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Kovo 4-toji - Lietuvos Globėjo - 
Sv. Kazimiero šventė

Kazimieras. 17 amžiaus paveikslas

Lietuvos savaitės žinios
Delegaci ja Lenkijon

Seimo pirmininko Vytauto Landsber
gio vadovaujama delegacija išvyko į 
Lenkiją. Varšuvoje numatytas V. Lands
bergio susitikimas su Lenkijos prezidentu 
Aleksandru Kvasnevskiu. (LTV laida 
„Panorama" 1997.02.19)

Naujas finansų ministras
Lietuvos Prezidentas Algirdas Bra

zauskas pasirašė dekretą, kuriuo Algirdas 
Gediminas Šemeta paskirtas finansų 
ministru. Naujasis finansų ministras yra 
ekonomistas-finansininkas. Pastaruoju 
metu jis ėjo vertybinių popierių komisijos 
pirmininko pareigas. Pasak naujojo finan
sų ministro, dalykinė patirtis padės 
naujajame poste. Tarp greitai spręstinų 
problemų yra mokesčių surinkimo pa
gerinimo klausimas, valstybinių bankų 
privatizavimo problema, - sakė A. Šemeta. 
Naujasis finansų ministras, paklaustas ar 
ilgai dvejojo prieš sutikdamas užimti fi
nansų ministro pareigas, atsakė, kad prieš 
sutikdamas turėjęs įtikinti save, jog su dar
bu susidorosiąs. Į klausimą, ar iš jo 
biografijos iškils kokių nors skandalų, A. 
Šemeta atsakė, jog jis manąs, kad tokių 
skandalų neturėtų būti. (P 02.19)
Generalinį prokurorą skirs Seimas?

.Lietuvos aide“ (02.20) rašoma apie 
vasario 19 d. vykusią Seimo pirmininko 

pirmojo pavaduotojo A. Kubiliaus spaudos 
konferenciją, kurioje daugiau dėmesio 
buvo skirta padėčiai šalies prokuratūroje. 
„Generalinės prokuratūros laukia esmi
nės reformos. Visą by lų tyrimą turėtų atlik
ti apygardų ir apylinkių prokurorai, o 
Generalinė prokuratūra bus labiau 
koordinuojanti institucija“, - sakė pre
legentas. Pasak jo,, .Prezidento blaškyma
sis dėl Vlado Nikitino atsistatydinimo 
rodo viena - jis labai nenori kokių nors 
personalinių pasikeitimų Generalinės 
prokuratūros vadovybėje, taip pat pro
kuratūros darbe. Su kuo tai labiau susiję - 
ar su Prezidento aplinkos baimėmis, ar su 
artėjančiais Prezidento rinkimais, - sunku 
pasakyti“. Tuo tarpu konservatoriai yra 
įsitikinę, kad situacija Generalinėje pro
kuratūroje turi būti keičiama nedelsiant. 
A. Kubilius sakė, jog atsisakoma pradinio 
siūlymo, kad generalinio prokuroro kan
didatūrą teikia teisingumo ministras. 
Siūlomas kitas variantas: Seimas skiria 
generalinį prokurorą Seimo Teisės ir 
teisėtvarkos komiteto teikimu, o šiam 
komitetui kandidatūrą siūlo Aukščiau
siojo Teismo pirmininkas ir teisingumo 
ministras. Generalinio prokuroro pava- 

’duotoją taip pat skirs ne Prezidentas, o
Seimas generalinio prokuroro teikimu.

■ „Respublikoje“ (02.20) apie tai rašo

ma korespondencijoje „Akibrokštas pre
zidentui: prokurorą teiks Seimo komitetas“.

Ekonominiai nusikaltimai plūsta 
per bankus

.Lietuvos aide“ (02.20) pateiktoje L. 
Pečeliūnienės korespondencijoje rašoma 
apie vasario 19 d. vykusį Seimo Eko
nominių nusikaltimų tyrimo komisijos 
(ENTK) posėdį. Pasak jame kalbėjusio 
Valstybės kontrolės skyriaus viršininko V. 
Jarmalos, 17 inln. ekiu Europos Sąjungos 
paskola, kurią Vyriausybė paskyrė „Tau
ro“ bankui, naudojama tik banko papil
domam uždarbiui, o ne investicijoms“. 
Įmonės iš šio banko gautų pinigų 
neinvestavo į gamybą (tokia ES teikiamų 
paskolų paskirtis), o tik pasikeitė į dolerius 
ir laiko atsiskaitomosiose sąskaitose. 
ENTK grupės vadovas J. Listavičius 
baiminasi, ar nereikės šią 17 mln. ekiu 
paskolą atidavinėti iš biudžeto, kadangi 
ji paimta su mūsų valstybės garantu. 
Nors už paskolos grąžinimą šimtu pro
centu atsako „Tauro“ bankas. O dauguma 
paskolą gavusių įmonių susijusios su 
Konopliovo vadovaujamu „Lietverslu“. 
Visa paskola turi būti grąžinta 2002 me
tais. Dabar kol kas nėra padaryta autinė 
žala valstybei, tad apie baudžiamąją 
atsakomybę nekalbama.

Prokuratūrai perduodama Ef/TK R. 
Dagio vadovaujamos grupės medžiaga 
dėl 10 mlrd. dolerių kreditinės linijos 
„Tauro“ bankui ir valstybės pareigūnų 
pasirašytų garantijų. R. Dagys vakar 
pažymėjo, kad dar pavasarį prokuratūra 
buvo linkusi nieko nedaryti, o dabar jos 
požiūris pasikeitė. Kol nėra iškelta byla, 
ENTK pati toliau dirbti negali, negali pati 
identifikuoti parašų.

I. Uždavinio vadovaujamos grupės, 
tiriančios „Aurabanko“ iššvaistymą, veikla 
pratęsta iki kovo 15 d.

ENTK pradėjo du naujus tyrimus. 
Vyriausybės pavedimu ji tirs Generalinės 
prokuratūros pareigūnų veiksmus nu
traukiant kontrabandos bylas, taip pat 
elektros energijos eksportą į Baltarusiją.

Nagrinėjama mafijos veikla
Vasario 19 d. Seimo laikinoji komisi

ja svarstė Juro Abromavičiaus žūties 
aplinkybes. Komisija patvirtino darbo 
reglamentą, išklausė generalinio prokuro
ro pavaduotojo Artūro Paulausko ir 
Valstybės saugumo departamento Jurgio 
Jurgelio pranešimus apie bylos tyrimą. (P 
02.19)

Kova su kontrabanda
Atpigo spiritas, o tai reiškia, kad 

pasidarė sunku realizuoti kontrabandą - 
sakė šiandien spaudos konferencijoje 
vidaus reikalų ministras Vidmantas 
Žiemelis ir Policijos departamento vy
riausiasis komisaras Benedikts Lazutka.

Vidaus teikalų ministras informavo 
apie Vyriausybės ir ministerijos priemo
nes kovai su kontrabanda.. Pirmiausia, 
pasak ministro V. Žiemelio, tarėmės su 
kaimynais, kaip keistis operatyvine in

formacija apie įtartinų krovinių judėjimą. 
Pasak V. Žiemelio, jis yra nepatenkintas 
Pasienio departamento operatyvinės 
tarnybos darbu, kadangi jų pastangomis 
kontrabandos faktai yra neatskleidžiami. 
Ministro teigimu, ši struktūra bus reor
ganizuojama. Reorganizuojama bus ir 
Ekonominių nusikaltimų tyrimų valdyba. 
Pasak Policijos departamento vyriausiojo 
komisaro Benedikto Lazutkos, per šiuos 
metus už kondrabandą, iškelta vienuolika 
baudžiamųjų bylų. (P 02.19)

NATO ir Baltijos šalys
Prancūzija reikalauja užmegsti ypa

tingus santykius tarp NATO ir Baltijos 
valstybių, kad būtų išsklaidytas nerimas 
dėl jų priėmimo į NATO. Šiandien Lietu
vos užsienio reikalų viceministras Al
binas Januška susitiko su Prancūzijos 
ambasadoriumi Vilniuje Michel Touraine 
(Mišeliu Turenu), kuris pranešė apie savo 
užsienio reikalų ministro iniciatyvą. 
Viceministras A. Januška užtikrino 
ambasadorių M. Touraine, kad Lietuva 
„atidžiai išstudijuos“ Prancūzijos pa
siūlymų. (P 02.19)

Atsisakė ordino
Bendro Amerikos Lietuvių Fondo 

(BALF) centro valdybos pirmininkė Ma
rija Rudienė atsisakė jai skirto Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 5-ojo 
laipsnio ordino. „Negaliu priimti apdo
vanojimo nei asmeniškai, nei kaip 
BALF'o centro valdybos pirmininkė, kad 
ir iš Lietuvos Respublikos Prezidento, ku
ris anksčiau buvo Lietuvos komunistų 
partijos vadovybėje“, sakoma M. Rudie
nės pareiškime, kurį trečiadienį paskelbė 
dienraštis .Lietuvos aidas“. (P 02.19)

Iš privačių šaltinių Lietuvoje sužino
ta, kad Tasmanijoje gyvenantis Algis 
Taškūnas jau anksčiau atsisakė DLK 
Gedimino ordino.

Atmestos Adamkaus ir Murzos 
kandidatūros į Savivaldybę

„Lietuvos aide“ (02.20) pateiktoje L. 
Peleckio - Kaktavičiaus korespondenci
joje iš Šiaulių „Valdas Adamkus iš cen
tristų sąrašo išbrauktas“, rašoma, jog V. 
Adamkaus nuspręsta neregistruoti savi
valdybių rinkimams dėl tos priežasties, 
jog šis, prieš tris metus Šiauliuose pas 
gimines prisiregistravęs, tačiau gyvenan
tis ir dirbantis Amerikoje, kandidatas 
nepateikė dokumentų, kad yra atsisakęs 
Jungtinių Amerikos Valstijų pilietybės. 
Dvigubą pilietybę turintiems asmenims 
Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas 
draudžia kelti kandidatūrą. Centro są
jungos Šiaulių skyriaus pirmininkas V. 
Laurutis ketina teikti Vyriausiajai rinki
mų komisijai protestą, reikalaudamas 
persvarstyti V. Adamkaus kandidatūrą.

B LDDP sąrašo išbraukti 8 kandida
tai, laiku nesutvarkę dokumentų. Iš Tau
tininkų sąjungos sąrašo išbraukta Min
daugo Murzos kandidatūra, kadangi jam dar 
nesibaigęs teismo paskirtas bausmės

Nukelta į 2 psl.

1



Lietuvos savaitės...
Atkelta iš 1 puslapio

atlikimo laikas. Buvusiam SKAT bata
liono kuopininkui byla buvo iškelta jo 
namuose padarius kratą po to, kai 
1995.05.09 dieną nenustatyti asmenys 
mazutu apipylė Šiaulių centre esančių 
sovietų karių kapinių obeliskus ir antka
pius. Jis buvo nuteistas 18 mėn. pataisos 
darbų už pas jį rastus 37 mažo kalibro 
šovinius.

Nuomonės apie Prezidento 
metinį pranešimą

„Vakarinėse naujienose“ (02.19) 
pateiktas V. Landsbergio („Prezidento 
metinis pranešimas, sakyčiau, labai 
atsargus, daugiau apžvalginis. Iš labai 
skaudžių problemų kai kas tik vos pami
nėta. Iš tikrųjų padėtis truputį kitokia. 
A. Brazauskas nepabrėže labai svarbios 
problemos - šiuo metu vykstančio valdžios 
ir nusikalstamo pasaulio susirėmimo“), 
Č. Juršėno (.Prezidento pranešimą verti
nu teigiamai... palyginti su ankstesniais 
pranešimais, jaučiama pažanga...“), V. 
Andriukaičio („pranešimas man padarė 
nevienareikšmį įspūdį... pasigedau ryš
kesnio prioritetų akcentavimo šiais ir ki
tais metais“), K. Prunskienės („Jau trys 
mėnesiai gyvuoja nauja Lietuvos Vy
riausybė. Todėl labai norėjosi išgirsti, 
kaipgi Prezidentas vertina jos veiklą“) 
nuomonės tuo klausimu.

Atleistas Ignalinos AE personalo 
direktorius

„Respublikos“ (LA 02.20) rašoma, jog 
už nuolatinius pažeidimus vykdant kadrų 
politiką iš pareigų atleistas IAE persona
lo direktorius Rimantas Kumpis. Jį atleis
ti rekomendavo Seimo NSK ir elektrinės 
vadovas V. Šėvaldinas atsiuntė savo pa
sirašytą raštą apie tokį sprendimą.

Apie elektrinės tokio pobūdžio pro
blemas, jų svarstymą Seimo NSK buvo 
plačiai rašyta spaudoje.

Kunigas Mikutavičius įtariamas 
klastotėmis

Kauno arkivyskupijos vadovybė įspė
jo, kad viešai paskelbs įtarimus dėl Įgu
los bažnyčios finansinių dokumentų klas
tojimo, jei mieste nenurims aistros dėl 
kunigo Ričardo Mikutavičiaus pareigų 
pažeminimo. Kunigas Ričardas Mikuta
vičius buvo nušalintas iš Įgulos bažny
čios rektoriaus pareigų ir paskirtas vice- 
rektoriumi. Rektoriumi buvo paskirtas 
monsinjoras Alfonsas Svarinskas, kuris 
yra Kauno arkivyskupijos teritorijoje 
dislokuotos kariuomenės vyriausiasis 
kapelionas. Pasak arkivyskupo Sigito 
Tamkevičiaus, vasario pradžioje trys 
kunigai patikrino parapijos kasos knygas 
ir rado daug netikslumų dėl surinktų 
aukų - lyginant šios sumos skiriasi net 
100 000 litų. Šis patikrinimas rodo, jog 
buvo šiurkščiai pažeidžiama Bažnyčios 
teisė, tvarkant finansinius Įgulos rekto
rato reikalus. Atleidus Ričardą Mikutavi
čių iš bažnyčios rektoriaus pareigų, jo' 
kaip kunigo sielovados darbas nesu
varžytas, bet apribotos Ričardo Mikuta
vičiaus teisės tvarkant finansinius reika 
lūs, kuriuos anksčiau jis tvarkė vienas. 
(LR 02.17)

Spaudos rūmų okupantas ieško 
užtarimo Minske

„Lietuvos ryte“ (LA 02.20) E. Ganu
sauskas rašo, jog buvęs Lenino kom-
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jaunimo CK sekretorius ir Spaudos rū
mų 1991 metais okupantas Valerijus 
Makejevas iš Vilniaus pabėgo į Minską. 
Taip jis pasielgė po šio laikraščio pub
likacijų, kuriose buvo atskleista jo veikla 
Lietuvoje bei jo šmeižimas Rusijos 
Dūmoje.

Šio laikraščio vasario 4 dienos 
korespondencijoje „Spaudos rūmų oku
pantas tebeieško užtarimo Minske“ E. 
Ganusauskas rašė, jog V. Makejevas jau 
pusantro mėnesio ieško politinio prie
globsčio Baltarusijoje. Prašymą preziden
tui A. Lukašenkai šis Lietuvos Respubli
kos pilietis parašė gruodžio 20 dieną. Sa
vo pageidavimą jis motyvuoja tuo, kad 
atėjus į valdžią V. Landsbergiui, jis 
Lietuvoje likti negalįs. Praėjusių metų 
spalio mėnesį Rusijos Dūmoje jis kalbė
jo, kad Lietuvoje dabar baisiau negu 
1937-aisiais Rusijoje. Publikacijoje pa
žymima, kad ekssekretoriaus politinės 
insinuacijos Lietuvoje nesulaukia jokių 
atgarsių, tačiau yra įtarimų apie jo da
lyvavimą 1995 m. gegužės 30-osios naktį 
Šalčininkų rajone sulaikytos didžiulės 
cigarečių siuntos kontrabandoje.

O laikraščio praėjusių metų spalio 26 
dienos publikacijoje „Spaudos rūmų 
okupantas ieško Rusijos Dūmos užta
rimo“ (.Lietuvos pilietis V. Makejevas, 
sekdamas V. Ivanovo pavyzdžiu, Maskvo
je šmeižia Lietuvą“) tas pats žurnalistas 
rašė, jog būtent V. Makejevas inspiravo 
Rusijos Dūmos spalio 19 d. priimtą krei- 

“pimąsį „Apie politinį teismo procesą 
Lietuvos Respublikoje“. Publikacijoje 
plačiau rašyta apie šio asmens veiklą po 
Nepriklausomybės paskelbimo, 1991 me
tų Sausio įvykiuose, o taip pat jo vėlesnę 
verslininkystę, dėl kurios jį „bendražy
giai vadina aferistu“. Maskvoje V. Ma
kejevas, be kita ko, gyrėsi, jog iš užimtų 
LKP CK rūmų 1991 metais jis išsivežęs 
archyvą, kuriame „daug unikalių duome
nų apie tai, kaip 1989 metais elgėsi, 

• kokiomis idėjomis rėmėsi dabartinė 
(1996.10.26) Lietuvos vadovybė. Jeigu 
tie duomenys būtų paskelbti, faktiškai 
pusė šiandieninės Lietuvos vadovybės 
turėtų atsistatydinti arba iššokinėti pro. 
langus. Tai būtų visiškas jų karjeros 
krachas Kongreso nario

parama Lietuvai
„Lietuviai amžius kovojo už savo 

teises“ - .Lietuvos aide“ (LA 02.20) 
išspausdinta Kongreso nario Džono 
Šimkaus (John Shimkus) kalba, pasakyta 
vasario 13 dieną JAV Atstovų rūmuose. 
Jis priminė lietuvių tautos kovas už savo 
teises “nuo pirmosios Lietuvos valstybės 
įkūrimo 1236 m.“, carinės Rusijos oku
paciją nuo 1795 iki 1915 m., bolševikų ir 
nacistų pasirašytą sandėrį bei sovietinę 
okupaciją, jog .Jungtinės Valstijos šiuo 
metu turi teikti paramą ne tik Lietuvai, 
bet ir kitoms Baltijos valstybėms“. 
Kongresmenas kalbėjo, jog „šiuo metu 
Lietuva laukia, kad nors viena Baltijos 
valstybių būtų pakviesta į pirmąjį NATO 
plėtimo etapą šių metų liepos mėnesį 
vyksiančiame Madrido viršūnių susi
tikime“, todėl jis remia p. Solomono 
pasiūlytą rezoliuciją integruoti Estiją, 
Latviją ir Lietuvą į NATO.
Prancūzija reikalauja, kad NATO su 
Baltijos šalimis užmegstų „ypatingus 
santykius“

.Lietuvos aide“ (LA 02.20) rašoma, 
jog tokius santykius užmegzti per NATO

[Trumpai iš visur
Australijos užsienio reikalų minis

tras Alexander Downer įspėjo Papua - 
N. Gvinėjos vyriausybę, kad ši nevar
totų užsienyje samdytų profesionalų 
karių prieš Bougainville salos sukilė
lius, sabotuojant taikos derybas. Austra
lija galinti sustabdyti visą karinę para
mą PNG. valstybei. PNG teisinasi, kad 
už 36 milijonus dolerių pasamdyti 
užsieniečiai tik apmokysią jų ka
riuomenę.

Vasario 20 d. Meksikoje suimtas 
gen. Jose Rebollo, vadovavęs policijos 
pajėgoms kovoje su narkotikų karte
liais. Generolas Rebollo kaltinamas 
ilgesnį laiką slapta bendradarbiavęs su 
narkotikų kontrabandos karteliais.

®@©
Maskvai triukšmaujant dėl numato

mo NATO išplėtimo į Rytus, Vokietija 
stengiasi rusams nuolaidžiauti kitose 
srityse. Jie numato patenkinti Rusijos 
reikalavimą grąžinti jai po 1989 metų į 
Vakarų Vokietiją dezertyravusius rusus 
kareivius, kurių ten yra apie šeši šimtai. 
Iš šių kareivių iki šiol tik 63 yra gavę 
politinį prieglobstį. Likę rusai tvirtina, 
kad ir jiems buvęs žadėtas prieglobstis 
už karinių paslapčių išdavimą, o grįžu
sių jų laukia mirties bausmė. Kariai de
da viltį, kad JAV prezidentas Bill Clin
ton juos įsileis į JAV, ar bent paveiks 
Vokietiją sustabdyti repatriacijos 
procesą.

@@@
Zaire vyriausybė, kovodama prieš

Tutsi tautelės sukilėlius, pradėjo ap
ginkluoti Hutu pabėgėlius Tingi - Tingi 
stovykloje, . norėdama juos įtraukti į 
pilietinį karą. Jungtinės Tautos, kurios 
aprūpina pabėgėlius maistu ir kitais 
reikmenimis, protestuoja prieš šią Zai
res politiką. Zaire nradėio oro karą 

šalių diplomatijos vadovų susitikimą 
pareikalavo Prancūzijos užsienio reikalų 
ministras Hevre de Charette'as. Moty
vuodamas tuo, jog praeityje šios valsty
bės buvo kitų valia nulemto Europos 
padalijimo aukos ir būgštauja, kad jų 
likimas vėl nebūtų sprendžiamas be jų 
žinios. Sakoma, jog susirūpinimą Bal
tijos valstybių likimu Briuselyje pareiškė 
daugelio NATO šalių diplomatai.

Kitoje čia pateiktoje informacijoje 
„Vokietija ir Švedija nori stiprinti kari
nius ryšius su Baltijos valstybėmis“ rašo
ma apie pareiškimą, kuris buvo padarytas 
po šių valstybių gynybos ministrų Bjomo 
fon Sidovo ir Folkerio Riuhės vykusio 
susitikimo Bonoje. Jame teigiama, kad 
šios valstybės turi abejonių dėl trijų Bal
tijos valstybių narystės NATO, tačiau 
sutinka, kad pirmenybė turi būti teikiama 
kariniam bendradarbiavimui su jomis. 
Vėliau spaudos konferencijoje Bjomas fon 
Sidovas sakė, jog Švedija norinti, kad 
Baltijos valstybės, kai kalbama apie 
NATO plėtimą ir ES, būtų traktuojamos 
taip pat kaip ir kitos šalys. Kad visos į 
NATO ir ES norinčios stoti šalys galėtų 
vienu meni pradėti derybas dėl narystės.

Apie tai rašoma ir .Lietuvos ryto“ 
(02.20) „Prancūzija ragina NATO 
nepamiršti Baltijos šalių“ skyrelyje 

prieš sukilėlius, prisisamdę karo lakūs 
iš Rytų Europos.

Vasario 19 d. Beidžinge mirė 92 me 
amžiaus Deng Ksiaoping, Kinijos vi 
sagalis lyderis po Mao Cetungo mirtie 
Deng atsisakė nuo izoliacinės politik 
Vakarų atžvilgiu irpravedė vakarieti!) 
tipo ekonomines reformas krašte, H 
čiau 1989 m. jėga užgniaužė politi 
disidentinį sąjūdį su Tianmen aikšte 
žudynėmis. Keletą metų prieš mirtį Dėt 
sirgo Parkinsono liga, kraštą faktia 
valdė kolektyvas su prezidentu Džiat 
Zemin ir premjeru Li Peng priekyje. I

Vasario 19 d. Libano saugumo a 
ganai suėmė 5 garsius tarptautinius lt 
roristus, Japonų Raudonosios Armijc 
narius, kurie iki šiol buvo Libano 
Sirijos globojami. Iš savo centro Bet 
slėnyje teroristai per pastaruosius 2 
metus puldinėjo taikinius Europoj 
Artimuose Rytuose ir kitur Azijoj! 
Manoma, kad areštai vykdomi su Sir 
jos žinia, teroristams atgyvenus sai 
naudingumą globėjams.

Izraelio opozicinė darbo partija 
arabai palestiniečiai smarkiai kritikus 
ja australą kasyklų magnatą Josep 
Gutnick, kuris pasišovė finansuoti žydi 
naujakurių sodybų plėtimą Hebrone i 
kitose arabų Palestinos vietovėse. Pag< 
opozicijos lyderį Šimon Peres, sodybl 
plėtimas laužo sutartis su palestiniečiai 
ir skleidžia blogį bei neapykantą.

Vasario 21d. Cedars - Sinai Medics 
Centre Kalifornijoje filmų artistei Eli
zabeth Taylor padaryta galvos operao 
ja, pašalinant golfo sviedinuko dydži 
auglį smegenyse už kairiosios ausies; 
Auglys nepiktybinis, artistė sveiksta.

„Netikėta Paryžiaus pozicija“. Kitam 
skyrelyje „Turkijos pozicija švelnėja' 
rašoma, jog Turkija dar kartą išdėstė si; 
vo poziciją NATO partneriams dėl sav 
šalies priėmimo į Europos Sąjungą, u 
čiau šį kartą susilaikė nuo grasinimų ve 
tuoti NATO plėtrą. Neseniai Turkijo 
užsienio reikalų ministrė T. Ciller pareis 
kė, kad Turkija vetuos naujų narių prie 
mimą į Aljansą, jeigu jis negalės tapti E 
nare.

Skaudžiausia - valdininkų 
abejingumas

.Lietuvos aide“ (02.20) rašoma api 
vasario 1 d. vykusį žmonių priėmimą pa 
Seimo pirmininką Vytautą Landsberg 
Daugiausia lankytojai skundėsi dėl negrąžir 
tos žemės, neteisingai padalyto miške 
neišmokamų socialinių kompensacijų ir k 
Vieni skundėsi netinkamais rajonų savi 
valdybių tarnybų veiksmais, kiti sakė jau ki 
da gyvenę nevilty, nieko nedarę ir laukę „k( 
į valdžią ateis dešinieji“.

.Pats skaudžiausias dalykas - valdinink 
abejingumas, nelogiški veiksmai ir biu 
rokratiški atsakymai“, - po susitikimų s 
žmonėmis sakė V. Landsbergis. Jo teigina 
išryškėjo tipiniai neteisybės atvejai siekiai 
atgauti žemę, kitą nekilnojamą turtą.

Paruošė dr. A. Kabaili a
Naudotasi spauda ir LTV „Panorama.' 

laidos įrašais.
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Lietuvos Nepriklausomybės šventė ir 50-ties 
metų jubiliejaus pradžia Adelaidėje

Lietuvos Nepriklausomybės dieną
visuomet stengiamės atšvęsti kuo iškil
mingiau, kuo prasmingiau ir jau eilė me
tų kai jos išvakarėse Adelaidės lietuviai 
kviečia australų visuomenės atstovus, 
pąrlamento narius į iškilmingą banketą 
Lietuvių Namuose. Šiemet Adelaidės 
Apylinkės V-ba 50-ties metų Jubiliejų 
prijungė prie Nepriklausomybės šventės, 
duodama gražią pradžią lietuvių į Austra
liją atvykimo pažymėjimui ruošiamiems 
renginiams.

Hon. Julian Stefani ir Fed. Ministras Hon. Robert Hill su Adelaidės Apylinkės 
Valdyba banketo metu. 

Į šio dvigubo minėjimo vakarą buvo 
pakviesti ir apsilankė Federalinės Vy
riausybės ministras ir Seimo pirmininkas, 
Senatorius Robert Hill, Pietų Australijos 
Parlamento sekretorius etniniams rei
kalams Hon. Julian Stefani, kuris atsto
vavo Pietų Australijos premjerą, Opozici
jos atstovas Michael Atkinson, arki
vyskupas Leonard Faulkner, estų, latvių, 
ukrainiečių Bendruomenių pirmininkai, 
Lietuvos Respublikos garbės konsulas 
Jurgis Jonavičius, MEAC Chairman Bazil 
Taliangis, MCC pirmininkas Michael 
Schulz, Lietuvių Namų priemiesčio 
burmistre Vini Ciccarello, Migration 
muziejaus (vienintelio Australijoj) di
rektorė Viv Szekeres bei kitų lietuviams 
palankių organizacijų pirmininkai ar 
atstovai. Kviestųjų svečių tarpe buvo ir 
svečias iš Sydnėjaus komanderis Rimas 
Dičiūnas bei visa eilė aktyvių, vyresnės ir 
jaunesnės kartos Adelaidės lietuvių.

Svečius pasitiko salę puošianti tris
palvių „jūra“, šalti gėrimai bei Adelaidės 
Apylinkės V-bos nariai su pirmininke. 
Svečiams susirinkus ir užėmus skirtas 
vietas, iškilmės prasidėjo Australijos ir 
Lietuvos himnais. Pasveikinusi svečius, 
pagrindinė vakaro kalbėtoja Apyl. V-bos 
pirmininkė Janina Vabolienė supažindino 
apsilankiusius su lietuvių DP gyvenimu 
nuo 1947 m. Savo kalboje pirmininkė 
supynė Lietuvos Nepriklausomybės šven
tę ir 50-ties m. Jubiliejų į vieną bendrą 
mūsų gyvenimo Australijoje audeklą. Ji 
sakė, kad retas gali suprasti ar įsigyventi į 
išvietinto žmogaus dalią: išgyventą karą, 
keleriopą okupaciją, šeimos ir krašto 
praradimą...

„Atvykę į Australiją, po dviejų pri
valomo kontrakto darbo fnetų, lietuviai 
stengėsi pradėti normalų gyvenimą ir su 
optimizmu žiūrėjo fsavo" jei ne Tėvynės, 
ateitį, nekreipdami dėmesio į įvairius 

vietinių gyventojų pravardžiavimus bei
nelygybes“. Klausdama ką mes lietuviai
praradome ir ką pasiekėme, ji tęsė: 
„Gyvendami šiame krašte, lietuviai ne tik 
sukūrė sau ir savo Šeimoms patogų 
gyvenimą, išmokslino savo vaikus, bet 
savo pasišventimu sukūrė lietuviškas 
bendruomenes, neslietuvių kalba, papročių 
išlaikymas buvo būtinybė mūsų gimtojo 
krašto laisvinimui. Meilė savam kraštui 
kaip ir motinai niekad neužgęsta“. Ji 
pabrėžė, kad Australija lietuviams davė 

prieglobstį, galimybę gyventi normalų 
gyvenimą, tačiau lietuviai Australijai davė 
ne mažiau, atveždami savo senos tautos 
kultūrą, papročius ir dvasinę stiprybę, ku
rie yra reikalingi kuriant modernią vals
tybę. Mokslus baigę antrosios kartos 
lietuviai tęsia toliau savo tėvų tradicijas 
bei dirba Australijos labui... Dėkodama 
Australijai už jos pagalbą kovojant dėl 
Lietuvos nepriklausomybės ir Katalikų 
Bažnyčiai už ištiestą ranką pirmomis mū
sų kūrimosi Australijoje dienomis, 
Adelaidės Apyl. pirmininkė palinkėjo, kad 
abi tautos: ta, kuri mums davė gyvybę ir 
toji, kuri mus priglaudė po savo sparnu 
mūsų gyvenimo sunkiu laikotarpiu, gy
vuotų, klestėtų ir suteiktų saugią šviesią 
ateitį mums ir ateinančioms kartoms.

Lietuvos garbės konsulas Jurgis Jo
navičius. pasveikinęs vakaro dalyvius, 
apžvelgė paskutiniuosius 7-rius Lietuvos 
nepriklausomybės metus ir, dėkodamas 
Australijos Vyriausybei už praeityje su
teiktą pagalbą siekiant nepriklausomybės 
Lietuvai, baigė su įsitikinimu, kad su nau
jai išrinkta Vyriausybe, Lietuva galės eiti 
tik pirmyn...

Ministras Hon. Robert Hill savo 
įdomioje kalboje prisiminė kelionę į 
Lietuvą, sovietų pareigūnų suktą elgesį 
bei gudravimą, kuris jį dar labiau paska
tino, grįžus į Australiją, padėti lietuviams 
kovoje už Lietuvos nepriklausomybę. Sa
vo kalbą ministras baigė pakeldamas tostą 
už lietuvių įsikūrimą Australijoje - už 50- 
ties metų Jubiliejų.

Pietų Australijos premjero ir savo var
du Hon. Julian Stefani sveikino lietuvius 
su 79 m. Lietuvos nepriklausomybės 
sukakčia, linkėdamas sėkmės ir laimės 
Lietuvai. Nuoširdus ir senas lietuvių 
draugas Julian Stefani savo kalbą baigė 
tostu, lietuviškai tardamas: „Lai gyvuoja 
laisva Lietuva!“

Po oficialių kalbų, vakaro koordina
torius Šarūnas Vabolis kreipėsi į ar

kivyskupą Leonard Faulkner, prašyda
mas pagal seną lietuvių tradiciją palaimin
ti pobūvio dalyvius bei paruoštą puotą.

Pasivaišinę skaniais lietuviškais pa
tiekalais, o vėliau ir saldumynais, kuriuos 
dominavo milžiniškas jubiliejinis tortas, 
svečiai su dideliu įdomumu apžiūrėjo 50 
m. Jubiliejui pažymėti parodą bei šiai pro
gai paruoštus lankstinukus. Kone iš 
kiekvieno, o ypač australų svečių, daug 
gražių komplimentų susilaukė vakaro 
rengėjai: už įdomias ir prasmingas kal

Bendruomeninė Vasario 16-toji Adelaidėje
Ši mums svarbi šventė, suruošta ALB 

Adelaidės Apyl. V-bos visiems lietu
viams, prasidėjo jau seniai tapusiu tradici
ja rytiniu vėliavų pakėlimu prie Lietuvių 
Namų, o už pusvalandžio - Šv. Kazimiero 
bažnyčios šventoriuje. Vėliavų pakėlimą, 
ir minėjimo pabaigoje - nuleidimą, 
visuomet organizuoja ramovėnai. Po 
pamaldų bažnyčioje ir papietavus ar tai 
Lietuvių Namuose, ar parapijoje, pun
ktualiai - 1.30 vai. po pietų prasidėjo 
minėjimas.

Jau iš anksto noriu paminėti, kad 
programa buvo labai gerai suorganizuota, 
neištęsta, pravesta tikrai sklandžiai.

Ne vienam kyla mintis: na, ką gi čia 
naujo galima pasakyti paskaitose, kalbo
se? Metai iš metų tas pat, tiesiog proble
ma kalbėtojams. Tačiau, jei atidžiai 
klausysime, galima šio to įdomaus išgirs
ti, susimąstyti. Seniai praėjo tie laikai, kai 
tebuvo pasakojama Vasario 16-tosios 
istorija, tos datos reikšmė ir t.t. Kaip sakė 
savo kalboje Adelaidės Apyl. V-bos 
pirmininkė J. Vabolienė, dabar švenčiame 
Vasario 16-tąją su džiaugsmu, tačiau dar
bo ir siekimų dar labai daug. Reikia rūpin
tis gerinti, garsinti Lietuvos įvaizdį 
pasaulyje, kad nebūtų juokingų klaidų, 
dezinformacijos Vakarų spaudoje, net iki 
tokių smulkmenų, kaip klaidos turistiniuose 
pamfletuose. Mūsų tikslas - padėti, kiek 
galima, Lietuvai atkusti ekonomikos, me
dicinos, tautinio sąmoningumo, moralės 
srityse.

Valdybos pirmininkė taip pat pastebė
jo, kad šiais metais švenčiame savo 
įsikūrimo Australijoje 50 metų sukaktį ir 
valdyba yra numačiusi įvairių renginių 
šiam jubiliejui pažymėti. Po p. Janinos 
Vabolienės trumpo žodžio ir sveikinimų 
visiems tautiečiams, Lietuvos Respublikos 
garbės konsulas p. Jurgis Jonavičius skai
tė trumpą paskaitą. Ir štai čia, paskaitęs 
neilgą, bet ta proga reikalingą įvadą, 

Iš kairės į dešinę: S. A. Parlamento sekretorius etniniams reikalams Hon. Julian 
Stefani, ALB Adelaidės Apyl. V-bos pirm. Janina Vabolienė ir Fed. ministras bei 
Seimo pirmininkas senatori usHon. Robert HilI50-tiesm. Jubiliejaus banketometu.

bas, už puikias vaišes bei parodą ir parody
tą nuoširdumą.

Vyriausybės atstovai padarė keletą 
nuotraukų su Apylinkės V-ba ir at
sisveikindami pažadėjo vėl apsilankyti, 
ragindami nepamiršti vėl pakviesti.

Sužinojęs apie lietuvių 50-ties metų 
Jubiliejų, į Lietuvių Namus dienos metu 
atvykęs „S.A. Catholic“ žurnalo kores
pondentas padarė keletą nuotraukų ir 
gavęs informacijos, išskubėjo aprašyti 
„Dievo paukštelius“ (DP) po pusės 
šimtmečio.

Graži pradžia 50-ties metų Jubiliejui.
Adelaidės Kor.

paskaitininkas įdomiai aptarė Lietuvos 
įstojimo į NATO problemą, galimas 
įstojimo/neįstojimo pasėkas Rytų Euro
pai, tuo būdu patiekdamas tarsi Lietuvos 
veržimosi į Vakarus analizę. Visa tai, 
pakartosiu, buvo labai įdomu, nes pas
kaitininkas iškėlė naujų minčių ir sam
protavimų, nors apie NATO problemas 
įvairių palaidų teiginių esame skaitę.

Meninėje minėjimo dalyje matėme 
penkis tautinius šokius, išpildytus „Bran
dos“ ir .Žilvino“ grupių. Joms vadovauja 
Ant. Pocius, L. Vaičiulevičiūtė ir Laima 
Fuller. „Lituania“ choras gražiai padaina
vo 4 dainas. Meninę dalį ir šokėjai, ir 
dainininkai atliko labai sklandžiai.

Po vėliayą nuleidimo Lietuvių Namų 
sodelyje, labai gausi publika buvo pa
vaišinta kava, sumuštiniais ir pyragėliais. 
Besivaišinant buvo rodomas video filmas 
iš praėjusių Lietuvių Dienų Melbourne. Jį 
paruošė Alg. Karazija. Y patingai tie, kurie 
nebuvo Lietuvių Dienose, liekame jam 
labai dėkingi už šį didelį darbą. Iš 4 valan
dų trukmės .filmo, jis atrinko adelaidiš- 
kiams vienos valandos montažą. Filmo 
žiūrėti ir klausyti pasiliko labai daug 
žmonių.

Kaip ALB Adelaidės Apyl. V-bos pir
mininkė buvo minėjusi savo kalboje, 50 
metų mūsų gyvenimo Australijoje 
jubiliejaus proga, pirmąjį renginį jau 
galėjome pamatyti Lietuvių Namų ves
tibiulyje. Trys dideli stendai, abejose pusė
se užpildyti daugybe nuotraukų iš pirmų
jų - gal ir antrųjų - metų gyvenimo 
Australijoje. Vyrai prie darbo: kas ge
ležinkeliuose, kas prie vandentiekio darbų 
su kastuvais, dalbomis kasa, stumia, 
krauna... Štai darbininkų gyvenamos 
palapinės, Bonegillos stovykla. Woodside 
stovykla, „Gen. Heinzelman“ laivas 1947- 
tais metais... Paskiri asmenys, "apsirėdę" 
tais laikais mums išdalintais rubais...

Nukelta Į 4 psl.

"Mūsų Pastogė" Nr.8 1997.3.3 psl.3
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Lietuvių dienų šurmulyje
Tautodailės paroda

Tautodailės parodoje.. Antra iš dešinės - parodos rengėja Roma Eskirtaitė.

Ankstesnėse Lietuvių Dienose meno ir' 
tautodailės parodos buvo ruošiamos šalia 
viena kitos ar net drauge, todėl susidomė
jęs žiūrovas galėjo jas lengvai aplankyti, 
taip, kad kartais eiliniam parodos lankyto
jui net sunku buvo atskirti, kur čia baigiasi 
„menas“, kur prasideda „tautodailė“.

To nebuvo šiose Lietuvių Dienose, 
kadangi Tautodailės paroda, berods, 
pavadinta „Dailės parodos" vardu, buvo 
mišri - tautodailės - taikomojo meno paro
da. įruošta visai kitoje miesto dalyje. Ji 
prisiglaudė.Mėsos turguje“ (Meat Market) 
pavadintame pastate, esančiame netoli 
Melboumo Lietuvių Namų. Patalpa, pa
lyginti, nedidelė.

Parodą organizavo šiam darbui tikrai 
atsidavusi ir labai energinga p. Roma 
Eskirtaitė, ją kaupdama pas daugelį 
tautodailininkų bei menininkų, pati apsi
lankydama įvairiose lietuvių kolonijose, 
su kitais - susisiekdama laiškais ar te
lefonais.

Parodoje buvo sukaupta tikrai daug 
įvairia technika iš įvairiausių medžiagų

Vasario 16-ta Hobarte
Šiais metais Hobarto Apylinkėje 

minėjome 1918 m. Vasario 16-tos-Lietu- 
vos Nepriklausomybės paskelbimą, 
setapadienį, vasario 16 d.

» Kiek daug kartų šventėme šią šventę? 
Nepriklausomoj Lietuvoj, rusų okupuotoj 
lieuivoj, vokiečių priespaudos metu, 
yękfetijoj - pabėgėliai nuo artėjančio 

Raudonojo maro, „Dievo paukštelių“ 
penkiose po karo ir čia - mūsų pa- 

bendruomeninė...
.Atkeltais 3 psl.
Nuotraukų surinkta nepaprastai daug, kai 
kurios iš jų padidintos. Ant staliuko pri
dėta daug iliustruotų lankstinukų anglų 
talba, kur trumpai paaiškinta kas mes - tie 
„Dievo paukšteliai“ buvome. Kažkaip 
melachoniškai nuteikia, bet dabai daug 
pasako dvi autentiškos medinės dėžės - 
atdaros, pilnos mūsų vargingi' „tuftQ“: 
dėvėti rūbai, kojinės, baltiniai ir... pageltę, 
senos, dar Vokietijoje ar net Lietuvoje 
illeistos knygos. Tad tokie buvome... 
Parodą paruošė Adelaidės Lietuvių 
Muziejus - Archyvas.

Visumoje, minėjimas ir tvarkinga, gau
si paroda paliko gerą įspūdį. Liekame 
dėkingi rengėjams ir jų padėjėjams.

V. Vitkūnienė 
'Mūsų Pastogė" Nr.8 1997.3;3 psl.4 

darytų darbų, skoningai išdėstytų ant stalų, 
sukabintų ant sienų. Iš jų paminiu daugiau 
kritusius į akis darbus:

Vilniaus universiteto dėstytojos Al
donos Ličkutės vienas darbas - figūrėlė; 
Elenos Zdanės vitražai - „Barbora“, 
„Kęstutis“, vazos; Petro Baltrūno vitražas; 
Jolantos Janavičienės keramika; Dianos 
Tamašauskas papuošalai; Liudos Di- 
džienės siuvinėti paveikslai; Gražinos 
Didžiūnaitytės vaza; Stasio Eimučio 
darytos kanklės, Robbie Gvildžio stiklo 
darbai - „Dancing Irena“ ir „Sis“; Reginos 
Kaunienės rištiniu būdu daryti sienos 
paveikslai, Rodney Evans Eskirto lempa; 
nemažai darbelių ir darbų iš Lietuvos...

Paroda buvo atidaryta gruodžio 29 - 
sausio 1 dienomis. Mūsųgrupelėjąaplankė 
gruodžio 29 d. prieš pat uždarant patalpas, 
maloniai teikiant paaiškinimus pačiai 
parodos organizatorei p. Romai Eskirtai- 
tei. Salė lankytojais tuo momentu nebuvo 
perpildyta, bet jų buvo nemažai. Girdėti 
atsiliepimai iš parodą lankiusių - labai 
geri. B. Žalys

sirinktame krašte - Australijoje jau 50 kar
tų. Lietuviai, išblaškyti po visą pasaulį, 
galėjo tą sukaktį minėti be baimės, kada 
Lietuvoje tremtis į Sibirą grėsė tik už 
paminėjimą to žodžio - nepriklausomybė.

Vargšė ta mūsų brangi Lietuva. Per 
šimtmečius gyvavimo, amžinai buvo 
puolama, draskoma, pavergta, bet vėl 
išsivadavusi. Net ir mūsų gyvenime tik 
apie 20 Nepriklausomybės minėjimų 
šventėme nepriklausomoje Lietuvoje.

Nors metai bėga ir iš jaunuolių, ko
kiais čia atvykome, mes jau linkstančiais 
žilagalviais seniais pavirtome, bet kas me
tai susirenkame paminėti šį istorinį įvy
kį - Lietuvos Nepriklausomybės paskel
bimą su tais jaunesniais, kuriems Lietuvo
je šios šventės neteko švęsti.

Šiemet vėl susirinkome Bonifaco ir 
Hildegard Šikšnių name dar kartą pami
nėti šį didingą, taip daug vilčių Lietuvai 
atnešusį įvykį.

Atidarymo žodį tarė Apyl. pirminin
kas Ramūnas Tarvydas. Jonas Krutulis 
atvyko iš tolimo Laucestono paskaityti 
paskaitą apie Lietuvą, kylančią iš amžių 
miglų, lietuvių įsikūrimą prie Baltijos 
jūros, Mindaugo karalystę, lietuvių kovas 
su godžiais kaimynais, Vytauto Didžiojo 
laikų Lietuvą, išsiplėtusią nuo Baltijos jū
ros iki Juodosios jūros, sąjungą su Len

kija ir abiejų valstybių žlugimą, o po 120 
metų vergijos - 1918 metų Nepriklau
somybės paskelbimą.

Po paskaitos Ramūnas padeklamavo 
du jausmingus poeto Maironio sukurtus 
eilėraščius. Minėjimą užbaigėme sugie
dodami „Lietuva, Tėvyne mūsų“.

Kaip visuomet, minėjimą užbaigę 
vaišinomės Hildegard irBonifaco Šikšnių 
pagaminta vakariene, užsigerdami kas kava 
ar arbata, kas alumi ar kuo stipresniu.

Nepriklausomybės dienos minėjimas Brisbanėje
Nepabūgęs didelių karščių, gausus 

būrys brisbaniečių vasario 16 d. apsilan
kė į Nepriklausomybės minėjimo šventę. 
Tautiškais motyvais išpuoštoje salėje 
matėsi daug jaunimo ir net močiutės su 
anūkais nepraleido šio renginio.

Minėjimą atidarė Valdybos pirminin
kė Gaila Bagdon. Tautinių šokių grupės 
jaunimas iškilmingai įnešė tautinę vėlia
vą. Buvo sugiedotas Tautos Himnas. 
Vald. pirm. G. Bagdon pasveikino su
sirinkusius ir paaiškino svečiams šios 
dienos reikšmę. Į garbės prezidiumą bu
vo pakviesti: Vladas Musteikis - buvęs 
nepriklausomos Lietuvos karys, Algis 
Riautas - savanorio sūnus ir Algis Mil
vydas - jaunimo atstovas. Paskaitą skaitė 
Regina Platkauskienė. Trumpai apžvelgė 
svarbesnius įvykius ir Lietuvos tautos 
vargus, išsikovojant nepriklausomybę. 
Prie Lietuvos vardo atgaivinimo tarp
tautiniame pasaulyje, prisidėjo Ameri
kos ir visi išeivijos lietuviai. Jau 1917 m. 
gegužės 20 d. buvo paskelbta visame 
pasaulyje Lietuvių Diena ir krikščionys 
meldėsi už kenčiančią Lietuvą. Ameri
koje renkamos aukos padėjo Lietuvai 
apginkluoti kariuomenės branduolį.

Vasario 16-toji Perth'e
Perth‘o lietuviai Nepriklausomybės 

šventę minėjo vasario 16 d., ją pradėdami 
Šv. Mišiomis jų lankomoje bažnyčioje. 
Prie gėlėmis papuošto altoriaus B. Stec- 
kis, palydimas dviejų tautiniais rūbais 
apsirengusių moterų,'atnešė Lietuvos 
trispalvę. Mišias atnašavo kun. dr. A. 
Savickis. Pamoksle jis plačiau paminėjo 
Lietuvos nepriklausomybės atgavimą.

Po pamaldų, minėjimas tęstas Lietu
vių Namuose. Kun. A. Savickis, pasvei
kinęs susmilkusius, pakvietė tylos minute 
pagerbti žuvusius už laisvę, perskaitė 
maldą - padėką Dievui už atgautą ne
priklausomybę ir žuvusius už Tėvynę.

Paskaitą skaitė Daiva Siebertienė 
(buv. Vilniaus Pedagoginio instituto 
auklėtinė,Lietuvojedėstė istoriją 11 metų), 
perbėgdama per Lietuvos istoriją, pra
dedant karalium Mindaugu. Užbaigė ją, 
džiaugdamasi, kad dabar Lietu vos trispalvė 
vėl plevėsuoja Suvienytų Tautų orga
nizacijoje, ją atstovauja Lietuvos moks
lininkai kituose kraštuose, jos garbę gina 
sportininkai... Savo kūrybos paskaitė S. 
Zablockienė. Minėjimas užbaigtas Tau
tos Himnu. Sekė blynai, kavutė ir loterija.

PATIKSLINIMAS
Š. m. M.P. Nr.3 Lietuvių Dienų "Žodžio ir muzikos vakaro aprašyme sakoma, 

kad..." A. Karazijienė į bendrą programą pakvietė garsiosios Leonavičių iš Coffs 
Harbour šeimos styginių instrumentų trio..." P. J. Vabolienė atkreipė mūsų dėmesį, 
kad p.p. Leonavičiai gyvena Victor Harbour, 40 mylių nuo Adelaidės, o ne Coffs 
Harbour, kuris yra NSW.

Dėl įvykusios klaidos suinteresuotuosius atsiprašome. Red.

Minėjime dalyvavo viešnia iš Šiaurės 
p. Milda Krasnickienė, iš Brisbanės - 
Šikšnių sūnus Rainer, iš Launcestono - 
paskaitininkas Jonas Krutulis su ponia ir 
p. Stepšienė.

» Teko girdėti, kad sunkiai serga 
Aleksas Kantvilas. Kiti sergantieji yra: 
Petras Šiaučiūnas, Irena Jurevičienė ir 
Antanina Milinkevičienė.

Jiems visiems linkime greitai pasveikti.
S. Augustavičius

Šiandien matydami vėl laisvą, nepri
klausomą Lietuvą džiaugiamės ir linkime 
jai tapti pilnaverte nare Europos tautų tarpe.

Valdybos pirm. G. Bagdon keliais 
žodžiais apibūdino Lietuvos istorijos eigą 
angliškai kalbantiems svečiams. Pakvie
tė visus džiaugtis kartu su Lietuva, minint 
šią laisvės dieną ir sudainuoti „Lietuva 
brangi“.

Meninę programos dalį išpildė tauti
nių šokių grupė „Žilvitis“. Jaunimas su
šoko .Pasveikinimo maršą“, „Aušrelę“, 
„Kaukštuką" (su klumpėm), „Svajonės“ ir 
„Jaunimo“ polkas. Tiek energijos ir 
entuziazmo įdėta, šokiai pynėsi vienas po 
kito vis gražesni, vis įdomesni. Rodos jau
nimas parsivežė iš Lietuvių Dienų Mel
bourne naujos lietuviškos dvasios, kuri 
kviečia vis daugiau jaunimo jungtis į ben
drą ratelį. Nepamainomas tautinių šokių 
mokytojas Jonas Jurevičius puikiai pa
ruošė šokius.

Po minėjimo tie patys šokėjai pagami
no skanius pietus ir aptarnavo prie stalų 
susėdusius svečius. Džiaugiamės turėda
mi darbštų jaunimo būrelį. Keletas jų jau 
priklauso Apylinkės Valdybai.

Brisbanietė

■#- Kovo 9 d. ALB Perth'p Apyl. 
Valdyba ruošia Nepriklausomybės atkū
rimo minėjimą. Jis prasidės pamaldomis 
lietuvių lankomoje bažnyčioje, o vėliau 
bus tęsiamas Lietuvių Namuose.

• Kovo 8 d. (šeštadienį) 2 vai. po 
pietų Lietuvių Namuose vyks vokiškai 
kalbančiųjų bendruomenės ruošiama 
vokiečių - lietuvių bendravimo popietė 
(bus kalbama angliškai). Apylinkės V-ba 
kviečia tautiečius šiame subuvime 
dalyvauti.
♦ Vasario 15 d. prof. Z. Budrikis 
išvyko į Seulą, Pietų Korėjoje tarnybos 
reikalais. Grįš kovo 1 d.
* Sausio 17 d. savo bute rastas miręs 
Antanas Balakauskas. Palaidotas sausio 
31 d. Perth'o Karrakatta kapinėse. Ilsė
kis ramybėje!
# Vasario 9 d. mirė bendruomenės 
narys Jonas Mekšraitis (John Mack). 
Velionio palaikai sudeginti vasario 12 d. 
Karrakattos kapinių krematoriume. 
Laidotuvių apeigas atliko kun. dr. A. 
Savickis. Ilsėkis ramybėje!

„Žinutės“ Nr. 2/251
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JMESIO: FEDERALINĖ PARAMA
Federalinis Imigracijos ministras (Hon. Philip Ruddock)praneša, 

kad ir šiais 1997-8 finansiniais metais bus teikiama finansinė 
parama migrantų vienetams (Community Grants). Kreiptis į DIM A 
(Department ofImmigration and Multicultural Affairs, Canberra), 
kuri šią paramą skirstys. Prašymai turi būti paduoti iki 1997 m. 
kovo 14 d., o sprendiniai bus padaryti iki 1997 m. liepos mėn.

Kaip informacija iš ministerijos pabrėžia, pirmenybė bus teikia- 
•gėėlių ir humanitarinio pobūdžio vienetams, akcentuojant finansinį atsakomin- 
poaslaugų realumą. Svarbiausius punktus perduodame tiesiog iš pranešimo: 
lirrn of the grants is to help organisations provide specific services for newly 
migrants and refugees, and other groups with settlement needs", Mr. Ruddock

'ommunity Grants program consists of two schemes:
te Grant-in-Aid scheme under which grants are awarded for up to three years to 
elp organisations employ a specialist social welfare worker, and
le Migrant Access Projects Scheme, which provides grants to help organisations 
ndertake service delivery projects, complex research projects and purchase 
quipment.
Minister said the submissions most likely to be successful were those which 
on projects or services to improve the settlement prospects of:

scently-arrived migrants and humanitarian entrants with demonstrated settle
ment needs;
youps identified as having high priority needs by State/Territory Offices of 
)IMA
dinister said, "the Government is committed to providing services which help 
s and refugees settle in their new country and quickly become contributing 
rs of our community. The terminating grants to community organisations assist 
process... I would also encourage joint submissions from community-based 
s and organisations which address priority needs and foster broader community 
ion... Grants may target settlement priorities within a particular community or 
pecialist service across several groups... The Government will ensure that a high 
f accountability is applied to organisations receiving grants to ensure that 
able outcomes are achieved".
Ministry's Media Contact: Steve Ingram (06) 277 7860.

ALB Kr. Vald. inf.

laiškai redakcijai

Hilde Skutza

škiek laiko „M.P.“ redakcija ga
lą iš Vokietijos - p. Hilde Skutai 
; mokyklos laikų (Australijoje) 
s. Buvo įdėtas paieškojimas į 
įmetu "M.P." nr. 36.
» šios istorijos tęsinį, skaitykite p. 
tza laišką redaktoriui. (Tarp kitko 
Ieškąs buvo įsijungę žmonės iš 
aus, Melbourne ir Los Angeles...)

Red.

Redaktoriau,
o!.. Gal jūs dar atsiminsite mane - 
s tašiau laiškų apie mano mokyk
lų draugę Gražinu Sirutytę, kurios 
tačiau 40 metų!.. Jūs įdėjote 
jimą į „Mūsų Pastogę“ apie mano 
6 po 40 metų. Kaip aš buvau 
nta, kai po kelių savaičių Gražina 
skambino iš San Francisco, JAV - 
: buvo perskaičiusi jūsų laikraštį!., 
tnes neužilgo susitiksime. Aš esu

laimingiausias žmogus pasaulyje. Noriu 
pasakyti ačiū dar kartą už sąlygų suda
rymą, kad tai įvyktų. (...)

Hilde Skutza
Recklinghausen, Vok.

—inr---- nr==ini----------yni---- mr==Tūt===1ElGE

elaidės Lietuvių Pensininkų Klubo padangėje
Kalėdų šventės jau praeityje kartu 
laidės Pensininkų V-bos puikiai 
i tradicine Kalėdine eglute, va
ult pirmininkui E. Dukui. Naujųjų 
siklaprasidėjo su „Bingo“ popiete, 
yko vasario 13 dieną Adelaidės 
ų Namuose. Šį kartą buvo pakvies- 
stovai iš Socialinės Globos, kurie 
perskaityti pranešimus apie da- 
us pakeitimus Social Welfare 
nente.
ietė irasidėjo E. Dūko nuoširdžiu 
imu gausiai susirinkusiems , po to 
Išsamų veiklos pranešimą,ta proga

paminėdamas ir apie kovo 5 dieną ruo
šiamą išvyką. Baigus pranešimus, prasi
dėjo „Bingo“ lošimas, kur susirinkusieji 
bandė savo laimę. Pasibaigus žaidimui, 
prie kavutės visi pabendravo.

Socialinės Globos atstovai padarė 
išsamų pranešimą, kurį susirinkusieji su 
įdomumu išklausė, išdalino spausdintą 
informaciją.

Tai taip įdomiai praėjo pirmasis 
valdybos suruoštas parengimas , Iki kito 
karto, jūsų

Ona Baužienė, BEM

SV. KAZIMIERO MALDA 
(fragmentas)

Ties Katedros aikšte aušrinė suliepsnoja. 
Prie Gedimino kalno plyšta vortinklys, 
Ir raiteliai, kaip debesėliai balzgani išjoja 
Šaukliais į miegančias šalis.

Skaistus šešėlis tiesiasi bažnyčios šonu, 
Nušviesdamas nišas. Malda tylia
Prie durų klūpo karalaitis apsiaustu raudonu... 
Ir nejučiomis suklumpi šalia.

Kad Dievo karalystė mums ateitų... 
Jo valią skelbtų slėniai ir kalnai...
Kad neužguitų debesys tėvynės vartų, 
Iš dulkių keltųsi naujieji milžinai.

Iš ašarų vainiko perlai krinta...
Užliejo miestą rimtimi vėsos banga. 
Kazimiero karūnoj liaujas rytas švinta. 
Mes einam pasitikti jo su sprogstančia verba.

Gerb. Redaktoriau,
Prašytume Jūsų vadovaujamame 

laikraštyje išspausdinti žinutę apie 
pirmą Radviliškio rajone organizuotą 
anglų kalbos konkursą rajono dvy
liktokams.

Australijoje gyvenanti mūsų tautietė 
Isolda Poželaitė - Davis, AM, suradusi 
mecenatę p. Aldoną Viktoriją Geni- 
laitytę- Vitkūnas, pasiūlė mums or
ganizuoti anglų kalbos konkursą. Mes 
džiugiai sutikome šią žinią ir pagal 
gautus iš Australijos tautiečių temų 
pavadinimus, mokiniai rašė rašinius.

Pagal konkurso sąlygas, jame galėjo 
dalyvauti visi norintieji abiturientai. Jų 
susirinko 28. Konkursas vyko Rad
viliškio Vaižganto gimnazijoje 1996 m. 
gruodžio 11 d. Sudaryta anglų kalbos 
mokytojų komisija išrinko 4 geriau
sius darbus, kurių autoriai gavo įs
teigtas premijas (viso 230 australiškų 
dolerių). Nugalėtojais tapo Justina 
Staugaitė (Baisogalos vid. mokykla), 
Kornelija Janonytė (Vaižganto gim
nazija), Rytis Juodeika (Radviliškio 
Gražinos vid. mokykla) ir paskati
namąja premija buvo apdovanota Ag
nė Račkauskytė (Radviliškio Liz
deikos vid. mokykla).

Esame labai dėkingi mūsų tautie
tėms p. Aldonai Viktorijai Gerulaity- 
tei - Vitkūnienei ir p Isoldai Poželaitei -1 
Davis, AM, už jų pastangas skatinti 
mūsų mokinius giliau studijuoti anglų 
kalbą bei dalyvauti konkursuose ir, be 
abejo, gauti materialinę paramą. Ti
kimės, kad tai bus ne paskutinis 
konkursas ir gal atsiras daugiau mūsų 
tautiečių, ypač kilusių iš Radviliškio 
rajono ir norinčių organizuoti panašius 
konkursus mūsų mokiniams. Būsime 
dėkingi.

Su pagarba Elvyra Jankauskienė 
Radviliškio šv. sk. vyr specialistė

Gerb. Redaktoriau,
Buvau Tautinių šokių šventės va

kare, 1996 m. gruodžio 30 d., Lietuvių 
dienų metu Melburne. Užmiestinė 
krepšinio salė pilna žiūrovų. Ant sienų 
įvairios vietinių firmų reklamos - jų 
tarpe mažas Australijos vėliavos 
piešinys. Viduryje salės - 3 ALD pla

Juzė Augustaitytė - Vaičiūnienė

katai juostų pavidale. O kur mūsų 
Trispalvė - nei ženklo, nei žodžio. Įei
dami šokėjai neatnešė nei Trispalvės, 
nei Pietų Kryžiaus, kodėl? Abudu 
himnai buvo sugroti ir sugiedoti, vado
vai apdovanoti dovanomis. Pranešimų, 
duslia anglų ir lietuvių kalba, beveik 
negalima suprasti. Muzika labai garsi - 
disco. Šokėjai nuoširdžiai šoko, pub
lika dar nuoširdžiau jiems plojo, nuo
taika gera. Geelongo mažieji šokėjai 
pasirodė su mažomis trispalvėmis 
vėliavėlėmis.

Kaip nyku ir skaudu, prisiminus kiek 
dėl tos Trispalvės kovota Lietuvoje, kiek 

-Sibire aukų sudėta. O kai 1988 metais 
Vingio parke pirmą kartą pamatėme 
Trispalves laisvai plevėsuojant, ne 
vieną ašarą braukėm. Kodėl šiai 
Trispalvei pritrūko vietos šiame ren
ginyje? Gal kas nors paaiškins? O juk 
1990 m. panašiame renginyje Trispal
vės dalyvių buvo pagarbiai atneštos. 
Apie kitus renginius - „Žodžio ir 
muzikos“, „Dainų“ vakarus - ar bu vo ten 
vėliavos pasakyti negaliu, nežinau, 
negalėjau ten dalyvauti.

Reiškiu pagarbą
J. Krasauskas

... Į\ l*?tsHilii» Lietuviu J<Tūnimo

KONGRESAS
KAS YRA TAS KONGRESAS?
Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kongresas (PŪKI yra 
suvapa/imas skirtas pairtų kraštu lietuviškam jaunimui

K A3 GAM DALYVAUTI KONGRESE?
□Hudu Kimės ;awwnas t,? 16 r 35 metu, susioomr'ie

X. kviesti sveSat

KADA VYKS KONGRESAS?
Nuo 1997 m. bepos mėnesio 17 d. fc bepos menus* j ZlfL

KUR KONGRESO ATSTOVAI ir 
DALYVIAI KELIAUS?
iX PUK p>as dės JAV sostinėje - Vašingtone iš Vasmgtono 
keliausim i New Yorka, Kongreso pabaigos fckilmės 
vyks Bostone.

Lieoos 17~2ž
1997 -jav

Kongresas-gera dovana jaunimui!

P.O. Box 203.
Manhasset New York 11030 USA 
516 358.6103 • nttpj/www.pljk org 
jankaeskasOaoi.com
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J Apdovanoti LSS vadove
* LSS Brolijai pristačius, Lietuvių Skautų S-gos Tarybos Pirmija 1996 m. Lai 

įdienos proga apdovanojo du Australijos rajono pasižymėjusius vadovus
* Vytautą Vaitkų ir v.s. Joną Zinkų - aukščiausiais Lietuvių Skautų Sąjungoj: 
^ženklais-GELEŽINIO VILKO ORDINU;

Taip buvo pavadinta LSS Australijos 
rajono stovykla, įvykusi Gihvell ‘io Parke, 
Gembrook'e, tuojau po Lietuvių Dienų 
Melbourne, nuo sausio 2-ros iki 11-tos 
dienos. Jos metu atšvęstas ir rajono 
skautiškos veiklos 50-metis.

Stovyklos "didieji" - viršininkas v.s. N. 
Ramanauskas ir adjutantas sk.v. Jonas 
Rukšėnas

Stovyklai vadovavo: viršininkas v.s. 
Narcizas Ramanauskas, pavaduotojas v.s. 
Henrikas’ ’Antanaitis; Jiems talkino s.v. 
Linas Šeikiš,adjutantas s.v. Jonas Rukšė
nas ir programos vadovas s.v. Petras Šurna.

Stovykloje dalyvavo maždaug nuo 90 
iki 130 skautų(čių). Pats vyriausias am
žiumi - 88 metų v.s. Aleksandras Maura- 
gis. Skautai(tės) į stovyklą suvažiavo sau
sio 2-rą dieną ir tuoj prasidėjo darbai. 
Per dvi su puse dienos reikėjo užbaigti 
visus įsikūrimo darbus, nes sekmadienį 
turėjo atvykti buvę rajono skautai ir sve
čiai, atšvęsti 50 metų jubiliejų.

"Eukalipto šešėlis"
pagerėjo.

Antroji diena (sausio 3 d.) prasidėjo 
anksti-visi ėjo tiesiai prie darbų.
jo papuošti iškastą stalą, pastatyti stovyk
los vartus, papuošti vėliavų aikštę, pasta
tyti indams stovą, vėliavų stiebus ju
biliejinės dienos ceremonijoms. Seserija 
dar turėjo papuošti savo rajoną, pastatyti 
vartus. Visi dirbo išsijuosę, kad spėtų 
užbaigti numatytus darbus. Svečias iš 
JAV - kun. Antanas Saulaitis atsivežė 30 
Lietuvos istorinių vėliavų, kurias su bro
lių - sesių pagalba pakabino vėliavų aikš
tėje ir kasdien stovyklautojams aiškino jų 
istoriją. Buvo labai įdomu.

Trečią dieną (sausio 4 d.) užsiėmimai
prasidėjo su skautorama. Stovykla buvo . j fi| Vytautas Vaitkus 
suskirstyta į grupes, pavadintas rajono* Brolis Vytautas Vaitkus į skautus įstojo 
įžymių mirusių vadovų vardais: Boriso*^ m Zarasų tunt0 DLK Vytenio 
Dainučio, Antano Kiaušo, Algio Kar-*d ėn čįa ėjo paskiltininko> skil_ 
pavičiaus, prel. Petro Butkaus, Balio J tjnįnko, Q nu0 1938 m _ tant0 
Barkaus, Elenos Laurinaitienės ir Algio J adjutant0 igas 1937 m lankė skautų 
Pluko. Stovyklautojams buvo paaiškinta * yad Pažalslyje Dar Tėvynėje _ 
apie šių vadovų gyvenimą ir veiklą. Vė- J 1940m._davėsk.vyčio/jūrųbudžioįžodį. 
liau kai kurie mokinosi kaip mėtyti* Australijoje 1950 m. pradėjo organizuo- 
bumerangą, kiti - kaip pažinti augalus. J skautus Geelonge k 1954 m buvo 
Viena grupė kartu su kun. Saulaičių * DLK Vytenio draugovės draugininku. 
susipažino su Bažnyčios senoviniais*
ženklais, dar kiti išbandė kliūtis „Inicia- * BetdaugiausiaiVytasdirbosujūrųskau- 
tyvos take“, o smagiausia tai buvo dai- * ta’s- 1956 - 57 m. buvo Nidos jūrų 
nuoti liaudies dainas. Grupės dirbo po 45 J skautų laivo vadas, 1957 m. paskirtas LSB 
min. ir po to keitėsi, ėjo į sekančią stotį, * Jūrų skautų skyriaus vedėju, ėjo ireilękitų 
kol pagaliau praėjo visas. Tą vakarą labai J su Jūros skautai surištll P^eigLl ■ Ilgametis 
smagų laužą pravedė vyr. sk. Daina * raiono vadiJU natys, o 1988 - 90 m. LSS 
Šliterytė su viešnia iš Anglijos vyr.sk. ♦ Australijos rajono vadas.
Zita Žilinskaite. Vėliau vyko naktiniai* 1996-97m. vadoVavoSydnėjausSkautų 
žaidimai. jį Židiniui, nuo 1996 m. paskirtas Akade-

Sekmadienis (sausio 5 diena) buvo * minio Skautų Sąjūdžio atstovu.
skirtas svečiams ir jubiliejui. Diena bu- * Sveikiname, Broli! 
vo labai karšta - 37 laipsniai karščio, bet * 
reikėjo pabaigti įvairius darbelius sto- * 
vykioje: atnaujinti papuošimus, ruoštis 
atvykstančių svečių sutikimui. Tą rytą 
užsiėmimai buvo pravesti buvusių skautų 
- vadovų, kurie pasakojo apie liet, skautų 
įsikūrimą Australijoje ir pirmąsias sto
vyklas: kaip miegojo po 12 žmonių vie
noje palapinėje ant šieno, o ne lovose, 
kaip maistą pristatydavo ūkvedys su 
dviračiu ir tik košę virdavo ant laužo... 
Išvietės buvo tik duobės žemėje, bet už
tai visi stovyklautojai kalbėjo tik lietuviš
kai. Kiti skautai diskutavo apie ateitį, se
nieji skautai pasakojo apie skautavimą 
Lietuvoje ir Vokietijoje. Taip, kad visi 
turėjo ko pasimokyti. Sesė Zita Prašmu- 
taitė viename stovyklavietės pastate 
suruošė parodą iš liet, skautų., veiklos 
Australijoje. Po pietų atvyko seserijos vyr.

V.s. Jonas Zinkus
ĮskautusJonasįstojodar 1932 raį 

veikusion Kėdainių tunto DLK lį 
draugovėn, kur 1935 m. davė ski 
dį, praėjo paskiltininko, skilti 
draugovės adjutanto pareigas.

1945 m. įstojo į Vokietijoje, S 
tadte susiorganizavusią DLK 
draugovę. 1946 - 47 metais - 
tunto skautų vyčių būrelio vadas, 
suorganizavo pirmąjį tremty-em 
je Senųjų Skautų gerojo darbelį 
tų židinį.

Australijoje 1962 - 64 m. ėjoj 
pareigas "Aušros" tunto vadijojel 
68 m. buvo šio tunto tuntininku. Ii 
m. - LSB Australijos rajono vade 
metų rajono vadijų narys, eilėj 
tų stovyklų viršininkas, spaudos 
jas, skautiškų ekskursijų vadovas 
atvejais vadovavo Sydnėjaus ska 
niui (1958-60,1985 - 87,1991

Sveikiname, Broli!

Aukos "Mūsų Pastogei
D. Bajalienė NSW $ 15.00 S. Abramavičius NSW
K. Grigas NSW $25.00 L. Žilytė NSW
A. Šidlauskas NSW $ 5.00 O. Meiliūnienė NSW
M. Kymantas Vic. $ 15.00 J. Kušleika NSW
J. Zablockis NSW $ 15.00 Z. Vičiulienė NSW
R. Mataitienė NSW $ 5.00 P. Baltutis Vic.
A. Griškauskas NSW $ 5.00 G. Baltutytė Vic.
A. Varkalienė Vic. $ 5.00 V. Ališauskas Vic.
A. Šerelis SA $ 5.00 A. Ramanauskas Vic.
Mrs. B. Wunderlich NSW $ 5.00 V. Bartuška Vic.
F. Luckienė Qld. 5.00 L. Milvydienė Vic.
P. Mikalauskas NSW $ 5.00 O. Aleknienė Vic.
A. Jančiauskienė Vic. $ 5.00 A. Muceniekas Vic.
V. Čerakavičius Vic. $ 5.00 V. Bakaitis NSW
P. Dabkuvienė NSW $ 5.00 Dėkojame už aukas

skautininke Birutė Banaitienė iš Bosto
no. Ji atvežė stovyklautojams sveikini
mus ir linkėjimus iš Tarybos pirmininko 
Kęstučio Jėčiaus ir visų JAV skautų. 
Popietinė dalis prasidėjo šv. Mišiomis 
stovyklos koplyčioje, kurias labai įspū
dingai atlaikė kun. v.s. A. Saulaitis ir 
v.s.kun.dr. Pr. Dauknys. Mišių metu bu
vo išvardinti ir prisiminti visi buvę rajo
no vyresnieji vadovai, kurie jau yra 
iškeliavę į amžinybę. Skautai giedojo, 
skaitė maldas ir prisiminė mirusiuosius, 
o kun. Saulaitis pasakė dienai pritaikytą 
gražų pamokslą. (B.d.)

v.s. Rasa Statkuvienė

Per vėliavos pakėlimą adjutantas 
pristatė stojįįįįkjs štabą ir paaiškino apie 
darbus, kuffloTrfeikės atlikti. Brolijos va
das ps. RimąsjSlčęjyys suorganizavo bro
lius palapinių stąįyrnę į,,o, Seserijos vado
vė v.s. Rasa .Statkuvienę, su vyresnių 
skaučių pagalba, pradėjo daryti stovyklos 
papuošimus. Iki vakarienės įsikūrimas - 
daugumoje - buvo atliktas, tad visi ruo
šėsi laužui ir dainavimui, kurį pravedė s. 
Birutė Prašmutaitė. Dainavimas pirmą 
vakarą ėjosi sunkiai, nes neturėta laiko 
parepetuoti, nebuvo dainorėlių. Bet 
sekančios dienūs laužo programa žymiai
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PADĖKA
Tėvynės Sąjunga nuoširdžiai dėkoja už paramą Savivaldybių 

kampanijoje. Prisidėjo:
V. ir M. Vilkaitis ACT $100 J. Zablockis NSV I
A. ir V. Kabaila ACT $ 150 TS Sydnėjaus sk.

.... ............ .. .......... ............. ............
PADĖKA

Brangiam vyrui ir tėvui a.a. Juozui Gi-i.šliaičiiii mirus, nu 
džiai dėkojame visiems draugams ir pažįstamiems, dalyvavusiems J 
laidotuvėse, pareiškusiems mųm^ ųžųąįąųtąižųdžiu, raštu ir spaudoje, 
visiems už pagalbą, paramą, gėlę?ar ąuj$s ,j'j(lįįsų Pastogei" skaudžioje 
šeimai valandoje. .'sL

'1 ‘ ,i: Monika Griškaitienė ir š(
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MIRUSIEJI

Sn a.a. Juozu Maksvyčiu atsisveikinant
Per dažnai mirties angelas paliečia 

iškiliausių mūsų bendruomenės narių ei
les. Vasario 2 d. Sydnėjų ir Australiją 
apskriejo liūdna žinia apie netikėtą Juo
zo Maksvyčio mirtį, skaudžiai sukrėtusi 
gausų jo draugų ir pažįstamų būrį. Ne
galima apsiprasti su mintimi, kad nebe
matysime ramios Juozo šypsenos, ne- 
begirdėsime jo gražios žemaitiškos 
tarsenos.

Sunku trumpai aprašyti šakotą Juozo 
veiklą. Jo asmenyje varžėsi atsidavimas 
mokslui, meilė muzikai ir dainai, parei
gos jausmas lietuviškam bendruomeni
niam darbui ir viskas jungėsi su gyveni
mo grožio pajutimu, su negęstančiu 
optimizmu.

Juozas Maksvytis gimė 1924 metų 
lapkričio 7 d. Grūšlaukėje, Salantų vis., 
Kretingos apskrityje, farmacininko šei
moje, vidurinis iš septynių vaikų. 1938 m. 
Tauragėje jis įstojo į skautus, gi 1944 m. 
baigė Plungės gimnaziją. Pasitraukęs į 
Vokietiją, jis įsigijo elektrotechniko spe
cialybę, 1948 m. baigdamas Nurtingen - 
Schwabisch Gmūnd lietuvių technikos 
mokyklą.

1949 m. atvykęs į Australiją, Juozas 
išpildė dviejų metų darbo sutartį fabrike 
Yallourne, Viktorijoje. Persikėlęs į 
Melboumą jis tuoj įsijungė į tautinę - 
kultūrinę veiklą, šoko tautinių šokių 
grupėje.

1952 m. Juozas persikėlė į Sydnėjų, 
kur 1954 m. rugpjūtį sukūrė darnią šeimą 
su Onute Daniškevičiūte, susilaukdamas 
dviejų dukrų - Ramutės ir Vijoletos ir, 
metams bėgant, augančio būrelio anūkų.

Studijavęs pramoninę chemiją Uni
versity of NSW, Juozas 1960 m. įsigijo 
Bachelor of Science laipsnį ir porą metų 
dirbo AGL firmoje, tada perėjo dirbti 
kaip biochemikas į St. Vincent ligoni
nę, kurioje ištarnavo iki išėjimo į pensi
ją 1987 m., būdamas hormonų tyrimo 
skyriaus vedėju.

Visą gyvenimą Juozą lydėjo daina. 
Nuo 1954 m. jis ilgesnį laiką dainavo 
„Dainos“ chore, jį matėme Algio Pluko 
„Rožytėse“, vėliau koncertavo su savo 
vadovaujama grupe „Tie patys“. Įsikūrus 
„Ansamblio“ chorui, Juozas padėjo šiam 
chorui parengti atskirus balsus, retkarčiais 
pats chorui diriguodamas koncertuose. 
Nuo 1960 m. iki 1970 m. - visą dešimtme
tį Juozas buvo dainų ir muzikos mokyto
ju Sydnėjaus Savaitgalio mokykloje:

Juozas Maksvytis yra pats sukūręs ei
lę savo dainų ir giesmių, kaip „Ilgesys“, 
kuriai parašė muziką ir žodžius. Jo aran
žuoti: „Viešpatie globok“, „Rūpintojėlis“, 
„Marijai“, „Pavasaris“, „Debesėlis“, 
„Birželis“, „Antra vasara“, „Pavasario 
daina“. Juozą matėme Sydnėjaus operos 
chore operoje „Aida“. Dar 1996 m. Juozas 
dainavo keturiuose australų choruose: 
Sydnėjaus Vyrų chore, Sydnėjaus Miš
riame chore, Beethoven 9-th Symphony 
Society chore bei University of Third Age 
chore.

Juozas atidavė savo duoklę ir teatro 
menui, nuo 1975 m. vaidindamas teatre 
„Atžala“, 1980 m. perėjęs į režisūrą bei 
teatro administraciją. Kartu su Paulium

Rūteniu, J. Maksvytis suorganizavo pirmą
jį lietuvių teatro festivalį Australijoje.

Tik atvykęs į Sydnėjų 1952 m., Juo
zas veikė su „Caritas“, su Katalikų Kultū
ros Draugija, su „Šviesa“. Jis buvo ir 
Sydnėjaus Filisterių būrelio nariu bei 
pirmininku.

1963-64 m. ir 1969-70 m. Juozas buvo 
ALB Krašto Valdybos nariu, 1970 m. 
kritišku momentu perėmęs vadovauti 
ALBendruomenei. 1973-75 m. Juozas 
buvo ALB Sydnėjaus apylinkės pir
mininku, gi G. Whitlamui pripažinus 
Baltijos kraštus sovietams, Juozas buvo 
BAG (Baltic Action Group) narys, akty
viai kovojęs už pripažinimo atšaukimą.

1983-84 m. J. Maksvytis vėl ALB 
Krašto Valdybos narys ir kartu ALB 
Kultūros Tarybos pirmininkas. Jo veiklos 
negalėjo pristabdyti ir širdies operacija 
(bypass) 1985 metais.

1987 m. išėjęs į pensiją iš St. Vincent 
ligoninės, 1988 m. Juozas studijavo 
filosofiją ir istoriją Macquarie universi
tete, 1991-92 m. lankė muziejaus vadovų 
kursus (baigė 1992.XI.), o nuo 1993 m. iki 
mirties dirbo su University of Third Age.

1989-90 m. Juozą vėl matome ALB 
vadovybėje, Krašto Valdybos pirmininku, 
o nuo 1995 m. jis aktyviai įsijungė į „Ko
vo“ sporto klubo golfo sekciją.

Vasario 7 d. pilnutėlė bažnyčia Juozo 
draugų ir pažįstamų susirinko paskuti
niam atsisveikinimui į kun. P. Martūzo 
laikomas pamaldas. Atsisveikinimo žodį 
tarė ALB Krašto V-bos pirmininkas dr. V. 
Doniela, Sporto Klubo vardu - A. Dudaitis, 
draugų -dr. B. Vingilis, gi A. Kramilius- 
ALB Sydnėjaus Apylinkės V-bos vardu. 
Krematoriume angliškai gausiems Juozo 
draugams australams tarė dr. Irena 
Bagdonienė, šeimos vardu - Juozo žentas 
Martin Braach. Juozą pomirtinėn kelio
nėn palydėjo Lietuvos himnas ir Hande- 
liooratorijos „Mesijas“ garsai, paties Juozo 
su Sydnėjaus Mišriu choro įdainuoti.

Romėnų poeto Catullus žodžiais, tartais 
prie savo brolio kapo - Ave atque Vale, 
Juozai! Vytautas Patašius

* * #
Vasario 7 d., laike J. Maksvyčio 

laidotuvių apeigų bažnyčioje, keturi 
kalbėtojai paminėjo visą jo veiklą, 
daugumoje liečiančią kultūrinę bei vi
suomeninę sritį. Tačiau Juozo Maksvyčio

gyvenime svarbiausias ir rizikingiausias 
ėjimas buvo politinis: 1944 m. pradžioje 
įstojimas į gen. P. Plechavičiaus Vietinę 
Rinktinę. Jis nepasitraukė į Vakarus kaip 
dauguma politinių pabėgėlių, bet jis, kaip 
„plechavičiukas“, buvo prievarta išvež
tas. Jeigu ne šis įstojimas į Vietinę Rink
tinę, Juozas greičiausia būtų likęs Lietu

Pagerbdamas
ii.il. Juozą Maksvytį, 

vietoje gėlių ant jo kapo aukoju "Mūsų Pastogei“ $ 50.
Vytautas Patašius

Pagerbdamas
a.a. Viktoro Jaro

atminimą, vietoje gėlių aukoju “Mūsų Pastogei" $ 50.
Vytautas Patašius

Šeimos draugui
A. f A. Viktorui Jarui

miras, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai Aidai, Jonui bei kitiems. Drauge 
liūdime.

Savickų šeima: kun. Alfonsas, Alfa, Virginija, Loreta

Pagerbdami šviesų
a.a. Viktoro Jaro

atminimą, vietoje gėlių ant jo kapo “Mūsų Pastogei" aukojame $ 20.
Danutė ir Stasys Skoruliai

Pagerbdama
A. f A. Viktorą Jarą

"Mūsų Pastogei" aukoju $ 20.
Sophia Saparas

Brangiam draugui
A. f A. Viktorui Jarui htfVVIE '■ •

staiga mirus, giliai užjaučiame žmoną Aidą, brolį Raimondą, artimuosius ir 
draugus. Kartu liūdime .................

Zina Motiejūniene, Snieguole Gustafson,
„„ Laima Brosnan, N. Z., Steponas Motiejūnas

P.S. Vietoje gėlių ant jo kapo aukojame "Mūsų Pastogei" $ 50.

A. f A. Viktorui Jarui
miras, jo žmonai Aidai reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. Šviesiam 
Velionio atminimui - nevystančios gėlėsJJMūsų Pastogei" - $ 20.

Marijona ir Juozas Koliavas

Miras
A. f A. Gintautui Sakalauskui,

nuoširdžiai užjaučiame sūnų, seserį Zitą Andriukaitienę ir visą šeimą.
A. P. Marašinskai, A. Pauliukonienė,

K. Ridikienė, B. Ropienė

A. y A. Gintui Sakalauskui
miras, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo seseriai Zitai ir giminėms.

Magdalena Migevičienė 
Irena ir Algis Dudaičiai

A. f A. Gintui Sakalauskui
miras, seserį Zitą Andriukaitienę ir brolį Antaną su šeimomis, giminaites Eleną 
ir Zitą Gelgaudišky, liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame. Kartu liūdime.

V. ir P. Antanaičiai
M. ir A. Reisgiai

Prisimindama savo mirusį vyrą
a.a. Juozą Griškaitį

"Mūsų Pastogei" aukoju $ 50.
Monika Griškaitienė

voje.
Įsisteigus 1963 m. anglų kalba lei

džiamam antikomunistiniam žurnalui 
„News Digest International“, Juozas pri
sidėjo prie jo leidimo, perimdamas kurį 
laiką kasininko pareigas ir organizuoda
mas žurnalo finansavimą.

J. P. Kedys
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Diskusinė popietė
Sekmadienį, kovo 9 d., 2 vai. po pietų Lietuvių Namuose Bankstowne Tėvynės 

Sąjungos Sydnėjaus skyrius rengia diskusinę popietę. Kalbės: dr. Danius Kairaitis 
"ALB ateities perspektyvoje", ir dr. Vytautas Doniela "Sovietinis paveldas septintais 
metais po Kovo Vienuoliktosios". Visi maloniai kviečiami apsilankyti.

Tėvynės Sąjungos Sydnėjaus sk. valdyba

l<— Dantų gydytoja
Angonita (Nita) Wallis praneša, kad ji dabar dirba:

antradieniais ir ketvirtadieniais -8.30-7 vai. 46 Urunga PDE, 
Miranda, tel. 9525 9877
trečiadieniais - 8.30-5 vai. Level 2, Country Centre, 74 Castlereagh St, 
Sydney, tel. 9233 4733 (prieš Sky Garden)________ __________________J

Sydnėjaus Skautų Židinio nariams
Pranešame, kad kovo 16 d. (sekmadienį), 2 vai. po pietų, šaukiama Sydnėjaus 

Skautų Židinio metine sueiga. Jos meni rinksime naują Židinio vadovybę, tarsimės 
rajono 50-mečio minėjimo ir kitais svarbiais ateities veiklos reikalais. Vyks LSS 
Geležinio Vilko ordino įteikimas. I sueigą kviečiami ir visi buvę Sydnėjaus skautai(tės).

Židinio tėvūnas ir kanclerė

TALKOS 
PRANEŠIMAS

Nuo kovo 1, 1997, natinėms lt atnaujinamiems 
indėliam* galioja sekantys procentai;

Terminuoti indėliai:
— .d£ v

12rxiėn^ 5.50%
6 mėn. 5.25%
3 mėn. 5.oo%

L Sąskaitos minimumas $500

Mėnesinių palūkanų 
sąskaita (Min.sio.ooo) 5.00%

Terminui pasibaigus, indėlį galima Išimti ar 
pervesti Į kitą sąskaitą. Palūkanos Įmokamos 
į einamąją sąskaitą, jei klientas nepraneša 
savo pageidavimo, sąskaita automatiškai 
pervedama į naują, tokį patį terminuotą 
Indėlį. Pinigus iš terminuotų indėlių galima 
išimti terminui nesuėjus. Tuo atveju mokama 
tik 2% už išimtus pinigus.

Einamosios sąskaitos:

TALKA 
INFORMATION

The following interest rates apply from March 1. 1997 
for all new and renewed deposits:

Term Deposits:
12 month 5.50%
6 month 5.25%
3 month 5,oo%

Account minimum $500
Monthly interest
account (Min. sio.oooi 5.00%

On maturity, the deposit and interest may be 
withdrawn or transferred to other accounts. If 
the client does not notify his/her Intentions, 
the account is au’omatically rolled over for 
another equal term at current Interest rate.
Withdrawals may be made from term 
deposits before maturity date. In such case 
only 2% Is payable on the withdrawn sum.

Current Accounts:
$5000 + 4%
$1000-$4999 3%
$l.oo-$999 2%

$5000 + ' 4%
$1000-$4999 3%
$l.oo-$999 2%

Paskolos:
Su turto užstatu 7.5%
NAUJOS paskolos Z n/ 
pirmieji 12 mėn. viri $20,000 0.0 /o

Su garantuotojais 13%
'iki $10,000 ' 1 0 0/

Asmeninės 1 /o
iki $5,000

Talka vltimlndlu* paskolų procentu* gali keisti motu b6gyje 
atsilvelgiani Į banku ir finansinių įstaigų siūlomu* procentus.

Loans:
Mortgage security 7 5%

NEW loans over$20,000 A n 0/ 
capped for 12 mth.. v.U /O

Guarantor secured 13%
Personal 13%

up to $5,000
loan Interest rales may be varied during the year depending on 

current interest rales olleted by bank* and other societies.

Adelaide 8362 7377 
Melbourne 9328 3466
Sydney 9796 8662

LIETUVIU KOOPERATINĖ

Adelaide 8362 7377 
Melbourne 9328 3466
Sydney 9796 8662

LITHUANIAN CO-OPERATIVE==tal
KREDITO C

KA TALKA ==
CREDIT SOCIETY LTDRAUGIJA

Melbourne Lietuvių Pensininkų Sąjungos nariams
Kovo 18 d., antradienį, ruošiama 1 dienos ekskursija į Wodongą.
Balandžio 14 d. ruošiama ekskursija į Eden ir apylinkes. 5 dienų ekskursija kainuos 

$ 265. Smulkesnė informacija bus pateikta per sekantį susirinkimą, kuris įvyks kovo 11 
d. Neužsirašę, bet norintįs dalyvauti, paskambinkite. Sekretorė

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
+ Funerals of Distinction +

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parų.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

VARASIfflt - MUZIRA - ŠORIAI 1
Data: PENKTADIENIS, balandžio 18 d.

7 vai. vakaro - gėrimai (veltui) prieš vakarienę
8 vai. vakaro - 3 patiekalų vakarienė su vynu.

Gros muzikantas ■ Šokiai . Laimingas durų prizas
Kaina: $ 20 asmeniui
Bilietus užsisakyti iš anksto iki balandžio 13 d. 
(sckmatl) Bilietai prie durų neparduodami.

Dėl bilietų skambinti Lietuvių Klubo Ponių Komitetui:
Elenai Erzikov - 9610 2540
Laurai Belkienei - 9791 9557

’°"04’- AUKOS
Iaustraujos 

LIETUVIŲ 

FONDUI

$ 50 - J. Balčiūnas (2320) - Vic. A J 

Juozo Šalūgos atminimui, mirusiant, 
Chicago.

Valdybos vardu dėkoju už auką.

Viktoras Ališauskas ' 

AL Fondo iždininką (

RENKITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ,
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, švietimą, 
meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei 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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba |

Prenumeruokitės Jaužinios!
Australijos Lietuvių Jaunimo S-ga kviečia tautiečius užsisakyti jos leidžiamą nepej 

riodinį žurnalą JAUŽINIOS, kuriose rašoma lietuvių ir anglų kalbomis jaunimai 
rūpimomis temomis. Metinė prenumerata $ 20. Į užsienį oro paštu - $ 30.

Prenumeratos mokestį (čekiu ar Money orderiu) siųsti adresu: Jaužinios Suscrip1 
tions, P.O. Box 132, Hawthorn, Vie., 3122, pridedant vardą/pavardę bei adresą. i

Brisbanės tautiečiams
Pirmadieniais, 7 vai. po pietų Lietuvių Namuose, 49 Gladston Rd., Highgate Hil ’ 

yra ruošiamos lietuviškų pašnekesių pamokos. Joms vadovauja iš Lietuvos atvyki?. 
Greta Montvilaitė. Ji yra Vilniaus universiteto studentė, gilinasi žinias Queensland^ 
universitete. Norintieji pramokti lietuvių kalbos, prašomi apsilankyti pamokose. (

* * * |
Kotryna Milvydienė suorganizavo mokyklinio amžiaus vaikų tautinių šokių grup j 

Šokėjai repetuoja kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį, tuojau po pietų Lietuti. 
Namuose. Būtų malonu matyti daugiau vaikučių, šokančių šiame būrelyje. |

Brisbaniel j

Į.l
Mūsų Pastogė |

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY Į
Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. , j

Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 i
Redaktorius Bronius Žalys. ® * * Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 3233 | 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Už skelbimų turini redakcija neatsako. I <
Prenumerata metams $ 45 U žsienyje paprastu paštu $ 60 N. Zelandijoje oro paštu $ 75 lh

U žsienyje oro paštu $ 100
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