lie
tuvos gauta padėka už paramą Trem
tinių namų fondui.

Tremtinių grįžimo fondo valdybos 
vardu dėkoju Jums už mūsų fondui 
perduotas dovanas - nuotraukų stendą 
su aprašymais ir Tremtinių namams 
skirtą paveikslą su Lietuvos ir Austra
lijos simboliais.

Jūsų klubo mums dovanotos relik
vijos būtinai ras savo vietą būsimuose 
Tremtinių namuose.

Taip pat prašome perduoti nuošir
džią padėką žmonėms, kurie aukojo 
Tremtinių namų kambario įrengimui:

Geelongo lietuvių sąjungos klubui, 
Vincui Šalaviejui, Juozui ir Imgardai 
Gailiams, Geelongo tautinių šokių gru
pei „Gegutė“, Agotai Jančiauskienei, 
Pranui ir Anai Bandzams, Aleksui 
Jakubauskui, Annai Saric, Vytui Ma- 
čiuliui, Viktorui Paškevičiui, Geelongo 
lietuvių skautų tuntui „Šatrija“, Vytui

Klovai, Juozui Renkauskui, Elizabeth 
Neland, Antanui Miliauskui, Ted ir 
Jūratei Reilly, Verai Klupšienei, Alber
tui Žvirbliui, Otui Akeniui, Mėtai 
Maternienei.

Ačiū Jums visiems, kad mūsų ne
pamirštate, nepaliekate vienų. Linkime 
stiprios sveikatos ir Dievo palaimi
nimo visuose geniose Jūsų darbuose.

Su pagarba ir dėkingumu
Vytautas Cinauskas 

Tremtinių grįžimo fondo 
valdybos pirmininkas

AUKOS
"Mūsų Pastogei"

Pietų Australijos
lietuvių moterų draugija SA $20

J. Kurlinskas NSW $10.
J. Goodsall Vic. $15
L. Tupikas NSW $5
C. Protienė NSW $5
Pr. Nagys NSW $200
J. Keraitienė NSW $20

Dėkojame už aukas. Red.

Gerbiami dainos mėgėjai
Lapkričio 17 d., sekmadienį, visi esate kviečiami į Geelongą, kur įvyks 

jungtinis choro "Viltis" ir įvairių tautybių choro "Universal Voice" kon
certas.

Pradžia - 2 vai. popiet, bilieto kainą - 6 dol.
Po koncerto seks pačių suneštinis pasilinksminimas su šokiais ir daino- 

■'!' mis. Gražina Pranauskienė . Vadovė
■' ■ ............. 1 -■-=----------- ~

"Mūsų Pastogė" Nr.45 1996.11.11 psl.8 •

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. (02) 9708 1414. faksas (02) 9790 3233.

Sydnėjaus lietuvių choro "Daina"

įvyks sekmadienį, lapkričio 17 d. 2.30 vai. po pietų 
Sydnėjaus Lietuvių klube Bankstowne

Programoje: mišrūs, moterų ir vyrų chorai išpildys eilę naujų, dar negirdėtų 
dainų. Bilietų kaina: suaugusiems - $ 10, moksleiviams ir vaikams - veltui.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti Sydnėjaus choras "Daina"

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 5 v.v. - 10.30 v.v.
Antradieniais klubas uždarytas
Trečiadieniais 5 v.v. - 10.30 v.v.
Ketvirtadieniais 5 v.v. - 11.00 v.v.
Penktadieniais 5 v.v. - 12 v.v.
Šeštadieniais 12 v.p.p. - 1.00 v. nakties
Sekmadieniais 12 v.p.p. - 10.00 v.v.

Lituanistiniai kursai Melburne laukia naujų mokinių
Melburno lituanistiniuose kursuose lietuvių kalbos gali mokytis ir gimnazijos amžiaus 

jaunuoliai ir suaugusieji. Pasitaiko visokių mokinių - gerai lietuviškai kalbančių ir tokių, 
kurie dar nė lietuviško raidyno nepažįsta. Kiekvienam gali būti naudos iš lituanistinių kur
sų. Dažnas mokinys lanko kursus iki gimnazijos baigimo, įsigydamas lietuvių kalbos pa
žymį VCE lygyje.Geras lietuvių kalbos pažymys gali žymiai pagerinti galimybę įstoti į jo 
pasirinktą aukštesniojo mokslo šaką.

Pageidaujantys ateinančiais metais mokytis lietuvių kalbos prašomi skubiai įsirašyti į 
lituanistinius kursus. Tam tikslui į Princes Hill College, Arnold Street, Carlton, reikia 
prisistatyti šeštadieniais tarp 9.00 vai. ir 12.00 vai. ryto iki lapkričio 23 dienos. Nedelskite, 
- šį reikalą turime kuo greičiau susitvarkyti, nes priešingu atveju Victorian School of 
Languages vadovybė gali nuspręsti mūsų klases uždaryti.

Mokytoja

A. f A. Elytę Nagienę
palydint į Amžinybę, velionės ir šeimos pageidavimu, reikšdami gilią užuo

jautą vyrui Pranui, sesutėms Albinai, Johanai, broliui Zigmui bei artimiesiems 
vietoje gėlių ant jos kapo aukojame

Tremtinių grįžimo namų fondui Vilniuje:
po 100 dol. - R. ir M. Linai, R. ir R. Špokai;
po 50 dol. - J. Kataržis, B. ir H. Wunderlich, V. Patašius^ S. Jarembauskas, A. ir 

A. Bieliūnai, J. Dryžienė, G. ir S. Dryžai, D. ir J. Staugirdai;
po 40 dol. -1. ir E. Valiūkai;
po 30 dol. - J. Burokienė, J. Daubaras, P. ir V. Gružauskai, V. Štemelėkas;
po 25 dol. - V. ir A. Skeiviai, J. ir A. Milašai, A. Liedtke;
po 20 dol. - A. ir L. Kramiliai, B. Ropienė, V. Petniūnienė, E. Jonaitienė, E. 

Veteikienė, J. ir L. Atkin, Joan Gibson, J. ir M. Žiūkai, V. Binkis ir D. Aleknaitė, L, 
Gudaitis, L. ir J. Juragiai, A. ir M. Reisgiai, D. ir E. Bartkevičiai, J. Červinas, D. ir 
V. Gulbinai, A. ir V. Kabailai, N. Vaičiurgytė, Regina Purcell, A. Virgeningienė, A. 
ir O . Kapočiai. I. ir B. Bieliūnai, K. ir L. Protai, B. ir P. Žaliai, K. Bitinienė;

po 10 dol. - R. Kalėda, P. ir Z. Andriukaičiai, A. ir J. Šidlauskai, V. Simanavičienė, 
E. Stasytė, V. Stanevičienė, Shirley Reid, Z. ir A. Bartkevičiai, K. ir D. Ankai, J. 
Šarkauskas, A. ir A. Pakalniai, C. Protienė, Birutė Nagulevičienė, E. Narbutas, A. 
Bumeikis, O. Grosienė, A. Pauliukonienė, A. Giniūnas, J. Masiokienė, E. ir P. 
Viržintai, E. ir V. Stasiūnaičiai, Bronė Sidarienė.;

po 5 dol. - Z. Vičiulienė, J. Kušleika, J. Penkaitienė, J. Mickienė, P. Kušleikienėj 
P. Donielienė, M. ir M. Jaksitz, J. ir J. Skuodai, J. Narbutas, N. Chen, E. Lašaitis, Ą.2 
Bartkus. g

Viso aukojo 1595 dolerius.
Aukų rinkėjai: Antanas, Lėta Kramiliai ir Juozas Gudaitis.

SKELBKHĖS "MŪSŲ PASTOGĖJE" - VISI ŽINOS! ‘

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) 9790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi-
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