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Prezidentas kviečia santarvėn 
vardan Lietuvos ateities

Kadenciją baigiantis Prezidentas 
Algirdas Brazauskas paragino šalies 
politikus siekti santarvės, žmonių 
sutaikymo, skirtingų interesų derinimo 
ir sutarimo ieškojimo.Vasario 16 dieną, 
kalbėdamas Lietuvos valstybės atkū
rimo 80 - mečiui skirtame vakare Ope
ros ir baleto teatre, A. Brazauskas 
pareiškė tikįs, kad Lietuvoje bus 
įgyvendinami svarbiausi santarvės 
principai.

A. Brazauskas trumpai apibūdino 
dabartinę Lietuvos ekonominę ir po
litinę situaciją, santykius su kai
myninėmis valstybėmis, pasveikino į 
iškilmingą vakarą atvykusius Lenkijos 
ir Latvijos vadovus Aleksandrą Kvas- 
nievskį (Aleksander Kwasniewski) ir 
Guntį Ulmanį.

Iškilmingame vakare Operos ir ba
leto teatre dalyvavo naujuoju Lietuvos 
Prezidentu išrinktas Valdas Adamkus, 
Seimo pirmininkas Vytautas Lands
bergis, Ministras pirmininkas Gedi
minas Vagnorius, Seimo ir Vyriausy
bės nariai, Kovo 11 - sios akto signa
tarai, politinių partijų ir visuomeninių 
organizacijų atstovai, bažnyčių hie- 
rarchai, diplomatai, kiti garbingi sve
čiai. Po Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos 
prezidentų kalbų buvo surengtas kon
certas. Vakare „Draugystės“ viešbu
tyje vyko priėmimas Prezidento A. 
Brazausko vardu.
Valdas Adamkus susipažino 
su krašto apsaugos sistema 
Naujai išrinktas Lietuvos Preziden

tas Valdas Adamkus antradienį buvo 
supažindintas su krašto apsaugos 
sistemos teisine reforma, kariuomenės 
struktūra, jos aprūpinimu, gynybiniais 
šalies pajėgumais, gynybos ir kariuo
menės vystymo planais. Šiais klausi
mais V. Adamkų informavo krašto 
apsaugos ministras Česlovas Stan
kevičius, kariuomenės vadas genero
las - leitenantas Jonas Andriškevičius, 
kiti Krašto apsaugos ministerijos ir 
kariuomenės vadovai. V. Adamkus taip 
pat buvo supažindintas su tarptautinė
mis gynybinėmis programomis, kurio
se dalyvauja Lietuva.

Kalbėta ir apie jaunuolių šaukimą bei 
jų aprūpinimo reikalus. Buvo pažy
mėta, kad per pastaruosius metus 
šauktinių aprūpinimas yra pagerėjęs, 
tačiau tam ir ateityje turėtų būti ski
riama daug dėmesio.

V. Adamkus ir Č. Stankevičius susi
tarė tokius susitikimus tęsti ir ateityje, 
aptariant juose konkrečius su krašto 
apsauga susijusius klausimus.

Tarptautinės migracijos 
programos ir Lietuva

Ženevoje pasirašytu susitarimu api
brėžta, kad Lietuva įgyvendins Tarp

tautinės migracijos organizacijos 
programas. Tai numatantį dokumentą 
savo parašais patvirtino Lietuvos 
nuolatinės misijos Jungtinių Tautų 
skyriuje Ženevoje laikinasis vadovas 
Audrius Navikas ir Tarptautinės mi
gracijos organizacijos generalinis 
direktorius James Purcell.

Susitarime numatyta konsultuotis, 
kaip turėtų būti stiprinama migracijos 
kontrolė. Taip pat susitarta keistis 
informacija apie migraciją, teikti para
mą pabėgėliams ir asmenims, pri
verstiems migruoti per šalies teritoriją. 
Lietuva Tarptautinės migracijos orga
nizacijos veikloje aktyviai dalyvauja 
nuo 1995 metu rudens. Šiemet ši 
organizacija planuoja steigti biurą 
Vilniuje.

Iškilmingas Seimo posėdis
„Vasario 16 - sios testamentas yra 

šventas dokumentas, o mūsų visų tiks
las - šio dokumento mintis, nusiteiki
mus ir dvasią pagaliau negrįžtamai 
perkelti į kiekvieno Lietuvos piliečio 
darbus ir galvojimus“, pažymėjo 
pirmadiepį .iškilmingame Seimo 
posėdyje Seimo pirmininko pava
duotojas, Lietuvos valstybės atkūrimo 
80 - jų metinių minėjimo valstybinės 
komisijos pirmininkas Arvydas Vi
džiūnas.

Vasario 16 - sios aktas gali būti, pa
sak jo, ir lietuvių politinės vienybės 
simbolis taip pat ir šių dienų politi
kams. Jis suvienijo apskilusią Lietuvos 
Tarybą, aiškiai parodė, kad to meto 
partijos galėjo sutarti dėl svarbiausių 
lietuvių tautos ir valstybės reikalų“, 
sakė A. Vidžiūnas.

Iškilmingame Seimo posėdyje kal
bėjo Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto direktoriaus pava
duotojas Raimundas Lopata, Seimo na
rys Algis Kašėta, Kauno valstybinio 
akademinio dramos teatro aktorė Rūta 
Staliliūnaitė.

JAV ketina investuoti j 
Lietuvos naftos objektus

Ūkio ministerijos ir Jungtinių

Kovo 4 - šv. Kazimiero diena

Šventasis Kazimieras (1458 ■ 1484) ■ Gedimino ainis. Jo tėvas, Lietuvos 
Didysis Kunigaikštis ir Lenkijos Karalius Kazimieras ■ lietuvis, motina Elz
bieta Habsburgaitė - austrė. Paskutinius gyvenimo metus praleido Lietuvo
je: Vilniaus, Medininkų ir Qardino pilyse. Mirė Qardine 1484 metų kovo 4
dieną. Palaidotas Vilniaus katedroje.

1602 m. karalaitis Kazimieras paskelbtas šventuoju, 1636 m. - Lietuvos 
Globėju, 1948 m. - viso pasaulio lietuvių jaunimo Globėju ^Istorijos negandų, 
svetimšalių antplūdžio metu šventojo palaikai iš katedros buvo išvežami ir 
slepiami. 1950 m. uždarius katedrą, maldininkai negalėjo lankyti šventojo 
karsto. 1952 m., vysk. K. Paltaroko rūpesčiu, šv. Kazimiero karstas su 
palaikais buvo perkeltas į Vilniaus šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią. 
1989 m. kovo 4 d. ŠVENTASIS TREMTINYS vėl grįžo į savo koplyčią 
Vilniaus Katedroje.

Amerikos Valstijų kompanijos "Will
iams' International Company“ atsto
vai pasirašė susitarimą dėl bendrų 
projektų Lietuvoje, kuriuos įgyvendi
nant būtų sulaukta užsienio investicijų 
į naftos objektus.

Per praėjusią savaitę tris dienas 
vykusias Ūkio ministerijos vadovų ir 
„Williams“ kompanijos atstovų dery
bas nagrinėta, kokiomis sąlygomis ši 
JAV kompanija sutiktų pirkti Būtingės 
akcijas, dalyvautų privatizuojant „Ma
žeikių naftos“ bendrovę ir investuotų į 
Biržų „Naftotiekį“. Sutarta, kad per 8 - 
9 savaites bus atlikta tų projektų ana
lizė, kiti paruošiamieji darbai. Po to bus 
pasirašyta galutinė sutartis dėl "Will
iams" kapitalo atėjimo į Lietuvą.

Metinis Prezidento 
pranešimas

Vasario 19 dieną kadenciją baigian
tis Lietuvos Prezidentas Algirdas 
Brazauskas perskaitė metinį praneši
mą Seime apie padėtį Lietuvoje, 
valstybės vidaus ir užsienio politiką.

Prezidentas daugiausia dėmesio sky
rė ekonomikai ir užsienio politikai. A. 
Brazauskas apibūdino atskirų ūkio ša
kų plėtrą, pasidžiaugė gerėjančiais 
makroekonominiais rodikliais. Kartu 
valstybės vadovas atkreipė dėmesį į 
spręstinas problemas, ypač investicijų, 
privatizavimo, socialinio aprūpinimo' 
ir kitose srityse.

Prezidentas pabrėžė būtinybę spartin

ti integraciją į Europos Sąjungą, steng
tis įtikinti Vakarų valstybes Lietuvos 
narystės NATO būtinumų. A. Bra
zauskas savo kalboje apibūdino san
tykius su kaimyninėmis valstybėmis, 
taip pat regioninį bendradarbiavimą ir 
šioje srityje egzistuojančias problemas.

Lietuva ketina dalyvauti 
įveikiant Irako krizę

Jeigu dip'omatiniais būdais nepa
vyks išspręsti Irako krizės, Lietuva 
prisijungs prie tarptautinės koalicijos ir 
sieks užtikrinti, kad Persų įlankoje bū
tų besąlygiškai laikomasi Jungtinių 
T autų Saugumo tarybos rezoliucijų. To
kį pareiškimą penktadienį paskelbė 
Lietuvos užsienio reikalų ministerija, 
tačiau tam dar turi pritarti Seimas.

Lietuvoje jau formuojama į hu
manitarinę misiją vyksianti specialistų 
grupė bei rengiama technika, kurios 
prireiktų kariniuose veiksmuose prieš 
Iraką. Neoficialiais duomenimis, į Per
sų įlanką iš Lietuvos vyks chemikų, 
medikų ir išminuotojų brigados.

Dvi Lietuvos kaimynės - Lenkija bei 
Latvija - taip pat ketina prisijungti prie 
tarptautinės koalicijos.

Pasitarimai apie Vy
riausybės reorganizavimą 
Valdas Adamkus ir Ministras pir

mininkas Gediminas Vagnorius susi
tarė pamažu įvykdyti Vyriausybės
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struktūros reorganizavimą, sumažinant 
ministerijų skaičių nuo septyniolikos 
iki dvylikos. Kokios ministerijos bus 
reorganizuojamos, naujai išrinktas 
Prezidentas ir Ministras pirmininkas 
kol kas neskelbia.

Po Prezidentūroje įvykusio susiti
kimo V. Adamkus sakė, kad Vyriau
sybės struktūros reforma bus atlieka
ma dviem etapais. Pirmajame minis
terijų skaičius bus sumažintas trim, 
antrajame - dar dviem.

G. Vagnorius tada taip pat nenorėjo 
sakyti, kokios ministerijos ir žinybos 
bus reformuojamos.

Seimo pirmininkas paten
kintas kelione j Maskvą

Seimo pirmininkas Vytautas Land
sbergis labai teigiamai vertina trečia
dienį įvykusius savo susitikimus su 
abiejų Rusijos parlamento rūmų at- 
stovais.Tai jis pasakė penktadienį 
suregtoje spaudos konferencijoje.

„Šis vizitas daugiau nei pateisino mano 
lūkesčius. Maniau, kad tai bus tik 
susipažinimo vizitas, kad pajausiu tam 
tikrą vėsumą ar distanciją, o iš tikrųjų 
nebuvo jokio nusistatymo nei Lietuvos, 
nei mano atžvilgiu“, - džiaugėsi Seimo 
pirmininkas.

V. Landsbergis tikisi, jog pokalbiuose 
su Rušijo'š'Fėderačijos Tarybos pir
mininku Jegoru Strojevu bei Dūmos 
pirmininko pavaduotoju Sergejumi 
Babųrinu išsakytos abiejų pusių pozi
cijos „prisidės prie lankstesnio požiū
rio formavimosi bei požiūrio evoliu
cijos Maskvoje“.

Žinios trumpai
♦ Naujai išrinktas Lietuvos Prezi

dentas Valdas Adamkus penktadienį 
susitiko su vidaus reikalų ministru 
Vidmantu Žiemeliu bei viceministrais. 
V. Adamkus teigė įdėmiai studijavęs 
Vidaus reikalų ministerijos praėjusių 
metų darbo ataskaitą ir pabrėžė, kad 
svarbiausia dabar - atkurti žmonių 
pasitikėjimą policija ir visa šalies 
teisėsaugos sistema.

Palangos Birutė vėl rasta
Vasario 11 d. Palangoje, Vytauto gatvėje, šalia šokių 

aikštelės rasta pavogtoji Birutės skulptūra.
1965 m. Botanikos sode, Birutės kalno papėdėje, ant 

simbolinio Lietuvos kunigaikščio Kęstučio žmonos kapo 
buvo pastatytas dail. Petrikaitės - Tulienės paminklas 
"Tau, Birute". Kaip sakė parko direktorius Antanas 
Sabeckas, ši vieta buvo ypač pamėgta lankytojų... 
"Skulptūra tarsi simbolizavo pačius tauriausius lietuvės 
moters jausmus, šalia jos būdavo nuolat dedama gėlių. 
Šis nusikaltimas - kaip spjūvis į veidą mums visiems".

Nudažyta diuraliumininė skulptūra atrodė lyg varinė. 
Matyt, tai spalvotojo metalo vagis ir suklaidino, kai šie 
pirmą sykį skulptūrą pagrobė 1992 m. vasario 11 d. 
Vėliau Birutė buvo rasta Palangos garažų rajone.

Po šio vandalizmo paminklas buvo pritvirtintas varž
tais. Tačiau šių metų sausio 30 d., šėlstant pūgai, ją vėl 
kažkas nulaužė. Ir štai skulptūra vėl atsirado. Ją, nutirpus 
sniegui, pastebėjo palangiškių Banių šeima.

Policijos pareigūnui mano, kad chuliganai šitaip papokštavo su nesunkia (apie
40 kg sveriančia) skulptūra.

’Mūsų Pastogė" Nr.8 1998.3.2 psl.2

♦ Penktadienį Vilniuje parafuota 
Lietuvos ir Vengrijos laisvosios pre
kybos sutartis. Vengrija tapo penktąja 
Vidurio Europos laisvosios prekybos 
sutarties (CEFTA) organizacijos vals
tybe, su kuria Lietuva susitarė dėl 
laisvosios prekybos. Derybos su dar 
viena šios organizacijos nare - Rumu
nija - jau įpusėjo, taip pat netrukus bus 
pradėta tartis dėl tokios sutarties su 
Bulgarija.

♦ Garsiųjų Brazilijos Rio karnavalų 
dvasią bus stengiamasi perteikti ir 
Vilniuje. Šeštadienio pavakare šventė 
prasidės linksma, triukšminga, kos
tiumuota eisena Vilniaus Gedimino 
prospektu, kuris bus laikinai pavadin
tas sambodromu. Po to linksmybės per 
kraštus ims lietis „Pergalės“ kino te
atre, kur visą naktį bus galima ragauti 
braziliškų valgių ir gėrimų, gėrėtis 
sambo ritmais ir patiems šokti iki 
nukritimo.

♦ Vienuolikai ginkluoto pasiprie
šinimo dalyvių nuo kovo mėnesio 
paskirtos pirmojo laipsnio valstybinės 
pensijos, kurių dydis šiuo metu yra 528 
litai. Tokį nutarimą trečiadienį patvir
tino Vyriausybė, remdamasi šių metų 
pradžioje įsigaliojusiu Valstybės pa
ramos rezistencijos dalyviams įstaty
mu. Iš viso tokią teisę turi apie porą 
šimtų rezistentų. Kandidatūrų sąrašą 
išnagrinėjus Socialinės apsaugos ir dar
bo ministerijoje, jis bus pateiktas 
tvirtinimui Vyriausybei.

♦ Ambasadorius Kazys Lozoraitis 
apdovanotas už Maltos ordino ir Lie
tuvos santykių plėtrą. Vasario 16 - sios 
- Lietuvos valstybės atkūrimo dienos - 
išvakarėse diplomatui įteiktas ordino 
„Pro Merito Melitense“ pirmojo laips
nio didysis kryžius.

♦ Vilniuje nuo vasario 25 dienos 
vyksta Pasaulio lietuvių bendruomenės 
valdybos posėdžiai. Juose ketinama 
svarstyti už Lietuvos ribų gyvenančių 
lietuvių švietimo ir kultūros, taip pat 
Vasario 16 - sios gimnazijos likimo 
klausimus, aptarti bendradarbiavimą su 
Lietuvių grįžimo į tėvynę centru, 
pasikeisti mintimis apie pasirengimą 
PLB kraštų valdybų pirmininkų ir PLB 
valdybos suvažiavimui liepos mėnesį.

Numatomi bendri PLB ir Regioninių 
problemų bei tautinių mažumų de
partamento vadovybių pasitarimai, PLB 
vadovų susitikimai su Seimo, Pre
zidentūros ir Vyriausybės pareigūnais.

Iš Eltos biuletenių surinko 
ir paruošė 
J. Rūbas

Evaldas Jankauskas

[ ® Trumpai iš visur j
Pulk. Itn. Johnny Koroma vado

vaujamos chuntos pajėgos kovoja Siera 
Leone teritorijoje prieš Nigerijos 
vadovaujamos Afrikos valstybių są
jungos kariuomenę, bandančią atstatyti 
pernai chuntos nuversto prezidento 
Ahmad Kabbah valdžią. Vasario 17 d. 
chuntai pasisekė puolimu atsiimti iš 
sąjungininkų antrą svarbumu Siera Le
one miestą Bo.
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Gruzijos policija areštavo 7 asmenis, 

įtariamus dalyvavimu pasikėsinime 
prieš prezidentą E. Ševamadzę. Vasa
rio 19 d. gerai ginkluota sukilėlių gru
pė pagrobė Gruzijoje keturis Jungtinių 
Tautų stebėtojus (du urugvajiečius, 
vieną švedą ir vieną čeką) ir grąso juos 
nužudyti, jei Gruzijos vyriausybė 
nepaleis septynių suimtų jų draugų bei 
kitų politinių kalinių.

Didžiosios Britanijos vidaus reikalų 
ministras paskelbė potvarkį, kad visi 
britų teisėjai, magistrai bei policijos 
pareigūnai turi viešai pareikšti, ar jie 
priklauso masonams. Šį potvarkį iš
šaukė D. Britanijos Midlands srityje 
išaiškintas suokalbis masonams pri
klausančių policininkų tarpe, palietęs 
kriminalinius teismus.

Ww

Indonezijoje kai kuriuose miestuose 
prasidėjo riaušės, iššauktos pasunkė
jusių ekonominių sąlygų. Nuo riaušių 
ypač nukenčia kiniečių kilmės krau
tuvininkai. Kariuomenei leidžiama 
šaudyti į plėšikaujančias minias.
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Indonezijos prezidentas Soeharto 
pareiškė, kad Tarptautinio valiutos 
fondo paskolos bei siūlomos reformos 
nepajėgios sustabdyti rupiah vertės 
kritimo. Jis planuoja įstatymiškai su
rišti rupiah vertę su JAV doleriu.

Prezidento inauguracijos iškilmės
Vyriausybė ketina iš dalies padengti 

naujojo Lietuvos Prezidento Valdo 
Adamkaus inauguracijos iškilmių 
išlaidas. Tam iš Vyriausybės rezervo 
fondo numatoma skirti 116 tūkst. litų.

Vasario 26 dieną Vilniuje rengiamoms 
V. Adamkaus inauguracijos iškilmėms 
iš viso reikės 321 tūkst. litų. Valstybės 
biudžete nebuvo numatyta atskirai skir
ti lėšų inauguracijos iškilmėms, todėl 
visi pinigai turėtų būti skirti iš Pre
zidentūros reprezentacinių išlaidų.

Per visus šiuos metus reprezentaci
nėms išlaidoms Prezidentūra gali skirti 
700 tūkst. litų. Todėl dabartinio Prezi
dento kanceliarijos vadovas Andrius 
Meškauskas kreipėsi į Vyriausybę, pra
šydamas iš rezervo fondo iš dalies pa
dengti inauguracijos išlaidas.

A. Meškausko rašte nurodoma, kad 
lėšos iš Vyriausybės rezervo fondo būtų 
paskirstytos taip: iškilmių vietoms 
apšviesti - 28 tūkst. litų, apsauginėms 
tvorelėms išsinuomoti ir aikštėms ap
tverti - 26 tūkst. litų, tribūnai Arkika
tedros aikštėje įrengti - 25 tūkst.. litų, 
iškilmių vietoms įgarsinti -13 tūkst. li
tų, transportui ir pučiamiesiems or
kestrams apmokėti - po 5 tūkst. litų, gė
lėms pirkti - 2 tūkst. litų, kitiems nenu

Tarptautinis valiutos fondas priešinasi 
šiam prezidento planui ir grąso sustab
dyti pažadėtą 43 bilijonų JAV dolerių 
dydžio ekonominės pagalbos projektą.

Vasario 21 dieną D. Britanijos ir 
Airijos vyriausybės suspendavo Sinn 
Fein politinės partijos atstovų da
lyvavimą Šiaurės Airijos taikos kon
ferencijoje. Sinn Fein atstovaujama 
pagrindinė IRA organizacija apkal
tinta teroro veiksmais Š. Airijoje, 
protestantų nušovumu. Tuoj po Sinn 
Fein pašalinimo iš konferencijos, Šiau
rės Airijoje viena po kitos sprogsta 
bombos, žalojami žmonės. Nors įtaria
ma IRA (Airių respublikonų armija), 
gali būti kalta ir nuo IRA atskilusi 
ekstremistinė grupė.

Nuo vasario 20 dienos Naujosios 
Zelandijos miestas Auckland nebeturi 
elektros. Tai atsitiko perdegus visiems 4 
kabeliams, kuriais buvo tiekiama elek
tros energija. Atrodo, kad užtruks apie 
savaitę laiko, kol elektros energijos 
tiekimas vėl bus atstatytas.

Utį/Utį/Iii//

Vasario 23 dieną generalinis Jung
tinių Tautų sekretorius Kofi Annan 
Bagdade pasirašė sutartį su Irako 
vyriausybe, kuri laikinai pašalino karo 
grėsmę. Irakas sutiko su svarbiausiais 
Jungtinių Tautų reikalavimais bak
teriologinių ir cheminių ginklų in
spekcijos srityse.

JAV teisėjas Paul Matia sugrąžino 
77 metų amžiaus Ivan Demjaniuk JAV 
pilietybę, kuri buvo iš jo atimta prieš 17 
metų, kai jis buvo neteisingai apkal
tintas buvus karo nusikaltėliu „Jonu 
Žiauriuoju“, Lenkijos Treblinkos 
koncentracijos stovykloje 1942 - 1943 
metais.

matytiems reikalams - 12 tūkst. litų.
V. Adamkaus inauguracinė ceremo

nija prasidės vasario 26 - sios vidur
dienį neeiliniame Seimo posėdyje, 
kuriame prezidentas prisieks. 13 vai. 
Vilniaus Arkikatedroje įvyks iškilmin
gos šv. Mišios už tautos santarvę, o po 
jų naujajam vyriausiajam ginkluotųjų 
pajėgų vadui bus pristatyta simboliš
kai atstovaujama šalies kariuomenė. 
Arkikatedros aikštėje V. Adamkus 
kreipsis į tautą bei kartu su eisena ateis 
į prieš Prezidentūrą esančią S. Daukan
to aikštę. Čia numatyta kadenciją 
baigiančio šalies vadovo rūmų per
davimo ceremonija, Algirdo Brazaus
ko vėliavos nuleidimas ir naujojo 
Prezidento vėliavos pakėlimas.

Vakare naujasis Prezidentas surengs 
pirmąjį protokolinį priėmimą, į kurį 
rinksis diplomatai bei kviestiniai sve
čiai. Šis priėmimas vienu metu vyks 
keliose Vilniaus vietose, nes Preziden
tūros Baltojoje salėje visi kviestieji ne
tilps. Didžiausias priėmimas numatytas 
Vilniaus koncertų i r sporto rūmuose, kur 
ateis apie 800 kviestinių svečių.

21 valandą Arkikatedros aikštėje gros 
pučiamųjų orkestrai, numatytas Pre
zidento saliutas. ELTA
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Nepriklausomybės minėjimas Melbourne
Lietuvos nepriklausomybės pa

skelbimo 80 - sios metinės Melburne 
buvo paminėtos vasario 15 dieną. 
Minėjimas prasidėjo iškilmingomis 
koncelebracinėmis mišiomis šv. Mari
jos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje. Mišias 
laikė lietuvių parapijos klebonas prcl. 
dr. kun. Pr. Dauknys, kun. J. Petrauskas 
ir svečias iš Lietuvos kun. J. Jodelis. 
Prelatas P. Dauknys pasakė tai progai 
pritaikytą pamokslą, per mišias giedojo 
Z. Prašmutaitės vedamas Melburno 
parapijos choras. Mišios buvo užbaigtos 
Tautos himnu.

Toliau minėjimas vyko Melburno 
lietuvių namų salėje. Šauliams įnešus 
kuopos vėliavas, prel. dr. Pr. Dauknys 
perskaitė šiam iškilmingam minėjimui 
invokaciją. Po to minėjimo dalyviams 
gražia lietuvių kalba save pristatė 
minėjimo pranešėja ALJS pirmininkė 
Vida Jokūbauskaitė, kuri, nors ir gi
musi Australijoje, save laiko lietuvaite 
ir rūpinasi Lietuvos reikalais. Ji pa
kvietė poetą J. Mikštą paskaityti savo 
kūrybos. Susirinkusieji išgirdo du nau
jus eilėraščius, „16 - tai vasario die
nai“ ir „80 - mečio Lietuva“, kurie 
publikos buvo šiltai priimti.

Po to paskaitą tema „Lietuva - praei
tis, dabartis ir ateitis“ skaitė Lietuvos 
Respublikos garbės konsulas Viktorijos 
valstijai A. Žilinskas. Prelegentas savo 
paskaitoje pirmiausiai iškėlė mintį, jog 
kraštas be praeities yra lyg medis be 
šaknų ir pabrėžė, kad Lietuvos istorijos 
medis turi šaknis ir daug šakų ir yra 
įaugęs į lietuvio sąmonę. Jis taip pat 
prisiminė apie Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 1918 metais 
aplinkybes. Garbės konsulas pastebėjo, 
kad Lietuvos kelias į nepriklausomybę 
nebuvo lengvas, kadangi kraštas buvo 
vokiečių okupuotas ir karo nualintas. 
Tačiau nepriklausomybė buvo paskelb
ta ir per sekančius kelis metus suvere
ni Lietuvos valstybė buvo pasaulio 
pripažinta. Deja, po 22 nepriklausomo

ALB Krašto V-bos pirmininkas aplankė Adelaidės lietuvius Vasario 16 - sios proga
Atšventę 80 - ją Lietuvos Respubli

kos nepriklausomybės šventę, galime 
pasidžiaugti ir mūsų bendruomenės 
patriotizmu, darniu sugyvenimu bei no
ru įsijungti į lietuviškus bendruome
nės renginius. Džiugu, kad ir po dauge
lio metų įvairių renginių mes te- 
beįvertinaine ir džiaugiamės lietuviš
ka daina, šokiais, lietuvišku žodžiu.

Su dideliu malonumu išklausę Krašto 
Valdybos pirmininko dr. Vytauto 
Donielos paskaitos, atsidavėme į Tėvynę

pabaigus, vėl linksmino „Brandos“ ir 
„Žilvino“ tautinių šokių šokėjai,

Vasario 16 - oji Adelaidėje. Nuotraukoje iš kairės: Adelaidės apylinkės val
dybos pirmininkė Janina Vabolienė, ALB Krašto Valdybos pirmininkas dr. 
Vytautas Doniela, Apylinkės valdybos narė kultūros reikalams Liucija 
Vaičiulevičius. 

gyvenimo metų nepriklausomybė vėl 
buvo prarasta ir lietuvių tautai teko 
iškentėti 50 metų trukusią žiaurią 
bolševikų okupaciją. Prelegentas iš
vardino lietuvių tautai okupacijos me
tais padarytus nuostolius, pasakojo apie 
ginkluotą pasipriešinimą, žudynes ir 
deportacijas.

Tačiau lietuviai neprarado laisvės 
troškimo ir 1990 metais prikėlė Lietuvą 
naujam gyvenimui. Paskaitos autorius 
iškėlė persitvarkymo iš komunistinės 
santvarkos į demokratinę, kapitalistinę 
santvarką sunkumus, ekonomines 
problemas. Tačiau per aštuonerius 
nepriklausomo gyvenimo metus dauge
lis problemų buvo išspręsta, smarkiai 
sumažėjo infliacija, išaugo produkcija, 
Vakaruose buvo surastos naujos rinkos, 
sumažėjo bedarbių skaičius, ekonomi
ka stabilizavosi. Bet kas laukia Lietu
vos ateityje? - retoriškai paklausė pre
legentas. Bandydamas atsakyti į šį 
klausimą, jis pacitavo tris scenarijus iš 
neseniai pasirodžiusios prof. Leslie 
Holmes knygos „įvadas į postko- 
munizmą“. Pirmasis scenarijus sako, 
kad Lietuva vystysis pagal Vakarų 
demokratijos modelį ir taps tokia kaip 
Vakarų valstybės. Antroji galimybė, 
pagal knygos autorių, yra tokia, kad 
Lietuvoje įsigalės autoritarinis reži
mas, ir trečioji, kad Lietuva taps poli
tiškai nestabili, su dažnais valdžios ir 
politinės krypties pasikeitimais. Garbės 
konsulas tikisi, kad, išrinkus V. Adam
kų Lietuvos Respublikos prezidentu, 
Lietuva ir toliau vystysis liberalios 
demokratijos kryptimi. Jis taip pat 
pastebėjo, kad Lietuva pati susiras savo 
kelią į ateitį, ir mes galbūt ne visada 
sutiksime su jos pasirinkta kryptimi. 
Tačiau mes turime atlikti konstruktyvią 
rolę ir padėti Lietuvai vystytis, palai
kyti glaudžius ryšius su jos žmonėmis. 
Mes turime užtikrinti, kad Lietuvos 
nepriklausomybė, dėl kurios tiek daug 
lietuvių kentėjo ir žuvo, bus išlaikyta, ir 

nešantiems dainos garsams ir visų 
numylėtiems tautiniams šokiams. Mie
la buvo žiūrėti, kaip „Žilvino“ mergaitės 
pasišokinėdamos su šluotomis „ruošėsi 
vakaronei“, nemažiau malonu buvo 
stebėti „Brandos“ šokėjus oriai, kaip ir 
pritinka vyresniems, narstant ^Jievaro 
tiltą“. Gražia daina mus graudino ir 
džiugino Genovaitės Vasiliauskienės 
vadovaujamas moterų oktetas, o, joms 

Lietuva liks laisva, demokratiška 
valstybė, baigdamas pasakė Lietuvos 
Respublikos garbės konsulas.

Nutilus plojimams po A. Žilinsko 
kalbos, į sceną buvo pakviestas Aus
tralijos lietuvių fondo pirmininkas A. 
Šimkus, kuris įteikė dovanas besi-

LR garbės konsulas Viktorijos valsti
jai ir Tasmanijai Andrius Žilinskas.

mokančiam mūsų jaunimui. Piniginė 
dovana buvo įteikta geriausiai lietuvių 
kalbos egzaminus išlaikiusiai D. 
Didžytei. Paskatinamosios dovanos 
įteiktos rašantiems į mūsų spaudą 
jauniesiems žurnalistams A. Skeiviui, 
D. Didžytei, G. Statkutei, I. Skeivytei ir 
M. Didžiui.

Po to vyko turtinga pasirodymais 
meninė programa. Pirmieji į sceną išėjo 
Melburno tautinių šokių grupės „Gin
taras“ šokėjai. Jie gyvai ir grakščiai 
pašoko tris šokius - „Landynę“, „Per 
girią“ ir „Pasiutpolkę“. Dalyvaujant 
pilnai šokėjų gupei, paskutinysis šokis 
ypatingai tryško tokia linksma ir 
jaunatviška energija, kad publika 
šokėjams tikrai negailėjo audringų 
katučių.

Po šokėjų scenoje pasirodė talentin
ga violončeliste Ieva Brovedani. Pia
ninu jai pritarė D. Levickienė. Ieva 

vadovaujami Liucijos Vaičiulevičius ir 
Antano Pociaus. Choras „Lituania“, 
akompanuojant Jonui Pociui ir di
riguojant Vytautui Straukui, atrodė kaip 
niekad, žavėjo mus gražių lietuviškų 
dainų skambesiu.

Nepriklausomybės minėjimas baigėsi 
tradiciniu vainiko padėjimu prie žu
vusių paminklo ir vėliavų nuleidimu 
Lietuvių namų sodelyje, kurį, kaip ir 
visada, pravedė LKVS „Ramovė“.

Malonus ir laukiamas buvo Krašto 
Valdybos pirmininko apsilankymas 
Adelaidėje bei jo dalyvavimas Ne
priklausomybės šventės minėjimo 
programoje. Artimiau su Krašto Val
dybos pirmininku Adelaidės lietuviai 
galėjo susipažinti ir pasikalbėti šven
tės minėjimo išvakarėse, kur po jo 
skaitytos paskaitos buvo gvildenami su 
ja susiję bei bendri mūsų bendruome
nės klausimai. Vaišių metu į paskaitą 
gausiai susirinkę apylinkės lietuviai 
turėjo progos pakalbėti ne tik su dr. V. 
Doniela, bet ir vienas su kitu.

Adelaidės apylinkės valdyba taria 
ačiū ALB Krašto Valdybos pirminin
kui dr. V. Donielai už apsilankymą 
Adelaidėje. Šis neeilinis apsilankymas 
bendruomenėje susilaukė labai pa
lankaus atgarsio.

Adelaidės apylinkės valdybos kor. 

pagrojo „Pachebel“, „Kavatiną“ ir 
„Atsisveikinmą“. Paskutinio kūrinio 
muziką ir žodžius sukūrė D. Levickie
nė. Žodžius, prieš atliekant kūrinį, 
perskaitė V. Jokūbauskaitė.

Tokia svarbi sukaktis - 80 metų nuo 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbi
mo - negalėjo praeiti be seniausio 
Melburno lietuvių bendruomenės 
meninio vieneto „Dainos sambūrio“ 
dalyvavimo. Šįkart „Dainos sambūris“ 
publikai atliko keturias dainas - 
„Nemune, upeli“, „Pilki keleliai“, „Jūra“ 
ir Ūdrio dainą iš operos „Pilėnai“. 
Pirmąją dainą dainavo moterų choras, 
antrąją - vyrai, o paskutines dvi atliko 
mišrus choras. Solo partiją Ūdrio dai
noje atliko P. Mičiulis. Chorui dirigavo 
Birutė Prašmutaitė, pinianu akompa
navo jos sesutė Zita.

Meninę minėjimo dalį užbaigė sve
čiai iš Lietuvos - „Pynimėlio“ šokių 
grupė iš Panevėžio, kuri atsivežė ir sa
vo orkestrą, susidedantį iš 5 suaugusių 
muzikantų. Publiką nustebino mažųjų 
šokėjų drausmingumas ir tokio jauno 
amžiaus atlikėjų toks aukštas meninis 
atlikimo lygis. Trumpame savo pasi
rodyme jie sušoko šokių pynę ir tikrai 
pateisino savo ansamblio pavadinimą - 
poros vikriai nardė ir pynėsi įvairiose 
šokių figūrose. Gausiai į minėjimą 
susirinkę melbumiškiai buvo sužavėti ir 
kelias minutes netilo jų plojimai. Pub
lika vis skandavo „Valio!“, „Bis!“, 
„Bravo!“, tačiau antrą kartą į sceną 
šokėjų išprašyti niekaip nepavyko. Kas 
norės dar kartą „Pynimėlį“ pamatyti su 
ilgesne programa, atvyks į Lietuvių 
namus sekantį sekmadienį.

Minėjimą uždarė ALB Melburno 
apylinkės valdybos pirmininkas A. 
Vaitiekūnas. Jis padėkojo programos 
dalyviams ir visiems taip gausiai 
susirinkusiems į minėjimą bei pakvietė 
minėjimą užbaigti sugiedant Tautos 
himną. Po to visi buvo pakviesti į 
Jubiliejinę lietuvių namų salę kavutei ir 
užkandžiams, tolimesniam tarpusavio 
pabendravimui. Jurgis Rūbas

Naujienos iš Brisbanės
Brisbanės lietuvių bendruomenė 

nedidelė. Retai pas mus apsilanko solis
tai ar iš Lietuvos atvykę ansambliai. 
Turime lietuviškas pamaldas, bet ku
nigas aplanko mus labai retai. Atrody
tų, kad pamažu išnykstame, tačiau taip 
nėra - judame, krutame, savo jėgomis 
išlaikome lietuvišką veiklą. Turime 
jauną ir veiklią Apylinkės valdybą, jie 
visada ką nors naujo ir įdomaus mūsų 
gyvenimo paįvairinimui sugalvoja. 
Džiaugiamės sulaukę lietuvaičių iš 
tėvynės, kurios įsijungė į mūsų lietu
višką veiklą. Jau daugelis metų veikia 
lietuviško pusvalandžio radijo pro
grama, kuriai vadovauja Evaldas Sa- 
gatis ir Gaila Bagdon su padėjėjais.

Sportuojantis jaunimas su vadovu 
Algiu Milvydu gražiai pasirodė Syd- 
ėjaus sporto šventėje, jie laimėjo 
pavyzdingos komandos taurę.

Laimingi esame turėdami savo 
Lietuvių namus, kuriuos mums nu
pirko ir padovanojo a.a. kun. dr. Petras 
Bučinskas. Bendraujame ir su Gold 
Coast lietuviais, lankomės jų ruošia
mose šventėse. Tautinių šokių grupė 
„Žilvitis“ pavyzdingai atstovauja mus 
įvairiuose renginiuose. Šokių vedėjas 
Jonas Jurevičius išmoko vis naujų ir 
įdomių tautinių šokių. Dėkingi esame 
visiems, kurie padeda išlaikyti mūsų 
lietuvišką veiklą. R. Platkauskienė 
tų Pastogė" Nr.8 1998.3.2 psl.3
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Inventorizuoju savo sodybą Smilgiuose
Danutė Baltutienė

Apie savo patirtį namų statyboje 
Lietuvoje esu ne! kartą rašiusi. Visa tai 
praeityje. Šiandien džiaugiuosi, kad 
mano molinė trobalė dar neištižo, ir 
tvarto bei daržinės stogų vėtra nenu
piešė, tokie įdomūs incidentai, kad du 
kartus rūsį reikėjo išpumpuoti, nes ma
no Plungės statybininkas „pamiršo“ 
drenažą pravesti, arba, kad židinį rei
kėjo tris kartus perstatyti, nes tik tretysis 
meistras tesusivokė apie židinių sta
tybą, praėjus trims metams man suke
lia tik šypsnį. Su humoru galiu apra
šyti šiandien paskutinį incidentą il
goje namų statybos sagoje. Tai mano 
sodybos inventorizacija. Manau nedaug 
žmonių žino apie dabartinę nekilno
jamo turto inventorizacijos eigą Lie
tuvoje. Aš pati nesuprasdavau, kai 
žmonės klausdavo manęs, ar aš pra- 
vedžiau sodybos inventorizaciją. Kai 
prieš trejetą metų gavau žemės nuo
savybės bylą, tikėjau, kad viskas ,kas 
pastatyta ant tos žemės, automatiškai 
priklauso man. Australijoje sklypo 
savininkas yra kartu ir pastato savinin
kas. Inventorizaciją aš laikau turto 
inventorium, t. y. technikos, padargų, 
baldų ir t.t sąrašu. Tačiau Lietuvoje kai 
kalbama apie namų inventorizaciją, tai 
reiškia procedūrą, susijusią su ne
kilnojamo turto nuosavybės įteisinimu 
(title). Suprantama, tai yra labai svar
bus dokumentas.

Tačiau ir Lietuvoje žmonės, kurie 
patys statosi namuszdažnai be projekto 
ir be statybininko, nesiskubina in
ventorizuoti savo namų, nes tai gana 
brangus, ilgas ir keblus procesas.Vis- 

gi, norint parduoti-šdvo namą arba gauti 
paskolą, prireikia namo nuosavybės 
dokumentų. Tada ir prasideda didžioji 
kelionė per biurokratinę raizgynę, kuri 
gali užtrukti metus ar ilgiau.

Inventorizacijos taisyklės konstatuo
ja, kad nesuspėjus įveikti visas kliūtis 
iki nurodytos datos, žaidimas praside
da iš naujo. Taigi vėl prasidės įstaigų 
durų varstymas, įvairių mokesčių 
mokėjimai ir t.t. Iš patirties galiu 
konstatuoti, kad šiandien Lietuvoje 
biurokratizmo aparatas yra tiek išbu
jojęs, kad paprasčiausia procedūra 
užtrunka dvigubai ilgiau,negu bet 
kuriame civilizuotame krašte.

Nors buvau daug siaubo istorijų apie 
inventorizaciją girdėjusi, tačiau, vieno 
gero kaimyno raginama, nusprendžiau, 
kad ir man atėjo laikas įteisinti savo 
sodybą. Taip ir prasidėjo epinė kelionė 
per lietuviškas įstaigas.

Pirmiausia reikia pasikviesti archi
tektą iš inventorizacijos biuro sudaryti 
visos sodybos projektą. Mano atveju tai 
užtruko du mėnesius ir kainavo virš 
400 Lt. Kadangi namą statant buvo 
padaryti keli pakeitimai, ir inven
torizacijos projektas nebeatitiko staty
bos projektui, reikėjo pastarąjį nešti pas 
architektą pertvarkymui ir gauti iš vyr. 
architekto naujus antspaudus.

Jau turėjau du didokus projektus 
rankose, tačiau iš Plungės žemės ūkio 
viršininkės, kuriai nunešiau tuos 
projektus patvirtinti, sužinojau, kad tu
riu būtinai pristatyti dar du dokumen
tus, būtent: sodybos elektrinimo pro
jektą ir pilną sodybos geriamo vandens 
analizę. Taigi prisireikė pasikviesti 
akredituotą elektros inžinierių, kad 
atliktų visų pastatų elektrifikacijos 

ų Pastogė" Nr.8 1998.3.2 psl.4 —... —..—" ' ' — ’ '----- • ■ -■ -- ----- -------

planą ir laukti keletą dienų kol aps
krities inspektorius šį projektą patvir
tins. Šis etapas sklandžiai praėjo, nes 
inžinierius elektrikas atsiminė mane 
prieš penketą metų vežęs iš Plungės į 
Vilnių.

Ne taip sėkmingai ėjosi su vandens 
tyrimu. Mano šulinyje buvo rasta virš 
2000 žarnynui kenksmingų bakterijų. 
Tokie rezultatai mane visai apstulbino, 

Dana Baltutienė (dešinėje) prie savo namo Smilgių kaime.

kadangi mes, penki šių namų gyven
tojai, įskaitant ir mažylę Viktoriją, iš
tisus tris metus kasdien gėrėme tą van
denį ir nė karto neapsirgome žarnyno 
ligomis. Klausiu, ką dabar daryti? Nie
ko ypatingo - pagal mėginius ėmusias 
chemikes. Reikia visą vandenį iš
pumpuoti, įpilti 1/2 kg chlorkalkių ir 
palaukti porą parų, kol šulinyje prisi
sunks vandens. Reikia vėl moteriškes 
atsigabenti naujam mėginiui paimti ir 
pirštus suspaudus laukti rezultatų. 
Kaimynai mane mokė - visa tai nebūtų 
įvykę, jeigu būčiau porą banknotų 
įspaudus kai kuriems asmenims. Na, 
kaip bebūtų, šis epizodas baigėsi ge
rai, nes po antro tyrimo mūsų ponios 
neberado tiek daug kenksmingų bak
terijų ir išdavė sertifikatą.

Būčiau buvusi labai laiminga, jei tuo 
viskas ir būtų baigęsi. Toli gražu ne 
taip. Svarbiausias tikrinimas buvo prieš 
akis. Sužinojau, kad man dar reikės 
įrodyti valstybės mokesčių inspekcijai 
statybos finansavimo šaltinius. Kitaip 
sakant, pakloti dokumentus, banko 
knygutes ir t.t., rodančias, kad turėjau 
užtenkamai teisėtai įsigytų lėšų namo 
ir ūkinių pastatų statybai.

Ši žinia mane gerokai sujaudino, nes 
vien žodis „mokesčių inspekcija“ 
Lietuvos piliečiui gali momentaliai 
pakelti kraujo spaudimą. Todėl labai 
nedrąsiai pravėriau vyriausios in
spektorės duris. Mano laimei atpaži
nau moteriškę, su kuria prieš porą me
tų „Eglės“ parduotuvėje kalbėjausi 
kaip tik apie mano statomą molinę tro
bą, kuri kaip tik buvo aprašyta vietinėje 
spaudoje. Ji tuoj pat mane nuramino, ir, 
man paminėjus, kad aš tebeturiu senas 
banko knygutes, kuriose nurodytos 
įplaukos Australijos doleriais, paprašė, 
kad jas pristatyčiau kai tik bus atliktas 
sodybos įvertinimas. Tai buvo naujas 
sodybos įvertinimą'- nieko bendro 
neturintis su inventorizacijos biuro 
įvertinimu. Dabar man pradėjo rūpėti, 
kiek mano sodyba bus įvertinta, ir ar 
banko knygutėse nurodytos sumos pa
jėgs padengti mano objektų vertę. 

Mano laimei banko knygutės kreditai 
pilnai padengė sodybos įkainavimą, 
nors statyba buvo įvertinta gana aukštai 
- 205 000 litų.

Čia turiu pažymėti, kad Inven
torizacijos skyrius įvertino mano 
gyvenamąjį namą, kuris su garažu, rū
siais ir veranda apima 400 kv. metrų 
tik 33 OOO litų. Kai paaiškinau 
atsakingai tarnautojai, kad vien tik 

suomiškos skardos stogo danga man 
kainavo 20 000 litų, ji mandagiai 
paaiškino, kad biuras naudojasi 1983 
m., nuostatais, todėl stogo danga 
pavadinta šiferiu, kuris tais metais visai 
pigiai kainavo. Plytos tais metais kai
navo irgi tik keletą kapeikų, o dabar 
kainuoja po 60 centų. Tokių užsienie
tiškų apšiltinimo medžiagų kaip eko- 
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Koks Lietuvos jaunimas?
Vasario 5 d. spaudos konferencijoje 

buvo pateiktas pranešimas apie jau
nimo padėtį Lietuvoje. Išsamius tyri
mus buvo pravedę Seimo narys Sigitas 
Čirba ir tos srities specialistas Algirdas 
Augustaitis.

Seimo nario nuomone, viena di
džiausių jaunimo problemų yra ta, kad 
iki 25 metų jis yra materialiai pri
klausomas nuo tėvų. Apklausos rengė
jai jaunimu vadino 16 - 29 metų žmo
nes, kurių Lietuvoje gyvena apie 762 
000.

Į klausimą, kuo dabartinis jaunimas 
geresnis nei prieš 10 metų, 27% 
apklaustųjų atsakė, kad jis turi geres
nes galimybes veikti, 21% - demo- 
kratiškesnis, 19% - labiau išsilavinęs.

S. Čirba pabrėžė, kad viena didžiau
sių jaunimo problemų yra nedarbas. 
Darbo biržose dabar įsiregistravę 109 
000 jaunų žmonių. Pasak parlamenta
ro, jiems susirasti darbą trukdo tai, kad 
jie neturi darbo stažo.

66% apklausos dalyvių mano, kad 
esant Lietuvos piliečiu labiausiai 
didžiuotis galima sportu, 43% - valsty
bės nepriklausomybe. Jaunimas ma
žiausiai didžiuojasi Lietuvos politikais 
(0,8%) ir socialine politika (0,2%), 
Gyventi Lietuvoje liktų 32% jaunų 
žmonių, 55% išvažiuotų į užsienį 
keleriems metams, nuolat gyventi 
užsienyje norėtų 13%.

Jei vyktų referendumas dėl narystės 
Europos Sąjungoje, už stojimą į ES 
balsuoti; 54% jaunimo, prieš - 6,4%, 20 

visos normatyvinės kainos, galima 
sakyti, yra fiktyvios ir visiškai ne
beatitinka šių laikų statybinių medžia
gų kainoms.

Visgi viena prasme ši ponia iš 
Inventorizacijos biuro buvo teisi. Že
mas sodybos įvertinimas daugmaž 
atitinka šiandieninės rinkos kainai. 
Kaime sodybos parsiduoda labai že
momis kainomis. Seną bakūžę su tvar
tais ir keletu hektarų žemės šiais lai
kais galima įsigyti už 10 000 litų. Tuo 
tarpu tą pačią mano sodybą perkėlus į 
Kauno arba Vilniaus rajoną, reikia 
manyti, ji kainuotų dešimteriopai 
brangiau. Tokia yra šiandieninė re
alybė. Nenuostabu; kad švedai labai 
susidomėję tos mylimos Žemaitijos 
žemelės supirkimu. Vokiečiai taippat su 
malonumu persikeldintų visą mano 
sodybą į Vokietiją, ir tada jos vertė dar 
keleliolika kartų pakiltų.Tuo tarpu ge
rai, kad ji stovi atokiau nuo didmies
čių, tarp žalių kalvelių ir miškų. O ver
tė yra jau visiškai subjektyvus daly
kas.

Baigiant ilgą inventorizacijos isto
riją, turiu tik pridėti, kad, surinkusi vi
sus reikalingus dokumentus, dar du 
kartus prireikė vykti į Apskrities mies
tą Telšius. Paskutinį kartą nuvykus ir 
sumokėjus už visas paslaugas, gavau 
visai nedidelį, bet labai svarbų po
pieriuką su itin reikšmingu antspaudu. 
Įsidėjus jį į rankinuką ir giliai atsi
kvėpus, pasukau Žarėnų keliuku link 
savo ūkelio, kur manęs laukė numylėti 
šunys, penkios karvės, du jautukai, trys 
ožkos ir visas būrys vištų su piktu, bet' 
energingu gaidžiu.

- 29 metų - 11%.
56% apklaustųjų informaciją apie 

įvykius Lietuvoje gauna iš televizijos, 
21% - iš radijo, 16% - iš spaudos.

Jaunimo reikalų tarybos sekretorius 
A. Augustaitis mano, kad būtina ska
tinti jaunimo dalyvavimą visuomeni
nėse organizacijose. Šiuo metu tik 3% 
jaunų žmonių yra įvairių organizacijų 
nariai, visuomeninių organizacijų, klu
bų, religinių bendruomenių veikloje 
dažnai dalyvauja 6% apklaustųjų, kar
tais - 10%, niekada - 67%.

Teatrų lankymas nedomina 47% 
jaunimo, meno parodų lankymas - 51%, 
knygų skaitymas - 18%. „Realybė yra 
tokia, tradicinė kultūra praranda po
puliariajai“, - sakė A. Augustaitis ir. 
pridūrė, kad, jo nuomone, tradicinės 
kultūros įtaka mažės dar labiau. Sie
kiant skatinti domėjimąsi menu reikia 
nustatyti lankymosi kultūros įstaigose 
lengvatų sistemą, skirti materialinę 
paramą jauniems menininkams.

Kalbėdamas apie žalingus jaunimo 
įpročius, A. Augustaitis sakė, kad 
alkoholį reguliariai vartoja 21% ap
klaustųjų, narkotikų niekada nevartojo 
88%, 5% linkę narkotikus išbandyti, 
0,3% juos vartoja nuolat.

Pasak A. Augustaičio, vienas svar
biausių Jaunimo reikalų tarybos 
uždavinių - parengti vyriausybinę 
jaunimo programą, įvertinti dabartinę 
Vyriausybės veiklą šioje srityje ir pa
teikti pasiūlymus. Konkrečių siūlymų 
rengimui ir bus panaudoti šio didelio ir 
išsamaus tyrimo rezultatai. (BNS)
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Kultūrinėse paraštėse
^Vaclovas Uratas po 2$ metą

Vaclovas Ratas
1910 vasario 11 -1973 vasario 4

Aurelija. čMituzienė
Dvidešimt metų prabėgo nuo tos 

dienos, kai savo kūrybos ir gyvenimo 
kelią baigė vienas ryškiausių lie
tuviškosios grafikos pradininkų Vac
lovas Ratas - Rataiskis. Dar prieš karą 
jis priklausė žymiajam keturių didžių
jų grafikų ketvertukui (P. Augius, V. 
Petravičius, T. Valius, V. Ratas), kuris 
atgaivino senąsias lietuvių grafikos 
tradicijas ir sukūrė lietuvišką grafikos 
mokyklą, turėjusią įtakos vėlesnių kar
tų dailininkams.

V. Ratas gimė 1910 m. vasario 25 d. 
Paliepyje, Seinų apskrityje (dabar 
Lazdijų rajonas). Baigęs Kaune gim
naziją, įstojo į Kauno meno mokyklą, 
kurią baigė kartu su V. Jurkūnu, D. 
Tarabildiene, P. Augiu, M. Katiliūte ir 
kitais busimaisiais grafikos meistrais. 
Grafikos meno paslaptis V. Ratui 
atskleidė Adomas Galdikas, sugebėjęs 
įteigti ne tik visą gyvenimą lemiamos 
reikšmės turėjusius kūrybinius principus, 
bet ir išsaugoti savo mokinio kūrybinę 
individualybę.

Gavęs grafikos pradžiamokslį Tė
vynėje, kaip ir daugelis to meto verž
lių jaunuolių, V. Ratas išvyko tobulintis 
į užsieni. Nors kiti to meto dailininkai

Vos prieš 10 metų buvo taip
Dr. Juozas Bagušauskas, istorikas (Vilnius)

Per visą sovietmetį Vasario 16 minė
jimas buvo griežčiausiai uždraustas - ir ne 
vienas dėl to nukentėjo. Artėjant 1988 
metams, o tuomi ir septyniasdešimtmečio 
sukakčiai, kilo nerimas ne vien tik Lietu
voje, bet ir SSRS valdančiose viršūnėse dėl 
šios datos minėjimo Lietuvoje bei užsienyje.

Lietuvos kompartijos Vilniaus miestko- 
mo biuras (drg. Vileikis, Gagilienė ir kt.) 
1987 m. lapkričio 26 d. priėmė nutarimą 
„demaskuoti ir užkirsti ideologinio prieši
ninko diversijas ryšium su buržuazinės Lie
tuvos „nepriklausomybės“ 1918 m. vasario 
16 d. akto paskelbimu“. Ši baimė dar labiau 
išaugo, kai Lietuvos nepriklausomybės šali
ninkai 1987 m. gruodžio 6 d. M. Gorbačio
vui pasiuntė pareiškimą, kuriame reikalavo, 
kad nebūtų trukdoma vasario 16 d. padėti 
gėlių prie lietuviams brangių paminklų 
Vilniuje ir Kaune.

Lietuvos kompartijos Centro komiteto 
biuras tuoj priėmė nutarimą dėl atitinkamų 
priemonių (taip pat ir kontrpropagandinių 
renginių) panaudojimo. Operatyvinio štabo 
vadovu buvo paskirtas Liet, kompartijos 
antrasis sekretorius N. Mitkinas.

Iki tol neregėtu tempu visoje Lietuvoje 
pradeda suktis ideologinio slopinimo maši

skubėjo į Paryžių, kur kraują kaitino 
nauji vėjai ir naujos idėjos, jaunasis 
grafikas pasirinko Italiją. Pagrindiniuose 
jos meno centruose - Venecijoje, 
Florencijoje, Romoje, apsuptas senųjų 
meno lobių, V. Ratas išmoko dirbti 
estetiškai ir santūriai, ieškodamas for
mos aiškumo bei skambumo. Čia 
dailininkas išsiugdė savo subtilų skonį, 
pasisėmė elegancijos ir grožio, noro 
veržtis ir dirbti.

Grįžęs į Kauną, jis įsitraukė į jau
nųjų menininkų sąjūdžius - priklausė 
dailininkų grupėms „Ars“ ir .forma“, 
įnešusioms daug naujo į lietuvišką me
ną ir savo moderniomis idėjomis 
atgaivinusioms lietuvių dailininkų 
kūrybą. Tuo metu V. Ratas raižė medį 
kruopščiai ir su pavydėtina kantrybe, 
stebindamas linijos taupumu ir ele
gantiškumu. Jau pirmieji darbai sulau
kė pripažinimo, o 1937 m. jo iliustruota 
Maironio knyga .Jūratė ir Kastytis“ 
tarptautinėje Paryžiaus parodoje buvo 
apdovanota Garbės diplomu. Vėliau 
sekė tarptautinės parodos JAV, Če
koslovakijoje, Estijoje, Latvijoje.

1944 m. dailininką likimas nubloškė 
į Vakarus. Po karo Vaclovas Ratas 
dėstytojavo Miuncheno tarptautinėje 
meno akademijoje, įsteigė savo priva
čią studiją - mokyklą Augsburge. Tuo 
pat metu dalyvavo parodose ne tik 
Vokietijoje, bet ir Prancūzijoje, Bel
gijoje, Olandijoje. 1946 m. kartu su P. 
Augiu, T. Valiu ir V. Petravičiumi išlei
do bendrą darbų rinkinį „40 medžio 
raižinių“. Dar po metų jis buvo vienas 
pirmųjų Lietuvių dailės instituto narių 
steigėjų.

Naujas Vaclovo Rato kūrybos lai
kotarpis prasidėjo 1949 m., kai jis bene 
vienintelis iš savo kartos lietuvių 
dailininkų atsidūrė Australijoje. Kaip ir 
kitų emigrantų, čia jo likimas nelepino 
- teko dirbti metalo, plytų fabrikuose, 
keramikos dirbtuvėse. Čia pasikeitė ir 
jo kūrvba - dailininkas ėmė ieškoti nau

na. Sušaukiami partinių, vykdomųjų ir kom
jaunimo komitetų darbuotojų, partinių ir 
komjaunimo organizacijų sekretorių pasi
tarimai. Juose iškeliamas uždavinys - Vasa
rio 16 pakeisti „darbininkų ir valstiečių val
stybės gimtadienio“ - sovietinės Lietuvos 
įkūrimo 1918 m. gruodyje minėjimu. Kom
partijos ideologinis aktyvas privalėjo aiš
kinti Lietuvos sovietinio valstybingumo, 
1940 m. „socialistinės revoliucijos“ klausi
mus. Daug buvo kalbama apie tariamą 
revoliucinę situaciją Lietuvoje 1940 m., 
Pabaltijo šalių „savanorišką įsijungimą į 
SSRS sudėtį“. Tam tikslui nuo sausio 25 iki 
vasario 15 d. darbo kolektyvuose partinis ir 
komjaunimo aktyvas buvo įpareigoti rengti 
politines dienas, kurios tuo meni buvo prak
tikuojamos komunistų partijos ideologinėje 
veikloje. Jų metu kompartijos propagandi
ninkai buvo siunčiami į visus darbo kolek
tyvus skaityti LKP CK parengtų paskaitų.

Ypač buvo stengiamasi įbauginti stu
dentus ir moksleivius. Jiems per Vasario 16 
šventę buvo grasinama ir reikalaujama nepa
sirodyti viešose vietose, jų tėvai gąsdinami 
įvairiomis represijomis. Mokymo įstaigose 
buvo rengiami pasitarimai jaunimo komu
nistinio. internacionalinio auklėjimo klausi

jų medžiagų ir naujų techninių prie
monių. Lengvesnės medžiagos nevaržė 
lakios fantazijos. Teigdamas džiaugs-
mą, dailininkas krykštavo spalvomis, 
kūrė įvairiausias formas. Dažniausiai 
jis vaizdavo gamtą - pajūrio peizažus, 
saulės, pievų, lagūnų paukščius. Iš 
gamtos dailininkas nukeliauja į kosmo
są, tolimus pasaulius, abstrakčius 
vaizdus, geometrines konstrukcijas. 
Darbų formatai padidėja, išauga pa
veikslo jėga, atsiranda visai naujas sti
lius.

Dešimt metų praleidęs Perthe ir vi
są likusią gyvenimo dalį Australijos 
didmiestyje Sydnėjuje, V. Ratas akty
viai dalyvavo tolimosios šalies me
niniame gyvenime. Čia jis priklausė 
Šiuolaikinio meno draugijai, kartu su 
kolegomis įkūrė Sydnėjaus grafikų 
draugiją, aplink save subūrė lietuvius 
dailininkus. Teko netgi girdėti me
notyrininkų nuomonę, kad ligi tol 
Australijoje grafika buvusi komercinio 
ir pritaikomojo pobūdžio, ir tik lietuvių 
menininkų dėka ji ten atsigavo ir išau
go į savarankišką meno šaką.

Vaclovas Ratas aktyviai dalyvavo 
reprezentacinėse parodose - Pietryčių 
Azijos kraštų kilnojamojoje parodoje 
1962 m., 1963 m. - apžvalginėje 
Australijos grafikos parodoje, 1966 m. - 
Australijos šiuolaikinės grafikos pa
rodoje Vašingtone, tarptautinėse pa
rodose užsienyje. Kartu rengė ir savo 
individualias parodas Perthe, Melbur
ne, Klivlende, Čikagoje, Niujorke,
Filadelfijoje, Bostone, kur kartais jau
per pirmąsias dienas visi eksponatai

V. Ratas. Mėlynasis ežeras. 1970

mais, skelbiamos internacionalinės draugys
tės savaitės su rusiškomis mokyklomis, ru
sų kalbos vakarai, internacionalinių klubų 
apžiūros. Ypatingas dėmesys atkreipiamas 
įkolektyvus, kuriuose dirbo 1987 m. rugpjū
čio 23 d. mitingo dalyviai ir žmonės, kritiš
kai vertinę sovietinę tikrovę. Buvo bandoma 
paveikti dvasiškius. Kompartijos komitetų 
sekretoriai ir vykdom, komitetų pirm, pava
duotojai rengė susitikimus su kunigais, kad 
jie nedalyvautų „nacionalistinėse sueigose".

Vilniuje prie kompartijos komitetų buvo 
sudarytos ideologinio aktyvo grupės pole
mikai su „reakciniais elementais" galimuo
se mitinguose vesti. Vilniuje kompartijos 
Lenino ir Spalio raj. komitetuose tokiose 
grupėse buvo po 1000, Tarybų - 500, Nau
josios Vilnios - 250 žmonių. Darbo kolekty
vuose vasario 1 - 24 d. buvo sustiprinta dau
ginimo technikos, cheminių medžiagų ap
sauga. Į Vilnių. Kauną ir kitus stambius pra
moninius miestus buvo pasiųstos papildo
mos milicininkų ir saugumo agentų pajėgos. 
Žmonėms atitraukti nuo dalyvavimo gali
muose susirinkimuose vasario 13-21 d. bu
vo rengiami specialūs renginiai. Prekybos 
organizacijos privalėjo geriau aprūpinti par
duotuves maisto produktais. Vasario 16 iš
vakarėse ir dar po jos ypatingas dėmesys 
buvo skirtas mitingų vietų stebėjimui.

Kad kompartijai ne visiškai pasisekė, bet

mirties, 1975 m., jo dtųbų paroda buvo 
surengta Lietuvoje. Spalvinga, žais
minga Vaclo vo Rato grafika, pasižyminti
skoniu bei elegancija, visur sulaukdavo 
pasisekimo - jo darbų įsigijo visi žy
mieji Australijos muziejai, meno 
galerijos, Australijos ambasada Va
šingtone, privatūs kolekcionieriai. 
Nemaža darbų dailininko šeimos dėka 
grįžo į Lietuvą.

Nors Vaclovo Rato kūryboje vyrauja 
Australijos motyvai, vis dėlto galima 
jausti lietuvišką švelnų lyrizmą, nes 
dailininkas savo darbais ir mintimis 
niekada neatitrūko nuo Lietuvos. 
Australijos lietuvių bendruomenės kraš
to taryboje jis vadovavo dailės sekcijai, 
suredagavo leidinį „Vienuolika lietu
vių menininkų Australijoje“ („Eleven 
Lithuanian Artists in Australia“. 1967), 
lietuviškuose renginiuose demonstravo 
įvairius grafikos technikos metodus.

Jaunystėje giliai į dailininko sielą 
įsirėžusi lietuvių liaudies kūryba jo 
neapleido ir užjūriuose. Tik čia juod
varnius pakeitė egzotiški pietų paukš
čiai emu, kukabaros, lietuvių senelius 
ir gimtuosius peizažus - Australijos 
aborigenai, kengūrų medžioklės, vėž
lių, žuvų siluetai, spalvinga Australijos 
gamta. Paveikslai savo šiaurietiška 
ramybe ir savita pasaulėjauta išduoda, 
kad juos kūrė lietuvis, kuris, nors 
lepinamas kaitrios saulės ir apsuptas 
spalvingų paukščių, sieloje ilgėjosi 
Lietuvos.

Sydnėjaus universitete savo diplo-
minį darbą apie Vaclovo Rato - Ratais- 

si menotyrininkė
Genovaitė Kazo-
kienė prieš dvide
šimt metų teigė, 
kad menininko iš
sivežti Lietuvos
girių paukščiai to
limojoje Austra
lijoje tik išsipuošė 
ir pakito į ilgesio 
ir saulėtų svajonių 
efemeriškus įvaiz
džius, o dabar su 
meile grįžtaįgim- 
tuosius namus.
("Lietuvos aidas")

kad nusikaltusieji turėjo būti nubausti, ma
tyti iš rašto, kurį tų metų vasario 22 d. pasi
rašė Lietuvos SSR KGB pirm, generolas 
majoras E. Eismuntas (sutrumpintai):

„Priešininko ideologinių diversijų cen
trai, užsienio lietuvių reakcinės emigracijos 
organizacijos, o taip pat užkietėję nacio
nalistai ir ekstremistiškai nusiteikę reli
giniai fanatikai bandė respublikoje išpro
vokuoti atvirus grupinius priešiškus išsto
jimus pažymint buržuazinės Lietuvos „ne
priklausomybės“ paskelbimo 70-metį.

Deja, nepavyko užkirsti kelią ir laiku at
skleisti nemažai anoniminių priešiškų pasi
reiškimų, susijusių su vasario 16 data, kurie 
buvo Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuo
se, Panevėžyje, Druskininkuose, Kapsuke, 
Kaišiadoryse, Rokiškyje, Jonavoje. Varėno
je. Plungėje. Anykščiuose. Tauragėje. Joniš
kyje. Jurbarke. Zarasuose, Raseiniuose ir 
Biržuose, miestuose ir rajonuose.

Įsakau:... Įpareigoti respublikos miestų 
ir rajonų skyrių viršininkus, kurių te- 
ritorįjoje buvo ir liko neatskleisti priešiški 
pasireiškimai, imtis visų galimų priemonių 
nustatyti juos įvykdžiusius asmenis. Apie 
atliktą darbų ir jo rezultatus informuoti 
Lietuvos SSR KGB iki š.m. balandžio 15 d'.‘

Bet metų bėgyje pradėjo silpnėti pačios 
kompartijos galia ir daug „nusikaltėlių“ liko 
nenubaustų.
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Mylėjom Lietuvą iš tolo
Genovaitė Kazokienė

Tokiu vardu „Gyvataro“ tautinių šo
kių grupės vadovė Genovaitė Dum- 
čiūtė Breichmanienė pavadino savo 
knygą. Antrame knygos puslapyje 
tęsiamos likusios eilutės iš Bernardo 
Brazdžionio posmo:

Visa širdim, visais Jausmais
Iš tolo meilė neprapuola
Po balto marmuro namais.

Ir iš tikrųjų ši knyga - tai rašytinis 
įrodymas, kad meilė iš tolo neprapuo
lė, o išbujojo ir išsiskleidė puošniais 
žiedais Lietuvai. Tai pergalių knyga, 
kurioje išsakytas per 40 metų nueitas 
kovų kelias, vedęs prie galutinio 
laimėjimo. Bet ta pergalė buvo pasiek
ta ne dėka laimingo likimo atsitiktinu
mo, ne vien dėl įgimtų meninių bei 
organizacinių gabumų, bet atkaklaus 
darbo dėka, pasitaikiusių kliūčių 
nebojimo ir gal svarbiausia - dėl gilaus 
tikėjimo savo pasirinkto darbo pramse.

Genovaitė Kazokienė ir Genovaitė Breichmanienė.

Nuo pat darbo pradžios Genovaitė 
Breichmanienė pasistatė sau tikslą tęs
ti lietuviškas tradicijas išeivijoje, kurs
tyti meilės tėvynei liepsną, apsaugoti 
jaunąją kartą nuo atšalimo lietuvybei. 
Kas jaunimą labiausiai pritraukia prie 
bendruomenės, jei ne daina ir šokis? O 
tautinių šokių grupėje visa tai randama 
su kaupu.

Tačiau pakilti iki tokio laipsnio, kad 
jaunimas žavėtųsi lietuviškais šokiais, 
kad patys veržtųsi juose dalyvauti, rei
kia daug pasiekti, ir, sakyčiau, turėti tos 
magiškos galios, burtų, kurie apžavėtų 
visų pirmiausia pačius dalyvius.

Vienas iš pirmųjų reikalavimų - geri 
tautiniai rūbai. Tik atvažiavę į Kanadą 
pabėgėliai pinigų neturėjo, todėl apie 
šventišką, tikrą lietuvišką rūbą galima 
buvo tik svajoti. Bet ir tuo metu, 
pasinaudojant Antano ir Anastazijos 
Tamošaičių patarimais, merginos po 
darbo siuvinėjo lietuviškus raštus ant 
sijonų, prijuosčių bei marškinių, 
neužmiršdamos ir vyrų šokėjų apran
gos. Iš pirmųjų santaupų įsigijo ir tik
rus, Tamošaitienės nuaustus, rūbus. 
„Gyvataras“ garsėjo tautinių rūbų au
tentiškumu: nė vieno spalvoto kaspino 
ant karūnėlės, nė vieno aksominio 
kikliko, nė vieno languoto škotiško 
sijono. Viskas išdabinta austais lie
tuviškais raštais. Ir tokių rūbų magiką 
pajuto tiek savi, tiek svetimi, nes jaunų 
ilgakasių merginų figūros tuose rūbuo
se žavėjo visus.

Aišku tautiniai rūbai tai tik viena da-
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lis, o patys šokiai, kūno laikysena, visa 
choreografija, bendra disciplina - kita 
dalis. Vadovė buvo reikli viskam, bet 
jaunimas, dar pirmoji išeivijos karta, 
noriai priėmė visus reikalavimus, nes 
jų širdyse irgi liepsnojo ta lietuviška 
ugnelė, dėl kurios vertėjo aukoti savo 
laiką ilgoms repeticijoms, nesibai
giantiems pakartojimams: dar kartą ir 
dar kartą!

Genovaitė Breichmanienė sukūrė 
„Gyvataro“ grupę Hamiltone, Kana
doje, 1950 metais. Darbą pradėjo su 
šešiomis poromis. Pradžioje, kaip ir 
visuose kituose išeivių telkiniuose, šo
kių grupė dalyvaudavo lietuviškuose 
minėjimuose, retkarčiais suruošdami 
savus koncertus. Tie pasirodymai ža
vėjo žiūrovus, ir grupė greit išaugo iki 
60 narių, vėliau, švenčiant penkiolikos 
metų sukaktį, „Gyvataras“ turėjo 115, 
o švenčiant sidabrinį 25 metų jubilie
jų, joje jau buvo 150 šokėjų. Juos rei

kėjo skirstyti pagal amžių į tris gru
pes.

Pajutusi savo pajėgumą, 1959 metais 
grupė pirmą sykį dalyvavo Kanadoje 
rengiamame tarptautinių šokių fes
tivalyje ir laimėjo aukso medalį. Nuo 
čia ir prasidėjo jų tarptautinės perga
lės. Dabar jie jau būdavo kviečiami 
kaip Kanados atstovai į didžiulius 
tarptautinius pasirodymus, kuriuose 
dalyvaudavo virš 2000 žiūrovų, tarp jų 
ir svarbių politikų, valdžios žmonių. 
Remiant federalinei Kanados valdžiai? 
prasidėjo kelionės po užsienius. Jie 
aplankė Prancūziją, Vokietiją, Ispaniją, 
Braziliją, Argentiną, Kolumbiją. Ten jie 
atstovavo Kanados, kaip daugia- 
kultūrinės valstybės, lietuvių ateivius. 
Taip ir vadinosi: Lietuvių šokių grupė 
iš Kanados. Salės dažniausiai mil
žiniškos, žiūrovų tarpe valstybių 
prezidentai, ministrai, įtakingi valdžios 
žmonės. Ir išeina į didžiulę sceną 
grakšti lietuvaitė pranešėja: „Prie Bal
tijos jūros rytinių krantų jūs rasite ma
žą, bet gražų kraštą. Jo žali laukai, 
šlamantys miškai... atsispindi cha
rakteryje tautos, kuri myli savo žemę. 
Tas kraštas vadinasi - Lietuva... Mes, 
jaunoji karta, nematėme savo protėvių 
žemės, bet gerbiame ir mylime jos 
tradicijas ir papročius. Šiandien nori
me pasidalinti su jumis bent maža da
lele šio mūsų paveldėjimo“. O jų šo
kiams groja ne akordeonas, bet sim
foniniai orkestrai, ir dainą palydi ope
ros solistai. Po šokio - ovacijos, 

psl.6 ........................

priėmimai, dar vienas pripažinimo 
patirtinimas, bet svarbiausia - Lietuva, 
kaip saulė jaunųjų ant rankų nešama, 
skleidžia savo spindulius žiūrovų šir
dyse ir tirpdo ledus politikų galvose. 
Šokėjai - nugalėtojai. Kaip jie jaučiasi 
tokiuose triumfališkuose pasirody
muose?

„Išbėgame į tamsią masinės audi
torijos erdvę. Šviesa suranda „Malūno“ 
sparnus. Muzikos tempas ir ritminis 
plojimas sudaro pakilią nuotaiką. Ko
jos, rodos, neliečia grindų, o krūtinė 
plyšta iš džiaugsmo ir pasididžiavimo“.

Be abejo, ne vien užsieniuose „Gy
vataras“ užkariaudavo žiūrovų širdis. 
Jis visada dalyvavo lietuvių šokių 
šventėse. 1972 m. Čikagoje įvyko IV - 
oji lietuvių tautinių šokių šventė, ku
rioje dalyvavo virš 15 000 žiūrovų. Ją 
organizavo dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
padedamas Valdo Adamkaus, kuris 
pakvietė prezidento žmoną p. Patriciją 
Nixonienę. Prezidentienė vėliau pa
kartojo savo dukterų žodžius, kurios jau 
buvo mačiusios lietuviškus šokius: 
„Lietuvių šokių šventė yra pats nuo
stabiausias renginys pasaulyje“.

1977 m. „Gyvataras“ atliko tolimiau
sią savo kelionę - į Australiją. At
simename tą disciplinuotą, grakštų, gra
žų kolektyvą, šokusį visuose di
džiuosiuose lietuvių telkiniuose. Vin
cas Kazokas rašė „Mūsų Pastogėje“: 
„Gyvataras“... vyksta ne vien tik 
pasirodymams, gal net pirmoje eilėje 
turi ir kitą misiją - skatinti, kelti tauti
nę dvasią... „Gyvataras“ stengiasi kiek 
galima tiksliau išlaikyti tautinį au
tentiškumą tiek šokyje, tiek aprango
je“. O Kazys Kemežys atpasakojo sa
vo įspūdžius: „Tas dviejų valandų 
intensyvus šokimas... pamažu įtikino 
mane, kad aš čia nežiūriu į šokį, bet į 
lietuvišką išraišką, pasiduodant ste
buklingai dieviško judėjimo harmo
nijai“. Jis baigia savo rašinį lietuvišką 
šokį pavadindamas „apeiga“.

Visos šios nuostabios 40 metų per
galės savų ir svetimų tarpe buvo 
įvykdytos po darbo valandų fabri
kuose, dirbtuvėse, mokyklose ar uni
versitetuose. Kai kas gal sakytų “lais

Po 200 metų - vėl lietuviška auksinė moneta

Naujoji auksinė moneta.

1997 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos bankas (LB)
. į apyvartą išleido vieno lito auksinę monetą, 
skirtą Lietuvos banko ir lito 75 metų sukak- j 
čiai.

Naujoji moneta pagaminta iš aukščiausios 
prabos aukso, jos skersmuo - 22,3 mm, masė 
- 1/4 uncijos (7,78 g), tiražas - 1500 vienetų.

Kartu pagaminta ir išleidžiama į apyvartą 
auksinės monetos kopija iš vario ir nikelio 
lydinio kaip apyvartinė proginė moneta. Jų 
nukaldinta 200 tūkstančių vienetų.

Naujosios monetos autorius - jaunas skulp
torius Rimantas Eidėjus. Panaudoto herbo 
autorius - dailininkas Arvydas Každailis.

Auksinė moneta bei jos apyvartinė kopija 
padarytos Lietuvos monetų kalykloje. Čia nu

kaldintos ir visos atkurtoje Lietuvos Respublikoje anksčiau išleistos keturios vario 
ir nikelio lydinio bei aštuonios sidabrinės monetos.

Savų auksinių monetų Lietuvai teko laukti daugiau kaip du šimtus metų. Pa
skutinė šio brangaus metalo moneta Lietuvos valstybėje pasirodė XVII amžiaus 
viduryje. Pirmieji auksiniai pinigai - dukatai - pradėti kaldinti prieš 450 metų -1547 
- aisiais, valdant Žygimantui Augustui. Ketinta leisti auksines monetas ir tarpu
kario Lietuvoje, bet tie sumanymai nebuvo įgyvendinti.

Auksinę monetą galima įsigyti už 500 litų Lietuvos banko kasoje Vilniuje (Ge
dimino pr. 4), taip pat LB skyriuose Kaune (Maironio gt. 25) ir Klaipėdoje (Tur- jj 
gaus gt. 1). (ELTA)

valaikiu“. Bet taip dirbti galėjo tik 
pirmosios kartos išeiviai, kurių Širdyse 
tėvynės praradimo jausmas buvo gilus 
ir aštrus. Antroji karta nebejaučia tos 
būtinybės palaikyti lietuvybę, kuri jai 
lieka romantiška tėvų jausmų išraiška. 
O ką galvoti apie brolius Lietuvoje, kai 
paskaitai, kai kurie ministerial už 
posėdžius po darbo valandų pateikia 
tūkstantines sąskaitas? Štai kur yra 
giluminis sovietinis palikimas - naudos 
ieškojimas tik sau. Mes viską kūrėme iš 
meilės, ne tik nepagalvodami apie

Šokių choreografija "Aštuonnytis"

sąskaitas, bet patys surinkdami aukas iš 
atlyginimų, uždirbtų fabrikuose ir ki
tose darbovietėse.

„Gyvataro“ įnašas į lietuvių kultūros 
puoselėjimą išeivijoje yra milžiniškas. 
Jis paliko pėdsakus kelioms kartoms, 
nes net į patį „Gyvatarą“ per 40 darbo 
metų įsijungė trys šokėjų kartos.

Pasaulyje yra įvairiausių tautinių šo
kių: vieni šoka su peiliais dantyse, kiti 
vos pirštus pajudindami, treti verčiasi 
per galvas, dar kiti - šoka sėdėdami. 
Lietuviški šokiai yra lyriški, kaip 
Kemežio buvo išsireikšta, daug kur 
apeiginės nuotaikos, širdį graudinantys 
ir dvasią nutyrinantys. Genovaitė 
Breichmanienė jiems atidavė savo 
gyvenimą, ėjo per pasaulį nugalėdama 
ir laimėdama. Jos laurai skirti Lietuvos 
garbei, jų pavėsyje ir mes visi paau
game, ir mūsų krūtinės „plyšta iš 
džiaugsmo“.

Ačiū jai už darbą, už pergales, už tai, 
kad ji, kaip saulę, Lietuvą nešė iškė
lusi ant savo rankų.
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Laiškai redakcijai
Gerb. Redaktoriau,

Statistiniai daviniai rodo, kad Lie
tuvos gyventojų skaičius jau šešti metai 
mažėja dėl gimimų sumažėjimo. Gi 
slavai, ypač dabar lenkai, „įplaukia“ į 
Lietuvą. Siam tautos nykimo pavojui 
sustabdyti esu numatęs įsteigti orga
nizaciją „Talka Lietuvių Tautai“. Apie 
tai Lietuvoje plačiai esu rašęs ir kal
bėjęs per radiją ir susirinkimuose. Į 
savo atsišaukimą esu gavęs daug at
siliepimų.

Skaitytojai, susidomėję mano iš
keliamais klausimais (lietuvių tautos 
išnykimo pavojus, organizacija „Talka 
Lietuvių Tautai“), prašomi parašyti 
adresu: J. P. Kedys, P.O. Box 53S, 
Parramatta, NSW 2150.

J. P. Kedys

Gerb. Redaktoriau,
Noriu pasidalinti su kitais skaity

tojais man vis daugiau rūpimu klau
simu.

Paprastai, šeimos nariai pirmoje ei
lėje rūpinasi savo šeimos gerbūviu, o 
tik po to plačiosios giminės reikalais. 
Susidarau įspūdį, kad mes sydnėjiškiai 
tai darome kažkaip atbulai - per kelis 
paskutinius metus, neskaitant begalinio 
paketų siuntimo į Lietuvą sovietmečiu, 
perdavėme Lietuvos gyventojams ir 
organizacijoms turbūt virš 4 milijonų 
dolerių vien tik pinigais, ir tai ne kaip 
paskolas ir investicijas, o absoliučiai 
aukomis.

Tuo tarpu, mūsų bendruomenės 
gyvenimas vos sukasi dėl finansų sto
kos. Sporto klubo „Kovas“ vadovybė 
yra priversta apsunkinti nemažais mo
kesčiais jaunas šeimas, kurios ir taip 
sunkiai verčiasi šiais krašto ekonomikai 
nelengvais laikais.

Bendruomenės laikraštis tiesiog pri
klauso nuo vieno ar antro asmens dos
numo, ir tik taip yra užtikrinamas jo 
išleidimas sekančių šešių ar aštuonių 
savaičių laikotarpiui. O kas bus, kai šio 
vieno ar kelių asmenų aukų aruodas 
užsibaigs? Negi mes, visuomenė, taip 
ir sakysime: „Dar astuonios savaitės ir 

Pagalba smurtq kenčiančioms moterims 
- Krizių centras Vilniuje

Mieli tautiečiai! Kreipiamės į jus pa
galbos, prašydamos paaukoti lėšų Krizių 
centro moterims Vilniujeremontui pabaig
ti bei patalpų įrengimui.

Vilniaus Moterų namų organizacija 
1996 m. Vilniuje įkūrė pirmąjį Krizių cen
trą smurtą ir prievartą kenčiančioms mo
terims. Padedamos Norvegijos moterų, 
mes nusipirkome Vilniaus senamiestyje 
trijų kambarių butą, kuriame ketiname 
įsteigti Krizių centrą ir prieglaudą muša
moms, iš namų nuo vyrų pabėgusioms 
moterims, ir ėmėmės remonto darbų. 
Tačiau greitai įsitikinome, kad pačios 
negalime remonto atlikti, turime samdyti 
statybos kompaniją, o mūsų sukauptų 
lėšų toli gražu neužtenka.

Mes būsime dėkingos už bet kokios 
apimties paramą - pinigais ar daiktais. 
Gali būti panaudoti, dar geri daiktai (pa
talynė, užuolaidos, puodai'-bliūdai, kt.).

Iš brangesnių dalykų Krizių centrui 
reikalingi šie objektai: skalbimo įranga 
(28 132 lt.), virtuvės kombainas (1000 lt.), 
šaldytuvas GOGO lt.), indų plovimo auto

Bendruomenės laikraštį uždarome“?
Pagaliau pažvelkime į mūsų pačių 

(Sydnėjaus lietuvių) Klubą. Jeigu ne 
įžvalgus jo direkcijos sugebėjimas 
išgauti pajamų iš pietų jūrų salynų 
„lietuvaičių“, Klubas seniai būtų užda
rytas. Nežiūrint gaunamų pajamų Klu
bas vegetuoja. Tas atsispindi ir jo vidaus 
išvaizdoje. Nors po truputį remon
tuojama, pagerinimų reikia dar daug.

Paskutiniu metu mes su finansine 
parama vis atsigręžiame (aš taip pat!) į 
Lietuvą ir jos žmones. Gal čia psicho
loginis momentas? Gal čia mėginimas 
išsipirkti kaltę už Tėvynės palikimą? 
Tikrai nežinau!..

Vytenis Šliogeris

Gerb. Redaktoriau,
Skaitau "Mūsų Pastogė" apžvalgas ir 

stebiuosi. Matau, kad "V. Adamkaus 
pozicija dėl Karaliaučiaus krašto 
priklausomybės Lietuvoje kvestionuo
jama". "Sausio 16 d. "Kauno diena" 
publikavo Seimo nario.daug Euro
pos valstybių patyrė panašių kolizijų"... 
ir t.t.

Kiek atsimenu, yra lietuviški žodžiai, 
būtent "abejojama", "paskelbė", "su
sidūrimai" ir t.t.

Tai tik keli pavyzdžiai, kaip be reika
lo vartojami svetimi žodžiai. Šitokią 
vartoseną mėgsta "tėvynainiai". Tai 
kaip galime tikėtis, kad čia augantys 
išmoktų lietuviškai?

Su pagarba
Dalia Pyragiūtė Gordon

Gerb. Redaktoriau,
Nors pavėluotai, tačiau noriu pa

sveikinti ir kartu padėkoti išvykusiam 
Gabrieliui Žemkalniui už paruoštą ir 
pravestą radijo valandėlės programą 
Prezidento rinkimų proga sausio 6-tą 
dieną.

Aš neabejoju, kad ne vienam iš mūsų 
ašara nukrito... ir kažkoks naujas 
džiaugsmas pasiekė net pačią sielą...

Rinkimai praėjo, rezultatai tokie, kad 
mūsų viltys išsipildė..., tarytum vėl 
kažkas pravėrė privertas duris...

Vincas Bakaitis

matinė mašina (1500 lt.), 20 patalynės 
komplektų (8000 lt.), 20 rankšluosčių 
komplektų (4000 lt.), kompiuteris (6000 
lt.), kopijavimo aparatas (5000 lt.), tele
vizorius, muzikinis centras, videomagne
tofonas, diktafonas ir t.t.

Jūsų pagalba įgalintų mūsų Centrą grei
čiau atverti duris. Net jei jūs galite ir no
rite pervesti į mūsų sąskaitą 10 dolerių, 
būsime jums be galo dėkingos!

Mūsų sąskaita užsienio valiuta „Vil
niaus banke“: please pay to Vilniaus Ban
kas AB, Vilnius, SWIFT: CBVI LT 2X, 
correspondent account no. 35016952 
with Citybank, New York, SWIFT: CITY 
US 33, for further credit to Vilnius' 
Women‘s House organization, account no. 
5708920.

Mūsų adresas: Vilniaus Moterų 
namai, Čiurlionio 48 - 2, Vilnius 2009, 
Lietuva.

Telefax: 616380; tel.: 636427.
Lilija Vasiliauskienė, 

Vilniaus Moterų namų Krizių centro direktorė

Lietuvos krepšininkai Australijoje
Įžymaus Lietuvos krepšininko Šarū

no Marčiulionio krepšinio mokyklos 
krepšininkai žais Melburne, Canberro- 
je, Geelonge ir Sydnėjuje. Tai jau an
tras šios mokyklos krepšininkų vizitas 
Australijoje. Tik šį kartą atvyksta vy
resni nei 17 metų žaidėjai, labai gražiai 
pasirodę ne tik Lietuvoje, bet ir užsie
nio jaunių varžybose.

Komanda su vadovais atskrenda į 
Melburną kovo 4 dieną (trečiadienį), 
3.55 vai. ryte. Tą ir sekančią dieną jie 
čia ilsėsis.

Kovo 6 dieną (penktadienį) 8-9 vai. 
ryto išvažiuoja į sostinę Canberrą, kur 
atvyks tą patį vakarą.

Kovo 7 dieną sostinėje vyks pirmos 
rungtynės prieš „Ali Star“ jaunių 
komandą.

Kovo 8 dieną (sekmadienį) - prie- 
žaismis prieš profesionalų NBL rung
tynes su antrąja jaunių komanda.

Kovo 9 dieną - kelionė atgal į Mel
burną. Išvykstama 12 vai. dienos, atvyks 
krepšininkai į Melburną 9-10 vai. va
karo ir juos pasiims Geelongas.

Kovo 10 diena - poilsio diena. 
Treniruotė „Re Gaba“ stadione.

Kovo 11 dienos ryte Geelongo ir 
apylinkių lankymas. 7 vai. vakaro - 
rungtynės prieš „Victoria Country Si
de“, iki 18 metų, komandą „Arena“ 
stadione.

Kovo 12 dieną - apžvalginė kelionė

Paremkime savo krepšininkus
Visas varžybas su australais praveda 

Mr. Richard Butler, Chief Executive 
Basketball Australia, kartu susitaręs su 
Lietuvos Respublikos generaliniu gar
bės konsulu Viktoru Šliteriu ir ALFAS 
valdyba Geelonge.

Visų miestų, kur tik žais mūsų 
krepšininkai, lietuviai maloniai prašo
mi kuo gausiau dalyvauti varžybose ir 
paremti mūsų jaunuosius svečius iš 

f--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f Mūsų mirusieji f
s;

A. f A. Marytei Ziukienei
-'mirus, vietoje gėlių ant jos kapo "Mūsų Pastogei" aukoju 20 
dolerių.

O. Jarnialavieieiii

VI - to transporto "Wooster Victory" bendrakeleiviui 
ir bendraminčiui

A. į* A. Romui Saženiui 
apleidus šią ašarų pakalnę, jo žmoną Marytę, dukras Rasą ir 
Dalią, sūnus Algį ir Joną giliai užjaučia ir kartu liūdi

Teodoras Roteas

A. f A. Benediktui Iteržauskui 
mirus, jo žmoną Oną, dukras bei jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame.

Melburno lietuvių klubo valdyba

Septintame penkto "Mūsų Pastogės" numerio puslapyje, užuojautoje Marytei 
Zinkienei mirus buvo padaryta klaida - vietoje "Danutė ir Algis Bartkevičiai", tu
ri būti - "Danutė ir Edvardas Bartkevičiai".

Suinteresuotuosius atsiprašome. Red.
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dienos metu. Vakare, 7 vai., vyks 
rungtynės prieš „Victoria State Team“, 
iki 18 m. amžiaus.

Kovo 13 dieną, 7.30 vai. ryte - kelionė 
į Sydnėjų. Atvyksta krepšininkai į 
Sydnėjų 7.45 vai. vakare.

Kovo 14dieną, šeštadienį, 8 vai. vaka
ro bus žaidžiama prieš „City of Syd
ney Cornets“ 53 Maddox St., Alexan
dria krepšinio stadione.

Kovo 15 dieną, sekmadienį, - laisva 
diena.

Kovo 16 dieną, 6 vai. vakaro vyks 
varžybos prieš „Bankstown Bruins“ 
komandą Bankstown Basketball sta
dione - Third Ave., Condell Park.

Kovo 17 dieną krepšininkai išvyksta 
atgal į Lietuvą.

Svečių sąrašas
1. Algirdas Milonas - vadovas ir 

treneris. 2. Danguolė Milonienė - 
menedžerė. 3. Dalius Mikaliūnas - 
instrukltorius. Žaidėjai: 4. Tomas 
Aleksiūnas. 5. Paulius Būdėnas. 6. 
Marius Kliokys. 7. Saulius Kuzmins
kas. 8. Tomas Lisauskas. 9. Paulius 
Maciulevičius. 10. Andrius Mintrimas. 
11. Matas Niparavičius. 12. Sigitas 
Pašakinskas. 13. Bartas Samaitis. 
Rėmėjai: 14. Lolita Zegerienė. 15. 
Eugenijus Vichrovas. 16. Snieguolė 
Vichrovienė. 17. Aidas Kalinauskas. 18. 
Žilvinas Žurauskas.

Lietuvos.
Mums, lietuviams, tenka” rūpintis 

svečių apgyvendinimu, todėl prašome 

ir šiame reikale padėti, kai būsite 
paprašyti priimti svečius krepšininkus 
bei jų vadovus. Platesnę informaciją 
galima gauti pas LR gen. garbės konsulą 
V. Šliterį tel (02) 9498 2571 arba pas 
ALFAS pirmininką St. Šutą tel. (0352)

785 18L * t iA. Laukaitis
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Kaziuko mugė Sydnėjuje
Pranešame tautiečiams, kad Kaziuko mugė šiemet įvyks kovo 8 d., sekmadienį, tuoj 

po lietuviškų pamaldų Lidcombe parapijos salėje.
Pageidaujantys ką nors parduoti ar parodyti mugės dalyviams (dirbinius ar kitus 

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

ir t.t. Kviečiame visus gausiai dalyvauti Kaziuko mugėje ir pabendrauti su draugais 
bei pažįstamais.

Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugijos Valdyba
P.S. Pęr "Kaziuko mugę" Sydnėjuje, paremti seselę Nijolę Sadūnaitę, bus 

renkamos aukos. Iš anksto dėkojame dosniesiems tautiečiams už aukas.

Labdaros siuntiniai į Lietuva
Melbourne Lietuvių Katalikių Moterų Draugija organizuoja siuntinių pasiuntimą į 

Lietuvą. Kviečiame tautiečius šia proga pasinaudoti.
Norintieji siųsti, prašomi kreiptis į mūsų, draugijos valdybos nares sekmadieniais 

Lietuvių Klube tarp 12 ir 2 vai.
Persiuntimo ir siuntinio pristatymo kaina $ 50. Dėžės dydis 64 x 35 x 35. Svoris - 

iki 30 kg. Dėsime visas pastangas, kad siuntiniai pasiektų adresatus, bet atsakomybės 
neprisiimame. Melbourne LKMD-jos valdyba

Diskusinė popietė
Kovo Vienuoliktosios proga, Tėvynės Sąjungos Sydnėjaus skyrius ruošia 

diskusinę popietę. Kalbės dr. Vytautas Doniela, tema:
„KGB trukdymai atstatant Lietuvos nepriklausomybę“.

Kur ir kada: sekmadienį, kovo 15 d., 2 vai. po pietų Bankstowno Lietuvių 
Namuose, viršutinėje salėje. Po paskaitos - klausimai ir diskusijos. Visi kviečiami 
apsilankyti. TS Syd. sk. valdyba

TV kasetės
Sydnėjaus Lietuvių Klubo Bibliotekoje galima įsigyti šių video kasečių: 

„Kuršių Nerija“ (yra ir angliška versija „The Couronian Spit“) ir 20 min. kasetę 
apie Rumšiškes „Lietuvos liaudies buities muziejus“. Abiejų vaizdajuosčių autorius 
Arvydas Barysas.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

Padėka
Prasidedant Naujiems metams, Bankstowno lietuvių klubas nori padėkoti 

visiems savo talkininkams, be kurių pagalbos sunku būtų išsiversti. Dėkoja
me: Alfonsui Sidarui už alaus vamzdžių priežiūrą, kad mes galėtume džiaugtis 
skaniu alumi ir už milijoną kitų darbų, kurių netrūksta kiekvieną dieną; Vik
torui Gaidžioniui už ilgas valandas, praleidžiamas prižiūrint kortų žaidimus; 
Jadvygai Mickienei ir Juozui Kalgovui už jų darbą prie baro; mūsų jauno
sioms Ventai Protas, Julijai Viržintas, Zinai Zvirbulis (širdimi jaunai) ir Ri
čardui Gudaičiui už jų sunkų darbą samojiečių vakaruose šeštadieniais; Ve
ronikai Kaminskienei už talką visada, kai tas yra reikalinga; mūsų baro vedė
jui Dan Bieri už kasdieninį rūpinimąsi ir priežiūrą; Raimundui Jurkūnui už 
pagalbą parenkant klubui pokerio mašinas ir Mindaugui Černiauskui už kė
džių, stalų ir kt. nuolatinį taisymą. Ypatingai norime padėkoti Kęstui Atikui ir 
Pranui Andriukaičiui už garso sistemos priežiūrą - per paskutinius 30 metų ji 
net nebuvo keista. Ačiū Bronei Sidarienei už bilietų pardavinėjimą, baro stiklų 
priežiūrą, ir apsaugos tarnybą šeštadienio vakarais, ačiū Danguolei Šepokie- 
nei už darbą raštinėje, ačiū Algiui Dudaičiui, Stasiui Storuliui ir Stasiui 
Šatkauskui už jų pagalbą prižiūrint pokerio mašinas.

Ačiū ir dar kartą ačiū visiems. Ar užmiršome kurį nors? Tikimės, kad ne. 
Mes viliamės, kad 1998 metais turėsime dar daugiau talkininkų. Jei jūs esate 
klubo narys, paaukokite keletą valandų savo laiko ir padėkite mums darbuotis 
mūsų visų klube. Be jūsų pagalbos vieniems patiems direktoriams sunku at
likti visus darbus. 1998 metams 7 Lietuvių klubo direktoriai yra: Vincas Binkis 
(President), David Fraser (Secretary), Armin Sepokas (Treasurer), David New
man (Chairman), Gediminas Sauka (Maintenance), Jerry Belkus (Entertain
ment), Darius Gakas (Marketing).

Mes linkime visiems savo nariams ir draugams laimingų 1998 metų.
Susitiksime klube.

Literatūros ir dainos popietė Sydnėjuje
Maloniai kviečiame tautiečius į Literatūros ir dainos popietę, kuri įvyks kovo 

22 d., sekmadienį, 2 vai. popiet Lietuvių namuose. Dalyvaus mūsų literatūrinės ir 
meninės pajėgos.

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti. Bus renkamos aukos vargstantiems Lie
tuvoje sušelpti.

Sydnėjaus lietuvių katalikų kultūros draugija

Labdaros siuntiniai į Lietuvą iš Sydnėjaus
Pakartotinai pranešame, kad planuojamas sekantis konteineris su labdaros siun

ta į Lietuvą.
Suinteresuoti paremti savo gimines ir labdaros reikalingas institucijas, prašomi 

užsisakyti dėžes iki kovo mėnesio pabaigos.
Tiksli persiuntimo kaina paaiškės, kai bus gautos kvotos iš laivų bendrovės ir 

Lietuvos. Didelė dėžė kainuos tarp 50 - 60 dol., maža - 30 - 40 dol. Svoris turi 
neviršyti 30 kg tiek mažoje, tiek ir didelėje dėžėje. Kuo greičiau užsisakysite, tuo 
greičiau išsiųsime jūsų dovanas. Be Sydnėjaus, užsakymai priimami iš Can- 
berros, Brisbanės, Wollongongo ir Newcastle lietuvių bendruomenės narių.

Apie užsakymus prašome pranešti Antanui Kramiliui telefonu (02) 9727 3131.
Katalikų kultūros draugija

Svečias iš Lietuvos
Į Australiją yra atvykęs Vilkaviškio katedros klebonas dekanas Vytautas Gus

taitis, gimęs 1954.04.10.
Svečias pagal galimybes praves rekolekcijas Australijos lietuviams katalikams.
Sydnėjuje rekolekcijos numatomos kovo 28 - 29 dienomis, jeigu bus gauta 

bažnyčia abiem dienoms. Sekite sekančius pranešimus.
"M. P." inf.

Pranešimas Melburno lietuvių pensininkų sąjungos nariams
Sekantis Melburno lietuvių pensininkų sąjungos nrių susirinkimas įvyks kovo 

mėn. 10 dieną.
Naujai išrinkta valdyba pareigomis pasiskirstė sekančiai: pirmininkas - A. Dom- 

kevičius, vicepirmininkas - Z. Poškaitis, iždininkė - V. Jablonskienė, maisto ruo
šos vedėja- J. Goodsall, sekretorė - A. Sadauskienė, kandidatas - V. Gabrilaitis.

A.S.

Sydnėjaus skautų židinio sesėms ir broliams
Pranešame, kad balandžio 5 d., sekmadienį, 2.30 vai. popiet Lietuvių namuose, 

Bankstowne, įvyks Sydnėjaus skautų židinio metinė sueiga.
Narių dalyvavimas būtinas. Kviečiame taip pat seses ir brolius, norinčius įstoti į 

Židinio narių eiles;
Židinio tėvūnas ir kanclerė
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Specialios naujos bilietų kainos
skrendant į Vilnių su "Lufthansa" arba "Lauda Air"

Papigintos kainos po visą pasaulį

Kreipkitės į kelionių ekspertus

S*TXX37I>.

(Established since 1972) 
48 The Boulevarde, Strathfield, NSW 2135 
Tel.: (02) 9745 3333, Fax (02) 9745 3237 
Lie. 2TA000888 ACN No.001344323 
Email: gatrav@magna.com.au
Web address: http://www.magna.com.au/~gatrav 
(Tickets sent interstate by mail/courier.)

DĖMESIO-BENDRA DARBI A HR SKAITYTOJAI!
Naujas "Mūsų Pastogės" telefono numeris:

(02)9790 2319
(neatsiliepus, laikinai skambinti senuoju telefonu: (02) 9790 3233)

"M.P." fakso numeris (02) 9790 3233 
(skambinti redakcijai, kad įjungtų)

Red. ir admin.

Šį "Mūsų Pastogės" numerį (Nr. 8) redagavo Dalia Donielienė

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendniomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200
Redaktorius Bronius Žalys. * ® $ Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 2319 

Fax (02) 9790 3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 50 U žsienyje paprastu paštu $65 N. Zelandijoje oro paštu $ 80

U žsienyje oro paštu $ 110
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