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ALB Krašto Valdyba sveikina visus šio žemyno lietuvius 
Vasario 16-sios proga.

Prisimindami šios Šventės reikšmę mūsų tautai, pa
linkėkime vienas kitam ryžto, kantrybės ir ištvermės lietu
viško gyvastingumo išlaikyme. Atsikūrusi Lietuva dar eina 
politiniais zigzagais, tačiau vėl stiprėja viltis, kad patriotiz

mas bei idealizmas nėra visiškai užgožti - iš tiesų, jie palengvėle laimi ir 
grąžina Lietuvą į vakarietiškojo mąstymo valstybių tarpą. Dirbkime ir toliau 
tam pačiam tikslui, kuris stiprino tremtinių ir laisvės kovotojų dvasią.

Vytautas Doniela

Lietuvos įvykių apžvalga(L-...... -. -....
Karas su korupcija

Spaudos konferencijoje Seimo pir
mininkas V. Landsbergis pareiškė, kad 
pirmą kartą prasideda rimta kova tarp 
valstybės ir nusikaltėlių pasaulio, kuris 
jau buvo prasiskverbęs į valdžios sluoks
nius. Pasak V. Landsbergio, per pas
taruosius ketverius metus valdžia buvo 
ne tik apsileidusi, bet ir pati neteisėtai 
naudojosi valstybės turtu; nenuostabu, 
kad buvusi valdžia nesugebėjo kovoti su 
nusikaltėlių organizacijomis. Dabar esą 
būtina ardyti šį paralyžiuojantį ir pa
razituojantį tinklą, ir todėl reikalinga 
pakeisti nesąžiningai dirbusius vadovus, 
jau nekalbant apie sugedusius eilinius 
pareigūnus. Būtų naudinga, jei spauda 
padėti; visuomenei suprasti tokių reformų 
reikalingumą, nes atleidžiami pareigūnai 
tvirtins, kad jie esą pašalinti dėl politinių 
priežasčių.

Prieš tai premjeras G. Vagnorius Sei
me pareiškė, jog nuspręsta „organizuoti 
tarnybinius patikrininmus, kur ir dėl 
kokios priežasties nutrauktos bylos dėl 
kontrabandos, piktybinio mokesčių 
nemokėjimo, dėl kokių priežasčių ne
tiriamos ir nutraukiamos bankinės ir 
kitos stambiosfinansinės bylos, susijusios 
su šimtais milijonų litų. Patys didžiausi 
nusikaltimai Lietuvoje nebuvo tiriami, 
patys didžiausi aferistai nebuvo net 
patraukti baudžiamojon atsakomybėn. 
Kontrabanda organizuojama ne iš 
apačios, bet pagal nustatytą schemą iš 
viršaus, kur nurodoma, koks vadovas 
kokias mašinas, kokias firmas, užsi
imančias kontrabanda, turi praleisti be 
patikrinimo. Tai jau daugiau negu mafi
jos ar organizuotų banditų reikalai, tai 
faktiškai kyla išpašios valdžios. Bet jeigu 
kyla iš valdžios, tai, nustūmus sluoksnį, iš 
kurio kyla, galima tikėtis susitvarkyti".

Savo ruožtu V. Landsbergis teigė, kad 
nusikaltimus tiriančios įstaigos „dirba 
tuščiais apsisukimais ", t.y. jos tik apsime
ta, kad kovoja su korupcija bei kontra
banda. Dabar tokia stabdanti veikla bus 
peržiūrima. Kaip pavyzdį, V. Landsbergis 
nurodė, jog jau pareikalauta paaiškinti, 
kodėl iki šiol nebuvo pareikštas kaltini
mas J. Urkai (kurį Prezidentas buvo pas
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kyręs Lietuvos banko tarybos nariu), kuris 
pasisavino per šimtą milijonų litų.
Atsistatydino Gen. prokuroras

Sausio 20 d. Generalinis prokuroras 
Vladas Nikitinas įteikė atsistatydinimo 
pareiškimą Prezidentui, pripažindamas 
savo dalinę atsakomybę už sunkią nusi
kalstamumo problemą Lietuvos visuo
menėje. Žengti šį žingsnį paskatinę įvykiai 
Panevėžyje, kur verslininkas nušovė ke
turis reketininkus. (Atsistatydinti jam 
buvo pasiniu ir V. Landsbergis.) Vladas 
Nikitinas į šį postą buvo paskirtas Pre
zidento A. Brazausko LDDP valdymo 
metu, o vėliau, kaip prokuratūros vado
vas, buvo plačiai kritikuotas spaudoje.

Tikrins ir valys
Seimas sudarė parlamentinę komisiją 

Valstybės kontrolės veiklai patikrinti, ku
ri savo ataskaitą Seimui turės pateikti iki 
balandžio 10 d. Nors Valstybės kontrolė 
yra atidengusi ne vieną stambų finansinį 
prasižengimą ar net korupcijos atvejį 
ministerijose, ji ne kartą buvo apkaltinta 
savo radinius paskelbus per vėlai, arba 
nepakankamai protestavus. Dabar suda
ryta komisija domėsis, kaip Valstybės 
kontrolė vykdė savo funkcijas 1995-1996 
metais.

Vyriausybė savo ruožtu Seimui pateiks 
projektą įstatymui, pagal kurį reiktų re
formuoti prokuratūros ir policijos darbą. 
Vyriausybės posėdyje konstatuota, kad 
ypač nepateisinamai aplaidžiai vyksta 
bankų išgrobstymo bei kitų pagarsėjusių 
finansinių bylų tyrimas, o stambiems ban
kų „tuštintojams“ jau keli metai net 
nepateikti kaltinimai, neareštuotas turtas 
ir tokiu būdu pakišama mintis, kad mi
lijoninės vagystės nėra baudžiamos. Iš 
numatytų 800 revizijų bankų reikalais, 
600 buvę netnepradėta.

Vyriausybė išplatino kreipimąsį į 
Lietuvos gyventojus, prašydama pranešti 
apie jiems žinomus valdininkų korupci
jos, biurokratizmo ir panašius neigiamus 
faktus. Jau pirmosios dienos rytą buvo 
gauta 30 skambučių, ir dauguma asmenų 
nebijojo paskelbti savo pavardes.

Nelegalus tranzitas auga
Ženevoje paskelbti tarptautiniai tyri

mai rodo, jog nelegali migracija per Lie
tuvą tampa vis skaitlingesnė. Pernai Lie
tuvoje jau buvo sulaikyta virš 100 bėglių 
grupių, iš viso 1575 nelegalūs imigrantai. 
(Palyginimui, 1992 metais sugauti buvo 
378 pabėgėliai.) Valstybės duomenimis, 
realus pabėgėlių skaičius yra dvigubai 
didesnis. Jis turbūt augs, nes vien Maskvoje 
yra apie 200 000 svetimšalių, o arčiau 
Lietuvos sienos, Baltarusijoje, laukia 
apytikriai tiek pat. Nelegalai, daugiausia 
bėgantys iš pietį; Azijos, veržiasi į Vaka
res per Rusiją, Ukrainą ir Baltarusiją, o 
Lietuva neretai pasirenkama todėl, kad 
jos sienos esančios „skylėtos“, t.y. atviros 
per pasieniečių korupciją bei kai kuriuos 
silpnai saugomus pasienio ruožus.

Į šią problemą dėmesį atkreipė ir 
Lietuvoje apsilankiusi Europos Sąjungos 
atstovė Anita Gradin, kuri nurodė, jog 
prasta sienų kontrolė bus svarbi kliūtis 
Lietuvai norint stoti į Europos Sąjungą. 
Bet kaip tik tokios apsaugos gerinimui 
Europos Sąjunga skirs apie 10 mln. dole
rių, kuriuos reikės dalintis su Latvija ir 
Estija. Dar apie 20 mln. dolerių bus skirta 
jūros sienos apsaugai, kuriuos Baltijos 
valstybės dalinsis su Lenkija. Naujasis 
Lietuvos vidaus reikalų ministras Vid
mantas Žiemelis sutiko su ES atstovės 
teiginiais ir pareiškė, jog jis taip pat nesąs 
patenkintas Lietuvos pasieniečių darbu. 
Pasienyje aiškiai klestėjo korupcija ir 
nepakankamai gerai dirbo ekonominė 
policija. Šiuo metu Lietuvoje vyksta pa
sieniečių vadovybės pertvarkymas, o me
tų pradžioje atsistatydino spaudoje daug 
kritikuotas Vyriausias muitininkas, buvęs 
aukštas Lietuvos kompartijos veikėjas 
Vitalijus Geržonas.

Sprendimas stribams
Pirmą kartą po Nepriklausomybės 

atkūrimo buvo užbaigta byla, kuri tie
sioginiai lietė sovietmečio nusikaltimus. 
Vilniaus apygardos teismas 5 metais 
kalėjimo nubaudė Kirilą Kurakiną, 3 me
tais (bet nuo bausmės atleidžiant) Petrą 
Bartasevičių ir Juozą Šakalį. Jie, kaip stri
bai, buvo kaltinami 1945 metais Zarasų 
rajone išžudę Gaidžių šeimą. Nužudytos 
buvo 56 metų Karolina Gaidienė, 23 me
tų Veronika Gaidienė (ji buvo devintą 
mėnesį nėščia) ir 6 mėnesių Albina Gai
dytė. Nuo degančio namo dūmų užduso 
Leopoldas Gaidys. Pasak dar gyvų liu
dininkų, išžudę Gaidžių šeimą, stribai nu
ėjo į Adelės Mazūrienės namus. Čia ją 
žiauriai mušė, kankino rankiniu pjūklu. 
Palikę sužalotą moterį, vadinamieji liau
dies gynėjai atėjo į netoliese gyvenančio 
L. Lašo namus, ten gėrė degtinę. Be- 
gerdamas K. Kurakinas šeimininkui pa
pasakojo, ką padarė Gaidžiams. Net pa
sididžiuodamas apie Veroniką Gaidienę 
sakė: „Kas per boba, akys išvirtosios, 
stovi lange, aš jai šaudau į pilvą, o ji 
nekrenta". Kaip tvirtino liudytojai, nuo 
vieno stribų smūgio Veronika krito į 
gaisro židinį, prasidėjo sąrėmiai, gimė 
kūdikis. Mergytę dar spėjo padėti ant

VASARIO 16-JĄ ŠVENČIANT

Per amžius lietuviai kovojo už savo 
laisvę ir nepriklausomybę. Kai trūko 
kardų, kelią laisvėn dalgiais ir buo
žėm skynėsi,

1918 - 19 metų savanoriai nors 
menkai ginkluoti, nors klumpėti, po 
ilgų nelaisvės metų, savo ryžtu vėl į 
laisvę išvedė tautą. 1941, 1944 - 54 
metų sukilėliai ir partizanai šimtais 
tūkstančių žuvo, kad tauta laisva gy
ventų, nes tautos gyvybė - mūsų visų 
gyvybė. Laisva Lietuva - tai tu ir aš, 
nesvarbu kur bebūtume, nes mūsų 
paveldas ateina iš amžių!

Branginkime Vasario 16-ją, nes tai 
mūsų tautos laisvės simbolis! Ji mums 
primena mūsų prabočių, mūsų tėvų, 
mūsų brolių ir seserų nesuskaitomas 
kraujo ir gyvybių aukas, sudėtas ant 
laisvės aukuro, kad mes laisvi gyven
tume! (Ž.) 

skarelės, tačiau nei jos, nei motinos nie
kas išgelbėti negalėjo. Karolina Gaidienė, 
sudaužyta lazdomis, mirė darželyje. 
Rankose laikė Albinutę, kuriai stribai 
prieš mirtį išsuko kojelę.

Viena liudininkė sakė mačiusi daug 
išžudytų žmonių. Stribai vieną jų buvo 
pririšę prie arklio ir tempė per visą kaimą. 
Išžudytuosius suguldydavo miestelio 
centre. Kita liudytoja sakė apie K. Kura-
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Lietuvos Įvykių...
Atkelta iš 1 psl.
kiną: „Kai j is per kaimą kalinius vesdavo, 
reikėdavo ausis nuo jų riksmo užsikimšti “.

Laisvės kovotojai pripažinti
Svarstant ilgametį pasipriešinimą 

okupantams, Seimas priėmė įstatymą, 
kuriuomi nustatomas karių savanorių ir 
laisvės kovų dalyvių statusas. Seimo 
dauguma balsavo už tai, kad kariais 
savanoriais būtų pripažinti ginkluoto 
pasipriešinimo dalyviai, 1941 metų bir
želio sukilimo metu ginklu kovoję su 
okupacinės valdžios struktūromis, Vieti
nės Rinktinės nariai, Tėvynės Apsaugos 
Rinktinės nariai ir partizanai, kurie pri
klausė laisvės kovotojų junginiams, davė 
priesaiką ir jos nesulaužė, nešiojo at
pažinimo ženklus ir ginklus bei gyveno 
nelegaliai.

Laisvės kovų dalyviais Seimas pri
pažino partizanų ryšininkus ir jų rėmėjus, 
1940 - 1990 metais veikusių ir siekusių 
atkurti Lietuvos nepriklausomybę po
grindinių organizacijų narius, pogrindžio 
spaudos leidėjus ir kitų pavojingų pa
sipriešinimo akcijų dalyvius, nebendra
darbiavusius su okupacinėmis represinė
mis žinybomis.

Tokio pripažinimo dešiniosios parti
jos ir orgnizacijos siekė jau seniai, bet 
susidurdavo su vienokiu ar kitokiu ne
pritarimu iš kairiosios, ypač LDDP pusės. 
Naująjį įstatymą dešinieji mato kaip 
ilgametės kovos prieš komunizmą įtei
sinimą. Atskiru įstatymu bus nustatytas 
partizanų apdovanojimų ir laipsnių 
atkūrimas, taip pat socialinio aprūpinimo 
ir valstybės paramos bei kompensacijos 
už žuvusius skyrimo tvarka.

Kandidatai į prezidentus
Paaiškėjus Seimo rinkimų rezulta

tams, daug kam rūpi, kas kandidatuos 
ateinančiuose Prezidento rinkimuose. Šiuo 
metu realiausi kandidatai yra trys: dabar-

Būti ar nebūti -
Sugriuvus Sovietų Sąjungai, buvo ge

ra proga tuoj pat įtraukti sovietų įtakoje 
buvusias šalis į Vakarų gynybos sferą, į 
NATO. Deja, Vakarai pramiegojo tąprogą.

NATO yra gynybinė sąjunga ir niekas 
neturėtų tos sąjungos išsiplėtimo bijotis. 
Visos šalys, išsivadavusios iš Sovie
tų dominuoto Varšuvos pakto, ar išsi
vadavusios iš tiesioginės Sovietų oku
pacijos, siekia NATO narystės. Tik taip 
jos užsitikrins savo saugumą, savo ne
priklausomybę.

Maskva visokiais būdais bando tokį 
NATO plėtimą sabotuoti. Štai, Borisas 
Jelcinas pareiškė, kad jei NATO artės prie 
Rusijos sienų, Rusija imsis atsakomųjų 
veiksmų. Tiesa, tie atsakomieji veiksmai 
migloti, neapibrėžti. Pataikaudami Rusi
jai, Vakarai sukūrė „Taikos partnerystę“ - 
Partnership for Peace. Tai bereikšmė 
netikra NATO neva-narystė, nieko neuž
tikrinanti, jokių garantijų neduodanti.

Kad NATO yra vienintelė jėga Eu
ropoje, galinti ne tik pasipriešinti Rusijos 
ekspansinėms avantiūroms, bet ir atsta
tyti taiką net ne savo narių tarpe, vaizdžiai 
parodė įvykiai Jugoslavijoje. Reikia tik 
prisiminti, kaip visos diplomatinės ini
ciatyvos nepasiekė jokių rezultatų, tol kol 
NATO ir JAV nesudaužė savo raketomis 
serbų komunikacijos instaliacijų Bosni-
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tinis Prezidentas Algirdas Brazauskas, 
Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis 
ir JAV lietuvis, gamtosaugos specialistas 
Valdas Adamkus. Nežiūrint nuolatinių 
klausinėjimų, kol kas nei vienas iš jų 
neskuba aiškiai pasisakyti. Savo ketini
mą pareiškė tik vienas: Katalikų radijo 
vadovas Vaidotas Žukas.

Pagal pernai LDDP daugumos skubos 
tvarka pakeistą Konstitucijos straipsnį, 
šalies Prezidentu „gali būti renkamas 
Lietuvos pilietis pagal kilmę, ne mažiau 
kaip trejis pastaruosius metus gyvenęs 
Lietuvoje". Šis reikalavimas neleidžia 
kandidatuoti Valdui Adamkui, tačiau 
eliminuoja ir kitus užsienio lietuvius.

Tokį apribojimą dabar bando panai
kinti organizacija „Sambūris“, kuri šiuo 
reikalu kreipėsi į Prezidentą ir Seimo 
pirmininką. „Sambūrio“ atstovo dr. Anta
no Karoblio nuomone, dabar yra susida
riusi paradoksali situacija. Tie, kurie į 
Lietuvą atvyko iš svetur stiprinti okupaci
nį sovietinį režimą, taip pat ir okupaciją 
palaikę aukšti kompartijos veikėjai, turi 
teisę būti išrinktais Lietuvos prezidentu ir 
Seimo nariais. Tuo tarpu iš kitų piliečių, 
kovojusių už Lietuvos valstybingumo at
statymą ir puoselėjusių lietuvybę svetur, 
tokia teisė atimta. Pasak dr. Karoblio, tai 
netgi nemoralu, nes lietuviai į Vakarus 
traukėsi ne savo noru.

Pasveikino Australiją
Australijos Dienos proga ministras 

pirmininkas Gedi mintis Vagnorius pasiun
tė sveikinimo telegramą Australijos 
ministrui pirmininkui John Howard'ui. 
Telegramoje džiaugiamasi, kad santykiai 
tarp Australijos ir Lietuvos plėtojasi 
abipusio supratimo linkme. Ten taip pat 
pabrėžiama, kad Australijos parama yra 
labarttsvarbi Lietuvai, siekiančiai tapti 
aktyvia World Trade Organization nare. 
Savo ruožtu Prezidentas A. Brazauskas 
pasveikino Australijos generalguberna
torių.

Parengė Vytautas Doniela

NATO klausimas
joje. Staiga, serbai tapo akli ir kurti. Jie 
gavo smūgius tiek iš Bosnijos respubli
kos, tiek ir iš Kroatijos karinių pajėgų ir 
nebežinojo, iš kur ateis sekantis smūgis, 
kaip išdėstyti savo karinius dalinius 
efektingiems kariniams veiksmams.

Ir tik po to smūgio, ir tik su NATO 
aiškia karine persvara, visos kariaujan
čios šalys buvo priverstos elgtis taikingai. 
Svarbu įsidėmėti, kad nei vienas kraštas 
buvusioje Jugoslavijoje nėra net NATO 
narys. Jei Kroatija ar Bosnija būtų buvę 
nariais, tai reikia manyti, kad tas didžiulis 
jų kraujo praliejimas ir tiesiog siaubingas 
genocidas irgi nebūtų įvykęs, nes NATO 
būtų anksčiau atėjusi į pagalbą.

Tų faktų akivaizdoje manytume, kad 
visi lietuviai jungtųsi į bendras pastangas, 
kad Lietuva kuo greičiausiai taptų NATO 
nare. Deja, taip nėra. Sovietinį košmarą 
išgyvenę kai kurie mūsų.tautiečiai kartais 
ir dabar tikisi, kad būtų galima apsiginti 
tik savo teisybe apsišarvavus, be efektin
gų ginkluotų pajėgų, kurios įgalintų 
Lietuvą tapti gynybos organizacijų nare. 
Jiems, atitarnavusiems sovietinėje kariuo
menėje, ar įvairiais būdais tos karinės 
tarnybos išvengusiems, mačiusiems, kaip 
nuskurdęs sovietų kraštas visas lėšas kišo 
ginkluotoms pajėgoms, ir dabar kartais 
atrodo, kad kariuomenė yra niekam ne-
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[Trumpai iš visur
Aslan Maskhadov, 45 metų amžiaus 

buvęs čečėnų sukilėlių štabo viršininkas, 
įtikinančia persvara laimėjo Čečėnijos 
prezidento rinkimus. Lietuviams ypač 
įdomu, kad naujasis Čečėnijos preziden- 
•tas buvo Sovietų kariuomenės pulko va
du Vilniuje 1991 metais. Jis nedalyvavo 
veiksmuose prieš lietuvius prie televizi
jos bokšto, tačiau prisipažįsta, kad gėdi
nasi, jog tuo metu nesuprato Lietuvos ko
vos dėl laisvės ir nepriklausomybės.

Sausio 31d. galutinai pasibaigė 1989 
metais įsiliepsnojęs pilietinis karas Li
berijoje. Tą dieną visos kovojusios šalys 
baigė nusiginkluoti. Ginklus surinko tai
kos sutarties vykdymą prižiūrinčios kai
myninių šalių karinės pajėgos, Nigerijos 
generolo vadovaujamos. Liberijos par
lamento ir prezidento rinkimai turėtų 
įvykti gegužės 31 d.

Peru sostinėje Limoje apie 15 marksis
tų sukilėlių vis dar laikosi įsitvirtinę 
Japonijos ambasadoje su 72 gruodžio 17 d. 
pagrobtais įkaitais. Įkaitų tarpe yra pre
zidento Alberto Fujimori brolis, du Peni 
ministrai, keletas generolų,’ du amba
sadoriai. Japonija yra ypač susirūpinusi 
25 japonų diplomatų ir biznierių likimu 
ir deda visas pastangas, kad įkaitai būtą 
vaduojami derybomis,onejėga. Vasario 1 
d. Japonijos min. pirmininkas Ryutoro 
Hashimoto atskrido į Toronto, Kanadoje, 
pasitarti su Peni prezidentu A. Fujimori.

reikalingas liuksusas. Argumentuojama 
tuo, kad Lietuva yra per silpna ekonomi
niai. Bet pagalvokime - jei teigiama, kad 
Lietuva per silpna ekonominiai turėti 
gynybos pajėgas, kurios galėtų jungtis į 
NATO gynybinę sąjungą, tai tuo pačiu 
teigiama, kad Lietuva per sil pna gyventi 
ir vystytis kaip nepriklausoma valstybė!

Toks samprotavimas gražiai išreikštas 
poezijos žodžiais - „Tas nevertas laisvės, 
kas negina jos“. Taip, laisvę visad ir visur 
privalu ginti. Visi kovos būdai turi atitikti 
laiko tikrovę. Tuo metu, kai Lietuva, 
vadovaujama Vytauto Landsbergio, su 
tokiu atkaklumu ir tokia didele kantry
be, taikos keliu išsiveržė į Nepriklauso
mybę, beginkliams lietuviams grąsino 
sovietinė armija. Bet tada abi pusės buvo 
vienos valstybės piliečiais, bent sovie
tinėmis akimis žiūrint. Tad sovietams 
grėsė visiška suirutė, jei jie būtų platesniu 
mastu panaudoję ginklus prieš savus 
piliečius.

Dabar visai kita padėtis. Rusijos 
imperija, nors ir mažesnė už sovietinę, 
vistiek yra imperija. Ši imperija taip žiau
riai naikinusi Čečėniją, neturėtų jokių 
skrupulų susidoroti su dabar jau svetimų 
kraštų piliečiais, ypač jei tie kraštai palik
tų už karinių sąjungų ribų. O reikšminga 
karinė sąjunga Europoje yra tik viena - 
NATO.

Sunku daug ko nors pozityvaus tikėtis 
iš JAV prezidento paskelbto vizito Mas
kvon ir jo susitikimo su Jelcinu. Vakarų 
politikai stačiai varžėsi, kuris labiau įtiks 
Gorbačiovui, o dabai'jie pataikauja Jelci
nui. Tose dviejų prezidentų derybose, be 
abejo, bus sprendžiama, kurios šalys galės 
tapti NATO narėmis. Jei nebus vidinio

Australijos ir JAV mokslininkai 
lenktyniauja, kurie pirmieji paleis į rinką 
vaistus, apsaugojančius žmones nuo visų 
gripo rūšių. Vaistai veikia neleisdami gri
po virusams naudotis žmogaus kūno 
pagaminamais enzimais, kurie yra būtini 
virus ų dauginimuisi. Vaistų principą 
pirmieji sugalvojo australų mokslininkai, 
kurie sakosi esą toliau pažengę vaistų iš- j 
bandyme už savo varžovus amerikiečius.

Vakarinėje Javos salos dalyje porą 
miestų nusiaubė musulmonų sukeltos 
riaušės. Musulmonų jaunimo būriai degi
no ir plėšė kiniečių krikščionių ir budis
tų namus, krautuves ir šventoves. Riau
šės prasidėję dėl kinietės moters nusis
kundimo dėl didelio triukšmo, kurį sukę- į 
lia musulmonų jaunimas nakčia per 
Ramadan pasninko mėnesį, keldamas 
tikinčiuosius, kad jie spėtų pavalgyti prieš 
saulei užtekant. Kariuomenės įsikišimas j 
sustabdė riaušes.

Vasario 3 d. gaisras sunaikino beveik s 
visas knygas, išstatytas didžiulėje Kalku-! 
tos knygų mugėje. Sudegė keli šimtai ' 
kioskų. Žuvo vienas žmogus, sumindžiotas 
panikos apimtos minios.

Vasario 2 d. Prancūzijos prezidentas. 
Jacques Chirac apsilankė Maskvoje, į 
pasimatydamas su vis dar sirguliuojan- į 
čiu Boris Jelcinu. Jų pasitarimas truko 75 - 
minutes, tada po trumpų vaišių J. Chirac 
vėl grįžo į Paryžių.

JAV-jų piliečio spaudimo, Baltijos šalys 
labai lengvai gali atsidurti už NATO ri
bų, tad Rusijos karinėje ir ekonominėje 
įtakos zonoje.

Ir kiti Rusijos politikai atkakaliai ban
do NATO kaip nors išardyti ar pakeisti 
jos tikslus ir net vardą. Štai, kandidatas į 
Rusijos prezidentus Aleksandras Lebedis 
pareiškė, kad jis neturi nieko prieš NATO; 
išplėtimą. Jis „tik“ reikalautų, kad ta są-į 
junga kitaip vadintųsi. Na, žinoma, ir jos ’ 
garantijos vienu ypu būtų irgi atskiestos. -

Keisčiausia, kad ir mūsų, užsienio Į 
lietuvių tarpe atsiranda žinomų žmonių, Į 
kurie pučia į tą pačią dūdą kaip Lebedis, t 
Pavyzdžiui, nesenai išgirdome pasisaky
mą prieš Lietuvos narystę karinėje są
jungoje - NATO. Kai vietoje NATO 
siūlomas kažkoks Šiaurės blokas, kuris 
neegzistuoja kaip efektyvi karinės gyny- j 
bos sąjunga, stačiai nebeaišku, ar tai pikta r 
valia prieš Lietuvos gynybą, prieš Lietuvą,' 
ar tai visiškas nesupratimas geopolitinių j 
realijų, nuo kurių priklauso Lietuvos atei- Į 
tis, Lietuvos kultūrinis, politinis ir eko
nominis vystymasis.

Algimantas Kabaila,
Canberra 1997.01.30.

=inr' - inr -----imi imi imn=»

BENDRADARBIAMS
Dėl korespondencijos gausos, ne visi; 

atsiųsti straipsniai, laiškai, nekrologai- 
tilpo į šį "M.P." nr. Juos spausdinsime se
kančiuose numeriuose.
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Lietuvių dienų šurmulyje
Protėvių verpta, valkų išlaikyta

19-toje Lietuvių Dienų metu vykusio- 
j je parodoje, kuri buvo surengta Melboumo 
i miesto rotušės salėje, dalyvavo 32 me- 

•i'nininkai su 93 meno kūriniais. Du me- 
i nininkai jau yra pasitraukę iš gyvųjų tar- 
jpo: tai Vaclovas Ratas, iš kurio kūrybos 
tbuvo pristatyti du monoprintai ir Teisutis 
ZZikaras, kurio kūrybą atstovavo viena 
sskulptūrėlė ir vienas piešinys. Vien tik 
ddalyvių k jų darbų skaičius parodo mūsų 
bbendruomenės meninį veržlumą. Nuo pat 
prirmųjų mūsų atvykimo į Australiją die
nių, dailės parodos reiškiasi nenutrūksta- 
rmoje grandinėje, kaip akivaizdi lietuvių 
kultūrinė manifestacija.

Parodoje vyrauja jaunoji karta. Senie
ji dailininkai yra jau atradę, gal ir už
sikonservavę savo išraiškos formose, ir iš 
jų nebegalima laukti didelių netikėtumų 
nei stiliuje, nei kolorite, nei meno kūrinio 
išgyvenimo išraiškoje. Tačiau, jie lieka 
tvirtaisiais ramsčiais Australijos lietuvių 
dailėje. Tai anksčiau minėti Ratas su Zi
karu, Vladas Meškėnas, Eva Kubbos, Ie
va Pocienė, Viktoras Simankevičius ir 
Adolfas Vaičaitis.

Dėmesys krypsta į jaunąją kartą, ku
rios tarpe matome ir visai naujų vardų. 
Kiek ilgai jų kūrybinė liepsnelė išsilaikys 
meno scenoje, sunku atspėti, ypač matant 
kai kurių jaunųjų dailininkų išstatytus 
tuos pačius, jau senokai sukurtus kūrinius. 
Nors galima būtų kalbėti apie kiekvieno 
dailininko meno darbus, šiuo kartu ap
siribosiu tik dailininkais, laimėjusiais 
premijas šioje parodoje.

Iš pačių veržliausių ir kūrybiškiausių 
išsiskiria Dalia Antanaitienė, Danius 
Kesminas, Faustas Sadauskas, Mindau
gas Simankevičius ir Linas Vaičiulevi- 
čius. Ir visiems jiems bendra yra tai, kad 
jie paliko grynąjį abstraktą ir perėjo prie 
idėjų ir objektų interpretacijos.

Dalia Antanaitienė dirba įvairiose me
no šakose: tapyboje, grafikoje ir skulp
tūroje. Jai yra būdinga originalus ir 
jausmingas idėjos įkūnijimas bet kokioje 
medžiagoje. Šioje parodoje ji išstato 
monumentalią instaliaciją „Cargo - 
Destination Bonegilla III" (Krovinys - 
paskyrimas - Bonegilla). Instaliacija yra 
tokia meno forma, kurią mėgsta menkes
ni menininkai dažnai suprofanuoti, nu
piginti ir kompromituoti, prisegdami prie 

sienųjokio sąryšio neturinčius niekniekius, 
proklamacijas bei iššūkius, prasilenkdami 
su bet kokiais estetiniais ar loginiais 
reikalavimais. Gal jie kartais siekia 
pasityčioti iš žiūrovų, bet tikrumoje jie 
demonstruoja savo pačių bukumą, talen
to stoką ir savo nuosavo charakterio 
agresyvumą.

Tačiau Dalia Antanaitienė sukuria 
estetišką, logišką instaliaciją ir tuo pačiu 
metu iššaukia jaudinančią situaciją, 
apglėbiančią ir apibendrinančią mūsų visų 
pirmuosius išgyvenimus, atvykus į šį 
kontinentą. Jos „Cargo-Bonegilla“ darbas 
susideda iš dviejų dalių: viena dalis - tai 
didžiulė tapyba, uždengianti visą sieną, 
kurioje, kaip sapne ar vizijoje, sutalpinta 
visa mūsų praeitis: verpstės, verpstės, 
verpstės. Tai verpstės, suverpusios mūsų ir 
mūsų tėvų - protėvių praeitį, nutapytos 
blyškia rusva spalva, tartum ūkuose 
skęstančios. Tačiau ta praeitis yra stipri, 

ji mus lydi visuose mūsų keliuose. Antro
ji dalis - tai labai išieškotai sudėstytos 
kelioninės dėžės, apsiūtos bulviamaišiais, 
surištos storais lynais su likiminiu adre
su: Australija. Galim, aišku, įvairiai in
terpretuoti, bet mane labai sujaudino ši į 
bulviamaišius įpakuota, lynais sumazgyta, 
dėžėse slypinti mūsų ateitis, ta užslėpta 
nežinia.

Jos kitų dviejų darbų siužetas taip pat 
atspindi pirmąsias Bonegillos stovyklos 
dienas. Jie atlikti ant rusvo popieriaus, 
panašaus į išdegintą Australijos pievą, ir 
išdeginto stiklo aerylio dažais, taupiai, 
jautriai ir estetiškai.

Skulptoriaus Fausto Sadausko medžio 
darbai masyvūs, drąsūs ir stiprūs. „Europa“ 
(dvi versijos) - tai įspūdingi plačiaspamiai, 
kelimetriniai kūriniai - tarytum paukščiai, 
apglėbę Europą savo impozantiškais 
sparnais. Tačiaudidžiausias dėmesys buvo 
skiriamas tamsiai, masyviai, vieno gabalo 
skulptūrai, pavadintai „Rašto įvedimas“. 
Skersinio pjūvio medžio atskalai, ap- 
trupintais šonais, rūpestingai nušlifuotai, 
suteikta tarytum didžiulės atverstos kny
gos forma. Visas paviršius padengtas 
įvairiausio raidyno sakiniais. Deja, dėl 
vienalytės tamsios spalvos, šią skulptūrą 
yra labai sunku nufotografuoti ir ją 
skaitytojams atspausdinti laikraštyje.

Mindaugas Simankevičius pajungia 
plačių abstrakčių potėpių mostus kon
krečiam objekto atkūrimui. Jo kūryboje 
smulkmenoms bei detalėms vietos nėra. 
Pastele atliktas „Ned Kelly“ paveikslas gal 
būt dėl šių ypatybių ir laimėjo „Talkos“ 
premiją.

Skulptorius Linas Vaičiulevičius lai
mėjo pagyrimo lapą su triptiku „Relief*. 
Goreljefinės bronzinės konfigūracijos, 
išlietos iš vaškinių maišo modelių yra 
pritvirtintos prie lentų. Visi goreljefai yra 
kančių ir skausmo ženklai, atšvaitai lietu
vių tautos išgyvenimų, siekiant laisvės ir 
nepriklausomybės. Vaičiulevičiaus este
tinėms formoms yra charakteringa nuo
saikumas ir nedasakymas, kuklus, bet 
tvirtas nuosprendis.

Iš visų aptartų ir neaptartų dailininkų 
prasikiša Danius Kesminas savo šoki
ruojančiais, nekonvencijaliais kūriniais. 
Jo kūryba išsiplečia nuo vaizduojamųjų

Dalia Antanaitienė, "Krovinys. Paskyrimas - Bonegilla". Instaliacija. Mišri tech
nika, 1996 m.
formų iki verbalinių stulbinančių pa
vadinimų. Pavyzdžiui, iš medžio skulp
tūros „Kiaušelis“ žiūrovas tikisi pamatyti 
ką nors mažo, panašaus į riešutą. Vietoj 
to jis mato didžiulę apvalią formą su 
aliuzijomis į mūsų žemės gaublį ar dar 
didesnę planetą. Jo įrėminta tapyba, atlik
ta mišria technika, pavadinta „Tėvynė“, 
tačiau ji atkuria sieną, susidedančią iš 
alaus skardinėlių. Jis yra vienintelis visoj 
parodoj, turintis jumoro jausmą, pajėgian
tis pasižiūrėti į dalykus ir iš ironiškos 
pusės. Tai bruožas, retai užtinkamas ne tik 
lietuvių vaizduojamąjame mene, bet ir 
literatūroje.

Parodos organizatorė ir kuratorė p. 
Gailutė Gasiūnienė skoningai išdėstė me
no kūrinius ir jai bei jos padėjėjams 
priklauso ypatinga padėka. Kadangi paro
da buvo surengta Melboumo miesto cen
tre, įdomu būtų sužinoti ar ji susilaukė 
kokių atsiliepimų australų spaudoje. Gal 
melbourniškiai galėtų mus apie tai 
painformuoti.

Grįžtant prie premijų. Vinco ir Ge
novaitės Kazokų tapybos premiją ($ 2000) 
laimėjo Dalia Antanaitienė. Skulptūros 
premija ($ 1000) teko Faustui Sadauskui. 
Linas Vaičiulevičius laimėjo pagyrimo la
pą už skulptūrą. Vertinimo komisiją suda
rė dr. Vytautas Doniela - filosofijos ir 
estetikos profesorius, estas architektas ir 

Vytauto D. Universiteto Išeivijos Studijų Centras
Vytauto Didžiojo universitete Humanitarinių mokslų fakultete veikia Išeivijos stu

dijų centras, kaupiantis užsienio lietuvių bei jų organizacijų istorinį archyvą ir biblio
teką, tyrinėjantis šį palikimą įvairių mokslo krypčių požiūriu, besirūpinantis jo pub
likavimu. Jau esame gavę žymaus JAV lietuvių veikėjo Broniaus Kviklio didžiulę 
kolekciją, talpinančią Antano Smetonos, Vydūno ir kt. fondus, Bronio Railos gausią 
epistolinę kolekciją, architektūros teoretiko ir istoriko Jurgio Gimbuto biblioteką, 
rašytojo Kazio Almeno dovanotą pluoštą DP laikotarpio lietuviškos spaudos.

Norėdami sudaryti dar pilnesnį išeivijos veiklos vaizdą, kreipiamės į Jus, prašydami 
pagal galimybes perleisti redakcijos sukauptą archyvą ar atskirų straipsnių rankraščius 
mūsų Centrai. Kartu prašytume informacijos apie Jums žinomus kolekcionierius ar 
organizacijas, galinčius turėti mus dominančios medžiagos. Bendradarbiavimas su jais 
būtų naudingas ir kuriant katalogą apie pasaulyje esančias lituanistinės pakraipos 
kolekcijas. Su viltimi bendradarbiauti

prof, habil. dr. Egidijus Aleksandravičius,
Išeivijos studijų centro vadovas, Vytauto D. univ. Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas 

Vytauto Didžiojo Universitetas, Išeivijos Studijų Centras, Donelaičio 52 - 102, 
3000 Kaunas, Lithuania (Lietuva).

"Gimtasis Kraštas" eina
"Mūsų Pastogės" Nr.3 Jurgio Rūbo korespondencijoje pranešama, kad yra uždarytas 

"Gimtasis Kraštas". Tai neatitinka tikrovei. "Gimtajame Krašte" įvyko vadovybės 
pasikeitimų, bet tai ir viskas.

Žurnalas eina ir jį skaitytojai gauna kaip ir anksčiau. Savaitinio žurnalo kaina yra 90 
JAV dolerių arba 115 australiškų dolerių. Užsisakyti žurnalą galite per mane, siųsdami 
asmeninius ar banko čekius, adresuotus: "Gimtasis Kraštas", 83 Queen St., Canley 
Heights, 2166. Siųsdami Money orderius, išrašykite juos A. Kramiliaus vardu.

"Gimtojo Krašto" atstovas Australijoje A. Kramilius
"MficiĮ Pastogė" Nr.5 1997.2.10 psl.3

grafikas Raivo Rahni ir dr. Genovaitė 
Kazokienė - meno istorikė.

„Talkos“ premija ($ 1500) buvo 
padalinta per pusę: Faustui Sadauskui už 
skulptūrą ir Mindaugui Simankevičiui už 
tapybą. Komisija buvo sudaryta iš pro-

Faustas Sadauskas, "Rašto įvedimas", 
detalė. Medis, 1996 m.

fesionalių asmenų.
Žiūrovai liko dėkingi visiems orga

nizatoriams ir dalyviams už mums suteik
tą meno šventę.

Genovaitė Kazokienė
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ĮPEDSEKYSĮĮĮ B BENDRUOMENĖS VEIKLOJE
Atvyksta Lietuvos pramoninkai

50 - mečio minėjimas Rajono stovykloje
Rajono 50-mečiui ruoštis buvo prade-, kauskui - jo sūnus s.v.v.sl. Algis San

ta dar 1996 metų pradžioje. Rajoninėje kauskas.

stovykloje įvyko tik šio jubiliejaus pra
džia - įvadas. Vėliau, iki 1997-jų metų 
galo minėjimus turėtų suruošti visų vie
tovių, kur yra skautų, vienetai.

50-mečio paminėjimui rajoninėje 
stovykloje buvo paskirta sausio 5-ji diena 
- sekmadienis. Minėjimas pradėtas šv. 
Mišiomis Gilwell'io Parko koplyčioje. 
Jas atlaikė v.s.kun. A. Saulaitis ir dvasios 
vadovas v.s.kun.dr. P. Dauknys. Į pamal
das - patarnautojais, skaitovais, aukų 
nešėjais - aktyviai įsijungė jaunieji 
stovyklautojai. Giedotos vyr. skaučių 
vedamos giesmės, skaitytos pačių skau- 
tų(čių) kurtos tikinčiųjų maldos. Dienai 
pritaikytą pamokslą pasakė v.s.kun. A. 
Saulaitis. Mišių metu, pagerbiant miru
sius LSS Australijos rajono vadovus, v.s. 
N. Ramanauskas perskaitė jų netrum
pą sąrašą. Melstasi už lietuvišką skautiš
ką ateitį.

Po pamaldų, australiškai saulutei ge
rokai užkaitinus, atsigaivinta vaisiais ir 
vaisvandeniais, o po to patraukta į didžią
ją vėliavų aikštę šventės iškilmėms - vė
liavų nuleidimui.

Vėliavų aikštėje - lietuviška trispalvė, 
Amerikos ir Australijos vėliavos. Viename 
šone iškabinta visa eilė senosios Lietuvos 
vėliavų (jas atvežė iš JAV v.s.kun. A. 
Saulaitis). Garbės tribūnoje LSS aukštieji 
svečiai - v.s. B. Banaitienė, v.s.kun. A. 
Saulaitis, SJ, Viktorijos skautų s-gos vyr. 
vadas John Ravenhall, estų ir lenkų skautų 
atstovai, ALB Melbourne apyl. v-bos pirm, 
dr. K. Zdanius. Prie mikrofono brolijos ir 
seserijos atstovai - H. Antanaitis ir R. 
Statkuvienė - lietuviškai ir angliškai 
pasakojo apie pirmosios lietuvių skau- 
tų(čių) draugovės, suorganizuotos „Gen. 
Heįnzelman“ laive, vadovaujamos v.s. 
Boriso Dainučio, išlipimą Fremantle, WA 
uoste, 1947.2.28 ir pirmuosius skautų 
rajono kūrimo vargus šiame kontinente. 
I-jo transporto skautė Viltis Salytė - 
Kružienė taria kelis žodžius; jai įteikia
mas garbės raštas.

Garbės raštai įteikiami visai eilei 
žymiųjų mirusių rajono skautų vadovų 
artimiesiems: v.s. Borisui Dainučiui skir
tą raštą priėmė jo žmona p. Elena Dai- 
nutienė, v.s. Antanui Krausui - jo dukros 
vyras Viktoras Savickis, v.sl. Stasiui San- >

'Mūsų Pastogė" Nr.5 1997.2.10 psl.4 =

Padėkos raštais apdovanojami kiti bu
vę rajono vadovai(vės), jų tarpe v.s.fil- 
kun.dr. Pranas Dauknys ir v.s.kun. Anta
nas Saulaitis. Juos sveikina v.s. Birutė 
Banaitienė ir tuo pačiu įteikia dovanas 
rajono vadijos nariams - N. Ramanauskui 
ir R. Statkuvienei. Apdovanotųjų vardu 
keletą žodžių taria v.s. Vytautas Ne- 
verauskas.

Trumpus žodžius 50-mečio proga taria 
Viktorijos australų skautų vadas John 
Ravenhall, Viktorijos egzilų skautų s-gos 
pirm. s. Metsar, lenkų skautų atstovas ir 
ALB Melbourne apyl. valdybos pirm. dr. 
Kazys Zdanius. Raštu sveikinimus atsiun
tė LSS Tarybos pirm. Kęstutis Jėčius ir 
kt. Įteikiama dovanėlė viešniai - v.s. Biru
tei Banaitienei.

Skaitomi LSS vyriausiųjų pareigūnų 
įsakymai: Gelbžinio Vilko ordinu ap
dovanojami j.v.s.fil. Vytautas Vaitkus ir 
v.s. Jonas Zinkus. Sekė visa eilė kitų 
vadovų, apdovanotų įvairiais LSS žy
menimis.

Tėvynės dukros žymeniu apdova
nojamos ps. Ona Prašmutienė ir v.s.v.sl. 
Daina Šliterytė; Pažangumo žymeniu - pi. 
Dalia Didžytė, pi. Daina Meiliūnaitė, pi. 
Ginta Statkutė, pi. Zita Šukytė, pi. Tomas 
Kviecinskas, pl. Daniel Lukaitis, pi. 
Audrius Skeivys ir pi. Rimas Strunga.

Prie įneštų Lietuvos ir rajono vė
liavų įžodį davė visa eilė jaun. skau- 
tų(čių). Įžodžio davimo proga v.s.kun. A. 
Saulaitis tarė žodį - paaiškino jį davu
siems ką įžodis reiškia.

Sekė rajono vado įsakymas - padėka 
buvusiems ir dabartiniams vadovams ir 
šios stovyklos rėmėjams „Talkai“, 
Australijos Lietuvių Fondui, Australijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungai, ir „Aušros“ 
tuntui.

Perdavus naujajam rajono vadui v.s. H. 
Antanaičiui pareigas, Tautos Himnu ir 
vėliavų nuleidimu uždaryta rajono 50- 
mečio šventė.

Sekė bendra šventės dalyvių nuotrauka 
ir - po vakarienės - gerai pavykęs laužas.

v.s. B. Ž.
* • *

Brisbanės liet, skautų ryšininku 
su rajono vadija , Rajoninės stovyklos 
metu, paskirtas ps. Algis Milvydas.

B. Ž.

Lietuvos Garbės Konsulas Sydnėjuje praneša, kad į Melbourne vykstančią Tarptau
tinę prekybos parodą (ITC), vykstančią kovo 16-20 dienomis, iš Lietuvos atvyksta 11 
žmonių delegacija. Iškvietimai gauti iš Parodų centro Melbourne. Keturios firmos 
dalyvaus parodoje su savo produkcija (Audėjas, Juodupės Nemunas, Utenos Trikotažas, 
Lietuvos tekstilės institutas). Taip pat atvyks dar kelių firmų vadovai.

Atvykstančiųjų sąrašas:
1. Jonas Karčiauskas
2. Raimonda Drobelienė
3. Dalia Mančiauskienė
4. Aušra Abraitienė
5. Danutė Malinauskienė
6. Dairus Ausmanas
7. Algimantas Anužis
8. Vladas Rūšys
9. Giedrius Pūkas

10. Valdas Vilimas
11. Kęstutis Baranauskas

Vakarų Australijos žinutės
• Praeitų metų gruodžio 8 d. Perth ‘o 
sporto klubo „Tauro“ golfo ratelis suruo-. 
šė golfo metų užbaigtuves, į kurias atvy
ko virt 30 svečių - dabartinių ir buvusių 
golfininkų bei jiems prijaučiančių. Ta 
proga - po pietų - kalbėjo „Tauro“ klubo 
pirm. V. Klimaitis. Finansinę apžvalgą 
padarė E. Klimaitienė.
• Perth‘o lietuviai Kūčias atšventė 
gruodžio 22 d., atsinešdami tradicinius 
kūčių valgius. Susirinkusius pasveikino 
bendruomenės pirm, kun.dr. A. Savickis, 
paprašęs tylos minute prisiminti miru
sius bendruomenės narius. Paskaityta iš 
Sibiro lietuvaičių maldaknygės malda, 
pagiedota giesmių.
• Gruodžio 12 d. Fremantle sutuok
tuvių biure aukso žiedus sumainė iš Lie
tuvos atvykusi mokytoja Daiva Baužytė 
ir Alfredas Siebertas.

Išeina E. Jonaitienės knyga
Australų leidykla Sydnėjuje „Text“, Without Permanent Address“) anglų kal- 

šiemet išleidžia Elenos Jonaitienės ba. Knygos lietuviškoji versija, pavadinta 
autobiografinį romaną „Elena's Story“ ■ „Pakely“, bus spausdinama Lietuvoje, 
(originale jis buvo pavadintas ,(People B. Ž.

Minės pokario emigrantų atvykimų
Australijos pokario imigrantų pirmoji 

ir didžiausia stovykla, per kurią praėjo 
nemažiau 300 000 naujųjų ateivių 1947 - 
1971 m., buvo Bonegilla. Joje - trumpesnį 
ar ilgesnį laiką pagyveno ir didelė dau
guma lietuvių, kurių pirmasis transportas 
(drauge su estais ir latviais) atvyko 1947 
m. transportlaiviu „Gen. Heinzelman“. Pa
ti Bonegillos stovykla jau senai nugriau
ta, bet Wodongos - Alburio miestai šiemet 
rugsėjo 27 - spalio 3 dienomis ruošia 50-

Sydnėjaus Lietuvių Sodyboje
* Gruodžio 6 d. iš Kauno atskrido 
sodybiečių Žalių giminaitis - Audrius Si- 
levičius, 28 m. inžinierius. Viešės iki vasario 
mėn. galo. Sodyboje (kai joje yra) nenuo
bodžiauja - inžinieriaus paslaugų prisireikia 
visiems. Išvyką, turbūt, reikia vadinti „darbo 
atostogomis“...
• Gruodžio viduryje Sydnėjaus Lietuvių 
Moterų Socialinės Globos D-ja Lietuvių 
Sodybos gyventojams suruošė nuotaikingą 
kalėdinį pobūvį - vaišes, kurių metu paben
drauta, pasikeista šventiniais linkėjimais. 
Sodybiečių atstovės išreiškė SLMSGD-jos 
moterims padėką už jų nuolatinę globą bei 
rūpestį Sodyba ir sodybiečiais.
Šiaipjau sodybiečiai Kalėdas sutiko įvairiai - 
nemažai jų jas praleido savo artimųjų ar drau

"Audėjas" generalinis direktorius ir LLPIA prez., 
"Audėjas",
LLPIA marketingo direktorė,
Lietuvos tekstilės instituto gen. direktorė, 
"Utenos Trikotažas" ekonomikos direktorė, 
"Juodupės Nemunas" prezidentas, 
"Dirbtinis Pluoštas" gen. direktorius,

"Dirbtinis Pluoštas" komercijos direktorius,
"Dirbtinis Pluoštas",
Prekybinė firma BOS,
LLPIA. "M.P." inf.

t Naujų Metų sutikimas Lietuvių 
Namuose nebuvęs gausus, bet „pilnas 
gerų norų ir pasišventimo“. Jie sutikti 
sugiedant Tautos Himną.
• ALB Perth'o bendruomenės val
dyba yra numačiusi tokią programą 
sekančiam pusmečiui:
1997.2.16 - Vasario 16 minėjimas,
1997.3.9 - Kovo 11 d. - Nepriklauso

mybės atkūrimo minėjimas,
1997.5.4 - Motinos diena,
1997.5.25 - Metinis bendruomenės su

sirinkimas.
Vasario I6-sios minėjimas vyks Lietu
vių Namuose, 258 Mill Point Rd., South 
Perth, tuoj po iškilmingų mišių St. Francis 
Xavier bažnyčioje. . .
* Perth'o lietuvių bendruomenę 
ALB Krašto Tarybos suvažiavime ats
tovavo Vytenis Radzivanas. „Žinutės“

mečio festivalį „Bonegilla' 97“, pami
nėjimui naujųjų ateivių įnašo į šio krašto 
gerovę. Festivalio ruošą remia abu dvy
niai - Wodongos (Vic.) ir Alburio (NSW) 
- miestai ir eilė kultūrinių, visuomeninių 
organizacijų.

Dėl smulkesnės informacijos rašyti 
Festival Office, P.O. Box 3275, Albury, 
NSW 2640. Tel. 060 412188; Fax 060 23 
8099; email: artsbord@ albury. net. au

gų šeimose, o keturi net buvo išvykę į Lietu
vių Dienas Melbourne ir po to ilgesnį laiką 
ekskursavo po Viktorijos valstiją.
♦ Kalėdinis - naujametinis laikotarpis 
sodybiečiams buvo liūdnas - gruodžio 24 d. 
mirė sodybietė (paskutiniu metu gyvenusi 
slaugos namuose) Margarita Fitzsawyer - 
Žemaitienė, o gruodžio 27 d. - Steponas 
Dabkus. Daug kam iš sodybiečių net neteko 
su jais atsisveikinti - buvo išvykęį vienokias ar 
kitokias atostogas. Ilsėkitės ramybėje.
* Metų pradžioje, sausio 18 d. Sodyboje 
lankėsi čikagiškis kun. Antanas Saulaitis, SJ. 
Jį domino Sydnėjaus Lietuvių Sodyba, kurių 
kita tokia esanti tikkažkur Argentinoje. Svečias 
turėjo progos ją apžiūrėti, bei susipažinti su 
pačiais sodybiečiais.

. . B.Ž.
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
Sugrįžo Vincas Kazokas

Sausio 19 d. Strathfield'e, privataus pobūdžio popietėje, suruoštoje dr. Genovaitės 
lazokienės, įvyko jos vyro, buv. ilgamečio "Mūsų Pastogės" redaktoriaus, rašytojo 
'inco Kazoko vėliausios knygos "Mūsų Pastogė Australijoje" pristatymas, kuriame

Knygoje- V. Kazoko "Mūsų Pastogėje" 1961 -70 m. spausdinti vedamieji (Vincas 
'.azokas, "Mūsų Pastogė Australijoje", Įžvalgos gyvenimo paraštėse, žurnalistika. 336 
si.,Vilnius, 1996. Atsak. redaktorius Juozas Žitkauskas. Knygoje, be V. Žitkausko 
ėdamųjų -5-14 psl. - J. Žitkausko įvadas "Dirbo iki paskutinės gyvenimo minutės" 
■G. Kazokienės -317- 329psl. - "Jis gyveno Lietuvai". Išleido - Lietuvos žurnalistų 
■ga, remiama G. Kazokienės).

Knygos pristatymo metu apie Vincą Kazoką irjo pomirtinę knygą kalbėjo jos atsak. 
edaktorius p. Juozas Žitkauskas, o pačią knygą išsamiai aptarė rašytojas Juozas Almis 
iragis. Jų žodžius spausdiname ištisai. Red.

Knygos atsak. redaktoriaus J. Žitkausko žodis
Kai perverti gausybes įvairių raštų, 

susietų su Vincu Kazoku (nesvarbu, ar 
paties rašytų, ar apie jį rašiusių) dar kartą 
sitikini, kad apie šį žmogų galima kalbėti 
ret kuria kultūrine tema, žvelgiant iš visų 
ausiu, gilintis į bet kurią jo užsimotą sritį. 
Tačiau taip pat aišku, kad daug ko iki ga
lo negalime atsekti, kuomet gyvųjų tarpe 
nėra paties žmogaus, kuris bet kada galė
tų išsklaidyti bet kokias abejones, atsaky
ti į daugelį šiandien neatsakomų klausi
mų. Bet kartu ir drąsiau kalbėti, kada 
žmogaus buvimą liudija jo palikti darbai, 
giedri bičiulių ar tik šiaip jį pažinojusių 
žmonių prisiminimai. Taigi, kad ir ką 
bekalbėtume apie Vincą Kazoką, kad ir 
kaip jo biografiją skaidytume į atskirus 
periodus, tačiau visos detalės, visi jo 
kūrybiniai keliai susiveda į vieną tašką - 
JMūsų Pastogės“ redagavimą..

Vinco Kazoko vedamųjų knyga .Mū
sų Pastogė Australijoje“ - pirmoji auto- 
riaus knyga Lietuvoje, apimanti jo „M .P.“ 
spausdintus vedamuosius 1961 - 1970me- 
ais. Prieš trumpai ją pristatant, noriu 
padėkoti poniai Genovaitei Kazokienei, 
airi finansavo knygos leidimą ir dalį tira- 
io skiria Lietuvos bibliotekoms. Taip pat

kui, daug prisidėjusiam prie šios 
;os pasirodymo, Žurnalistų sąjungos 
'klai .Žurnalistika“ - išleidusiai šią 
;ą, o taip pat kalbos redaktorei Ilonai 
auskaitei bei viršelio autoriui Romui

Šiknyga-pirmiausiai skiriama Lietuvos 
aitytojams, Australijos lietuvių gyveni- 
j pažįstantiems tik iš atskirų epizodų, 
i šiol Lietuvoje yra išleista tik kelios 
ygos apie Australijos lietuvius). Jimūsų

- pirmiausiai, kaip atskleidžianti dalį 
slaviškosios žurnalistikos istorijos;

- antra, iš dalies nužvelgianti Australijos 
ikaikuria prasme ir kitų pasaulio kraštų) 
etuvių gyvenimą, jų kūrimosi ir jsi- 
'irtinimo sąlygas, vystomą veiklą;

- trečia - pristato patį Vincą Kazoką, 
aip žodžio, laisvos minties meistrą, 
[įblokštą toli nuo gimtinės.

Šie trys knygos aspektai, mano ma- 
ymu, yra pagrindiniai, kuriais remiantis 
buvo atrinkti tekstai šiam leidiniui.
Jau man atvykus į Australiją, buvau 

žklaustas koks mano įspūdis apie 
onykščių lietuvių gyvenimą, paskaičius 
inco Kazoko straipsnius. Pirmiausia, 
lan į akis krinta jūsų kūrybiškumas, 
astangos išlaikyti gimtąją kalbą, kultū- 
i, papročius. (Tuo aš akivaizdžiai įsitiki-

Žurn. Juozas Žitkauskas
nau Melbourne per Lietuvių dienas). 
Tikiuosi, kad nepadauginsiu prasitaręs, 
jog V. Kazoko rašiniai „Mūsų Pastogėje“ 
ir buvo tam tikri priminimai, įspėjimai ar 
net šaukimai. Juk jisai, kaip redaktorius ir 
aktyvus čionykštės Lietuvių bendniome- 
nės narys, į ją dažnai stengėsi žiūrėti iš 
šalies, vardan objektyvumo, iš kur 
geriausiai matosi bet kokie poslinkiai. 
Mano manymu, jo straipsnių ramus, 
taikinantis, o kartais ir griežtokas tonas 
turėjo įtakos ne vienam jūsų Bendruome
nės reiškiniui. Deja, ne visada jisai buvo 
sutinkamas, ne visada buvo iki galo 
išklausytas, suprastas. Į ramią aplinką 
įsiveldavo ir vėjelis, sujaukiantis beveik 
visą bendruomeninį gyvenimą.

Pastaroji situacija bei 1970 m. reiški
niai Australijos Lietuvių Bendruomenėje 
mane gerokai nustebino. Labai apmaudu, 
kad šie dalykai: pykčio, pavydo ir pagie
žos laikymas užantyje yra ir dabar. Kuo
met 1992 m. „Mūsų Pastogėje“ buvo 
išspausdinta mano žinutė, prašanti 
Australijos lietuvius parašyti prisiminimų 
apie Vincą Kazoką, vieną dieną gavau 
anoniminį, piktą laišką, kaip „šiukšlių 
krapštinėtojui“, tačiau daugiausia pikto ir 
tendencingo prirašyta apie Vincą Kazoką. 
Kitame voke radau keletą laikraščio 
„Lietuvos keliu“ kopijų. Būčiau kam nors 
padėkojęs, bet, deja, neradau nei siuntėjo 
pavardės, nei adreso. (Panašus laiškas bu
vo pasiųstas ir į Lazdijų rajono savivaldy
bę su beveik tomis pačiomis „Lietuvos 
keliu“ kopijomis).

Apskritai, Vinco Kazoko gyvenimas, 
jo veikla yra tiek plati, kad paėmus, kaip 
jau minėjau, bet kokį epizodėlį apie jį gali 
kalbėti ištisomis valandomis. Dažnai jį 
pažinoję literatai sako, kad jeigu jisai būtų 
patekęs į JAV, ten daugiau būtų nuveikęs 
kaip literatas. Tačiau tam keliai buvo 
užkirsti ir čia, Australijoje. Bet jisai vietoj 
atsidėjimo savo kūrybai, prisiėmė „Mūsų 

Pastogės“ redagavimą, kaip pareigą tau-’ 
tai, kurią uoliai vedė iki pat savo mirties. 
Pagaliau, jeigu V. Kazokas būtų pasirin
kęs JAV, Australijos lietuviai būtų prara
dę kantrų redaktorių, ištisą dvidešimtme
tį vairavusį „Mūsų Pastogės“ vairą. Jis 
laikraštį, ypatingai su vedamaisiais, pasta
tė greta kitų lietuviškų spaudinių, 
suteikdamas leidiniui solidumo, o skai
tytojams peno apmąstymams. Vinco 
Kazoko vedamieji buvo pastebėti ne vien 
užsienio spaudoje, bet ir anuometinėje 
Lietuvoje leidžiamo „Gimtojo krašto“ 
puslapiuose. Tiek, kiek jie buvo „žalingi“ 
tuometinei Lietuvos tarybinei visuome
nei, tiek jie buvo reikšmingi jums, o dabar 
ir šiandieninės Lietuvos žmonėms.

Aš, kaip Vinco Kazoko kraštietis, visad 
iš kitų Lietuvos kampelių bičiuliams 
giriuosi, kad Kapčiamiesčio apylinkės 
garsios kompozitoriumi Česlovu Sas
nausku ir poetu bei žurnalistu Vincu 
Kazoku.

Kaip jau sakiau, ši knyga - pirmoji 
išleista Lietuvoje. Tikiuosi, kad ta pati 
Žurnalistų sąjungos leidykla išleis antrąją 
jo straipsnių knygą, kurioje bus talpinama 
dalis vedamųjų, rašytų 1974-1984 metais. 
Tačiau daugumą tos knygos sudarys jo ki
ti straipsniai, spausdinti ne vien „Mūsų 
Pastogėje“.

Vinco Kazoko knyga ’ 'Mūsų PastogėAustralijoje''
Juozas Almis Jūragis

Mirusieji gyvųjų pasaulyje gyvena tol, 
kol juos žmonės atsimena, ir kol naudoja
si jų dvasios žiedais k jų kūrybos vaisiais. 
Toks yra ir gerosios atminties Vincas 
Kazokas. Šių metų pabaigoje sueis 12 
metų nuo jo mirties. Bet jis tebėra gyvas 
mūsų mintyse. Tie, kurie arčiau jo 
stovėjome, ramioje prisiminimų valan
dėlėje dar girdime jo sodraus, krūtininio 
balso skambėjimą, pajuntame delne jo 
rankos paspaudimo šilumą. Okas naudojo
si jo poezijos knygomis, tas pajunta, kaip 
iš šaltų rašto ženklų jo nemari dvasia kal
ba įkvėptais, gyvenimo paslaptis at
veriančiais žodžiais.

Šiandieną norime Vincą ypatingai 
prisiminti, arčiau jo minčių pabūti. Nori
me pakalbėti apie Lietuvoje Žurnalistikos 
leidyklos išleistą Vinco Kazoko pub
licistinių straipsnių knygą „Mūsų Pasto
gė Australijoje“. į ją yra sudėti, rūpestin
gai atrinkti „Mūsų Pastogei“ Kazoko ra
šyti vedamieji 1961 - 1970 metų laiko-
tarpyje. Knyga suredaguota tikrai su 
meile autoriui ir su geru Australijoje 
gyvenančių lietuvių veiklos pažinimu. 
Redaktore pasirašo Ilona Čižauskaitė. 
Atsakinguoju redaktoriumi - Juozas 
Žitkauskas. Jie atliko Australijos lietuvių 
kultūros istorijai ir Vincui Kazokui žy
mios vertės patarnavimą. Tai sąžiningai su 
mokslišku metodu paruošta knyga. Romas 
Grantas su profesionaliu atidumu suteikė 
knygai pasigėrėtiną, klasiškai europie
tiškų išvaizdą.

Tuos vedamuosius, skaitydami juos 
pavieniai prieš 36-rius ar 27-rius metus, 
gal ne visi pilnai suprasdavome. Gal 
gyvenamojo laiko sukeltų rūpesčių, po
litinių aistrų ar asmeninių išskaičiavimų 
dulkės trukdė juos tinkamai ir teisingai 
įvertinti ir iš jų pasimokyti tautinės, poli
tinės veiklos principų ir gero sugyvenimo 
bendruomenėje, išminties. Tai dabar iš 
laiko perspektyvos galime pažvelgti įjuos

Manau, kad per artimiausius kelerius 
metus, o gal ir greičiau, išeis ir Vinco 
Kazoko poezija bei toje pačioje knygoje 
talpinami atsiminimai apie jį.

Juozas Žitkauskas

Rašytojas Juozas Almis Jūragis 

ramiai, su atsidėjimu ir, sakyčiau, net su 
dėkingu susižavėjimu jų autoriumi. Ma
tant tuos vedamuosius knygoje taip gra
žiai išleistus ir išorine forma taip lyg į 
aukštį pakylėtus, galime juos skaityti, 
kaip išminties knygą. Dabar išryškėja vi
sa Vinco Kazoko patriotinės jausenos ir 
politinio mąstymo panorama. Jo pastangų 
sukurti bendruomenėje idealų tautinį, 
kultūrinį klimatą ženklai ir pėdsakai.

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
kūrėjai ir jos Krašto Valdyba veikloje 
vadovavosi jų pačių susikurta statutų rai
de. Tuos statutus beveik kiekviename 
Krašto Tarybos atstovų suvažiavime 
reikėjo koreguoti. O net Šventas Raštas 
sako, kad raidė užmuša, dvasia gi gaivina. 
Vincas Kazokas, kaip bendruomenės 
laikraščio redaktorius ir publicistas, 
vadovavosi kūrybine dvasia. Gyva tauti
ne, patriotine dvasia. Jis jautė gyvenamo
jo, mus supančio laiko pulsą ir vidinius 
Australijoje gyvenančių lietuvių širdžių 
daugiatonius virpėjimus. Remdamasis 
laikraščio ir savo, kaip redaktoriaus, 
autoritetu, jis stengėsi ir laiko pulsą, ir 
lietuvių nevienodus nusistatymus sude
rinti į vieną idealistiškai veikiantį, lie
tuviškoje kultūroje kylantį, rūpestyje dėl 
pavergtos tėvynės nepavargstantį gyvųjų

Nukelta į 6 psl. 
'Mūsų Pastogė" Nr.5 1997,2.10 psl.5
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gSPORTAS
(Tęsinys iš Nr. 3) Matant> 

tiek daug ir tokių gražių vaikų iš 
Melburno, Adelaidės ir net mažosios 
Geelongo kolonijos, nelieka jokios 
abejonės, kad lietuviškasis krepšinis, 
turėdamas tokias atžalas, dar ilgai gy
vuos ir klestės bei bus puikia pakaita 
vyresniesiems. Tik kyla klausimas, o 
kur yra Sydnėjaus vaikai, ir kodėl nei 
viena jų komanda nepasirodė šven
tėje? Kadangi šių metų sporto šventė 
vyks Sydnėjuje, „Kovo“ valdyba turėtų 
nedelsdama pradėti geriau organizuoti 
savo jaunius ir vaikus.

Vinco Kazoko knyga ’’Mūsų Pastogė Australijoje"

lietuviškų širdžių sąjūdį. Nebūtinai vienos 
pasaulėžiūros, bet vieno tikslo siekiantį 
sąjūdį. Tokį kaip upė, kuri turi ir dešinį ir 
kairįjį krantą, bet visa savo mase veržiasi 
viena kryptimi, į vieną tikslą. O tas tikslas 
- lietuvybės išlaikymas ir stiprinimas 
Australijoje ir laisvės kovos pastangos už 
savo tautą.

Varčiau šią V. Kazoko knygą ir norė
jau beveik iš kiekvieno puslapio pacituo
ti įdomių ir dar šiai dienai reikšmingų 
sakinių. Jie rodo, kad teisybė niekada 
nepasensta. Visa tai jūs rasite knygoje. 
Noriu tik sustoti prie vienos Vinco iškeltos 
minties, prie to svarbaus dėsnio - meilė 
lietuvio kiekvienam lietuviui. Šis jo 

vedamasis ta tema buvo parašytas „Mūsų 
Pastogės“ 1970 metų antram numeriui. Jis 
sukėlė daugiausiai irzlumo ir nepa
sitenkinimo. Kaip tai? Ar mes ir komunis
tus turime mylėti? Jokiu būdu! Ir tik kai tų 
pačių 1970metų Lietuvių dienųpamaldose 
Melboumo katedroje kun. dr. Petras 
Bačinskas pamoksle pasakė, kad meilė 
lietuvio kiekvienam lietuviui ir pagal 
Evangeliją yra teisingas ir užlaikytinas 
mokslas, tie murmėjimai nutilo.

Šis straipsnis Kazoko biografijoje 

žymus tuo, kad jis parodo, jog Vincas 
turėjo toli pramatančių nuojautą, kas bus 
ateities Lietuvoje. Kad keršto įstatymas 
lietuvių tautoje bus nustojęs savo galios ir

"Mūsų Pastogė" Nr.5 1997.2.10 psl.6

Tinklinis, atrodo, visai nustojo savo 
populiarumo mūsų šventėse ir čia žaidė 
draugiškas rungtynes tik Adelaidės ir 
Melboumo mišrios komandos. Gal ver
tėtų mūsų tinklinio veteranams ir vėl 
susiorganizuoti ir pradėti treniruoti ir su
rasti savo klubuose jaunų žaidėjų, nes 
pasaulyje tinklinis dabar yra pasidaręs la
bai populiarus, ypatingai „paplūdimių“ 
(beach volleyball).

Lauko tenisas, nors Australijoje ir 
yra labai populiarus, mūsų tarpe neranda 
didesnio pasisekimo ir šventėse dalyvauja 
gana mažas žaidėjų skaičius, o galėtų - 

pritarimo. Savo amžinųjų dausų pasau
lyje Vincas tikrai galėjo džiaugtis, kad 
atsistatančioji Lietuva, savo nepri
klausomojo gyvenimo pradžioje vykdė jo 
skelbtą lietuvio meilę kiekvienam lietu
viui ir brolžudiškai nepraliejo kraujo.

Vinco Kazoko knyga „Mūsų Pastogė 
Australijoje“ yra jo laikraštinio darbo 
vainikas ir kartu Australijos lietuvių 
visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo 
svarbus dokumentas. Žvilgsnis į istoriją iš 

vidaus, iš pačios istorijos širdies, lyg 
seismografu pagaunant lietuviškojo 
gyvenimo ritmą ir žmonių nuotaikų 
bangavimus.

Knygoje yra du svarbūs, tikrai pa
minėtini straipsniai. Knygos pradžioje, 
kaip įvadas, eina 10 puslapių jos sudaryto
jo ir atsakingojo redaktoriaus Juozo 
Žitkausko gerai išstudijuota Vinco Kazo

ko biografija „Dirbo iki paskutinės 
■gyvenimo mindtės“. Pabaigoje - Geno
vaitės Kazokienės tokio pat ilgumo Kazo
kų šeimos istorija. Toje istorijoje at
verčiamos visos kortos ir pasakoma visa 
graudi tiesa apie tai, kiek Vincui ir jai 
pačiai teko išgyventi, aktyviai dalyvau
jant lietuviškoje veikloje. Dabar prie Vin
co Kazoko biografijos beveik nieko naujo 
nebebus galima pridėti. Tais straips
niais jo gyvenimo istorijoje sudėlioti visi 
taškai.

Ši svarbi kūrybinėje Vinco biografijo

je knyga dar neapima jo raštų. Kaip sako 
jos sudarytojas ir atsakingasis redaktorius 
Juozas Žitkauskas, dar bus antras „Mūsų 

Pastogės“ vedamųjų, paskaitų ir studijinių 
straipsnių tomas ir eilėraščių pilnaties to
mas su draugų prisiminimais apie Vincą 
Kazoką. Taigi, dabar skaitykime tai, kas 
yra šioje knygoje duota ir laukime 
išeinančių kitų jo knygų.

1997 m. sausio 18 d.
• • •

Popietės metu savo parašytą ir ilius
truotą pasakų knygelę pristatė ir 8-metė 
Vinco Kazoko dukraitė Jenna Kazokaitė - 

■ "The Adventures of the Bunny and Bear" 
("Kiškučio ir Lokiuko Nuotykiai").

Kad autorė pasakotojos talentą turi, 
yra aišku. Tenka tik palinkėti, kad ji juo 
naudotųsi, o pradėjus rašyti nuo 8 metų, 
tikrai bus galima daug padaryti.

(Jaunoji autorė vis tik nepasakė, kada 
knyga pasirodys knygynų vitrinose!..)

B.Ž..

iždi-

Veteranai ir ALFAS garbės nariai per Sporto Šventės atidarymą. Iš k.: L 
garda, A. Laukaitis, A. Talanskas, J. V. Obeliūnas ir S. Šutas. Nuotr. A.

ypatingai iš studentų, moksleivių ir ben
drai jaunimo - būti daug daugiau ir gerų 
žaidėjų, taip kad vyrų individualiose 
varžybose laimėtoju taptų ne svečias iš 
Lietuvos, bet mūsų žaidėjas.

Stalo tenisas šį kartą sutraukė daugiau 
veteranų žaidėjų, nors, gaila, jaunimo šiame 
sporte beveik nesimato. Pavyzdys galėtų 
būti tos dvi jaunos lietuvaitės studentės, 
prieš kelis mėnesius žaidusios pasaulio 
studentų varžybose ir net medalį iško
vojusios.

Golfas vis daugiau ir daugiau į savo 
eiles pritraukia žaidėjų ir net jaunų, kas 
yra tikrai sveikintina. O, pavyzdžiui, 
Sydnėjaus „Kovo“ golfo sekcija tai ga
lėtų daug kam ir gražiu pavyzdžiu būti. 
Jie labai drausmingi - tvarka pavyzdinė,
net ir savo specialų laikraštuką leidžia. 
Gi šventėse, golfininkai labai gražiai 
atstovauja savuosius klubus, tik manau, 
kaip ir kitų sporto šakų atstovai, jie 
turėtų su savomis uniformomis dalyvau
ti atidarymo ir uždarymo paraduose.

Bilijardas irgi darosi vis populiaresnis 
mūsų šventėse ir jo žaidėjai varžybų metu 
tikrai labai rimtai yra nusiteikę ir net blo
gus smūgius labai skausmingai pergyvena.

Plaukimas yra daugiau jaunimo spor
tas ir plaukikų Melbourne buvo tikrai ga
na daug. Tik, manau, turi būti nustatyta, 
kad nesant trijų varžovų, kaip ir kitose 
mūsų sporto šakose, varžybos negali būti 
vykdomos.Taip pat - nesant geresnių 
konkurentų, tas pats plaukikas plaukia 
įvairių metų ir įvairių distancijų bei stilių 
varžybose ir labai lengvai laimi po kelis 
medalius, kai, pavyzdžiui, krepšinyje ar 
kitose komandinėse varžybose žaidžiama 
kone savaitę ir laimi tik vienas nugalėto
jas. ALFAS valdyba į tai turėtų atkreipti 
dėmesį ir pataisyti pasitaikančius ne
tikslumus.

Atstovų suvažiavimas
Klubų atstovų suvažiavime dalyvavo: 

J. Viržintaitė, P. Gustafson, A. Laukaitis - 
Sydnėjaus „Kovas“; R. Mališauskas - 
Brisbanės „Baltija“; I. Petkūnaitė, L 
Vabolienė - Adelaidės „Vytis“; J. Petraitis, 
R. Vaičiulevičiūtė - Hobarto „Perkūnas“; 
A. Wiasak, L. Koszela- Geelongo „Vytis“;
J. Dagienė, R. Mickus - Melboumo 
„Varpas“; L. Budzinauskas, F. Borumas - 
Canberros„Vilkas“irS.Šutas, J. Obeliūnas,

K. Starinskas - ALFAS.
Susirinkimą pradėjo ALFAS pirmi

ninkas. Pasveikinęs visus atstovus, jis 
paprašė atsistojimu ir minutės tyla pa
gerbti mirusius mūsų sportininkus ir 
vadovus. K. Starinskui perskaičius praeitų 
metų suvažiavimo protokolą, jis buvo 
vienbalsiai priimtas. Pranešimus pradėjo 
pirmininkas S. Šutas. Sportinė veikla 

mūsų klubuose vienur yra 
silpnesnė, tačiau džiugu, kad

nieko nežinojo apie Baltijos 
šventės atšaukimą, ką turėjo 
Melboumo „Varpas“. Vėliau „ 
pirmininkas paaiškino, kad šią 
rengti atsisakė estai ir latviai. Ar 
šios šventės vyks - neaišku.
nansinio stovio pranešimą padarė iii 
ninkas J. Obeliūnas, smulkiai pateikė ikda 
mas pajamų ir išlaidų apyskaitą, lot turit 
susirinkimas priėmė.

Klubų veiklospranešimuspadare«f vist| 
klubų atstovai. Blogiausia padėtis 
mažuose klubuose, nes nėra užtenki ama 
narių ir ten veikla yra sunki, nors, bend tdra 
paėmus, sportinė mūsų klubų ateitis; ; yn 

yra

gera.
Šiais metais rugpjūčio mėn. Auste trail 

joje įvyks Pasaulio Lietuvių žiemoss? ;por 
to šventė ir jos rengėjai yra Sydnėįt jau: 
„Kovas“, padedant Canberros „Vilta oti“ 
Specialų raštą ALFAS valdybai ii i 
atstovams atsiuntė šios šventės 0 Or
ganizacinio komiteto pirmininkas > V 
Binkis. Raštas buvo perskaitytas, o 4 dau 
giau apie šventę paaiškino komiteto i > na 
rys A. Laukaitis. ALFAS valdyba š šio 
šventės rengimui paskyrė 3000 doleri ių i 
prašėvisusklubusjuosfinansiniaiparet imti

Kiekvienais metais yra išrenki ma 
vienas ALFAS garbės narys, kandidi atu 
pasiūlo atskiri klubai. Kandidatais ta LIVO

„Varpo“ - J. Dagienė, Geelongo „Vyčio io" ■ 
P. Obeliūnas, „Perkūno“ - M. Kolite as i
„Kovo“ - N. Wallis. Buvo išrinktas (ta ee-i 
longo „Vyčio“ kandidatas - P. Obeliūne įasį

' (Tęsinys - sekančiame numeij; yjej

Antanas Laukai!
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t Mūsų mirusieji t
A. a. Sigitas Daugėla

A.a. Sigitas Daugėla gimė 1924 m.

kovo 16 d. Šaltų Šaltinių kaime, Kalvari
jos valse. Marijampolės apskrityje. Sigi
tas turėjo 2 brolius ir 3 seseris, tačiau da
bar iš didelės šeimos yra likusi tik viena 
sesuo Onutė. Būdamas 18 metų, Sigitas 
buvo paimtas į vokiečių kariuomenę. Ka
ro metu buvo sužeistas ir pateko j Dani
ją, kur 1947 m. vedė Emiliją Vėžytę, kilu
sią iš Mažeikių apskr. Dar Danijoje 
susilaukę dukros Aldutės, Daugėlų šeima 
vėliau atvyko į Australiją ir apsigyveno 
Newcastle mieste. Kontraktą Sigitas atli
ko ir vėliau dirbo Newcastle Steelworks 
įmonėje, o sulaukęs 60 metų išėjo pensi
jon. Mirė 1997 m. sausio 12 d.

Liūdesyje liko žmona Emilija, 3 ve
dusios dukros ir 5 anūkai. Ilsėkis, Sigitai, 
amžinoje ramybėje.

Jeronimas P.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems, palydėjusiems j amžinybę mano brangi} vyrą 

Sigitą Daugėlų. Tikras ačiū visiems, mane užjautusiems gilaus liūdesio 
valandoje. Emilija Daugėlienė

PADĖKA
Brangiam vyrui ir tėvui

A. f A. Mindaugui Sumskni
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai dėkojame visiems draugams, bendradar

biams ir pažįstamiems, pareiškusiems jautrius užuojautos žodžius raštu ir per 
spaudą, gausiai dalyvavusiems gedulingose pamaldose ir kapinėse, palydėjusiems 
Jį į amžino poilsio vietą.

Dėkojame kunigui P. Maitūzui už šventas Mišias ir vietos parapijos kunigui 
J. Rivett už lankymą ligos metu. Padėka Kęstučiui Ankili už skaitinius mišių 
metu irRožinio ratelio narėms, prisiminusioms Jį maldose; Anskiui Reisgiui, už 
pasakytą atsisveikinimo kalbą ir nekrologą "Mūsų Pastogėje"; Antanui Krami- 
liui už giesmių suorganizavimą bažnyčioje ir Bendruomenės valdybos vardu 
atsisveikinusiam; St. Norvilaičiui, tarusiam atsisveikinimo žodį Pensininkų 
Klubo vardu; Lietuvių Klubo vardu - K. Binkiui; Sporto Klubo "Kovas" vardu 
-E. Lašaičiui; Danutei Ankienei už pagalbą organizuojant aukas vietoj gėlių, 
skiltų pinigų auką kilniems tikslams: Cancer Care" ir aukojusiems "Mūsų 
Pastogei"; mieloms draugėms - Vidai ir Danguolei už visokeriopą pagalbą 
laidotuvių metu; Sydnėjaus Klubo valdybai už leidimą naudotis Klubo sale 
šermenų pietums k virtuvės vedėjai Genutei Kasparaitienei už vaišių paruošimą.

Visiems nuoširdus ačiū.
Dėkinga Dalia Šumskienė ir šeima

Pagerbdami
a.a. Mindaugų šunišką,

Vietoje gėlių aukojame "Mūsų Pastogei" $ 50.
Juta ir Viktoras Šliteriai

A. f A. Mindaugui Šunišku!
minis, nuoširdžią užuojautą žmonai Daliai, sūnums, giminėms ir artimiesiems 
reiškia

Sydnėjaus Lietuvių Klubas

Pagerbdami
a.a. Juozą Griskaitį

vietoje gėlių aukojame "Mūsų Pastogei" $ 50.
Į Juta ir Viktoras Šliteriai

"Pagerbdama iškeliavusį Amžinybėn mielą Juozą Griskaitį. vietoje 
■gėlių "Mūsų Pastogei aukoju $ 20.

Ona Jarmalavičienė

A. į* A. Juozui Griškaičiui
minis, šeimai ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Bronius ir June Dambrauskai

Mirė a.a. Juozas Maksvytis
"M.P." redakciją pasiekusiomis žiniomis, sausio 2 d. Sydnėjuje mirė žymus Austra

lijos lietuvių visuomenininkas Juozas Maksvytis. Nekrologą talpinsime vėliau.
Ilsėkis ramybėje. "M.P." inf.

A. T A. Juozui Maksvyčiui
mirus, jo žmoną Onutę, dukras Ramutę, Violetą ir jų šeimas bei gimines 
nuoširdžiai užjaučiame

Tautinių šokių grupė "Sūkurys"

A. t A. Juozui Maksvyčiui
mirus, žmonai Onutei, dukroms Ramutei ir Violetai, jų šeimoms, seseriai 
Aldonai Vyšniauskienei, sūnėnui Raimondui, dukterėčioms Elytei, Vidai, Ritai, 
Angelytei ir jų šeimoms užuojautą reiškia

Melboumo Sporto Klubas "Varpas"

A. f A. Juozui Maksvyčiui
mirus, jo žmonai Onutei, dukroms Ramutei ir Violetai bei artimiesiems reiškia
me nuoširdžią užuojautą

Teatras "Atžala"

A. f A. Juozui Maksvyčiui
"Kovo" sporto klubo golfo sekcijos nariui mirus, žmonai, dukroms ir ar
timiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Sporto Klubas "Kovas"

A. f A. Juozui Maksvyčiui
mirus, giliausią užuojautą reiškia jo žmonai Onutei, dukroms ir visiems ar
timiesiems

Jolanta ir Jurgis Janavičiai

A. f A. Juozui Maksvyčiui
staiga iškeliavusiam Amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą žmonai Onutei, 
dukroms ir artimiesiems. Kartu liūdi

Helmutas, Genovaitė ir Vincas Bakaičiai

Brangiam bičiuliui
a.a. Juozui Maksvyčiui

minis, gilią užuojautą reiškiame žmonai Onutei, dukroms Ramutei ir Vijoletai bei 
visiems artimiesiems ir drauge liūdime

Elena Jonaitienė
Rasa ir Eglė su šeimomis

A.tA. Juozo Maksvyčio šviesiai atminčiai pagerbti vietoj gėlių skiriu $ 50
"Mūsų Pastogei". E. Jonaitienė

Brangiam draugui
A. f A. Juozui Maksvyčiui

mirus, jo žmoną Onutę, dukras Ramutę ir Violetą bei visus artimuosius užjaučia
me ir kartu liūdime

Milda Bukevičienė ir šeima

A. f A. Juozui Maksvyčiui
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai Onutei, dukroms su šeimomis ir 
artimiesiems ir kartu liūdime

Jūratė Ivinskienė
Ona Barzdienė

A. f A. Juozui Maksvyčiui
mirus, nuoširdžią užuojautą žmonai Onutei, dukroms Ramutei ir Violetai reiškia

Janina ir Vytautas Deikai

A. f A. Juozui Maksvyčiui
staiga minis, giliam liūdesy li kusias žmoną Onutę, dukras Ramutę ir Violetą bei 
jų šeimas ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia
____________  Danutė ir Stasys Skoruliai

A. f A. Juozui Maksvyčiui
mirus, jo žmonai ir šeimai reiškiame gilią užuojautą.

Antanas ir Meilutė Jokantai
Vietoje gėlių ant velionio karsto aukojame "Mūsų Pastogei $ 20.

A. ir M. Jokantai
- ----- Nr.5 19^7.2.10 psl 7
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Buvusiam ALB Krašto Valdybos pirmininkui
A.a. Juozui Maksvyčiui

mirus, jo žmonai Onutei, seseriai Aldonai, dukroms Ramutei ir Violetai su 
šeimomis bei artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

ALB Krašto Valdyba

Į Amžinybę išėjus
A. f A. Juozui Maksvyčiui,

jo žmonai Onutei, dukroms Ramutei ir Violetai, jų šeimoms ir visiems gimi
nėms nuoširdžią užuojautą reiškia ir netekimo skausmu dalinasi

Cecilija Protienė ir
Birutė Nagulevičienė

Mielam draugui
A. f A. Juozui Maksvyčiui

staiga miras, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Onutę, seserį Aldoną, dukteris
Ramutę ir Vijolytę, jų šeimas, gimines, artimuosius ir kartu liūdime

Tamara ir Benius su šeima

A. f A. Juozui Maksvyčiui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiu žmonai Onutei, dukroms Ramutei ir Viole
tai su šeimomis, sesutei Aldonai Vyšniauskienei, giminėms ir artimiesiems.

Valentina Barkienė

A. f A. Juozui Maksvyčiui
mirus, reiškiu gilią užuojautą žmonai Onutei, dukroms Ramutei ir Vijoletai, 
giminėms bei artimiesiems

Vytautas Patašius

A. f A. Juozui Maksvyčiui
miras, jo žmonai Onutei, dukroms, seseriai, giminėms ir artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir drauge liūdime

Zita, Virgis, Algis, Lyn Vičiuliai

A. f A. Juozui Maksvyčiui
į Amžinybę išėjus, nuoširdžią užuojautąjo žmonai Onutei, dukroms Ramutei ir 
Vijolytei, jų šeimoms, giminėms bei artimiesiems reiškia

Elena Kiverienė
ir Erzikov šeima

Miras šviesiai mūsų bendruomenės asmenybei
A. f A. Juozui Maksvyčiui,

nuoširdžią užuojautą netekus tėvo, Akademinio Skautų Sąjūdžio Sydnėjaus 
skyriaus narei fil. Ramutei ir Velionio šeimai reiškia

ASS Sydnėjaus Skyrius

A. f A. Juozui Maksvyčiui
miras, žmoną Onutę, dukras Ramutę ir Violetą, jų šeimas bei artimuosius 
skausmo valandoje giliai užjaučia

Danutė ir Jurgis Karpavičiai

Pagerbdami
A. f A. Juozą Maksvytį,

vietoje gėlių ant jo karsto, aukojame "Mūsų Pastogei" $ 20.
Angelė ir Stasys Montvydai

A. f A. Juozui Maksvyčiui
mirus, jo žmonai Onutei, dukroms su šeimomis, giminėms ir artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir drauge liūdime.

Vietoj gėlių ant jo karsto aukojame "Mūsų Pastogei" $ 50.
Pranas, Margarita Mikalauskai, Randwick 2031.

A. f A. Juozui Maksvyčiui
mirus, jo žmonai Onutei, dukroms Ramutei ir Violetai, jų šeimoms, uošvei 
Izabelei Daniškevičienei ir visiems artimiesiems nuoširdžiai reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Salomėja Grybienė ir 
Gražina Grybaitė

'Mūsų Pastogė" Nr.5 1997.2.10 psl.8

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

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. -12.00 v.v.
Šeštadieniais 12 v. p.p. -1.00 v. nakties 
Sekmadieniais 12 v. p.p. -10 v.v.

Klubo valgykla veikia: 
penktadieniais - 6 vai. - 8 vai. oopiet.
šeštadieniais -12 vai. - 2 vai. popiet švediškas rialas 
įsmorgasboard) ir 6 vai. - 8 vai. vakaro.
sekmadieniais -12.30 vai. popiet - 7 vai. vakaro.

Pranešimas Melbourne lietuviams
Lietuvos Nepriklausomybės Šventės minėjimas įvyks š. m. vasario 16 d. sekma 

dienį, Melboumo Lietuvių Namuose. Šventės programoje:
11 vai. iškilmingos pamaldos šv. Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje;
2 vai. po pietų Vytauto Donielos paskaita tema "Lietuva po I918irpo 1990” 

ir meninių grupių pasirodymai.
Po minėjimo visi kviečiami užkandžiams ir kavai.

ALB Melbourne Apylinkės Valdyb

Vasario 16-sios minėjimas Sydnėjuje
Vasario 16-sios paminėjimas prasidės vasario 16 d. (sekmadienį) įprastu laik 

pamaldomis š v. Joachimo bažnyčioje, Lidcombe. Organizacijų atstovus prašome atvyk 
su vėliavomis ir - pagal galimybes - dėvėti uniformas.

2.30 vai. po pietų minėjimą pradėsime Lietuvių Namuose, Bankstowne. Paskali 
skaitys p. V. Patašius. Visus maloniai kviečiame atvykti.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyb

ieško darbo ir buto
Tautietė - Erika Daknienė, 33 metų, atvykusi iš Lietuvos ieško darbo ir buto. Skan 

binti tel. (02) 9660 7851. Be lietuvių kalbos, kalba dar ir rusiškai.

Pranešimas Melboumo pensininkams
Sekantis Melboumo Lietuvių Pensininkų Sąjungos narių susirinkimas įvyks vasa 

rio 11 dieną. Sekretorė A. Sadauskien

Canberros tautiečiams
Šiemet Nepriklausomybės šventė Canbemoje bus švenčiama sekmadienį, vasario Ii 

d. Lietuvių Klube. Minėjimo pradžia 2 vai. po pietų Sodelyje, prie paminklo. Tai diena 
pritaikytą paskaitą skaitys dr. Antanas Stepanas. Popietė bus paįvairinta įdomia kul 
tūrine programa.

Po minėjimo seks suneštinės vaišės. Kviečiame svečius atvykti į minėjimą su maisti 
lėkštele. ALB Canberros Apylinkės Valdyte

Prasideda mokslo metai!
Sydnėjaus lietuvių Savaitgalio mokykla praneša, kad šių metų pamokos presided 

šeštadienį, vasario 8 d. 10 vai. Lietuvių Namuose Bankstowne.
Pernai mokyklą lankė 30 vaikų nuo 3 iki 10 metų amžiaus. Kviečiame senelius i 

tėvelius atvežti savo anūkus ar vaikus į mokyklą. Laukiame visų.
Savaitgalio mokyklos vedėj
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