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Pamąstymai tarp dviejų sukakčių
Šis Mūsų Pastogės numeris išeina 

tarp dviejų Lietuvos nepriklausomybės 
švenčių. Šiandien 
spausdiname Vasario 16 minėjimų 
atgarsius iš Brisbanės, Geelongo ir 
Hobųrto. Melbourne jaunimo surengto 
Tautos Šventės 82 jubiliejaus aprašymas, 
įvykęs vasario 27, net ir naudojantis 
elektroniniu paštu, mūsų dar nepasiekė. 
Drauge jau trečią kartą skelbiame apie 
Sydnėjuje rengiamą popietę,-skirtą Kovo 
11, taip pat Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo šventės, dešimtmečiui.

Kovo 11 tema rašo ir žinomas 
Lietuvos publicistas, laikraščio Garsas 
(buvęs Kauno laikas) redaktorius 
Vidmantas Valiušaitis. Atsivertę 4 psl. 
nepasiduokite panikai dėl jo straipsnio 
ilgumo ir nė nepajusite, kaip visą 
perskaitysite.

Redakcija negali pasigirti, kad 
straipsnis rašytas specialiai Mūsų 
Pastogei. Jį mums elektroniniu paštu iš 
Canberros persiuntė mūsų tautietis Gytis 
Kaminskas su prierašu, jog autorius 
teigia, kad jo kūrinys iki šiol niekur 
neskelbtas. Tame prieraše neišvengta ir 
šiokio tokio ultimatumo: straipsnis turi 
būti spausdinamas ištisai arba visai ne. 
Grąsinimams, ypač žeidžiantiems mūsų 
redaktorišką orumą, pasiduoti, kaip 

žinia, negalima. Tačiau, prisiminę 
Pilsudskį, Želigovskį ir pan., o 
svarbiausia todėl, kad straipsnyje, mūsų 
nuomone, yra minčių, vertų malonių 
skaitytojų dėmesio, 
sulaužėme sau patiems duotą pažadą 
ilgesniais nei pusė puslapio (įskaitant 
nuotrauką!) rašiniais jūsų nevarginti. V. 
Valiušaičiui padarėme nuolaidą, panašiai 
kaip Australijos vyriausybė tabako 
pramonei, rūkalų gamintojus atleidusi 
nuo GST. Tiesą sakant, 4 psl. perskaitę 
gal ir pasijusite savotiškai atsigavę, kaip 
jaunystėje papirosą užtraukę 
(primename, kad rūkymas kenkia 
sveikatai...)

Visą šį mėnesį rengiant medžiagas 
spaudai iš galvos neišeina mintis, kad 
besikartojantys skaičiai lyg ir simboliški. 
Štai nuo pirmojo Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 1918 
vasario 16 praėjo 82 metai, o nuo 
antrojo, 1990 kovo 11 - dešimtmetis. 
Pirmasis skaičius artimas daugelio mūsų, 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
narių, amžiui (pridėk/atimk desėtką 
kitą), antrasis - mūsų anūkų. Kaip būtų 
gera, jei tarp tų dviejų datų nebūtų buvę 
to 72 metų tarpo! Dabar tas plyšys rodo 
visą'prarastą kartą, Vasario 16 vaikų 
kartą.

Apsidairius mūsų bendruomenės 
suėjimuose irgi panašiai: štai orūs 
seneliai ir senelės minėjimo salėje, o štai 
ten viršuje arba ant laiptų dūksta anūkai. 
Tiesa, Geelonge šiemet jie Vasario 16 
minėjimą papuošė tautiniais šokiais.

O kur vaikai, vidurinioji karta? Šiame 
MP numeryje dėl to nusiskundžia 
prelegentas, kalbėjęs Vasario 16 
minėjime Geelonge. Šauksmų ir dejonių 
tema Bendruomenė sensta, Kur 
jaunimas, Pasaulio pabaiga, Kai mes 
jauni buvome ir mašinų neturėjome, nei 
šio laikraščio puslapiuose, nei 
privačiuose bei viešuose pokalbiuose 
netrūksta.

O vaikai čia pat. Sydnėjuje, 
pavyzdžiui, jie kelis kartus per savaitę 

treniruoja mažuosius ir jaunius Kovo 
krepšininkus, padeda rengti skautų 
stovyklas, patys jose dalyvauja. O 
Lietuvių Namuose? Pagalvojus, 
stebuklas, kad jie iš viso randa laiko į 
Klubą užsukti. Juk reikia duoną uždirbti 
ir dar dalį to uždarbio į svetimą klubą 
nunešti už salę lietuviukams treniruotis. 
Lietuviukai, vietoje pratinęsi į Lietuvių 
Klubą kelis kart per savaitę užeiti, 
vežami ten, kur įrengtos sporto salės ir 
kaskart po du dolerius už tą malonumą 
sumoka.

Tuo metu Lietuvių Namai tušti ir 
gūdūs, tik trečiadienio vakare čia 
suskamba jauni (ne lietuviški) balsai ir 
karingi šauksmai, treniruojasi netoliese
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Į Lietuvą atvyko Lenkijos gynybos 
viceministras

Ketvirtadienį su dviejų dienų vizitu į 
Lietuvą atvyko Lenkijos nacionalinės gy
nybos viceministras gynybinės politikos 
klausimais Bogdan Klich. Lenkijos gyny
bos pareigūnas Lietuvoje vieši krašto ap
saugos viceministro Povilo Malakausko 
kvietimu. B. Klich ir jo vadovaujama de
legacija susitiks su KA ministru Česlovu 
Stankevičiumi, kariuomenės vadu briga
dos generolu Jonu Kronkaičiu, lankysis ir 
apžiūrės Regioninį oro erdvės stebėjimo 
centrą Karmėlavoje bei Ruklos moko
mąjį pulką.

Pokalbiuose numatoma apsvarstyti 
Lietuvos ir Lenkijos tolesnį karinį bendra
darbiavimą, integraciją į NATO, bendrojo 
bataliono LITPOLBAT veiklą, abiejų ša
lių karių dalyvavimą taikdariškoje misi
joje Kosove. Penktadienio vakarą Len
kijos gynybos viceministras baigs vizitą 
Lietuvoje.
V. Landsbergis lankosi Varšuvoje

Penktadienį Varšuvoje prasidėjo jau 
tradiciniu tapęs Centrinės Europos foru
mas, kurį rengia Lekijos užsienio reikalų 
ministras Bronislawas Geremekas.

Antrus metus paeiliui forume dalyvau
ja ir Lietu vos Seimo Pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. Konferencijoje pagrindinis 
dėmesys skiriamas Rytų ir Vidurio Euro
pos šalių bendradarbiavimo plėtros per

spektyvoms aptarti, pranešė Lenkijos 
Užsienio reikalų ministerija. Pranešimą 
skaitys Lenkijos prezidentas Aleksandras 
Kwasniewskis, buvęs Rusijos premjeras 
Sergejus Kirijenka, kiti žinomi politikai. 
Žurnalistai į politikų forumą, kuris pasi
baigs sekmadienį, neįleidžiami. Seimo 
Pirmininkas V. Landsbergis dalyvaus 
spaudos konferencijoje Lietuvos ambasa
doje bei knygos Lietuviai apie Lenkiją ir 
lenkus pristatyme.

Lietuva gaus daug ginkluotės
Lietuvos kariuomenės vadas teigia, kad 

Lietuva ir toliau iš Vakarų gaus daug 
ginkluotės. Jis pabrėžia karių parengimo 
reikšmę. Jo teigimu, Vakaruose yra dide
lis ginklų perteklius ir Vakarai, žinodami, 
jog mes priimam jų principus, kad mūsų 
vertybės sutampa su jų, mums duoda ir 
duostųginklų. Neįvardydamas tikslių skai
čių, kariuomenės vadas teigė, kad Šiemet 
Lietuva gaus daug šarvuočių iš Vokietijos, 
priešlėktuvinio bataliono ginkluotę iš Šve
dijos, artilerijos iš Danijos.

Pasak J. Kronkaičio, iki šiol Lietuvos 
ginkluotosioms pajėgoms Vakarų valsty
bės perdavė daug kulkosvaidžių, šautuvų, 
šovinių, minų paieškos laivą, Lietuva įsi
gijo minosvaidžių, prieštankinių ginklų. 
Kai kurie siūlomi ginklai reikalauja dide
lių išlaikymo ir priežiūros lėšų, todėl Lie
tuva kol kas jų atsisako, pažymėjo briga
dos generolas. Kalbėdamas apie šių metų 

planus, jis pabrėžė, kad tikimasi atidaryti 
šovinių gamyklą Kaune, turėtų pradėti 
veikti geodezinis centras, spausdinsiantis 
karinius žemėlapius, baigiama įrengti oro 
erdvės stebėjimo centrą Karmėlavoje. Tai 
naudinga ir Lietuvos kariams, turintiems 
galimybę treniruotis su NATO batalionu, 
ir šalies ekonomikai, pažymėjo kariuome
nės vadas, pridūręs, kad pernai italai per 
mokymus Lietuvoje tiesiogiai jiems ir ne
tiesiogiai išleido apie 3 mln. JAV dolerių. 
Aiškindamas būtinybę didinti gynybos 
biudžetą, J. Kfonkaitis teigė, kad 1997- 
2000m. Lietuvos kariuomenė išaugo 27%, 
todėl jai reikia ir didesnio finansavimo.
Lietuvos prezidentas ramiai vertina 

Rusuos politikų išpuolius
Prezidentas Valdas Adamkus mano, 

kad artėjantRusijos prezidento rinkimams, 
daugės šios šalies politikų pareiškimų, 
nukreiptų prieš Baltijos valstybes.

Nepamirškime, kad Rusijoje prasidėjo 
arši prezidento rinkimų kova. Manau, kad 
galėsime išgirsti ir daugiau panašių pasi
sakymų ar net grasinimų, spaudos konfe
rencijoje ketvirtadienį sakė Lietuvos va
dovas. Jis komentavo pastarųjų dienų Ru
sijos politikų pareiškimus dėl Baltijos 
valstybių. Jie (pareiškimai) ateina ne iš 
ojicialių vyriausybės sluoksnių, o atskirų 
parlamentarų, kurie ir praeityje nebuvo 
labai santūrūs Baltijos šalių atžvilgiu. Aš, 
bent šiuo metu, tiems pareiškimams per 
daug didelės reikšmės neteikčiau, kalbėjo 
Valdas Adamkus.

Kauno padalintos lėšos kultūrai
Kauno miesto taryba ketvirtadienį pa

skirstė šių metų biudžeto lėšas, skirtas 
kultūros įstaigoms, meno kolektyvams, 

renginiams bei meno programoms finan
suoti. Kultūros skyriaus patvirtintas biu
džetas - 6 645 000 litų, pranešė Kauno, 
miesto savivaldybės ryšių su visuomenė 
poskyris. Iš jų Kauno kameriniam orkes
trui numatyta skirti500OOOlitų, pučiamųjų 
instrumentų orkestruiĄž«o/ynn5 370000, 
Kauno bigbendui - 200 000, muzikos 
ansambliui Ainiai -130 000, šokio teatrui 
Aura - 80 000, Kauno mažajam teatrui - 
60 000, etnokultūros (folkloro) centrui - 
40 000, Kauno kultūros centrui - 60 000.

■Finansiškai bus paremtas Pažaislio 
muzikos, tarptautinis jaunųjų muzikų, nau
jos muzikos Iš arti, tarptautinis Kauno 
Jazz festivaliai, Miesto, Mindaugo karū
navimo dienų renginiai, taip pat kiti pro
jektai bei kolektyvai. Tarybos nariai nu
sprendė neskirti lėšų Kauno jaunimo ka
meriniam ir pantomimos teatrams tol, kol 
nebus sutvarkyti registracijos dokumentai.

Kaunas bus suskirstytas 
į dešimt seniūnijų

Kauno miesto taryba nutarė miestą su
skirstyti į dešimt seniūnijų. Miesto tarybos 
nariai patvirtino Kauno miesto seniūnijų ir 
miesto ribų schemą bei įpareigojo Savi
valdybės administraciją iki lapkričio 1 die
nos parengti savivaldybės butų ūkio įmo
nių projektą ir pateikti jį tvirtinti miesto 
tarybai. Kauno miestą planuojama su
skirstyti į dešimt seniūnijų - Centro, Ža
liakalnio, Šančių, Dainavos, Petrašiūnų, 
Panemunės, Aleksoto, Romainių, Vilijam
polės ir Šilainių, pranešė .Kauno miesto 
savivaldybės Ryšiui u visuomene posky
ris. Pagal Vietos savivaldos įstatymą, se
niūnijos yra priskirtoje jai teritorijoje
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♦ Mitrovica miestas Kosovo srityje 
išgarsėjo kaip neramumų židinys. Jungti
nių Tautų kariai deda visas pastangas at
skirti karingus serbus nuo lygiai tokių pat 
karingų albanų. Kai per trumpą laiką nuo 
serbų rankų žuvo 9 žmonės, Jungtinių 
Tautų kariai vasario 20, 21 ir 23 pravedė 
kratas serbų gyvenamoje šiaurinėje miesto 
dalyje;, ieškodami nelegalių ginklų. Įpykę 
serbai apmėtė juos akmenimis ir buteliais.
♦ Vasario 21 tame pačiame Mitrovica 
mieste Jungtinių Tatutų kariai turėjo pa
vartoti ašarines dujas, kad 60 000 albanų 
minia per tiltą neįsiveržtų į serbų domi
nuojamą miesto dalį „apginti skriaudžia
mų albanų“.
♦ Vasario 23 australas generolas majo
ras Peter Cosgrove, 157 dienas vadovavęs 
Interfet pajėgoms Rytų Timore, išvyko iš 
Dili į Australiją Jarvis Bay karo laivu. Jį 
išlydėti atvyko JT vyriausias administra
torius Sergio Vieira de Melia, Rytų Timo- 
ro politiniai lyderiai ir dėkingi gyventojai, 
australų karių apsaugoti nuo Indonezijos 
kariuomenės ir milicijos smurto.
Daugelis Rytų Timoro gyventojų dar 
vargsta pabėgėlių stovyklose Vakarų 
Timore ir toliau milicijos terorizuojami. 
Vasario 23 Jungtinių Tautų atstovai išly
dėjo vieną grįžtančių Rytų timoriečių trans
portą iš Atambua miesto V. Timore. Nors 
daugiau nei 1000 asmenų užsirašė į norin
čių grįžti sąrašus, tik 184 pasiekė JT trans
porto vilkstinę. Kitus pakeliui užpuolė ir 
akmenimis apmėtė milicija. Peiliu sužalo
tas ir pabėgėliais rūpinęsis gydytojas.
♦ Vasario24-27popiežius Jonas Paulius 
n lankėsi Egipte. Jis susitiko su krikščio
nių koptų bažnyčios galva Kaire, pasima

tė su įtakingais musulmonų dvasininkais.1 
Vienas Šventojo Tėvo vizito tikslų - pa
šalinti tarpusavio kivirčus tarp įvairių 
krikščionybės denominacijų Egipte. Jo
nas Paulius II taip pat stengėsi paveikti 
koptus ir musulmonus, kad abi pusės ro
dytų vieni kitiems daugiau tolerancijos. 
Vasario 27 popiežius meldėsi šv. Kateri
uos vienuolyne Sinajaus kalno papėdėje.
♦ Vasario 27 Jeruzalėje palestiniečiai 
studentai akmenimis apmėtė čia univer
sitete apsilankiusį Prancūzijos ministrą 
pirmininką Lionel Jospin. Savo kalbose 
L. Jospin buvo užsiminęs apie Hezobollah 
partizanų užpuolimus Libane, kur jie nu
kovė Izraelio karius ir tai pavadinęs teroro 
veiksmais. Protestuodami studentai su
stabdė L. Jospin šarvuotą Mercedes, už
lipo ant jo stogo ir daužė mašinos langus 
akmenimis. Prancūzijos vyriausybės va
dovas ne tik nukentėjo fiziškai - jam buvo 
prarėžta galva, bet dar buvo savo prezi
dento Jacques Chirac išbartas už „per stip
rų“ išsireiškimą.
♦ Nuo vasario 25 Vakarų pasaulio tele
vizijos stotys rodė iš Čečėnijos išvežtas 
filmas apie rusų kariuomenės smurto veiks
mus toje žemėje ir jų pasekmes. Nufil
muoti jaunų čečėnų areštai, masiniai ka
pai ir spygliuotomis vielomis surišti, kan
kinimų sužalotomis galvomis kūnai juo
se. Vokiečių žurnalisto liudijimu, filmuoti 
leido rusų karininkai, pasibaisėję įsaky
mais, kuriuos jie turi vykdyti.
♦ Po smarkių liūčių didelį Mozambiko 
respublikos dalis apsemta. Žmonės gelbs
tisi .aut namų stogų ar medžių viršūnėse. 
Pietų Afrika į pagalbą kaimyninei šaliai 
atsiuntė 5 malūnsparnius.
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gyvenantys dziudo mėgėjai.
Sakoma, kad medumi daugiau musių 

priviliosi negu actu. Jaunimas jumorą 
supranta ir dėl šio palyginimo 
neužsigaus, o senimas, deja, laikosi acto 
politikos. Išimtis gal Adelaidė, kur, kaip 
skaitėme praėjusiame MPnumeryje, 
Vasario 16 proga Vaidilos teatro 
parodytame spektaklyje veiksmas 
vystėsi, taip sakant, jaunimo naudai...

Praėjusį antradienį Sydnėjaus 
Lietuvių Klube sutiktas jo sienas 
bedažąs Vincas nusiskundė, kad patalpas 
gerokai nuterioja šeštadieniais šokiams 
didžiąją auditoriją nuomojantys mūsų 
multikultūriniai broliai iš Samoa (jis 
išsireiškė ne visai tokiais žodžiais). 
Atseit, išeina tie samoiečiai į holą (fojė? 
koridorių?), stovi atsirėmę sienų ir dar 
save palaiko vienos kojos bato padu į tą 
sieną įsispirdami. Tai va, nespėjai sienos 
nudažyti, o ji jau to pado lygyje ir 
purvina. Mano nuomone, šios negerovės 
būtų galima išvengti, jeigu vestibiulyje 
stovėtų vienas kitas, tegul ir ne pirmos 
jaunystės fotelis ar sofa (manau jų 
atsirastų tautiečių garažuose). Žinoma, 
neprilygsime Burwoodo RSL, kurį lanko 
dešimtys lietuvių, ne tik senųjų, bet ir 
naujai šiame krašte besikuriančių, bet, 
visgi, būtų jaukiau ir nereiktų sienas 
ramstyti nei Samoa šalies, nei Lietuvos 
sūnums ir dukroms. Bet žinoma, 
geriausia būtų, jei nedelsiant vienas ar 
kitas Klubo galas būtų paverstas sporto 
sale. Ar ne toks ir pirmykštis 
sumanymas buvo?

Pinigų trūksta? Nemanau. Pinigų yra. 
Tik va, išprašyk jų, kad gudrus. Bet tai 
jau kito numerio tema.

Rita Baltušytė: 
Redkolegijos vardui

TAIKA 
Information

The following Interest rates apply from 
March 21,2000 
for all new and renewed deposits:

Term Deposits
Account minimum $500

12 Month 5.75%
6 month 5.0%
3 month 4.6%

On maturity, the deposit and Interest may 
be withdrawn or transferred to other 
accounts.
If the client does not notify his/her 
intentions, the account Is automatically 
rolled-over for another equal term at 
current Interest rates.
Withdrawals may be made from term 
deposits before the maturity date. 
However, only 0.5% is payable on the 
withdrawn sum.

At-Call Accounts
Account minimum $10

$5,000 + 3.5%
$1,000-$4,999 2.5%
$10-$999 1.5%

Lithuanian Co-Operative Credit 
Society ,TaJka■ Ltd

Melbourne (03)93283466
Adelaide (07)83627377
Sydney (02)9796 8662

=%Žiį|Įfr=
bsubt man mo Bank

Į Lietu vos įvykių apžvalga
Atkelta iš Ipsl.
veikianti savivaldybės struktūra, adminis
truojanti viešųjų paslaugų tiekimą, social
inę globą, sąvartynų tvarkymą, viešuo
sius darbus, kapinių priežiūrą ir kt.

Šia struktūra siekiama priartinti val
džią prie žmonių ir geriau patenkinti ky
lančius gyventojų poreikius. Įsteigus se
niūnijas, dalis savivaldybės funkcijų ati
tektų naujoms miesto administracinėms 
struktūroms.

Prezidentas vyks į Vatikaną
Prezidentas Valdas Adamkus kovo 

pradžioje vyks į Vatikaną susitikti su po
piežiumi Jonu Pauliumi n.

Kovo 4 dieną Romoje bus švenčiama 
Lietuvos jubiliejinė diena. Šv. Petro bazi
likoje Lietuvos vyskupai ir kunigai aukos 
šv. Mišias, po kurių į vyks jų susitikimas su 
Šventuoju Tėvu. Siekiant taupyti valstybės 
lėšas, kelionėje į Vatikaną Lietuvos Pre
zidentą lydės tik vienas apsaugos parei
gūnas. Romoje V. Adamkus viešės kovo 
3-5 dienomis. Be Lietuvos 2000 metais 
savo jubiliejinę dieną Vatikane minės dar 
šešios pasaulio valstybės.

Prezidentas pakėlė Karinių jūrų 
pąjėgų vado laipsnį

Prezidentas Valdas Adamkus pasirašė 
dekretą dėl jūrų kapitono laipsnio suteiki
mo Karinių jūrų pajėgų (KJP) vadui Kęs
tučiui Macijauskui. Iki šiol K. Macijaus
kas turėjo laikinąjį jūrų Jęapi tono laipsnį, 
*”• 'uteikė krašto apsaugos ministras. K. 
Mac auskas KJP pradėjo vadovauti 
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praėjusių metų gegužės mėnesį, iš šio 
posto pasitraukus flotilės admirolui Rai
mundui Baltuškai.

Lietuva ir Japonija susitarė dėl 
bevizių kelionių

Lietuvos ir Japonijos diplomatai ket
virtadienį Vilniuje apsikeitė notomis dėl 
piliečių bevizių kelionių tvarkos įvedimo 
nuo balandžio 1 dienos. Maksimali buvi
mo Lietuvoje ir Japonijoje be vizos truk
mė - 90 dienų be pertraukos. Lietuvos 
Vyriausybė dar 1994 metų pradžioje pa
naikino vizų režimą Japonijos piliečiams, 
tačiau į Japoniją vykstantiems Lietuvos 
piliečiams iki šiol vizų reikėjo.

Suomiai padės kurti Lietuvos 
muitinės strategįją

Ketvirtadienį vizitą Lietuvoje baigė 
Suomijos nacionalinės muitinės delegaci
ja, vadovaujama generalinio direktoriaus 
Tapanio Erlingo. Suomijos muitinės pa
reigūnai susipažino su Lietuvos muitinės 
strategija ir tikslais siekiant narystės Eu
ropos Sąjungoje.

Šio susitikimo metu susitarta, jog Suo
mijos muitinės atstovai padės suformuoti 
strategiją, plėtojant kovą su kontrabanda, 
įvairiais procedūrų bei kitais muitinės 
pažeidimais, sakė V. Valickas. Suomijos 
nacionalinės muitinės vadovas T. Erlingas 
žurnalistams sakė, jog šiuo metu, kai Lie
tu va oficialiai pradėjo derybas su ES, svar
bu, kad muitinė atliktų visas funkcijas, 
kurios priskiriamos muitinei visose ES 
šalyse. Artimiausiu metu Lietuvos mui

tinė žada perimti kovos su kontrabanda ir 
darbo operatyvinėje srityje funkcijas, ku
rias iki šiol vykdė policijoje įkurti kontra
bandos ir neplatinamų medžiagų skyriai. 
Lietuvos muitinė administruoja eksporto 
ir importo muitus, akcizus už importuoja
mas prekes, pridėtinės vertės mokestį už 
importuojamas prekes, žyminį mokestį 
už muitinės įstaigų atliekamus veiksmus, 
išduodamus dokumentus.

Austrijos ambasadorius įteiks 
žadėtą labdarą

Nors Austrijos ambasadorius inicijuo
tas Vienos pokylis Vilniaus rotušėje ir 
neįvyko, Ukmergės specialioji internatinė 
mokykla neliks nuskriausta. Kaip ELTA 
jau anksčiau yra skelbusi, Vilniaus poky
lio metu buvo planuota surinkti lėšų ir 
skirti finansinę paramą Ukmergės specia
liajai internatinei mokyklai. Austrijos am
basadorius Lietuvoje dr. Florian Haug 
pasirūpino, kad Vienos pokylio organiza
cinio komiteto pažadas, net ir pokyliui 
neįvykus, būtų ištesėtas. Jam pavyko iš 
įvairių firmų surinkti nemažai labdaros 
lėšų. Pridėjus prie anksčiau Vienos poky
lio akcijai verslininkų pervestų sumų, iš 
viso susidarė daugiau kaip 47 000 litų.

Vasario 24 dieną Austrijos ambasado
rius su Vienos pokylio organizacinio ko
miteto nariais vyksta į susitikimą su Uk
mergės specialiosios internatinės mokyk
los vadovais ir bendruomene. Susitikimo 
metu bus įteiktos surinktos lėšos. Amba
sadorius ketina atsiprašyti, kad žadėti pi
nigai Ukmergę pasiekė pavėluotai. Kartu į 
Ukmergę vykstantys Muzikos kultūros 
paramos fondo atstovai apdovanos inter- 
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natinės mokyklos auklėtinius knygutėmis 
ir žaislais.

Poznanės madų savaitėje 
dalyvaus lietuviai

Poznanės madų savaitė yra viena di
džiausių madų peržiūrų Vidurio Europo
je. Kitą savaitę prasidedančiame rengi
nyje į Lenkijos parodų ir mugių centrą 
Poznanėje savo gaminius atveš Vilniaus 
bendrovė Visinga. Ji pristatys odinius ga
lanterijos gaminius: diržus, pinigines, ran
kinukus. Į Poznanę suvažiuos beveik 1000 
mados įmonių iš 24 valstybių. Didžiau
sius stendus įrengė Lenkija, Italija, Vokie
tija, Turkija, Portugalija ir Ispanija.

Madų savaitės dalyviai savo kūrybą 
demonstruos 25 000 kvadratinių metrų 
plote.

Pieš, iš “Novoje vremia
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Pas Holoarto lietuvius

Nepriklausomybės šventė Brisbanėje

Nepriklausomybės Šventę Hobarto 
lietuviai paminėjodu kartus. Vasario 16-tą 
apie trisdešimt lietuvių ir australų draugų 
susirinko prie Taikos sienos ir sugiedojo 
Tautos Himną. Tuo metu Stepas Augus- 
tavičius iškėlė mūsų trispalvę, Rožė 
Vaičiulevičiūtė, apsivilkusi tautiniais 
rūbais, stovėjo garbės sargyboje. Hobarto 
Lietuvių Apylinkės pirmininkas Ramūnas 
Tarvydas kalbėjo apie dainos Lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais turime ir būt! 
žodžius ir jų reikšmę dabartinei Lietuvai.

Vasario 19 minėjimas vyko pas p.p. 
Šikšnius. Mūsų istorikas, Endrius Jankus, 
paskaitė paskaitą apie vėliavų reikšmę ir 
dabartinių Lietuvos vėliavų vystymosi 
eigą. Jo žodžių įdėmiai klausėsi dvide

Nuoširdus ačiū
Kooperaty vinės Kredito Draugijos Talka Sydney skyriaus Valdybai už auką sumoje 

$ 150 ir Australijos Lietuvių Fondui (Melbourne) už auką sumoje $ 100.
Lietuvių liaudies dainų puoselėtoja SUTARTINĖ. Sydney

Melbourne Apylinkės Valdyba š.m. 
vasario 13 Lietuvių Klube suruošė pager

inąs žmogaus, kuris iki garbaus amžiaus 
negailėdamas savęs dirbo visų mūsų labui.

bimo pietus visų mylimam ir gerbiamam 
poetui Juozui Mikštui, išlydint jį į ramų 
poilsį. Su dideliu vargu pirmininkui A. 
Vaitiekūnui pasisekė poetą priprašyti, kad 
jis dalyvautų. Kuklus žmogus nė iš tolo 
nenorėjo girdėti apie jo asmenį liaupsi
nančias kalbas. Galų gale, tikriausiai 
pasigailėjęs rengėjų, sutiko.

Buvo pakviesti ir Juozo Mikšto darb
daviai. Tai Australijos Lietuvių Fondas, 
kurio valdose - bibliotekoje poetas dirbo 
ištisus 19 metų ir Katalikų Federacijos 
Valdyba bei Tėviškės Aidų redaktoriai, 
kurie naudojosi Juozo Mikšto pagalba 
laikraščio ekspedicijoje.

Apylinkės Valdybos pirmininkas ap
žvelgė poeto nueitą kelią, jo neįkainuoja
mą įnašą į visos Australijos lietuvių kultū
rinį gyvenimą. Palietė jo daugiaspalvę 
kūrybą, pradedant lyriniais posmais, bai
giant linksmąja dalimi- satyriniais - jumo
ristiniais eilėraščiais. Visos Bendruome
nės vardu padėkojo J. Mikštui už ilga
metę veiklą ir palinkėjo daug ilgų, sveikų ir 
saulėtų metų.

Katalikų Federacijos pirmininkas ir 
Tėviškės Aidų redaktorius E. Šidlauskas, 
kalbėdamas apie poetą priminė, kad Juo
zas Mikštas per savo gyvenimą davė pen
kias priesaikas: lenkams, kai tarnavo jų 
kariuomenėje (Lietuva tuo metu buvo 
okupuota), po to lietuvių kariuomenėje, 
rusų, vokiečių, o atvažiavęs į Australiją 
prisiekė Karalienei. Vienintelė didžiausia 
ir švenčiausia priesaika, kuri tęsiasi iki šiol 
- tai poeto ilgesinga meilė Lietuvai.

E. Šidlauskas paminėjo J. Mikšto kū
rybinius laimėjimus, padėkojo ir pasidžiau
gė gražiu bendradarbiavimu. Juk ištisus 
dešimtmečius nauji eilėraščiai pirmiausia 
buvo spausdinami Tėviškės Aiduose.

Australijos Lietuvių Fondo direktorius 
A. Šimkus J. Mikšto garbei net pats ilgą 
eilėraštį sukūrė. Jis apdainavo poeto meilę 
knygoms, eilėmis jo patriotiškumą. Štai 
keli posmai, kurie pilnai sutampa ir su 
Bendruomenės požiūriu į mūsų poetą: 
Tavo ilgametis darbas - vertingas, gražus 
Kuris nebus užmirštas ir nežus.
Juozai, mes esame dėkingi Tau 
Kad pensijos laiką nelaikei tik sau.

Tai ne pagyrimas, bet aukštas įvertini- 

šimt aštuoni Hobarto bendruomenės na
riai ir viešnia iš Launceston - p. Juzefą 
Lazdauskienė.

Ta pačia proga surentas ir dvimetinis 
visuotinis susirinkimas. Pagal ALB Sta
tutą pravedėme rinkimus. Į naująkomitetą 
įeina Ramūnas Tarvydas (pirmininkas), 
Loreta Eskirtienė (sekretorė) ir Juozas 
Paškevičius (kasininkas). Buvęs sekreto
rius, Stepas Augustavičius, pasitraukė iš 
pareigų dėl sveikatos. Jam įteiktas pažy
mėjimas, kuriame išreikštaBendruomenės 
padėka už Stepo pasiaukojimą lietuvių 
tautai ir ilgametį darbą HLB Valdyboje.

Balandžio 13-16 Tasmanijoje laukia
me vyskupo Norvilos.

Juk kovo 18 jam sukaks 87 metai! Nuo
širdžiai sveikiname J. Mikštą su ilgamete 
įvairiapusiškos veiklos data!

Atsidėkodamas poetas paskaitė savo 
eiles. Jas pristatęs šiais žodžiais: Tai iš 
mono Ilgesio dainų - paskutinė Ilgesio 
daina. O skaitė jis taip išraiškingai, su 
dideliu jausmu ir mes prisiminėme jo 
daugelį kartų deklamuotus eilėraščius 
įvairiuose suėjimuose, minėjimuose. Ir 
dabar sulaikę kvapą' klausėmės jo posmų 
ir vis norėjosi, kad kuo ilgiau ta nuostabi 
valandėlė truktų.

Po to Valdybos pirmininkas įteikė poe
tui jo portretą su įrašytais padėkos žo
džiais. J. Mikštas pasiūlė jį pakabinti bibli
otekoje, kur jis praleido daug darbingų ir 
kūrybingų valandų. Ten per neseniai 
pradėtą tradiciją - Melbourne Lietuvių 
Bendruomenei nusipelniusių asmenųpor- 
tretai jau rado savo vietas.

J. Mikštui buvo užrišta ir tautinė juos
ta, kuri simbolizavo meilę ir pagarbą 
mūsų poetui, ilgamečiam Lietuvių Ben
druomenės nariui.

Atvežtas į pobūvį poetas iš pradžių 
atrodė kiek sutrikęs, pavargęs, bet vėliau, 
išklausęs savo adresu daug gražių atsilie
pimų ir įvertinimų, tartum sušildytas mū
sų pagarbos ir dėmesio bei sutiktas ir 
palydėtas visos salės gausių plojimų - 
atgijo. Siaurame ratelyje prie kavos puode
lio jis jau šauniai atrodė, žarstė sąmojus, 
deklamavo ištraukas iš savo satyrinių 
eilėraščių, šmaikščiai juokavo, mielai po
zavo fotografams. Vėl jis tapo tuo pačiu J. 
Mikštu, kokį buvome įpratę matyti.

Išsiskyrimo metu buvo pasakyta daug 
nuoširdžių padėkos žodžių, palinkėta stip
rios sveikatos, nepavargti sunkiam gyve
nimo kely ir raginimai išleisti satyrinių - 
jumoristinių eilių rinkinį, kuris mus visus 
pradžiugintų.

Su poetu dar neatsisveikinam, tik lin
kini jam neišblėstančios energijos, kūry
binės ugnelės bei visokeriopos sėkmės ir 
tariam IKI PASIMATYMO!

Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisi- 
dėjusiems prie J. Mikšto pagerbimo, o 
Katalikių Moterų Draugijos narėms - už 
skanių pietų gaminimą.

Melbourne Apylinkės Valdyba

Kiekviena tauta myli laisvę, jos siekia 
ir brangina. Mūsų tauta, išgyvenusi daug 
sunkių kančios metų, dabar jau džiaugiasi 
atstatyta Nepriklausoma valstybe.

Vasario 20, sekmadienį susirinkome 
į Lietuvių Namus paminėti šios kiekvie
nam lietuviui brangios šventės. Brisbanės 
Apylinkės Valdybos pirmininkas p. Vin
cas Kviklys pasveikino susirinkusius. Į 
salę įnešta tautinė vėliava pagerbta sugie- 
dant Tautos Himną. Prie garbės stalo pa
kviesti: Gold Coast lietuvių seniūnas Juo
zas Songaila, Elytė Malinauskienė, Algis 
Milvydas ir Algis Riautas.

Dienos paskaitą skaitė Kazimieras Bag
donas. Jis apžvelgė mūsų senovės tautos 
didybę. Vytauto laikų Lietuva taikingai 
sugyveno su kaimynais, tapo krikščioniš
ka ir garsi tų laikų valstybė. Po Vytauto 
mirties prasidėjo tautos žlugimas. Rusų 
imperija mėgino kraštą nutautinti. Bet po 
ilgų kančios metų Lietuva vėl džiaugiasi 
laisvu gyvenimu. Linkime Tėvynei švie
sios ateities.

Po paskaitos tylos minute pagerbti mi
rusieji tautos didvyriai ir sudainuota Lie
tuva brangi. Meninę programą pradėjo 
pranešėja Eglė Bauerienė. Ji, neseniai 
atvykusi atostogų į Australiją, aktyviai 

Juozo Mikšto pagerbimo metu. Iš kairės: A. Vaitiekūnas, J. Mikštas, E. Šidlaus
kas ir A. Šimkus.
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dalyvauja mūsų veikloje. Filomena Luc- 
kienė labai jautriai paskaitė Juozo Almio 
Jūragio poemą Vasario 16-toji. Mišrus 
choras dainavo dvi dainas: Gražiausios 
spalvos ir Pasėjau linelį. Chorui akom
panavo Edita Furmanaitė. Toliau F. Luc- 
kienė deklamavo J. A. Jūragio eilėraštį 
Nepriklausomybę atgavus. Jautrūs žodžiai 
sugraudino ne vieną klausytoją. Į sceną 
išėjęs vyrų choras šauniai sudainavo Vai 
ko nusižvengei. Moterims prisijungus prie 
vyrų, mišrus choras išpildė visų pamėgtą 
dainą Žemėj Lietu vos. Įsismaginę dainavo 
ir klausytojai. Koncertą užbaigus pianistė 
Edita Furmanaitė ir choro vedėja Regina 
Platkauskienė apdovanotos gėlių puokš
tėmis. Po koncerto valgėm puikius pietus, 
pagamintus Marijos Kviklienės. O svečių 
daugybė - šį kartą sulaukėme pilno auto
buso lietuvių iš Gold Coast. Malonu bu
vo vėl susitikti senus pažįstamus. Prie 
gėrimais ir valgiais apkrautų stalų skam
bėjo dainos. Svečius dainomis ir šokių 
muzika linksmino mūsų nepailstantis mu
zikantas Vytautas Lorencas. Greitai pra
bėgo popietė. Svečiai nuskubėjo į auto
busą, o mes atsisveikinę džiaugėmės gerai 
pasisekusia švente.

Brisbanietė
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Gairė rezistencijos žygyje Bet tai galioja ne vien tarptautiniams,

Kovo 11 -oji kaip amžino budėjimo kaina “ZZ”;
Vidmantas Valiušaitis

Tarp žodžių, kuriuos paliko Pirmasis 
pasaulinis karas, ryškiausia ir šviesiausia 
frazė buvo tautinis apsisprendimas, pagar
sinta Jungtinių Valstijų prezidento W. 
Wilsono Ketun'olikojepunktų.Tarpžodžių, 
kuriuos iškėlė Antrasis pasaulinis karas, 
svarbiausias buvo rezistencija. Nuo 1940 
m. birželio 23 d., kada gen. de Gaulle jį 
tarė iš Londono, žodis rezistencija iškilo 
kaip okupuoto krašto gyventojų pasi
priešinimas okupantui, kaip pavergtos 
tautos žmonių valios pasireiškimas.

Sėkmingi rezistencijos žygiai Norve
gijoje, Danijoje, Olandijoje, Prancūzijoje 
ir kituose kraštuose prieš nacių Vokietijos 
okupaciją, užbaigė nelemtą svetimųjų 
viešpatavimą ir rezistencija virto tik isto
rijos šviesiais herojiniais vaizdais, pastebi 
vienas lietuviškosios rezistencijos auto
ritetų Juozas Ambrazevičius-Brazaitis.

Lietuvių rezistencija, nors prasidėjo tuo 
pačiu metu kaip Vakarų Europoje, užtruko 
pusę amžiaus ilgiau. Prasidėjusi Lietuvoje 
1941 m. birželio sukilimu, ginkluota re
zistencija prieš sovietų okupaciją truko 
ištisus dešimt metų po Antrojo pasaulinio 
karo. Nuslopinus ginkluotą pasiprieši
nimą, rezistencijos dvasia betgi ir tada 
nežuvo: pakeitė uždavinius, metodus, bet 
neatsisakė valios ir pastangų išlaikyti lie
tuvių tautos dvasią savarankišką ir kovoti 
dėl savo valstybingumo atkūrimo. Tai ir 
buvo pasiekta lygiai prieš dešimt metų - 
1990 m. Kovo 11-ąją. Tačiau rezistencija 
nesibaigė nė tada: prisiminkime sovietų 
ekonominę blokadą, vėliau jau tiesiogines 
žudynes Sausio 13-ąją ir Medininkuose, 
maskvinį rugpjūčio pučą...

Prarado ne viską
Nėra prasmės kalbėti, ką prarado lie

tuviai per pusę amžiaus, netekę nepri
klausomybės. Neteko visko: turto, padoraus 
gyyenimo, uždarbio, saugumo sau ir savo 
šeimai (beveik kiekviena šeima neteko ko 
nors iš savo artimųjų), visokeriopos laisvės.

Ir vis dėlto prarasta buvo ne viskas. 
Daugelis žmonių neprarado valios pojū
čio. Neprarado laisvės troškimo. Neprara
do pasiryžimo ją ginti. Dėl šios priežasties, 
pirmai progai pasitaikius, laisvė ir nepri
klausomybė buvo susigrąžinta taikiai, be 
šūvio, nepakėlus rankos prieš savo vargin- 
tojus, o įveikus juos Mahatmos Gandhi ir 
Martino Lutherio Kingo veikimo pavyz
džiu ir dvasios jėga.

Seimo Pirmininkas Vytautas Lands
bergis, vadovavęs Lietuvos išsilaisvinimo 
kovai ir norvegų tautos už tai vėliau įver
tintas aukščiausiu apdovanojimu - Taikos 
premija - yra sakęs, kad lietuvių troški
mus Vilniuje 1990-aisiais išreiškę rinkti 
tautos atstovai žinojo du dalykus. Pirma, 
kad jie neina nė prieš vieną žmogų ar 
tautą, o tik prieš neteisybę, smurtą ir neapy
kantą, atmesdami visa tai pirmiausia sa
vyje. Antra, kad mirtis šiame kelyje nebū
tų buvę nieko ypatinga, nieko nauja. Jeigu 
ne mes, tai kas? Jeigu jie galėjo, tie de
šimtys tūkstančių jaunų vyrų, sunaikintų 
pokario metais Lietuvos miškuose, kai 
laimėti tada nebuvo jokios vilties, tai ko
dėl negalėtume dabar ir mes? (Vytautas 
Landsbergis).

Didžiausi nuostoliai - ne ūkiniai
Čečėnijos kančios kelias yra nepanei

giamas liudijimas, koks savalaikis buvo 
Kovo 11-osios politinis sprendimas. Tuo 
tarpu Lietuvos dvasinis išsilaisvinimas
pasirodė daug sunkesnis uždavinys už Pasaulis tapo sudėtingas ir nenuspėjamas, Nepriklausomos Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus su "Lietuvos" dainų ir 
valstybės atkūrimą. keičiasi pavojų, nuo kurių privalome ap- tautinių šokių ansamblio jaunimu. V.Kapočiausnuotrauka.
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Sovietinis režimas didžiausius nuos
tolius Lietuvai padarė ne ūkinėje srityje, 
žiauriai apiplėšęs kraštą ir penkiasdešimt 
metų beatodairiškai eksploatavęs jo iš
teklius bei žmonių potencialą. Užtenka 
tik palyginti mūsų ir kaimynų suomių 
gerbūvį, kuris prieš Antrąjį pasaulinį karą 
abiejose šalyse buvo apylygis, kad be di
delių skaičiavimų patirtume mūsų apgro
bimo mastą.

Didžiausią nuostolį, tačiau, okupantas 
padarė žmogaus dvasiai. Nelyginant tas 
Evangelijų neprietelis, kuris šeimininkui 
miegant pasėjo į dirvą piktą sėklą, per 
tris kartas jis deformavo žmogų iš vidaus. 
Jis pirmiausiai žmones naikino ne dėl to, 
kad jie būtų konkrečiai nusikaltę tam ar 
kitam įstatymui. Vakarų pasaulyje priim
ta, kad žmogus baudžiamas, kai jis yra 
sulaužęs paskelbtus jam privalomus įsta
tymus. Sovietinis režimas, panašiai kaip 
nacių, žmones naikino k siaurino jų teises 
vien dėl to, kad jie buvo nepageidaujamos 
kilmės. Nesvarbu, ar žmogus buvo tur
tingas ar beturtis, ar gal net bedarbis; 
svarbu kas buvo jo tėvai. Pagal socialinę 
kilmę žmonės buvo suskirstyti į tinka
mus ir netinkamus sovietiniam režimui, į 
vadinamuosius liaudį ir buožes, į turinčius 
daugiau teisių ir mažiau. Šitokiu būdu bu
vo suskaldyti Lietuvos gyventojai ir pas
kui dalimis likviduoti, o Lietuva kolonizuo
ta, supriešinta ir pajungta pavergėjo valiai. 
Ar nesame marksistinės sąmonės įkaitai?

Dešimtmetis nepriklausomybės tik 
išryškino okupanto padarytas dvasines 
žaizdas. Kovoja partijos su partijomis (net 
partijų viduje žmonės nebesusišneka), 
grupės su grupėmis, draugai, giminės, net 
šeimos nariai nustoja tarpusavio pagarbos 
ir buvusių ryšių, persmelkti nesupranta
mai apnikusios,,kovos dvasios“ išsilaisvi
nusioje ir nepriklausomoje Lietuvoje. 
Aplinkui tik ir girdėti rūstūs grūmojimai: 
dėl visko kaltas „Landsbergis“ ir „toji ne
priklausomybė“...

O šiandien kaip tik labiausiai reikėtų 
ne tiek „kovos“, kiek rezistencijos dvasios. 
Rezistencijos dvasinės prieš idėjas, ku
rios yra ano evangelinio neprietelio inte
resas. Negalėdamas šiandien paveikti 
žmonių fiziškai, jis ima slopinti savo 
idėjiniu ir moraliniu alsavimu, visa savo 
atmosfera: smurtas, prievarta, iškrypėliškas 
gyvenimo būdas, zekų etika, kosa nostra 
galia paremti žmonių tarpusavio santykiai 
eksponuojami įžūliai, neatsiprašinėjant. 
Uoliai palaikomas indiferentizmas vis
kam, išskyrus asmeninius interesus. Vie
šai tyčiojamasi iš to, kas dar tik prieš 
dešimtmetį visiems mums atrodė šventa: 
laisvė, tiesa, teisingumas, garbė, artimo 
meilė, tikėjimas - buvo tai, kuo rėmėsi 
mūsų beginklė kova.

Visuomenės, kuriose daug nuskriaus
tųjų, vilties stokojančiųjų yra palanki ter
pė rasinei ir socialinei neapykantai, ideo
loginiam ir pasaulėžiūriniam fanatizmui, 
organizuotam nusikalstamumui ir teroriz
mui. Tokiose visuomenėse vis mažiau vie
tos lieka kultūrai ir laisvei. Čekijos prezi
dentas Vaclavas Havelas pastebėjo, kad 
šios grėsmės turi du bendrus dalykus: jos 
nukreiptos prieš žmoniškumą; jose glūdi 
daug galingesnio sprogimo pavojus, t.y. 
pavojus didelio konflikto, kuris įtrauktų 
mus visus. Taip gali ir atsitikti, jeigu ne
bus užkirstas kelias toms grėsmėms.

Ginti demokratijos teritoriją
Prieš mus šiandien nėra aiškaus priešo. 

siginti, prigimtis. Ar pavyks Lietuvai su
vokti ir aiškiai apibrėžti savo kultūrinę, 
istorinę ir politinę tapatybę? Žinoma, tai 
priklausys ne vien nuo mūsų, bet nuo 
mūsų - didžiąja dalimi. Patvari taika Eu
ropos kontinente negali būti pasiekta be 
solidarumo ir pasirengimo ją ginti.

Istorikas Zenonas Ivinskis, daugiau kaip 
prieš trisdešimt metų, kada Lietuvos lais
vei nebuvo jokios prošvaistės, jokios vil
ties, viename savo interviu sakė: Svarbu 
nepailsti, nenusiminti, kai vis dar naktis be 
aušros, svarbu išsilaikyti lyg tam kietam 
žvirgždui svetimos jūros bangose... Svar
bu išlaikyti gyvą artimą tarpusavinį ryšį; 
svarbu su didele kantrybe nuolat budėti.

Tai žodžiai jau pasitraukusio iš gy
vųjų. Žodžiai - lyg iš anapus kapo. Bet jie 
vis tiek veikia pasilikusius. Veikia savo 
dvasia. Kitas Ivinskio amžininkas, vienas 
pirmųjų diplomuotų prieškario Lietuvos 
sociologų, Sorbonos universiteto dakta
ras, Pranas Dielininkaitis, bolševikų kan
kinys, miręs jaunas dar 1942-aisiais, savo 
prakalbas mėgdavo baigti efektingu vaiz
du iš Pirmo pasaulinio karo Belgijoje-esą 
sužeistas vėliavnešys pakilęs ir šūktelėjęs: 
Kritusieji, pirmyn!

Pirmyn, nors pakeliui iškrito dešimtys 
tūkstančių sukilėlių ir partizanų, šimtai 
tūkstančių tremtinių ir kankinių, nors iš
krito Sausio tryliktosios ir Medininkų gy
nėjai, nors sproginėja partijos ir išduoda 
artimiausieji bendražygiai, nors aplinkui 
skamba pesimistiški balsai, esą pragied
rėjimo Lietuvai nematyti...

Su permaininga sėkme giname savąją 
demokratijos teritoriją štai jau dešimt 
metų. Iš savo, ne svetimos patirties žino
me, kad rudas, raudonas ir juodas fašiz
mas yra tas pats. Žinome, kad mirusieji 
gyvena, o gyvieji gali tarp mūsų vaikščioti 
nužudytomis sielomis. Todėl kiekvienas 
mąstantis žmogus šiandien turi tapti tie
sos rezistentu. Reikalingas blaivus frontas 
prieš moralinį pakrikimą, neatsakingumą, 
politinę ir ideologinę trumparegystę, už 
žmogaus vertės pripažinimą, tarpusavio 
solidarumą ir artimo meilę.

Laisvės kaina yra amžinas budėjimas. 
Gen. de Gaulle įpilietinta rezistencijos są
voka nėra praradusi savo prasmės ir XXI 
amžiuje. Rezistencija prieš neapykantą ir 
melo dvasią, prieš ideologinį ir pasau
lėžiūrinį fanatizmą, prieš neviltį ir žmo
nių supriešinimą, tautinę, rasinę, socialinę 
priešpriešą, ir kartu kova, laisvės kova ir 
kas sudarė mūsų laisvės ideologijos mo
ralinį nugarkaulį. O kaip tik šitas ginklas - 
moralios politikos reikalavimas - ir buvo 
pats stipriausias ginklas nepriklausomy
bės byloje: tarptautinius santykius pagrįs
ti moralės bei teisės principais, o ne stip
resniojo sauvalinga nuožiūra. 

nugarkaulį nusilaužti, jeigu nebus supras
ta šios pamišėliškos, bet kokią bendruo
menę ardančios kovos prigimtis ir nebus 
atsisakyta etikos nesaistomos kovos me
todų? Ar matydami kitaip galvojančiame 
asmenyje priešą ir su juo stodami beato- 
dairiškon kovon, nesame iš okupanto pa
sisavinę jo primestos supriešinimo ir kurs
tymo dvasios? Ar ta kova, kai viena parti
ja neatlaidžiai grumiasi su kita, nepaisy
dama nei sąžinės, nei padorumo reika
lavimų, arba net ir vienos partijos viduje 
nebesusišnekantys žmonės, nėrapersmelkti 
marksistiškai suprastos ir iš gamtos moks
lų į socialinius santykius perkeltos „kovos 
už būvį“ dvasios? Ar kova tarp grupių - 
nors jokio realaus pagrindo esamomis 
laisvės sąlygomis tokiai neatlaidžiai ko
vai ir nėra - nėra perkėlimas iš mokslinio 
komunizmo skiepytos klasių tarpusavio 
kovos į politinių grupių plotmę? Ar tos 
kovos metodai - operuoti tuščiom ir ne
atsakingai vartojamom frazėm, kaip tai 
meistriškai yra įvaldę komunistai, nėra 
perkelti ir į nepriklausomybę atgavusią 
Lietuvą?

Politikos laukuose šiandien kovojama 
ne dėl ideologijos (reta politinė grupė 
pasižymi pasaulėžiūriniu integralumu, 
nekalbant jau apie įsipareigojimus ar iš
tikimybę deklaruotiems principams), bet 
tik dėl frazeologijos. Tai ženklas, kad esa
me liudininkai naujų sofistikos laikų, ap
nuoginusių per pusę amžiaus okupanto 
deformuotą žmogų.

Naujos grėsmės ir iššūkiai
Gyvename metu, kai vėl bandomas 

tautų ir valstybių atsparumas kylančioms 
naujoms, lig šiol nepažintoms grėsmėms. 
Ir tos grėsmės kyla gal net ne tiek iš išorės, 
kiek iš vidaus. Blogio jėgos tyko tiek Lie
tuvos, tiek kitų pokomunistinės erdvės 
valstybių apskritai. Visuomenės, kuriose 
komunistinis režimas ilgus dešimtmečius 
žmones buvo „sulyginęs“, atpalaidavęs 
juos nuo teisių ir laisvių, nuo turto, nuo 
nuosavybės, nuo pastovumo, stovi naujo 
iššūkio akivaizdoje. Tas iššūkis yra pats 
žmogus, kuriam dešimtmečiais buvo 
slopinta laisva mintis, laisva valia bei ini
ciatyva ir skiepytas aklas paklusnumas. 
Tai žmogus, kuris ilgus metus gyveno be 
turto, be nuosavybės, materialiai nesava- 
rankus ir priklausantis nuo jam darbą duo
dančios ir šiokį tokį uždarbį teikiančios 
valdžios malonės. Žmogus, kuris buvo tik 
darbo įrankis, vergas, atlyginamas tik tiek, 
kad nemirtų, bet ne tiek, kad galėtų pado
riai gyventi. Laikomas amžinoje nežinioje, 
nesaugume, tarp bado ir sotumo, laisvės ir 
kalėjimo, tarp būti ir nebūti, jis liko nesu
sijęs pastovesniais ryšiais nei su savo že
me, net ir su šeima. Tokioj padėty jis buvo 
laikomas sąmoningai, nes toks buvo leng
viausiai valdomas.
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ENDRC1OMENĖS VEIKLOJE 1;
Vasario 16 minėjimas Geelonge

Australijos Lietuvių Bendruomenės rengin
iuose daugiausia dalyvauja senoji karta. Kaip 
nors reikia uždegtiTėvynės meile jaunesniąją 
kartą, reikia juos paruošti ir sujungti bend
ruomenės veiklos perėmimui.

Tautinių šokių mažųjų grupė Gegužiai 
pašoko Klumpakojį ir Vasario 16 šokį, suku
rtųjų vadovės Birutės Liebich.

Choras Viltis, vadovaujamas naujos 
dirigentės Aldonos Scano, padainavo Vai 
žydėk, žydėk, Saulutė leidžiasi, Tėvyne mano 
ir Dievo ašara. Antros ir trečios dainų muziką 
sukūrė mums visiems žinomas Klajūnas, a.a. 
Mečys Kymantas. Akompanavo Joan Hend
erson.

Po minėjimo atlikėjai apdovanoti, 
pirmininkas padėkojo susirinkusiems už da
lyvavimą, o choro ponioms už gardžius 
pietus.

Po pamaldų, vasario 20, geelongiškiai 
susirinko Lietuvių Namuose atšvęsti 82 
Nepriklausomybės paskelbimo metines. 
Pirmininkas Stasys Šutas pasveikino atvyku
sius, paprašė visus atsistoti ir prisiminti mūsų 
partizanus, kovotojus už Lie-tuvos laisvę ir 
neseniai mirusius Geelongo Lietuvių 
Bendruomenės narius.

Toliau minėjimą vedė Jūratė Vit-kūnaitė- 
Reilly. Paskaitą skaitęs Jonas Tamošiūnas 
išvardino istorinius įvykius, prisidėjusius prie 
LietuvosNepri-klausomybės paskelbimo. Jis 
iškėlė klausimą: kas sudaro tautą?

Visi žino, kadsvaibiausiayrakalba, paskui 
tos tautos papročiai, gynimas teritorijos ir 
kultūrinis gyvenimas. Išeivijoje lietuviai uo
liai dirba tautos gerovei ir naudai. Lojalumą 
savo tautai mes turime įrodyti elgesiu ir darbu. 
Jonas Tamošiūnas pabaigoje pabrėžė, kad

Geelongo mažučių tautinių šokių grupė Gegučiai Vasario 16 minėjime

Pabaigoje sugiedojome Tautos Himną. chologijos studentė Monika per atos-togas
PO to mūsų tautietis V.PaŠkevičius pas- dirba su invalidais vaikais. ;

veikintas 90 gimtadienio proga.
Salė buvo papuošta vilnietės Monikos

Skerytės gamtos nuotraukomis. 22 metų psi-
Jūratė Vitkūnaitė-Reilly

Sydnėjuje trijų daktarų 'konsiliumas' knygos pristatymo proga
Užpraėjusį sekmadienį vasario 27 

Sydnėjaus lietuvių klubo viršutinėje 
salėje trys daktarai visapusiškai ištyrė 
neseniai Niujorke išleistą knygą 
Nekrošius ir Lietuvos teatras (Nekrošius 
and Lithuanian Theatre, 180 psi., Peter 
Lang Publishing, Inc., NY, 1999). 
Daugeliui popietės dalyvių (jų susir
inko netoli šimto) autorė Liuda Apinytė 
Popenhagen pažįstama nuo mažens. Už 
prestižinėje JAV universiteto leidyklo
je išleistą knygą jai suteiktas filosofijos 
daktarės laipsnis. Tiesą sakant, at
virkščiai: jos doktoratas (University of 
California) buvo tokio aukšto lygio, 
kad išrankioji Peter Lang leidykla su
tiko ją publikuoti.

Žemiau spausdiname dr. Vytauto Do- 
nielos žodį knygos pristatymo popietėje. 
Jame rasite išsamią Liudos knygos "di
agnozę". Dr. Doniela kalbėjo lietuviškai 
ir angliškai.

Labai gaila, kad mūsų stenografijos 
įgūdžiai nepakankami ir dėl to nesu
gebėjome užfiksuoti dr. Rono Popen- 
hageno kalbos. Jis (angliškai) išsamiai

Dr. Vytauto Donielos žodis
Gerbiamosios ir Gerbiamieji,

Nepaprastai džiugu šiandien yra pa
sveikinti mums artimą autorę, kadaise ir 
dabar vėl sydnėjiškę dr. Liudą Apinytę- 
Popenhagen šios knygos pristatymo pro
ga. Iš pat pradžių noriu pabrėžti, kad ši 
knyga nėra eilinis įvykis. Daug darbo ir 
atsakingumo reikalauja patsai daktarinės 
disertacijos rašymas, ir šitą darbą dr. 
Liuda šauniai atliko Kalifornijos univer
sitete, Santa Barbara filiale. Bet vienas 
dalykas yra disertaciją parašyti, ir visai 
kitas - ją publikuoti. Todėl labai 
reikšminga - ir čia atsispindi disertaci
jos vertė - kad ją knygos pavidalu suti
ko išleisti tarptautinio lygio leidykla, 
Peter Lang, kurios specialybė yra aukš
to lygio veikalai. Būti autoriumi knygos, 
kurią išleido ši leidykla, akademiniame 
pasaulyje jau savaime apibūdina tiek 
autorių, tiek knygą, kaip vertus tarptau
tinio dėmesio. Mums, lietuviams, ši 
aplinkybė yra įsidėmėtina, nes, jei ne
klystu, Liuda yra pirmoji lietuvė, radusi 
kelią į šią leidyklą. O jei paimsime ir 
kitas akademines, prestižinio lygio 
leidyklas, lietuvių autorių rasime vos 
po- ’mčių.

nušvietė ne tik savo žmonos knygos 
istoriją, bet ir apžvelgė šiuolaikinį Li
etuvos teatrą visos Europos teatrinio 
gyvenimo fone.

Paskutinė į tribūną patekusi dr. Popen
hagen papasakojo apie pasaulinį 
pripažinimą pelniusio režisieriaus 
Eimunto Nekrošiaus nepaprastą as
menybę, atsakė į publikos klausimus. 
Ypač šaunu, malonu ir jauku buvo tas, 
kad apie aukštas materijas kalbėta 
visiems suprantama kalba, su jumoru.

Pasibaigus kalboms ir dar neprasidėjus 
(visai nekuklioms) vaišėms popietės da
lyviai išsirikiavo eilėje Liudos knygos 
pirkti ir jos autografo gauti. Liko ir 
nepatenkintų, kad permažai egzempl
iorių atgabenta. Bet nenusiminkite, ją 
galima užsisakyti.

Liudos knygos pristatymas - jau an
tras neseniai susikūrusio Sydnėjaus Bib
liotekos Bičiulių Būrelio (BBB) 
renginys. 'Diagnozė': BBB darbo stil
iaus receptai tinka visuotinam nau
dojimui.

RiBa

Mums nepaprastai malonu ir tai, kad 
dr. Liuda savo objektu pasirinko lietu
višką temą, būtent lietuviškąjį teatrą ir 
režisierių, kuris savo ypatingais nuopel
nais jau pelnė pasaulinį pripažinimą. Dar 
prieš 15 metų, Lietuvai tebeesant izo
liuotai, išeivijoje Eimunto Nekrošiaus 
vardas mažai ką sakė. Bet tai buvo iš 
tiesų tik izoliacijos rezultatas. Šiandien 
Eimuntas Nekrošius yra tarptautinė 
žvaigždė, kurio pastatymai keliauja po 
visus žemynus - ir iš tiesų prieš keletą 
metų Nekrošiaus kūryba sužvilgėjo ir 
Adelaidės festivalyje.

Dr. Liudos knyga, kaip natūralu aka
deminiams veikalams, pirmoje eilėje yra 
Eimunto Nekrošiaus, išskirtinai talen
tingo teatro darbuotojo, analizė. Knyga 
narplioja techniškuosius aspektus, kurie 
tapo Nekrošiaus signatūra. Bet dr. Liu
dai yra įdomus ir kultūrinis bei ideolo
ginis fonas, kuriame Nekrošiaus pro
dukcija gimsta.

Ir čia dr. Liudos įnašas yra labai įdo
mus, nes Nekrošiaus darbą, kuris vyks
ta toje erdvėje, kur iš vienos pusės susi
duria lietuviška kilmė ir neišvengiamai 
rusiška įtaka, ir iš kitos pusės režisieriaus

Trys daktarai dalyvavę Liudos Apinytės Popenhagen knygos 
pristatyme. Liudai iš dešinės dr. Popenhagen, iš kairės dr. Vy
tautas Doniela. Ritos Baltušytės nuotrauka.

laisva mintis ir priverstini ideologiniai 
rėmai - šitą keliose plotmėse susifor
muojančią Nekrošiaus kūrybą dr. Liuda 
gali suprasti geriau, įžvelgti giliau, nes 
jos pačios kilmė, kaip išeivės, yra su
dėtinga. Pačios autorės dvasioje susipi
na lietuviškumas su universalumu, vaka
rietiškas laisvumas su supratimu, jog 
Nekrošius dirbo visai kitokiose sąlygose. 
Todėl nors dr. Liuda, kaip teatro profe
sionalė, pirmoje eilėje domisi ir anali
zuoja techniškuosius Nekrošiaus 
kūrybos aspektus, ji kartu į savo objek
tą žiūri tartum sociologė, ir jos žvilgs
nis yra gilesnis, negu tų grynai vakarie
tiškų analistų, kurie patys tokių egzis
tencinių pergyvenimų neturi ir todėl į 
ten, anoje pasaulio pusėje, rytų Eu
ropoje, kilusią teatrinę kūrybą žiūri ab
strakčiai, ir todėl neretai - kaip Liuda 
savo knygoje sako - pasitenkina stereo
tipiniais vertinimais. Tokie vertinimai, 
kuriuose kitoks vidinis pasaulis tampa 
nesuprastas, todėl kad pats analitikas 
tokio vidinio pasaulio neturi, - tokie ver
tinimai yra pasmerkti likti nepakankamais.

Kitaip su dr. Liudos knyga. Nors jai 
svarbu yra Nekrošiaus teatro techniškie
ji aspektai, ji kelia svarbius klausimus 
apie įtampą tarp autoriaus tautybės ir 
teatro universalumo, ir apie lygiagrečią 
įtampą tarp istoriškai veikiančių ideolo
ginių rėmų ir teatro kaipo tokio, kuris

Viena knygos iliustracijų. Scena iš Nekrošiaus
spektaklio Nosis (pagal Gogolį).__________
istorinius rėmus prašoka, taip sakant, 
transcenduoja. Toksai supratimas, kur 
kito vidinis pasaulis yra suvokiamas 
todėl, kad pats autorius panašiai per
gyvena ar pergyveno, vadinasi ė'mpati- 
ja. Man rodos, kad dr. Liudos darbe 
empatijos yra nepaprastai daug. Kaip tik 
ši empatija, įsijautimas, o ne abstraktus 
žvilgsnis iš šalies, yra vienas iš pa
traukliausių dr. Liudos darbo bruožų.

Tad dar kartą sveikinu dr. Liudą su 
šaunia knyga, kuri - kaip tik dėl minėto 
įsijautimo - bus miela bei suprantama 
ne tik teatro specialistui, bet ir skaityto
jui lietuviui. Nuoširdžiai rekomenduo
ju, kad šią knygą įsigytų kiekvienas in
telektualiau galvojąs tautietis.

Vytautas Doniela
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49™ SPORTO ŠVENTE

By Jerry Belkus

Antanas Laukaitis

Lietuvos krepšininkų 
galimybės Olimpiadoje

Su dideliu nekantru
mu lietuviai, žinoma ir kitų valstybių 
krepšininkai ir krepšinio mėgėjai, laukė 
sausio 29 dieną Sydnėjaus „Super Dome“ 
stadione vykusio olimpinių krepšinio 
varžybų burtų traukimo. Lietuva pateko į 
„A“ grupę, drauge su JAV, Italija, 
Prancūzija, N. Zelandija ir Kinija. Įdomu 
buvo išgirsti komentarus ir nuomones iš 
buvusių ir dabartinių garsiųjų Lietuvos 
krepšininkų ir trenerių.

Vladas Garastas, daug metų buvęs 
Lietuvos ir Žalgirio rinktinių treneris, tuo 
metu, kai šios komandos buvo iškovoju
sios aukščiausius olimpinius, Europos ir 
net pasaulio laimėjimus’. Jis mano, kad 
geresnio pogrupio lietuviai negalėjo ir 
tikėtis. Svarbiausia, kad grupėje nėra Aus
tralijos ir Jugoslavijos komandų. Žinoma, 
Amerika yra favoritė, Italija nugalėjo Eu
ropos varžybose, Prancūzija nėra per stip
ri, o N. Zelandija ir Kinija neturėtų būti 
stiprūs priešininkai. Reikia tikėtis, kad sa
vo grupėje Lietuva bus antra ir žais su 
kitos grupės trečia komanda, o tai gali būti 
Rusija, Ispanija arba Kanada. Olimpiadoje 
reikės labai gerai išnaudoti centrą A. Sa
bonį, kuris dabar, žaisdamas Amerikos 
profesionalų Portland Trail Blazers ko
mandoje, užimančioje savo grupėje pirmą 
vietą, yra pagrindinis centro puolėjas ir daug 
pergalių pasiekiama per jo gerą žaidimą.

Modestas Paulauskas, buvęs Lietu
vos, Sovietų Sąjungos ir olimpinis čem
pionas, dabar treneris, mano, kad pogrupis 
geras, o svarbiausia, kad su favoritais ame
rikiečiais lietuviai susitiks ne pradžioje, o 
jei pasiseks, tai tik baigmėje. Jis mano, kad 
Australijos rinktinė bus labai gerai pa
siruošusi, nes jai nereiks aklimatizuotis.

Rimas Girskis, buvęs žymus krepši
ninkas, pernai su Lietuvos senjorų koman
da Pietų Amerikoje iškovojęs pasaulio 
senjorų čempionų vardą, dabar Lietuvos 
vyr. trenerio asistentas, mano, kad pogru

Ar naudinga lietuvių kalba?
Sydnėjaus Savaitgalio mokyklos ve

dėja Jadvyga Dambrauskienė MP Nr. 8 
savo straipsnelyje Ar reikalinga lietuvių 
kalba Australijoje? labai gražiai ir tiksliai 
apibūdinmo mūsų kalbos reikalingumą ir 
būtinumą ją mokėti visiems lietuvių kil
mės žmonėms. Pilnai sutinku su J. Dam
brauskienės pasisakymais ir tikrai gėda 
tiems tėvams, dažnai ir buvusiems Lietu
vos inteligentams, kurie po karo čia at
vykę neišmokė savo vaikų lietuvių kal
bos, neleido jų net ir į mūsų jaunimo bei 
kitas organizacijas. Kaip gi, - sakė jie, 
vaikas praras gerą anglišką akcentą. Tai 
ką jau kalbėti apie tų tėvų dabartinius 
anūkus? Tikrai jiems ta kalba yra sveti
ma, nors gal ir ne visiems.

Aš duosiu mažą pavyzdį, kaip lietuvių 
kalba padėjo dviems Sydnėjaus mergi
noms sportininkėms. Prieš Kalėdų atosto
gas, kada vyksta mūsų sporto šventės, jos 
buvo nuvykusios į N. Zelandiją. Kai prieš 
pat Kalėdas joms reikėjo iš Aucklando 
skristi namo, ten prasidėjo oro uosto dar
buotojų streikas. Ir vieną, ir antrą dieną 
oro uostas buvo pilnas žmonių, lėktuvai
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Kas, kur, kaip?
pis gana geras. Labai svarbios bus pirmos 
rungtynės su Europos čempione Italija. 
Anksčiau italams esame ir pralaimėję ir 
prieš juos laimėję. Kinijos krepšininkų 
žaidimas pastaruoju metu yra labai page
rėjęs, o N. Zelandija turi stiprios australų 
komandos stilių, taip, kad juokauti nei su 
viena komanda nebus galima. Kitos gru
pės komandos - Rusija, Jugoslavija, Aus
tralija ir Ispanija - yra visos stiprios ir 
apylygės, todėl sunku numatyti, kas joje 
pirmaus. Lietuvai gauti olimpinį medalį 
bus tikrai labai sunku, tačiau įmanoma.

Atvyksta ir tėvai
Žinomas Lietuvos krepšinio rinktinės 

narys, žaidėjas Šarūnas Jasikevičius, dabar 
labai sėkmingai žaidžiantis už Slovėnijos 
Olimpia klubą ir iš visų ten žaidžiančių 
užsieniečių legionierių išrinktas pačiu ge
riausiu, nupirko kelionės bilietus į Syd
nėjaus olimpiadą savo tėvams. Jie taip pat 
yra buvę įžymūs Lietuvos sportininkai: 
mama Rita Zailskaitė-Jasikevičienė daug 
metų žaidė Žalgirio ir Lietuvos rankinio 
rinktinėje, o tėvas Linas buvo Lietuvos 
stalo teniso rinktinės narys. Abu jie norėtų, 
būdami čia, arčiau susipažinti su vietos 
lietuviais ir gal kas nors tuo metu juos 
galėtų pagloboti?

O kiek atvyksta?
Kaip praneša LTOK, iki praėjusių me

tų pabaigos olimpinius kelialapius į 
Sydnėjaus olimpiadą iškovojo 47 spor
tininkai. Tai vyrų krepšinio rinktinė, 12 
lengvaatletų, 9 dviratininkai, 6 plaukikai, 3 
baidarių ir kanojų irkluotojai, 2 buriuoto
jai, 2 stalo tenisininkės ir 1 gimnastė. Dar 
galimybių išsikovoti olimpines vietas turi 
penkiakovininkai, dziudo ir laisvųjų bei 
graikų-romėnų imtynių atstovai, irkluoto
jai, boksininkai, sunkiaatletai ir šauliai. 
Lietuvos sportinės misijos techninė paraiš
ka į olimpiados organizacinį komitetą bus 
pasiųsta gegužės pabaigoje, o galutinis 
delegacijos sąstatas patvirtintas birželį. 
LTOK sportininkų atstovavimui Sydnėjuje 
iš savo lėšų skirs 5 milijonus litų. Kiek bus 
gauta iš valstybės iždo, dar nežinoma.

neskrido. Pagaliau po kelių dienų streikas 
baigėsi, tačiau patekti į lėktuvą pradžioje 
buvo beveik neįmanoma. Sėdi abi jau ir 
išalkusios, ir ištroškusios merginos ir gar
siai bei piktai lietuviškai kalbasi. Ir štai 
prie jų sustoja vyriškis ir klausia, ar jos 
lietuvaitės ir iš kur. Tai, pasirodo, buvo ten 
gana aukštas pareigas užimantis tarnauto
jas. Jos jam pasako, kad jau kelias dienas 
čia laukia, o turi skristi dalyvauti mūsų 
sporto šventėje Sydnėjuje. Pasisakęs, kad 
ir jis lietuvis, žmogus taip sutvarkė, kad 
jos atsidūrė pirmame į Sydnėjų skren
dančiame lėktuve. Ir tai padarė tik lietu
vių kalbos mokėjimas.

O kaip džiaugėsi ir didžiavosi savo 
lietuvių kalba tie jaunieji mūsų sporti
ninkai, kurie dalyvavo abiejose Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynėse Lietuvoje ir 
galėjo susikalbėti su savo giminėmis ir 
jaunais lietuviais, naujais draugais. Taigi, 
mokytis lietuvių, t.y. savo tėvų ir senelių 
kalbos, niekada ne per vėlu, o ją pramo
kus, bus tikrai didelė nauda.

Continued, from MP No 8
Mixed competitions allow both sexes to 
participate but require a minimum of 
three female players on the court at all 
times. It is hard to get enthusiastic with 
this type of competition especially 
when the boys’ competitions already 
allow female players to participate. 
Most of the junior basketbailers, boys 
and girls, compete in more then one- 
age division so these extra games serve 
no purpose and only escalate the risk of 
needless injuries. Organisers should 
restrict juniors to competing in no more 
than TWO age divisions because 
allowing Under 10 players to compete 
in an Under 18 Mixed game is only 
waiting for an accident to happen. I can 
imagine the outcry if a 17 year old 
85kg basketbailer “crashed” into a 10- 
year-old and injured him or her ....

BASKETBALL - Women

The women’s division, after last year’s 
disappointment in which only two teams - 
Adelaide and a combined Geelong/ 
Melbourne competed - was back to a four 
team competition.
The opening games showed that the 
Sydney and Melbourne teams would be the 
dominant sides.
The Adelaide team, the defending 
champions were minus their MVP (G 
Hendrie) and were no match for a highly 
skilled and youthful Melbourne outfit. 
Ginta Statkus and Adele Kristens were far 
too speedy for their less experienced 
opponents and with Brisbane’s Dannielle 
Milvydas grabbing most of the rebounds 
“Varpas” were never tested.
Melbourne 50 (A Kristens 15, G Statkus 
14, D Milvydas 11, Z Šukys 5, D Meiliūnas
2, K Stanwix 2, L Skimbirauskas 1) 
Adelaide 13 (K Longden 5, K Vabolis 4, 
A Johns 2, A Verbyla 1, S Meechan 1)

A somewhat “rusty” Sydney outfit was far 
too experienced for a Geelong side, which 
missed many easy scoring opportunities. 
Sydney’s Daina Diciunas, although well 
below her best, was still the pick of the 
players and was well supported by a 
determined Danielle Andriejunas who 
demonstrated her versatility by scoring 
under the bucket as well as sinking some 
“long” three pointers. Geelong’s best was 
Dana Koszela who continually challenged 
for rebounds despite being shorter then her 
combatants.
Sydney 42 (D Andriejunas 18, D Diciunas 
14, R Kasperaitis 6, T Andriejunas 2, 
J Ankus 2)
Geelong 31 (D Koszela 11, R Wiasak 9, 
A Obeliūnas 5, T Bungarda 4, L Koszela 2)

Geelong, despite numerous lapses of 
concentration, easily accounted for an 
undermanned Adelaide team. Both teams 
missed many easy scoring opportunities 
and between them could only manage six 
free shots from twenty-eight attempts.
Geelong 26 (D Koszela 14, R Wiasak 8, 
A Obeliūnas 2, T Bungarda 1, L Koszela 1) 
Adelaide 9 (K Vabolis 4, S Meechan 2,
K Longden 2, B Thompson 1)

The championship decider, between 
Melbourne and Sydney, was played earlier 
then expected and it was a pity that this 
game wasn’t scheduled as the final game in 
this division. It was anticipated by many 
that the younger Melbourne team would be 
too fast for their more “senior and slower” 
Sydney opponents. The opening minutes 
were a “helter-skelter” affair with both 
sides determined not to be out-muscled by 
their rivals. Underneath the baskets 
Sydney’s Rita Kasperaitis was taking no 
prisoners and was getting all the important 
rebounds whilst her team mate, Marisa

Vaiciurgis, was carving up her opponents 
with bullet like passes and unchallenged 
fast breaks. Danielle Milvydas and Ginta 
Statkus kept Melbourne in the game with 
their determined defence. Half time was 
reached with Sydney holding a slender 16 - 
13 lead. The second half saw a rejuvenated 
Danielle Andriejunas take charge and her 
accurate shooting never let Melbourne back 
into the match.
Sydney 37 (M Vaiciurgis 12, D Andrieju
nas 11, D Diciunas 7, J Ankus 5, 
R Kasperaitis 2)
Melbourne 29 (D Milvydas 11, G Statkus 
9, A Kristens 4, L Skimbirauskas 3, 
Z Šukys 2)

A disappointed Melbourne side still proved 
too strong for a Geelong team that tried to 
the very end. Melbourne’s best were Zita 
Šukys and Ginta Stakus whilst for Geelong 
Dana Koszela was best with much 
improved performances by Alita Obeliūnas 
and Lee-Anne Koszela.
Melbourne 46 (G Statkus 14, A Kristens 9, 
D Milvydas 8, K Stanwix 8, L Skimbi
rauskas 6, Z Šukys 1)
Geelong 25 (R Wiasak 9, L Koszela 6, 
L Obeliūnas 5, D Koszela 4,A Obeliūnas 1)

The final game was a complete anti-climax 
with Adelaide unable to match the height 
and/or the speed of the Sydney team.
Sydney 74 (D Diciunas 28, M Vaiciurgis 
16, D Andriejunas 11, J Ankus 8, 
T Andriejunas 4,V Protas 3, R Kasperaitis 
2, R Andriejunas 2)
Adelaide 14 (K Vabolis 6, A Verbyla 3, 
B Thompson 2, J Laurinaitis 2, A Johns 1)

The winning “Kovas” team was coached by 
Rita Andriejunas and was made up of Tara 
and Danielle Andriejunas, Jacinta Ankus, 
Rita Kasperaitis, Venta Protas, Daina 
Diciunas, Marisa Vaiciurgis and Vicky 
Stasionis.

Final Placing’s:
Winners: SYDNEY
Second MELBOURNE
Third GEELONG
Fourth ADELAIDE

Top Point Scorers:
D Diciunas (Syd) 49 (16.3)
D Andriejunas (Syd) 40 (13.3)
G Statkus (Mel) 37 (12.3)
D Milvydas (Mel) 30 (10.0)
A Kristens (Mel) 28 (9.3)
M Vaiciurgis, (Syd) 28 (9.3)
Most Points in a single match
D Diciunas (Syd) 28 (v Adi)
Free Throws
Teams Sydney 56.5%

Melbourne 49.1%
Geelong 39.5%
Adelaide 24.2%

Teams (Average points for/against)

Individuals
A Kristens (Mel) (4/5) 80.0%
K Longden (Adi) (3/4) 75.0%
D Andriejunas (Syd) (13/20) 65.0%

SYDNEY 51 25
MELBOURNE 42 25
GEELONG 27 32
ADELAIDE 12 50

HENRIKAS SALKAUSKAS MEDAL 
This is the Most Valuable Player Award as 
voted by the referees and this year was 
shared by two players:
DAINA DICIUNAS (SYDNEY)
ADELE KRISTENS (MELBOURNE)

To be continued
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Laiškai iš Australijos 

Žvaigždžių takai 
Juigis Janavičius

Žvaigždžių takais Australijoje yra vadi
namosios trasos, kuriomis būdavo varo
mos vogtų galvijų kaimenės. Sykį vagims 
pavykdavo nuvaryti kaimenę į kitą vals
tiją, savininkui ji būdavo dingusi. Vagys 
galėdavo atsipūsti ir imtis darbo, o jo 
būdavo daug. Į kiekvieno gyvulio nugarą 
ar šlaunį įdegintas žymes (kleimus) 
reikėdavo perdeginti ir tik tada galima 
buvo imtis tolimesnio ir tąsyk jau saugaus 
varymo į skerdyklas.

Vogtos kaimenės būdavo didelės, kar
tais net tūkstančio ir daugiau galvų; jas 
sėkmingai pardavus, į vagių kišenes 
riedėdavo dideli pinigai.

Dažniausiai deginami ženklai:

AIR MAIL
P A R * A \ I O N

* *

♦

Jk. O Australą Post

inkaras
strėlė
rombas
saulė

Turtingiausios ganyklos buvo ir tebėra 
vakariniame Queenslande (Q), Šiaurinėje 
Teritorijoje (NT) ir Vakarinės Australijos 
(WA) šiaurėje. Klimatas tenai aršus, ats
tumai dideli, gyvenimas kietas.

Apie tenykščius žmones irjų gyvenimą štai 
rašo mano senas draugas James Cowan:

Atvykęs į Jundah, aš tuojau ėmiausi 
ieškoti senųjų miestelio gyventojų, 
tikėdamasis išgirsti pasakojimų apie 
ankstyvųjų baltųjų kolonistų gyvenimą, 

neužmatomų plotų ūkius ir, aišku, apie 
žvaigždžių takus.

Bet man pavyko surasti tiktai vieną mo
terį - Mrs. Elizabeth Oates. Moteris gy
veno pati viena ilgame, galvanizuota skar
da apkaltame name be langų. Vidujstovėjo 
eilės nenaudojamų, kabliuku megztais ap
klotais apdengtų lovų. Nuo tų spalvotų ap
klotų namo vidus buvo, rodos, prisipildęs 
garbingo spindesio, kuriameirpatiMrs. Oates 
atrodė lyg ir vienuolė esanti.

Darpriešjai gimstant jos tėvą, važiuojantį 
arkliais vieną audringą vasaros naktį, nu
trenkė žaibas. Keletą metų vėliau iki 
išprotėjimo prisigėręs aborigenas nužudė 
„Prerijos“ fermoje jos motiną. Ji augo pas 
dėdes ir dėdienes, kol pagaliau ištekėjo už 
Mr. Oates. Pagimdė devynetą vaikų, iš 
kuriųketurijaumirė; vienam sutriko širdis, 
antrai staiga užsidegė nailono rūbeliai, 
trečias nuskendo varydamas galvijuspatvi- 
nusioje upėje, ketvirtas žuvo autoavarijo

je, jo sunkvežimėlį  naktį nušlavė nuo kelio 
tankeris.

Ilgus metus ji išgyveno mažoje pašiū
rėje toli dykynėse; vyras išjodavo savai
tėms, o kartais ir mėnesiams - taisyti tvo
rų. Bet paskui ir jis pasimirė nuo sunkaus 
darbo ir gėrimo. Mrs. Oates (tu žiūrėk, - 
sakė ji man, - rašydamas mano pavardę 
nepraleisk tos e raidės, kuri nesitaria) pri
sipažino niekad savo gyvenime neturėjusi 
atostogų ir niekad nemačiusi vandenyno.
- Kartais aš jas sapnuoju, - kalbėjo ji, - 

turiu galvoje tas bangas jūroje, kurios 
sapne vis ritasi ir ritasi permanę, - akimir
kai jos rankos nustojo megzti.
- Aš laukiu, - tęsė ji, - kada pagaliau jis 

ateis pasiimti manęs. Kuo greičiau tai 
įvyks, tuo geriau, nes laukti man yra nuo
bodu.

i
- Laukiate ko?- paklausiau jos lyg nenorom

Nukelta į 8 psl.

j" Mus ii nuirusieji f
Kiek Tu munis svarbus?..

(Biografija dalinai iš dienoraščio) 

rigentu, ir mažąjį Pranuką įjungė į mokyk-1920 vasario 14 Panevėžio apskrityje, 
Oreliuose, jūreivio Liudviko ir Monikos 
Antanaičių šeimoje gimė devintas vaikas - 
jauniausias sūnus vardu Pranas (įprastai 
vadinamas Pranuku).

Jaunąjam Pranukui neteko pažinti sa
vo tėvo, nes ji mirė vos sūnui gimus. Li
kusi našlė Monika daugiavaikėje šeimoje 
turėjo gerai sugebėti „suktis“. Pagalbon 
atėjo jos paaugliai sūnūs ir vyro Liudviko 
brolis Mykolas - pedagogas, muzikas. 
Netrukus vėžio ligos pakirsta mirė ir 
motina. Apsukrioji Monika, jausdama 
artėjančią mirtį, paprašė dėdės Mykolo 
globos jaunąjam Pranukui. Prasidėjo 
sunkioji gyvenimo dalia visai šeimai, o 
labiausiai mažąjam našlaičiui Pranukui. 
Dėdė Mykolas, viengungis, bevaikis, sa
vo sūnėną auklėjo griežtoje disciplinoje. 
Už mažmožį tekdavo daug nukentėti, - 
sakė Pranukas.

Vasarą Pranuką išsiųsdavo pas gimi
nes jų vaikų saugoti ar bandą paganyti. 
Tekdavo ir paalkti - daržų žirniukais ar 
morkomis pasimaitinti... Žiemą padėtis 
pagerėdavo: dėdė mokė groti savo nuo
savu fortepionu. Pats būdamas choro di

limus bei bažnytinius chorelius, skautus ir 
kt. Pranukas lankė paties dėdės pastatytą 
pradžios mokyklą Oreliuose.

Atėjus laikui lankyti gimnaziją, jį iš
siuntė į Kauną, apgyvendino bendrabu
tyje. Ten pat Kaune keturklasį baigus, 
dėdė savo nuožiūra įrašė į aukštesniąją 
sodininkystės ir daržininkystės mokyklą 
Fredoje. 1937 joje baigęs sodininkystės ir 
bitininkystės specialybes, atliko praktiką 
Vėjališkio medelyne.

Karo siaubui prasidėjus, kad išvengt 
kariuomenės, Pranas pasitraukė Vokieti
jon. Glaudėsi ten, kur tik surado lietuvių. 
Stovyklos gyvenime nenuobodžiavo, 
puošė rajonų gėlynus, jungėsi į chorus 
Seedorfe Liuberskio, o vėliau ir kitus...

1947 pirmuoju transportu, laivu Gen. 
Heintzelman, atvyko Australijon, nors 
širdis traukė vykti Amerikon.

Dalį sutarties atliko Mount įsa, o vė
liau (sveikatos sumetimais) grįžo Sydnė- 
jun, WarragambaDam, .vėl dirbo gėlynų 
tvarkdariu ir kt.

Likimas lėmė savo: tapo sėsliu austra
liečių. 1955 susipažino su sydnėjiške Vin

centą Vidžiūnaite, ją įsimylėjo ir vedė. 
Drauge išauginodu sūnus - Gailių ir Renių.

Pranas save laikė patriotu, mylėjo lie
tuvišką knygą, poeziją, savo gimtą kraštą 
Lietuvą bei jos žmones. Tautinė veikla 
jam buvo kaip būtina prievolė. Šeimoje 
egzistavo tik lietu vių kalba be barbarizmų.

Nerasdamas širdžiai patrauklaus dar
bo, 1970-71 metais sudaręs 3 asmenų kom
paniją, pavadino ją Z. A. K. ir išėjo vers
lininku į savo nuosavą statybos biznį. Ka
pelionui a.a. Petrui Butkui iškėlus mintį, 
jog reikalingas lietuvių kapinėse pamink
las, netrukus jis kreipėsi į Praną su klausi
mu, ar jis, jo kompanija, sutiktų atlikti šį 
darbą. Mielai ir be uždarbio, - atsakė Pranas. 
Tais pačiais metais Rookwoode, lietuvių 
sekcijoje, išaugo paminklas. Pranas j j vadi
no Ramstis ar Sulaužytas kryžius. Kun. 
Petras Butkus spaudoje dėkojo P. Anta
naičiui bei jo kompanijai, darbu ir auka 
pastačiusiam bendrą paminklą lietuvių 
kapinėse. Kurį laiką iki pensijos Pranas 
dirbo valdiškų parkų tvarkyme Marrick- 
ville rajone. Deja, netrukus jį ištiko insul
tas. Trejus su puse metų išbuvo Berala 
slaugos namuose. Sveikatai dar toliau 
pablogėjus, paguldytas Aubumo ligoni
nėn. Iš ten grįžęs į Berala š.m. vasario 9, 
žmonos ir šeimos globoje, užmerkė akis 
amžinam poilsiui. Amžina/pasigesime 
Tavęs!

Žmona Vincenta, 
sūnūs Renius ir Gailius, Viktorija

a.a. Pranas Antanaitis

Mielam tremties bendrakeleiviui
A. f A. Pranui Antanaičiui

iškeliavus amžinybėn, jo gerą žmoną Vincutę, sūnus Renių ir Gailių bei visus 
gimines giliai užjaučiu ir kartu liūdžiu. A.a. Pranui tebūna amžina ramybė.

Ona Grosienė

Gili užuojauta brolienei Vincutei, sūnums Gailiui ir Reniui atsisveikinant su 
vyra ir tėveliu Pranuku Antanaičiu. Kartu liūdi

Sesuo Pranciška su dukra Aleksandra, Lietuva

Mirė Albertas Celna
Š.m. vasario 25, penktadienį, 4 vai. po pietų, staiga mirė pirmasis ir ilgametis 

Melboumo lietuvių choro dirigentas Albertas Čelna. T. R.

Buvusiam ilgamečiu! dirigentui - Garbės nariui
Albertui Čelnai mirus.

Šalti ir tylūs kapai amžiams priglaus brangiausią žmogų - vyrą, tėvelį, senelį, 
brolį. Šią liūdesio ir skausmo valandą nuoširdžiai užjaučiame žmoną Renatą, 
sūnus, seserį Aldoną Baltrūnienę ir artimuosius.

Melbourno Dainos Sambūrio choristai, 
dirigentė ir Valdyba

Mūsų jaunystės bendražygiui
a.a. Albertui Čelnai

miras, dalinamės netekties skausmu su jo seseria Aldona, žmona Renata, 
sūnumis Vytautu ir Petru.
Senieji čiuriioniečiai: Aldona, Aliute, Gediminas, Jadvyga,

Liucija, Sofija, Stasys, Vladas

Pirmajam Melbourne lietuvių choro dirigentui
A. f A. Albertui Čekiai

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo seserį Aldoną, žmoną Renatą, sūnus Vytautą
ir Petrą. Syduėjaus choras Dailiu

Mirus ?
A. f A. Pranui Antanaičiui

žmonai Vincei, sūnums Gailiui ir Reniui bei visiems artimiesiems gilią 
užuojautą reiškia

Jolanta ir Jurgis Janavičiai bei visa šeima

Amžinaiiškeliavusiam (
a.a. Pranui Antanaičiui r i -p

Nuoširdžiai užjaučiame žmoną Vincentą, sūnus Gailių ir Renių bei artimuosius. 
„ , K Bronė Gailiūnienė ir Sigita Gailiūnaitė 
Viet^^Qėliu
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Sydnėjaus Lietuvių Klube
Štai gavau pylos iš savo kolegos Vinco 

Bakaičio, kad nė karto nepaminėjau gra
žaus plakato, raginančio Klubo narius re
gistruoti savo gimtadienius. Jis užvedė 
knygą su gimtadienių datomis ir gimtadie- 
ninkams ruošia „paslaptingą naujieną“. 
Raginame visus narius užsiregistruoti 
Klubo raštinėje.

Kai papuoliau į Klubo „valdžią“, pri
sipažinsiu, -dienas iš „senų vilkų“ pašnibž
dėjo į ausį, jog jei bus bėda - kreipkis į 
Praną Andriukaitį, tai žmogus, kuris nepa
varys velniop, o visuomet padės. Prireikė 
lentynų bibliotekoje, nes knygų skaičius 
paaugo ir nėr kur jas sudėti. Dairausi į 
visas puses ieškodamas Prano Andriukai
čio, tačiau jis tuo metu, pasirodo, buvo 
Lietuvoje. Kalbinu vieną meistrą, tas sako 
esąs susenęs, kalbinu kitą, paaiškina, kad 
įrankių nebeturi, pataria nueiti į krautuvę ir 
užsakyti naujas lentynas, o jei naujos per 
brangios, tai „panešiotų“ esą galima ke
letu dolerių pigiau gauti. Taip teko prašy
ti kelių, kol pagaliau nutariau palaukti 
sugrįžtantp. Andriukaičio. Kaip geras gas- 
padorius, žinojo, kad pas giminaitį Antaną

Pališkį yra užsilikusios medžiagos. Taigi, 
širdingas ačiū Antanui Pališkiui už pa
dovanotą dalį medžiagos, o Pranui An
driukaičiui už įdėtą darbą ir visą triūsą, 
pagaminant Klubo bibliotekai lentynas. 
Visų esamų ir būsimų skaitytojų vardu 
reiškiu jam nuoširdžią padėką!

Aš visus vis kviečiu dažniau lankytis 
mūsų Klube, bet nė karto nešovė mintis, 
kad yra tautiečių, gyvenančių tolokai ir 
neturinčių susisiekimo priemonių, o va
žiuoti autobusu ir dar traukiniu susidaro 
sunkumai. Be to, kitiems dar ir koją skau
da ar plaučiai ne taip tą orą pumpuoja. 
Ačiū p. A. Skeivienei už laiku duotą min
tį. Tiems nariams, kurie turi sunkumų 
atvažiuoti į Klubą dėl kurios nors prie
žasties, prašome kreiptis raštu ar skambin
ti telefonu darbo valandomis Danguolei. 
Mes ieškosime netoli jūsų gyvenančių 
narių su transportu, kurie sutiktų pavėžėti 
iki Klubo ir parvežti namo. Tuo pačiu 
prašau narių pasisiūlyti padėti negalin
čiam. Būkime daugiau dėmesingi vienas 
kitam! IKI PASIMATYMO KLUBE!

Algis Bučinskas

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, BANKSTOWN NSW 2200

TEL: 9708 1414 FAX.: 9796 4962

ČIA LAUKIAMI SVEČIAI IŠ VISŲ PASAULIO KRAŠTŲ 
Šeštadieniais ir šventadieniais nuo 12.00 vai. 

Darbo dienomis nuo 4.00 vai.
ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

Kiekviena sekmadienį nuo 5.00 iki 6.00 va! 
LINKSMOJ/ VALANDA

Gėrimų kainos pusiau sumažintos! 
SAVAITĖS MINTIS: Koks didelis skirtumas, ar žmogus teisia save, ar kitus!

KOVO 12 d. 1.00 vai.
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE

BUS RODOMAS FILMAS APIE
1999 METŲ EUROPOS IR PASAULIO 

LOTYNŲ ■ AMERIKOS SPORTINIŲŠOKIŲ 
ČEMPUONU TAPUSIĄ KLAIPĖDOS “ŽUVĖDRĄ”

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE
P ■ ■ TURGUS ifllĮI

Kovo 26 d. 2.00 vai.

Laiškai iš Australijos
Žvaigždžių takai

. 4qp. Jurgis Janavičius
Atkelta iš 7 psl.

-Kaip tai ko.' Dievo, o ko gi kito? Jis 
ateis pasiimti manęs. Ir tada aš eisiu 
su Juo tiesiai į rojų ir tenai man atsiras

Iš ryto atsisveikinau. Jundos miestelis 
man rodėsi plaukė kaip miražas didžiųjų 
plynių pakrašty; dar porą mylių į vakarus 
ir jau riba—baigiasi žemė. Žmonės, gyve
nantys tenai, neturi beveikjokio ryšio su 
likusiu pasauliu. Vyrai daugiausia yra at
siskyrę vienišiai, be šeimyninių, be emoci
nių ryšių ir be priklausomybės  jausmo - 
svajotojai, ieškantys idealios šalies.

vieta pačiame eilės priekyje. Man atro
do, aš to užsitarnavau; gyvenimas čia

Jaunimas dėkoja
Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga nuoširdžiai dėkoja tautiečiams, Vasario 

16 proga aukojusiems X Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso ruošai. Kviečiame 
visus į Kongreso informacinį susirinkimą, įvyksiantį 2000gegužės 21, sekmadienį, 
Melboumo Lietuvių Namuose, Bendruomenės kambaryje. Aukojo: po $ 20 - Z.

Dėmesio Canberros lietuviams
Canberros Lietuvių Būstinė, esanti 114 Maitland gatvėje, Hackett priemiestyje, bus 

atidaryta tautiečiams ir svečiams kas šeštadienį nuo 2 vai. iki 4 vai. pradedant 2000 
vasario 19. Tautiečiai ir svečiai mielai kviečiami apsilankyti, pasisvečiuoti, išgerti 
kavutės ir pasiskolinti knygų iš Būstinės bibliotekos.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Augaitis, Z. Prašmutaitė, B. Prašmutaitė, K. Brazaitienė;
po $ 10 - K. Zdanius, D. Gaylard, B. Sadauskas, p. Gimputienė, R. Didelis, p. 

Anius, R. Samsonas;
po $ 5 - p. Venckus, E. Šumienė, I. O’Dwyer, p. Petrauskienė, R. Klimienė, E. 

Margunavičius, V. Anišauskas, M. Szmelter.R. Ramanauskienė, p. Vyšniauskienė, 
E. Šidlauskas, D. Baltutienė;

$2-p. Sazienienė.
Labai ačiū!

Vasario 16 minėjimo rengėjų vardu Melisa Savickaitė/

Lietimų kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje-
mūsų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą — aukos atleidžiamos 
nuo pajamų mokesčio (Tax deductable).

Naudokite pavadinimą anglų kalboje-Australian Lithuanian
Foundation Inc. 44-50Enrol St, North Melbourne, Vic.3051. 

Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel. (03)9578 4319

A.a. biochemijos dr. Kazio MartinkailS (1953- 1984) prisiminimui, 1984 
jo tėvų, sesers ir artimųjų draugų yra įsteigtas stipendijos fondas, kuriuo gali pasi
naudoti visi lietuviai studentai, siekiantys magistro arba doktoranto laipsnio iš griežtųjų 
mokslų vėžio tyrimo sričių (pvz. farmakologijos, biochemijos ir pan.)

Norit gauti daugiau informacijos arba prašymo formų, rašyti šiuo adresu: Kristina 
Martinkutė, Dr. Kazys Martinkus Memorial Scholarship Fund, 7120 S. 
Richmond, Chicago, IL 60629 - 3011 USA. Prašymų formos turi būti grąžintos iki 
2000 gegužės 30.

Galima atnaujinti prenumeratą “PASAULIO LIETUVIO” 
taupyti liHyrvin antnrm imvtm •

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBO BIBLIOTEKOJE 
sekmadieniais 12.00 iki 230 va!
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