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Lietuvos įvykių apžvalga
Keičiasi prezidento ir Seimo 

santykiai
Per paskutinius keturis metus Seimas 

priėmė daugiau nei tūkstantį įstatymų.
! Iš jų Prezidentas grąžino Seimui 

persvarstyti 20 įstatymų, arba 2 procen
tus visų priimtų įstatymų. Naujam Sei
mui iš šimto priimtų įstatymų prezi
dentas grąžino persvarstyti keturis 
įstatymus, arba 4 procentus.

Anksčiau Seimas grąžintus įstatymus 
persvarstydavo ir su pataisomis pri
imdavo. Dabartinis Seimas visus 
Prezidento dekretus atmetė. LDDP 
Seimo frakcijos seniūnas Česlovas 

i Juršėnas skundžiasi, kad naujasis Sei
mas nerodąs Prezidentui pagarbos, o 
Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis 
reiškia aktyvią nuomonę apie Lietuvos 
užsienio politiką. Tai ne Seimo pir
mininko prerogatyva, sako Č. Juršėnas, 
pavadindamas V. Landsbergį „kvazi 
prezidentu“.

Seimo pirmininko pavaduotojas 
Andrius Kubilius mano, jog Seimo 
užsienio reikalų komitetas gali pa
reikalauti dalyvavimo svarstant am
basadorių paskyrimus. A. Kubilius ma
no, kad santykiai tarp Prezidento ir Sei
mo yra normalūs. Jis pageidauja iš- 

■ girsti prezidentūros nuomonę prieš 
priimant įstatymus, tačiau to įstatymų 
leidyboje šiandien nėra. Prezidento 
patarėjai turėtų parodyti daugiau 

I iniciatyvos ir sekti įstatymų leidimo 
procesus, sakė A. Kubilius.

Konfliktas tarp Prezidento ir Seimo 
pirmininko paaštrėjo po to, kai Seimo 
pirmininkas Vytautas Landsbergis pa
reiškė, jog, atėjus naujai vyriausybei 
prie Lietuvos valstybės vairo, kai kurie 
Lietuvos ambasadoriai turi susiprasti ir 
atsistatydinti. Prezidentas A. Brazaus
kas dėl to įsižeidęs ir jo patarėjai, kartu 
su LDDP ir socialdemokratų lyderiais, 
išėjo ginti Prezidento pozicijos. Vieni 
siūlė V. Landsbergiui pasiskaityti 
Konstituciją, kiti išdėstė, jog pagal 
Konstituciją užsienio politika kartu su 
diplomatų paskyrimu yra Prezidento 
prerogatyva. Diplomatai buvo paskirti 
paties prezidento. Dažnai jie Preziden
tui artimi ir patikimi žmonės, tad jis 
juos gina.

Gal labiausiai Prezidentą erzina V. 
Landsbergio pasisakymai užsienyje, 
kur jis, kaip Lietuvos nepriklausomy
bės simbolis, turi didelį svorį. Jo 
pasisakymus Lietuvos reikalais priima 
užsienio žurnalistai, vyriausybės. To
kiu būdu Prezidentas paliekamas 
nuošalyje ir galbūt jis jaučiasi izo
liuotas, sumenkinamas, ypač kai 84 

Konstitucijos straipsnis nusako, kad: 
„Respublikos prezidentas: 1) sprendžia 
pagrindinius užsienio politikos klau
simus ir kartu su vyriausybe vykdo 
užsienio politiką“.

Lietuvos Konstitucija, kaip ir visų ša
lių Konstitucijos, nusako plačius 
valstybės struktūros rėmus. Gerai 
žinoma, kad ligi šiol Lietuvos užsienio 
politika rūpinosi ne tik Prezidentas, bet 
ir ministras pirmininkas, užsienio rei
kalų ministras. Seimo komitetas už
sienio reikalams, o dabar prisidėjo 
ministerija Europos reikalams ir Seimo 
pirmininkas. Tad nederėtų sakyti, kad 
visi rankas šalin nuo užsienio politikos, 
nes tai prezidento prerogatyva, o klaus
ti, ar bus įmanoma užsienio politiką 
suderinti taip, kad užsieniui nebūtų 
siunčiami priešingi signalai ir susida
rytų nuomonė, jog Lietuvos užsienio 
politika miglota ir nenusistovėjusi.

Konservatoriai pasirengę 
Kauno savivaldybės 

rinkimams
Didele persvara konservatoriams 

laimėjus rinkimus, Kauno miesto 
savivaldybė neteko daugelio geriausių 
savo administratorių. Jie buvo pašaukti 
į Vilnių sudaryti naujas komandas 
ministerijose ir kitose įstaigose. Artė
jant savivaldybių rinkimams, Kauno 
konservatoriai anksti pradėjo rūpintis 
naujų kandidatų verbavimu.

Kaip praneša Laisvosios Europos 
radijas, šio mėnesio pradžioje kon
servatoriai patvirtino savo sąrašą į Kau
no savivaldybių rinkimus. Sąrašą su
daro 46 asmenys, kandidatuojantys į 41 
Kauno savivaldybės Tarybos vietas. 
Pirmuoju sąraše yra Tėvynės sąjungos, 
Kauno koordinacinės tarybos pirm, 
prof. Ramūnas Navickas. Jį seka Kau
no meras Alfonsas Andriuškevičius, 
Kauno valstybinio choro dirigentas, 
muzikas Petras Bingelis, Technologi
jos universiteto prorektorius Petras 
Baršauskas ir kiti. Pirmame kandidatų 
20 - tuke yra 8 dabartinės Tarybos na
riai.

{ konferenciją atvyko ir Seimo 
pirmininkas V. Landsbergis. Savo 
kalboje jis apžvelgė Lietuvos politinę 
padėtį ir sakė, kad visuomenėje esama 
daug vilčių ir matyti gerų poslinkių. 
Nusiskundė jis, kad spauda jau pilna 
visokių puldinėjimų ar netiesioginių 
nusistatymų prieš konservatorius. 
Konservatorių rinkimų programos 
paremtos vietos konkretybėmis, bet 
kartu yra atremtos į bendrą Tėvynės 
sąjungos rinkimų, o taip pat vyriausy
bės, programą bei pastangas tas prog
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ramas vykdyti, sakė Vyt. Landsbergis.
Rinkimams pasiruošė ir 

Šiauliai
Šiaulių rinkiminė komisija pasiruo

šusi priimti kandidatų sąrašus į sa
vivaldybių rinkimus. Kaip pranešė 
LER, pirmieji pranešė liberalai, kurių 
narių skaičius Šiauliuose yra 54. Jie 
sudarė partijos kandidatų sąrašą, pa
rengė miesto plėtojimo programą ir 
suformavo Šiaulių miesto tarybą, kurią 
jie siūlys, jei laimės rinkimus.

Sausio 30 d. įvyko Centro sąjungos 
Šiaulių skyriaus konferencija, kur 
reitingo principu buvo patvirtintas 
kandidatų sąrašas. Paskutiniuoju, t.y. 
21 - uoju, įrašyta Valdo Adamkaus 
pavardė. V. Adamkui buvo pasiūlyta 
daug aukštesnė vieta, tačiau jis paramą 
ir prielankumą Centro sąjungai išreiškė 
būdamas šios partijos sąraše, kad ir 
paskutiniuoju. Kaip pranešama, V. 
Adamkus nėra nei Centro sąjungos 
Šiaulių skyriaus narys, nei jos rėmėjas, 
tačiau sausio mėnesį būdamas Šiau
liuose jis sutiko dalyvauti savivaldybių 
rinkimuose Centro sąjungos sąraše.

Kaip pranešama, Šiaulių miesto me
ras nepartinis Alfredas Lenkauskas, kaip 
ir ankstesniais metais, vėl figūruoja 
konservatorių sąraše. Tėvynės sąjungos 
pirmininkas Vytautas Landsbergis 
atsiuntė raštą Šiaulių konservatoriams, 
kuriame pažymima, kad meras būtų 
kandidatu į Savivaldybės tarybą kon
servatorių sąraše, pirmame penketuke.

Susitikimai prezidentūroje
Vasario 3 d. ministras pirmininkas 

Gediminas Vagnorius susitiko su 
Prezidentu Algirdu Brazausku ir įteikė 
Prezidentui finansų ministro Rolando 
Matiliausko atleidimo iš pareigų raštą. 
Sausio 31 d. ministras pirmininkas 
priėmė R. Matiliausko atsistatydinimą. 
Tą pačią dieną prokuratūra R. 
Matiliauskui iškėlė baudžiamąją bylą 
už svetimo turto pasisavinimą ir už 

pažeidimus gaunant paskolą iš Kredito 
banko, kuriame jis tada dirbo.

Ministras pirmininkas kalbėjo, kad 
žmogui esančiam vyriausybėje turi bū
ti keliami aukštesni reikalavimai nei 
paprastam piliečiui. Jis ragino žurna
listus būti budresniais, nes iki šiol per 
eilę metų nei viena korupcijos byla 
Lietuvoje nebuvo ištirta, kai tuo tarpu 
išgrobstyti šimtai milijonų litų. R. 
Matiliauskui šiandien keliami sunkūs 
kaltinimai, nors jis iš šių finansinių 
operacijų nėra gavęs jokio pelno ir prieš 
įstatymus nesijaučia kaltu. Jei pasitvir
tins sunkūs kaltinimai, tai R. Matiliaus- 
kas negalės likti Tėvynės sąjungos na
riu ar rėmėju, sakė G. Vagnorius. 
Prezidentas pritarė ministrui pirminin
kui nebemažinti muitų, kaip to reika
lauja Tarptautinis Valiutos Fondas.

Vasario 4 d. Prezidentas priėmė 
Valstybės saugumo departamento gen. 
direktorių Jurgį Jurgelį ir generalinio 
prokuroro pavaduotojų Artūrą Pau
lauską. Kaip praneša Laisvosios Euro
pos radijas, svarbiausia pokalbio tema 
buvo Juro Abromavičiaus nužudymo 
Kaune aplinkybės.

Juras Abromavičius buvo Sava
noriškos krašto apsaugos tarnybos 
(SKAT) Kauno apskrities teritorinės 
gynybos štabo viršininku. 1996 m. 
pusmetį jis dirbo valstybės saugumo 
departamente (VSD), o paskutiniu laiku 
privačioje firmoje. Dirbdamas VSD jis 
tyrė geležinkelio tilto per Gražuolės 
upelį susprogdinimo 1994 metais 
lapkričio mėnesį bylą. Pagal Juro 
Abromavičiaus versiją, tiltą susprog
dino Kauno savanoriai, pritariant kai 
kuriems dešiniosios pakraipos po
litikams. Tai buvęs protestas prieš kari
nį Rusijos tranzitą. Jurgis Jurgelis ma
nąs, jog J. Abromavičius galėjo būti 
nužudytas dėl šio pradėto aiškinti 
nusikaltimo.

Tame pačiame susitikime Prezidentas
Nukelta i 2 psl.

1



Lietuvos {vykių...
Atkelta iš 1 psl.
pasiūlė Artūrui Paulauskui generalinio 
prokuroro postą, kuriame jis yra buvęs 
anksčiau. A. Paulauskas suabejojo ar tai 
įmanoma, nes konservatorių išpla
tintame pranešime teigiama, kad val
dyba nepritars nei vienam iš buvusių 
Gen. prokuratūros vadovų, jei jie būtų 
siūlomi į šį postą. Valdyba mano, kad 
prokuratūros vadovybė iki šiol veikė 
neryžtingai.

Vasario 5 d. Prezidentas susitiko su 
Seimo frakcijų vadovais. Tarp kitų 
pasitarimų, buvo tartasi dėl būsimo 
generalinio prokuroro paskyrimo. 
Nuomonės aštriai išsiskyrė tarp Pre
zidento ir Vyriausybės. Prezidentas yra 
linkęs skirti Artūrą Paulauską. Jam 
pritarė LDDP vadovas Česlovas Jur
šėnas ir Egidijus Bičkauskas. Valdan
čioji koalicija tam visiškai nepritarė ir 
gen. prokuroru norėtų matyti Lietuvos 
akcinio inovacinio banko juristą Juozą 
Gaudutį arba Generalinės prokuratūros 
Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos 
tyrimo skyriaus prokurorą Kęstutį 
Betingį.

Seimo pirmininko pavaduotojas 
Arvydas Vidžiūnas perskaitė kon
servatorių kaltinimus, kad prokuratū
ros vadovai buvo neryžtingi ir nesuge
bėjo pasipriešinti didžiausiems grobs
tymams ir korupcijai. Be to, kon
servatoriai nori peržiūrėti visą Lietuvos 
teisinę sistemą.

Lietuva žada įšaldyti 
importo muitus

Lietuva buvo įsipareigojusi 1994 m. 
pasirašytame memorandume sumažinti 
muitus. Nuo 27 iki 20 procentų muitai 
turėjo būti sumažinti praeitų metų 
pradžioje. Mindaugo Stankevičiaus 
vadovaujamai vyriausybei pasisekė 
susitarti, kad tai būtų atidėta vieniems 
.metams, t. y. muitus sumažinti nuo šių 
metų kovo mėnesio. Tačiau dabartinė 
konservatorių vyriausybė nežada vyk
dyti ankstesniųjų vyriausybinių įsi
pareigojimų. Lietuvos vyriausybė ma
no, kad kol Lietuvoje veikia Valiutų 
valdybos modelis (VVM), kuris ne
leidžia naudoti monetarinės politikos 
kontrolės ekonomikai paveikti, tol 
Lietuva negali atsisakyti importo mui
tų.

Sausio mėn. gale ir vasario pradžioje 
Lietuvoje lankėsi Tarptautinio Valiutos 
Fondo (TVF) misija. Vyriausybė tvir
tino, kad muitai jau sumažėjo dėl
pasikeitusios importo struktūros ir 
pridėtinės vertės mokesčių nuolaidų 
maisto produktams. Derybos buvo 
sunkios ir, neįtikinusi Lietuvos vy
riausybės, kad būtų sumažinti muitai 
žemės ūkio produktams, TVF misija
išvyko konsultacijoms į Vašingtoną. Spaudai paruošė Anskis Reisgys
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norius tikisi, kad TVF išnagrinės 
aplinkybes, kodėl smarkiai auga Lie
tuvos užsienio prekybos deficitas ir 
susidaro neigiamas mokėjimų balan
sas. Jei Lietuva bus priversta sumažinti 
muitus, dar padidės užsienio prekybos 
deficitas. Tai būtų pavojinga ne tik 
Lietuvos žemės ūkiui, bet ir visai 
Lietuvos ekonomikai. G. Vagnorius taip 
pat tikisi, kad susitarimas bus pasiektas, 
nes Tarptautinis Valiutos Fondas 
suinteresuotas, kad Lietuvos ekono
mika stiprėtų ir būtų išvengta krizės.

Seimas tirs J. Abromavi
čiaus bylą

Lietuvos Seimo Nacionalinio sau
gumo komitetas nutarė sudaryti ypa
tingą komisiją, kad Juro Abromavi
čiaus žūties aplinkybės būtų ištirtos iki' 
galo teisingai ir netendencingai, sakė 
komiteto pirmininkas Juozapas Katkus. 
Komitetas išklausė krašto apsaugos 
ministrą Česlovą Stankevičių, Valsty
bės saugumo departamento generalinį 
direktorių Jurgį Jurgelį, generalinio 
prokuroro pavaduotoją Artūrą Pau
lauską. Posėdyje dalyvavo ir Seimo 
pirmininkas Vyt. Landsbergis.

Išliko liudijimų, kad tarp keleto 
žmonių, kuriais labiausiai pasitikėjo 
Juras Abromavičius, buvo nacionalinės 
partijos .Jaunoji Lietuva“ pirmininkas, 
dabar Seimo Nacionalinio saugumo 
komiteto narys Stanislovas Buškevi
čius.

Kaip pranešama, sausio 29 d. Juras 
Abromavičius įstojo į partiją „Jaunoji 
Lietuva“ ir vasario 1 d. norėjo susitikti 
su S. Buškevičiumi, nes jis bijojęs, kad 
jo įtrinkta tiriamoji medžiaga gali lik
ti ministro stalčiuje. Dieną prieš 
šusiti£itną Juras Abromavičius žuvo 

susprogdintame automobilyje.
Sutvirtėjo Lietuvos bankai
Lietuvos banko valdybos pirminin

kas Reinoldijus Šarkinas savo spaudos 
konferencijoje pranešė, kad pagal 
parengtą Lietuvos banko pinigų poli
tiką 1997 - 1999 metams, numatoma 
palaipsniui atsisakyti Valiutų valdybos 
modelio. Tuo pat metu bus išlaikytas 
fiksuotas lito kursas JAV dolerio 
atžvilgiu.

R. Šarkinas teigė, kad žmonės vis 
daugiau pasitiki bankais. Praeitais me
tais indėliai padidėjo 550 mln. litų. 
Praktiškai trys bankai tapo užsienio 
bankais, sako R. Šarkinas. Didesnė jų 
kapitalo dalis priklauso užsieniečiams: 
Vilniaus banko 86% akcijų priklauso 
užsieniečiams, Hermio - 74% ir Ūkio 
banko - 56%.

Lietuvos akcinis inovacinis bankas vis 
dar nemokus ir jo ateitį turi nuspręsti 
politikai, 6 ne finansininkai, sakė R. 
Šarkinas. Ruošiami planai dviejų 
valstybinių bankų privatizacijai.

Trumpai iš visur Į
Vasario 4 d. nežinomi piktadariai iš 

pasalų užpuolė ir nužudė 5 Jungtinių 
Tautų pareigūnus, Ruandoje tyrusius 
žmogaus teisių pažeidimus. Pareigūnai 
keliavo neginkluoti, be karinės palydos. 
Jungtinės Tautos ir Raudonasis Kry
žius atšaukė iš Ruandos didesnę dalį 
savo darbuotojų.

Rytų Tadžikistane sukilėliai pagrobė 
dvyliką humanitarinės pagalbos dar
buotojų bei žurnalistų. Po kelių dienų 
dienos metu pačiame sostinės Dušan
be centre jie pagrobė dar keturis Jung
tinių Tautų pareigūnus. Tadžikistano 
vyriausybė derasi su sukilėliais dėl 
įkaitų paleidimo sąlygų.

Vasario 7 d. Afganistane musulmonų 
Talibaan pajėgos, užėmusios Šibar kal
nų tarpeklį, einantį per Hindu Kuš kal
nų grandinę, pasiekė svarbų strateginį 
laimėjimą. Į šiaurę nuo Hindu Kuš kal
nų besilaikančių koalicijos karių tar
pe pasirodo panikos ženklų, svarbūs 
miestai užleidžianti be kovos.

Zairėje sukilėliai baigė likviduoti 
vyriausybės karinių pajėgų sausio 20 d. 
pradėtą kontrofenzyvą. Dabar sukilė
liai vėl pradėjo veržtis link Kisangani 
miesto - svarbios karinės bazės ant Kon
go upės. Stebėtojų nuomone, nuo Ki
sangani miesto kontrolės priklausys 
Zairės likimas.

Bulgariją valdanti socialistų (buvu
sių komunistų) partija nusileido masių

Didieji įvykiai Naujuose Metuose
Jurgis Janušaitis

Pradėjome Naujuosius 1997 metus su 
nauju ryžtu atlikti lietuvybės išlaikymui 
pačius reikšmingiausius darbus. Kiek daug 
gražių linkėjimų pažėrė Lietuvos aukštieji 
pareigūnai - prezidentas, ambasadoriai, 
ministerial, linkėdami išeivijai vieningo, 
našaus lietuvybei ir Lietuvai darbo.

Išeivijos bendrinėsorganizacijos-PLB, 
LB Kraštų Valdybos, Altą, Balfas ir kitos 
organizacijos taip pat šaukė visus vie
ningam darbui, siekiant geresnio, lai
mingesnio gyvenimo Lietuvai ir išlikti 
tvirtais lietuviais svetimose žemėse.

Ach, kaip kilnu, kad JAV LB Krašto 
Valdybos pirmininkė taip pat linkėjo 
bendruomeninkams vienybės, sutarimo, 
bendro darbo.

Puiku! Sveikintina, linkėtina, kad tie 
linkėjimai egzistuotų praktikoje, ko iki 
šiol pastaraisiais metais stokojome, ypač 
derinio ir taip pat respekto PLB Valdybai 
ir jos pirmininkui.

Nenagrinėsime priežasčių. Informa
cija sako, kad JAV LB KV norinti griauti 
PLB planus, jos kompetenciją ir t.t. Tai 
negeri ženklai. O juk darbų visiems per 
tikis. Tik, gerbiamieji, dirbkite, dirbkite 
pasitardami, sutardami, nutardami, 
nebandant veržtis į pirmaujančias aukš
tumas.

Tad šie metai tebūnie visoms orga
nizacijoms sutartinio, gražaus darbo, me- 

spaudimui. Kasdieninių demonstraciją 
paveikta, vasario 4 dieną ji sutiko su 
opozicijos reikalavimu paankstinti 
parlamento rinkimus. Šie rinkimai da
bar bus pravesti balandžio mėnesį.

Ir Serbijoje demonstracijos, jau be
veik 80 dienų paraližuojančios Belgra
dą, atnešė opozicijai lauktą pergalę. 
Vasario 4 d. Serbijos prezidentas S. 
Milosevič laišku kreipėsi į parlamenu, 
kad šis įstatymo keliu atšauktų anks
tesnį paties S. Miloševičiaus nutarimą 
lapkričio 17 d. įvykusius rinkimus 
skaityti negaliojančiais.

Vasario 4 d. Izraelis patyrė skaudą 
nuostolį. Ore virš šiaurės Galilėjos 
susidūrė du karo transporto ma
lūnsparniai, gabenę karius į Izraelio 
kontroliuojamą pietinį Lebanoną. Žu
vo visi 73 malūnsparniais skridę kariai.

„Washington Post“ žurnalistai, iš
tyrę naujos JAV valstybės sekretorės 
Madeleine Albright kilmę, nustatė, kad 
trys jos seneliai (iš 4) žuvo, kaip žydai 
Hitlerio koncentracinėse stovyklose. Ši 
žinia buvo siurprizas pačiai ministrei 
kuri gimė tuometinėje Čekoslovakijoje 
ir buvo užauginta katalike; tėvams 
slepiant jos kilmę nuo jos ir jos brolio. 
Ištekėdama p. Albright perėjo į pro
testantų episkopalų religiją. JAV už
sienio reikalų ministerijos pareiškimu, 
ministrės kilmė neturėtų jai kenkti 

bešališkai sprendžiant painias Izraelio 
ir arabų santykių problemas.

tai, įskaitant pačią didžiausią ir rei
kalingiausią mūsų organizaciją - Lietuvių 
Bendruomenę.

JAV LB KV, kaip jau pastebėjome, 
labai veržiasi į Lietuvą, steigia įvairias 
komisijas, planuoja milžiniškus darbus. 
Tuo tarpu, juk turime savųjų rūpesčių čia 
pat - Amerikoje, kurie reikalauja daug 
darbo rankų, sumanumo, planavimo it 
vykdymo. Švietimas, kultūra, visuomeninė 
veikla, socialiniai reikalai - tai mūsų kie
mo problemos. Atrodo, kad kiek nutolsta
ma nuo šių pagrindinių uždavinių. Tik 
lituanistinis švietimas, socialiniai reika
lai tebėra tvirtose tų Tarybų rankose, o 
pagalbos juk daug reikia.

Lietuva - savarankiška, demokratinė 
valstybė. Ji tegul mums, išeivijos veikla; 
tepadeda. Ir tai gairina atlikti be didžiųjų 
komisijų, be posėdžiavimų ištisomis 
savaitėmis. Reikia pripažinti, kad iki šiol 
buvo daug konferencijų, simpoziumų 
santykiams išeivijos su Lietuva spręsti, 
tačiau, atrodo, visos keltos problemos ir 
liko protokoluose. Tad siekiant linkė
jimuose išreikštų tikslų, gal ir derėtų 
pirmiausia rūpintis išeivijos lietuvių sėk
mingesne, našesne veikla. Duok Dieve, 
kad visos Bendruomenės suglaustų gretas 
ir siektų kuo naudingesnių darbų išeivi
jai ir Lietuvai. Šiais metais Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės laukia sunkūs 
uždaviniai - Devintasis Pasaulio Lietuvių
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autinių šokių šventė "Mūsų Pastogės" Redaktoriui
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungai - Leidėjui

Gerbiamas p. Redaktoriau,

XIX Australijos Lietuvių Dienų sėkmei vienas iš 
svarbiausiųjų reikalavimų buvo ryšys su Australijos 
lietuviais. Jūsų nuoširdus bendradarbiavimas, leidėjų ge
ranoriškumas neimant jokio atlyginimo už mūsų prane
šimus, visada be delsimo atrasta vieta "Mūsų Pastogėje" 
ALD informacijai, užtikrino, kad ji pasiekė Australijos 
lietuvius greitai ir tiksliai, tuo svariai prisidedant prie 
ALD pasisekimo.

Ačiū Jums!
Gabrielius Žemkalnis

ALD ruošos komiteto narys spaudai ir informacijai

Tautinių šokių šventės atidarymas. Kalba šventės vadovė Dalia Antanaitienė.
Nuotrauka A. Burneikio

Gruodžio 30 d., Broadmedow krep
šinio stadionas. Šį vakarą čia vyksta 
paskutinis Lietuvių dienų renginys - 
Tautinių šokių šventė.

Ilgokai turėjome pasiieškoti vietos 
žemiau, kad nereikėtų su nebetokiais 
lanksčiais keliais kopti į viršų. Vietų 
numatyta 1000 - čiui, o prisirinko, atro
do, su kaupu. Priešais, už užtvaros, 
choreografė ir koordinatorė Dalia 
Antanaitienė su grupių vadovais tvar
ko, rikiuoja šokėjus, atvykusius iš 
Geelongo, Synėjaus, Adelaidės, Queens- 
lando ir vietinius melbumiškius, kurie 
pasirodo net penkiose grupėse. Ade
laidė atsivežė tris, Geelongas - dvi, ki
ti - po vieną. Prie jų prisidėjo ir keturi 
„Suvartuko“ šokėjai iš Plungės.

Po šios šventės pranešėjos Danutės 
Levickienės pasveikinimo, „Suvartu
kui" grojant maršą, įžygiuoja 12 gru- 
pių-virš 200šokėjų,kurių amžius tarp 
4 - erių ir 55 - ių. Iš kur tokia gausa? Po 
45 metų? Stojame himnams.

Pirmoje dalyje dvylika šokių. Po 
pasveikinimo maršo, jauniausių grupės

smsgsmsssssmmssswoswmsgssswssgsmi
Atkelta iš 2 psl.
Seimas, kuris vyks Lietuvoje, Vilniuje, 
1997 m. liepos pradžioje.

Dėl šio Seimo vis dar zirzia JAV LB 
KV pirmininkė, nors Seimą ruošti Lietu
voje nubalsavo Aštuntojo PLB Seimo 
nariai. Kad Seimas šaukiamas Lietuvo
je, tenka pasveikinti rengėjus. Tai bus 
istorinis PLB Seimas jau nepriklausomo
je Lietuvoje. Planuojama Seimą vienai 
dienai perkelti net į Lenkiją, ko tenykš
čiai lietuviai labai pageidauja. Seimui 
PLB Valdyba kruopščiai ruošiasi. Prog
ramai sudaryta speciali komisija, kuriai 
vadovauja kanadietė dr. I. Lukoševičienė. 
Pirmininkė ir komisija paruošė plačią 
Seimo programą, aktualių problemų svars
tymą, liečiant bendruomenes, esančias už 
Lietuvos ribų.

Šiame Seime, be abejo, bus išrinktas 
PLB pirmininkas ir sudaryta nauja Valdy- 
ba. Pasigirsta balselių, būk tai PLB Val
dyba ar tokia Bendruomenė bereikalinga. 
Klysta tokie galvočiai. PLB Valdyba ir 
PLB apima už Lietuvos ribų visame 
pasaulyje gyvenančius lietuvius, ji rūpi
nasi tų bendruomenių veikla, teikia para
mą, rūpinasi padėti švietime, kultūrinėje 
veikloje. Taigi, PLB buvo, yra ir bus labai 
reikalinga. O išeivijos visų lietuvių šventa 
pareiga ją. remti ne tik moraliai, bet ir 
finansiškai? 

iš Adelaidės, Geelongo ir Melburno 
pašoko „Klausė žvirblis“ ir „Sėjau rū
tą“. Manau, kad daug jaunų tėvų, 
matydami mažųjų šokėjų entuziastin
gus šokius, nutarė ir savo mažiesiems 
ateityje suteikti tokį džiaugsmą. „Ke
purinę“ ir „Lietuvišką polką“ šoko dvi 
grupės iš Adelaidės, „Landytinį“ - dvi 
Adelaidės ir Melburno grupės, „Jau
nimo polką“ - Adelaidė, trys Melburno 
grupės ir Queenslandas. Abi Geelongo 
grupės pašoko „Jonio polką“ ir „Šei
mynėlę“. Po jų „Džigūną“, matytą jau 
keletą kartų, šoko Melburno jauniai ir 
vyresnieji. Šis šokis man asmeniškai, 
nors ir ne kartą matytas, niekada 
nepabosta ir visada džiugina. O, kiek 
elegancijos Melburno jungtinio „Ver- 
pėjėlėje“! Smagiai kaukšėdami klum
pėmis, Geelongas, dvi Melburno gru
pės ir Queenslandas šoka „Kauškutį“. 
Sunku įsivaizduoti, kiek čia įdėta sun
kaus ir atkaklaus vadovų darbo, kaip 
viskas sugalvota, numatyta, suderinta, 
surikiuota...

Plačiau nenagrinėsime PLB Seimo 
programos. Tai dar bus progų prie to 
sugrįžti. Tik linkėtina, kad visų Kraštų LB 
laiku išrinktų į Seimą atstovus, gerai pa
siruoštų ir gausiai dalyvautų.

Antrasis didysis rūpestis - tai Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas, kuris yra 
ruošiamas 1997 m. JAV, liepos 17 - 27 
dienomis. Kongreso moša taip pat rūpi
nasi ir PLB. Numatoma telkti bendrai - 
PLB Seimui ir Jaunimo Kongresui lėšas. 
Žinoma, pats jaunimas planuoja Kongre
so programą ir ją vykdys. Taigi, K Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongresas irgi 
sparčiai ruošiasi. Kongresas vyks keliose 
vietose, taigi, bus keliaujama. Vašingtone 
įvyks iškilmingas Kongreso atidarymas - 
puota. Vėliau Kongresas lankys New 
Yorką, stovyklaus Cape Cod, o Bostone 
bus Kongreso uždarymas.

Studijų Dienos vyks po vieną dieną 
New Yorke, Vašingtone ir Cape Cod. Be 
abejo, jaunimas ir papramogaus, bet taip 
pat pasiryžęs spręsti daug išeivijos lietu
vių jaunimo problemų. Malonu, kad 
mūsų jaunimas glaudžiasi prie tautos 
kamieno, ruošiasi ateičiai, lietuvybės 
išlaikymo veiklai. Kongreso ruošos 
komitetas, be abejo, informuoja Kraštų 
lietuviškąjį jaunimą. Tad ruoškimės šiems 
įvykiams - PLB Devintajam Seimui ir 
PUK-resui. Tai labai svarbu.

Antra dalis.
„...Bet vidurnaktį čia neramu:
Tartum dvasios po žemių vaitoja;
Girios krūpčioja slaptingumu, 
Trinksi kalnas, lyg raiteliai joja.

Gal tai raganos verkia dievų, 
Dėl kurių šventą ugnį kūreno, 
Ir nuo kalnų, kalnelių, kalvų
Čia sau renkas iš įpročio seno... “ 

Maironis, „Šatrijoskalnas“ 
Tamsu. Visų grupių jungtinis su 

švieselėmis šoka „Dek, ugnie“. Šokis 
prie Rambyno kalno. Pliūpteli ugnis, 
žiežirbos skraido - atrodo, kad tikrai 
„ raganos verkia dievų, dėl kurių šventą 
ugnį kūreno“. Seka „Va, jaunas“ ir 
„Pliauškutis“, taip pat buvo atlikti vi
sų grupių. Adelaidė, Geelongas ir

Šaunusis mūsų jaunimėlis Tautinių šokių šventės sūkuryje.
 . Nuotr. A. Burneikio

Melburnas šoko „Šalia kelio, vieš
kelėlio“, po to per salę skriejo Melbur
no „Gintaras“ su „Kadriliu ir polka“; 
po jų pasirodė Sydnėjaus šokėjai, sma
giai sušokę“Varkijietį“; jungtinė mo- 

. terų šokėjų grupė atliko svajingą ir 
švelnią „Belzdingėlę“; neišsigandusios 
tolimos kelionės keturios Queenslando 
poros pašoko „Kaltinį“, o Sydnėjaus ir 
dvi Melburno grupės - „Svirtelę“. 
Egzotiškai skambantį „Opstainą“ at

liko Melburno gintariečiai. Aštuonios 
grupės šoka „Aušrelę“, „Pliauškutį“ ir 
„Trepsį“, o visos grupės kartu baigia 
šokiu „Suk, suk ratelį“. Mes, visi 
žiūrovai, kartu su jais sukame ratelį tik 
į vieną, tik į gerąją pusę, rydami 
ašaras... Publikai už visus šokėjus, 
tarytum netyčia atsilikę, dar šoka at
skirai ir nusilenkia mažiausieji - Rasa 
Piggot ir Martynas Didžys. Dauguma 
šokių daugumai mūsų negirdėti ir 
nematyti, jų pavadinimai neįprasti. 
Vakaras, deja, per greitai pasibaigė.

Buvo be galo įdomu stebėti, kaip
"Miisn Pastogė" Nr.6 1997.2.17 psl.3

kiekviena grupė, kad ir tą patį šokda
ma, atliko šokius savame, jiems tiktai 
būdingame stiliuje, nesusivienodijo 
kaip „kordebaletas“ ant „vieno šniūro 
suvertas“. Mažieji, kad ir savaran
kiškai šokdami, vis jautė savo moky
tojos globą, viduriniosios grupės vis 
skraidė, lyg kojomis žemės nesiekda
mos, o vyrenieji, kartu su jais tą patį
šokdami, visus žavėjo savo oria šokio 
figūrų elegancija. Tai nebuvo len
ktyniavimas tarp grupių, bet akivaiz
dus pasisakymas, kad ir vyresni, ir 
jaunesni gali kartu linksmintis. Už vi
sa tai esame dėkingi šokių vadovams, 
ir ne tik už tai, bet ir už pasilikusį 
jausmą, kad gyvensime dar ilgai ilgai, 
bent jau kol jaunimas bus tokios gerose 
ir pasišventusiose rankose.

Baigiamąjį žodį „Suvartuko“ vardu 
tarė Ilona Baltikauskaitė, išreiškusi 
padėką Lietuvių dienų Ruošimo komi
teto pirmininkei B. Staugaitienei, Daliai 
ir Henrikui Antanaičiams už pakvietimą 
ir nuoširdžią globą, perrišo juos 
tautinėmis juostomis ir įteikė didžiulę 
klumpę su parašais. Jungtinių šokių 
choreografė ir koordinatorė Dalia 
Antanaitienė dėkojo visiems grupių 
vadovams: Adelaidės - R. Sankauskienei, 
R. Kubaitienei, L. Fuller, A. Pociui, 
Geelongo - B. Liebich, Melburno - D. 
Tamašauskienei, Sydnėjaus - R. Blan- 
sjaar, J. Valytei, Queenslando - J. 
Jurevičiui, pranešėjai Danutei Le
vickienei, Algiui Karazijai ir jo drau
gui Ray Emery už nuolatinę pagalbą 
tvarkant muziką, „Suvartukui“ už 
nuotaiką, paskatinimą ir kapelos va
dovui Povilui Budginui už muziką, 
kartu įteikė dovanas.

Norėčiau užbaigti sausio 8 d. „Drau-
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ge“ spausdintu, poetės Julijos Šva- 
baitės - Gylienės redaktorei siųsto laiš
ko ištrauka: „Esu nustebinta Lietuvių 
dienų renginiais, puikiais chorais, 
tautinių šokių gausa, jaunų žmonių 
meile Lietuvai. Tikėjausi rasti Austra
lijos lietuvius benykstančius, o radau

EIar apie ALD meno parodą
Į parodos atidarymą ėjau su pakilia 

nuotaika. Jau prieš atidarymą turėjaus 
progą ją apžiūrėti, žinojau, kad turi
me kuo didžiuotis. Pačiame Melburno 
miesto centre, rotušėje, prie įėjimo 
praeivius kvietė plakatai: „City of 
Melbourne presents..“ - Australijos 
lietuvių menininkų paroda! Parodos 
patalpos irgi ne kokia priemiesčio 
galerija, o prestižinė didmiesčio šir
dies salė, kurioje mūsų menininkai bu
vo pristatyti ne tik lietuvių bendruo
menei, bet ir Australijos visuomenei. 
Pristatyti su pagarba jų kūrybai.

Parodoje dalyvavo 32 Australijos 
lietuviai menininkai, kurių darbus ver
tinti nesu kvalifikuotas. Įspūdis? Lan
kiau parodą kelis kartus, raginau ir ki
tus nueiti, pasižiūrėti. Raginau su 
įsitikinimu, kad nei vienas lankytojas 
neapsivils.

Kūryba buvo vertinama dviejų ko
misijų, kurios skyrė tris premijas. V.ir 
G. Kazokų meno fondas skyrė 2000 
dolerių premiją už geriausią tapybos ar 
grafikos darbą, pirmenybę suteikiant 
darbui lietuviška tema. Šią premiją 
laimėjo D. Antanaitienė. Antroji V. ir G. 
Kazokų 1000 dolerių premija skirta už 
geriausią skulptūros ar keramikos dar
bą, pirmenybę suteikiant darbui lie
tuviška tema - ją laimėjo F. Sadauskas. 
Vertinimo komisiją sudarė architektas 
R. Rahni, dr. G. Kazokienė ir dr. V.

Doniela.
Lietuvių kooperatinė kredito drau

gija „Talka“ skyrė 1500 dolerių pre
miją Australijoje gyvenančiam me
nininkui ar menininkei, ne vyresniam 
nei 50 metų, už darbą sukurtą per 
paskutiniuosius dvejus metus. Vertini
mo komisiją sudarė Viktorijos valstijos 
menininkų draugijos narys, skulpto
rius T. Rossmann, menininkas V. 
Simankevičius ir „Talkos“ atstovas A. 
Balbata. Komisija vienodai įvertino du 
darbus ir premiją Mindaugui Siman- 
kevičiui už paveikslą „Ned Kelly“ ir 
Faustui Sadauskui už skulptūrą „Be
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augančius ne tik savo atžalomis, bet ir 
lietuviškos dvasios stiprumu. Nauji 
talentai mene, muzikoje, sporte, ben
druomenės gyvenime... Net daugelis 
mišrių šeimų įsijungę į chorus, tauti
nius šokius ir pan. Taip pat jungiasi ir 
jauni profesionalai. Nuotaika jauki, 
šeimyniška...' v. v.

Meno parodoje. Kalba dr. G. Kazo
kienė, šalia stovi Lietuvių dienų ruo
šos komiteto pirm. B. Staugaitienė.

Nuotr. A. Burneikio

pavadinimo“ padalino pusiau.
Premijų sąlygoms neleidžiant, ofi

cialiai nebuvo vertinti parodoje daly
vavę E, Kubbos, V. Meškėnas, A. 
Vaičaitis, V. Simankevičius, T. Zikaras, 
V. Ratas, I. Pocienė ir eilė kitų Aus
tralijos lietuvių menininkų, kurių įna
šas yra labai svarus ne tik lietuvių 
išeivijos, bet ir Australijos mene.

Didelio susidomėjimo ir palankaus 
įvertinimo susilaukė „paroda parodo
je“ - a.a. Davio Bitės perspektyvinių 
braižinių skyrius. Didelė dalis šio 
nepaprastai talentingo architektūros 
perspektyvų menininko yra atlikti 
JAV, kur jis bendradarbiavo su di
džiausiomis to krašto architektų įstai
gomis.

Pirmą kartą Australijos Lietuvių die
nų istorijoje lietuvių paroda buvo 
atidaryta visą savaitę po septynias 
valandas kasdien. Budinčiųjų pa
skaičiavimu, parodą aplankė virš 2000 
nelietuvių. Lietuviai, tikiuosi, visi. Gai
lai Gasiūnienei ir jos padėjėjams 
priklauso didelė padėka už šios 
įspūdingos parodos suruošimą.

Gabrielius Žemkalnis

Lietuvos Seimui paskelbus 1997 - 
sius metus Jubiliejiniais knygos me
tais, į šią svarbią 450 m. spausdinto 
lietuvišklo žodžio sukaktį įsijungė ir 
Adelaidės lietuvių bendruomenė, vasa
rio 2 d. Lietuvių namuose suruošdama 
čia gyvenančios rašytojos Bronės 
Mockūnienės knygos „Lietuviai Aus
tralijoje“ pristatymą.

Nepabūgę 39 laipsnių karščio, ade- 
laidiškiai, gausiai dalyvaudami šioje 
šventėje, įrodė savo meilę knygai ir 
pagarbų savo autorei.

Lietuvių bendruomenės Apylinkės 
pirm. Janina Vabolienė pasveikino 
susirinkusius ir gražiai aptarė svarbų 
lietuviškos spaudos įnašą į tautos 
gyvasties išlikimą; iš tamsos į šviesą; 
iš vergijos į laisvę atvedimą. Juk kny
goje užfiksuojama praeitis, sprendžia
mos dabarties problemos, sužiba atei
ties viltys. Pirm. Janina Vabolienė gra
žiai įvertino rašytojos ryžtą pirmoje 
knygos dalyje apysakos forma aptarti 
tėvynės palikimo priežastis, ir antroje, 
jau kronikinėje, dalyje užfiksuoti mū
sų gyvenimą Australijoje. Paskaitė gra
žius atsiliepimus apie šią knygą 
„Lietuvos aide“. Išreikšdama dėkin
gumą už ištvermę ir nesuskaičiuojamų 
valandų darbą, sveikindama autorę 
bendruomenės ir savo vardu, Janina 
Vabolienė įteikė Bronei Mockūnienei 
didelę gėlių puokštę.
Ištraukas iš apysakos „Už gimtinės 

vartų“ skaitė K. Vanagienė. Bendrai 
aptarti pačią knygą apsiėmė Viktori
ja Vitkūnienė. Ji įdėjo daug kruopš
taus darbo ieškodama netikslumų. At
rado spaudybos klaidelių, kompozicijos 
trūkumų, bet tai yra Viktorijos akinių 
specialybė! Nepagailėjo pagirti už 
daugelį vaizdžiai aprašytų išgyvenimų 
Vokietijoje, kuriuos jau pati buvo 
primiršusi. Džiaugėsi, kad pirmieji 
bendrumos ieškojimo žingsniai Aus
tralijoje lieka užfiksuoti ateičiai. 
Paįvairinimui susirinkusiems iš juos
telės davė pasiklausyti "Waltzing 
Matilda“.

Kad p. Viktorijai knyga atrodė svar
bi ir vertinga, įrodo tas faktas, kad vie
ną išsiuntė giminėms į Lietuvą, o kitą į 
savo gimnazijos biblioteką. Baigdama 
apžvalgą, ji stebėjosi autorės kantrybe, 
kai nuo 1992 metų leidykloje Vilniuje 
išlaikytą rankraštį teko perkelti į kitą 
spaustuvę ir maketo patikrinimui gauta 
vos keletas valandų laiko. Pati knyga 
išspausdinta tik dvi dienos prieš grįž
tant į Australiją.

Paskaityti apie mūsų veiklą politi
nėje plotmėje pasirinko p. Elena 
Varnienė. Prisiminimų paryškinimui 

' skaitovė paruošė didelį plakatą su 
vaizdais iš 1973 m., kai ministras.

'Nuoširdžiai sveikiname
Jadvygą Masiokienę ir Juozą Dambrauską 

1997 m. vasario 5 d. sumainius aukso žiedus.
SLMSGd-jos

valdyba

pirmininkas Gough Whitlam pripažino1 no 
Baltijos kraštus sovietams. Kok£Jur-|r- 
mulį jo neatsargus poelgis sukėlė nū- ti
sų tarpe, ir kokios buvo to pasekmės. 1

Iš pirmos Br. Mockūnienės knygos jos 
„Saulėlydis“ vaizdžiai aprašytą garo- p- 
tos peizažą turėjo skaityti p. IsoldaDa- <a- 
vis, AM. Deja, jai prireikus išvykti į i. į 
Sydnėjų, jos klausėmės per garso juos- S— 
tą. Tolumoje girdėjosi gamtos sim-fi— 
fonija, kur pulkais suskridę prie ežersro 
pusryčiauti įvairūs paukšteliai čirškėjo įo 
savo giesmeles. To prisiminimui bimvo 
išdalinti lankstinukai. Išklausėme gra-la—
žiai įrašytą į juostelę „Lietuva brangi“.|i“.

Ačiū gerb. klebonui, kad sveikinda- ia- 
mas ir girdamas p. Mockūnieą nę, 
nepagailėjo gero žodžio ir kitorems 
Adelaidės moterims.

Lietuvos Respublikos garbės kortais u- 
las p. J. Jonavičius sveikino ir gražiai jai 
įvertino svarbų autorės įnašą į Austfa-ra- 
lijos lietuvių istoriją. Nuoširdžiu žo-..o- 
džiu sveikino ir poetė Lidija Šimkutė■ ė - 
Pocienė. Jai pačiai teko susidurti si- su 
biurokratizmu Lietuvoje ir išeikvoti vi- i- 
sas kantrybės atsargas.

Už tinkamą ir prasmingą talemi itų 
panaudojimą sveikino p. Elena Lont-m- 
sargienė. Iš Sydnėjaus telegramomii is 
sveikino draugai: Isolda Davis, Janiiuina 
ir Viktoras Ratkevičiai, sūnus ir marti ri iš 
Canberros. Telegramas perskaitė p. p. 
Janina Vabolienė ir pakvietė pačią at-1- 
torę prie mikrofono. Ši, kaip visada, Ja, 
kukli ir švelni, visiems prisijungusiems ns 
ir apsilankiusiems į renginį dėkojo, jo. 
Pritarė suminėtiems sunkumams ir vi- i- 
sai nesibarė ant mikrofono, kuris grū- j- 
mėsi dėl pirmenybės su vėsinimo apa- i- 
ratu ir klykavo laukiniais garsais. 5, 
trikdydamas iškilmingą nuotaiką.

Apylinkės valdybos pirm. Janina a 
Vabolienė kvietė visus prie vaišių stalo, >, 
o knygos su autorės įrašu neliko nei :i 
vienos.

T. k C.
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KULTŪRINĖSE PARUTĖSE
Aš tapau Lietuvos verge.
Sachiko Hatanaka: atsitiktinė pažintis Adelaidėje - nesvajotos pasekmės

Susipažinimas
Tai buvo neužmirštamų 1991 - ųjų 

i metų pabaiga. Lietuva jau beveik visų 
I pasaulio kraštų pripažinta kaip ne- 
I priklausoma valsybė. Praeityje liko 
. demonstracijos, lakstymai pas par- 
I taenlarus, nesibaigiančios peticijos, ir 
J Adelaidės apylinkės valdyboje jautėme 
i darbų atoslūgį ir aiškų pasitenkinimą - 
I tikslai pasiekti.
. Intensyvūs santykiai su vietos po- 
I litikais pradėjo nešti pirmuosius vai- 
’ sius. Švietimo ministro pastangomis, 

atvyko dr. A. Butrimas (dabar vice-
■ rektorius Vilniaus meno akademijoje).

Savo jėgomis atvyko ir neurochirurgas
A. Tamašauskas, kurį vėliau man 

| pasisekė „įtaisyti“ vieniems metams 
kaip registrarą Adelaidės karališkoje 

I ligoninėje. Bet štai vieną dieną dr.
> Roma Varoneckaitė (Mrs. Cavill), ku- 

1 ri yra beveik visų Adelaidės lietuvių 
i gydytoja, skambino man ir sakė, kad 
| pas ją yra atvykusi viena japonė

antropologė, su kuria susipažino prieš 
(daugelį metų daktaraudama Naujojoje 

Ifcvinėjoje, ir, kad man svarbu su ja 
^susitikti.
j Tą svarbą supratau pirmame pa- 
Įsimatyme, kai Sachiko Hatanaka 
^pareiškė, jog ji yra Aichi prefektūros, 
iChubu universiteto Internacionalinių 
istudijų koledžo profesorė, ir yra ga- 
tvusi stipendiją 3 metams studijuoti ko— 
f kią nors Rytų Europos tautą. Visuomet 
ieškojau draugų Lietuvai, todėl ilgai 

; netruko, bendromis pastangomis su 
: Roma, įkalbėti profesorę studijuoti

■ lietuvių tautą.
Prof. S. Hatanaka pradėjo savo studi- 

i jas tą patį vakarą, apklausinėdama ma-
> ne. Jai buvo pristatytos visos Adelai- 

. dėje turimos knygos anglų kalba apie 
t Lietuvą, ir ji buvo supažindinta su 
I daugeliu vietos lietuvių, su kuriais vy

ko pokalbiai, reikalingi jos tyrimų
: segmentui: lietuviai diasporoje. Taip 

Hatanakos lietuviškos studijos prasi
dėjo Adelaidėje.

Kelionės į Lietuvą
Kadangi Japonijos kelionių biurai 

neturėjo ryšių su Lietuva, profesorės S. 
. Hatanaka apsistojimo Lietuvoje klau

simą teko organizuoti iš Adelaidės. A. 
Butrimas Vilniuje ir A. Tamašauskas 
Kaune tapo tais dviem ramsčiais 
profesorės viešnagių metu Lietuvoje. 
Pirmosios kelionės tikslas: nors kiek 
pramokti lietuviškai ir pradėti pirmuo
sius tyrimus - tautosaką ir tautinę 
tapatybę. A. Butrimas supažindino 
profesorę su švietimo ministru A. Kuo
liu, kuris, jos prašymu, pasiūlė tris 
gyvenvietes lietuvių kalbai pramokti. 
Ji pasirinko ūkininko J. Raudžio šeimą 
Babrungėnų kaime dėl jų atvirumo ir 
„vertėjų“ stokos.

Savo laiške, po pirmo susitikimo su 
Lietuva, ji nusistebi, kad lietuviai 
Adelaidėje yra daug patriotiškesni, ne
gu lietuviai, gyveną Lietuvos mies- 

įtuose, ir mano, kad tai aiškiai so- 
fvietizacijos įtaka. Ji taip pat prašė ma
inęs ją aplankyti, jei būsiu Lietuvoje, 

kadangi jai reikia patarimų ir pagalbos, 
pabrėždama: „Aš studijuosiu Lietuvą 
iki mano akademinio gyvenimo pa
baigos!“

Nesupratau, kodėl profesorė lietuvių 
kalbai išmokti pasirinko Žemaitiją 
(Babrungėnai - 10 nuo Plungės). Tik 
aplankęs ją supratau: Jonas Rudys, 
lankęs senosios Lietuvos gimnaziją, 
kalbėjo puikia gramatine kalba, nors su 
jo žmona aš taip ir negalėjau susikal
bėti, žinodamas tik „kaunietišką“ tarmę. 
Čia bebūdama ji randa Plungės ar
chyvuose daugybę dokumentų apie 
"žaliukų" veiklą apylinkėje ir graude- 
nasi, kad niekas nesidomi nei jų turi
niu, nei apsauga.

Grįžus į namus, japonų spaudoje ji 
rašo straipsnius apie Lietuvą, organi
zuoja keturių neurochirurgų išvyką į 
Kauną su paskaitomis ir operacijų 
vaizdajuostėmis. Gavus gerus atsi
liepimus Tamašauskų globa, ji įkalbi
no 2 odontologijos chirurgus vykti į 
Lietuvą. Tai nemažas pasiekimas, 
kadangi jie visi kelionės išlaidas 
apsimoka patys.

Ieškodama spaudos apie Lietuvą, 
sekančią kelionę Lietuvon ji planuoja 
per Ameriką. Amerikoje apsistoja 
Lietuvos tyrimų ir studijų centre, 
Čikagoje. Iš ten skuba į Lietuvą, ka-

Babrungėnuose, 1992 m. Nuotrauko
je iš kairės: Jonas Raudys, prof. 
Sachiko Hatanaka, p. Rudienė ir Jo
nas Stačiūnas.

dangi konkrečiai sutartu laiku Kaune, 
„Girios brolių“ susirinkime, jos jau 
laukė politiniai kaliniai, tremtiniai ir 
vienas dar tebegyvas buvęs partizanų 
vadas. Tolimesnį jų apklausinėjimą ji 
pravedė jau Vilniuje, Plungėje, Šiau
liuose ir Klaipėdoje.

Savo laiške ji sako: „Aš turiu didelį 
klausimą tiems lietuviams, kurie ne
rodo susidomėjimo Lietuvos partiza
nais. Kai kuriose vietovėse ūkininkai 
atsisakė jiems pastatyti paminklus ar 
antkapius kapinėse“. Tame pačiame 
laiške ji pastebi, kad daugelis aukštų 
valdininkų, nors viešai ir niekina 
komunistinį režimą, patys toliau gy
vena sovietiniu stiliumi: neatsisako se
nų sovietinių savo posto privilegijų ir

Prof. Sachiko Hatanaka (kairėje) ir dr. R. Varoneckaitė Adelaidėje 1991 
metais.

net nepajėgia suprasti skirtumo tarp 
valstybinio ir savo turto. Ji pastebėjo 
didelius valstybės finansinius sunku
mus ir didžiulį skirtumą tarp pri- 
viligijuotų ir paprastųjų.

1994 m. ji vėl Lietuvoje. Norint suži
noti kas darėsi ateinant sovietams, šį 
kartą renka buvusios nepriklausomos 
Lietuvos elito asmeninius atsiminimus. 
Į Japoniją grįžo ji per Ameriką. 
Amerikoje studijavo VLIK'o do
kumentus Stanford universitete. Grį
žus, toliau ruošia savo „mažą knygu
tę“. Jos pastangomis įkuriamas „Li
thuanian Society in Japan“, kurios na
riais yra Nagojo akademikai, me
nininkai ir rašytojai. Jie dukart metuo
se spausdins „News Letter“ ir tikisi 
kartą per metus iškviesti lietuvį, kuris 
domisi japonų kultūra.

Knyga: „Lietuva - kaip maža 
tauta išliko“ (japonų kalboje)

Per sekančias dviejų metų viešnages 
Lietuvoje ji apklausinėja dar virš 30 
iš Sibiro grįžusių profesorių, teisinin
kų ir rašytojų bei partizanų. Šis dar
bas jai skubus. Nuo 1992 m. iš ap
klausinėtų žmonių - trečdalis jau mirė 
ir jie jau nebegalės pamatyti jos rašo
mos knygos. Todėl ji nutarė pirmame 
puslapyje lietuviškai įrašyti: „Requiem 
sovietų aukoms Lietuvoje“, nes jų 
atsiminimai jai yra svarbūs, nors ir 
ignoruojami Lietuvoje esančių isto
rikų.

1996 metų pabaigoje jai pasiseka 
išspausdinti užsibėžtą knygą. Jos tiks

lias - supažindinti Japoniją su Lietuva ir 
aprėpia visus svarbesnius įvykius nuo 
Didžiosios Kunigaikštystės laikų iki 
1993 metų vasaros, kai valdžią per
ėmė buvę komunistai. Knygos recen
zija buvo gana gera ir prof. S. Hatanaka 
buvo laiminga, kad Japonijoje yra 
susidomėjimas Lietuva. Savo laiške 
profesorė rašo: „Tai mažas mano įna
šas, kaip atlyginimas už bendravimą 
su manimi visiems Adelaidės lietu
viams. jų tėvynei“. Du šimtai de
vynioliktame knygos puslapyje ji mi
ni: „Aš pristatysiu šią knygą su širdin
ga padėka dr. Romai Varoneckaitei už 
susidomėjimo lietuvių tautos kova ma
no širdyje įdiegimą“.

Prof. S. Hatanaka žadėjo atsiųsti šią 
knygą kiekvienam Adelaidės lietuviui, 
kuriuos ji apklausinėje. Tikėdamasi, 
kad knyga bus išversta į lietuvių kal

bą, profesorė nutarė spausdinimo tei
sę (copy rights) atiduoti Lietuvos par
tizanams.

Pagalba Lietuvai

1996 metų sausio 15 d. laiške profe
sorė rašo: „Nuo to laiko, kai grįžau iš 
Lietuvos praeitą rugsėjį, buvau ištisai 
užimta Lietuvos reikalais. Aš tapau 
Lietuvos verge...“

Tą rudenį gastrolėms į Japoniją at- 
1 vyko Lietuvos nacionalinis orkestras, 
bet niekas apie tai nežinojo net Lietu
voje. Prof. S. Hatanaka juos išgarsino 

•didžiausiuose Nagojo laikraščiuose ir 
skaitė paskaitas miesto salėje. Kon
certai praėjo su dideliu pasisekimu.

Prof. S. Hatanaka organizuoja ir 
medicininę pagalbą Lietuvai. Negavus 
nieko iš savo valdžios (humanitarinė 
pagalba teikiama tik Afrikos ir Pietų 
Amerikos neturtingiems kraštams), ji 
kreipėsi į Aichi medikų asociaciją, ku
rios vieną narį, dr. Wakai, ji susitiko 
kaip tik per lietuvių orkestro koncertą. 
Šis, įkalbėtas „iki galvos skaudėjimo“, 
apsiėmė atsakomybę organizuoti pa
galbą Lietuvai: ne vienam kartui, bet 
nuolatinai. Tuo tikslu jie surengė 
koncertą „Medicininė pagalba Lie
tuvai“, asociacijos prezidentas paskel
bė pagalbą Lietuvai, kaip asociacijos 
veiklą, j ir pakvietė prof. S. Hatanaka 
pasakyti kalbą.

1996 - ųjų lapkrityje prof. S. Hata
nakos pastangos atneša pirmuosius 
vaisius ir, tikrai žinau, ne paskutinius: 
Aichi medikų asociacija sudarė 180000 
000 yenų vertės 16 tonų siuntinį. Savo 
laiške ji labai rūpinosi, kad A. Ta
mašauskas, kuris buvo paskirtas siun
tinį išdalinti, tuo laiku buvo išvykęs iš 
Lietuvos. Skambinau į Lietuvą ir 
sužinojau, kad viskas sutvarkyta, kaip 
vėliau minėta 48 - me „Mūsų Pasto
gės“ numerio „Lietuvos įvykių ap
žvalgoje“: „...Lietuvon atkeliavo2mln. 
JAV dolerių vertės labdaros siunta iš 
Aichi prefektūros. Siunta susideda iš 
narkozės priemonių, kurių turėtų už
tekti Lietuvos žmonėms 10 - čiai metų.

Kadangi japonai buvo susirūpinę 
labdaros paskirstymu, prižiūrėti buvo 
pakviestas Vytautas Landsbergis“.

Manau, kad tai visiškai tinkama iš
dava, nes ši kilni japonė moteris, V. 
Landsbergio žodžiais, pamilo Lietuvą 
tokią, kokia ji yra.

J. Stačiūnas
;"Mūsų Pastogė" Nr.6 1997.2.17 psl.5
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^SPORTAS
Sporto šventės apžvalga

Suvažiavime buvo nutarta:
1997- jų metų sporto šventė vyks 

Sydnėjuje ir ją rengs „Kovas“.
1998- jų metų sporto šventė vyks kartu 

su Lietuvių Dienomis Geelonge.
Pakeisti švenčių statuto straipsnį, 

leidžiant klubuose, jeigu jie turi savo' 
krepšinio komandoje tris lietuvius, žaisti 
iki penkių australiukų, jeigu jie visus 
metus yra žaidę su to.klubo komanda. Tai 
daugiausiai taikoma mažiems klubams.

Taip pat, jeigu lietuvių klube yra 
svetimtautis, išbuvęs nariu ne mažiau 10 
metų, tai jis ALFAS valdybos gali būt 
padaromas „garbės lietuviu“ ir gali 
dalyvauti visose sporto šventėse.

Bendrų reikalų aptarimuose ALFAS 
pirmininkas S. Šutas labai griežtai pasisakė 
prieš buvusį sporto šventės atidarymą ir 
sportininkų negerbimą, kai, jo nustebi
mui, pradžioje sporto šventę atidarė 
mažas vaikas, kai švenčių vėliava nebuvo 
priekyje nešta kartu su Australijos ir 
Lietuvos vėliavomis ir vėliau jis net ne
rado sau vietos salėj. Niekaip nesu

Šventės
*** Dvejus metus laukėm Lietuvių 
dienų. Sportininkai laimingesni, jiems 
savo šventės tereikia laukti tik metus. Ir 
laimingai, nors gal ir ne visi, jų sulau
kėm. Buvo smagu ir vėl sutikti senus 
draugus, pažįstamus, dalyvauti įvai
riuose šventės renginiuose. Atrodo, kad 
dar nemirštame ir, matant tiek daug 
jaunimo šokant tautinius šokius, spor
tuojant, ir vėliau stovyklaujant skautų 
stovykloje, ateitis yra graži. Tad pirmyn 
į mūsų lietuviškąjį gyvenimą ir veiklą 
čia, o būsimose nuotrupose tik maži 
dalykėliai.
*** Dar niekada nemačiau taip piktų 
sporto vadovų dėl jų šventės atidary
mo, kuris juos pavertė tiesiog antraei
lės svarbos šventės dalyviais. Jie buvo 
nustumti kažkur į galą, net jų vėliavai 
pagarbos nepareiškiant. Gal tai ir buvo 
padaryta ne iš blogos valios, tačiau 
ateityje reikia būti atsargesniems. 
Sportininkai jauni, pilni jėgų - gali ir 
visokių netikėtumų iškrėsti. Jų „bo
sas“ pasakė, kad jų karalystėje Gee
longe, kur taip pat vyks ir Lietuvių 
dienos, tokių dalykų tikrai nebus ir 
sportininkai bus tikrai tinkamai pagerb
ti.
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prantamas sporto atstovams buvo spor
tininkų oficialus šventės atidarymas, 
pirmininko kalba ir sportininkų priesaika, 
įvykę jau po meninės programos, kai 
daugumas žmonių ir pačių sportininkų 
buvo išėję. ALFAS valdyba, paremiama 
visų atstovų, išreiškė prieš tokį šventės 
„atidarymą“ griežtą protestą ir jis bus 
pasiųstas Lietuvių Dienų rengėjams.

ALFAS pirmininkas paklausė sporto 
šventės rengėjo „Varpo“ pirmininką, ko
dėl, visų parengimų dalyviai po savo 
pasirodymų turėjo vakarienes ar kitaip 
buvo pavaišinti. Gi sportininkai, kurie 
daugiausiai aikštėse dirbo, visiškai ne
buvo prisiminti ir bent kaip pavaišinti, 
nors anksčiau būdavo susipažinimo pie
tūs, kai dabar susipažinimo vakaras bu
vo apmokamas.

Suvažiavimas praėjo draugiškoje ir 
geroje nuotaikoje. Aptarus visus svar
besnius reikalus, ALFAS pirmininkas 
padėkojo visiems atstovams už dalyva
vimą ir 1996-jų metų atstovų suvažia
vimą uždarė. Antanas Laukaitis

nuotrupos
*** Jeigu sportininkų tarpe matėme 
daug jaunimo, tai jiems tikrai nenusi
leido ir tautiniai šokiai. Nors, kaip man 
sakė, jų tarpe didesnė pusė yra ir 
sportuojantis jaunimas. Pati šokių šventė 
buvo tikrai graži, tik salė tiek šokėjams, 
tiek publikai buvo per maža. Ir visai 
nenuostabu, kad vėliau atėjusieji, 
neturėdami kur atsisėsti, patraukė į po 
laiptais esantį bariuką, kuriame pačių 
šokių, be abejonės, visai nematė, bet, su 
alaus bokalu rankoje, nors lietuviškų 
šokių muziką girdėjo...

*** Sportininkams pavyzdžiu gali bū
ti Geelongo sporto klubo „Vyčio“ vai
kai. Jų buvo tikrai daug ir gražių. Visa 
bėda tik, kad žaidžiant su „Varpo“ 
vyresniais vaikais, jie buvo per maži, ir 
sunku buvo nuimti sviedinį, o dar sun
kiau, jį į krepšį įmesti. Kovingumas jų 
ir sugebėjimas valdyti sviedinį buvo 
tikrai labai geras. Ar tai ne trenerio J. 
Obeliūno nuopelnas? Treneris neseniai 
grįžo iš Lietuvos, kur vaikus treniravo 
garsioje Šarūno Marčiulionio krepšinio 
mokykloje. (B.d.)

Antanas Laukaitis

EDSEK
LSS Australijos rajone

Rajono vadovų suvažiavimas
LSS Australijos rajono vadovų su

važiavimas įvyko 1996 m. sausio 4 d. 
13.30 vai. Rajoninės stovyklos „Eukalip
to šešėlyje“ rajone, GilwelFio Parke, Vic.

Suvažiavime dalyvavo Australijos 
rajono vadijos nariai, Melbourne, Ade
laidės, Sydnėjaus tuntų tuntininkai ir jų 
vadijų pareigūnai. Suvažiavimui pir
mininkavo v.s. H. Antanaitis.

Suvažiavimas pradėtas tuntų ir rajono 
vadijos veiklos pranešimais, po jų sekė 
pranešimų aptarimas, ypač dėl tuntų veik
los pagyvinimo, išplėtimo.

Skautininkai H. Antanaitis ir R. 
Statkuvienė plačiau paaiškino pristatymų 
apdovanojimams, pakėlimams į vy
resniškumo laipsnius eigą. Ilgiau apsis
tota prie vadovų lavinimo klausimo, rajo
no 50-mečio atšventimo atskirose vie
tovėse, suruošiant vienokio ar kitokio 
pobūdžio minėjimus visuomenei, 50-me- 
čio leidinio išleidimo, tartasi dėl rajono 
atstovų į būsimas tautines stovyklas 
(1998m.) siuntimo. Priimtas sveikinimų 
nusipelniusiems vadovams tekstas ir 
sąrašas - Australijoje, Amerikoje ir Lie
tuvoje.

Baigiantis suvažiavimui, v.s. N. Ra
manauskas pristatė naująjį rajono vadą 
v.s. H. Antanaitį.

Sudaryta nauja LSS Australijos 
Rajono Vadija

LSS Vadyvybės rinkimuose 1996 m. 
gale, naujuoju LSS Australijos rajono vadu 
buvo išrinktas v.s. Henrikas Antanaitis. 
Praeitos (1994-96 m.) kadencijos rajono 
vadas v.s. Narcizas Ramanauskas savo 
pareigas jam perdavė sausio 5 d. Rajono 
50-mečio šventėje, vykusioje „Eukalipto

B. Banaitienė (LSS Tarybos pirmininkė), R. Statkuvienė; antroje eili • 
je: V. Vaitkus, Z. Prašmutaitė, L. Šeikis ir B. Žalys. Nuotr,A. Silevičiau

Klaidų atitaisymas
ALB Krašto Tarybos suvažiavimo 

Melbourne aprašyme, spausdintamre 
„Mūsų Pastogės“ 1997 metų Nr. 1-2, 
įsibrovė keletas klaidų.

Dr. A. Viliūnas ne tik pažadėjo 500 
dolerių auką knygų leidimo fondui, bet 
ir tuoj pat išrašė čekį minėtai sumai.

t

1

Naujasis rajono vadas v.s. H. Antai 
naitis. y Vaitkaus nuotrauka į 

šešėlyje“ stovyklos stovyklavietėj! 
Gilwell Parke, Vic. Naująją rajono v;d t 
ją, be rajono vado v.s. Henriko Antana! 
čio, sudaro:
Seserijos atstovė - v.s. Rasa Statkuvienįi 
Brolijos atstovas - v.s. Narcizas Raną'F 
nauskas, įs
ASS atstovas ir vadijos sekretoriujjj 
j.v.s. fil. Vytautas Vaitkus, 

1 Vadijos iždininkas - s. Algis Šimkus, 
Lavinimo sk. ved. - s.v. Linas Šeikis, 
Spaudos sk. ved. - v.s. B. Žalys, 
Tiekimo sk: ved. - v.sk.v.sl. Zita PiaJ;
mutaitė. f,

I-sis Rajono Vadijos posėdis i1
Naujasis rajono vadas v.s. H. Antata® 

tis, netruko sušaukti I-jį rajono vadiJ 
posėdį, kuriame, be rajono vadijos naitr 
dalyvavo buv. LSSeserijos vyr.skautiiinf 
kė (busimoji Pirmijos pirmininkė) v/ 
Birutė Banaitienė ir v.s. kun. Antan 
Saulaitis, SJ (būsimas LSS dvasi Į 
vadovas).

Posėdis buvo daugiau informacin n 
pobūdžio - buvo klausinėjamasi aukštį e 
vadovų dėl Sąjungos ir rajono veikiu 
įvairių aspektų.

11 
įs

Kalbant apie pasiūlymą, kad Kraš J 
Taryba rekomenduotų skirti lėšų AL 1 
archyvo medžiagos sutvarkymui fi1 
nansuoti, dr. A. Viliūnas parėmė : 
nutarimą diskusijose, bet tai nebuvo j! 
iškeltas pasiūlymas.

Nukelta į 7 ps!
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f Mūsų mirusieji f Pagerbdamas
A. f A. Juozą Maksvytį,

"Mūsų Pastogei" aukoju $ 20
Longinas Pukys

Sudie ii.a. Romui Medeliui

I
Į Sausio 16 d. savo namuose, sulaukęs 
Ml metų amžiaus, mirė Romas Me- 
'įdel'is. Liūdna žinia prislėgė tėvą Juozą, 
gulintį ligoninėje, ir sesę Aldoną, 
gyvenančią Londone.

Geelonge tai pirmos 1997 metais 
laidotuvės ir liūdnos ypatingai tuo, kad 
netekome jauno lietuvio, vaikai neteko 
tėvo.

Medelių šeima su sūnumi Romu at
vyko iš Anglijos (Bradford) 1963 me
tais ir apsigyveno pas dėdę Albury. Po 
metų persikėlė į Geelongą. Čia netruko 

(įsijungti į lietuvišką veiklą. Vaikai lan- 
’ kė dr. V. Kudirkos savaitgalio mokyk

lą. Romas lankė „Holy Family“ pra
dinę mokyklą, vėliau - „Bell Park High 
School“.

Sulaukus 18 metų, jį ištiko eismo 
ii nelaimė, buvo sunkiai sužeista galva. 
(Palengva, tačiau,laikui bėgant išgijo, 
[įsigijo specialybę - akmens apdirbi- 
fmas ir senų pastatų restauravimas. 
11997 metų spalio mėn. vedė Zosh ir 
Uusilaukė dviejų sūnų - Christopher ir 
Udam. Vėliau kurį laiką dirbo Vikto- 
jtijos valstijos geležinkelio žinyboje.

iŠ 1986 metais mirus motinai, Romo 
(sveikata ir gyvenimas palengvėle ėmė 
eiti žemyn, kol užmerkė paskutinį kar- 

ji tą akis, bežiūrint TV programą.
Romas buvo ramaus būdo ir mėgs- 

( tarnas draugų žmogus. Žaidė įvairių ša- 
Jkų sporte, tame tarpe ir krepšinyje, ge- 
Jrai kalbėjo lietuviškai.

Gedulingos laidotuvių pamaldos įvy

Atsisveikinant su a.a. Jadvyga Keraitiene
A.a. Jadvyga Girčytė - Keraitienė gi- 

nė 1921 m. gegužės 31 d. Zarasų mies- 
e. Ten lankė komercinę gimnaziją, 
sigijus gimnazijos atestatą, įstojo 
tokytis neakivaizdiniu būdu į Kal- 
aneumo institutą.
Vyrišką jėgą turinti Jadvyga gim- 
azijoje priklausė akrobatikos būreliui 
r pasirodydavo gimnazijos renginių
rogramose. 1939 metų rudenį atgavus 
'ilnių, kaip mokanti lenkų kalbą, ji 
akluso Lietuvos valdžios kvietimui ir 
Įvyko dirbti Vilniaus miesto sa- 
ivaldybėje. Ten susipažino su kilusiu 

Klaipėdos krašto teisininku Heinri- 
bu Keraičiu, ištekėjo už jo. Jadvyga 

Ajwo labai kukli, nemėgo apie save 
jjavg kalbėti - jos nuomone, girtis. ti. Reisgys

A. f A. Juozui Maksvyčiui 
mirus, gilią užuojautą reiškia žmonai Onutei, dukroms Ra
mutei ir Violetai, giminėms bei artimiesiems

SLMSG d - jos valdyba

(laidų...
Itkelta iš 6 psl.

Dėkoju dr. A. Viliūnui, atkreipusiam 
ėmesį į šias klaidas mano aprašyme, 
prašau priimti mano atsiprašymą.

V. Patašius
***

1997 m. „M.P.“ Nr. 1-2 skelbiant
LB Krašto Valdybos sudėtį, pateiktas 
laidingas L. Cox namų telefono 
emeris. Kartojame šią pranešimo da-

jLM-B Krašto Valdybos narys kultūros 
likalams - Laurie Cox, 57 Cedarwood

gį Ii Ml..

A. f A. Juozui Maksvyčiui
mirus, jo žmonai Onutei, dukroms Ramutei ir Vijolytei bei jų šeimų nariams 
reiškiame gilią užuojautą.

Jonas Tamošiūnas, Rita ir Angelė su šeimomis

A. f A. Juozui Maksvyčiui
mirus, "Neužmirštuolių" gaidoje ir žodžiuose visuomet atsimin
sime dainininką ir dainos puoselėtoją Juozą.

Nuoširdžią užuojautą liūdesio valandoje reiškiame žmonai 
Onutei, dukroms Romai ir Violetai su šeimomis.

A. ir M.Reisgiai,
P. ir A. Antanaičiai

ko sausio 22 d. šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje, kur (mūsų kunigui atos
togaujant) pamaldas laikė ir palydėjo į 
East Geelong kapines vietos klebonas 
kun. M. Fitzpatrick. Atsisveikinimo 
žodį tarė Geelongo lietuvių sąjungos 
klubo pirmininkas J. Gailius. J. Gailius 
taip pat pareiškė gilią užuojautą tėvui 
Juozui, sesei Aldonai, žmonai Zosh, 
sūnums, pusbroliams ir visiems ar
timiesiems.

Rožinis ir šermenų kavutė įvyko 
laidotuvių biure „King“.

Mielas Romai, per daug jaunas 
iškeliavai ir mažą šeimą palikai, 
tesuteikia Tau Dievas amžinąjį gyve
nimą Dangaus karalystėje.

Juozas Gailius

A. f A. Juozui Maksvyčiui
mirus, nuoširdžią užuojautą jo žmonai Onutei, dukroms ir jų 
šeimoms bei visiems giminėms reiškia ir drauge liūdi

Ona Baužienė, BEM, su šeima

- Pagerbdami
A. f A. Juozą Maksvytį

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dolerių.
Juliau! ir Pajauta Pullinen

... ' L. Savo dėdės
A. f A. Juozo Maksvyčio

- atminimui
"Mūsų Pastogei" aukojame 20 dolerių.

Aivars ir Angelė Kristens

Nemėgo ji ir spaudoje skaityti pa
negirikų, skaitė, kad tai tėra tik garbės 
ieškojimas. Australijoje šeimai įsigijus 
automobilį, ji pamėgo kartu su vyru 
keliauti. Apkeliavo didelę Australijos 
dalį. Heinrichas buvo aktyvus Mažo
sios Lietuvos bičiulių draugijos narys, 
o Jadvyga energingai talkino tos 
draugijos renginiams, tik niekada neįei

' — Pagerbdami
t A. ’J’iozą Maksvytį,

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 30 dolerių.
Irena ir Kostas Bagdonavičiai

A. f A. Juozui Maksvyčiui
staiga mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Onutę, dukteris 
Ramutę, Violetą ir jų šeimas bei visus artimuosius.

Irena ir Algis Milašai,
Rimas ir Shanye Milašai

do savęs garsinti. Liga ją ėmė kamuoti 
Heinrichui jau bebaigiant savas dienas. 
Gydytojai jai buvo teikę vilčių ir ji 1997 
metams turėjo planų, laukė jų ateinant. 
Staiga 1996 metų gruodžio 31 dieną, 
likus tik pusvalandžiui iki Naujų metų, 
iškeliavo ji kartu su besibaigiančiais 
1996 - aisiais...

Drive, Cherrybrook, NSW 2120. Tel. 
,^02) 9484 6776, faksas (02) 9896 3347.

L. Cox yra ir Krašto Valdybos 
ryšininkas su ALD rengėjais Geelonge.

,,“M. P.“ Nr. 5 - me, str. „Sugrįžo 
Vincas Kazokas“ yra įsivėlusi nema
loni klaida. Straipsnio 8-9 eilutėse 
parašyta: „Knygoje, be V. Žitkausko 

Mielam Bičiuliui
A. f A. Juozui Maksvyčiui

mirus, gilią užuojautą reiškiame Jo žmonai Onutei, dukte
rims ir artimiesiems. Irena ir Algis Rudaičiai,

M. Migevičienė

A. f A. Juozui Maksvyčiui 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame Jo žmoną Onutę, dukteris ir
visus artimuosius. Krikšto sūnus Edmundas,

Danutė ir Juozas Daubarai

vedamųjų...“, turi būti: „Knygoje, be V. 
Kazoko vedamųjų...“

Knygos atsak. redaktorių ir leidėjus 
bei suinteresuotus asmenis dėl įvy
kusios klaidos nuoširdžiai atsiprašome.

Red.

Vietoj t- Pagerbdami
A. f A. Juozą Maksvytį,

vietoje gėlių ant jo kapo "Mūsų Pastogei" aukojame 25 do
lerius.

Marytė ir Romas Linai

;"Mūsų Pastogė” Nr.6 1997.2.17 psl.7
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INFORMACIJA
Sydnėjaus lietuvių moterų dėmesiui!

: Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos draugija pakartotinai kreipiasi į 
visas Sydnėjaus apylinkės moteris prisidėti prie vyresnio amžiaus lietuvių ligonių 
lankymo.

Į praėjusį Moterų draugijos ■ paskelbtą "Mūsų Pastogėje" kreipimąsi prisidėti 
prie ligonių lankymo, atsiliepė vos 2 moterys. .

Mums reikia daugiau geraširdžių moterų, galinčių prisidėti prie šio kilnaus dar
bo.

Ponias, sutinkančias paaukoti savo laiką nors vieną dieną per dvi savaites, kad 
aplankytų ligonį, prašome skambinti p. Julijai Lašaitienei tel. 9743 4118.

SLMSG d - jos valdyba

Metinė pažymėjimų įteikimo diena
Vėl atėjo laikas, kai reikia pripažinti Sydnėjaus sporto klubo "Kovo" narių įdė

tas pastangas ir gabumus. Tam yra ruošiama speciali "Picnic Day", kurios metu 
pasižymėjusiems nariams bus įteikti pažymėjimai ir taurės.

Vasara 23 d., sekmadienį, Gunnamatta Park. Cronulla, Nicholson Parade. Cronulla. Pradžia 11 vai. ryto.

(Stebėkite mūsų ženklus šiauriniame parko gale.)
Užkandžiai - vištiena su įvairiomis salotomis. Bus galima pirktis alaus ir vais

vandenių. Pajūryje planuojamos tinklinio rungtynės ir kiti užsiėmimai visiems. 
Vaikams bus didelė žaidimų aikštė ir aptvertas baseinas. Tik 10 minučių iki pajūrio.

Paremkite savo klubą! Atvažiuokite patys ir atsivežkite savo draugus bei gi
mines! Nesigailėsite! SLSK "Kovos”

Melburne prasideda nauji mokslo metai
Melburno lituanistinių kursų nauji mokslo metai prasideda vasario 8 d. Šiais 

metais kursai, jeigu susirinks patenkinamas skaičius moksleivių, toliau veiks 
dviem klasėmis - abitūros, vadinamos VCE, ir žemesnioji klasė, apimanti visus ki
tus gimnazijos amžiaus ir vyresnius mokinius. Nors galutinai mokinių skaičius kol 
kas dar nėra aiškus, neatrodo, kad jis pasiektų reikalaujamą minimumą. Todėl vis 
dar laukiame naujų mokinių, ar tai būtų jaunuoliai, ar suaugusieji. Visi norintieji 
šiais metais mokytis lietuvių kalbos, prašomi skubiai įsirašyti j lituanistinius kur
sus. Tam tikslui reikia prisistatyti Victorian School of Languages Princes Hill 
College būstinėje, kuri yra Arnold St., Carlton,pirmą pasitaikiusį šeštadienį tarp 
9-11 vai. ryto. Turint klausimųgalite skambinti mokytojai p. dr. R. O. Švamba- 
rienei tel. 9 555 6204. Mokytoja

Siuntiniai į Lietuvą iš Melburno
Dėžės dar parduodamos tarp 12-1 vai. sekmadieniais iki kovo mėn. 9 d.
Siuntinius pristatyti į Lietuvių namus kovo mėn. 15 d., šeštadienį, tarp 10 -1 vai. 

ir kovo 16 d., sekmadienį, tarp 12-3 vai. Prašome nepamiršti atsinešti kvitus.
Nuoširdžiai dėkojame p. J. Erminienej ir Geelongo sąjungos klubo valdybai, 

aukojusiems po 500 dolerių siuntiniais padėti daugiavaikėms šeimoms ir į vargą 
patekusiems tautiečiams. Taip pat dėkojame visiems taip gausiai sunešusiems 
rūbus. Melburno lietuvių katalikių moterų draugijios valdyba

Nori susirašinėti
22 metų amžiaus, 170 cm ūgio, šviesiaplaukė, žaliaakė, dirbanti aerobikos tre

nere lietuvaitė nori susirašinėti su Australijos lietuviais. Rašyti: Jurgita Ketvir- 
tytė, Raikėnų km., Pandėlio paštas, Rokiškio rajonas, Lithuania.

AUKOS
"Mūsų Pastogei"

Admin.

S. Ratas ACT $5 1
A. Kataržis NSW $5
S. Tamašauskas Vic. $5
N. Volkas Qld. $10
Mrs. M. Sakas NSW $10
V. Simankevičius Vic. $5
V. Šabrinskienė Vic. $5
S. Stukys NSW $30
V. Petraitis Vic. $5
J. Žalkauskas Vic. $35

J. Morkūnas SA $5
V. Jasiūnienė NSW $5
E. Baueris NSW $10
Mrs. M. Linas NSW $10
P. Trowse Tas. $5
V. Gamienė WA $5
M. Eidėjienė Qld. $10
T. Grinčelis ACT $15
A. Malinauskas WA $10
Dėkojame už aukas.
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IX Pasaulio Lietuvių Jaunimo

KONGRESAS
KAS YRA TAS KONGRESAS?
Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kongresas (PLJK) yra 
suvažiavimas. skirtas, įvairių kraštų lietuviškam jaunimui

KAS GALI DALYVAUTI KONGRESE? 
.Lietuviu kilmės jaunimas tarp 16 ir 35 metų, susidomėję 
dalyviai bei kviesti svečiai.

KADA VYKS KONGRESAS?
Nuo 1997 m. liepos mėnesio 17 d. iki liepos mėnesio 27d.

KUR KONGRESO ATSTOVAI ir 
DALYVIAI KELIAUS?
IX PUK prasidės JAV sostinėje - Vašingtone, iš Vašingtono 
keliausim i, New Yorka, Kongreso pabaigos iškilmės 
vyks Bostone.

Kongresas-gera dovana jaunimui!

P.O. Box 283, 
Manhasset New York 11030 USA 
516.358.6103 • http://www.pljk.org 
jankauskasOaol.com

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
| NAMUOSE

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

Klubas atidarytas 
Pirmadieniais 5 v.v. -10.30 v.v. 
Antradieniais Įdubas 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. popiet.
šeštadieniais - 12 vai. - 2 vai. popiet švediškai- -talas 
(smorgasboard) ir 6 vai. - 8 vai. vaicaro.
sekmadieniais -12.30 vai. popiet - 7 vai. vaicaro.

Tėvynės Sąjungos rėmėjams
Tėvynės Sąjungos vadovybė ( Vytautas Landsbergis ir Gediminas Vagnorius 

praneša, kad turimos lėšos yra kuklios ir kad praverstų užsienio lietuvių param 
savivaldybių rinkimų (kovo 23 d.) kampanijoje. Norintiems prisidėti iš anksti 
nuoširdžiai dėkojame. Taip pat primename, kad 1998 metais įvyks svarbūs valstybė 
Prezidento rinkimai. Rašyti: Mr. A. Giniūnas, 46 Buckingham Road 
BAULKHAM HILLS, NSW 2153, tel. (02) 9639 6064.

Tėvynės Sąjungos Sydnėjaus Skyriaus Valdybt j

Kaziuko mugė Sydnėjuje
Pranešame tautiečiams, kad Kaziuko mugė šiemet įvyks kovo 2 d., sekmadienį i 

tuoj po lietuviškų pamaldų Lidcombe parapijos salėje.
Pageidaujantys ką nors parduoti ar parodyti mugės dalyviams (dirbinių ar kitų l 

dalykų), maloniai kviečiami dalyvauti mugėje.
Veiks gaivos baras, būsite pavaišinti kopūstais su dešrelėmis, bus riestainių stalas | 

ir t.t. Kviečiame visus gausiai dalyvauti Kaziuko mugėje ir pabendrauti su draugais be 1 
pažįstamais. Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugijos Valdyba 1

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

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC. 
44-50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051 
Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu: 

P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
Australuos Lietuvių Fondo Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

f Funerals of Distinction j
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Mūsų 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..

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 45 U žsienyje paprastu paštu $60 N. Zelandijoje oro paštu $ 75

U žsienyje oro paštu $ 100
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