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Lietuvos įvykių kronika
Naftos pramonės 
privatizavimas

Jau kuris laikas Lietuvoje vyksta vie
šos diskusijos dėl naftos įmonių da
linio privatizavimo. Privatizavimo 
derybas veda ūkio ministras V. Babi
lius. Naftos pramone domisi JAV 
kompanija „Williams International 
Company“ ir Rusijos naftos milžinas 
„Lukoil“.

Politinių partijų siūlomi privatiza
vimo variantai yra gan skirtingi nuo 
Vyriausybės siūlymų. Štai social
demokratai reikalauja, kad Valstybės 
rankose turėtų pasilikti nemažiau kaip 
51% akcijų, „Lukoil“, kaip pagrindi
niam naftos tiekėjui, 40% ir likutis 
JAV kompanijai „Williams“. Kyla 
abejonių ,ar Vakarų kompanijai būtų 
įdomu toks mažas akcijų paketas. De
rybų pradžioje ,Lukoil“ reikalavo ne
mažiau kaip 51% akcijų, nors vėliau 
nusileido. V. Babiliaus derybas su 
„Williams“, kurių metu V. Babilius 
kompanijai „Williams“ siūlė 33% visų 
naftos įmonių, socialdemokratų ly
deris V. Andriukaitis pasmerkė kaip 
„korupcijos variantą“. Nacional- 
demokratinio judėjimo už nepriklau- 
somąLietuvą lyderis Rimantas Smetona 
priešinasi bet kokiam Lietuvos pra
monės privatizavimui. V. Babilius, 
gindamasis nuo apkaltinimų korupcija, 
tvirtina, jog yra su „Williams“ padaryta 
sutartis, kad kompanija „Williams“, 
norėdama parduoti akcijas, pirmoje ei
lėje privalo jas pasiūlyti Lietuvos 
valstybei. Taip pat konservatoriai 
argumentuoja, kad stambus „Williams“ 
atėjimas į Lietuvą prisidėtų prie Lie
tuvos saugume, ues „Williams“ kom
paniją rėmusi JAV vyriausybė,, jos 
interesus gindama,gins ir Lietuvą.

Kovo 20 - tą dieną Seimas priėmė 
rezoliuciją, kad Vyriausybė gali „Wil
liams“ kompanijai parduoti iki 33% 
„Būtingės naftos“, „Naftotiekio“ ir 
„Mažeikių naftos“ bendrovių akcijų. 
Lietuvos valstybei turės priklausyti 
nemažiau kaip 34% „Būtingės naftos“, 
nemažiau kaip 51% „Naftotiekio“ ir 
nemažiau kaip 25% „Mažeikių naftos „ 
akcijų. Galima suprasti, kad akcijų li
kutis bus siūlomas kompanijai „Lukoil“ 

Už šią rezoliuciją balsavo vien 
valdančioji koalicija ir Liberalių refor
mų frakcijos narys K. Trapi kas. Bal
savime nedalyvavo LDDP, Social
demokratų ir Nepriklausomos frakci
jos nariai. Rimantas Smetona rezoliu
ciją pasmerkė kaip „Lietuvos išdavimą 
ir pardavinėjimą“.

Lietuvoje kyla baimė, kad prieš šią 
Seimo rezoliuciją gali įvykti aršių 
demonstracijų, kaip kad neseniai įvy
ko Kaune „Lietuvos telekomo“ pri
vatizavimo rezultate. Galvojama, kad 
Lietuvos piliečiai bus lengvai įtikina
mi šio žingsnio skriauda Lietuvai.

Žmogaus nelaimė 
naudojama politiniams 

tikslams
Šeštadienį kovo 14 dieną Lietuvos 

Europos reikalų ministrė Laima An
drikienė planavo susitikti su publika 
Kauno „Vyturio“ mokykloje, kad 
supažindintų ją su „Lietuvos teleko
mo“ privatizacija. Ministrei dar ne
atvykus, ją apsupo minia žmonių, 
protestuojančių ne vien prieš „Te
lekomo“ privatizaciją, bet ir prieš vieti
nių pasikalbėjimų telefonu apmo
kestinimą.

Ministrei atvykus, minia užpuolė jos 
automobilį, spardė jį, daužė langus 
kumščiais ir ketino išsiūbavę apversti. 
Su policijos pagalba ministrei pasisekė 
išsprukti, nors minia lipo ir gulė ant 
automobilio. Po to kai automobilis' 
nuvažiavo, buvo rastas smarkiai sužeis
tas žmogus, Vladas Pundžius, kuris 
vėliau mirė. Protestuojančios minios 
vadovai kaltina miniustrę už šio žmo
gaus sužeidimą, sakydami, kad jis bu
vo sužeistas ministrės automobiliu. 
Tačiau „Kauno dienos“ teigimu, rem
tu įvykį mačiusių žodžiais ir Greito
sios pagalbos pranešimais, Vladas 
Pundžius parkrito ministrės automo
biliui jau nuvažiavus. Taip pat yra 
tvirtinimų, kad V. Pundžius nebuvo 
protesto dalyvis, bet taikiais tikslais bu
vo atėjęs pasižiūrėti ministrės „Lai
mutės“.

Aršių demonstracijų sujaudinta mi
nistrė Laima Andrikienė spėja, kad 
protesto demonstracija buvo organi
zuota tų, kurie siekia Lietuvos de- 
stabilizacijos. Anot ministrės, faktas, 
kad ji pirmiausia buvo apkaltinta 
žmogaus užmušimu Rusijos žinių 
agentūros ITAR - TASS biuleteniuose, 
yra vertas dėmesio. Aišku, kad de
monstracija toli gražu nebuvo spon
taniškas žmonių protestas prieš „Te
lekomo“ privatizaciją, kadangi minia 
triukšmingai žygiavo Laisvės alėja, 
priekyje vedama kai kurių Seimo narių. 
Minios nuotaikos buvo dirbtinai kai
tinamos. Kai kurie dešinieji ko
respondentai pastebi, kad keista, jog to
kių demonstracijų nebuvo Adolfo 
Šleževičiaus laikais, kai tikrai buvo dėl 
ko protestuoti.

V. Pundžiaus laidotuvėse Aukštųjų 
Šančių karių kapinėse dalyvavo keli 
tūkstančiai žmonių. Prie kapo duobės 
kalbėjo privatizacijos priešas ir de
monstracijos organizatorius Lietuvos 
laisvės sąjungos lyderis V. Šustauskas, 
tuo šeimos gedulą paversdamas į poli
tinį antiprivatizacijos įvykį. Jo vien
mintis Seimo narys S. Buškevičius prie 
karsto kreipėsi į prezidentą V. Adamkų 
žodžiais: „...Jeigu leisi išparduoti visą 
Lietuvą, tau nebus Lietuvoje vietos nei 
gyvam, nei mirusiam...“

Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios vidus
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Lietuvoje lankėsi Europos 
Komisijos delegacija

Lietuvoje lankėsi Europos Komisi
jos delegacija, vadovaujama Ritt 
Bjerregaard, kuri yra Europos Komi
sijos komisarė, atsakinga už aplink- 
saugą, branduolinę energiją ir civilinę 
apsaugą. Delegacijos apsilankymo 
tikslas buvo patikrinti Lietuvos pa
sirengimą narystei Europos Sąjungoje 
aplinkos priežiūros srityje.

Spaudos konferencijoje ponia Ritt 
Bjerregaard pasidžiaugė kai kuriais 
Lietuvos gamtosaugos pasiekimais. Ją 
ypač tenkino nutekamųjų vandenų 
valymo įranga Kaune. Ji tikino, kad ir 
daugiau tokių įrengimų bus statoma 
kituose Lietuvos centruose PHARE 
organizacijos lėšomis. Anot R. Bjer
regaard, Lietuva pirmauja šio vandens 
valymo projektuose.

Tačiau p. R. Bjerregaard ir toliau 
jaudina viena iš didžiausių gamtosau
gos kliūčių - Ignalinos branduolinė 
jėgainė. Ji priminė, kad Lietuva yra 
pasirašiusi sutartį su Europos plėtros ir 
rekonstrukcijos banku, kurioje Lietuva 
prižadėjo uždaryti Ignalinos jėgainę, 
kai reikės keisti jos kuro kanalus, t.y. 
maždaug 2005 metais.

Kita vertus, Lietuvos aplinkos ap
saugos viceministras Artūras Daubaras 
spaudos konferencijai priminė, jog 
Vakarų Europos ekspertai, peržiūrėję 
Ignalinos jėgainę, rado, kad jėgainė 
veikia saugiai ir, kad ankstyvas jėgai
nės uždarymas Lietuvai atneštų mi
lijardinius nuostolius. Ritt Bjerregaard 

atsisakė leistis į politines diskusijas ir 
pakartotinai pabrėžė, kad ji tikisi, jog 
Lietuva laikysis pasirašytos sutarties.

Prezidento V. Adamkaus šiuo klausi
mu išreikšta nuomonė sako, kad pir
moje vietoje reikia ieškoti lėšų pasta
tyti naują, Europos standartus ati
tinkančią branduolinę jėgainę, ir, ją 
pastačius, uždaryti Ignalinos reakto
rius.

Laikraščiai rašo
„Respublika“ rašo, kad Seimo kon

trolierius Julius Jasaitis praėjusiais me
tais gavo 372 skundus. Seimo kon
trolierius prižiūri Krašto apsaugos ir 
Vidaus reikalų ministerijas, Valstybės 
saugumo departamentą bei jiems 
pavaldžias institucijas. Daugiausiai 
skundų J. Jasaitis yra gavęs dėl Vidaus 
reikalų ministerijos pareigūnų veiks
mų. Šie skundai daugiausiai pasitvir
tina. Palyginti nedaug nusiskundimų 
pareikšta Krašto apsaugos ministerijos 
(KAM) pareigūnų veiksmais. „Tačiau 
tai nereiškia, kad šios sistemos parei
gūnai nepiktnaudžiauja ir nesielgia 
biurokratiškai“, teigia J. Jasaitis. Tai, 
greičiausiai, susiję su KAM vadovy
bės užimama pozicija visokiais būdais 
riboti nepalankią informaciją apie šią 
ministeriją ir bausti ją perdavusius 
asmenis“.

Dienraščiai praneša, kad Valstybės 
saugumo departamento generalinis 
direktorius Jurgis Jurgelis supažindino 
Prezidentą Valdą Adamkų, kaip tiriamos 
Kovo 14 - ąją Kaune vykusios trage-
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dijos priežastys.Tą dieną, kai įtūžusi 
minia apsupo Europos reikalų minis
trės Laimos Andrikienės, atvykusios į 
susitikimą su rinkėjais, automobilį, žu
vo vienas žmogus. Pareigūnai aiškina
si, ar ministrės automobilis nepartrenkė 
57 metų amžiaus V. Pundžiaus. Dien
raščiai rašo, kad Prezidentas ne
komentuoja šio incidento^kol nėra 
galutinių tyrimo rezultatų.

„Lietuvos rytas“ publikuoja opozi
cinės Seimo LDDP frakcijos seniūno 
Česlovo Juršėno laišką, kuriame Euro
pos reikalų ministrė Laima Andrikie
nė raginama atsistatydinti „bent iki 
incidento tyrimo pabaigos“.

Tuo tarpu „Kauno dienos“ žurnalis
tas, remdamasis įvykį mačiusiųjų 
žodžiais ir iš Greitosios pagalbos 
darbuotojų gautu pranešimu, teigia, jog 
V. Pundžius parkrito po to, kai minis
trės automobilis jau buvo nuvažiavęs. 
Anot žurnalisto, liudininkai bijo viešai 
kalbėti tiesą.

„Lietuvos rytas“ rašo apie tai, kad 
Vilniaus apygardos teismo teisėjas 
Artūras Motiejūnas išteisino kon
trabandininkus, kurie į Lietuvą miško 
keliukais nelegaliai įvežė didelį kiekį 
spirito. Krovinio vertė - beveik mili
jonas litų. Kontrabandos savininkai jau 
būtų galėję atsiimti spiritą, nes teisėjas 
nepriėmė nutarties jį konfiskuoti, ta
čiau Vilniaus apygardos prokuratūra 
dar spėjo apskųsti tendencingą A. 
Motiejūno nuosprendį. Vakar prem
jeras Gediminas Vagnorius įpareigojo 
Teisingumo ministeriją išsiaiškinti, ar 
pagrįstai Vilniaus apygardos teisėjas 
išteisino kontrabandininkus. Jei paaiš
kės, kad teisėjas nusižengė, Preziden
tui V. Adamkui bus pasiūlyta atleisti A. 
Motiejūną iš teisėjo pareigų, rašo 
„Lietuvos rytas“.

Seimo Sveikatos apsaugos komiteto 
pirmininkas Antanas Matulas neprita
ria, kad reorganizuotoje vyriausybėje 
dirbtų dabartinis sveikatos apsaugos 
ministras Juozas Galdikas. Tai jis sakė 
susitikime su Prezidentu V. Adamku
mi, rašo „Respublika“. Dienraštis 
informuoja, kad J. Galdikas nori susi
tikti su šalies Prezidentu. Spėjama, jog 
ministras bandys ieškoti Prezidento 
užtarimo.

Šiandien turėtų būti oficialiai pa
skelbta, kad už 1,5 ml. Lt. ketina nupirk
ti valstybei priklausančių 18% sostinės 
viešbučio „Draugystė“ akcijų, in
formuoja „Lietuvos aidas“. Kaip 
dienraščiui sakė Valstybinės pri
vatizacijos agentūros direktorius Ka
zimieras Atkočiūnas, yra du kandidatai 
šioms akcijoms įsigyti. Abu jie - pri
vatūs asmenys. Pasak K. Atkočiūno, 
abu kandidatai paraiškas pirkti ak
cijoms pateikė paskutinę dieną.

Vilniaus apygardos teismas pripaži
no tyčinį Kauno holdingo kompanijos 
(KHK) bankrotą, tačiau atmetė dalies 
indėlininkų prašymus patraukti at
sakovais ir EBSW investicines ben
droves, į kurias „perplaukė“ dalis 
surinktų žmonių pinigų, rašoma „Kau
no dienoje“. Atsisakymas grindžiamas 
tuo, jog šios bendrovės yra sava
rankiškos, neatsakančios už kitų įsi
pareigojimus ir vykdžiusios savaran
kišką veiklą. Seimui yra pateikta 
„perspektyvinė atsiskaitymo su kom
panijos kreditoriais programa“, kurioje 
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žadama, jog KHK sanuos EBSW 
investicines bendroves. Programoje, 
kurią pasirašė EBSW viceprezidentas 
A. Pašukevičius, žadama kreditoriams 
grąžinti 50% indėlių. Jos tikslas esą 
„sumažinti socialinę įtampą, atstatyti 
teisėtumą ir teisingumą tarp fizinių 
asmenų, patikėjusių savo lėšas KHK“. 
Tačiau pateiktuose dokumentuose' 
nutylima, jog visos septynios minimos 
EBSW bendrovės jau yra likviduo
jamos teisme priverstine tvarka kaip 
nepersiregistravusios, pastebi dien
raštis.

Seimo Etikos ir procedūrų komisija 
nustatė, kad dėl Kaimo reikalų komiteto 
pirmininko Vaclovo Lapės kaltės 
Prezidentui buvo pateiktas pasirašyti ne 
tas Žemės nuomos įstatymas, kurį pri
ėmė Seimas. Apie tai rašo „Respub
lika“. Seimas priėmė įstatymą, kuria
me teigiama, kad valstybinės žemės 
nuomos terminas yra nustatomas 
nuomininko ir nuomotojo susitarimu, 
tačiau ne ilgiau kaip 99 metams. Tuo 
tarpu Prezidentui buvo pateiktas 
pasirašyti įstatymas, kuriame šis 
terminas sutrumpintas iki 25 metų. Dėl 
to V. Adamkus šio įstatymo ir nepasi
rašė. Prezidento nuomone, 25 metai - 
per trumpas terminas daugeliui eko
nominių projektų įgyvendinti. Seimo 
etikos ir procedūrų komisija nustatė, 
jog V. Lapė šią klaidą įvėlė netyčia - 
dėl to, kad balsuojant ir skaičiuojant 
balsus salėje buvo šurmulys.- į

„Lietuvos aidas“ rašo, kad septyni 
Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos 
karininkai ir eiliniai kreipėsi į vidaus 
reikalų ministrą, prašydami moralinės 
bei materialinės kompensacijos už jų 
atžvilgiu paskelbtą šmeižtą. Praėjusių 
metų-rugsėjyje, Vilniuje vykusios 
tarptautinės konferencijos metu Vi
daus reikalų ministerijos pareigūnai 
šiuos savanorius sulaikė ir paskelbė, 
kad jie rengė pasikėsinimą prieš 
Baltarusijos prezidentą A. Lukašenką. 
Įtarimams nepasitvirtinus, savanoriai 
buvo paleisti. Dabar jie taip pat prašo 
spaudoje paneigti jų garbę žeminan
čius gandus.

Spaudai surinko ir parengė
Danius Kairaitis

Terminas proginėms monetoms
ELTA, Lietuvos banko valdyba nutarė, kad proginės monetos bus platinamos

tol, kol bus parduotos, bet ne ilgiau kaip penkerius metus nuo jų išleidimo į
apyvartą dienos.

Šiemet liepos 15 dieną baigiasi 10 li
tų nominalo S. Dariaus ir S. Girėno 
skrydžio per Atlantą 60 - mečiui skirtos 
monetos platinimo laikas. To paties 
nominalo proginės monetos, skirtos 
Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymui 
Lietuvoje, platinimo laikas baigsis 
šiemet rugsėjo 1 dieną. Tų proginių 
monetų dar galima įsigyti Lietuvos ban
ko kasose.

Centrinis bankas yra išleidęs 13 
proginių monetų ir vieną jų numizma
tinį rinkinį. Per vieną dieną po išleidimo 
buvo išparduotos vieno lito nominalo 
auksinės monetos, skirtos Lietuvos 
banko ir lito įvedimo 75 - mečiui.
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Kovo 15 dieną San Diego, Ka
lifornijoje, mirė 94 metų amžiaus 
pediatras dr. Benjamin Spock. Jo vei
kalas apie kūdikių ir vaikų priežiūrą, 
pasirodęs 1946 metais, revoliuciniai 
pakeitė vaikų priežiūros ir auklėjimo 
teorijas. www

Kovo 16 dieną pasirodė visą de
šimtmetį Vatikano ruoštas raportas 
apie Katalikų ’.Bažnyčios ryšį su ho
lokaustu. Vatikanas apgailestavo, kad 
šimtmečiais klaidingas Švento Rašto 
interpretavimas leido susiformuoti 
nepalankiam žydų tautos įvaizdžiui ir 
kurstė neapykantą žydams. Apgai
lestaujamos ir katalikų klaidos bei 
nesugebėjimas apginti žydų tautą nuo 
persekiojimo. Tačiau holokausto šak
nys - naujosios stabmeldystės judėji
mas, atsiradęs šalia Bažnyčios ir ko
vojąs ir su Bažnyčia. Netikslu kaltinti 
1958 metais mirusį popiežių Pijų XII 
dėl nereagavimo į žydų naikinimą. Jis 
išleido encikliką, smerkiančią pra
sidedantį persekiojimą; jis pats as
meniškai arba per savo atstovus 
išgelbėjęs šimtus tūkstančių žydų 
gyvybių, ką yra pripažinusios kai ku
rios žydų vadovaujančios asmenybės 
tiek Antrojo pasaulinio karo metu, tiek 
ir vėliau. aMMa ■ ■

WWW '

Kai kurios žydų organizacijos, jų 
tarpe Wiesenthal centras, išreiškė sa
vo nepasitenkinimą Vatikano raportu, 
pageidaudami, kad Romos Katalikų 
Bažnyčia prisiimtų pilną kaltę už žydų, 
naikinimą. Vatikanas kaltinamas są
mokslu ginant Pijaus XII asmenį, nes 
ruošiama dirva, jo paskelbimui šven
tuoju.

WWW

Kovo 18 dieną buvęs Kambodijos 
ministras pirmininkas princas Rana- 
riddh buvo už akių nuteistas 30 metų 
kalėjimo bausme, neva už sąmokslą 
nuversti savo partnerį vyriausybėje 
Hun Sen, susidėjus su Khmer Rouge 
sukilėliais. Princas Ranariddh nubaus
tas ir pinigine 54 miljonų JAV dolerių 
bauda.

Rinkėjai greit išpirko Lietuvos ne
priklausomybei skirtas 50 litų nomina
lo sidarbrines monetas. Baigiama 
parduoti 50 litų nominalo monetas, 
skirtas XXVI Atlantos olimpiadai ir 
Sausio 13 - ajai.

19.94
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WWW

Kovo 21 dieną Kambodijos karalius 
Narodom Sihanouk paskelbė pilną 
amnestiją savo sūnui princui Narodotn 
Ranariddh. Tai jis padarė paprašytas 
dabartinio Kambodijos ministro pir
mininko Hun Sen. Pastarasis nori įti
kinti užsienio vyriausybes, kad liepos 
mėnesiui numatyti rinkimai Kambo- 
dijoje bus demokratiški, leidžiant juo
se laisvai dalyvauti ir princo Ranariddh 
šalininkams.

WWW

Kovo 21 dieną, sulaukusi 88 metų 
amžiaus, mirė pasaulinio garso balerina 
Galina Ulanova. Ji buvo geriausia ly
riško baleto šokėja 1944 - 1960 metais, 
su „Bolšoi“ teatro trupe aplankiusi 
daugelį Europos ir Amerikos miestų.

WWW

Kovo 21 - 23 dienomis popiežius Jo
nas Paulius II lankėsi Nigerijoje, kur 
paskelbė vieną Nigerijos vienuolį 
palaimintuoju. Jau 5 metai kaip Nige
riją diktatoriškai valdo generolas Sani 
Abacha. Šventas Tėvas pagyrė Nige
riją už taikos palaikymą Vakarų Afri-' 
koje bei Sierra Leone, tačiau pasmerkė 
nesiskaitymą su žmogaus teisėmis 
krašto viduje.

WWW

Kovo 23 dieną, tik pasveikęs po 
persišaldymo, Rusijos prezidentas Bo
ris Jelcin staiga atleido iš pareigų mi
nistrą pirmininką Viktorą Čemomyrdin 
ir visą ministrų kabinetą. Prezidento 
pareiškimu, Rusijai vadovauti reikia 
visiškai naujos komandos. Pats pre
zidentas kurį laiką eis ministro pir
mininko pareigas, ministro pirmininko 
pavaduotoju paskyręs mažai žinomą 
Sergiej Kirienko.

Gudijoje vyksta masinės demons
tracijos prieš prezidento Aleksandro 
Lukašenkos diktatūrinį valdymą, su
žlugdžiusį krašto ūkį. Prezidentui 
ištikima policija suiminėja opozicijos 
vadus bei pavienius protestuojančius.

pasirodyti naujos vieno, dviejų ir pen
kių litų nominalo naujos monetos.

Dviejų ir penkių litų monetos bus
Nukelta i 3 psl.
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BENDRUOMENĖS VEIKLOJE % 
Kultūrinė popietė Sidnėjuje

Sydnėjaus lietuvių katalikų kultūros nuotaikingai paskambino Alan Silves- 
draugija kovo 22 dieną Sydnėjaus ter „Forrest Gump“ ir Geofrey Russell 
lietuvių namuose suruošė trumpą .Smith "Wistfull. ' Prelude“. Toliau 
kultūrinę popietę. (Danutė Ankienė klausytojus nuvedė į

Popietę atidarė ir toliau buvo jos lietuvišką rinką, paskaičiusi Loretos 
pranešėja Alfa Savickienė. Programa Gastrauskienės straipsnį „Kelnės už tris 
buvo gana įvairi savų rašytojų kūrybos litus“.
skaitymu, dainomis ir muzika. Favoritinis Sydnėjaus lietuvių dai—

Savo kūrybos eilėraščius skaitė po- nos ansamblis „Sutartinė“ (Nijolė 
etas Juozas Almis Jūragis („Pavasaris“, jurkšaitienė, Milda Karpavičienė, 
„Gillawamos akacijos“, „Kvieskime Černiauskienė, Lilė Gaidžionienė, Ire- 
saulę“). Po jo savo eilėraščius „Frag- na Dudaitienė, Jadvyga Burokienė, 
mentai“, „50 metų Australijoje“ ir Margarita Kavaliauskienė, Martina 
„Motina“ skaitė poetė Aldona Priž- Reisgienė, Ida Barilienė ir Marina Cox) 
gintaitė. Dainas „Puikūs vakarai“ ir padainavo keturias dainas - „Oi, giria, 
„Be tėvynės“, pritariant gitara, padai- giria“, „Oi, lylia“, „Bitela“ ir „Baltijos 
navo Jadvyga Muščinskienė ir Alfa ievos“. Popietė buvo užbaigta visų 
Savickienė. bendrai padainuota „Lietuva, brangi“.

Po to buvo skaitomi Broniaus Žalio 1 Programai pasibaigus, jos dalyviams

"Sis tai vadinu menu

eilėraščiai „Nakties vizijos“, „ Pavasa
ris ir Apaščia“, „Rudeniniais motyvais“ 
ir „Prašymas, kad nepaliktam vieno, 
Dieve“.

Po eilėraščių skaitymo jauna pianistė 
Jennifer Birett - Biretaitė pianinu

Metinis Canberros lietuvių klubo susirinkimas
Visuotinis metinis Canberros klubo 

susirinkimas įvyko kovo 8 dieną. Šie
met susirinkime dalyvavo virš 40 na
rių, kurių pagrindinis rūpestis - toli
mesnė klubo ateitis. Valdyba nariams 
iš anksto buvo pranešus apie liūdnus 
1997 metų klubo finansinius rezulta
tus, ir visi suprato, kad klubo ateitis 
labai neaiški. Didesnė konkurencija 
apylinkėje, mažėjanti klientūra ir nauji 
valdžios įstatymai labai apsunkino 
klubo veiklą.

Kartu su valdybos pranešimais, 
susirinkimas išklausė auditoriaus Ro
bert Johnson pasisakymo. Jis paaiški
no apie finansinę klubo padėtį- šiuo 
laiku biznis išsilaiko ir gal dar išsilai
kytų eilę metų, bet iš pajamų nelieka 
pelno tolimesniam investavimui. Už
simindamas, kad kai kurie kiti maži 
klubai Canberroje yra daug blogesnėje, 
padėtyje, auditorius vis tiek prasitarė, 
kad lietuvių klubo nariai dėl klubo

Ak, tos Lietuvių dienos!
Lietuvių dienų ruošos komitetas 

Geelonge, galima sakyti, tikrai 
nesnaudžia. Šiuo metu Sydnėjaus 
lietuvių organizacijos (tikime, kad tai 
vyksta ir visoje Australijoje, visur kur 
tik gyvena lietuviai) yra gavę Lietuvių 
dienų klausimu visą glėbį praktiškos 
informacijos - kaip viską susirasti, 
apsirūpinti nakvyne ir t.t. ir t.t.

„Mūsų Pastogę“ ir Sydnėjaus lietu
vių organizacijas yra pasiekusi in
formacija, kuri padės apsigyventi 
Geelonge Lietuvių dienų metu:

1. Žemėlapis lankantiems Geelongą.
2. Geelongo ir apylinkių informacinė 

brošiūra.
3. Geelongo konferencijų informacija

Atkelta iš 2 psl.

dviejų metalų. Penkių litų monetos 
vidurys bus aukso geltonumo, o žiedas 
baltas, dviejų litų atvirkščiai: šerdis 
balta, o žiedas - aukso geltonumo.

Naujos trijų litų monetos bus išleis
tos į apyvartą todėl, kad Lietuvos ban
kas nepatenkintas vieno, dviejų ir pen
kių litų popierinių banknotų cirkulia
cija. Iš centrinio banko išėję visiškai 
nauji popieriniai banknotai ilgiau nei 

padėkojo draugijos pirmininkas Al
binas Giniūnas.

Po koncerto buvo renkamos aukos 
Lietuvos neturtingiesiems ir tuo pačiu 
tikslu buvo suruoštas „Laimės šulinys“.

Vyt. Šiaurys

ateities jau dabar turi padaryti neleng
vų sprendimų.

1996 - 1998 metais Canberros lie
tuvių klubo valdybą sudarė pirmininkė 
Teresė Budzinauskaitė - Hughes, 
sekretorė Teresė Bungardaitė ir kasi
ninkė Barbara Šilinis. Padėkoję val
dybai už įdėtą darbą ir pastangas klu
bui sunkiame laikotarpyje, susirinkę 
nariai išrinko naują valdybą, kuri 
susideda iš Teresės Bungardaitės, 
Ričardo Navako, Barbara Šilinis ir 
Maruta Walsh. Po to vyko diskusijos' 
dėk klubo ateities. Susirinkimas nutarė 
sudaryti komisiją, kuri išnagrinėtų 
visas galimybes. Advokatas Viktoras 
Martišius buvo paskirtas komisijos 
vadu ir jam suteikta laisvė kooptuoti 
kitus narius. Tikimasi klubo nariartts 
pateikti komisijos darbo raportą maž
daug per du mėnesius.

Jonas Mockūnas

siūlo: apsigyvenimą savo patalpose (42 
dol. nakčiai, maistas nuo 10 dol. už 
užkandžius, iki 22 dol. už trijų patieka
lų pietus).

4. Marcus Oldham kolegija siūlo 
patalpas grupiniam apsigyvenimui 
(minimumas 70 asmenų, kambarys tik 
18 dol. asmeniui, kambarys su lova ir t.t. 
22 dol. asmeniui, pusryčiai nuo 4,50 dol. 
iki 6 dol. asmeniui).

5. Kambarius - nakvynę siūlo ir 
Geelongo universiteto „campus“. 
Kambario kaina nakčiai 35 dol.

Rašyti galima: Geelong Aluminium 
Products Pty. Ltd., 90 - 94 Fumer Ave., 
P.O.Box 135, Nth. Geelong, Vic. 3215.

P “ inf.
reikėtų būna apyvartoje, todėl labai 
susidėvi, suplyšta •

Pirmosios laidos vieno, dviejų ir 
penkių litų monetos buvo kaldinamos 
Anglijoje. Nuo jų naujosios monetos 
labai skirsis: jos bus didesnės, sunkes
nės ir gerokai labiau apsaugotos nuo 
padirbimo. Apsaugą padidina moder
niausias sprendimas daryti monetą iš 
dviejų metalų, kaip bus vienas ir du 
eurai, jau padarytos Lenkijos bei kitų 
šalių monetos.

Šių metų Adelaidės festivalyje įvyko 
didelio masto ugnies akcija, pavadinta 
„Logos “. Vienas išjos autorių - Melbur
no lietuvių menininkas Danius Kes- 
minas. Ta proga „Mūsų Pastogės“ 
korespondentai Lidija Šimkutė - Po
cienė ir Saulius Varnas pravedė su juo 
pokalbį, kurį siūlome mūsų skaitytojų 
dėmesiui.

L. Š. - P. Mes, lietuviai, didžiuoja
mės, kad Tu, Daniau, buvai pakviestas 
parengti ugnies instaliaciją „Logos“ (ar 
„Logoes“), plačiai žinomą Adelaidės 
menų festivalyje. „Mūsų Pastogės“ 
skaitytojams būtų įdomu išgirsti, ko
dėl festivalio organizatoriai nutarė 
pakviesti Tave su Ben Morieson 
dalyvauti šiame renginyje?

D. K. Festivalio tema yra „Sakrali
nis ir pasaulietinis“ („Sacred and 
profane“) menas. Festivalio muzikos ir 
modernios dailės kuratorė Juliana 

j Engberg iš Melburno mus pakvietė, 
nes, jos nuomone, mūsų darbai dera su 
šia tema. Pakvietimą dalyvauti laiko
me mūsų darbo įvertinimu ir didele 
sėkme, nes ši akcij a tai didžiausio užmo
jo projektas, kokį mums yra pavykę 
įgyvendinti.

L. Š. - P. Kuratorė, matyt, buvo 
susipažinusi su ankstesniais Jūsų 
darbais?

D. K. Taip. Ji matė kokius tris mūsų 
darbus. Vienas jų vadinosi “Pasi

priešinimas“ („Resistance“), kuris la
bai gerai pavyko. Jai imponuoja tai, kad 
mūsų darbai patraukia plačiąją publiką, 
kadangi jie vyksta ne galerijoje, o lau
ke, ir tai naujoviška meno forma. Ben
drai ji stengiasi mus paremti, nes gal
voja, kad mūsų darbai nėra sulaukę 
pakankamo dėmesio meno pasaulyje. Ji 
manė, kad mūsų pasiūlyta akcija tiks 
šiam festivaliui kaip reginys. Šių lai
kų masinėje kultūroje dominuoja 
reginiai, kaip pavyzdžiui, Melburno 
kazino. Mūsų tikslas - kurti mene tokius 
reginius, kurie šiek tiek ironizuoja 
komercinius reginius. Menas ir ko
mercija yra konkurentai, bet jų tikslai 
nesutampa.

S. V. Jeigu aš tiksliai prisimenu, Ta
vo darbo su ugnimi pradžia buvo Ro
mo Kalantos minėjimas Melburne 
prieš kokius dešimtį metų. Tada Tavo 
pagaminta didelio mastelio žmogaus 
iškamša didingai suliepsnojo viename 
Melburno priemiesčio Abbotsford 
^kiemelyje. Tai buvo savo mastu neti
kėtai didelė liepsna, kuri kai kuriuos 
dalyvius šiek tiek išgąsdino, bet kartu 
paliko gilų įspūdį visiems to renginio 
'dalyviams. Kokią reikšmę tolimes
niems Tavo ieškojimams turėjo šis, 
kiek man žinoma, pirmasis Tavo bandy
mas įvaldyti ugnį, kaip meno priemonę? 

. D. K. Ugnies, kaip išraiškos priemo
nės panaudojimas mane patraukė todėl, 
kad ugnis tradiciškai nebuvo niekaip 
susijusi su menu. Todėl ugnies akcijos 
paveikia net ir tuos žmones, kurie ne
turi specialaus meninio išsilavinimo, 
nors tas poveikis gali būti ir netolygus 
kūrėjo užmojams. Ugnį mene žmonės 
gali suvokti skirtinguose lygiuose ir 
net nebūtinai kaip meną. Todėl tie 
žiūrovai, kuriems meno sąvoka dažnai 
nesuprantama ir šiek tiek bauginanti, 
natūraliai ir be jokių kompleksų pri
ima mūsų ugnies akcijas. Ugnis - tai ne 
tapyba ant drobės ar skulptūra iš brom-

Danius Kesminas.
zos. Su ugnimi žmogus susiduria 
kasdieniniame gyvenime, todėl ji gerai 
pažįstama, o jai suprasti nebūtina baigti 
studijas universitete. Vystant ugnies 
panaudojimo mene idėją, mane patrau
kė jos laikinumas - ji užsiplieskia ir 
greit užgęsta. Iš ugnies padarytas meno 
kūrinys negali tapti preke. Todėl ši 
priemonė puikiai atitinka mano siekį - 
kurti išgrynintą meną.

S. V. Žymus meno kritikas Lietuvo
je Alfonsas Andriuškevičius neseniai 
žurnale „Kultūros barai“ publikavo 
straipsnį labai kritišką naujojo Lietu
vos meno atžvilgiu. Pagrindiniu jo 
priekaištu buvo tai, kad šis menas že
mina daiktiškąją dailės kūrinio pri
gimtį. Vienas iš būdų, kuriuo pasireiš
kia tas žeminimas, yra tai, jog pasibai
gus kūrybos aktui (procesui) arba iš 
viso nelieka jokio daikto, arba telieka 
skysti kažko pėdsakai. Tavo ugnies 
skulptūros yra būtent tokios rūšies me
nas, nes jas sudeginus, daikto kaip me
no kūrinio nelieka. Kaip atsakytum į 
tokią Tavo kūrybos kritiką? Kodėl ma
nai, kad veiksmą, kuriame sudegina
mas kažkoks nereikšmingas objektas - 
iškamša, virvė ar plastmasinė žarną-, 
reikia laikyti menu?

D. K. Šiais laikais realia meno for
ma nebūtinai turi būti daiktas - ją ga
lima transliuoti ir elektroninėmis 
informacijos perdavimo priemonėmis. 
Vakarykštė mūsų ugnies akcija Ade
laidės festivalyje šiandien buvo paro
dyta per televiziją, tokiu būdu pa
siekdama šimtus tūkstančių ar net 
milijonus žmonių. Mes niekada ne
turėtume galimybės parodyti savo me
ną tokiam kiekiui žmonių, jei kurtume 
tik skulptūras, statomas ant pjedestalo 
galerijose. Nors dauguma mano darbų 
nepalieka meno kūrinio kaip objekto, 
bet jie yra užfiksuoti archyvinėje for
moje, kaip skaidrės ar akcijų video
įrašai.

Idėja, kad meno kūrinys gali išeiti už 
galerijos ribų ir tapti įvykiu specifinėje 
vietoje tam tikru laiku ir konkrečiai 
publikai, nėra nauja. Ji jau buvo 
praktikuojama šeštajame dešimtme
tyje. Aš manau, kad toks požiūris at
veria menui daug naujų galimybių. 
Manyčiau, kad daiktiškumo reikala
vimas mene yra perdaug ribojantis. 
Įdomu, ką tas lietuvių kritikas pasaky
tų apie mano paskutinę parodą Sydney 
Darren Knight galerijoje, kur buvo 
demonstruojamos didžiulės vaizdų 
projekcijos ant sienos? Ten meno kaip 
daikto nebuvo net ir pačios parodos 
metu! Vis dėlto, ši mano paroda susi-
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lauke tarptautinio dėmesio - gana plati 
jos recenzija buvo išspausdinta pa
skutiniame žunalo „World Art“ nu
meryje.

L. Š. - P. Gal galėtum šiek tiek pla
čiau paaiškinti apie Tavo šiame fes
tivalyje parodyto kūrinio idėją, jo 
simboliką, išplaukiančią iš „Logos“ 
(žodis, priežastis) ir „Logoes“, susiju
sių daugiau su komercija.

D. K. Idėja čia labai paprasta - tai tė
ra kalambūras. Pavadinimas kilo 
sąmoningai supainiojant šių dviejų 
žodžių, kuriuos australai taria vieno
dai, prasmes. Norint įgyvendinti tokio 
didelio masto projektą, mums reikėjo 
gauti nemažą finansinę paramą. Teko 
kreiptis į stambias bendroves, kadangi 
valdžios parama paprastai būna ribota. 
Mes atsivertėme Adelaidės festivalio 
katalogą, pasirinkome pagrindinius jo 
rėmėjus ('Telstra, Ansett, Sony, Chan
nel 9) ir nusprendėme stadione padary
ti liepsnojančius šių firmų komerci
nius ženklus. Šia akcija mes siekėme 
išryškinti panašių festivalių ruošos 
mechanizmą - viskas daroma tik stam
bių komercinių įmonių pinigais.

Šiai idėjai įgyvendinti jokių meni
nio pobūdžio problemų spręsti nerei
kėjo, išskyrus technines. Tai buvo 
provokuojantis kūrinys, nes jį galima 
suprasti dviprasmiškai - kaip šių ga
lingų bendrovių simbolių propagavi
mą ir kaip jų kritiką! Mūsų suma- 
terialėjusioje nūdienėje visuomenėje 
šie simboliai yra tapę stabais. Jų 
pavaizdavimas ugnimi - pirmykščiam 
žmogui artima priemone - yra labai 
provokuojantis, nes priešpastato šiuo
laikinės kultūros rafinuotumą pirmykš
tės bendruomenės atributikai. Įdomu 
tai, kad finansiniai rėmėjai mūsų kūri
nyje jokios ironijos ar konflikto 
nepastebėjo. Jie buvo patenkinti mūsų 
darbo rezultatu. Jiems būtent tokio 
kūrinio ir reikėjo!

L. Š. - P. Lankantis Niujorke man te
ko sutikti garsų lietuvių kilmės Ameri
kos kinematografininką Joną Meką, 
kuris paminėjo apie Tavo prieš keletą 
metų padarytą ugnies akciją tame 
mieste. Gal galėtum mums truputį 
daugiau apie tai papasakoti?

D. K. Tada Niujorke viešėjau ko
kius du su puse mėnesio. Man atėjo 
mintis padaryti akciją, kurią pavadi
nau „Niujorko pasekmė“ („New York 
Consequence“). Aš tai akcijai negavau 
jokios finansinės paramos, viską turė
jau daryti savo lėšomis: atspausdinau ir 
išsiuntinėjau pakvietimus, pasiskoli
nau įrankius' iš vienos meno mokyk
los. Susiradau tinkamą vietą ir sugal
vojau kūrinio idėją. Buvo tai iš fa
neros pagamintas maždaug 1,5 m aukš
čio kubas su metaliniais rėmais. Pade
gus kubo fanerą, metaliniai rėmai tu
rėjo sugriūti. Ieškojau žmogaus, kuris 
galėtų šią akciją užfiksuęti videojuos
toje. Pagalbos kreipiausi į Joną Meką, 
ar jis negalėtų man pasiūlyti kokį nors 
kinematografijos studentą. Buvau 
nustebęs, kaip pats pasisiūlė mano ak
ciją nufilmuoti ir susuko puikų filmą.

S. V. Mano minėtas lietuvių meno 
kritikas A. Andriuškevičius savo 
straipsnyje taip pat teige, kad naujasis 
menas skriaudžia estetiškumą ir grožį- 
du atributus, neatskiriamai susijusius su 
meno samprata. Ar Tu savo ugnies

"Mūsų Pastogė". Nr,l2,1998.3.30 psl. 

skulptūrose, kurių forma sunkiai 
pasiduioda kontrolei, sieki kokios nors 
estetikos ar grožio?

D. K. Be jokios abejonės! Estetika 
kūryboje man yra nepaprastai svarbi. 
Manau, kad stipriausia mano darbų 
pusė - suteikti daiktams vizualiai 
efektingą formą. Mano kūryboje yra 
dvi pusės: idėja bei vizualinė jos išraiš
ka. Aš visada siekiu, kad tos dvi meno 
kūrinio komponentės viena nuo kitos 
perdaug nenutoltų - jos turi žengti drau
ge. Aš manau, kad ugnies darbai yra 
labai gražūs. Vizualiai jie įspūdingi, ir 
tai yra viena iš priežasčių, dėl ko man 
patinka dirbti su ugnimi.

S. V. Dailėje nuo amžių labai svarbų 
vaidmenį vaidino amatininkiškas jos 
aspektas. Dailės mokyklos daugiausia 
dėmesio skyrė amato įgūdžių išugdy
mui - išmokyti piešti, dažų pagalba 
išgauti norimus atspalvius, skaptuoti 
medį ar ėsdinti metalo plokštes grafi
kai. Kaip Tau atrodo, ar ateityje būtų 
įmanoma mokyti studentus ugnies 
skulptūros amato? Kokie yra speci
finiai įgūdžiai, kuriuos turi išsiugdyti 
menininkas, siekiantis įvaldyti ugnies 
skulptoriaus amatą?

D. K. Tai geras klausimas. Aš kaip 
tik šiandien įsišnekėjau su vienu vai
kinu, dailės mokyklos studentu, kuris 
man padėjo pasiruošti „Logos“ akcijai. 
Jis skundėsi, kad visi jo dėstytojai ir 
profesoriai praktikuoja konceptualųjį 
meną. Jie visą laiką kalba tik apie idė
jas, bet nemoko amato. Studentui bai
gus studijas, yra neblogai turėti šiek 
tiek idėjų, bet bėda yra ta, kad jie išeina 
iš mokyklos neišmokę dailininko 
amato.

Kažkodėl meno mokyklų profesūra 
visada buvo linkusi mestis į kraš
tutinumus. Kai aš studijavau skulptūrą 
RMIT, kur tuo metu Skulptūros kated
rai vadovavo Vincas Jomantas, su ku
riuo aš dirbau visus metus, situacija bu
vo visai priešinga. Visi dėstytojai buvo 
puikūs amatininkai, bet labai stokojo 
naujų idėjų. Dėstytojai net nebuvo 
įpratę kalbėti apie idėjas. Jie tiesiog vi
sai nesigilino į šį reikalą.

S. V. Galbūt jų nuomone menininkas 
privalo idėją susirasti pats. Idėjų 
negalima išmokyti. Perdavus studen
tui savąsias, pastarasis lieka to meni
ninko įtakoje ir sugebės tik jo idėjas 
kopijuoti.

D. K. Dauguma Australijos lietuvių 
dailininkų taip ir galvoja. Jie save lai
ko nepaprastai kūrybingomis, gal net 
genialiomis asmenybėmis. Tariasi galį 
semti idėjų iš savo vidinio pasaulio, to
dėl nejaučia reikalo sekti šiuolaikinę 
kultūrą, stebėti kintantį meno pasaulį. 
Jie gyvena savotiškoje izoliacijoje, 
idėjiniame vakuume, kuriame kitų 
dailininkų idėjos neegzistuoja. Mano 
nuomone, tai labai silpna ir baili pozi
cija. Man ji nepriimtina.

Grįžtant prie meno mokyklų ir amato 
mokymo, aš manau, kad yra svarbu 
studentus išmokyti sumanumo ir iš
radingumo originaliai vystyti savo 
amatą. Kai aš sugalvoju kokį naują dar
bą, pirmiausiai ištyrinėju galimas 
priemones, būdus tam projektui įgy
vendinti. Susirandu prieinamas tech
nologijas ir medžiagas, susiskambinu 
su cheminių medžiagų tiekėjais, pa
sikalbu su žmonėmis, kurie kuria 
specialius efektus teatre, pirotechnikos
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Kauno Vytauto Didžiojo universitete 
1998 m. vasario 12 - 13 d. vykusioje 
mokslinėje konferencijoje skaitytas 
literato Juozo Grušio pranešimas

Romas Kalanta gimė 1953 m. vasario 
22 d. Alytuje. Tėvas, SSRS su Vokietija 
karo dalyvis, sužeistas kautynėse. Grįžęs 
iš fronto, tapo prijaučiančiu komunisti
nėms idėjoms, įstojo į partiją, dirbo par
tinį darbą. Bet šeimoje nebuvo pertek
liaus, todėl vaikai nebuvo lepinami. Moti
na buvo religinga, su vaikais lankydavo 
pamaldas bažnyčioje. Galbūt motinos 
įtakoje ir Romas, mokydamasis 18-oje 
vidurinėje mokykloje, domėjosi galimybe 
mokytis kunigų seminarijoje (rašė rekto
riui užklausimą). Vienuoliktoje klasėje, 
atsakydamas į pamokos temą „Kuo galvo
ji būti?“ parašė - kunigu. Buvo pašalintas 
iš komjaunimo organizacijos.

Romas Kalanta pamėgdžiojo hipių 
manieras, išvaizdą, augino ilgus plaukus - 
bene ilgiausius tarp kauniečių. Manoma, 
kad priklausė hipių judėjimui. Paskuti
niais gyvenimo metais mokėsi 5-oje 
pamaininėje vidurinėje mokykloje vaka
riniame skyriuje. Kartais nenorėdavo at
sakinėti pamoką protestuodamas, kad ne
są prasmės, nors pamoką ir mokėdavo. 
Šokiuose susipažinęs su Lina S... - su
sidraugavo. Užrašų knygutėje liko pa
skutiniai žodžiai: „Atleisk, Lina, aš tave 
mylėjau, bet prie šitos santvarkos negalė
jau kitaip pasielgti. Romas“.

Mėgdavo piešti mokyklinių sąsiuvi
nių lapuose. Paskutinius kelis metus 
piešiniuose kartojosi aukos motyvas: 
KRYŽIUS, UGNIS IR ŽMOGUS. 1971 
m. po tokiu piešiniu paliktas užrašas: 
„Ką man daryti? Kas man padės? Nie
kas, išskyrus mane patį!!!“ Vienas kitas 
sakinys jo užrašų knygutėje dabar mums 
padeda suprasti jo dvasios būseną: „Ne
kaltinkit dėl mano mirties nieko. Žinojau, 
kad anksčiau ar vėliau turėsiu taipadaryti. 
Aš neapkenčiu sovietinės santvarkos“. 
Arba: „Aš nesu niekam naudingas. Kam 
daugiau man gyventi? Kad ši santvarka 
mane užmuštų? Geriau aš pats save!“ 
Jau vien tiktai tokios mintys liudija, kad 
Romas Kalanta susidegino protestuodamas 
prieš sovietinę santvarką ir okupaciją.

R. Kalantos artimieji pasakoja, kad jis 
dažnai rašydavo redakcijoms. Rašiniuose 
ryškus rūpestis lietuvių tautos ateitimi. 
Pvz. 1970 m. laikraščiui „Sportas“ juod
raščio lapelyje, renkant geriausiąjį Lietu
vos sportininką užrašyta: „Šiais metais 
daug lietuvių pasiekė svarių pergalių, 
tuo išgarsindami Lietuvos vardą. Linkiu 

specialistais. Tada nusiperku šiek tiek 
medžiagų ir pats eksperimentuoju. Šis 
procesas panašus į mokslinių darbuo
tojų ar inžinierių veiklos metodus, tik 
aš tai vadinu menu.

Tokį metodą naudoju ne tik mano 
ugnies akcijoms. Sugrįžęs į Melburną 
žadu imtis naujo projekto - tai bus fil
mas apie menininkus ir apie jų kuria
mą apie save įvaizdį. Jis turės savo 
scenarijų ir aktorius. Man tai visai nau
jas dalykas - niekada nesu dirbęs šioje 
srityje. Tačiau manęs tai nė kiek 
negąsdina. Manau, kad man nereikia 

■būti profesionaliu kinematografininku, 
kad galėčiau imtis šio projekto. Man tik 
reikia susirasti tinkamus žmones, kurie 
išmano šį amatą ir koordinuoti savo idė
jos įgyvendinimą, o techniškai ją atliks 
tos srities profesionalai.

dažniau pasiekti pergalių, įrodyti, kad 
mūsų tautos sportininkai gali būti ge
riausiųjų tarpe“. Paskutiniais metais 
kartais prasitardavo, kad norėtų tapti 
žurnalistu.

Romo Kalantos ryžtui - susideginimu 
išreikšti protestą, galbūt turėjo įtakos ir 
Vengrijos, Čekoslovakijos įvykiai, Jono 
Palacho Prahoje bei Vietnamo karo metu 
protestuojančių prieš amerikiečių inva
ziją budistų šventikų susideginimas, pa
dažnėjusios pasipriešinimo akcijos sovietų 
okupacinėje ir jų įtakos zonoje.

Lina S. susideginimo išvakarėse kartu 
su Romu buvusi jo brolio Antano sūnaus 
krikštynose teigia, kad Romas tą vakarą 
buvęs dar rimtesnis nei įprasta, bet tru
putį išgėręs, kas jam nebuvo būdinga. 
Netikėtai jos paklausęs: „Ką darytum, 
jeigu pamatytum degantį žmogų, ir ar 
liūdėtum jeigu jis mirtų? “ Visa tai įtikina, 
kaip rimtai, su kokiu ryžtu jis ruošėsi 
žygdarbiui.

1972 m. gegužės 14 d. vidurdienyje 
Romas atėjo į Kauno muzikinio teatro 
sodelį neatsitiktinai prieš miesto „Basti
liją“ - Vykdomojo komiteto pastatą. Gra
žiam omi esant čia visada lankydavosi 
žmonės. Užlipęs ant fontano borto pasa
kė kelis sakinius, nukreiptus prieš sovie
tinę santvarką. Žmonės, matyt, suprasda
mi tokios kalbos pavojų ne tik kalban
čiajam, bet ir klausantiems, traukėsi nuo 
fontano. Romas nusivilkęs švarką ir už
rašų knygutėje užrašęs: „Atleisk, Lina, aš 
kitaip negalėjau“, knygutę padėjo šalia 
švarko prie fontano. Iš atsinešto trilitri
nio stiklainio apsipylęs benzinu, uždegė 
save garsiai šaukdamas „Laisvę Lietuvai! 
Laisvę Lietuvai!" Taip šaukdamas šoki
nėjo pievelėje ir parkritęs iš skausmo 
raitėsi žolėje. Arčiau buvusieji puolė 
gesinti, slopindami ugnį lietpalčiais ir 
švarkais. Pirmasis užmetė uniforminį 
švarką rusas karininkas.

Atskubėjus „greitoji pagalba“ Romą 
jau be sąmonės nuvežė į ligoninę. Trem
pam atgavęs sąmonę, į motinos klausi
mus pajėgė atsakinėti tik akių mirksniais. 
Gydytojai konstatavo viso kūno apdegi
ntą. Po 14 valandų baisių kančių Romas 
Kalanta mirė. Per tą laiką I tarybinėje 
ligoninėje budėję saugumiečiai tik mo
tinai ir broliui Antanui leido prie jo pri
eiti palatoje. Kitiems artimiesiems net į 
antrą aukštą patekti nebuvo galima. Įsa
kyta neleisti nieko.

Tai įrodo, kad KGB „organai“ ir 
miesto valdžia iš karto pajuto pavojų sa
vo prestižui. Bet jų skubios ir beatodai
riškos pastangos, siekiant išvengti viešo 
visuomenės pasipiktinimo ir ryšium su 
tuo gręsiančių neramumų, priverčiant 
dviem valandom anksčiau palaidoti ve-

.,uat ;v ;■ Nukelta j 5 psl.

4



KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
jaunoji karta)

Eglė Žižytė - Ganrick
Ne tiek jau daug mūsų, lietuvių, 

Australijoje: 8 000 - 10 000 daugiau
siai! Pagal turėtas sąlygas mes, vyres
nioji karta, kaip galėjome geriau 
įsikūrėme šiame krašte, auginome 
šeimas, statėmės namus, rūpinomės 
anuomet pavergta tėvyne, bandėme 
išlaikyti lietuviškas tradicijas jaunojoje 
kartoje (reikia pripažinti, su gana mažu 
pasisekimu)... O dabar, po mūsų, 
vyresniosios kartos, ateina jaunieji, tie 
kurie anuo metu, kai atvykome į šį 
kraštą, buvo tik gimę ar gimė jau čia.

Jeigu mes, senieji, buvome laimingi 
turėdami darbą, nuosavus namus, jau
noji karta daugumoje žengia į daug 
platesnius horizontus, tapdami pir
maujančiais šio krašto piliečiais. Kas 
dar įdomiau - daug kur į pirmaujančias 
eiles prasimuša mūsų jaunosios kartos 
lietuvės moterys! Šįkart pateikiame 
trumpą pasakojimą apie vieną tokią 
lietuvaitę - Eglę Žižytę - Garrick.

Eglės šeima Australiją pasiekė 1949 
metais, tačiau ji pati gimė jau čia. 
Bebaigiant gimnaziją, Eglė norėjo būti 
agronome, tačiau vis tik į Sydnėjaus 
Macquarie universitetą įstojo studijuoti 
ankstyvąją anglų kalbą (Early English) 
ir daugelį kitų, kaip ji dabar galvoja, 
nelabai praktiškų dalykų.

Baigusi universitetą, kurį laiką dirbo

Atkelta iš 4 psl.
lionį, davė priešingus rezultatus. Kad 
nespėtų kartu į kapines gausiai prie namų 
besirenkanti palyda, saugumiečių parū
pintas automobilis su Romo Kalantos 
palaikais lėkė Kauno gatvėmis 80 km/val. 
greičiu. Apgautos „liaudies“ pasipiktinimas 
prasiveržė „buntu“ - jaunimo sukilimu.

R. Kalantos laidotuvių dieną akme
nimis, plytgaliais, meduliais k metaliniais 
strypais nuo puolančių milicininkų besi
ginančiam jaunimui numalšinti atskubėjo 
ne tik kaimyninių miestų ir sąjunginių 
valstybių milicijos būriai, bet ir rau
donosios, „nenugalimosios“ armijos spec, 
daliniai. Prie šautuvų pritvirtinti grėsmių- . 
gai blizgantys durtuvai ir ant krūtinių 
kabančios naudojimui paruoštos dujo
kaukės įtikino, kad buvo pasiruošta prieš 
beginklius jaunuolius naudoti k cheminį 
ginklą. Bet dar kaukėms nepridengti rūs
tūs karių veidai tik skatino „Laisvę 
Lietuvai!“ skanduojančius jaunuolius dar 
didesniam ryžtui, nors k taip akivaizdu 
buvo, kokios nelygios jėgos. O kur dar 
tuntai iš Kauno gamyklų malšintojams į 
talką atskubėję draugovininkai.

Suprantama, kad tokios iš anksto 
parneštos k treniruotos jėgos puolami 
jaunuoliai buvo pasmerkti pralaimėti. 
Mušami guminėmis lazdomis, kabelių 
strypais k šautuvų buožėmis, sugrūsti į 
dengtus kariškus sunkvežimius su užra
šais „Liūdi“ (žmonės) šimtai, o gal k 
tūkstančiai, buvo išvežti iš Kauno k pa
leisti miškuose ir laukuose, už kelių 
dešimčių kilometrų. Sužeistų buvo nema
žai k kitoje barikadų pusėje. Tą dieną 
suimti k įkalinti 402 žmonės.

KGB, siekdami įrodyti, kad R. Kalan
tos susideginimas neturėjo politinio tiks
lo, už keletas dienų sudarė teismo me
dicinos ekspertų komisiją: Vilniaus uni-

Eglė Žižytė - Garrick.

„Public Service“ žinyboje. Tačiau 1986 
metais Eglė jau dirbo NSW premjero 
žinyboje ministro kalbų ruošėja. Vė
liau, jau gimus pirmam sūnui ir dir
bant pradžioje tik dvi dienas savaitėje, 
suprato, kad gali gerai bendradarbiauti 
su žmonėmis. Taip nuo 1990 metų ji 
pradėjo dirbti NSW Sveikatos de
partamente, kur turėjo daug galimybių 
išlavinti savo sumanumą.

versiteto medicinos fakulteto docentė J. 
Andriuškevičienė, Respublikinės Kauno 
psichoneurologinės ligoninės vyr. gydy
tojas V. Bemeris, jo pavaduotoja D. 
Daukšienė, Lietuvos TSR sveikatos ap
saugos ministerijos vyr. psichiatras J. 
Gutmanas, Kauno medicinos instituto 
prof. J. Šiurkus. Ekspertai, nadodamiesi 
jų sprendimui palankiais, atrinktais R. 
Kalantos užrašais, laiškais, piešiniais, jo 
tėvų, mokytojų, draugų, suprantama ten
dencingai nuteiktais parodymais, mo
tyvuodami, būk tai Romo priklausymu 
hipių judėjimui, teigė, kad jis buvęs 
psichinis ligonis.

Jeigu anuo metu, po R. Kalantos su
sideginimo, ir atsirado patikėjusių mies
to valdžios ir KGB per visasąjunginę 
spaudą ir Lietuvoje organizuojamuose 
masiniuose susirinkimuose varoma anti- 
kalantine propaganda, tai dabar vargu ar 
beatsirastų tokių naivuolių. Vos prasidė
jus Lietuvoje Atgimimo judėjimui išaiš
kėjo, kad ne tik baisios nelaimės prislėg
ti Romo tėveliai buvo išprovokuoti ir pri
versti pasirašyti po kagėbistų sukurptais 
„laiškais spaudai“, bet ir kai kurie moky
tojai jau po Romo Kalantos mirties buvo 
priversti parašyti jiems „tinkamą“ jo cha
rakteristiką. Anot žurnalistų Alvydo Dar- 
gio ir Algio Petrulio, tyrinėjusių R. Kalan
tos susideginimo aplinkybes, 18-tosios 
vidurinės mokyklos auklėtojas J. Pūkelis 
mena, kad tuometinis mokyklos direkto
rius S. Lanzbergas pagrąsinęs jam, jog 
mokykloje liks dirbti tik parašęs „rei
kalingą“ charakteristiką su užuomina apie 
R. Kalantos nesveiką psichinę būseną. 
Auklėtojas prisipažino, kad taip pasielgti 
vertė jį šeimos aplinkybės, baimė netekti 
darbo ir atsakomybė už savo mažus vaikus.

Teismo medicinos komisijos eksper
tas V. Bemeris visai nenorėjo kalbėtis su 

1993 metais Eglė dirbo valstijos 
tranzito įstaigoje viešųjų reikalų ir 
valdžios santykių skyriaus vedėja. 1996 
metais ji pradėjo dirbti praktinį va
dovavimo darbą. Čia ji kaip tik ir rado 
tikrąjį savo pašaukimą. Apie šį laiko
tarpį ji sako: „Visą savo gyvenimą bu
vau įsijungusi į lietuvišką skautavimą, 
kur dar visai jauna pradėjau vadovauti, 
ir staiga visa tai susijo su tuo, ką darau 
darbe. Nežiūrint kas bebūtų - autobusų 
stotis, skautų vienetas ar delegatų grupė 
iš jūrinės sąjungos - įgudimas yra visur 
tas pats“.

Vėliau Eglė kurį laiką dirbo Sydnė- 
jaus Leichhardt‘o depe (sandėliuose), 
po to persikėlė į Sydnėjaus autobusų 
biznio vedėjų komitetą. Matant Eglės 
neeilinius sugebėjimus vadovavimo 
srityje, jai buvo pasiūlyta perimti 
Sydnėjaus uosto laivų (ferries) su
sisiekimo vadovavimo darbą, ką ji ir 
padarė 1997 metų liepos mėnesį.

„Sydnėjaus uosto keleiviniai laivai 

(Sydney ferries) man nauja dimensija, 
visa savo dinamika tai yra Sydnėjaus 
įvaizdis ir Sydnėjaus uosto, pajūrio 
širdis“, sako Eglė.

Iš kitų šaltinių, beje, žinome, kad 
Sydnėjaus uosto keleivinių laivų 
tarnyboje dirba 500 vyrų (pabrėžiame - 
vyrų!).

Šiame darbe Eglė dirba jau antri me
tai, žinia, laisvalaikiu neužmiršdama ir 
Sydnėjaus „Aušros“ tunto sesių - ne 
kartą ją matome skautų stovyklose ar 
bendruose susitikimuose Lietuvių 
namuose, pamaldose, renginiuose.

B.Ž.

korespondentu. Tik išjungus mikrofoną 
prasitarė: „Aš esu pasirašęs po 190 str. BK 
ir iki mirties už jį atsakau“. Suprantama, 
nes ekspertas, davęs melagingas išvadas, 
yra baudžiamas laisvės atėmimu iki 
dviejų metų. Buvusi 18-tosios vidurinės 
mokyklos dkektorės pavaduotoja D. An- 
driušaitytė prisimena, kaip anų įvykių 
metu užklasinio1 darbo organizatorė D. 
Vaičaitienė, grįžusi iš Požėlos rajono 
komjaunimo komiteto, pasakojo, kad R. 
Kalantą norima sugrąžinti į komjaunimą. 
Mat sužinojus, kad jis išmestas iš kom
jaunimo, atskastų dar vienas įrodymas, 
jog susidegino ne dėl psichinių sutriki
mų, bet nuosekliai apgalvojęs k pasirin- 
kęs šitokį protesto būdą.

Miesto valdžia su KGB griebėsi klas
tos ir įvairių pastangų sunaikinti R. Ka
lantos žygdarbio k jaunimo iššūkio prieš 
okupaciją reikšmę. Buvo pasitelkta paval
di spauda, partinis aktyvas, net žuvusiojo 
artimieji prievartaujami gąsdinimais k 
apgaule. 1972 m. gegužės 21 d. „Kauno 
tiesoje“ paskodė „gyventojų“ laiškai, 
smerkiantys R. Kalantos poelgį k jauni
mo elgesį. 1972 m. gegužės 27 d. visuose 
respublikiniuose laikraščiuose spausdin
tas Z. Lapinsko interviu su susideginusio 
R. Kalantos motina E. Kalantiene. Moti
nos atsakymuose įtariamai pabrėžiama, 
kad „bažnyčios Romas nelankė ir visoje 
šeimoje religiniams prietarams nėra vie
tos, Romas buvo komjaunuolis“, „Romą 
prie mirties privedė paskutiniu metu 
sutrinkanti jo atmintis ir pablogėję ner
vai“. Po to E. Kalantiene tvirtino, kad 
šitaip niekad nėra sakiusi. Išaiškėjo, kad 
po pokalbio su Romo motina, Z. Lapins
kas pokalbio įrašus perdavė LKP CK 
užsienio ryšių skyriaus vedėjui F. Strumi- 
lui. Pats Z. Lapinskas vėliau tvirtino, kad 
su E. Kalantiene kalbų apie Romo religi-
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Lidija Šimkutė

Apleistame name
Sklido kvapas ir neįprasta šviesa

Prie ilgo ąžuolinio stalo 
Sukniubusi meldėsi kėdė

Iš kažkur aidėjo
Satie: Gimnopedies

Šuo sulojo
Pakilo audra
Nukrito paveikslai

Kai praėjo profilis
Pridengtas
Šaltu žvaigždynu

Atsisakę atminties
Dalinamės dienomis ir rytais be aušra:

Naktimis be miego
Kūnu be Dievo

Ant juodos lentos
Piešiu baltus šešėlius

Tylos minaitėse 
Pagalvėje lieka įspausta 
Laiko anekdoto ženklas

Tamsoj jautėm
Bet negalėjom prisiliesti

Stovėjom tarpdury
Bet negalėjom įeiti

Klausėm
Bet nesulaukėm atsakymo

Vyno skonis
Vilgo prakaito rūgštį

Kieme imbiero kvapas 
ir

Laikrodžio tiksėjimas 
kambaryje

Tavo įvaizdį
Paleisiu į žvaigždes

Paseksiu jį
Savo mirties valandoj

Palangėje
Linguojantys hiacintai
Raizgo raštą lubose

Gėlės
Sugeria lietų
Nakties griausmui

numarinus žemę

X________ _ _______________ Z
nius įsitikinimus ir komjaunimą nebuvo.

Nors KGB, valdžia ir partija savo 
machinacijomis stengėsi sumenkinti Ro
mo Kalantos žygdarbio ir jo pasiaukoji
mo reikšmę, bet visuomenės pasiprieši
nimas okupacijai plūstelėjo nauja banga.
Tęsinys sekančiame numeryje.
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^SPORTAS
Š. Marčiulionio krepšinio mokyklos

krepšininkai Australijoje
Tai buvo antrasis šios mokyklos 

krepšininkų vizitas Australijoje. Po la
bai gero ir gražaus pirmojo pasirody
mo, kuriam vadovavo pati direktorė 
Zita Marčiulionytė, australai labai mie
lai pakvietė apsilankyti ir šią, jaunesnę 
nei 17 metų, rinktinę. Juos atskiruose 
miestuose, kaip ir pirmą kartą, globojo ir 
prižiūrėjo lietuvių šeimos.

Pirmąsias rungtynes sostinėje Can- 
berroje jie žaidė prieš „Ali Stars“ jau
nių komandą ir laimėjo rezultatu 74:66. 
Antrosios, nors ir labai sunkios, ir net su 
trim pratęsimais, lietuviams vėl buvo 
sėkmingos. Jie nugalėjo ITC komandą 
rezultatu 84:83. Trečiąsias rungtynes 
prieš rinktinę australų komandą lie
tuvaičiai pralaimėjo rezultatu 92:89. 
Susitikimas prieš „Victoria Country“ 
rinktinę buvo pralaimėtas rezultatu 
83:64, o Melburne rinktinei „Victoria 
State“ pralaimėjo rezultatu 55:44. Vi
sos priešininkų komandos buvo iki 18 
metų amžiaus, kai mūsiškiai tik iki 17; 
metų.

Sydnėjuje pirmosios rungtynės, ku
rias filmavo televizija, buvo oficialus 
atidarymas prie Lietuvos ir Australijos 
vėliavų, grojant ir giedant abiejų šalių 
himnus. Čia buvo žaidžiama prieš tokio 
pat amžiaus australų komandą „Comet“ 
ir gana nesunkiai laimėta - 114:55.
Antrąsias rungtynes Sydnėjuje mar- 
čiulioniukai žaidė prieš lietuvių sporto 
klubo „Kovas“ vyrų komandą, kurie 
pernai buvo Australijos lietuvių čem
pionais. Rungtynės buvo sunkios prieš 
fiziškai stipresnius ir gana aukštus 
koviečius. Visų dideliam pasitenkini
mui susitikimas baigėsi rezultatu 44:44. 
Laimėjo lietuviai.

Paskutines rungtynes Sydnėjuje jie 
žaidė su stipria praeitų metų NSW 
valstijos iki 18 metų amžiaus komanda 
„Bruins“. Šiose ir kitose rungtynėse 
dalyvavo daug lietuvių žiūrovų, kurie, 
tiek ir vyresnieji, tiek ir jau čia gimu
sieji lietuviški australiukai, visą laiką 
garsiai skandavo „Lietuva“, „Lietuva“. 
Visas šias rungtynes didesniu ar 
mažesniu taškų skaičiumi vedė aus
tralai. Jie buvo fiziškai stipresni, žaidė 
gražiai ir atkakliai. Jų tarpe buvo ir vie
nas kovietis lietuvis, žaidžiantis už šią 
rinktinę. Mūsų komanda darė nemažai 
klaidų ir gynime buvo silpnoka, nors 
pats žaidimas buvo gražus. Rungtynės 
baigėsi australų naudai - 93:90. Reikia 
pasakyti, kad ir vietiniai teisėjai darė 
nemažai sprendimų mūsų krepšininkų 
nenaudai, už ką susilaukdavo garsių 
protesto šauksmų.

Bendrai paėmus, ši Š.Marčiulionio 
mokyklos komanda iki 17 metų am
žiaus yra gera. Joje žaidžia keli virš 
dviejų metrų žaidėjai. Kai sustiprės ir 
įgis daugiau patyrimo, bus labai geras 
pakeitimas aukštiesiems mūsų Lietu
vos rinktinės krepšininkams. Visa iš
vyka pavyko labai gerai, žmonės sve
čiais liko patenkinti, o svečiams, pagal 
jų pasisakymus, visa kelionė ir Aus
tralijos lietuviai taip pat labai patiko. 
Komandoje žaidė: Tomas Aleksiūnas,
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jaunimu.

Š. Marčiulionio mokyklos jauniai krepšininkai po laimėjimo Sydnėjuje.

Paulius Budėnas, Marius Kliokys, 
Saulius Kuzminskas (Melburne su
sižeidė, 2 metrų aukščio)',’ Tomas 
Lisauskas, Paulius Maciulevičius, 
Andrius Montrimas, Matas Niparavi
čius (2 m. ir 2 cm. ūgio), Sigitas- 
Pašakinskas ir Bartas Samaitis. Trene
ris Algirdas Milonas.

Svečių pasisakymai
Po paskutinių rungtynių Sydnėjaus 

lietuvių namuose žaidėjams ir sve
čiams buvo surengtas gražus at
sisveikinimo vakaras. Tiek visi svečiai, 
tiek ir mūsų koviečiai krepšininkai, 
vaišinami Lietuvių klubo, kuris dabar 
yra susijungęs su sporto klubu „Ko
vas“, pavalgę vakarienę, susirinko į 
pagrindinį barą ir šalia esantį sporto 
kambarį. Gaivindamiesi įvairiais gė
rimais, vieni žaidė biliardą, kiti bandė 
pokerio mašinas, o dauguma užmezgė 
draugiškus tarpusavio santykius, da
lijosi įspūdžiais. Gerokai atsigavus, 
numalšinus troškulį ir alkį, žinomoji 
mūsų sportininkė, „Kovo“ pirmininkė 
Nita Wallis, paprašiusi gausiai su
sirinkusių tylos, pristatė Lietuvių klu
bo pirmininką, taip pat niekada ne
pavargstantį sportininką, Vincą Binkįjr 
visų vardu padėkojo klubo valdybai už 
sportininkų pavaišinimą, visiems 
sydnėjiškiamsuž sportininkų prieglobs
tį ir visą kitą paramą. Grupės vadovas 
ir treneris Algirdas Milonas pasidžiau
gė tokiu gausiu tautiečių dalyvavimu 
visur ir pasakė, kad jam ir visiems 
sportininkams buvo labai malonu vie
šėti šiame, viename iš gražiausių pa
saulio miestų ir pajusti tokį gražų lie
tuvių nuoširdumą, už ką jis visiems 
dėkoja. Padėkos ženklan jis įteikė 
specialų įrašą generaliniam LR garbės 
konsului V. Šliteriui ir dovanėles vi
siems, pas kuriuos gyveno jo spor
tininkai. Veteranas sportininkas V. 
Karpavičius prisiminimui visiems 
sportininkams įteikė gražius australiš
kus sargybos patrulių ženklus.

Įdomu buvo pasikalbėti ir su pačiais 

svečiais, kaip jiems viskas patiko.
Matas Niparavičius, pats aukščiausias 

202 cm., 16 metų puolėjas, apie patį 
žaidimą pasakė, kad Lietuvoje jie žai
džia daug švelniau, o čia daug pasistum- 
do ir dengia labai kietai. Jis dabar yra 
10 klasėje ir kuo norės būti vėliau dar 
nežino. Australijoje jam labai patiko ir 
nori, kad ir toliau jie taip artimai 
draugautų su Australijos lietuviais ir

Paulius Maciulevičius, 188 cm. 
aukščio, 16 metų, Š.Marčiulionio 
mokykloje žaidžia jau 6 metus. Apie 
australų žaidimą pasakė tą patį - den
gia kietai ir žaidžia grubiai. O Austra
lija, jis mano, yra svajonių šalis ir buvo 
labai patenkintas atvykęs į ją. Čia vis
kas taip įdomu.

Saulius Kuzminskas, 200cm. aukščio, 
16 metų, buvo sužeistas Melburne, kur 
žaista tikrai labai grubiai. Jį partrenkė 
ant žemės ir dar su alkūne sumušė vei
dą. Saulius susižeidė nugarą ir daugiau 
žaisti nebegalėjo, nors ir buvo vienas iš 
pagrindinių puolėjų. Jam Australijos 
gamta labai graži, tiesiog laukinė, kitur 
tokios nepamatysi. Jis dėkoja už labai 
gražų priėmimą, nors ir nežaidė, bet 
buvo labai įdomu stebėti rungtynes su 
„Kovu“. Nors su skaudančia nugara, 
bet linksmai besišypsančiam Sauliui 
pasakiau, kad aš ir jo mamą, garsią 
Lietuvos krepšininkę žinau ir prašiau 
perduoti linkėjimus nuo Australijos 
sportininkų. Malonu, kad ji tokį gerą 
krepšininką išaugino.

B. Foster iškiliausias „Kovo“ 22 me
tų viršdvimetrinis krepšininkas, kurio 
mama yra lietuvė, ir kuris, be lietuvių, 
žaidžia gerose australų krepšinio 
komandose. Jis pasakė, kad jam patiko 
ir buvo patenkintas jaunųjų krepši
ninkų žaidimu. Po kelių metų, kai jie 
fiziškai sustiprės ir įgaus daugiau 
patyrimo, jie tikrai bus geri krepšinin
kai. Jis pats norėtų kada nuvykti į Lie
tuvą, į savo mamos kraštą, bet šiais me
tais į žaidynes Lietuvoje vykti negali. 
Jis palinkėjo geriausios sėkmės savo 
naujiems draugams iš Lietuvos.

Algirdas Milonas, treneris ir vadovas, 
buvo labai patenkintas šia kelione į 
Australiją ir tokiu geru jos organizavi
mu. Jis sakė, kad gal nelabai buvo 
patenkintas rungtynių rezultatais, ta
čiau australiukai buvo labai geri, vyres
ni už mus ir žaidė amerikoniška sis
tema, buvo gera gynyba, ir jie turi iš jų 
dar pasimokyti. Jis padėkojo visiems 
Australijos lietuviams, kurie buvo tik
rai nuostabūs, priėmė visus labai gra

žiai, kad net ir skirtis buvo sunku. 
Atsisveikindamas jis palinkėjo, kad į 
aktyvųjį sportą ir bendravimą su Lie
tuva įsijungtų kuo daugiau jaunimo, 
nes dabar čia visą, ypatingai organiza
cinį darbą dirba vyresnieji. „Tad iki 
pasimatymo Lietuvoje“, - pasakė jis.

Danguolė Milonienė, trenerio žmona 
ir didžioji pagalbininkė, pasakė, kad jai 
Australija labai patiko, tiesiog visur taip 
gražu. O žaidėjai buvo taip pat stiprūs ir 
geri. Su vyru jie augina du vaikus ir tiki, 
kad ir jie paseks tėvo pėdomis. Taip pat 
jai Australijoje patiko lietuviai, nors 
kiekviename mieste jie šiek tiek sky
rėsi. Palinkėjo mums kuo ilgiau išlai
kyti lietuvybę ir dažniau aplankyti 
Lietuvą.

Eugenijus Vichrovas, sportininkų 
rėmėjas, nors pats aktyviam sporte jau 
seniai nedalyvauja, tačiau kai susipa
žino su Š. Marčiulionio mokyklos 
vadovais ir pamatė, kaip gražiai jie vei
kia, nutarė ir materialiai jiems padėti. 
Jis pats yra tikras dzūkas iš Alytaus, kur 
sportinis gyvenimas veikia labai gražiai. 
Jis labai dėkingas už tokį gražų pri
ėmimą ir tikrą dzūkišką nuoširdžiausią 
ačiū sakė visiems. Palinkėjo kuo ilgiau 
čia saugoti lietuvybę ir kiek galima pa
dėti vargstantiems Lietuvoje, o jų ten 
yra nemažai.

Snieguolė Vichrovienė taip pat buvo 
viskuo sužavėta, kad atsiskiriant 
Sydnėjuje net ir ašarėlę nubraukė. 
Vaišingumas, svetingumas ir nuo
širdumas jai paliko neužmirštamą įspū
dį. Iš aplankytų miestų jai labiausiai 
patiko Sydnėjus, bet ypatingas pri
ėmimas įvyko Geelonge, ypač pas nau
jus gerus jų draugus Reginą ir Joną 
Obeliūnus. Visiems palinkėjo geros 
sveikatos ir ilgų gyvenimo metų, naujų 
susitikimų Lietuvoje.

Lolita Zegerienė j au ketvęri metai kai 
su vyru finansiniai remia Š.Marčiulio
nio krepšinio mokyklą, kurią lanko ir jų 
sūnus. Ši mokykla dirba tokį gražų ir 
naudingą darbą - per sportą vaikus 
atitraukia nuo gatvės. Ji tikisi, kad ir jų 
sūnus bus aukštas krepšininkas, kadan
gi Lietuvoje apie vaikų ūgį sprendžia 
pagal motiną, o ji pati gana aukšta. 
Australija jai buvo įdomus kraštas, nors 
labai daug nepamatė ir nepastebėjo to, 
ką buvo mačiusi gražiuose australiškuose 
filmuose. Ji čia daugiausiai gyveno pas 
vyresnio amžiaus žmones, kurie pri
simena dar prieškario laikų Lietuvą ir 
dabartinę labai kritikuoja, nesuprasda
mi, kad Lietuva 50 metų buvo pavergta 
ir tik dabar pamažu atsigauna. Ji linki 
visiems tiems, kurie dar nėra buvę 
Lietuvoje, kad ją aplankytų ir pamatytų 
jų gyvenimą.

Aidas Kalinauskas ir Žilvinas Žu
kauskas, abu rėmėjai iš Kauno, buvo 
ypatingai karšti savųjų krepšininkų 
rėmėjai, savo galingais balsais raginę 
mūsų krepšinimkus ir ypatingai per
gyvenę pasitaikiusius teisėjų sprendi
mus.

Viktoras Šliteris, LR generalinis garbės 
konsulas Sydnėjuje, buvo ir visos šios 
išvykos pagrindinis organizatorius. Jis 
sakė, kad daug bėdų nebuvo, nes anks
čiau čia viešėjusius jaunus krepšinin
kus visi labai gerai atsiminė ir varžy
bas gražiai surengė. Jam pačiam mūsų 
krepšininkų žaidimas labai patiko,' ir 
jie žaidė tikrai labai gerai ir gražiai, 
nežiūrint to, kad vienas žaidėjas susi
žeidė ir nežaidė. Dėl aprūpinimo ir 
apgyvendinimo pas lietuvius nei Syd-

Nukelta i 7 psl.

6



amo •

Pirmieji metai Australijoje
Žvilgsnis į nežinią

f Mūsų mirusieji jį

Viktoras Kučas

Saulė kilo virš horizonto lėčiau negu 
ankstyvesniais rytais, išryškindama namų 
ir medžių siluetus, atsispindinčius ramios 
jūros paviršiuje. Keturias savaites buvome 
bangų mėtomi ir karštų saulės spindulių 
glamonėjami. Todėl tą rytą anksti paliko
me laivo gultus ir būriavomės prie borto. 
Nekantriai įbedę akis rytų pusėn, stebėjo
me artėjantį krantą. Įvairios mintys blaš
kėsi galvoje: nežinia, naujo gyvenimo 
pradžios baimė, prisiminimai apie toliuose 
paliktus artimuosius ir draugus, viltis, kad 
bus galima ramiau gyventi iš savo pra
kaitu gauto uždarbio. Tas atmintinas 
lapkričio rytas prieš 50 metų pakeitė 800 
baltiečių, iš jų - 437 lietuvių gyvenimo 
kelią. Jie buvo atplukdyti JAV laivyno 
transporto „Gen. Stuart Heinzelman“ lai
vu į Vakarų Australiją.

Laivui dar neįplaukus į uosto terito
riją, mažu laiveliu priplaukė keletas vyrų, 
įlipo ir kažką mums aiškino. Tik vėliau 
supratome, kadjie mus sveikino atvykus 
ir sakė, kad viskas bus „all right“. Prisis
tatę muitininkais ir imigracijos valdi
ninkais, jie neįtikino mūsų tokiais esą, 
nes buvo vienmarškiniai, be kepurių ir 
dėvėjo trumpas kelnes. Pripratę Europo
je matyti uniformuotus, antpečiuotus ir 
aiškiai rodančius savo autoritetą valdi
ninkus, šie, su šypsena tikrinantys mūsų 
.dokumentus, buvo primieji ženklai skir
tingo ir dar nežinomo gyvenimo būdo. 
Daugelis prie jo priprato.

Laivui priartėjus prie Fremantle uos
to krantinės, ore pasklido malonus, eg
zotiškas, mums nepažįstamas kvapas. 
Kai mus vežė į buvusias kareivines pir
majam poilsiui nesiūbuojančiose lovose, 
pakelėse matėsi ištisi laukai medžių, 
pasipuošusių baltais dideliais žiedais. Tai 
ir buvo malonaus aromato skleidėjai. 
Pietų metu galėjom valgyti apelsinų, kiek 
tik pilvas priėmė, nes jie karštoje 
Australijoje gausiai derėjo.

Sena braškanti australietiška „Ca- 
nitnbla“ plukdė mus į kitą Australijos 
kraštą vos ne visą savaitę. Tai buvo anaip
tol ne reprezentacinis laivas. Mūsų entu-

mą. Tai nebuvo sunku padaryti, nes tas 
gyvenimo būdas nėra nei sudėtingas, nei 
perkrautas rūpesčiais. Priprasti gerti ar
batą su pienu ir valgyti avienos kepsnius 
užtruko šiek tiek ilgiau, bet „Waltzing 
Matilda“ dainavome, nesuprasdami žo
džių ir per daug dėl to nesisielodami. Čia, 
pat prie barakų, esanti didžiulė elektros 
jėgainės užtvanka teikė malonų atsi
gaivinimą nuo kaistos saulės ir nuobo
džių „australizacijos“ paskaitų. Leng
viausiai sekėsi su dainavimu. Mirkome 
vandenyje dažnai, ilgai ir neatsargiai. 
Jaunam lietuviui, vos prieš mėnesį sto
vėjusiam prie laivo borto ir planavusiam 
naują gyvenimą Australijoje, šis ma
lonumas pasibaigė tragiška mirtimi. Jis 
šiame žemyne išgyveno trumpiausią lai
ką. Jo mirtis ir laidotuvės buvo plačiai 
minimos spaudoje, o stovyklos komen
danto prie kapinių duobės pasakyti žo
džiai, kad „už metų šioje vietovėje augs 
tik žolė“, privertė ne vieną susimąstyti. 
Ironija tai, kad sumetę po keletą šilingų, 
pastatėme Aleksandrui paminklą, o žolė 
užaugo ant ne vieno tautiečio, paklydusio 
amžinai išdžiūvusioje australietiškoje 
žolėje.

Artėjant Kalėdoms, gausėjo į stovyklą 
atvykstančių ūkininkų, ieškančių darbo 
jėgos, nes derlius stovėjo dar nenuimtas. 
Australai nerodė didelio entuziazmo sun
kiai dirbti laukuose. Stovyklos gyvas
tingumas mažėjo, nors dar spėjome pa
statyti vartus atvykstančiam vyskupui ir 
sušokti „Oželį“. Beveik neturėdami 
merginų, tenkinomės vyriškais . šokiais. 
Įžengus į 1948-tuosius, ir vyrų nebeliko 
„Oželiui“, nes jie jau šokinėjo aplink 
vaismedžius, stengdamiesi priskinti 
nustatytą dienos normą. Baigėsi dyki
nėjimo dienos, prasidėjo ilgai lauktas 
darbas, o su juo ir savistovus naujas gy
venimas. Lietuviai dirbo sunkiai ir sąži
ningai, todėl buvo mielai samdomi ir ga
lėjo ekonomiškai įsitvirtinti. Daugėjo 
atvykstančių su šeimomis. Merginoms 
įsijungus į tautinius šokius, „Oželį“ pa
keitė „Blezdingėlė“. Gyvenimas su
normalėjo...

Praėjus dešimčiai metų vėl stovėjau

A. f A. Jonas Gaižauskas 
1914.05.04 - 1998.03.03

Jonas Gaižauskas.

Kovo 3 dieną šv. Joachimo bažnyčioje 
atsisveikinome su tautiečiu Jonu 
Gaižausku. Gimė Jonas Gaižauskas 
Rygoje. Baigė lietuvių gimnaziją, 
studijavo gamtos mokslų fakultete, kar
tu lankė Rygos konservatoriją. Studijavo 
dainavimą, gražiai grojo smuiku. Į 
Latviją antrą kartą artėjant rau
doniesiems, Jonas pasitraukė į Vakarus 
ir laikinai apsistojo Bavarijoje. Nėra 
tikrų žinių kada atvyko į Australiją, bet 
žinome, kad ALB Sydnėjaus apylinkės 
valdybos nario Prano Sakalausko 
organizuotam lietuvių chorui vadovau
ti buvo pakviestas Jonas Gaižauskas. Jis 
chorui vadovavo nuo 1954 metų birže
lio 27 dienos iki tų pačių metų gruodžio. 
J. Gaižauskui išvykus iŠ' Sydnėjaus, 

. vadovavimą chorui perėmė Algis Plū- 
kas. Taigi tam tikra prasme ir Jono 
Gaižausko dėka Sydnėjuje buvo duota 
pradžia stipriausiam kultūriniam vie
netui, kuris per visus tuos metus yra 
padvigubėjęs ir sėkmingai iki šiol vei

kia, vadovaujamas Birutės Aleknaitės 
ir Justino Ankaus.

Sugrįžęs į Sydnėjų Jonas Gaižaus
kas dirbo „David Jonės“ parduotuvėje 
"Layby" skyriaus vedėju. Atrodo, kad 
velionio iniciatyva šioje parduotuvėje iš 
personalo buvo organizuotas pagarsėjęs 
„David Jonės“ choras, kurį girdėdavo
me per televiziją daugumoje Kalėdų 
metu. Jonas aktyviai dainavo šiame 
chore iki pat išėjimo į pensiją.

Paskutiniu laiku dėl pašlijusios 
sveikatos velionis Jonas iš ben
druomeninės veiklos buvo pasitraukęs. 
Buvo gavęs valdišką butelį Sydnėjaus 
priemiestyje Glebe , o paskutinius 
pusantrų gyvenimo metų praleido jau 
slaugos namuose.

Sakoma, kad pasaulis yra mažas - 
1994 metais dalyvaujant Dainų šven
tėje man teko sutikti moterį iš Latvijos 
lietuvių choro, kuri gerai pažinojo Joną 
Gaižauską ir prašė perduoti jam lin
kėjimus.

Laidojimo apeigas bažnyčioje ir 
krematoriume atliko kun. Jonas Gir- 
dauskas, SM. Atsisveikinant choro var
du kalbėjo Kęstutis Protas, o choras 
velioniui pagiedojo „Requiem“. Syd
nėjaus apylinkės valdybos vardu žodį 
tarė A. Kramilius ir lietuviškai pagie
dojo „Libera“. Krematoriume visi 
atsisveikino su mirusiuoju pagiedoda
mi Tautos himną. Sydnėjuje liko liūdė
ti velionio sesuo dr. Elena Svirklienė ir 
jos sūnus dr. Leonas Svirklys, artimai 
velionį Joną pažinojusieji draugai.

Po ilgos žemiškos ir audringos 
kelionės, velioni Jonai, ilsėkis ramybėje 
Amžinybės pasaulyje.

A Vii.

. P^rbdami mirusį tautietį
" A. f A. Antaną Andrušką,
vietoje gėlių ant jo kapo "Mūsų Pastogės" reikalams aukojame 
40 dolerių.

Aijolė, Algis ii* Geliąs Gižiai su šeimom
ziazmas šiek tiek atvėso, kaip ir saulės 
spinduliai, vėsinami šaltų srovių, ateinan
čių iš Antarktikds ledynų. Melbourne 
uoste susodinti į traukinį, pasiekėm 
Bonegilloje stovinčias kareivines. Mus 
pasitiko uniformuotas majoras su keletu 
senstelėjusių padėjėjų. Čia mus bandė 
auklėti ir įtraukti į australietišką gyveni-

prie laivo borto, stebėdamas pro tirštą 
rūką iškylančius San Francisco dau
giaaukščių stogus. Perplaukiau paskuti
nį vandenyną. Nebeliko kur plaukti. 
Reikėjo palengva, bet tvirtai įleisti šak
nis į naują ir svetimą, tačiau daug ža
dančią žemę.

Atkelta iš 6 psl.
nėjuje, nei Canberroje, nei Geelonge 
sunkumų nebuvo, o Melburne, kaip 
visuomet, tas yra. Nežinau kas ten da
rosi, nors lietuvių ir ten yra daug. „Aš 
linkiu šiems jauniems krepšininkams, 
kad jie ir toliau intensyviai treniruotų- 
si, gerai žaistų, ir manau, kad ne vieną 
iš jų pamatysime ir visos Lietuvos 
rinktinėje“, - atsisveikindamas 
konsulas.

Atsisveikindamas ir aš linkiu
Šarūno Marčiulionio krepšinio mo
kyklai, jos vadovams ir sportininkams '' rijos apsireiškimo Europoje Šiluvos 
daug geros asmeninės ir sportinės 
sėkmės. Ačiū už gražų pasirodymą čia 
ir iki kito karto čia ar Lietuvoje.

Antanas Laukaitis

sakė

visai

Lenkas rūpinasi šv. Marijos apsireiškimu

Canberros lietuvių klubo nariui - steigėjui ir buvusiam vedėjui
A. f A. Antanui Andruškai

mirus, jo dukrą Vidą, sūnų Gediminą, jų šeimas ir gimines 
Lietuvoje giliai užjaučia

Canberros lietuvių klubo
valdyba ir nariai

deda iš 10 puslapių. Norintys ją gauti

Prieš savaitę maloniai nustebino 
laiškas, atėjęs nuo nepažįstamo lenko 
Boleslaw Pogorzelski iš Londono. Po
nas Pogorzelski nustebęs, kad „News
week“ 1997 m. rugpjūčio 27 d. Vok 
CXXX Nr.8 išspausdino straipsnį apie 
Mergelės Marijos apsireiškimus pa
saulyje, bet jame nebuvo pirmojo 
apsireiškimo 1608 metais Šiluvoje.

Ponas Pogorzelski mokėsi lietuviš
kai ir į anglų kalbą išvertė pirmojo Ma-

skambinkite man tel. (02) 9727 3131. 
Parodykime savo dėkingumą šiam 
nuostabiam lenkui, kuris pripažįsta ne 
tik Vilnių Lietuvai, bet ir skelbia pa
sauliui apie Lietuvos šventovę Šiluvoje.

Antanas Kramilius

Marijos istoriją. Jis taip pat yra pasiry
žęs Šiluvos istoriją išversti ir į vokie
čių, prancūzų ir italų kalbas.

Ponas Pogorzelskis ragina visais bū-

dais skelbti žinias apie šią Lietuvos 
šventovę ir organizuoti religinio turinio 
ekskursijas į Šiluvą.

Baigdamas savo laišką, jis sako: „Few 
weeks ago I stayed a couple of weeks in 
Vilnius. You will be glad to know that 
the Lithuanian city is steadily growing 
into the real capital in European scale. 
Vilnius is getting ready to emss over the

■ threshold to the XXI century!“
Besidomintys pono Pogorzelskio 

darbu, galite pasiųti jam velykinį 
sveikinimą šiuo adresu: Boleslaw 
Pogorzelski, 6 Palewell Park, London 
SW14 8JG Gt. Britam.

Šiluvos istorija anglų kalboje susi-
-"Miisų Pastogė" Nr.12 1998.3.30 psl.7

12
M

7



INFORMACIJA
Sydnėjaus skautų židinio sesėms ir broliams

Pranešame, kad balandžio 5 d., sekmadienį, 2.30 vai. popiet Lietuvių namuose, 
Bankstc.wne, įvyks Sydnėjaus skautų židinio metinė sueiga.

Narių dalyvavimas būtinas. Kviečiame taip pat seses ir brolius, norinčius įstoti į 
Židinio narių eiles.

Židinio tėvūnas ir kanclęrė

Pranešimas iš Melburno
Kviečiame visus į "Dainos sambūrio" ruošiamą Atvelykio vakaronę, kuri įvyks 

balandžio 18 dieną, šeštadienį, 5 vai. vakaro Lietuvių namuose.
Vakarienei - cepelinai.
Programoje - dainos, gyva muzika, margučių premijos, loterija.
Įėjimas suaugusiems kainuos 10 dol., vaikams iki 12 metų - 5 doleriai.
Vietas galima užsisakyti pas D. Lynikienę tel. 9848 5663 ir pas R. Umbražiū- 

nienę tel. 9841 8133.
Laukiame visų. "Dainos sambūrio" valdyba

Svečiai iš JAV
Balandžio pirmoje pusėje Australijoje (NSW ir Vic.) lankysis JAV lietuvių 

visuomenininkas Donatas Skučas su žmona. Šiuo metu jis yra JAV LB Tarybos 
prezidiumo pirmininkas ir vadovavo prieš metus vykusiems posėdžiams tarp JAV 
LB ir LR Seimo.

Sekmadienį, balandžio 5 d., p.D. Skučas duos diskusinį pranešimą Bendruo
menės reikalais.

Visi tautiečiai maloniai kviečiami apsilankyti ir pasidalinti nuomonėmis.
Vieta: Bankstowno lietuvių namų antro aukšto mažoji salė. Laikas: nuo 1.30 vai. 

ppJki2.30 vaLp.p.__________________________ ALB Krašto Valdyba

Labdaros siuntiniai j Lietuvą iš Sydnėjaus
Lietuvių katalikų kultūros draugija praneša, kad organizuojamas paskutinis kon

teineris iš Sydnėjaus su jūsų dovanomius giminėms ir šalpos organizacijoms į 
Lietuvą.

Laivas "New Zealand Pacific" iš Sydnėjaus išplaukia gegužės 2 d. ir į Hambur
gą žada atplaukti birželio 15 d. Klaipėdoje laivas bus apie birželio 25 dieną.

Be standartinių dėžių, priimsime ir jūsų pačių supakuotus siuntinius. Šiuo me
tu konteineryje dar yra daug vietos.

Prašome tautiečius užsakymus dėl dėžių siųsti LKK draugijos įgaliotiniui Anta
nui Kramiliui tel. 9727 3131 iki kovo mėnesio pabaigos. Taip pat tuo pačiu telefonu 
A. Kramiliui galite skambinti ir dėl bet kokios kitos informacijos. LKK draugija

Pranešimas
Pranešame ir kviečiame 'tautiečius užsisakyti ar pratęsti "Lietuvos aido" pre

numeratą. Metinė prenumeratos kaina 192 dol. ar 130 JAV dol., 6 mėnesiams -102 
dol. (70 JAV dol., 3 mėnesiams - 52 dol. (36 JAV dol.).

Prenumeratos mokestį - čekiu ar money order - rašyti ir siųsti: "Lietuvos aidas", 
A. Giniūnas, 46 Buckingham Road, Baulkham Hills, NSW 2153. Tel. (02) 9639 
6064. Albinas Giniūnas

lešminė Geelonge
Nuoširdžiai kviečiame visus apsilankyti į Lietuvių sąjungos klubo valdybos 

ruošiamą vardinių iešminę, kuri įvyks balandžio 5 d., sekmadienį, 12 vai., 15 
Gairloch Grove, Newtown - Geelong. Vieta visiems gerai žinoma - Gailių sody
boje prie Barwon upės.

lešminės pietūs ir popietės kavutė tik 6 dol. suaugusiems, vaikams iki 13 metų 
amžiaus - nemokamai. Atvykusieji laiku turės progos apetitą pataisyti šaltibarš- 
čiais.

Lietuvoje buvo tradicija švęsti vardadienius, tai kodėl neprisiminti, kas buvo gra
žu ir gera? Visi laukiami iš arti ir iš toli, vietos daug, maistas geras ir tikrai gra
žiai praleisite rudens popietę. Tik nepamirškite atsivežti gaivinančius ar kitokius 
gėrimus - kiekvienas pagal savo skonį.

Laimės išbandymui bus surengta loterija. Iki malonaus pasimatymo iešminėje.. 
____ _____________ _____________ Geelongo lietuvioų sąjungos klubo valdyba

1999 metais Lietuvos karo aviacijai sukaks 80 metų
Lietuvos karo aviacija buvo pirmau

janti panašaus dydžio valstybių tarpe. 
Dėl to senąjame Kauno aerodrome sta
tomas Lietuvos karo aviacijos memo
rialas - pilkapis. Jo atraminėse sienutėse 
numatoma įmontuoti granitines atmini
mo lentas su lakūnų vardais. Tai labai 
svarbu ir dėl to, kad daugelio kaulai 
išbarstyti Sibiro platybėse ir jų, krikš
čioniškai suprantamų, kapų išvis nėra. 
Centre numatomas generolo A. Gus- 
traičio biustas. Dalis memorialo jau 
pastatyta dėka V. Pesecko surinktų JAV 
lietuvių aukų ir Kauno miesto savi
valdybės paramos.

Iniciatyvinė grupė: V. Stašaitis (pro
jekto autorius), A. Mikėnas (architek
tas), J. Šlivinskas (skulptorius) ir kiti 
tikisi tolimesnės visuomenės pagalbos. 
Tada memorialo - pilkapio statybą gali
ma būtų užbaigti iki Lietuvos karo avia
cijos 80 - mečio jubiliejaus. Aukotojų 
vardai bus įamžinti memorialo sie
nutėse.

Aukas prašome siųsti: D. Krau- 
cevičius, 45 Hillcrest Ave., Geenacre, 
2190.

Daugiau informacijos galima gauti 
tel (02) 9796 8573.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

Klubas atidarytas 
Pirmadieniais 5.00 v.v. - 10.30 v.v. 
Antradieniais klubas uždarytas 
Trečiadieniais 5.00 v.v. - 10.30 v.v. 
Ketvirtadienis 5.00 v.v. - 11.00 v.v. 
Penktadienis 5.00 v.v. - 12.00 v.v. 
Šeštadienis 12.00 v.p.p. - 1.00 v. nakties 
Sekmadienis 12.00 v.p.p. - 10.00 v.v.

Klubo valgykla veikia:
Šeštadieniais -12.00 v.p.p. - 2.00 v.v. švediškas stalas 
(smorgasboard) ir 6.00 v.v. - 8.00 v.v.
Sekmadieniais - 12.30 v.p.p. - 7.00 v.v.

Rekolekcijos Sydnėjaus lietuviams
Prelatas Vytautas Gustaitis, svečias iš Vilkaviškio, praves rekolekcijas Sydnėjaus

lietuviams sekančia tvarka:
Kovo 28 d., šeštadienį. 2 vai. po pietų išpažintys Lietuvių Klubo patalpose Dailės 

kambaryje. '3.30 vai. po pietų pamokslas - konferencija koncertinėje salėje,viršuje,
Kovo 29 d., sekmadienį, 11 vai. ryto išpažintys St. Joachim's bažnyčioje, Lid- 

combe. 11.30 vai. šv. Mišios įprastu laiku, pamokslas ir rekolekcijų užbaigimas.
Po rekolekcijų pietūs Lietuvių Klube . . Tautiečiai kviečiami apsilankyti į

pietus ir arčiau susipažinti su mūsų svečiu. Lietuvių Katalikų Misijos Komitetas

Pranešimas Melburno lietuvių 
pensininkų sąjungos nariams
Sekantis pensininkų sąjungos su

sirinkimas įvyks balandžio 14 dieną.
___________________AS.

AUKOS 
AUSTRALUOS 

LIETUVIU 
FONDU

Per mūsų įgaliotinį Geelonge A. 
Obeliūną a.a. Viktorui Čerakavičiui 
mirus vietoje gėlių Australijos lietuvių 
fondui aukojo:

po 20 dol. - V. Aukštiejus (580), A. ir 
M. Jomantai (110), S. ir J. Lipšiai (50), 
M. Matulionis (90), P. ir V. Šalovėjai 
(355), K. Starinskas (365), S. Šutas (285). 
ir G. ir S. Valaičiai(70);

po 10 dol. - A. Beniulis (25), J. 
Manikauskas (590), A. Obeliūnas (1225), 
K. ir V. Palavikas (30), P. ir G. Pranaus- 
kai (15), A. Scano, O Šrėderis (485), M. 
Andrikonienė (295), M. Sodaitienė 
(395);

po 5 dol. - M. Matulionienė (95), I.

Stumbras (65), A. Žvirblienė (210), M. 
Sodaitienė (400) - a.a. Z. Kymantienės 
atminimui.

A. a. Antanui Bajorui Melburne mi
rus, vietoje gėlių aukojo:

po 50 dol. - Virginija Billson su šei
ma (125), I. O‘Dwyer (330), J. Balčiū
nas (2480), D. Jonušaitis;

po 20 dol. - Melburno KVS „Ramovė“ 
(540), Melburno socialinės globos 
moterų draugija (900), Z. Augaitis 
(325), V. ir G. Ališauskai (1505), M. 
Kymantas (260), M. Matulionienė (115), 
I. Šimaitis, D. Lynikienė (380), J., S. ir I. 
Kirby (40),A.irJ.Šimkai (315), K. ir G. 
Renetzeder ir F. ir M. Sodaičiai (420);.

po 10 dol. - A. Karazija (255), A. 
Šurna (165), J. Vingrienė (520), V. ir A. 
Baltrukoniai (290), K. ir L. Bartaškai 
(145), E. ir G. Klejus (60), K. Garliauskas 
(15), V. Vaitiekūnienė (275), J. ir M. 
Venckai (130), E. irM. Šidlauskai (150), 
O. Duoba (60), Z. Pranskūnienė (400), 
A. Volkienė (30), V. Bosikis (100), A. 
Vyšniauskienė (90), G. Krepčik, L. 
Kozlovskienė (40), M. Kemešienė ir 5 
dol. - S. Pikelienė.

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Vincas Ališauskas 

AL fondo iždininkas
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