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į Lietuvos įvykių apžvalga j
Liietuvas artėjimas prie NATO 

narystės
Atstačiusi nepriklausomybę, Lietuva 

veidu nusisuko į Vakarus ir Vyriausybės 
vyrrai bei moterys šnekėjo apie įsijungimų 
į Vakarų struktūras. Tačiau, padaryta buvo 
mažai, nes Vyriausybė nepažino tų struk
tūrų sudėties, jų mechanizmo, tad ir neturė
jo plano kaip į jas įsijungti. Gal pirmas 
raginąs balsas atėjo iš prity ntsio ilgamečio 

I diplomato ir nepriklausomos Lietuvos 
' patikėtinio Stasio Lozoraičio, kuris sakė 

„saugokite Lietuvos sienas!“. Savanoriai, 
- sėkmingai apgynę Parlamento rūmus nuo 
i OMON'o smurto antpuolių, jungėsi į 
■t SKAT dalinius ginti Lietuvos sienų, jos 

teritorijos.
Naujai atsistačiusiai valstybei reikėjo 

j atskiros profesionalios sienų apsaugos ir 
i saios kariuomenės, kuri būtų pavaldi 
jcivilinei vyriausybei. Renkantis kadrus 

I buvo tik vienas kelias - rinktis juos iš bu- 
vuios sovietų Raudonosios armijos kad- 
rų Tad nenuostabu, kad ši kariuomenė 
buvokuriama pagal sovietinį modelį. Su ja 

; į JNATO tikrai nebuvo galima įsijungti.
Jau tada Amerikos lietuviai susirūpino, 

hw tokia kariuomenė vargu ar galės lai- 

d duoti Lietuvos nepriklausomybę, o apie 
Į LLietuvos įsijungimą į NATO nebuvo nei 
kaaibos. Amerikoje buvo nemažai į pensiją 
išėjusių lietuvių kilmės aukštų karininkų, 
kurių amžiaus pajėgumas dar bu vo pakan- 
kanas ir lietu vių kalba patenkinama ar net 
girs. Šie aukšto rango buvę Amerikos 
karininkai buvo kviesti patarėjais į Lietu- 

j vą.Tad pirmas ir tvirtas žingsnis į NATO 
■ buvo padarytas ramiai ir be jokių fanfarų, 
i Didelė politinė nelaimė Lietuvą ištiko 
I 1992 metų gale, kada po LDDP sparnu 
susispietę komunistai laimėjo Seimo 
linkimus, o greit ir prezidento postą. 
Jungimasis į Vakarų struktūras, ypač į 
NATO, buvo pamirštas. Nesulaukus 
ekonominės paramos ar bent nuolaidų iš 
Rytų, Vyriausybė buvo priversta daugiau 
dėmesio skirti Vakarams. Vyriausybės 
vyrai sakinio pradžioje išreikšdavo norą 
jjungūs į Vakarų struktūras, o jo pabaigoje 
-•kad tai neturėtų pažeisti Rusijos inte- 
nresų. Tai tęsėsi porą metų.

Praeitų metų bėgyje NATO vadovy- 
1 bėirpavienės valstybės,oypačJAV parei- 
ggūnai, pradėjo šnekėti apie naujų narių 
I priėmimą į NATO, tai yra apie organi- 
! žarijos praplėtimą į Rytus. Lietuvos 
1 konservatorių opozicija ir Amerikos lie- 
i tuviai padarė Vyriausybei didelį spaudi- 
| mą. kad ji tvirtai pasisakytų už Lietuvos 
Į jungimąsi į NATO. Lietuva tai padarė ir ji 
t to laikosi šiandien. Per šiuos kelis metus 
I Lietuvos kariuomene buvo pertvarkyta, 
I kad priartėtų prie NATO standartų. Tiesa. 
; ginkluote ji neprilygsta NATO standartui, 
į bet tai su Vakarų pagalba lengvai pa

siekiama. Į NATO Lietuva galėtų būti 
greitai priimta.

Šiandien Lietuva, kaip ir kitos Baltijos 
šalys, pasidarė didžiųjų valstybių derybų 
objektu irgalbūtšių derybų aukomis, kaip 
tai buvo prieš pusšimtį metų Jaltoje. 50 
metų Rusiškos vergovės baltiečiai nie
kada nepamirš, tad ir šiandien jų baimė 
yra reali ir visiems suprantama. Tikėki
me, kad supras ir tie, kurie šį „bandelį“ 
veda, o ypač Maskvos ponai.

Paskutiniu metu Vakarų šalyse jau
čiamas pesimizmas NATO plėtrai. 
Stipriausi plėtros šalininkai yra Šiaurės 
Europos šalys, JAV ir Vokietija, tai yra 
tos NATO šalys, kurios turi atlaikyti ga
limą Rusijos įtaką. Siūlymas ribotas, 
žadama kviesti tik Lenkiją, Čekiją ir 
Vengriją. Apie tolimesnį šalių priėmimą 
sakoma, kad joms kol kas durys uždary
tos, bet kartu ir ne galutinai užrakintos.

Rusija, pajutusi tokį Vakarų neryž
tingumą, statė griežtus reikalavimus. Ji 
reikalavo, kad Rusija turi kartu su kitomis 
NATO šalimis daryti sprendimus ir kad 
NATO šalys garantuotų Rusijos nelie
čiamumą. NATO siūlo, kad tarp NATO 
ir Rusijos būtų pasirašyta ne teisinė, o 
politinė bendradarbiavimo charta, bet be 
veto teisės. NATO sutiko ir atidarė duris, 
kviesdama Rusiją pasitarimams. Toks 
NATO nusileidimas ir klūpčiojimas Ru
sijai, išgąsdino ne tik Lietuvą, bet ir Len
kiją. Pasitarimuose Rusija gali smarkiai 
įtakoti naujų narių priėmimą. Be to ji 
reikalauja, kad naujų narių teritorijose 
negalima dislokuoti nei branduolinių 
ginklų, nei įdiegti NATO infrastruktūros, 
kaip pavyzdžiui, išplėsti aerouostus, 
sandėliuoti ginklus ir t.t.

Lenkijos užsienio reikalų min. Darjus 
Rosač kovo 12-tą dieną išskubėjo pasi
tarimams į Washington‘ą. Ten, kaip 
pranešė LER, JAV užsienio reikalų min. 
Madelein Albright pasakiusi, kad „labai 
klaidinga mūsų pasitarimus su Rusija 
laikyti nuolaidomis. Rusija neturės veto 
teisės NATO reikaluose ar Santarvės 
viduje. Rusija turės balsą“. Ji užtikrino 
Rosač, jog dėl visų sprendimų santarvė 
konsultuosis su Lenkija.

Savaitę prieš tai, kovo 7-9 dienomis, 
Jungtinė Baltų Organizacija Amerikoje 
suruošė Washington'e aukšto lygio kon
ferenciją atremti Rusijos antibaltišką 
retorikų ir iškelti Baltijos šalių saugumui 
ir vientisumui gręsiančius pavojus. 
J A Valstybės departamento vykloma „Tris 
už Tris“ iniciatyva, galinti atiduoti Lie
tuvą Rusijos Įtakai. Maskva pastačiusi 
Washington'ui tokias sąlygas: „Mes 
sutiksime, kad Lenkija, Čekija ir Vengri
ja įstotų į NATO, jei trys Baltijos šalys 
bus pripažintos Rusijos saugumo objek
tais ir jos nebus priimtos į NATO Lietu-

Prie Tremtinių namų Vilniuje. Iš k.: statybos priežiūros inžinierius Leonas Au- 
gaitis, Tremtinių grįžimo fondo valdybos pirm. Vytautas Cinauskas ir Kanados 
lietuvių bendruomenės atstovas Vytautas Bireta. (žiūr. str. 5 psl.)
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vių Bendruomenė tvirtina, kad tam nusi
leidusi JAV.

Lietuvos padėtį konferencijoje išdėstė 
Lietuvos ambasadorius Washingtone. Da
nijos ambasadorius Washingtone pasakė, 
kad Danija aktyviai remia Lietuvos įstoji
mą į NATO. Lietuvių kilmės JAV se
natorius demokratas Richard Durbin ra
gino Amerikos baltiečius spausti kongresą, 
kad palaikyti NATO plėtrą. Svarbu, kad 
■kongresas palaikytų Baltijos saugumo 
poreikius ir kad tai būtų keliama pa
sitarimuose. Ten buvę JAV oficialūs 
atstovai kartojo frazę: „Durys į NATO 
jums neuždarytos, bet kol kas ir ne atida- 
ros“, pranešė LER.

Keista JAV politika Baltijos šalių 
atžvilgiu ir tūpčiojimas prieš Maskvą 
daug kam nesuprantamas ir laikomas 
Baltijos šalims daroma skriauda. Visi, 
paskutiniu laiku buvę JAV gynybos mi
nistrai yra pasisakę už Baltijos šalių 
priėmimą į NATO ir tai dėl bendro Euro
pos saugumo. Atrodo, kad jie nemano, jog 
Baltijos šalys esančios neapginamos, kaip 
tai prieš kiek metų yra pasisakę generolai. 
Tikriausiai Čečėnija parodė Rusijos mi- 
litarinį „pajėgumą". Buvęs JAV užsienio 
reikalų min. Kissinger pareiškė, kad 
negirdėta, jog karinė santarvė maldautų 
susilpnėjusį oponentą.

Amerika jautė didelį Rytų Europos ša
lių nepasitenkinimą darant sandėrius su 
Rusija. Likus vos dviem dienoms prieš 
Helsinkio susitikimą Amerika pareiškė, 
kad Amerikos ir Rusijos prezidentų su
sitikime Helsinkyje kovo 21 d„ apie Vidu
rio ir Rytų Europos valstybių dalybas 
nebus kalbama ir kad jų interesai nebus 
paaukoti dėl Ame rikosirNATOmėginimų 
sukurti Rusijai partnerystės vaidmenį 
Europoje.

Tačiau. Baltijos valstybės. Lenkija. 
Čekija ir Vengri ja nuogąstauja, kad Ame

rikos mėginimai sušvelninti Rusijos prie- 
šinimasį NATO plėtrai gali baigtis tuo, 
kad nuolaidos susilpnins NATO saugumo 
garantijas dabar stojančioms narėms ir 
neribotam laikui nukels antrąjį santarvės 
plėtrosratą,paliekantBaltijos šalis už borto.

Klausimas taip ir lieka neatsakytas: 
kodėl Amerika taip tūpčioja apie Rusiją ir 
kokie yra kiti Amerikos interesai kur Ru
sija gali jai padėti?

Prieš pat Helsinkio pasitarimus, kaip 
pranešė LER, JAV užsienio reikalų min. 
Madelein Albright pasakė, kad „ameri
kiečiai įsivaizduoja Europos saugumą tik 
pilnutinai dalyvaujant Rusijai. Rusijos 
dalyvavimas paskatintų Rusijos ir NATO 
susitarimą“. Toliau ji pareiškė, kad „per 
Helsinkio susitikimą Clinton pasiūlys 
patenkinti Rusijos norą, kad vidurio Eu
ropos kraštuose nebūtų išdėstytas bran
duolinis ginklas ir užsienio karinės pajė
gos. Clinton nesiruošia į nieką iškeisti 
Vidurio Europos kraštų teisių, nes to 
neleidžia istorija ir teisingumas“.

Kovo 20 d. nuvykęs į Helsinkį, JAV 
prezidentas Bill Clinton Suomijos pre
zidentui Marti Aktisaar pareiškė, kad 
JAV atmeta Rusijos reikalavimus, kad 
Baltijos šalys ir buvusios Sovietų Sąjun
gos respublikos nebūtų priimtos į NATO. 
Santarvės durys nebus uždarytos ir šiemet 
į NATO kviečiamos valstybės nebus 
paskutinės. Nėraabejonės.kadper eilę sa
vaičių daugybė protestų Amerikoje, Rytų 
Europoje ir Vakarų spaudoje turėjo didelę 
įtaką Clinton’o kietai laikysenai prieš 
Rusijos hegemoninę užmačią.

Nors kovo 21 dienos pasitarimuose du 
trečdaliai laiko buvo praleista NATO 
plėtimo reikalams, susitarimo nebuvo 
pasiekta. Clinton’as užtikrino, kad NATO 
bus plečiamas ir pridūrė, kad Jelcin’as 
tebesilaiko vienareikšmiškos nuomones.
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jog tai klaida. Buvo susitarta dėl įprasti
nės ginkluotės Europoje. Clinton'as pa
žadėjo, kad Amerika rems Rusijos pri
ėmimą į G7 susitikimą ir tai virs G8. Be to 
priims ją į .Paryžiaus klubą“. Bus toliau 
tariamasi, kad Rusija pasirašytų chaną su 
NATO.

Vilniaus bankas profesionalus
Iš keturiolikos Lietuvos komercinių 

bankų, trijų - Vilniaus, Hermio ir Ūkio 
bankų - didžioji akcijų dalis priklauso 
užsienio investuotojams. Vilniaus banko 
net apie 90% akcijų priklauso stambiems 
užsienio investuotojams. Tai reiškia, kad 
bankas aukštai vertinamas užsienyje. 
Banko akcijų kainos išaugusios penkis 
kartus.

Banko valdybos pirm. Julius Niedvaras 
pasidžiaugė 1996 m. banko rezultatais. 
Banko turtas padidėjo 2.4 kartų, paskolų 
portfelis išaugo 110%, nuolat didėjo 
grynosios banko pajamos, pasitikėjimas 
banku nesušlubavo. Tad bankas neketina 
keisti savo veiklos strategijos ir likti kaip 
iki šiol „atsargiai agresyviu“.

Niedvaras skundėsi, kad rezultatai bū
tų buvę dar geresni, bet augant klientų 
skaičiui, dėl netikusių ir pasenusių ban
kininkystės įstatymų, sunku juos aptarnau
ti. Kreipėsi į Seimą Pažadėjo, bet pažadai liko pa
žadais, o štampų štampukų privalumai kaip bu
vo, taip ir liko. Bankas yra įsivedęs tarptautinį 
audito standartą ir sulig juo padarė 24 
milijonų litų pelną. Su lietuvišku auditu 
pelnas būtų buvęs didesnis. Bankas 
pageidauja, kad visų įmonių auditai būtų 
daromi tarptautiniu standartu. Tada 
bankams ir užsienio investitoriams ats
kaitomybės būtų daromos tarptautiniu 
standartu. Tada bankams ir užsienio 
investitoriams atskaitomybės būtų pati
kimesnės. Rusija jau turi tai, ko laukia 
Lietuva, sako Niedvaras. Toliau jis sako, 
kad Lietuvos žmonės dar nepasitiki na
cionaline lito valiuta ir bankų sąskaitose 
daugiau pinigų laiko tvirtomis užsienio 
valiutomis. Lietuvos įstatymai bankui 
draudžia teikti kreditus užsienio valiuta, 
tad neįmanoma užsienyje kredituoti biznį.

Amerikos lietuvių delegacija 
Vilniuje

Amerikos Lietuvių Bendruomenės 
(ALB) atstovai kovo 14 d. Vilniuje tarėsi 
su parlamento atstovais dėl artimesnio 
bendradarbiavimo. Valdybos pirm. Regina 
Narušienė pareiškė, kad svarbiausia yra 
jaustis esant integralia tauta.

Spaudos konferencijoje Seimo pūro, 
pavaduotojas Feliksas Palubinskas (buv. 
amerikietis) pareiškė, jog svarbu kad 
išeivija ir Lietuvos lietuviai bendra
darbiautų. Tai abipusiškai naudinga. Už
sienio lietuviai gali daug kuo padėti Lie
tuvai.

ALB Tarybos narė Liuda Rugenienė 
pastebėjo, jog kultūrinis bendradarbia
vimas jau išsivystęs. Amerikos lietuviai 
organizuoja Amerikos universitetuose 
Mažvydo knygos minėjimus, siekdami 
supažindinti žmones su Karaliaučiaus 
srities istorija.

ALB Tarybos narys Juozas Vardys 
aptarė išeivių grįžimo į tėvynę galimy
bes. Jis teigė, kad pagrindinė kliūtis yra. 
tikslios informacijos stoka apie grįžimo 
procedūrą, butų suradimą, medicinos pa- 
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galbą bankininkystę ir daugelį kitų reikalų 
norinčiam sugrįžti.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
(PLB) atstovas Lietuvoje Juozas Gaila ne
patenkintas, jog vienos šalies Liet. Ben
druomenė užlindo PLB už akių. Mes turi
me kitų šalių LB, kaip Kanados, Austra
lijos ir t.t. J. Gaila skeptiškai vertina išei
vių grįžimo į tėvynę perspektyvas. „Tie, 
kurie galėtų daug duoti tėvynei, dirba sa
vo darbą išeivijoje ir į Lietuvą nesugrįš, f 
Lietuvą sugrįžti gali tik pensijinio am
žiaus žmonės, o juos raginti grįžti kol ban
kai nestabilūs, nusikaltimai gausūs, būtų 
neatsakinga“, sakė Juozas Gailą

PLB Valdybos pirm.
Bronius Nainys Vilniuje

Kovo 19 d. Bronius Nainys susitiko su 
Seimo pirm. Vytautu Landsbergiu. Jie 
aptarė š. m. liepos mėn. pradžioje Vilniuje 
įvyksiančio PLB devinto Seimo reikalus. 
Dalyvaus lietuviai iš 30 pasaulio šalių. 
Viso 157 bendruomenių atstovai. Į garbės 
prezidiumą bus kviečiami: prezidentas 
Algirdas Brazauskas, Seimo pirm. Vytautas 
Landsbergis, min. pirm. Gediminas Vag
norius, bažnyčios atstovai.

B. Nainys prašė V. Landsbergio pa- ■ 
galbos lietuviams, gyvenantiems Rusijo
je, kurie neturi nei lėšų atvykti į Vilnių, nei 
už ką gyventi Vilniuje Seimo sesijos metu. 
Svarbiausia svarstytina problema bus - 
kaip išlikti lietuviais?

Aptarėjie irkitusreikalus, kaip vaikaičių 
pilietybės įsigijimas ir turto paveldėjimas. 
Valdas Adamkus kandidatuoja

į prezidentus
Valdas Adamkus vėl atvykęs į Lietuvą ■ 

pareiškė, kad jis kandidatuos į Lietuvos 
prezidęnto postą. Jis sakė, kad vasario 14 
d. jis atsistatydino iš Amerikos Gamtos 
apsaugos agentūros vidurio vakarų regio
no administratoriaus pareigų ir iki gegu
žės 5 d. perduos postą savo įpėdiniui. Vi
są gyvenimą jis žinojo esąs Lietuvos pi
lietis, visą savo gyvenimą dirbo Lietuvos 
naudai ir turįs prigimtinę teisę kandida-. 
tuoti į prezidentus. Yra pasiruošęs atsisa
kyti JAV pilietybės.

Apie kitų teigimą esą jis negyvena 
Lietuvoje, atsakė, kad nebūtina 365 dienąs 
gyventi kaip vieną dieną ir neišeiti už durų, . 
kad galėtum būti tautos nariu. Nuo 1972- 
tų metų aš beveik kiekvienais metais bū
nu Lietuvoje ir ne po vieną, bet po keletą j 
kartų, todėl suprantu žmonių vargus ir 
Lietuvos problemas, sakė Adamkus. Jis- 
sakė nepriklausąs nei vienai partijai ir ke
tina ieškoti paramos iš visuomeninių ir 
politinių organizacijų. Toliau jis pabrėžė 
savo administracinius sugebėjimus spren
džiant aukšto lygio klausimus.

Lietuvos žmonių tarpe Valdas Adam
kus-turi palyginti aukštą įvertinimą. Jei 
dabartinis prezidentas Algirdas Bra
zauskas dėl nuolatinių susikirtimų su 
Parlamentu ir jo viešosios nuomonės 
vertinimo kritimo nekandidatuotų, Adam
kus turi galimybę laimėti prezidento postą. 
Daug priklausys ir nuo Amerikos lietuvių 
paramos. Bent šiuo metu, Amerikos lie
tuviai tam didelio dėmesio neskiria.

Spaudai paruošė Anskis Reisgys

" " BENDRADARBIAMS
Dėl korespondencijos gausos, ne visi 

atsiųsti straipsniai, laiškai, nekrologai t 
tilpo į šį "M.P." nr. Juos spausdinsime se-1 
kančiuose numeriuose. [

Dėkoju už bendradarbiavimą! Red.’

Trumpai iš visur
nis. Buvęs Kinijos diktatorius Čiang Kai 
Šėkas mirė Taivane 1975 metais.

Kovo 17 d. Papua N. Gvinėjos ka
riuomenės vadas b. gen. Jerry Singirok 
apkaltino min. pirmininką Sir Julius 
Chan nelegaliais sandėriais su Sandine 
International organizaciją pasiūliusia 
samdinius karius, likviduojant Bougan vil- 
le salos sukilimą. Generolas Singirok Gelbėjimo Komitetas, reikalaująs pre- 
pareikalavo min. pirmininko atsista
tydinimo, bet pats buvo atleistas kovo 18 d.

Kariuomenė atsisakė paklusti naujai 
paskirto pulk. Alfredo Aikung, o b. gen. 
Singirok šalininkas majoras WalterEnuma 
faktiškai perėmė kariuomenės vadovybę 
ir privertė PNG vyriausybę suspenduoti 
sutartį su Sandine International ir pažadė
ti pravesti tardymą dėl sutarties užkulisių 
išaiškimimo.

PNG sostinėje Port Moresby siautė 
riaušės, susidūrimai su policiją Australija 
atsisakė siųsti savo karius paremti PNG 
vyriausybę. Visgi, Australijoskariuomenė 
yra parengties stovyje, pasiruošusi padėti 
evakuoti australų piliečius, jei padėtis 
pablogėtų.

Abeji Lenkijos parlamento rūmai 
priėmė naujos konstitucijos projektą 
inkorporuodami į jį eilę Katalikų Bažny
čios reikalavimų. Tai pirmoji konstitucija 
po komunistinės valdžios pašalinimo. 
Kad konstitucija įsigalėtų, ją turi patvir
tinti prezidentas, o tada ją turi referendu
mu priimti balsuotojai.

Penktoji didumu tabako pramonės 
bendrovė JAV, Liggett firmą pripažino, 
kad tabakas kenkia sveikatai, kad Liggett 
ir kitos firmos drauge manipuliavę medi
cinos tyrimų rezultatais. Savo prisi
pažinimu Liggett firma (Chesterfield ci
garetės) bando sustabdyti jai iškeltas by
las ir apriboti priteistų ieškinių dydį.

Kovo 20 d. New York‘e gyvenanti ge
neralisimo Čiang Kai Šėko našlė Soong 
Mayling atšventė savo šimtąjį gimtadienį. 
Ji gimė 1898 metais, bet kiniečių papročiu, 
pridedami vieneri metai, t.y. gimimo die
na skaičiuojama kaip pirmasis gimtadie-

Savivaldybių rinkimus laimi dešinieji
Savivaldybių rinkimų rezultatai galu

tinai dar nėra suskaičiuoti, tačiau vėliau
siomis žiniomis (kovo 24 d. iš Vyriausios 
rinkimų komisijos), dešiniosios partijos 
rinkimus laimėjo gana stipria persvara. 
Dešiniųjų (ypač Tėvynės Sąjungos ir 
Krikščionių demokratų) rankose bus be
veik visi didieji miestai ir dauguma rajo
nų savivaldybių. Šitas laimėjimas bus 
didelė parama dabartinei Landsbergio - 
Vagnoriaus vyriausybei.

Į savivaldybių tarybas bus išrinkta iš 
viso 1484 asmenys. Šiuo metu pagal par
tijų sąrašus jau išrinkta:

Tėvynės Sąjunga (LK) 440
LDDP 203
Krikš. demokr. 174
Socialdemokr. 123
Centro sąjunga 119
Valstiečių partija 82
Liberalų sąjunga 46

Albanija tebėra pilietinio karo grėsmė-! 
je. Šiaurinė valstybės dalis palaiko pte-j 
zidentą Sali Berišą pietinę valdo Tautinį!

zidento atsistatydinimo, gi sostinėje Ti-I 
ranoje siaučia anarchija. Apie 10 000 alba
nų pabėgo laivais į Italiją daug bėglią 
priėmė Graikija.

Įvykiai Albanijoje paskatino Graikija 
pirmą kartą po Jugoslavijos subyrėjime! 
užmegsti draugiškesnius ryšius su Ma
kedonija. Abiejose valstybėse gyvena daug 
albanų ir abi jos siekia išvengti neramu
mų savo teritorijose.

Kovo 22 d. Dominikonų respublika, 
Japonijos prašomą sutiko duoti diploma
tinį prieglobstį marksistams sukilėliams 
kurie virš trijų mėnesių laikosi užsi
barikadavę Japonijos ambasadoje Limo
je, Pere sostinėje, su 72 įkaitais. Kuba irgi 
sutinka priimti šiuos sukilėlius.

Didesnę Afganistano dalį užvaldę 
Talibaan musulmonai ekstremistai įsakė 
visų namų savininkams uždažyti namų 
langus iki dviejų metrų aukščio, kad 
praeiviai netyčia nepamatytų namų viduje 
moterų be šydo ant veido. Uždrausta mo
teris fotografuoti, išskyras paso nuotraukai. 
Moterų veidai vedą vyrus į pražūtį.

Jelalabad mieste į orą išlėkė sprogme
nų sandėlis, užmušdamas penkiasdešimt 
žmonių ir virš 150 sužeisdamas. Talibaan 
pareiškimu, tai nebuvęs sabotažas, o tik
neatsargaus elgesio išdava.

Kovo 20 - 21 dienomis Helsinkyje Bill 
Clinton ir Boris Jelcinas susitarė pasilikti 
prie skirtingų nuomonių NATO išsiplėti
mo klausimu. Atrodo, kad Rusija aktyviai 
nebesipriešins Čekijos, Vengrijos ir Len
kijos įsijungimui į NATO. Rusams pa
žadėta, kad bus su jais tariamasi, prieš pri
imant kitas valstybes į NATO. Pastarąjį 

[pažadą abi pusės galės labai skirtingai 
interpretuoti.

Tautininkų sąjunga 24
Political, ir tremt. 17
Moterų partija 16

Keletas kitų grupuočių gavo mažiau 
nei 10 mandatų. Tėvynės Sąjunga (LK) 
stipriausiai pasirodė Kaune, Alytuje, Prie
nuose, Panevėžyje, Neringoje.

Tą pačią dieną buvo renkami Seimo 
atstovai keturiose .rytų Lietuvos apygar

dose, kuriose anksčiau nebalsavo reikia
mas rinkėjų skaičius. Šiuo metu trijose iš 

4 apygardų pirmauja Lenkų rinkiminės 
akcijos kandidatai. Bet ketvirtoje (Naujoji 

Vilnia) apygardoje vėl balsavo mažiau nei 
40% rinkėjų, todėl rezultato nebus.

Plačiau apie rinkimus sekančiame 
"M.P." numeryje.

"MJP.”inf.
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Istorijos 
klastojimas

Neseniai paminėjome 7-tąją sukaktį, kai 
į 1990 metais kovo 11 -tą vėl buvo paskelbtas 
į Lietuvos nepriklausomybės atstatymas, vėl 
Į pareiškiant pasauliui, kad Lietuva nori būti 

nepriklausoma valstybe, kaip kad buvo pas
kelbta 1918 m. vasario 16-tądieną. Pažymėtina, 
kad tai nebuvo nepriklausomybės paskelbi
mas, o istorinės Lietuvos valstybės, kuri buvo 
užgniaužta agresyvių kaimynų, atstatymas. 
„Atstatymas" ir „Paskelbimas" labai dažnai 
sukeičiami, bet'tai nėra tas pats. Skelbdami 
atsiūtą nepriklausomą valstybę, mūsų tautos 
vadovai sąmoningai norėjo pabrėžti, kad tai 
nėra kokia tai sugalvota naujovė, o tik atkūri
mas senos valstybės su garbinga valstybine 
istorija, su tautiniu pagrindu, vienu žodžiu - tai 
Lietuvos valstybė. Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštystės tęsinys.

Tuo tarpu, kai Lietuvai reikšmingiausias 
įvykis buvo Kovo 11-toji. Europos širdyje, 
Italijos ir Graikijos pašonėje, vyko kita ir 
kitokia drama. Albanijoje vyksta visiška 
suirote. Apsiginklavę iš kariuomenės pa
grobtais ginklais, albanai vienas kitam grąsina 
smurtu. Jei esame kiekatbukinti Afrikos smur
to vaizdais, tai smurtas viduryje Europos atro
do grėsmingai. Ir nereikia užmiršti, jog Albani
ja po Antrojo pasaulinio karo nebuvo okupuo
ta Ji buvo nepriklausoma bet komunistinė 
valstybė. Nežiūrint trafaretinių Albanijos ko
munistinių pasigyrimų, kraštas buvo taip 
nuteriotas, kad dabar albanai yra visiškai 
pasimetę.

Kai kurie mūsų tautiečiai įsitikinę, kad 
tiktai rusiškasis komunizmas buvo Sovietų 
Sąjungos supuvimo priežastimi, kad Lietu
vos komunistai buvo nepriklausomybės sie
kių bendražygiai. Atsieik lietuvis yra lietu
vis, net jei jis yra ir komunistas. Pasaulio 
patirtis rodo ką kita: visur komunistai siekė ir 
tebesiekia smurtu pagrobti valdžią ir „iš
vaduoti“ liaudį pagal savo dėsnį: „visi esame 
lygūs, bet mes lygesni už jus“. Siekiant tų 
komunistinių tikslų, visos priemonės yra ge
ros, nes tikslas pateisina priemones.

Ir nemanykime, kad partijos vardas 
pakeičia esmę. LDDP niekad neatsisakė sa
vo ideologijos. LDDP perėmė Lietuvos 
kompartijos turtą. LDDP niekad neatsiprašė 
Lietuvos gyventojų už jiems darytas skriau
das. Norint įvertinti LDDP, nereikia per daug 
dėmesio kreipti į jų žodžius, bet daugiau 
įsidėmėti ką jie daro, ką jie norėtų daryti, ir ar 
jie tebesilaiko principo, kad tikslas pateisina 
priemones. Man regis, kad taip. Tai galima 
pailiustruoti pora pavyzdžių.

Štai šio mėnesio 13-tos dienos „Lietuvos 
aide“, naujai įvestoje „Opozicijos skiltyje“, 
vienas LDDP šulų G. Kirkilas rašo: „Aksio- 
minės politinės teorijos tiesos skelbia, kad 
kairiųjų elektoratas paprastai yra gausesnis 
negudešiniųjųirtai natūralu. Tačiau realiame 
gyvenime neretai laimi dešinieji".

Tik pasvarstykime, ką jis teigia? Kokios 
tai stebuklingos .aksiominės politikos teori
jos tiesos“ neklystamai nurodo, kad daugiau 
piliečių remia kairiuosius, nors gal per ap
sirikimą kartais laimi ir dešinieji! Na ir kas čia, 
jei ne išankstinis nusistatymas, kad kairieji 
turi teisę valdyti? Iš vis, man ta marksistinė 
terminologija skamba kaip ir kitos sovietinės 
nesąmonės. „Aksioma“ yra, pagal žodžio 
prasmę, išankstinė prielaida, kurios negalima ■ 
įrodyti. Remiantis aksiomomis, įrodomos 
visokios teoremos ir statomos matematinio 
tikslumo teorijos. Bet jos visos neturi praktiš
kos vertės, jei tos aksiomos, t.y. prielaidos, 
neatitinka tikrovės. Pagal šį G. Kirkilo
straipsnelį, matosi, kad LDDP taip pat, kaip ir 
nereformuotos komunistų partijos, laikosi 
nuostatos, kad jų rėmėjų yra dauguma, nors jie 
ir pralošė rinkimus. Neblogi jie demokratai. 
Jie ir be rinkimų žino ko nori rinkėjai.

O antrasis pavyzdys randamas šio mėnesio 
8 d. „Lietuvos aide“ išspausdintame Arvydo 
Saulė.no straipsnyje „Nepriklausomybės

BENDRUOMENĖS VEIKLOJE »
Adelaidės lietuvių radijo sukaktis

Švenčiant dvidešimties metų lietuviškos radijo veiklos Adelaidėje sukaktį pro
gramoje dalyvavo: iš k. Janina Vabolienė, Genovaitė Vasiliauskienė, Viktoras
Baltutis, Leonas Gerulaitis ir Augis Zamoiskis.

Sunku pasakyti kada Australijoje per radi
ją pasigirdo pirmasis lietuviškas žodis, daina 
ar muzika. Kiek prisimenu, berods Geelonge, 
Elenos Jomantienės iniciatyva kartą savaitėje 
buvo pradėta transliuoti lietuvių kalba per 
vieną komercinę redijo stotį, apmokant 
transliacijų išlaidas. Geelongo lietuvių laidų 
buvo galima girdėti ir Melbourne.

Sydnėjuje kun. Petro Butkaus rūpesčiu, 
kiekvieną Kūčių vakarą per metodistų radijo 
stotį buvo transliuojamos lietuviškos kalėdi
nės giesmės ir sveikinimai. AdelaidėjeJuozas 
Lapšys kiekvienais metais prieš ar per vasario 

. 16-tąperABC-„continentalhour“.pranešėjui 
pristatant, kad lietuviai švenčia savo krašto 

' nepriklausomybės šventę, išrūpindavo keletą 
lietuviškų dainų.

1975 metų pradžioje Adelaidės univer
sitetas per 5 UV radijo stotį transliavo savo 

atkūrimo aktas ir jo klastotės“. Cituoju iš to 
straipsnio: „Nepriklausomybės atkūrimo aklų 
kopijos, įvykių fotografijos kabo įrėmintos 
Seimo rūmų fojė, kabinetuose. Lankytojai 
negali nepastebėti, kad įvairiose vietose kabo 
du skirtingi Nepriklausomybės atkūrimo akto 
variantai: vienas - autentiška originalo ko
pija, kitas - padailintas, su perstumdytais 
parašais ir Prezidento A. Brazausko parašu 
apačioje. Nei Seimo archyvuose, nei Signata
rų klube niekas negalėjo išdėstyti šių 
dokumentų atsiradimo, saugojimo istorijos. 
Patarė kreiptis į prezidentūrą. Ten maloniai 
paaiškino, kad naujasis Nepriklausomybės 
akto variantas atsirado Signatarų klubo 
užsakymu. Jį esą reiktų vertinti kaip specia
liai Seimo nariams, signatarams parengtą 
atmintinę".

Stačiai nuostabu: prezidentūros teigimu 
suklastotą Nepriklausomybės atkūrimo aktą 
reikia vertinti kaip atmintinę! Argi atmintinės 
paruošimas pateisina mūsų dabartinės istori
jos svarbiausio akto klastojimą? Ir negaliu 
neprisiminti, kad dar prieš Nepriklausomy
bės paskelbimą, tuometinis Tarybinės Lietu
vos vadovas A. Brazauskas prieštaravo pa- 
sigirdusiems balsams, kurie reikalavo išvesti 
svetimą kariuomenę. Jis tuomet sakė „Čia lai 
jau per toli nueita. O kas Lietuvą gins, jei 
sovietinė kariuomenė išeis?“ Ar ta atkūrimo 
akto klastotė nėra dalimi tų į akis pučiamų 
dūmų, uždengti tai, kad Lietuvos komunisti-
niai vadovai nebuvo nuoširdūs Nepriklau
somybės rėmėjai ir tik norėjo Sovietų Sąjun
gos rėmuose turėti didesnį balsą?

Ačiū Dievui, Lietuva ne Albanija. Bet 
visad pasisaugokime vilko avies kailyje, kad ir 
gražiausiu vardu jis būtų vadinamas.

Dr. Algimantas Kabaila, 
.......... .................... . Canberra, 1992.03,17. 

programą, o liekant laiko, kvietė etnines gru
pes užimti likusį laiką savo transliacijomis. 
Lietuviai dažnai girdėjoolandų, vokiečių, len
kų ir net brolių latvių laidas. Po poros metų 
tuometinė Apylinkės Valdyba, vadovaujama 
Vytauto Neverausko, pradėjo rūpintis dėl 
lietuviškų transliacijų. Į 5 UV stotį kreipėsi 
valdybos sekretorius V. Baltutis ir jam buvo 
pažadėtas pusvalandis kiekvieną savaitę. 5 
UV stotis reikalavo pristatyti pareiškimą, 
kuriame būtų aiškiai pažymėta, kas tą 
pusvalandį ruošia ir kas už jį yra atsakingas. 
Pavieniams asmenims 5 UV radijo stotis 
neleido transliacijomis naudotis. Apylinkės 
Valdyba kruopščiai paruošė pareiškimą - 
prašymą ir po keletos savaičių buvo gautas 
teigiamas atsakymas. Tuometiniam valdybos 
sekretoriui buvo pavesta sudaryti radijo 
komitetą. Komitetas buvo sudarytas iš sekan
čių asmenų: Algio Grigonio - radijo techniko, 
Jurgio Jonavičiaus, Jono Neverausko, Geno
vaitės Vasiliauskienės ir Viktoro Baltučio.

Komitetas darbą pradėjo nedrąsiai, nes 
apie jį neturėjo jokio supratimo, išskyrus Algį 
Grigonį, kuris dirbo ABC radijo techniku. 
Neturėjo nei aparatūros. 1977 m. kovo 13 d. 
šiaip taip paruošė pirmąją programą. Vėliau 
kreipėsi į ukrainiečius, kurie jau turėjo radijo 
studiją Hindmarsh savo namuose. Jie mielai 
sutiko leisti naudotis radijo studija Po mėne
sio kito Algio Grigonio nuolatinių raginimų, 
Apylinkės Valdyba sutiko įsigyti aparatūrą. 
Jos kaina buvo virš $2000. Kadangi Apylinkės 
Valdyba tokios sumos neturėjo, tai peršokantį 
bendruomenės susirinkimą buvo pasiūlyta 
panaudoti užšaldytus Laisvės Lietuvai fondo 
pinigus. Išskyrus kelis, visi pritarė ir buvo 
įsigyta aparatūra, o Adelaidės Lietuvių Są
jungos sutikimu įruošta radijo studija už sce
nos esančiame mažame kambaryje. Radijo 
komitetas pasijuto drąsesnis ir jau buvo sunku 
sutalpinti visą medžiagą pusvalandžio laido
je. ypač kai viena ar kita organizacija minėjo 
savo sukaktį ir norėjo perduoti visų savo orga
nizacijos istoriją. Teko karpyti ir trumpinti. 
Radijo klausytojai dosniai rėmė radijo laidas 
ir netrukus buvo grąžinta Laisvės Lietuvai 
fondui skola.

Vlado Putvio - Putvinskio minėjimas
Sydnėjaus Dariaus ir Girėno Šaulių das A. V. Kramilius.OAM. Apgailestavo,

skyrius vėl suruošė Šaulių Sąjungos įkū
rėjo Vlado Putvinskio 68-tųjų mirties 
metinių minėjimą. Nors ir negausus šau
lių būrelis, bet jis niekad neužmiršo savo 
Sąjungos įkūrėjo.

Minėjimas įvyko Lietuvių Klubo pa
talpose kovo 23 d. Jį atidarė skyriaus va-

Etninės grupės, kurios naudojosi 5 UV 
stoties patarnavimais, stoties vadovybės buvo 
suvaržytos. Kilo mintis įsteigti atskirą, vien tik 
etninių grupių radijo stoti. Įregistruota Ethnic 
Broadcasters Inc orporated (EB I) organizacija. 
Po keletos kartų maldavimų ir prašymų gau
ta radijo (public radio - ne commercial) 
licencija. EBI vadovybė kreipėsi į Federalinės 
ir Pietų Australijos Vyriausybes paramos. 
Gauta suma įgalino nusipirkti Byron Place, 
netoli miesto turgaus, seną įmonės pastatą. 
Užstatant pastatą. įruošta EBI radijo stotis, 
vienintelė Australijoje, administruojama 
etninių grupių rinkto komiteto. Pertvarkant 
radijo transliacijų laiką, lietuviai paprašė vie
nos valandos laidos kiekvieno šeštadienio ry
tą, 9 vai. Gavę valandą, lietuviai galėjo išsiplėsti, 
paruošiant net radijo vaidinimėlius, taip pat 
buvo kviečiami visi Adelaidės klausytojai rem
ti lietuvišką radijo veiklą ir joje dalyvauti. 
Galutinai persitvarkius, lietuviškų radijo laidų 
komi tetas buvo išrenkamas per bendruomenės 
susirinkimus ir buvo atsakingas Apylinkės 
valdybai ir bendruomenės susirinkimui. 
Šešerius metus radijo komitetui vadovavo 
Viktoras Baltutis. Jis paruošdavo programas, 
parašydavo radijo vaidinimėlius, kviesdamas 
ir kitus paruošti radijo laidas. Radijo laidas 
paruošdavo ir Jurgis Jonavičius, Genovaitė 
Vasiliauskienė, Jonas Nevcrauskas, Elena 
Varnienė ir Adelaidės lietuvių jaunimo 
sudarytas radijo laidos paruošimo būrelis, 
kuriam vadovavo Jonas Mockūnas ir Paulius 
Dunda. Po keletos mėnesių Pauliui Dundai 
išvykus, jo laidos nutrūko.

Žinias ir kitus pranešimus skaitė Genovaitė 
Vasiliauskienė, Odeta Stimburienė, Marytė 
Ncverauskienė, Elena Lomsargienė, Viktoras 
Ratkevičius, Bronius Rainys ir Augis Za
moiskis. Daug metų, net iki savo mirties, 
radijo laidas įrašydavo Algis Grigonis, vėliau 
įsijungė Stepas Guščia, Augis Zamoiskis, Jo
nas Rupinskas ir Danutė Grigonytė.

Pagrindinė radijo laidų tematika buvo 
žinios iš viso pasaulio ir iš Australijos lietuvių 
gyvenimo. Religinių švenčių metu kalbėjo 
kun. A. Spurgis (miręs), kun. Juozas Petraitis. 
Į radijo pokalbius buvo kviečiami apsilankę 
Adelaidėn iš kitų kolonijų ir užsienio lietu
viai. Pokalbiuose dalyvavo Simas Kudirka, 
Vytautas Kamanlas (PLB v-bos pirm.), dr. 
Kazys Bobelis (VLIKO pirm.), sol. G* 
Čapkauskienė, sol. R. Daunoras ir daug kitų 
lietuvių veikėjų.

1983m. birželio pradžioje lietuviškos radijo 
laidos paruošimą ir vadovavimą perėmė Leo
nas Gerulaitis, kuris, padedamas Janinos 
Vabolienės, tęsia lietuviškas laidas iki šios 
dienos. Šiandieninį radijo komitetą sudaro: 
Leonas Gerulaitis (pūro.), Janina Vabolienė, 
Augis Zamoiskis, Danutė Grigonytė ir Rober
tas Sabeckis. Malonu, kad per lietuviškas ra
dijo laidas girdime ir jaunesniuosius pranešė
jus (diktorius) dr. Vita Bardauskaitę ir Rober
tą Sabeckį, o kartą į mėnesį įdomias laidas 
paruošia dr. Saulius Varnas.

Neįmanoma suminėti visų per dvidešimt 
metų talkinusių ir bendradarbiavusių. Pa
minėsiu tiktai žymesnius: Praną Pusdešrį. 
Bronių Smauką, Antaniną Gučiuvienę ir kt.

Šiandien Radijo komitetas turi įsigijęs 
modemiškesnę aparatūrą, garso kasečių ir virš 
500 lietuviškų plokštelių. Visa tai sukaupta 
per 20 metų, remiant klausytojams, be kurių 
pagalbos ir pritarimo lietuviškos radijo laidos 
negalėtų išsilaikyti. V. Baltutis

kad dėl informacijos stokos, daug kas į 
minėjimą neatvyko, nes pranešimas per 
SBS radijąkovo 18 d. nebuvo transliuotas.

Rimties minutėje, prisimenant Vladą 
Putvinskį ir Lietuvoje mirusį ilgametį šio 
skyriaus vadą Stasį Pačėsą bei žuvusius
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Vlado Putvio - Putvinskio minėjimas
Atkelta iš 3 psl.
už Lietuvos laisvę šaulius. A. Kramilius 
vietoje invokacijos perskaitė Vinco Stan
kevičiaus, šaulio iš Ukmergės, eilėraštį 
„Šventa tu mūsų žeme“.

A. Kramilius suglaustai nušvietė 
šventės reikšmę, pateikdamas Vlado Put
vinskio - Putvio biografijos žinių.

Dienai pritaikytų paskaitą skaitė sky
riaus narys dr. A. Viliūnas, tema „Tauta ir 
tautiškumas“. Paskaitą paįvairino Dalia 
Donielienė, padeklamuodama poetės Ritos 
Lunskienėseilėraštį, Jau žydi diemedžiai“.

Savo paskaitą dr. Viliūnaspradėjopas- 
taba, jog jo mintį puikiai simbolizuoja ką 
tik perskaityto eilėraščio eilutė: „Nueisiu 
žemei padėkoti širdies ir protėvių kalba“. 
Paminėjęs, bet nesileidęs į ginčą apie 
žmogaus atsiradimą žemėje (ginčą tarp 
kūrėjo teorijos ir evoliucijos teorijos), 
prelegentas pabrėžė faktą, kad egzistuoja 
tautos. Paprastai, didžiosios tautos bando 
užkariauti mažesnes, ir šitą taisyklę matė
me šiame šimtmetyje, kai nacizmas ir 
komunizmas išžudė dešimtis milijonų 
žmonių. O kaip elgtis mažosioms tau
toms? Prisitaikyti ir tokiu būdu išsilaiky
ti, ar laikytis tautiškumo ir rizikuoti būti 
sunaikintoms? Išlikimo kovoje, pasak 
prelegento, „vertingiausia yra kalba, tau
tiškas nacionalinis charakteris, kuris kri
tišką valandą yra už viską brangesnis“. 
Prelegentui atrodė, jog labai svarbu 
išeivijoje yra savos kalbos išsaugojimas. 
Jis nepritarė nuomonei, kad lietuviškumą 
galima perduoti ir per svetimą kalbą. Ki
tas tautiškumo bruožas, pasak prelegento, 
yra „vertinimas, gerbimas savo tautiečių, 
gynimas jų nuo neužtarnautų šmeižtų, ir 
net užstojimas, jei jie yra prasikaltę. 
Blogiausias lietuvis man yra brangesnis 
už geriausią nelietuvi svetimtautį“. Todėl 
dr Viliūnas nepritarė dabartinės Lietuvos 
istorikui Liudui Truskai, kuris vieną savo

Melboumo Lietuvių Dienų 
Mokytojų suvažiavimas

Geelongo savaitgalio mokyklėlė su savo 
mokytojomis.

Gražiai praėjus ALB Lietuvių Dienų 
metu Melbourne suruoštam Mokytojų 
suvažiavimui tikimės, kad šie mokslo 
metai bus sėkmingi tiek visiems Australi
jos mokyklų: mokytojams, tiek tas mo
kyklas lankantiems mokiniams. Pagrin
dinis suvažiavimo tikslas buvo suburti 
mokytojus, kurie dirba lietuviškose mo
kyklose, pasidalinti žiniomis ir patyrimu 
dėl mokymo metodų, programų ir sunku
mų dirbant su nevienodo kalbos žinoji
mo lygio mokiniais. Suvažiavime regis
truoti 4 mokytojai iš Melboumo, Gena iš 
Adelaidės, viena iš Geelongo ir svečias iš 
Čikagos.

įžanginį žodį suvažiavime tarė buv. 
ALB Krašto Valdybos Švietimo Tarybos 
vedėjas Algis Klimas, kuris pareiškė, kad 
jaunimo veikla, kaip pvz. šokių repeticijos 
ir kitų įvairių būrelių užsiėmimai, būtų 
pravedami tą pačią dieną kaip ir savait
galio mokyklos pamokos, kad neapsun
kinti tėvų papildomais savaitgalio va
žinėjimais. Jo siūlymas priregistruoti 
Geelongo lietuvių mokyklą prie Melboumo 
gimnazijos mokyklos buvo mielai priim
tas dėl finansinės paramos iš Australų 
valdžios. Ypač tam pritarė Melboumo 
lietuvių gimnazijos mokyklos mokytoja p. 
L Arienė, kurią Viktorijos valstijos Švie- 
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Antanas V. Kramilius, OAM.

straipsnį pavadino „Mano broliai buvo 
žudikai“. Savo žodį prelegentas užbaigė 
mintimi: „Ne kartą girdėjau, kad per 
paskutinius 50 metų sukurtos populiarios 
dainos bei muzika turi slavišką atspalvį, 
yra nepriimtinos ir jų nevalia klausytis... Į 
tai atsakau: kas yra lietuviška, yra gražu. 
Jei Verdi Requiem būtų dainuojama 
lietuvių kalba ir Lietuvos dainininkų, tai 
šis kūrinys man būtų daug gražesnis ir 
priimtinesnis...“

Minėjimo meninę dalį atliko Sydnėjaus 
„Ketvertukas“: Alfa Savickienė, Jadvyga 
Dambrauskienė, Pranas Andriukaitis, 
akordionu palydėjo Antanas Kramilius. 
Jie padainavo keturias patriotines dainas: 
„Gimtas kraštas“, „Brangiausia žemė“, 
„Tenai už miško“ ir „Užmiršai tėvų namus“.

Skyriaus vadas A. Kramilius padėko
jo apsilankiusiems į minėjimą, progra
mos atlikėjams, vertingų fantų loterijai 
paaukojusiems Aldonai ir Juozui Ker— 
šalčiams bei Stasiui Sauseriui. Minėjimas 
baigtas Tautos himnu.

Kor/‘M.P.“ inf.

ūmo Ministerija kiekvienais metais varžo 
dėl nepakankamo mokinių skaičiaus.

Mokytojų pranešimus pradėjo Ieva 
Arienė iš Melboumo šeštadieninės , Ly. 
vidurinės mokyklos. Ji išdėstė, kad savo 
vaikus mokina lietuvių kalbos ne vien dėl 
šeimos darnumo, o dėl to, kad vaikams 
baigiant vidurinę mokyklą padidintų 
brandos atestato balus. Lankiusi etninių 
mažumų kalbos mokytojų seminarus, 
kolegė teigė, kad kalbą geriausia mokinti 
pagal temas, seku valstybės patvirtintas 
mokymo programas ir pasinaudoti įvairių 
mokinių lygio mokymo metodais.

Adelaidės lietuvių mokyklos vedėja 
Rūta Stankauskienė iš patirties sutiko, 
kad reikia mokinti pagal lemas ir pareiškė, 
kad labiausiai mokymui trukdo pačių 
moksleivių nevienodas kalbos lygis, tin
kamai paruoštų lituanistikos mokytojų 
trūkumas ir tėvų atmestinis požiūris į 
lietuvių kalbos vartojimą namie. Pasak 
jos, dauguma tėvų šiunčia vaikus į lietu
vių mokyklą ne kalbos žinias pagerinu, o 
kad jie susidraugautų su liet, jaunimu. 
Pastaruoju metu kai kurios pamokos, kaip 
pavyzdžiui istorija geografija ar pan. yra 
pravedamos anglų kalba ° mokantiems 
lietuviškai, vėliau paaiškinama gimtąja 
kalba. Mažiesiems vaikams skaitymui 
naudojamos kuo lengvesnės ir paprastes
nės anglų kalbos skaitymo knygelės, 
uždengiant originalųjį raštą lipinukais ir 
užrašant atitinkamus lietuviškus vertimus.

Į suvažiavimą atvykęs žurnalo 
"Skautų aido" redaktorius, visuo

menininkas, išeivijos lietuvių jaunimo 
veikėjas, kun. Antanas Saulaitis sakė, kad 
naudojant „video“ vaizdajuostes iš Lie
tuvos, būtina atrinkti kas tiktų išeivijos 
vaikams, nes dabartinės Lietuvos lietuvių 
kalbos savybės, ypač tarimas ir kalbos 
šnektos greitumas, ne kiekvienam silpnai 
kalbančiam suprantamas. Neseniai ati
daryta vaikų vaizdajuosčių biblioteka 
JAV gali pateikti vaizdajuosčių katalogą.

Drauge su mokytojomis ir tėveliais. Pozuoja Sydnėjaus Savaitgalio mokyklos 
auklėtiniai. Nuotr. J. Dambrauskienės.

tinkantį ir Australijos lituanistinių mo
kyklų moksleiviams. Esant pageidavimui, 
galima atsiųsti atstovą į JAV rugpjūčio 
mėnesį „Dainavoje" vykstančią kasmetinę 
lituanistikos mokytojų „savaitę“, kurioje 
aptariamas mokymas ir vaikų auklėjimas 
lietuvių mokyklose. Kun. A. Saulaitis 
pareiškė, kad kalbos mokymas JAV, kaip 
ir Australijoje, susiduria su tomis pačiomis 
kliūtimis, prasidedančiomis lietuviškose 
šeimose, kuriose tėvai, moką lietuviškai, 
veikiau pasirenka su vaikais kalbėtis 
vietine, t.y. anglų kalba. Jis pastebėjo, kad 
šiandien į Čikagą atvykę emigrantai iš 
Lietuvos kalbasi su vaikais angliškai tam, 
kad greičiau įsisavintų vietinę šnektą. 
Būtina įskiepyti tėvams norą kalbėti na
mie gimtąja kalba, o tam padėtų lietuviškos 
vaizdajuostės, kurios paragintų abejas 
šeimos kartas vartoti lietuvišką žodį. 
Daugelis mokinių, taip pat nemaža dalis 
tėvų, neįvertina kalbos gramatikos mo
kymosi ir retas kuris skaito grožinę lite
ratūrą. Dėl laiko trukmės išeiviai labiau 
ima į rankas laikraštį arba žurnalą ir tai ne 
visuomet lietuvišką. Tačiau, šeima - tėvai 
ir vaikai - nepritingsta atsisėsti prie ekrano 
pažiūrėti televizorių. Niekas kitas ne
sudomintų žmones apie Lietuvą, kaip 

vaizdajuostė iš Lietuvos. Galop, lietuviš- I 
kos mokyklos yra palaikomos šeimų, 
dirbančių su jomis.

Melboumo pradinės mokyklos mo
kytojas Faustas Sadauskas savo praneši
me siūlė apsvarstyti kokia bus Australi
joje lietuviškos mokyklos padėtis ateityje, 
t.y. iki kito suvažiavimo, 21 -me amžiuje ir 
toliau. Ar noras išlaikyti stiprų lietu višteli 
besimokančių branduolį - ir kalbančią 
mokinių, ir jų šeimų, besiburiančių prie 
mokyklų, kurios įsijungtų į dabartinius 
Lietuvos švietimo barus, neatbaidytų tu, 
kuriems lietuvių kalbos mokymasis - 
antraeilis dalykas lankyti lietuviškas 
mokyklas. Einant adelaidiškių keliu, greit 
skirstysimės į dvejas mokyklas: kalban
čių ir nekalbančių. To niekas nepagei
dautų. Geriau būni sekti mokyklos „Lie
tuvių namai“ mokymo metodikos pro- i 
gramą, skirtą Lietuvoje negimusiam ir 
lietuviškai kalbančiam jaunimui, vartoti 
dabartinės Lietuvos švietimo ir mokslo 
ministerijos patvirtintas mokymo prie
mones ir palaikyti glaudesnius ryšius su 
kitomis Lietuvos švietimo įstaigomis: 
susirašinėti su mokyklomis, prenumeruo
ti Lietuvoje tam reikalui skirtą spaudą, 
dalyvauti suvažiavimuose, net atšvęsti 
šiemet 450 metų pirmosios lietuviškos 
knygos sukaktį. Tam nereikia didelėj 
išlaidų. Tam reikia tik noro.

Po išsamių diskusijų suvažiavimo 
dalyviai nutarė įvykdyti mokykloms rei
kalingus darbus iki kitos sueigos, kuri 
įvyks 1997metų pabaigojeGeelonge. Visų 
pirma, reikia priregistruoti Geelongo lie
tuvių mokyklą prie Melboumo vidurines 
mokyklos, t.y. gimnazijos, papildant 
pastarosios bandrą mokinių skaičių. 
Sudaryti iš visų Australijos lituanistikos 
mokytojų paruoštą geriausių pamokų 
rinkinį. Iš rinkinio sudaryti knygą spira
liniu segtuku ir ją platinti visose mokyk 
lose. Šiam darbui įpareigoti naujai išrink
tą ALB Švietimo Tarybą.

Pasinaudojant techniniais prietaisais, 
paįvairinti ir pagyvinti lietuvių kalbos 
mokymą. Visų apylinkių mokyklos turė
tų įsigyti tinkamą „video“ aparatūrą su 
padauginimo prietaisu ir nusipirkti iš 

\ JAV arba Lietuvos vaizdajuosčių rinkinį, 
iš kurio mokiniai galėtų pasiskolinti arba 
vietoje pasižiūrėti filmus. Pagaliau atida
ryti savąsias lietuviškų vaizdajuosčių 
bibliotekas prie knygų bibliotekų, leisti 
mokiniams, jų tėvams ir kitiems tautie
čiams geriau susipažinti su Lietuva, jos 
vaizdais, kalba ir kultūra.

Spaudai panfošė Faustas Sadauskas
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Aukos gražiai remia tikslq
Beveik kiekvieną savaitę mūsų 

spaudoje skelbiamos aukos tremtinių 
namų statybai Vilniaus priemiestyje 
Valakampiuose. Norėdamas gauti žinių 
apie šių statybų eigą ir finansinę padėtį, 
apsilankiau Tremtinių grįžimo fondo 
raštinėje Vilniaus centre Jakšto gatvėje. 
Mane ten mielai priėmė Fondo valdybos 
pirmininkas Vytautas Cinauskas.

Pirmiausia noriu pabrėžti, kad Fondo 
pirmininkui tremtinių kančios yra ge
tai žinomos, nes jis jas pergyveno as
meniškai. 1948 metais, tuomet vos aš- 
tuoniolikametis jaunuolis, jis, kaip 
palaikęs ryšius su rezistentais, buvo 
ištremtas į Krasnojarsko kraštą. Su 
vokiečių belaisviais metus kirto medžius 
ir rišo sielius. 1949 metais buvo nu
tremtas į kasyklas ir dirbo po žeme. 1956 
metais kartu su motina ir seserimi grįžo 
(Lietuvą, visgi dvasiškai nepalūžęs. Jau 
nuo pradžios mokyklos rašydavo eilė
raščius, tačiau sovietmečiu spausdinti 
negalėjo. Laikams pasikeitus, 1992 m. 
išleido pirmąjį savo poezijos rinkinį 
„Kad būtume šalia“. Vienas jo eilėraš
čių, „Partizanų motina“, yra tapęs liau
dies daina.

Malonu pranešti, kad Vytautas Ci
nauskas buvo ir yra Sąjūdžio, o vėliau 
ir Tėvynės Sąjungos rėmėjas. Nuo anks
čiau buvo ir tebėra Politinių kalinių ir 
muitinių bendrijos tarybos narys. Nuo 
1992 m.-Tremtinių grįžimo fondo val- 
iybos pirmininkas. 1996 metais tapo LR 
Seimo nariu, o ten buvo išrinktas Etikos 
tomisijos pirmininku.

Man net nepageidavus. V. Cinauskas 
įasiūlė susipažinti su atskaitomybės ir 
tukų registravimo knygomis. Turėda- 
nas patirties, įsitikinau, kad visos Aus- 
ralijos lietuvių aukos yra surašytos, nė 
nenas doleris nėra dingęs. Tai jau antras 
įtvejis, kada man buvo suteikta galimy- 
ė susipažinti su veikiančia sistema. Ne- 
tuostabu, kad V. Cinauskas yra visų ■ ateina aukos ir iš kitų lietuvių ben- 
jetbiamas ir mėgiamas sąžiningas trem- 
inys. Galiu pridurti, kad mano apsi- 
ankymo metu kaip tik buvo atkeliavusi 
lidelė auka iš Australijos lietuviams 
gerai pažįstamos Onos Baužienės, 
BEM.

Po malonaus pasikalbėjimo, V. Ci- 
lauskas man pristatė savo padėjėją 
inžinierių - statybos vadovą Leoną Au- 
>aių, su kuriuo nuvykome į Valakam

pius apžiūrėti vykstančių statybų. S. 
Augaitis taip pat yra buvęs tremtinys. 
Ramioje ir gražioje vietoje, tarp medžių, 
totomi namai norintiems sugrįžti į 
tėvynę sūnums ir dukroms, tremtyje dar 
nepraradusiems brangiausio turto - gy
vybės.

Į L. Augaitis susiranda statybos vado
vą, kuris mielai aprodo jau beveik baig
tas \tengti butus. Vienok ir mažai nusi
manančiam apie statybas matosi, kad 
prieš akis dar daug darbo valandų iki 
užbaigtuvių. Man paaiškina, kad pasta-

ra
Tremtinių grįžimo fondo pirm. Vytau
tas Cinauskas prie Tremtinių namų.

te bus įrengti 20 vieno kambario. 30 
dviejų kambarių ir 2 trijų kambarių bu
tai. Po ilgų diskusijų nuspręsta prie 
pastato-pensionato pristatyti ir koplyčią. 
Turėjau progą apžiūrėti visą pastatą ir 
kylančias mūrines būsimos koplyčios 
sienas.

Leonas Augaitis tikisi, kad statyba 
bus baigta iki iškilmingo Tremtinių na
mų atidarymo, kuris numatomas trem
tiniams neužmirštamą birželio 14 die
ną. Tikimasi sulaukti svečių-aukotojų 
iš visų pasaulio kampų - Vakarų ir Rytų, 
šalpos organizacijų vadovų, Vyriausy
bės žmonių. Koplyčioje bus laikomos 
pirmosios iškilmingos pamaldos

Apžiūrėjus didžiulius namus man 
pasidarė aišku, kad jų rekonstravimas ir 
įrengimas negalėjo būti įvykdytas vien 
tik Australijos lietuvių aukomis, nors jos 
jau virši ja $ 100 000 ribą. Užklausęs 
statybos vadovą L. Augaitį, sužinojau, 
kad bendra suma prašoks 3 milijonus li
tų. Aišku, be Australijos lietuvių aukų.

druomenių bei pavienių lietuvių. Bet tai 
tik dalis reikiamo kapitalo. Fondo val
dyba, norėdama įvykdyti užsibrėžtą 
tikslą - užbaigti statybą, kreipėsi į naujai 
išrinktą dešiniųjų Vyriausybę, kuri pa
žadėjo ir jau dengia statybos užbaigimui 
reikalingas išlaidas.

Tremtinių grįžimo fondo valdybos 
pirmininkas Vytautas Cinauskas dar 
kartą prašė perduoti nuoširdžią padėką 
visiems Australijoje gyvenantiems lie
tuviams už aukas.Su jūsų ir kitų už
sienyje gyvenančių lietuvių pagalba, - 
sakė jis - mes puoselėjame 'dltį, kad 
mūsų užsibrėžtas tikslas bus pasiektas. 
Buvę tremtiniai ir kaliniai - pasenę ir 

paliegę, savo gyvenimo saulėlydyje tu
rės savus globos namus.

Vytautui Cinauskui imamų statybos 
vadovui Leonui Augaičiui Australijos 
lietuvių vardu palinkėjau dvasios stip
rybės ir ištvermės darbe.

Vincas Augustinavičius

Aukos šaulių raikalams
Nors Vlado Putvinskio minėjime įėjimas buvo nemokamas, dalis dalyvių skyrių 
aremė savo nuoširdžia auka. Po $ 20 aukojo: L Keršaitis, S. Sauseris, A. L. Kramiliai; 
o$ 10-J. Gatavičius, Dr. A. Viliūnas, A. M. Reisgiai, A. Giniūnas, Pr. Nagys, S. Kle- 
nenis; po $ 5 - M. Kažcmėkaitienė. A. Savickienė, A. Brunktenė, D. V. Donielos, A. 
fantas ir N. N. Ačiū visiems vienu ar kitu būdu prisidėjusiems prie šio minėjimo 
įsisekimo, ačiū ir Lietuvių Klubo administracijai už suteiktas patalpas.

Dariaus ir Girėno Šaulių Skyriaus Valdyba

Visi į Adelaidę !
Šiais laikais Australijos pabaltiečiai. 

atrodo, rečiau susitinka, rečiau pabendrau
ja. Todėl nepraleiskime šios puikios progos 
ir atsižymėkime sekančias datas jau iš 
anksto: rugsėjo 27 - 28 d.d. savaitgalį, 
Adelaidėje, Latvių Namuose (4 Clark St., 
Wayville, SA, 5034).

O kas ten bus? Bus devintoji Pabalti
jo Studijų Draugijos (AABS) konferenci
ja (AABS yra sutrumpinimas: Associa
tion for the Advancement of Baltic Stu
dies). Į konferenciją kviečiami visi: jauni 
ir senesni, išprusę ir mažiau mokslų ėję, 
lietuviai, nelietuviai ir australai. Bus daug 
įdomių paskaitų, tokių, kurių niekad 
nematome, negirdime per TV. Svarbiau
sia kad viskas vyks anglų kalba, bus 
suprantama visiems. Todėl pakalbinkime 
savo vaikus ir anūkus - jie galės sužinoti 
nuostabių daly kų apie savo protėvių žemę.

įėjimas į konferenciją kainuos tik $ 10 
už abi dienas, arba S 5 trumpesniam lai
kui. Taigi, pigiau grybų.

Šeštadienį vakare, rugsėjo 27 dieną 7 
valandą bus graži vakarienė dalyviams ir 
jų draugams. Šiai vakarienei reikia užsi
registruoti ir apsimokėti iš anksto, ne 
vėliau rugsėjo 5 dienos, pas Mr. Fricis 
Gailitis.Jamrašykitešiuoadresu: lORegent 
St., Millswood, SA, 5034. Vakarienė 
kainuos $ 25 vienam asmeniui.

AABS ruošia tokias konferencijas 
Australijoje kas antras metus. Pinnoji įvy
ko Melbourne 1982 metais, toliau šešios 
sekė tame pačiame mieste, o aštuntoji 
konferencija buvo Adelaidėje prieš dve
jus metus. Po paskirosios konferencijos 
eilė lietuvių nusiskundė, kad būtų daly

PĖDSEKYSim
Metinė Geelongo 

židinio sueiga
Geelongo skautų židinio metine sueiga 

įvyko kovo mėnesio 15 d. Geelongo Lietuvių 
Namuose. Dalyvavo 25 nariai. Sueigą atidarė 
židinio tėvūnas ps. Liudas Bungarda, pir
mininkauti pakviesdamas žid. Joną Tamo
šiūną. sekretoriauti - s. Vytą Mačiulį. Kadangi 
sueigoje negalėjo dalyvauti židinio kanclens 
V. Bindokas, lai praeitos, metinės sueigos 
protokolą paskaitė žid. Kajetonas Starinskas. 
Tylos minute pagerbtas prieš 4 metus miręs 
židinio įkūrėjas v.s. Algirdas Karpavičius ir 
kiti židiniečiai, iškeliavę į aną pasaulį.

Sekė pranešūnasapiežidinio veiklą. Metinė 
veikla buvo gana plati. 5-kios sueigos ir 4-rios 
iškylos. Iškyla į Pingvinų salą buvo ypatingai 
šauni. įspūdžiais apie šią iškylą dar ir dabar 
dalinasi joje dalyvavę židiniečiai.

Surengėm, galima sakyti, jau tradicija 
tapusį margučių ridenimą. Paminėjom profe
sorių Juozą Eretą jo 100 metų gimimo proga 
Na ir pats paskutinis renginys lai buvo mugė - 
blynų popietė. Išsiuntėm dvi labdaros dėžes 
neturtingiems Lietuvos žmonėms per Janiną 
Navickaitę. Šiais metais numatyta panaši 
programa, ūk be sueigų ir iškylų. Rugpjūčio 
mėnesį ruošim 50 metų jubiliejų nuo LSS 
Australijos rajono įsikūrimo. Toliau kasinin
kė žid. Irta Valodkienė pranešė apie kasos 
stovį, kuris šiais metais žymiai padidėjo. 
Revizijos pranešimą padarė žid. sk.v. K. 
Starinskas. Vėliau vyko naujos vadovybės 
rinkimai. Išrinkta: tėvūnas ps. L. Bungarda, 
kanclcrė žid. Irta Valodkienė ir kasininkė v.sk. 
Nijolė Bratan (Bratanavičiūlė). Kandidatais 
liko s.v. K. Starinskas ir s. V. Mačiulis. Per 
klausimus ir pasiūlymus buvo pageidaujama 
turėū dar daugiau iškylų. Sueiga užbaigta 

vavę, bet nežinojo. Užtat dabar praneša
ma gerokai iš anksto.

Kiekvienoje AABS konferencijoje 
būna įdomių paskaitų apie Lietuvą ir 
lietuvius. Tai ne vien lietuvių darbas, bet 
ir australų, kurie domisi Lietuva ir sukau
pia naujų žinių apie mūsų Tėvynę. Šalia 
kitų kalbėtojų, į kiekvieną AABS kon
ferenciją atvyksta paskaitininkų ir iš 
Lietuvos Studijų Sambūrio Tasmanijos 
universitete. Beveik kiekvieną kartą jų 
tarpe pamatome vis naujus veidus, dau
giausiai jaunus studentus. Šiemet bus jau 
devintas tasmaniečių pasirodymas su savo 
atliktais naujais darbius apie Lietuvą.

Rengėjai taip pat kviečia kitus Pabal
tijo žinovus prisidėti su savo paskaitomis 
iš įvairių specialybių. Rengėjai prašo, kad 
norį dalyvauti paskaitininkai patiektų sa
vo paskaitų („papers“) santraukas AABS 
(Aust.) sekretoriui profesoriuiT.G. Fennell, 
School of Languages, Hinders University, 
GPO Box 32100, Adelaide, SA, 5001, iki 
1997 m. balandžio30d. Kiekviena paskaita 
turi būti ne ilgesnė kaip 20 minučių, nes 
reikia palikti laiko diskusijoms.

Prieš dvejus metus, 1995 metų 
konferencijoje, klausytojai buvo ne vien 
adelaidiškiai. Buvo atvažiavusių pabal- 
tiečiųišMelboumo, Tasmanijos, Geelongo 
ir Sydnėjaus. Todėl, jeigu jūs, mielas 
skaitytojau, gyvenate ne Pietų Australijos 
sostinėje, ruoškitės kelionei: pakalbinkite 
draugus, kaimynus, vaikus ir anūkus - ir 
rugsėjo 27 - 28 d.d. savaitgalį šauniai 
praleiskite Adelaidėje!

Algis Taškūnas

sudainuojant „Lietuva brangi“. Toliau vyko 
arbatėlė, kuriai ir maistą, ir gėrimus parūpino 
židinio vadovybė. L. B.

Mugė Geelonge
Š. m. vasario 9-tądienąLietuvių Namuose 

Geelongo skautų židinys suruošė pirmą mugę 
Muge praėjosu dideliu pasisekimu, 12 tauūečių 
buvo išstatę savo prekes pardavimui. Ir ko čia 
tik nebuvo, pradedant nuo maisto produktų: 
pyragaičių, bulkučių, raugintų kopūstų, 
marmalado ir baigiant rankdarbiais, rankš
luostinėmis, gėlių vazonais, staliukais ir t.t. 
Židinio kasa padidėjo 26 doleriais - 10% nuo 
parduotų dalykų ėjo į židinio kasą. Bendrai, 
apyvartos buvo padaryta UŽ260 dolerių. Esant 
geram orui (temperatūra buvo nukritus iki 23' 
C). į mugę apsilankė virš 50 tautiečių, keletas 
buvo ir iš Melbourno. Kadangi vasario 9-ta 
buvo paskuunis sekmadienis prieš užgavėnes, 
lai mūsų darbščios sesės židinietės mugės, 
lankytojus už mažą kainą vaišino visokių rū
šių blynais. O blynų buvo visokių: su varške, 
su obuoliais, marmaladu ir su medum, bet 
palys populiariausi buvo paprasū bulviniai 
blynai su rūgščia grietine ir „cibuliokais“. 
Ačiū visoms sesėms, kurios kepė blynus. Ant 
galo dar buvo pravesta loterija, kuriai pirmą 
fantą paaukojo židiniečiai Marcelė ir Ernes
tas Matulioniai. Kadangi loterija nebuvo 
numatyta, tai neturėjom nei bilietėlių, bet su
manūs broliai Kajetonas ir Liudas juos padarė 
čia pat vietoj. Už visą šią popietę židinio kasa 
padidėjo virš 100 dolerių, už kuriuos per Jani
ną Navickaitę tuoj pat išsiuntėm dėžę i Lietu
vą vargstanūems žmonėms. Ačiū visiems 
židiniečiams. prisidėjusiems priešios popietės 
pasisekimo ir manom, kad kitų metą vėl bus 
mugė su blynais. L. B
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Atkelta iš Nr. 10

Vykstam prie Buffalo ežero (Lake 
Buffalo), o po to į priekalnių lygumas. 
Ežeras suspaustas tarp kalnų. Iš tiesų 
tai net ne ežeras, bet užtvanka. Krante 
pilna visokiausių draudimų - valtimis 
plaukioti leidžiama, bet tik tokiomis, 
kuriose negalima miegoti ir kurios ne
turi tualetinių įrengimų, šunis prie eže
ro galima vedžiotis tik ant pasaitėlio, 
palaidų šunų savininkai baudžiami net 
500 dolerių bauda. Audrius maudosi, 
mes nedrįstame - per šalta, tik Birutė 
apgailestauja nepasiėmusi maudymosi 
kostiumo. Pradėjus truputį lašnoti, 
sėdame į mašiną ir patraukiame 
Beechworth pusėn. Tai buvęs auksa
kalių miestelis (pagal australų standar
tus labai jau istorinis - jame pilna mu
ziejų ir muziejėlių, turbūt visas tu
zinas). Šiose apylinkėse kadaise ka
raliavo ir garsusis plėšikas Ned Kelly. 
Pietaujame 1857 metais statytoje 
kepykloje. Čia esą kepama 250 rūšių 
duona, pyragai ir pyragėliai, dirba virš 
60 žmonių. Valgykla vienu metu gali 
pamaitinti 160 išalkusių. Kepykla garsi, 
ją lanko kiti kepėjai, ekskursijos. 
Užsisakėme kavos ir garsiųjų austra
liškų „pajų“ (meat pies), mat mūsų sve
čią iš Lietuvos reikėjo supažindinti su 
tuo garsiuoju australų patiekalu.

Vėliau aplankėme kitą istorinį mies
telį Chiltern. Čia vaikystėje gyveno 
garsioji australų XIX amžiaus rašytoja, 
savo raštus pasirašinėjusi Henry Han
del Richardson vardu. Mačiau ten 
pastatus, ženklintus 1817 m. Apsukome 
ratą miestelio gatvėmis, stebtelėjome 
prie Andersono ežero, kuriame peri 
vandens vištelės ir antys. Apylinkėse 
tarpsta gyvulių ūkis. Sekantis susto
jimas - Brown Brothers vyninė. Šiose 
apylinkėse daug vyninių - vienos 
mažesnės, kitos didelės. Mūsų ap
lankytoji įsteigta 1889 metais Milawa 
apylinkėse. Vynuogynas yra nuo 155 
iki . 800 m. virš jūros lygio aukštyje. 
Todėl jame auginama virš šimto rūšių 
vynuogių. Ragavome vyną, vėliau ir 
nusipirkome. Tikrai gražiai sutvarkytos 
vyno ragavimo ir pardavimo patalpos, 
labai malonus aptarnavimas, net kaltas 
jautiesi butelio kito nepirkęs.

MT. HOTHAM - žiemos sporto mėgėjų karalystė. Jau po Naujų Metų, bet kal
nuose dar ne visai nutirpęs sniegas.

Nuotr. V. Vaitkaus Mt. Macedon,
'Mūsų‘Pastogė’1 Nr.12 1997.3.31 risi R—— ■■

Deja, vykstant namo į „Rush Inn“ 
pasirodė pirmieji pavojaus ženklai - 
kompiuterinėje mašinos sistemoje 
užsidegė geltona švieselė - „atkreipkite 
dėmesį! “Bet kaip ir ką reikia daryti? 
O čia dar Kūčių vakaras, rytoj Kalėdų 
diena, viskas uždaryta.

25 gruodžio - pirma Kalėdų diena. 
Naktį įsilijo ir stiprus lietus pylė visą 
dieną. Vargšas mūsų ekspedicijos va
das Vytautas rūpinosi, ką su ta mašina 
daryti, kaip mus rytoj nugabenti į 
Melburną - šiame maloniame kam
pelyje šiandien mums paskutinė diena.

***

Melburne vykstančias Lietuvių die
nas šiaip ne taip pasiekėme! Apie jas 
skaitykite praėjusiuose „M. P.“ nu
meriuose. Po Lietuvių dienų savo 
„klajones“ po Viktorijos valstiją tę
sėme toliau - jos čia ir aprašomos.

***

Po didžiųjų “atlaidų“ - Lietuviij die
nų Melburne, vėl sėdame į „pailsė
jusį“ „Holdeną“ ir iš mūsų nakvynės 
vietos Coburgo mieste (Coburg City iš 
tiesų yra priemiestis Melburno šiaurės 
rytuose) ir neužilgo įsukame Calder 
vieškelį, o juo patraukiame į Mt. 
Macedon apylinkes - Naujų metų pro
ga esame pakviesti pas Birutės seserį 
p. Meilę pietums. Žinoma, ta proga 
reikėjo aplankyti ir plačias Macedon 
apylinkes, kur keliolika metų prieš 
atsikeliant į Sydnėjų gyveno Birutė ir 
Vytautas Vaitkai.

Ponios Meilės namai - sodyba, 
paskendusi gražučiame miniatiūri
niame, jos pačios sodintame ,botanikos 
sode Mt. Macedon prieškalnėse (800 
m. virš jūros lygio), užimančiame gana 
nemažą plotą. Jame auga ne tik austra
liški retesni medžiai ir kiti augalai, bet 
daug europietiškų ir kitų pasaulio 
kraštų. Namo vidus išdekoruotas p. 
Meilės dukros Irenos Welm - Šarkis 
tapytais paveikslais (keletą jų matėme 
ir Lietuvių dienų Meno parodoje 
Melburne). Netrūksta ir kitų daili
ninkų darbų. Namuose pilna net ke
liom kalbom knygų... Sunku atsisvei
kinti su tokiais namais ir dar ma
lonesnėmis šeimininkėmis - Meile, jos 
dukra Litą. Tačiau pasakę „sudiev“

Mt. Macedon viršukalnėje, prie paminklinio kryžiaus. .Nuotr. V. Vaitkai 

vėl leidžiamės į kelią - Macedon kai- „Kupranugario kupra“ - esanti 1065 o
aukščio nuo jūros lygio. Vienoje vi 
šukalnės vietoje pastatytas didžiulis S 
metrų aukščio kryžius, 1914 - 18 mį 
Pirmojo pasaulinio karo metu - žuvusg 
šių apylinkių karių prisiminimui (191, 
m. jis buvo restauruotas, nes australĄ 
saulutė, lietūs ir vėjai jį buvo gėralų 
apnaikinę ir tapo nesaugus nuolat besi] 
lankantiems turistams). Kryžiaus viršun ( 
je įrengtas apšvietimas, tad naktimis jį g. 
Ii matyti iš labai toli. I

Buvome sugalvoję aplankyti ir ltt 
gendom apgaubtą, ir nelabai toli nuo čiį 
esančią „Kabančią, uolą“. Ją šimtmeti] 
pradžioje aprašė rašytoja Joan Lindstj 
romane ,piknikas prie Kabančios uolosį 
(„Picnic at the Hanging Rock“). lair 
vaizduojamas vietinės mergaičių gint 
nazijos trejetas mokinių paslaptingi, 
dingimas pikniko metu kalno uolose. 
kas panašaus buvo įvykę ar ne, dabar jį 
niekas neatsimena, bet pagal tą romatį 
pastatytas filmas labai jau tą vietą išgai 
sino. Uolų kalnelis (dabar 40 ha park® 
yra vulkaninio išsiveržimo pasekmė. UolCj 
- daugumoje - juodos spalvos, kurios nei, 
saulei šviečiant nelabai jaukiai atrodę) 
Kiek žinoma, jis ir aborigenams buvus, 
šventa vieta. O aprašyta mokykla, esatį] 
kelis kilometrus nuo tos „Kabančios u® 
los“, veikia ir dabar - pro ją pravažiavom^ 
bet į tas uolas taip ir nebepatekome,-iw 
Naujų Metų dieną čia vyksta arklių lenk] 
tynės, taip, kad visi privažiavimai priėji! 
yra užstatyti atvažiavusiųjų į lenktynęl 
mašinomis. j

Šią Viktorijos centrinę dalį, neskaitaj 
aborigenų, pirmieji apgyvendino avį 
augintojai, o vėliau, atradus aukso t 
auksakasiai. Prieš tai apylinkes dengį 
tankūs -miškai. Birutė pasakoja, kaį 
Woodend'o miestelio vardas yra kilęs į 
to, kad kai iš didžiosios Blackwood'o gtj 
rios, kurioje 19-me šimtmetyje buvp 
gausu plėšikų, auksą gabenantys žmoneįi 
išvažiuodavę į lygumas, lengviau atsiį 
dusdavę: „End of the wood!..“ („galaį 
miško!..“). Tai ir iš pirmųjų užeigų kiluį 
miestelį pavadinę Woodend'u. Dabar 
didžiojo miško plačiose apylinkėse išlik 
kę palyginti tik maži lopinėliai. g.

Netoli „Kabančios -uolos“ vienas į jįt 
vedąs kelias - Straws lane - turi keistį 
ypatybę, kurią ir šį kartą, į jį pasuk®) 
išbandėme. Tas kelias - aiškiai matosi įe 
leidžiasi nuo neaukšto kalnelio žemyn 
slėnį, o po to kyla į viršų. Vytautas kelig 
gerai pažįsta, nes netoliese, gyveno. Nu-įu 
sileidžiame į pakalnę ir toje vietoje, kujr 
jis pradeda kilti į viršų, išjungiame maSL 
nos motorą, palikdami jį neutraliam^ 
^8yje' (tęsinys sekančiame "M.P." ntį

nų link.
Abi vietovės - Macedon ir Mt. 

Macedon - yra Macedon kalnų šešė
lyje, Macedon iki 1870 metų buvo 
vadinamas Middle Gully. Atradus 
aukso čia buvo pradėta kurtis 1851 m. 
Pradžioje steigėsi parduotuvės, kalvės 
ir užeigos, aptarnaujančios auksa
kasius, vėliau - sodų, vynuogynų ūkiai, 
pradėti atauginti iškirsti miškai.

Miestelis ir apylinkinės girios buvo 
labai nudegę 1983 metais siautusių 
didžiulių miškų gaisrų metu, kai su
degė labai daug pastatų, tūkstančiai 
gyvulių, žuvo keli žmonės. Birutė 
pasakojo apie siaubo valandas, kai ji su 
šeima tik tik išliko gyvi. Sudegė jų 
neseniai statyti namai. Sudegė ir dar 
poros tose apylinkėse gyvenusių lie
tuvių sodybos, bet jie, kaip ir dauguma 
vietinių gyventojų, vėl atsistatė.

Mt. Macedon (Makedono kalnas) 
vardu buvo pavadintas šių apylinkių 
tyrinėtojo Sir Thomas Mitchell, kuris 
labai dėmėjosi senąja Graikija ir 
ypatingai Aleksandru.. Didžiuoju. Kal
ną tuo vardu jis pavadino 1836 metais 
Aleksandro tėvo Pilypo garbei, o 
pakalnėse tekanti upelė pavadinta šio 
kario mylimosios Campaspe vardu. Iš 
tiesų šį kalną jau buvo „pakrikštiję“ 
tyrinėtojai Hume ir Howell 1824 me
tais "Mt. Wentworth" vardu, tačiau 

anuomet informacija keliavo labai 
lėtai!..

Gražiose ir vėsiose kalno apylinkėse 
anksčiau turtingieji Melburno gyven
tojai statėsi vilas, kur praleisdavo, 
karštuosius vasaros mėnesius. Prieš 20 
ar daugiau metų kalno atšlaitėje įsi
kūrė ir Malakūnų šeima. Aplankėme tą 
dieną ir juos. Šeimininkai, Liudvikas ir 
rašytoja - poetė Marija, čia buvo susi
kūrę savo privatų rojų - fantastiškai 
gražų sodą, per kurio vidurį kliokia 
sraunus upelis, pripildantis net kelis 
tvenkinius, viens po kito einančius 
žemyn. Nuosavybė pavadinta „Sunset 
Haven“ („Saulėlydžio uostas“) vardu. 
Nors 1983 metų didžiųjų gaisrų metu 
ugnis siautėjo jų kieme ir jau plieskė 
namo sienas, bet namą pavyko išgel
bėti. Sodas ir jie patys gerokai apdegė, 
apsvilo.

Liudvikas, jau bene ar ne 84 sulau
kęs, skundėsi, kad jam jau labai sun
ku prižiūrėti gražųjį sodą. Marijai 
neseniai suėjo 80, bet po paskutinio 
priepuolio jai irgi reikalinga nuolatinė 
globa...

Dieną užbaigėme aplankydami patį 
kurio aukščiausia vieta -
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Aleksandras Kantvilas

Užgęso dar vienas tolimos Lietuvos žiburys 
Apie Aleksandrą Kantvilą (1920 - 1997)
Aleksandrą Kantvilą matydavau per 

Lietuvių Dienas, girdėdavau jį pirrni-
• ninkaujantį Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos posėdžiams, paskaitydavau jo 
rašinius „Mūsų Pastogėje“, bet jo tikros

E asmeniškos darbo apimties nesuvokiau, 
j kol neapsigyvenau Hobarte. Ten įsitikinau, 
ikad tikroji lietuviškos veiklos ašis yra 
(Aleksandras Kantvilas: jis buvo nuolati
nis paskaitų skaitytojas, kuriom ruošdavo-

’ si stropiai ir atidžiai, daugelio parengimų 
1 organizatorius, daug metų pirmininkavo 
1 Hobarto lietuvių bendruomenei, buvo 
‘ HELLP organizacijos steigiamasis narys. 
(Help Estonian, Latvian and Lithuanian 

'Peoples), Hobarto emigrantų centro 
’iždininkas (Hobart Migrant Resource 
‘Centre), kurį laiką mokytojavo lietuviš- 
“koje mokyklėlėje, prisidėjo prie Baltic 
"News išsiuntinėjimo ir buvo vienintelis 
"tautodailininkas Tasmanijoje. Kantvilų 
’’namai tarytum atstojo Lietuvos ambasa
dą Hobarte: jie stovi ant šlaito, priešais 

"didžiulį mišką, kuriame nuolatos čiulba 
■■įvairiausi paukšteliai. Namo vidus išpuoš
tas pačio šeimininko sukurtais lietuviš- 
;kais baldų ornamentais ir sienos nuka
binėtos jo išdrožinėtais Rūpintojėliais. 
“Turėjo didžiulę biblioteką, bet ne deko- 
"racijai, o nuolatiniam naudojimui, kurią 
’‘vartydaio ne vien paskaitų parengimui, 
■bet gilinimuisi į Lietuvos kultūrinius ir 
politinius reikalus. Kantvilų namai buvo 
"atviri kiekvienam lietuviui.
a Kantvilas patraukdavo žmones savo 
TSmens kultūra: atviras bet santūrus, 
'“jtiimaris visokiausias pažiūras, nieko 
;ljęsmerlantis, pajėgus įžvelgti visur ge- 
dtrų brucų, tačiau tvirtas savo pažiūrose. 
X Jo akysoebuvo nei melo, nei pavydo. Dar 
utlankydaias paskutinių metų kursą Kauno 
iKKaro Mkykloje, o vėliau studijuodamas' 
įsnedicin Vilniaus universitete, jau daly- 
ntvavo pųrindžio veikloje prieš rusų, o ve
šliau volečių okupaciją, tapo išvežtas į 
uStutthoo koncentracijos stovyklą, ten 
mbauginmas ir kankinamas sulaukė karo 

pabaigo. Taigi, už Lietuvą kovojo nuo' 
ąaunysts dienų. Ar atsimenate posakį, kad 
v,už kiekieno tvirto vyro pečių stovi dar 
3 Įyirtesn moteris? Šiuo atveju tai teisin- 
L’ga, nes j« žmonaNinaTruchanaitė, garsaus 
tajneno fotografo ir gamtos tyrinėtojo, 
s buvusio 1941 m. Lietuvos sukilėlio, Olego 
gTruchano sesuo, buvo tas ramstis, kuris 
i'tėmė jį visą jų bendro gyvenimo laiką. Jie 
Išaugino tris vaikus, visus išleido į 
taukštuosius mokslus: Jūratę - medicinos 
^daktarę, Gintarą - biologijos daktarą ir 
“Dalią - gimnazijos mokytoją. Tuo pačiu 
'laiku Aleksandras Kantvilas studijavo 

^Hobarto universitete accountancy ir bai
gė 1960 m. Taigi, šeimoje buvo keturi 

ištudentai vienu metu... Tokiomis sąlygo
toms dirbti galėjo tik pirmosios kartos 
-■emigrantai, nepažįstantys ir netrokštantys 
tfengvo, linksmo gyvenimo, prabangos, 
“ egzotiškų atostogų. Iš Lietuvos jie atsi ve- 
“žė senąjį požiūrį, kad gyvenimą reikia 
“sukurti savo pačių pajėgomis, nelaukiant 
■uįr nesitikint pašalinės pagalbos. Tačiau, 
sljnaterialinis saugumas jiems toli gražu 
"Bebuvo sau tikslas. Kantvilo tikslas buvo 
dirbti Lietuvai įvairiais būdais: skaitant

paskaitas, organizuojant politines eisenas, 
gaivinant lietuvių sąmoningumą tauto
daile.

Nors pragyvenimą užsidirbo kaip bu
halteris, tačiau, mano įsitikinimu, sieloje 
jis visų pirmiausia buvo menininkas, gal
būt poetas, jautais tiesai ir grožiui tiek 
gamtoje, tiek vaizduojamajame mene. Tik 
gyvenimas jį tarytum įstūmė į Karo 
MoĮcyklą (nemokamas mokslas), medi
cinos fakultetą, galiausiai į buhalteriją. 
Tai vis nenormalių karo metų pasėkos. O 
mene jis reiškėsi jau gimnazijoje, piešda
mas draugų ir mokytojų karikatūras, gi 
Hobarte studijavo meną Meno mokykloje, 
pas dailininkus Jack Carrington - Smith ir 
Rosamond McCullock. Jį traukė lietuviš
ka tautodailė ir jo išdrožinėti Rūpinto
jėliai būdavo dovanojami aukštiem aus
tralų pareigūnams ar svarbesniems sve
čiams tautinių švenčių bei jų apsilanky
mo progomis. Prie Lietuvos ir Lietuvos 
politinės padėties išgarsinimo daug pri
sidėjo tiek Aleksandras Kantvilas, tiek 
Olegas Truchanas, tik kiekvienas kitokiu 
būdu.

Kantvilas buvo vienas iš tų retų žmo
nių, kurie mielai dalino savo sugebėjimus 
visomis progomis, niekad nesitikėdamas 
ir nelaukdamas jokio atpildo ar garbės. 
Darbą Lietuvai jis laikė pareiga, tiesiog 
prievole. Jo veikla plėtėsi bendrai į visų 
pabaltiečių organizacijas, su kuriomis jis 
mokėjo labai gražiai bendrauti, susitarti 
dėl demonstracijų bei įvairių politinių 
ėjimų, protestų rašymų ar pareiškimų 
spaudoje. Kaip tikro Lietuvos sūnaus, jo 
gyvenimas buvo skirtas Lietuvai. O to
kių mūsų lietuviškos bendruomenės šu
lų, ramstančių Australijos Lietuvių Ben
druomenę, deja mažėja. Todėl jo netektis 
yra ne tik Tasmanijos lietuvių netektis. Jo 
netektis yra visos Australijos lietuvių 
netektis tiesiogine prasme ir Lietuvos - 
netiesiogine. Reikia viltis, kad jo darbai ir 
siekiai paliks pėdsakus jam išėjus ir kad jo 
humaniška asmenybė (kuri negalėjo pik
tai kalbėti net apie savo kankintojus 
koncentracijos stovykloje) paliks mums 
pavyzdžiu.

Nuoširdžiausia užuojauta žmonai, 
vaikams ir jų šeimoms, netekusiems tokio 
tauraus žmogaus: vyro, tėvo ir senelio.

Liūdžiu drauge su šeima ir su visa 
Lietuvių Bendruomene.

Genovaitė Kazokienė

Daugkartiniam ALB Krašto Tarybos pirmininkui ir visuomenininkui
A. f A. Aleksandrui lianiviliii

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Ninai ir šeimai.
ALB Krašto Valdyba

„Mūsų Pastogės“ nuolatiniam bendradarbiui
A. f A. Aleksandrui liantvilni

mirus, nuoširdžią užuojautą jo žmonai Ninai ir šeimai reiškia
LB Spaudos Sąjungos Valdyba,

„Mūsų Pastogės" Redakcija ir Administracija

Tauriam lietuviui
A.į*A. Aleksandrui Kantvilui

mirus, nuoširdžiai užjaučiame giliam liūdesy likusius mielą Niną ir šeimą.
Irena ir Algis Milašai ir 

Elena Kiverienė

Tauriam lietuviui - visuomenininkui ir kultūrininkui
A.f A. Aleksandrui Kantvilui

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Niną, dukras Jūratę, Dabą bei jų šeimas 
ir sūnų Gintarą. _________________
Vieta r. i. Vietoje gėlių, pagerbdami brangų Aleksandrą, aukojame

$ 30. Liūdime su jumis -
Rasa, Gediminas, Daiva, Ginta, Rimas Statkai

Mirus garbingam Lietuvos sūnui
Aleksandrui liantvilni,

gilią užuojautą siunčiu jo žmonai Ninai ir jų vaikams dr. Jūratei, dr. Gintarui ir 
mokytojai Daliai su šeimomis.

Genovaitė Kazokienė

A. f A. Aleksandrui liantvilni
mirus, giliai užjaučiame liūdesyje likusius: žmoną Niną, dukras su šeimomis ir 
sūnų.

Anelė ir Alfonsas Umevičiai, 
Danutė ir Stasys Umevičiai

Prisimindama savo prieš 40 metų mirusį vyrą 
a.a. Praną Radzevičių, 

„Mūsų Pastogei“ aukoju 100 dolerių.
Mikalina Radzevičienė

Sesutei a.a. doan Birt mirus, 
liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą broliui Laurie Cox ir visai 
plačiajai jos šeimai.

Anskis ir Martina Reisgiai

Ninth Conference on Baltic Studies in 
Australia (Adelaide)

The 9th Conference of the Australasian Section of the Association for the Advanc
ement of Baltic Studies will take place on Saturday and Sunday, 27th - 28th September 
1997 at the Latvian House in Adelaide (4 Clark St., Wayville, SA, 5034). The organisers 
of the previous conference (1995) were extremely pleased with the number and quality 
of papers offered, and the Association therefore looks forward to an even bigger and 
better conference in 1997.

•All those with an interest in scientific or cultural questions concerning any of the Baltic 
States are cordially invited to take part in the work of the conference. The Organising 
Committee especially invites those with specialised knowledge and/or experience to 
participate with a paper (deadlines for proposals - April 30th). Proposals should be sent 
to the secretary of AABS (Aust), Prof. T. G. Fennell, School of Languages, Flinders 
University, GPO Box 2100, Adelaide, SA, 5001. Papers must not exceed 20 minutes in 
presentation, to allow time for subsequent discussion and debate. All papers and 
discussion will be in English, since there will be Estonian, Latvian, Lithuanian (and even 
Australian) parcipants.

The registration fee will be $ 10 for the entire conference and $ 5 for any shorter period 
of attendance.

A conference dinner for participants and their friends will be held at the venue on the 
evening of Saturday September 27th, beginning at 7 p.m. Registration and payment for 
the dinner must be made in advance (deadline: September 5th), by writing to the 
Treasurer of the Association, Mr. Fricis Gailitis, 10 Regent St., Millswood, SA, 5034: 
the cost of the dinner will be $ 25 per head.

Prof. T. G. Fennell for the Organising Committee
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Namuose 128 Douro St., North Geelong, 3215.
Gros europietiškos muzikos kapela „The Way To Go" 

Dainuos Melbourno vyrų grupė „GAI - J“ 
j Įėjimas - $ 12. Veiks turtinga loterija. 7 vai. vak. vakarienė - $ 6, kava ir 

pyragas - $ 2. Gėrimus atsineškite pagal savo skonį.
Stalus galima užsisakyti pas Stasę Lipšienę tel. (03) 5278 5686 arba Vytą 
Breneizerį tel. (03) 5277 0929.

Bus prizai už geriausias kaukes !

I 
I 
1
I

Pranešimas Sydnėjaus pensininkams
Pensininkų klubas „Neringa“ balandžio 10 d. (ketvirtadienį) organizuoja išvyką 

Autobusas išvažiuoja 8 vai. ryto nuo Lietuvių namų, East Terrace, Bankstown, 
Aplankysime Mittagong, Bowral, Fitzroy Falls, Kangaroo Valley. Pietausime Nowra 
RSL klube. Į namus grįšime apie 5 vai. po pietų.

Į išvyką kviečiami nariai ir ne nariai. Kelionės kaina asmeniui-$ 10. Registruotis 
galima pas valdybos narius: Juozą Bagaslauską tel. 9749 9053; Joną Karkauską 
tel. 9745 4210; Stasį Norvilaitį (nuo 8 vai. iki 11 vai. vakaro) tel. 9709 6051.

Valdyba

INFORMACIJA
Geelongo Lietuvių Bendruomenės

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

DĖMESIO! DĖMESIO!

Vakarienė - muzika - šokiai t 
PENKTADIENI BALANDŽIO 18 D

NUO 7:30 VAL VAKARO — Klubas Jus vaišins (veltui) su šampanu 
ir alumi iki 8:00 v.v.

6:00 VAL VAKARO — 3 patiekalų vakarienė su vvnu 
PRIVALOMA:

* Gausiai dalyvauti su gera nuotaika!
* Norėti gardžiai pasivaisinti ir smagiai pabendrauti!
* Bilietus užsisakyti iŠ anksto (iki balandžio 13 d.) 

nes nebus parduodami prie durų!
* Kaina: $20 asmeniui

Bilietams skambinkite: Elenai Erzikov-9610-2540
Laurai Belkienei - 9791 9557

Ieško
Prašomas atsiliepti Stasys Lisauskas, g. 1925 m., kurs jau apie 1947 metus at

vyko Australiją ir, kiek žinoma, pradžioje dirbo anglies kasykloje. Jis pats ar 
žinantys apie jį prašomi rašyti broliui: Pranas Lisauskas, Rūsių kaimas, 4234 
Zubiškių paštas, Kaišiadorių rajonas, Lithuania.

Valdemaras Višinskas nori sužinoti apie savo dėdės P. Rylos, anksčiau 
gyvenusio adresu: 14 The Boulevarde, Lewisham, NSW, 2049 (Sydney), likimą.

Ką nors apie jį žinančius, labai prašau parašyti adresu:
V. Višinskas, V. Krėvės pr. 33 - 4,3042 Kaunas, Lithuania - Lietuva.

Dėl Velykinių rekolekcijų Sydnėjuje
Kun. Vaclovas Aliulis, MIC, atvykęs iš Romos, Sydnėjaus lietuviams pravt 
Velykines rekolekcijas Lidcombe šv. Joachimo bažnyčioje balandžio 5 ir 6 d.d

Rekolekcijų tvarka:, šeštadieni (balandžio 5 d.), 2 vai. p.p. išpažintys, p- 
mokslas. 3.30 vai. popiet - šv. Mišios ir pamokslas, po mišių bus klausomi 
išpažinčių; sekmadienį (balandžio 6 d.) šv. Mišios kaip paprastai -11.30 vai. 
Po mišių parapijos salėje vyks arbatėlė, susipažinimas su svečiu.

. Kun. V. Aliulis atvyks į Sydnėjaus "Domestic" aeruostą balandžio 3 d.. 3.15 I 
vai. p.p. QF 534 skrydžiu. Kun. Povilas Martūzas

Sudaromas Sydnėjaus Lietuvių Bendruomenės 
parengimų kalendorius 1997 metams

Visos Sydnėjaus Lietuvių Bendruomenės ribose veikiančios organizacijos prašomos 
skubiai pranešti apie savo planuojamus parengimus Lietuvių Bendruomenėje ar užjos 
ribų Antanui Kramiliui, ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos vicepirmininkui, telefonu ■ 
ar faksu 9727 3131. Organizacijos, planuojančios savo parengimus Lietuvių Klubo 
patalpose, turi apie tai jau dabar pranešti Lietuvių Klubo administracijai.

A. Kramilius,
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos vardu

J. Deckys
T. Kašauskas
V. Patupas
E.Juška
B. Butkus

Aukos „Mūsų Pastogei
SA
SA
SA
NSW
Qld.

$ 5.00
$ 5.00
$ 5.00 
$15.00
$ 5.00

S. Umevičius
E. Žukauskienė
J. Gatavičius
R. Čėsna

Dėkojame už aukas.

SA
SA
NSW
Vic.

$ 5.0f

$10.(1

$ 5.8

$50.8

.Admit

Pranešimas Melbourne Pensininkų Sqjungos nariams
Į naujai išrinktą valdybą įeina šie asmenys: A. Baltrukonienė, J. Goodsell, V. 

Jablonskienė, A. Sadauskienė ir A. Tomkevičius. V. Gabrielaitis - kandidatas.
Sekantis susirinkimas įvyks balandžio 8 dieną, 11 vai.

i'j'iiirn
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautiną 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:

A. S.

Renkasi Melbourne Moterų Soc. Globos Draugija
Soc. Globos Moterų D-ja Melbourne praneša, kad D-jos metinis susirinkimas įvyks 

balandžio 13 d. (sekmadienį) 2 vai. po pietų Lietuvių Namų Moterų Seklyčioje. 
Maloniai kviečiame dalyvauti nares ir prijaučiančias. Po susirinkimo kavutė (suneštinė).

Soc. Globos Moterų D-ja Melbourne

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

Dr. Kazio Martinkaus (1953 - 1984) pomirtinės 
stipendijos fondas

A.a. biochemijos dr. Kazio Martinkaus (1953 - 1984) prisiminimui, 1985 metais jo 
tėvai, sesuo ir artimieji draugai įsteigė stipendijos fondą, kuriuo gali pasinaudoti visi 
laisvojo pasaulio lietuviai studentai, bebaigtą bakalauro arba siekiantys magistro ar 
daktaro laipsnių iš tiksliųjų mokslų (biologijos, chemijos, biochemijos), ypatingai 
sąryšyje su vėžio tyrimu.

Norintys gauti daugiau informacijos ir prašymų formas, prašomi rašyti šiuo adresu: 
Kristina Martinkutė, dr. Kazys Martinkus Memorial Scholarship Fund, 7120 S. 
Richmond, Chicago, Illinois 60629-3011, USA.

Prašymų formos turi būti grąžintos iki 1997 m. gegužės 30 d.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

f Funerals of Distinction j
17 RAILWAY PDE-, FAIRFIELD, NAW.
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Prašom nepamiršti užsimokėti 
^Mūsų Pastogės** prenumerata*

■Mūsų Pastogė" Nr.12 J 997.3.31 psl.8

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by rhe Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenes Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Banksrown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Zalvs. « « * Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

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