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Mieli lietuviai,

artėja VU Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kongresas 
nuostabioje Piety Amerikoje. Džiaugiuosi, girdėdamas ir 
matydamas mūšy jaunimy energingai studijuojantį bei 
dirbantį čia ir Lietuvoje. Tikiu, kad tuo metu, kai šiaurės 
pusrutulyje siautės šiauriausios pūgos, po karšta Piety 
Amerikos saule suliepsnos dar karštesnė lietuvybės ugnis. 
Pirmy karty Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje bus proga 
susirinkti, šį karty jau tikrai viso, pasaulio jauniems 
lietuviams.

Jie - jaunieji - bus tie, kurie atūš devintąja banga 
sunkiame Lietuvos atgimimo darbe. Darbe, kurį dirba 
kiekvienas lietuvis kiekviename pasaulio kampelyje. Todėl 
mūšy pareiga dabar - remti visus gerus jaunimo darbus ir 
siekius tiek moraliai tiek ir materialiai.

Jūsų, ■

1991 m. lapkričio 11 d.

Vytautas (Landsbergis

LIETUVA SAVAITES ĮVYKIUOSE
LIETUVOS SPAUDA

Eilę metų pagrindinis Lietuvos 
spaudos uždavinys buvo skleisti ko
munistinę propagandą. Tuo tikslu, 
buvo net tam skirti laikraščiai, 
kuriuos mes, užsienio lietuviai, gau
davome net neprašę. Su Lietuvos 
laisvėjimu keitėsi ir tokios spaudos 
spalvos ir atspalviai.

Betgi pagrindiniai pasikeitimai įvy
ko po Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo. Kai kurių laikraščių 
redakcinė kryptis keitėsi stačiai 
neįtikėtinu greičiu, kartais svyruojant 
pirmyn ar atgal. Tačiau kas yra 
laikraščių savininkai ir kaip jie tapo 
savininkais, dažniausiai visiškai ne
aišku. išimtis tam gal yra dienraštis 
"Lietuvos aidas", kuris yra valstybės 
nuosavybė ir jame skelbiami visi 
įstatymai bei svarbesni vyriausybės 
nutarimai. įdomu, kad kaip tik už tai, 
kad "Lietuvos aidas" yra valstybės 
nuosavybė, girdisi daug kritikos. Tuo 
tarpu apie daugelį kitų laikraščių 
nuosavybės stovį iki šiol girdisi labai 
nedaug. Tuose laikraščiuos daug senų 
"patyrusių" darbuotojų, kurie dažnai 
jei ne komunistai, tai kairieji.

KOMUNISTŲ TURTAS
Visas turtas, sukauptas Lietuvos 

žmonių darbu, metų metais buvo 
vienokioje ar kitokioje komunistų 
partijos žinioje. Nepriklausomos Lie
tuvos vyriausybei be kitų svarbių 
uždavinių tenka spręsti ir to komunis
tinio turto klausimą. Tasai turtas turi 
grįžti Lietuvos žmonėms, iš kurių 
darbo jis buvo sukauptas. Po to kai 
nepriklausoma Lietuvos valstybė įga
vo realias galimybes savistoviems 
veiksmams, jau iakpričio 7 dieną 
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba priėmė įstatymą (1-1976) dėl 
komunistų partijos (SSKP. LKP) turto 
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perėmimo. įstatymas pasirašytas 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininko 
pavaduotojo B. Kuzmicko. įstatymas 
įgalioja vyriausybę perimti nelegalios 
komunistų partijos nuosavybę be 
kompensacijos. Tas potvarkis galioja 
ir buvusiai komjaunimo organizacijai 
bei kitoms komunistų partijai priklau
siusioms organizacijoms.

Pažymėtina, kad po nepavykusio 
perversmo komunistų partija, aki
vaizdžiai rėmusi demokratiškai rink
tos vyriausybės nuvertimą, buvo 
paskelbta nelegalia. Tačiau komunis
tų partijos turtas ir įtaka buvo tokie 
dideli, kad daug kas iki to laiko jau 
buvo pervesta į atskiras organizaci
jas, o tai jau dabar turi neaiškias 
pasėkas.

LIETUVOS SPAUDOS NUOSAVYBĖ
Gruodžio 3 dieną, vykdydama 

lapkričio 7 dienos įstatymą, Lietuvos 
Respublikos vyriausybė paskelbė įsa
ką Nr. 520, nusakakntį, kaip sutvar- 
kytinas "Tiesos" ir "Valstiečių lai
kraščio" nuosavybės klausimas.

Buvusiam komunistų partijos orga
nui "Tiesai" leista pasirinkti iš trijų 
variantų. Nesileidžiant į detales, 
reikia pasakyti, kad antruoju variantu 
trečdalis laikraščio turto atiduodamas 
už dyką to laikraščio žurnalistams.

Gruodžio 5 dieną Lietuvos Respub
likos vyriausybė paskelbė pareiškimą, 
pasirašytą ministro pirmininko G. 
Vagnoriaus. Jis gal per ilgas šiam 
rašiniui, tačiau pateikiu pagrindines jo 
mintis.

Pareiškime sakoma, kad dar nese
niai Lietuvos spaudai dominavo komu
nistų partijos įtaka ir tik dabar ji 
tampa laisva. Prieš mėnesį Lietuvos 
Respublikos Aukščiausioji Taryba pri
ėmė įstatymą, skatinantį spaudą siekti

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ JAUNIMAS GRUODŽIO 18 D. IŠVYKS į 
PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESĄ PIETŲ AMERIKOJE. 
Nuotraukoje kongreso dalyvės, iš kairės: Brigita Karazijienė, Daniela 
Grincevičiutė ir Danielle Lansell.
(Žiūr. straipsnius apie išvykstančius "M. P." 3 psl.)

daugiau nepriklausomumo ir perėjimo 
į privačią.

Toliau tame pareiškime sakoma, 
kad šiuo Lietuvai sunkiu metu, kai 
Lietuva pereina į rinkos ekonomiką, 
prasidėjo dezinfomacijos akcija. Ne- 
pamatuotai skelbiama, kad spauda bus 
valstybės nusavinta ir 1.1. Ryšium su 
tuo. Lietuvos Respublikos vyriausybė 
skelbia, kad:

1. Kaltinimai nepamatuoti. Lietu
vos Respublikos vyriausybė visada 
rėmė ir rems nepriklausomą spaudą.

2. Vyriausybė pakvietė Europos 
tarybos narius ir Žmogaus teisių 
gynimo komiteto narius apsilankyti 
Lietuvoje ir patikrinti tikrą spaudos 
laisvės padėtį.

3. Vyriausybė peržiūrės savo įsa
kus, jei Aukščiausioji Taryba ar 
tarptautinės komisijos ras, kad prasi
žengta su bendrai priimtomis žmogaus 
teisių ar laisvių ribomis.

4. Lietuvos vyriausybė dės visas 
pastangas, kad ši akcija nenuvertintų 
neseniai atgauto Lietuvos Respubli
kos valstybingumo.

Šis pareiškimas nesustabdė spaudo
je pradėtos veiklos prieš vyriausybę. 
Todėl Lietuvos vyriausybės spaudos 
biuras gruodžio 7 dieną paskelbė 
papildomą komentarą. Cituojame šio 
komentaro tekstą:

* LIETUVOS RESPUBLIKOS 
VYRIAUSYBĖS GRUODŽIO 5 D. 
PAREIŠKIMO KOMENTARAS

Paskutinėmis lapkričio dienomis 
Lietuvoje buvo netikėtai sukeltas 
sąmyšis dėl spaudos problemų. Kai 
kurių buvusių komunistinių leidinių 
redakcijos išplatino prasimanymus 
apie Vyriausybės numatomus priimti 
sprendimus dėl buvusios Lietuvos 
komunistų partijos leidinių suvalsty- 
binimo. Dienraštis "Lietuvos rytas" 
plačiai paskleidė dezinformaciją esą 
jis jau nacionalizuotas.

Viena iš galimų dienraščių organi
zuotos akcijos priežasčių - didėjanti 
rinkos sąlygomis konkurencija tarp 
laikraščių ir blogėjanti jų flanansinė 
būklė. Kartu siekta padaryti tam tikrą 

poveikį reorganizuojant buvusios ko
munistų partijos leidinius.

Po netikėtai pradėtos 5 laikraščių 
akcijos. Vyriausybė buvo priversta 
kuo skubiau pradėti vykdyti Lietuvos 
Respublikos įstatymą dėl LKP (SSKP) 
r buvusi:, komunistinių organizacijų 
turto perėmimo. "Valstiečių laikraš
tį" reorganizavo į privačią akcinę 
bendrovę. Redakcijos žurnalistų ko
lektyvui buvo neatlygintinai skirta 30 
procentų akcijų, o kita jų dalis - 
įvairioms žemės ūkio organizacijoms, 
pagrindinai - visuomeninėms. Buvusio 
Lietuvos komunistų partijos laikraš
čio "Tiesa" redakcijai buvo leista 
pasirinkti iš dviejų variantų: darbuo
tojams pasidalinti akcijas lygiomis 
dalimis ir steigti uždarą akcinę 
bendrovę arba pasilikti LDDP (buvusi 
Lietuvos komunistų partija) žinioje. 
Be to, "Valstiečių laikraščio" ir 
"Tiesos" redakcijoms patikėta pa
čioms inventorizuoti turtą, kad būtų 
nustatyta LKP (SSKP), LKP turto 
apimtis.

Buvę rajoniniai (municipaliniai) 
Lietuvos komunistų partijos leidiniai 
paversti privačiomis akcinėmis ben
drovėmis, akcijas pasidalijant redak
cijų darbuotojams.

Konstatuojame, jog paskelbti ir 
plačiai paskleisti gandai dėl galimo 
laikraščių suvalstybinimo diskredi
tuoja Lietuvos vidaus politiką, kenkia 
jos tarptautiniam prestižui, trukdo 
užsienio ekonominei politikai.

Tenka apgailestauti, jog kai kurių 
leidinių neatsakingi pareiškimai galė
jo sukelti tam tikras abejones dėl 
demokratinių reformų Lietuvoje, kuri 
šiuo metu pergyvena sunkų ir sudėtin
gą laikotarpį - perėjimą prie laisvų 
rinkos kainų bei prasidėjusį valstybi
nio turto masinį privatizavimą.

Vyriausybės spaudos biuras 
1991 gruodžio 7 d. " 

Paminėtina, kad "Lietuvos rytas" 
anksčiau vadinosi "Komjaunimo tie
sa". Reikia tikėtis, jog kalbos apie 
galimą perversmą Sovietų Sąjungoje

Nukelta į 2 psl.
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TRUMPAI
IS VISUR
Brastoje susitikę trys prezidentai. 

Rusijos - B. Jelcinas, Ukrainos - 
Leonidas Kravčiuk ir Gudijos - 
Stanislovas Šuškevič, sudarė savo 
respublikų tarpusavio politinių ryšių 
planą, išjungiant Sovietų Sąjungą.

Sovietų Sąjungos prezidentas M. 
Gorbačiovas staiga iš einamų pareigų 
atleido generalinio štabp viršininką 
generolą Vladimirą Lobovą. Užsienio § 
stebėtojų nuomone, generolas Lobo- §
vas buvo linkęs kariuomenės dalinius 4 niūJū grupuočių tiek vienoje, tiek 
atskirose respublikose perleisti tų 4 kitoje pusėje neįmanoma išvardinti, 
respublikų vyriausybių nuožiūrai, kas 4 nes l°s susikuria ir dingsta beveik 
diametraliai priešinga M. Gorbačiovo 4 
nusistatymui. s

Jungtinės Amerikos Valstijos at- 
šaukė jau trisdešimt metų galiojusi < 
ginklų pardavimo Lenkijai, Vengrijai | 
ir Cękoslovakijai draudimą. įį

kasdien.
Tačiau (tampos objektai praktiškai 

lieka tie patys. Be jokių komentarų 
cituojame ištraukas iš politiškai 
priešingų pozicijų. Pirmiausiai iš 
Nepriklausomybės partijos i i suvažia
vimo (1991 spalio 26-27 dienomis)

* § rezoliucijų: "Priėmus 1990 m. Kovo 
Lenkijos seimas naujuoju ministru § 11 - osios Aktą, laikas parodė, kad

pirmininku išrinko advokatą Jan § tolesnę visuomenes demokratizaciją, . 
01ševsk(, kuri P° pusantro mėnesio 4 perėjimą prie rinkos ekonomikos 
derybų galiausiai sutiko nominuoti 4 stabdo šios kompartijos viešpatavimo 
valstybės prezidentas Lech Valensa. metais susiformavusios struktūros.

* įj išlaikiusios pozicijas visose valdymo 
Mokslininkai, panaudodami radio- įį grandyse pramonėje, žemės ūkyje.

aktyvios anglies tyrimo metodą, (į švietimo ir mokslo sferose, adminis- 
nustatė prieš porą mėnesių Tirolio § oracijoje, nesuinteresuotos realiu J,ie- 
alpėse rasto užšalusio žmogaus kūno 4 tuvos valstybingumu ir permainomis, 

kurios grėstų jų pozicijai visuome
nėje. Ypač neigiamas yra senosios 
komunistinės nomenklatūros vaiamuo.

Norint, kad Lietuvoje but u greičiau 
įvykayta privatizacija. eKonomika

amžių. Jis gyveno prieš 4.600 metu. 4

Jugoslavijoje viešai paskelbtas Eu- 4 
ropos bendruomenės stebėtojų rapor- 4 
tas surašytas lapkričio 26 dieną. ? 
Raportas kaltina Jugoslavijos kariuo-Įpertvarkyta rinkai,o taip pat (gyven- 
menę tyčia puolant civilius taikinius, | dintos teisės ir laisvės. įtvirtintos 
nalkinat kroatų kaimus, griaunant įį Visuotinėje Žmogaus teisių deklara- 
bažnyčias, mokyklas ir ligonines. § cijoje, Lietuvos Respublikos atkūrimo

Jugoslavų artilerija nuolat laužo § metu tikslinga buvusios (vairių lygių 
paliaubas, apšaudydama kroatų mies- § komunistuiės nomenklatūros atsto
tus. 4 varas uždrausti dirbti vadovaujanti

* 4 darbą valdymo ir su valstybės
Lebanono musulmonų pogrindžio 4 atkūrimu bei reformų (gyvendinimu 

organizacija paleido paskutinius du 4 susietose struktūrose, neleisti komu- 
amerikiečių (kaltus: profesorių Alann 4 nistinei nomenklatūrai įteisinti prlsi- 
Steen, pagrobtą Beirute prieš 5 metus įį grobtą turtą, būtina patikrinti perso- 
ir žurnalistą Terry Anderson, išlaiky- k nalinių įmonių, bendrijų, akcinių 
tą beveik septynerius metus. Dar § bendrovių, bendrųjų įmonių, (tariamų 
tebelaikomi pagrobti du vokiečiai, 4neteisėtais ryšiais su KGB, SSKP, 
Thomas Kempton ir Heinrich Strubig, j LKP. turto (gijimo teisėtumą... 
kuriuos grobikai tikisi iškeisti į keletą 
arabų, už politines žmogžudystes 
kalinamų Vokietijoje.

Paleistieji (kaitai papasakojo apie 
žiauru elgesį su jais kalinimo metu, 
Ištisus mėnesius laikant grandinėse 
bei mušant. Apie visa tai iki šiol, 
bijodami pakenkti tebekalinamiems 
savo nelaimės draugams, paleistieji 
(kaitai labai mažai prasitardavo.

Lybijos vyriausybė sakosi areštavus 
du arabus, kuriuos Vakarai reikalauja 
Išduoti teismui dėl 1988 metais virš 
Lockerbe vietovės Škotijoje bomba 
susprogdinto amerikiečių keleivinio

LIETUVA
Atkelta iš 1 psl.
ir sąmyšis dėl spaudos persitvarkymo 
Lietuvoje, yra sutapimas. Žinoma, 
patyrimas rodo, kad revanšistinės 
jėgos moka subtiliai daryti (taką 
visuomenės nuomonei ir destabilizuoti 
padėti pačiu kritiškiausiu laiku.

Dr. A. Kabaila
1991 gruodžio 9
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Lietuvoje daug pilietinės energijos 
pareikalauja taip vadinamoji kova dėl 
valdžios. Tiksliau, tai neužsibaigian
tys ginčai ir vienas kito kaitinimai 
tarp "dešiniųjų" ir "kairiųjų" jėgų. 
"Dešiniosios jėgos" - tai nedidele 
persvarą turinti pariamento aauguma 

4 su V. Landsbergiu priekyje, Gedimino 
Vagnoriaus Ministrų kabinetas, Sąjū

dis, (vairios smulkesnės organizacijos 
ir partijos. "Kairiosios jėgos" - tai 
Demokratinė darbo partija (iki 1991) 
m. gruodžio buvusi savarankiška 
komunistų partija). Kairiųjų frakcija 
kaip jos atstovė Parlamente. (vairūs 
kiti politiniai bei profesiniai junginiai 
ir Lietuvos ateities forumas. Mažes- 

4

lėktuvo. Tačiau tuo pačiu Lybija 
sakosi pati pravesianti tardymą ir 
teismą, kadangi arabų išdavimas 
anglams ar amerikiečiams pažeistų 
Lybijos suverenitetą.

4
4
4

Japonijos vyriausybė bando pravesti 
(statymą, kuriuo būtų galima pakeisti 
šiuo metu galiojančią valstybės kons
tituciją. draudžiančią panaudoti kari
nes pajėgas už valstybės ribą. 
Japonija už neprisidėjimą prie 
Jungtinių Tautų Organizacijos taikos 
akcijų buvo smarkiai kritikuota.

Prieš numatytą (statymą priešinasi 
kairiosios Japonijos partijos.

4
§
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Be žodžių...

Visose gyvenimo srityse - ekonomi
koje, švietime, kultūroje, moksle, 
administracijoje - reikalinga siste
mingai šalinti komunistinės ideologijos 
pasekmes, trukdančias visuomenės 
atsinaujinimui". ("Kovo 11", nr.25)

Kitoje barikadų pusėje - Lietuvos 
demokratinės darbo partijos tarybos 
prezidiumo pareiškimas: "Pastaruoju 
metu sustiprėjo puolimas prieš opozi
cines politines jėgas Lietuvoje. Ypač 
puolama Lietuvos demokratinė darbo 
partija ir jos lyoeriai; partija, kuri 
pirmoji atsiskyrė nuo totalitarinės 
TSKP ir davė impulsą platiems 
demokratiniams procesams Respubli
koje. kuri pirmoji pasisakė už Lietuvos 
nepriklausomybę...

Jeigu nebus sulaikyti išpuoliai prieš 
opozicines jėgas bei pastangos susido
roti su LDDP, mes pasiliekame 
teisę:

1. Informuoti Europarlamentą, 
tas tarptautines organizacijas
politines partijas apie susidorojimą su 
opozicija ir grėsmę demokratijai 
Lietuvoje.

2. Protestuojant prieš antikonstitu
cinių (statymų priėmimą, svarstyti 
klausimą dėl deputatų LDDP narių 
pasitraukimo iš AT veikios, o deputa- 
tines pareigas vyKayti rinkiminėse 
apygardose.

3. Palaikyti referendumo dėi AT 
paleidimo ir rinkimų į Seimą organi • 
žavimo iaėją ir sudaryti iniciatyvinę 
grupę.

4. Pakviesti bendraminčius Lietu 
voje dalyvauti taikiose protesto 
akcijose ginant LDDP ir kitas 
opozicines jėgas". ("Tiesa", nr.214. 
lapkričio 2d.)

VLIKO SEIME

sau

ki
bei

MIN. PIRMININKAS G. VAGNORIUS
Jurgis Janušaitis

Esu minėjęs, kad istoriniame 
VLIK'o seime dalyvavo mūsų amba- 
sauoriai JAV. Lietuvos generaliniai 
konsulai JAV ir Kanadoje. Tačiau 
svarbiausias VLIK'o svečias buvo 
Lietuvos Respublikos ministras pirmi-, 
ninkas Gediminas Vagnorius. Drauge 
su juo keliavo žmona ir speciali, gausi 
asmeninė ir tarnybinė palyda.

Ministras pirmininkas su palyda 
atvyko ( seimą iapkičio 1 dieną iš 
indianopolio. kur jis turėjo pasitari
mus su JAV viceprezidentu ir aukštais 
biznio pareigūnais, kuriuose buvo 
aptariami Lietuvos ir JA V glaudesnis 
bendradarbiavimas,ekonominės pagal
bos Lietuvai klausimai.

Svečiai buvo apgyvendinti gražia
me Hiltono viešbutyje, kuris buvo 
stropiai saugomas Illinois saugumo 
ir policijos' pareigūnų, kurie G. 
Vagnorių su palyda visur lydėjo.

Lapkričio 1 dienos vakare jis 
apsilankė seimo pabendravimo vakare 
Lietuvių tautiniuose namuose, kur 
VLIK'o pirmininkas dr. K. Bobelis 
pasveikinęs svečius iš Lietuvos supa
žindino su pirmininku ir jo palyda. Ten 
jis kalbėjo trumpai, pasidžiaugė galįs 
□rauge pabūti su tautiečiais, o ypač 
VLIK'o užbaigiamųjų darbų seime.

Lapkričio 2 dieną G. Vagnorius jau 
□alyvavo seimo iškilmingame ati- 
□aryme Jaunimo centre, o vėliau ir 
aarbo posėdžiuose.

Pradedant seimą, ministras pirmi
ninkas G. Vagnorius pasveikino, 
padėkojo tautiečiams ir veiksniams už 
pagalbą Lietuvai okupacijos metais ir 
laisvės kovoje, (vertino išeivijos 
darbus, kvietė ir ateityje išlikti
drauge su tauta.

APKLAUSA

Lietuvos 
projektus, 

skiriama

Rengiant ir aptariant 
Respublikos Konstitucijos 
išskirtinai daug dėmesio 
klausimui, ar konstitucija (teisins 
prezidentinę, ar parlamentinę san
tvarką. Lietuvoje, kaip ir kituose iš 
komunizmo besilaisvinančiuose kai
mynų kraštuose, jaučiamas polinkis 
link prezidentinės struktūros.

Kas galėtų būti Lietuvos preziden
tu. jeigu jis butų renkamas dabar? 
Apie tai nuomonę išsakė 52 procentai 
iš 1431 apklaustųjų (buvo galima 
(rašyti ne daugiau trijų pavardžių). 
Kita apklaustųjų dalis nuomonės 
neturėjo, nes apie tai dar negalvojo.

Taa manoma, kad Lietuvos prezi
dentu gali būti (proc.):

199J m. spalis
1. V. Landsbergis 39,9
2. A. Brazauskas 16,7
3. G. Vagnorius 5.8
4. E. Vilkas 5.0
5. K. Motieka 4.8
6. J. Paleckis 4.8
7. R. Ozoias 3,3
8. K. Prunskienė 3.0
9. K. Antanavičius 2.8

10. A. Juozaitis 2,7
Ta pati apklausa rodo, kad kaime V. 

Landsbergio ir A. Brazausko populia
rumas šiek tiek suartėja, nors V. 
Landsbergis lieka pirmoje vietoje.

Stipriai skiriasi nelietuvių nuomo
nė. Pirmos penkios vietos pasidalina
mos taip:

J991 m. spalis
1. A. Brazauskas 25.8
2. V. Landsbergis J 5.8
3. K. Prunskienė 9,4
4. E. Vilkas 5,5
5. G. Vagnorius 4.5
(Pagal "Lietuvos .Rylą". nr. 192).

Vaclovas Daunius

Darbo posėdžių metu ministras 
pirmininkas plačiau apžvelgė dabarti
nes Lietuvos problemas, paminėjo dar 
netobulus (statymus. Rūpesti kelia 
pilietybės (statymas. Nerimauja išei
vija, kad išeivijoje gyvenantys lietu
viai neturėsią teisės būti Lietuvos 

Min. pirmininkas G. Vagnorius.

piliečiais. Tas (statymas buvo priimtas 
ankstesnės Aukščiausiosios Tarybos, 
tad dabartinis, demokratiškai išrink
tas parlamentas peržiūrės (statymą ir 
atitaisysiąs užsienyje gyvenantiems 
lietuviams pilietybės skriaudas. To jis 
tikisi. Antroji sunki problema Lietu
voje - tai privatizacijos (statymas ir 
jo vykdymas. Ypatingai sunku su 
nuosavybėmis ir jų grąžinimu tiems

Nukelta i 7 psl.
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m, SUSIPAŽINKIME SU JAUNIMO O KONGRESO ATSTOVAIS

MARIJA MALAKŪNIENĖ - JUBILIJATĖ

Būtų jau pats laikas Australijos 
lietuviams susipažinti su savo jauni
mu. kuris išvyksta i VII Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresų Pietų 
Amerikoje, ir kuris įvyks šių metų 
gruodžio ir sekančių metų sausio 
mėnesiais. Vyksta dalyviai, stebėtojai 
ir atstovai. Visi jie dalyvaus kultūri
nėse dienose ir stovykloje, o atstovai 
dar ir Studijų dienose.

Melisa Savickaitė gauna visą glėbį 
patarimų iš praeito Jaunimo kongreso 
atstovo Danlaus Kesmino.

Australijos atstovai į Jaunimo 
kongresą buvo išrinkti per šių metų 
Velykas Melbourne. Jie pasižadėjo 
dalyvauti ne tiktai Jaunimo konregse 
Pietų Amerikoje, bet taip pat dirbti 
visuomeninį darbą per sekančius 
ketverius metus iki sekančio kongre
so.

Sydnėjaus atstovės Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese (iš kairės): Elytė 
Blansjaar, Virginija Coxaite, Kristina Vlrgenlngaltė ir Marina Coxaitė.

Rinktieji atstovai dalyvauja ben
druomeninėje lietuvių veikloje vieno
se ar kitose srityse, sporte, veda 
radijo valandėles, o bendrai paėmus, 
jie visi priklauso Australijos lietuvių 
jaunimo sąjungai.

Dauguma atstovų jau pažįstami 
mūsų bendruomenei, tačiau kiti - 
pažįstami ne visiems. Todėl dabar

Melbourne atstovai Pasaulio lietuvių Jaunimo kongrese (iš kairės): Australijos 
lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas Jonas Rukšėnas, Linas Seikis, Petras 
Šurna.

Lukas Zdanius (kairėje) ir Audra 
Šimkutė.

norėčiau su jais visus supažindinti:
Aidas Antanaitis - gyvena Mel

bourne, 21 metų amžiaus, studijuoja 
archeologiją;

Vytas Antanaitis - gyvena Mel
bourne, 19 metu, studijuoja mediciną;

Daniella Grincevičiūtė - apie šią 
atstovę, deja, žinių neturime;

Arūnas Brožis - gyvena Melbourne,
25 metų, dirba Telekomunikacijoje;

Marina Coxaite - gyvena Sydnėjuje, 
25’metų, dirba gamtos mokių mokyto
ja;

Virginija Coxaite - gyvena Sydnė
juje, 26 metų, dirba gamtos mokslų 
mokytoja;

Linas Kasperiūnas gyvena Mel
bourne, 20 metų, studijuoja architek
tūrą;

Gintas Kesminas - gyvena Mel
bourne, 22 metų, studijuoja mediciną:

Andrius Lipšys - gyvena Melbourne.
26 metų, fotografas;

Jonas Rukšėnas - gyvena Melbour
ne, 24 metų, Australijos lietuvių 
jaunimo sąjungos pirmininkas, chemi
jos inžinierius;

Melisa Savickaitė - gyvena Mel- 

bourne, 21 metų, studijuoja menus;
Paulius Stepanas - gyvena Can- 

berroje, 20 metų, studentas;
Petras Šurna - gyvena Melbourne, 

26 metų, civil, inžinierius;
Lukas Zdanius - gyvena Melbourne.

22 metų, baigė chemijos mokslus.
Kaip kongreso dalyvės vyksta:
Kristina Virgeningaitė ir Elytė

"Yra šalis kurion subėga visos 
skausmo upės"

Gruodžio 12 musų genialioji poetė 
Marija Malakūnienė, kuri daugelį 
metų taip vaizdžiai išreiškė išeivių 
tėvynės ilgesio jausmus, atšventė savo 
80 metų jubiliejų.

Neseniai aplankiau Mariją ir jos 
vyrą Liudvika gražioje jų sodyboje 
Mt. Macedon papėdėje. Buvo graži, 
saulėta pavasario popietė. Didžiulia
me kruopščiai prižiūrimame sode 
žydėjo rododendronai ir azalijos. 
Paunksnėje plačiaskarių klevų ir 
krūmokšnių - patrauklus prūdelis. 
Prie liepto pririšta nedidelė, paties 
šeimininko dirbta, valtis.

Paklausiau Marijos ar nenorėtų 
grįžti į laisvę atgavusią tėvynę. 
Marija, truputį pagalvojusi, ramiu 
tonu atsakė: "Ne. aš jau apsipratau, 
dabar jau niekur nevažiuosiu". Su
prantama. Marijos sveikata po keleto 
insulto priepuolių, kurie buvo ją 
suparaiižavę ir atėmę kalbą, dar 
tebėra labai trapi. Poetė džiaugiasi, 
per savo didelį ryžtą ir nenuilstamas 
pastangas, atgavusi kalbą. Pavaikšto 
su iazaos pagalba. Kartais sušlubuoja 
atmintis. Tačiau praeities laikus 
prisimena gerai.

Poetė su malonumu papasakojo apie 
savo jaunystę. Gimė 1911 m. Nau
miestyje. trijų vaikų šeimoje. Vos 
dvylikos metų sulaukusi tapo našlaite. 
Užaugo žavingoje Palangoje tetos 
globojama. Prisimena kaip ją nustebi
no audringa išdidi Baltijos jura, kurią 
pirmą kartą pamatė vos tik atvykusi 
pas tetą, iš antro namo aukšto. Jūra ir 
smėlio kopos paliko neišdildoma 
vaizdą jos atmintyje. Atvykusi su vyru 
Liudviku į Australiją, ieškojo sklypo 
pajūryje. Aitonoje patys pasistatė 
didžiulį dviejų aukštų namą, kad 
matytų jūrą.

Marija kurti pradėjo būdama gimna
ziste. Pirmas eiles spausdino gimnazi
jos laikraštėlyje. Vėliau, studijuodama 
mokytojų seminarijoje Tauragėje, ra
šė feijetonus ir eilėraščius, kurie buvo 
išspausdinti "N. Vaidilutėje".

Dalyvaudama mokytojų konferen
cijoje, sutiko būsimą savo vyrą, už 
kurio ir ištekėjo 1939 metais. U žaugi- 
no dvi dukras ir sūnų.

Paklausiau gerbiamą poetę apie 
išlikusius jos kūrybos rankraščius. 
Deja, pasak jos. jie jau daugiausiai 
dingę. Nors ji rašė visiems, kurie jos 
prašė, tačiau daug dėmesio savo 
kūrybai neskyrė. Daugiausiai įtakos 
turėjęs geras kaimynas ir kolega iš 
Naumiesčio dienų Adomas Vingis. 
Jeigu ne jis, gal nė pusės tiek nebūtų

Blansjaar iš Sydnėjaus, Vida Jokubai- 
tytė iš Melbourne.

į kongresą vyksta ir meibourniškė. 
Danielle Lansell.

Visiems dalyviams, ypač atstovams, 
kurie per Studijų dienas turės aptarti 
Australijos lietuvių jaunimo sąjungos 
veiklos planus sekantiems 4 metams, 
linkime prasmingo darbo.

Čia pasilikusieji lauks mūsų jaunimo 
sugrįžtant su pačiais geriausiais 
įpūdžiais ir tikisi spaudoje pasirodant 
kongreso veiklos apžvalgos.

Marina Coxaitė

ak. Dievuli,

Antroji lapkričio naktis.
Migla užkloja mano langą,- 
Ir Jūra, atsiplėšusi skelveldrą 
Skiautelėmis prie mano durų 
Savo šlapią rūbą meta...
Ar tu tai, Baltija, 
Mane šauki?
Ar tavo gintarinės rankos, 
Suradusios paklydusiąją avį 
Ją sugrąžint atgal 
į žalią slėnį nori?
O gal tai bočių rankos, 
Ištiestos per vandenynus 
Mane, kaip sūnų palaidūną, 1 
Dar kartą apkabinti geidžia?
Ar jūs ten, mano bočių vėlės, 
Kapų kalnelyje susėdę, 
Ar jūs manęs vis laukiat?

lr užmerkusi akis
Aš vėl Ir vėl per vandenis didžius 
Pas jus brendu: - 
pabaidyti musėlaites nuo tavo veido... 
su beržine rykštele, leisk, senele... 
...Vaikų man gaila - taria mama, 

palikt našlaičiais gaila.., 

parašiusi. Adomas vingis, anuomet 
aktyvus organizatorius .Melbourne 
bendruomenėje, įvertindamas neeilinį 
poetės talentą, vis prispirdavo ją ką 
nors sukurti: tai Vasario 16. tai 
Tautos šventės ar išvežtųjų bei kitų 
minėjimų proga.

Marija reiškėsi Australijos lietuvių 
spaudoje, "Musų Pastogės" ir "Tėviš
kės Aidų" literatūros prieduose, 
□alyvavo kultūrinėse popietėse. 1970 
metais ji organizavo "Literatūros ir 
dainos" vakarą Lietuvių dienose 
Melbourne.

Keletas eilėraščių yra išspausdinta 
1972 m. leidinyje "Terra Australis", 
kitus surasite neseniai Lietuvoje 
išleistoje antologijoje "Po Pietų 
Kryžiumi". Š. m. gegužės mėn. knygos 
pristatyme Melbourne, pati poetė 
paskaitė savo mėgstamiausią eilėraštį 
"Yra šalis kurion subėga visos upės".

Šio svarbaus jubiliejaus proga 
linkime Marijai stiprėti ir neapleisti 
savo kūrybinio talento. D. M. B.

Arūnas Brožis (kairėje) ir Gintas 
Kesminas.

Dėkojame visiems, kurie parėmė mus savo dosniomis aukomis:
300 dolerių - Sydnėjaus lietuvių klubo valdybai, 100 dolerių - p. Barkams;
50 dolerių - R. ir O. Lėveriams;
po 20 dolerių - p. Skoruliams, V. Dantai, M. Kemežienei, S. Jarembauskui, 

G. Ir J. Bllokams.
Sydnėjaus Jaunimo kongreso atstovai
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bendruomenės darbų baruose
DVI VALANDOS LIETUVOJE

Melbourne " Dainos sambūris” kvie
tė mus į savo 42 - ąjį metini koncertą, 
sakydami: "Kur daina - ten Lietuva”. 
Dainavimo tradicija musų tautoje yra 
labai gili ir svarbi. Mūsų tautos 
atgimimą pasaulis pavadino "dainuo
jančią revoliucija". Pernai metais 
Vilniuje, liepos mėnesį Dainų šventėje 
V. Landsbergis, atsisveikindamas su 
šventės dalyviais ir ypatingai su per 
blokadą prasiveršusiomis "keliomis 
kregždutėmis" iš Punsko, Klivlendo ir 
Adelaidės, sakė: "... Tai pavasario 
pranašai... Ateis ir tas didysis 
pavasaris, nutirps ledai, niekas nebe
trukdys mums susirinkti... suskris 
mūsų paukšteliai į gimtąją Lietuvą ir 
ateisime čia, į Vilnių, i Neries vingį, ir 
bus mūsų milijonas dainininkų. (...) 
Neškimės dabar krūtines pilnas dainų, 
vilties ir tikėjimo, kad ta diena 
nebetoli..." Ir suėjome į Melbourne 
"Dainos sambūrio" ir Geelongo "Vil
ties" koncertą, kad toji diena jau 
atėjo.

Vieton šio koncerto apžvalgos iš 
tikrųjų užtektų, jei galėtumėm, dar 
kartą pasiklausyti Melbourno moterų 
"Kaip gražiai mane augino", "Lietu
va", G. Savinos muzika, J. Marcinke
vičiaus žodžiai, ar Geelongo "Oi, 
žirge, žirgeli", ar jungtinio mišraus 
choro dainuotą J. Sibelijaus "Mano 
tėvynė" - kuri esi visų pradžių 
pradžia. Antroje programos dalyje 
"Viltis” padainavo tradicinę J. Nauja
lio "Už Raseinių, ant Dubysos", o 
pirmoje dalyje tuos pačius Maironio 
žodžius L. Abariaus kūrinyje pavadin
tame "Daina” girdėjome Melbourno 
repertuare. Viena melodija ar kita, o 
Lietuva vis tiek ta pati ir ten pat. į ją 
Ir nuvedė mus šis koncertas.

Džiugu buvo "Dainos sambūrio" 
gretose matyti ar ne šešis naujus 
veidus, o Geelongo "Viltis" Melbour
no lietuvių namų scenoje man buvo 
visi nauji veidai. Dainavo jie ir 
atskirai, ir drauge, ir kaip Melbourno 
moterų choras, ir kaip jungtinis vyrų 
choras, ir kaip Melbourno vyrų 
choras. Girdėjome 24 beveik visas 
naujas, tai yra, mūsų scenoje negirdė
tas dainas. Įvertinti jas po vieną, jų 
atlikimo tobulumą, bent jau aš 
nesugebėsiu. Nusimanantieji, girdė 
jau, sakė, kad buvo labai geras 
koncertas. O man jis buvo nepaprastai 
gražus. Dainos pynėsi, viena kitą 
papildytomis ir pratęstomis melodijo
mis ir žodžiais." Užtrauksime dainą, 
lietuviai, sustoję ant Vilniaus kalvų" 
išpildė ankstesnės dainos pažadą 
"dainom papuoškim Vilnių, širdį 
Lietuvos”. Pilna jėgos jungtinio vyrų 
choro daina "Lėk, žirgeli, vėju", 
nuskraidino mus ir į "Mano tėvynę“, ir 
į "Mažutę musų Lietuvą", ir ten "Kur 
namas mūs”

METINIS „DAINOS“ KONCERTAS
Metinis Sydnėjaus lietuvių choro 

"Daina" koncertas, įvykęs Lietuvių 
namuose gruodžio 8 dieną, praėjo 
labai šauniai.

Koncertas prasidėjo Pasveikinimo 
choru iš V. Klovos operos "Pilėnai".

Pranešėja Rasa Blansjaar pristato 
chorą, chorvedžius ir svečius solistus, 
akompaniatorę: "Šiandien musų kon
certą praturtins svečias iš Lietuvos, 
Kauno valstybinio muzikinio teatro 
solistas Mykolas Rekys ir jums visiems 
gerai pažįstama dainininkė Gražina 
Zigaitytė - Hurba; akompanuos pia- 
"Mūsų Pastogė Nr.50 1991J2.16

Programoje nepažymėta, taigi neži
nau kam pasakyti ačiū už režisūrą. 
Apsieita be uždangos kilnojimo daini
ninkams besikeičiant ar pasipildant. 
Laisvas, nuotaikingas įėjimas scenon 
atitinkamam dainų segmentui irgi 
buvo malonus, anksčiau naudoto, 
stiliaus atgaivinimas. Tik gal apsieitu
me ateityje be bavariškų bokalų.

Kyla pagunda lyginti abu chorus, 
gal net daryti išvadas, kuris kuriuo 
atveju yra geresnis. Negalima, manau, 
vertinant, lyginant vieną su kitu, tos 
pačios šeimos vaikus, nors ir iš kito 
miesto. Programoje Geelongo atlikėjai 
paminėti kaip svečiai, kažkurioje 
kalboje - kaip kaimynai, o iš tikrųjų 
tai broliai ir seserys. Gyventų 
viename mieste, tai ir tame pačiame 
chore dainuotų. 0 vis dėlto gerai, kad 
dviejuose choruose dainuoja, vienas su 
antru varžosi. Melbourno "Damos 
sambūris" turi 42 metų istoriją, 
užsitarnautą reputaciją ir pasiektą 
aukštą lygį išeivijos chorų tarpe. 
Geelongo "Viltis" gi - naujagimis, ir 
todėl į juos žiūriu kaip į stebuklą, 
atgimimą. Melbourno "Sambūris" yra 
tradicinis bendruomenės kultūrinio 
gyvenimo ramstis (o gal ir pamatas), o 
Geelongo choras, maždaug dviejų 
metų kūdikis, pakrikštytas "Viltimi”, 
yra įrodymas, kad musų širdyse rusena 
Lietuvos žarija. Tik papūsk - ir ji 
užsiliepsnoja. Gal todėl, kad su 
Melbourno "Sambūriu" gyvename pa
togiai, maloniai, į naujagimį žiūrime, 
jo klausomės atidžiau ir džiaugiamės 
jų repertuaro parinkimu, dialogu 
dainoje, išgautais niuansais, dikcija, 
drausme. Kūdikis yra gerose rankose.

Bandau išvengti besibrukančių sve
timų išsireiškimų ar žodžių: "šoninį 
benefisą" keičiu į "dar vieną naudą". 
Ją pamačiau pobūvyje po koncerto, 
kai užstalės dainose anksčiau dainuo
tas nelietuviškas savo kilme "Pasi
vaikščioti išėjau" ir panašias pakeitė 
lietuvių liaudies dainos ir nepakeičia
ma, visus sujungianti "Ąžuolai žaliuos' 
žemėj Lietuvos". Iš tikrųjų, po dviejų 
valandų Lietuvoje, sąžinė nebūtų 
leidusi dainuoti nelietuvišką talaluš
ką. Tegul ąžuolai visada žaliuoja 
mūsų dainose.

Be sunkaus darbo ir pasišventimo 
neįmanoma pasiekti tokių rezultatų, 
kokius pasiekė Daina ir Viltis. Esu 
tikras, kad ir toliau jie nebijos darbo ir 
netruks jiems pasišventimo. Linkiu, 
tačiau, kad į jų eiles stotų dar 
daugiau naujų dainininkų, kad viltis 
išlaikyti lietuvišką dainą Australijoje 
gyvą neliktų vien viltimi. Jų dainuotos 
dainos žodžiais: "mergužėle mylima, 
nesakyk sudiev". Niekada. Kol esame 
gyvi.

G. Žemkalnis

nistė viešnia Vida Rekienė. Chorui 
diriguos mūsų nepavargstantieji diri
gentai Birutė Aleknaitė ir Justinas 
Ankus".

"Šiais metais ypatingai norisi dai
nuoti, mintimis jungiantis su broliais ir 
seserimis nepriklausomoje Lietuvoje! 
0 lietuviai juk nuo amžių dainavo ir 
liūdesyje, ir džiaugsme, ir ramiai savo 
žemelę ardami, ir kardu ją nuo 
atėjūnų gindami. Dainoje, labiau nei 
istorijos knygose, susikaupė mūsų 
tautos praeities išgyvenimai. Šiandie
nos patirtis ir ateities lūkesčiai bei
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viltys. Todėl dainoje skamba ir ramus 
paukštelių čiulbėjimas, ir paslapties 
pilnas ąžuolų ošimas, ir tyli našlaitė
lės rauda, ir kovon šaukiantis varpo 
gaudimas!.."

Na, o klausėsi pilnutėlė auditorija, 
teko dar ir salę praplatinti, atidarant 
šoninę sieną ir negailint aplodismen-

Moterų choras, diriguojamas B. 
Aleknaitės, padainavo nuotaikingą ir 
pavasarišką "Obelėlė ir upelis" (M. 
Vaitkevičiaus) ir, solo talkinant G. 
Zigaitytei - Burbai, "Ruduo" iš G. 
Gudauskienės ciklo "Metų laikai".

Dirigentė Birutė Aleknaitė.

Vėl susigrupavus į mišrų chorą, 
padainuota J. Gaižausko daina "Tė
viškės klevai".

Toliau mišriam chorui diriguoja J. 
Ankus. Dainuojamos dainos: A. Rau
donikio "Ant Vilniaus kalvų" ir St.

ADELAIDES PENSININKU PADANGĖJE
Adelaidės pensininkų klubas labai 

veiklus. Lapkričio 9 dieną Paradise - 
Newton priemiesčio Thoorndon parke 
buvo surengta iešminė.

Vienuoliktą valandą ėmė rinktis 
iešminės dalyviai. Pats parkas labai 
gražus, didžiulis, besipuikuojantis dir
btiniu ežeru, pasipuošęs gražiais 
takais, medžiais ir krūmais, gal todėl 
žmonių labai mėgiamas. Čia randasi 

Šimkaus harmonizuota lietuvių liau
dies daina "Oi, kas sodai".

Vyrų choras, talkinant M. Rekiui, 
padainavo A. Kleinickio dainą "Daina 
prie laužo" ir smagią nežinomo 
kompozitoriaus dainą "Lėk, žirgeli, 
vėju".

Pirmąją koncerto dalį užbaigė 
mišrus choras, diriguojamas B. Alek
naitės. Choras padainavo B. Kiverio 
dainą "Man skamba toliuos" ir Ūdrio 
dainą iš V. Klovos operos "Pilėnai”, 

solo partiją dainuojant baritonui M. 
Rekiui.

Po pertraukos, antrąją koncerto 
dalį pradėjo solistas Mykolas Rekys. 
Akompanavo Vida Rekienė. Solistas 
padainavo J. Tallat - Kelpšos harmo
nizuotą lietuvių liaudies dainą "Gale 
ulyčios", dainą iš Leharo operetės 
"Šypsenų šalyje" ir ariją iš R.Planket 
operos "Kornevilio varpai" - "kartu 
su saule per pasaulį...", dainavo 
dainininkas, o jam baigus kilo karštų 
plojimų audra.

Po to vėl dainavo mišrus choras, 
diriguojant J. Ankui. Klausytojai 
girdėjo J, Sibelijaus dainą "Mano 
tėvynė", Z. Aleksandravičiaus "Ves
tuvių dainą" ir "Žemė Lietuvos", 
kuriai talkino solistai M. Rekys ir G. 
Zigaitytė - Burba. Dainos viduryje 
dainavo ir klausytojai.

Vėliau mišrus choras, diriguojant B. 
Aleknaitei, padainavo S. Sodeikos 
dainą "Kur namas mūs", L. Povilaičio 
harmonizuotą lietuvių liaudies dainą 
"Pasiplūdo antelė". Šiai dainai solo 
taikino G. Zigaitytė - Hurba. Skam
bėjo ir A. Lapinsko daina "Mažutė 
musų Lietuva", B. Budriūno "Mano 
protėvių žemė", šiai dainai vėl talkino 
G. Zigaitytė - Hurba.

Pabaigoje M. Rekys padainavo šiuo 
metu Lietuvoje labai populiarią dainą 
"Gražiausios spalvos" (muzika ir 
žodžiai K. Vasiliausko). Dainą daina
vo M. Rekys, o refreną atitarė 
klausytojai.

Koncerto pabaigoje svečiams ir 
choro vadovams buvo įteiktos dova 
nėlės. Nežinau, ar jos išreiškė visą tą 
padėką, kurią jautei pasiklausęs chore 
apsilankiusių tautiečių - jie buvo 
sužavėti "Dainos" choru ir kiekvienu 
jo svečiu! B. Žalys 

nemažai įruoštų kepsniams kepti 
įrengimų, stalų su suolais, taigi 
pensininkų klubo valdybos šeimininkės 
netruko svečius aprūpinti. karštais 
kepsniais ir kitais patiekalais.

Oras tą dieną pasitaikė malonūs, 
bendravimas Jaukus ir popietėje daug 
smagių valandų buvo praleista kartu. 
Smagu pensininkams visada susieiti 
krūvon, pabendrauti, pasišnekučiuoti.

 Nukelta į 5 psl.
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ADELAIDĖS PENSININKŲ PADANGĖJE
Atkelta iš 4 psl.

-ooo-
Lakpričio 27 dieną Adelaidės pen

sininkų klubo valdyba vėl suruošė 
iškylą į Blanchetown, kuris randasi 
maždaug už 120 kilometrų nuo 
Adelaidės.

Jau pusę devynių ryte austobusassu 
46 keleiviais išvažiavo nuo Lietuvių 
namų link Blanchetown. Važiavome 
per Barossa Valley vynuogynus, 
miestelius. Nuvažiavome net 79 
kilometrus, kai pasiekėme Nuriootpa. 
Čia sustojome kavutei. Kiek atsipūtą, 
pajudėjome toliau. Oras malonus, 
nekaršta, nelyja. Tačiau gamta po 
poros karštų dienų parudavusi. Tik 
vynuogynai žaliuoja sau lyg niekur 
nieko. Pravažiavome Tanundos vy
nuogynus ir netrukome atsidurti 
Blanchetown.

Blanchtown miestelis randasi visai 
prie Murray upės kranto. Apsuptas 
nemažais nameliais ir karavanų par
kais. Apgyvendintas jis daugumoje 
pensininkais ir šiaip žūklės mėgėjais. 
Sezono metu, sako, miestelis sulaukia 
net 4-5 tūkstančių žūklautojų.

Autobusui sustojus, mus sutiko 
vietinis turistų palydovas ir pramo
nininkas p. Trenatas, kuris įsėdęs 
autobusan apvažiavo kartu visą mies
teli ir papasakojo jo istoriją. Kadangi 
Blanchetown randasi ant Murray upės 
kranto, nameliai laikas nuo laiko būna 
potvynų apsemti. 1954 metais ypatin
gai didelio potvynio metu beveik visas 
miestelis liko vandenyje, todėl daugu
ma jo gyventojų vėliau namus pakėlė 
ant ramsčių. Mūsų palydovas aiškino,

SYDNĖJAUS SAVAITGALIO MOKYKLA
Gruodžio 8 dieną Sydnėjaus lietu

vių namuose 1 valandą įvyko lietuvių 
savaitgalio mokyklos užbaigimas.

Savaitgalio mokyklai per šiuos 
metus vadovavo, šiam kilniam darbui 
iš visos širdies pasišventusi, Jadvyga 
Masiokienė. Vėliau talkon jai atėjo ir 
Nijolė Stašionienė. Mokytoja nepa
miršo pasirūpinti, kad į savo mokslo 
metų užbaigimą mažieji mokiniai 
susirinktų pasipuošę tautiniais rūbe
liais, jų visų rūbeliai tą dieną buvo jei 
ne visai tautiniai, tai bent tautiniais 
motyvais.

Nuotraukoje Sydnėjaus savaitgalio mokyklos mokiniai su mokytoja. Iš kairės: 
Jonathan Lee, Kathryn Birett, seserys Rebecca, Amy ir Daina Dulinskaitės, 
Alice ir Tomas Ellicott, Vilija Jurkšytė, Malissa Belkutė (su mama), mokyklos 
vedėja Jadvyga Masiokienė; antroje eilėje iš kairės: Bettany Kazlauskaitė, 
Jennifer Birett, David Kazlauskas ir Mykoliukas Ellicott (šalia mama).

Nuotrauka Danutės Lee

Tenka pripažnti, kad šiais metais 
savaitgalio mokykla musų spaudos 
buvo tarytum pamiršta. Niekas daug 
apie tai nerašė, o darbas vyko. Ją 
ištisus metus, kiekvieną sekmadienį, 
lankė gan didelis būrelis vaikų. 
Mokyklėlę užbaigė 13 mokinių. Jų 

kad senais laikais čia upe plaukiojo 
nemaža garlaivių. Vėliau pastatytas 
tiltas nusuko visą judėjimą nuo 
miestelio ir taip žvejams jis liko tikru 
rojumi. Ekskursijai pasibaigus, p. 
Trenetas pakvietė mus apsilankyti jo 
plaukiojančiame restorane. Restora
nas kukliai įrengtas kažkada palikta
me keleiviniame kelte. Prieš įžengiant 
į restoraną, apžiūrėjome gražiuose 
aptvaruose bevaikštinėjančias spal
vingas ir baltas povų poreles, kitus 
paukščius. Restoranas įrengtas gra
žiai, jame nedidelė suvenyrų ir meno 
galerija. Pietūs tikrai buvo labai 
puikus, visi, atrodo, liko patenkinti. Po 
pietų buvome paraginti ir žuveles 
pamaitinti. Tiesiog iš plaukiojančio 
restorano balkono įrengta vieta 
karpių maitinimui, o tų karpių ten 
buvo baisi daugybė. Viskas ten buvo 
įdomu - ir vaizdai, ir ypatingai didysis 
tiltas. Mes taip gražiai praleidome 
tame miestelyje laiką, kad nepastebė
jome kaip laikas atėjo judėti link 
namų. Padėkojome savininkams ir 
sulipome autobusan. Pakeliui dar 
kartą sustojome kavutei, o po to 
netrukome vėl atsirasti prie Lietuvių 
namų. Išsiskirstėme didžiai patenkinti 
praleista diena, kas pensininkams 
ypatingai pravartu.

Kaip visada, taip ir šį kartą, 
liekame dėkingi musų pensininkų 
klubo valdybai ir visiems rengėjams už 
sudarytą progą maloniam laiko pralei
dimui. Labai, labai jums ačiū.

O. Baužienė, B.E.M.

amžius nevienodas, todėl mokytojų 
darbas tuo labiau nebuvo lengvas.

Mokslo metų pabaigoje mokytojos 
iniciatyva, tėvų ir senelių prižiūrimi, 
vaikučiai gražiai pasiruošė savo 
mokslo metų užbaigimui. Daug daine
lių buvo tą dieną sudainuota, eilėraš
tukų padeklamuota ir vaikiškų šokių 
pašokta.

Programos pabaigoje Sydnėjaus 
Apylinkės vardu A. Kramilius padėko
jo mokytojai už jos įdėtą darbą, 
pasišventimą, ir visiems kitiems, kurie 
kokiu nors būdu prisidėjo prie šios 

mokyklos darbo. Mokytojai Jadvygai 
Masiokienei buvo įteikta ir simbolinė 
dovanėlė.

Tėvų vardu mokytojoms padėkojo 
Laura Belkienė. Už darbą ir triūsą 
joms buvo įteiktos mažos dovanėlės, 
vaikučiai įteikė po gėlytę.

"... ką mokėjome, tą padarėme - 
štai mūsų darbo vaisiai", - tokiais 
žodžiais baigėsi programa.

O po poros mėnesių mokykla jau vėl 
pradės naujus mokslo metus. Tiksli 
pradžios data dar nėra žinoma, tačiau

PAULINOS DONIELIENĖS JUBILIEJUS

Paulina Donielienė.

Prieš keletą dienų sidnėjietė Pauli
na Donielienė atšventė 85 - ąjį 
gimtadienį. Kilimo nuo Žagarės, iki 
1944 metų ji gyveno Plungėje, o į 
Australiją atvyko 1948 metais.

minėjo kakiuomenEs Šventę
Lapkričio 23 d. Hobarte minėjome 

kariuomenės šventę. Susirinkome'visi, 
kurie kasmet susirenkame, kasmet 

.daugiau pasidabruotais plaukais, pa- 
aukštėjustomis kaktomis, gal kokia 
raukšlele daugiau ant veido, gal kai 
kuriomis dar daugiau pagilėjusiomis. 
Bet susirenkame kas metai savo 
pareigai atlikti, tradiciją išlaikyti.

Minėjimą atidarė Apylinkės pirmi
ninkas Ramūnas Tarvydas, trumpai 
papasakojęs apie šios šventės reikšmę 
ir paragino visus minutės susikaupimu 
pagerbti mūsų karius, gyvus ir 
žuvusius kovoje už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę, nuo kariuomenės 
įkūrimo 1918 metais iki šiol.

Po to Aleksandras Kantvilas buvo 
pakviestas paskaityti tos dienos 
paskaitą. A. Kantvilo paskaitos visada 
įdomios, išsamios ir pagrįstos istori
niais faktais. Jis vaizdžiai papasakojo 
apie kariuomenės gimimą 1918 metais, 
laisvės atkovojimą tais sunkiais laikais 
ir tragedijas - 1940 metų laisvės 
praradimą, 1941 metais kariuomenės 
suskaldymą, kada viena dalis turėjo 
trauktis į Rusijos gilumą ir karą 
praleido kovodami prieš vokiečius 
raudonosios armijos eilėse, o tie, 
kurie liko Lietuvoje įsijungė į pen
kiasdešimt metų trukusią kovą kol 
Lietuvai vėl buvo atkovota nepriklau
somybė.

Jaunimo reikalų atstovė Apylinkės 
valdyboje Teresėlė Šiaučiūnaitė suža
vėjo visus jautriu "Pelenų" deklama-

ISTORINĖ MEDŽIAGA
Renku Australijos lietuvių emi

grantų fotografijas, užrašus, dieno
raščius ir laiškus. Siųsti galite adresu: 
Jurgis Janavičius, 18 Western Ave., 
Nrth. Manly, NSW 2100.

Surinktoji medžiaga bus eventualiai 
perduota kultūrinėms organizacijoms 
ir įstaigoms Lietuvoje.

J. J.
"Musų

sekančiais 
mokyklėlę. 
Juk mūsų 

ateitis!

jau dabar raginame tėvus ir senelius 
pašvęsti valandėlę laiko savo vaikams, 
anūkėliams - ątvežkite 
metais juos į savaitgalio 
Tai mūsų visų pareiga, 
vaikai, anūkai yra musų

Ponia Donielienė yra pensininkų 
būrelio narė, aktyviai dalyvauja 
Moterų socialinės globos draugijoje, 
lankydama ligonius. Pastaraisiais me
tais nemaža aukų ji perdavė Lietu
von: Rainių kankinių koplyčios staty
bai ji paaukojo 10.000 rublių, Kauno 
"Caritas" organizacijai - 5.000 rub
lių, Plungės Liurdo atstatymui - 3.500 
rublių, o keletą kitų organizacijų bei 
mstitucijų Paulina Donielienė parėmė 
mažesnėmis, tačiau tūkstantinėmis, 
sumomis. Jos pavardę neretai galima 
pamatyti Ir Australijos lietuvių auko
tojų sąrašuose.

Sydnėjuje gyvena jos sūnus dr. 
Vytautas Doniela, dukra Danutė 
Karpavičienė, anūkė Laura Belkienė 
ir proanūkė Melissa Belkutė. Anūkė 
Ramona Kubilienė gyvena Adelaidėje.

Šiai nuoširdžiai ir kilniaširdiškai 
mūsų tautietei jos garbingo jubiliejaus 
proga linkime tvirtos sveikatos, dar 
daug gražių ir laimingų gyvenimo 
metų. Telydi jos dienas mieli ir kilnūs 
darbai, vaikų ir vaikaičių meilė bei 
rūpestis.

"Mūsų Pastogės" 
redakcija

virau, o Elzytė Willson padeklamavo 
eilėraštį "Kareivis". Nors Elzytei 
metų dar nedaug, ji čia gimusį ir 
augusi;J bet mamytės ir senelės ."'' 
pastangomis išaugo lietuviškoje dva
sioje, puikiai kalba lietuviškai ir 
deklamuodama į eiles sudėjo vsą savo 
sielą ir širdį.

Po deklamavimo, Bonifacas Šikšnius 
įjungė magnetofoną ir pasiklausėme 
gražių, dabar Lietuvoje dainuojamų 
dainų. Juozas Paškevičius pasveikino 
gimtadienį atšventusius lapkričio mė
nesį. Tokių atsirado visas būrelis.

Petras Šiaučiūnas padarė pranešimą 
apie išvykos Lietuvon organizavimo' 
reikalus. Prie šios kelionės prisidėti 
žada nemažas būrelis ten dar niekada 
nebuvusių ir tokių, kurie Lietuvoje 
jau lankėsi. Pirmininkas savo praneši
mus užbaigė kviesdamas visus apsi
lankyti Kalėdinėje eglutėje, kuri vyks 
gruodžio 7 dieną. Minėjimas baigtas 
visiems giedant Tautos himną.

Nors oficialiai minėjimo programa 
buvo šiek tiek trumpoka, ją užbaigę 
dar ilgai vaišinomės Juozo Paškevi
čiaus suruoštais užkandžiais ir prisi
minėme laikus, kai gėrėjomės Lietu
vos kariuomene, o tie, kuriems teko 
joje tarnauti, kaip Stasys Domkus, 
Dominikas Gašlūnas, Aleksandras 
Kantvilas ir Jonas Živulinskas, papasa
kojo apie savo patirtus pergyvenimus 
toje tarnyboje.

S. Augustavičius

Prašom nepamiršti 

užsimokėti

99Mūsų Pastogės46

prenumeratą.

Pastogė" Nr.50 1991.12.16 pusi. 5
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gSPORTAS
1991 M. ŠACHMATŲ TURNYRAS

Sydnėjaus lietuvių namuose gruo
džio mėnesio 4 dieną baigėsi tradicinis 
8 - nių ratų viešas turnyras 
šveicariška sistema V. Mikėno taurei 
laimėti.

Šiais metais, palyginus su pereitais, 
turnyre dalyvavo perpus mažesnis 
skaičius dalyvių. Žaidė tik 23 
žaidėjai. Varžybas sėkmingai vedė 
Stasys Rimkus. Pirmąja vieta, su 6,5 
taškų iš 8 galimų, pasidalijo filipinie
tis Raul Samar ir sydnėjiškis Don 
Keast.

Raul Samar laimėjo V. Mikėno 
taurę ir viešo turnyro titulą, naudo
jantis lygiosiomis baigusių varžybų 
sulaužymo sistema. Lietuviai V. 
Patašius, dr. I. Venclovas, J. Jencius 
liko turnyro lentelės viduryje.

—o(>o—
Labai trūksta mokyklinio amžiaus 

lietuvių žaidžiančių šachmatais. Ar 
nebūtų gerai, jeigu šachmatais butų 
žaidžiama savaitgalio mokykloje? Su-

Šachmatų turnyro organizatorius
S. Rimkus. "*

vidurinėse mokyklose šachmatų pa
mokos labai populiarios. Australijoje 
musų mokykla taip pat suteiktų daug 
naudos šachmatų sportui lietuvių

Nuotraukoje iš kairės: Lietuvių namų menedžeris P. Kapočius VI. Mikėno 
taurę įteikia turnyro nugalėtojui Raul Samar. Nuotraukos viduryje Jolanta 
Burneikytė.

prantama, kad savaitgalio mokyklose 
dėl laiko ir patalpų stokos, sportuoti 
sunkoka, tačiau viena ar kita šachma
tų pamoka labai tiktų.

Lietuvoje daugumoje pradžios ar

tarpe. Mokytojai, ruošiant jaunimą 
ateičiai, atkreipkite į tai dėmesį.

S. Rimkus
Sydnėjaus lietuvių šachmatininkų 

klubo sekretorius

„KOVO“ GOLFININKŲ PAGERBIMAS
Gruodžio 7 dieną Sydnėjaus lietu

vių namuose įvyko, jau virtęs tradici
ja, "Kovo" golfininkų klubo metinis

pagerbimas. Koviečiai golfininkai 
turbūt patys pavyzdingiausi ir draus
mingiausi sportininkai ne tik Sydnėju-

Sydnėjaus sporto klubo " Kovo" golfo sekcijos valdyba. Nuotraukoje iš kairės: 
Kostas Bagdonas, Liuką Petrauskas, Jeronimas Belkus, James Pocock ir Rimas 
Jurkūnas. . Nuotrauka Birutės Aleknaitės
"Mūsų Pastogė" -Nr.50 1891.12.16 pusi. 6 ■

41 - SIOS SPORTO ŠVENTĖS PROGRAMA

KETVIRTADIENI, GRUODŽIO 26 D.
Dalyvių registracija Lietuvių namuose nuo 10 vai. ryto.

PENKTADIENI. GRUODŽIO 27 D.
KLUBŲ ATSTOVŲ INFORMACINIS POSĖDIS - 8 vai. ryte, Lietuvių 

namuose 128 Doure St., North Geelong.
L', v o n j Sue.'j.
IŠKILMINGOS PAMALDOSSt. Johns bažnyčioje - 10 vai. ryte, St. David 

St., North Geelong. Pamaldas atnašaus kun. dr. P. Dauknys, giedos, G. 
Pranauskienės vadovaująs, Geelongo choras "Viltis". Visi klubai dalyvauja 
organizuotai ir su vėliavomis.

IŠKILMINGAS ŠVENTĖS ATIDARYMAS - 1 vai. po pietų, Corio 
Leisuretime Centre, Anakie Rd. Šoks, B. Liebich vadovaujami, Jaunučiai 
šokėjai, himnus ir dainas atliks. G. Pranauskienės vadovaująs, Geelongo 
choras "Viltis", invokacija kun. dr. P. Dauknio.

KREPŠINIO VARŽYBOS prasidės tą pačią dieną, 2 vai. po pietų.

SPORTININKU VAKARIENĖ ir po vakarienės disko šokiai - 6.30 vai. 
vakare, Golf View hotel - motel, Thompson Rd.

ŠEŠTADIF.Nį, GRUODŽIO 28 D.
ALFAS ir KLUBU ATSTOVŲ POSĖDIS - 10 vai. ryte Corio Leisuretime 

Centre.

KREPŠINIO ir TINKLINIO VARŽYBOS - 10 vai. Corio: Leisuretime 
Centre.

BILIJARDO VARŽYBOS - 10 vai. ryte, Golf View hotel - motel.

"BUSH DANCE” ŠOKIAI, kapela "Heritage" gros ir lietuviškas tautinių 
šokių melodijas - 7 vai. vakaro. Lietuvių namuose. Bilieto kaina asmeniui - 10 
dolerių.

SEKMADIENI, GRUODŽIO 29 D.
PLAUKIMO VARŽYBOS - 8 vai. ryte, Norlande Waterworld, Cox Rd., 

Norlane.

GOLFO VARŽYBOS - 8.30 vai. Geelong Golf Course, Ballarat Rd.

KREPŠINIO IR TINKLINIO VARŽYBOS - 10 vai., Corio Leisuretime 
Centre.

STALO TENISO VARŽYBOS - 10 vai. ryte. West Geelong Table Tennis 
Centre, Church St.

LAUKO TENISO VARŽYBOS - 10 vai. ryte. Geelong Golf Club Tennis 
Court, Thompson Rd.

PIRMMADIENį, GRUODŽIO 30 D.
GOLFO VARŽYBOS - 8.30 vai. Geelong Golf Course.

SKVOŠO VARŽYBOS - 9 vai. ryte, Corio Leisuretime Centre.

KREPŠINIO ir TINKLINIO VARŽYBOS - 9 vai. ryte.

ANTRADlENį, GRUODŽIO 31 D.
KREPŠINIO VARŽYBOS, rinktinių sudarymas - 11 vai. ryte.

IŠKILMINGAS SPORTO ŠVENTĖS UŽDARYMAS, dovanų įteikimas - 3 
vai. po pietų.

NAUJŲ METŲ BALIUS - 8 vai. vakaro, Centenary Hall, Cox Rd., Norlane. 
Salėje veiks oro vėdinimas, stalai po 12 vietų ir juos užsakyti galima pas 
"Vyčio" klubo kasininką L. Bungardą tel. (052) 783 865. Bilieto kaina 25 
doleriai, tikriems studentams 20 dolerių.

TREČIADIENI, 1992 M. SAUSIO 1 D.
ATSISVEIKINIMO GEGUŽINĖ-IEŠMINĖ - 12 vai. Eastern Gardens 

Circuit. Bilietų kaina 5 doleriai. Jeigu bus norinčių, toje pačioje vietoje bus 
galima pravesti "Fun Run".

K. Starinskas
Sporto klubo "Vyčio" sekretorius

je, bet, aš manau, ir visoje Australijos 
lietuvių bendruomenėje. Tai klubas 
"Kovo" klube, turintis savo tarpe 35 
nuolatinius narius, o vykstant varžy
boms, jų būna virš penkiasdešimties. 
Iki šiol šiame klube daugumoje buvo 
vyresnio amžiaus koviečiai, kitų 
sporto šakų veteranai, tačiau Jau 
dabar į klubo veiklą įsitraukia ir 
jaunesnieji. Reikia pasakyti, kad jie 
ne tik įsitraukia į klubo veiklą, bet 
daugeliu atveju parodo ir pranašumą, 
laimi varžybas. Vienas iš geriausių

klubo Jaunių - 1b metų M. Venclovas, 
žinomų "Kovo" sportininkų N. ir I. 
Venclovų sūnus. M. Venclovas laimėjo 
"A" klasės varžybas, 1991 metų klubo 
čempionatą ir su savo draugu šešiolik
mečiu E. Viržintu - porinį čempiona
tą.

Metų eigoje klubui vadovavo kovie- 
tis veteranas krepšininkas ir tlnklinin- 
kas, dabar tapęs golfininkų, J. Belkus. 
Klubo komitete buvo: sekretorius R. 
Jurkūnas, iždininkas J. Pocock,"foriĮ.-

N ūkei ta į 7 psl..
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VLIKO SEIME.
Atkelta iš 2 psl, 
nuosavybių šeimininkams, kurie jau 
seniai gyvena užsienyje, nebeturi 
Lietuvos pilietybės ir praranda teises 
j turėtą nuosavybę ir jų įpėdiniai. Čia 
G. Vagnorius taipgi pareiškė, kad tas 
įstatymas bus peržiūrimas ir nebūsią 
nuskriausti turėtų nuosavybių savi
ninkai.

Pasisakė prieš dabar Lietuvoje 
įsigalėjusią "opoziciją", kuri neduoda 
nieko pozityvaus, neturi savų išmąs
tytų programų, valstybingumo, o 
vykdo griaunamąjį valstybės darbą, 
sunkina vykdyti planus. Didžiausias 
Lietuvos rūpestis - ekonomika: neda- 
tekliai, kylantis žmonių nepasitenki
nimas. prekių stoka, tačiau patys 
žmonės dirbti nenori ir tuo pačiu 
vyksta infliacija. Tačiau jis manąs, 
kad tie sunkumai busią įveikti. G. 
Vagnorius žadėjo paramą musų amba

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerb. Redaktoriau.

"Mūsų Pastogės" 44 - me numeryje tilpo p. J. P. Kedžio laiškas, kuriame jis 
kritiškai žvelgia į mano pranešimą apie Lietuvą, darytą š. m. spalio 13 d. 
"Musų Pastogės" popietėje, Sydnėjaus lietuvių klube. Tame pačiame "M. P." 
numeryje aš atsakiau, kad p. J. P. Kedys man priskiria teiginius, kurie nėra 
mano.

Pono Kedžio priekaištai matomi ir kitur. Lietuvoje išeinančio " Kauno aido" 
39 - me numeryje jis spausdina panašų, bet ilgesnį rašinį, kuriame, pavyzdžiui, 
sako, kad "Dr. V. Doniela visiškai sutaria su Gorbačiovu". Apskritai, tame 
rašinyje jis man priskiria pažiūras, kurios man pačiam yra vised svetimos.

Savo rašinyje p. J. P. Kedys atkreipia ir Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto dėmesį: "Reikia pažymėti, kad dr. V. Doniela yra vienas iš 
Australijos lietuvių bendruomenės narių, vykstąs į atkurtą Kauno Vytauto 
Didžiojo universitetą dėstyti filosofijos. Kiek čia anksčiau minėta filosofija 
prisideda prie Lietuvos ūkio ir politinio gyvenimo atstatymo, tenka labai 
suabejoti".

Šitaip padėčiai plečiantis, esu priverstas į reikalą žiūrėti labai rimtai. 
Asmenis, žinančius apie publikacijas bei svarbesnius atgarsius šiame 
kontekste, prašyčiau mane informuoti.

Vytautas Doniela

sadoms JAV ir konsulatams JAV, 
Kanadoje. Išeivijoje turimas vienas 
kitas milijonas esą problemos neiš
sprendžia ir valstybės mastu tai menki 
resursai. Lietuvos vyriausybė pasiry
žusi padėti išeivijai, o ypač užsienyje 
veikiančių ambasadų ir konsulų 
išlaikymui.

Lapkričio 2 dienos vakare, po seimo 
posėdžių, ruošimo komitetas, vado
vaujamas dr. Leono Kraučeliuno. 
Hiltono viešbutyje suruošė vakarienę 
ministro pirmininko Gedimino Vagno
riaus garbei. Vakarienėje dalyvavo 
diplomatinė tarnyba ir VLIK'o valdy
bos, tarybos. Tautos fondo nariai. 
Viso apie 60 asmenų.

Trumpas sveikinimo kalbas pasakė 
Lietuvos ambasadorius JAV S. Lozo
raitis, Lietuvos ambasadorius Jungti
nėse Tautose A. Simutis, VLIK'o 
pirmininkas dr. K. Bobelis. Kalbėju
sieji pasveikino vyriausybės vadovą, 
pasidžiaugė jo dalyvavimu VLIK o 
seime, trumpai suminėjo pastangas,

Informacija
PRANEŠIMAS

Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimna
zija 1992 m. gegužės 15 - 17 dienomis 
ruošia savo 70 metų sukaktį.

Visi buvę šios gimnazijos mokiniai 
kviečiami dalyvauti minėjime - tą 
dieną gimnazijai bus grąžintas Vytau
to Didžiojo vardas.

padedant atgauti nepriklausomybę. G. 
Vagnorius pasidžiaugė galįs pabūti 
drauge su mumis ir įteikė S. 
Lozoraičiui, A. Simučiui, dr. K. 
Bobeliui. G. Lazauskui ir dr. L. 
Kraučeliūnui kuklias dovanėles - 
Lietuvos menininkų grafikos paveiks
lus. Pabendravimui, su humoro intar
pais, vadovavo šeimininkas dr. L. 
Krlaučeliunas.

Sekmadienį ministras pirmininkas su 
palyda ir mūsų diplomatinė tarnyba 
dalyvavo iškilmingose pamaldose šv. 
M. Marijos gimimo šventovėje Mar- 
guette Parke, kur Iškilmingas pamal
das atlaikė kun. klebonas Jonas 
Kuzinskas. o parapijos choras pagie
dojo gražias giesmes. Chorui vadova
vo muz. A. Linas. Lietuvaitėms 
padėjus prie kryžiaus vainiką, pager
biant žuvusius didvyrius už Lietuvos 
laisvę, ministras pirmininkas tarė 
trumpą kalbą, vertinančią tautos 
ryžtą, drąsą ir tėvynės sūnų sudėtą 
auką.

Vakare ministras pirmininkas turėjo 
dalyvauti jo garbei suruoštame poky
lyje Martinique restorane, tačiau 
vėliau paaiškėjo, kad jis su palyda, 
niekam nepranešęs ir neatsisveikinęs, 
sekmadienį per pietus išvyko į 
O’Hero aerouostą ~ ir išskrido ' į 
Lietuvą. Tas įvykis paliko nemalonų 
įspūdį Čikagos lietuvių tarpe.

Dėl smulkesnių detalių rašykite 
gimnazijos direktoriui tiesiai į Klaipė
dą: Dr. Romui Bloškiui, K. Donelaičio 
vidurinė mokykla, Neries gt. 1, 
Klaipėda, Lietuva (tel. 0011 701 261 
12318), arba: Vincui Bakaičiui 42 
Slatyar Av„ Bundall 4217, Gold Coast 
(tel. 075 971 235).

Aukos 
Mūsų Pastogei 
„Mūsų Pastogei" aukojo

J. Kecorienė SSW $10
R. Lokys NSW 810
O. Baužienė SA 8100
K. Butkus NSW 850
B. Kaminskas vic. 810
A LB Canberros

Apylinkės valdyba ACT $50
A. J. Jasaitis NSW $10
A. R. Pomeringas Qld. $20
F. Panks NSW $10
Klaudija Vanagas SA $10
J. Beinoravičius SA $10
J. Usonis NSW $10
O. Aleknienė Vic. $10
A. Viknlus Tas. $20
M. Kviklienė Qld. $10
O. Kuprienė NSW $20
E. 1. Brilingas NSW $10
V. Mikelaitis Tas. $10
E. Grušienė NSW $10

50 dolerių aukojo J. Barkienė - a.a. 
Liudo Barkaus atminimui.

Gauta 250 dolerių auka per J. 
Gailių (Vic.) - a.a. Kazio Šimkevi- 
čiuas - Šimkaus atminimui.

Nuoširdžiai dėkojame už aukas 
mūsų laikraščiui.

"Mūsų Pastogės" 
redakcija

„KOVO“ GOLFININKŲ PAGERBIMAS
Atkelta iš 6 psl.
handicap" išlygintojasdr. L. Petraus
kas ir narys K. Bagdonas. Per metus 
klube buvo suorganizuotos kelios 
išvykos, žaista su sostinės ir kitų 
miestų lietuviais golfininkais, visuo
met dalyvauta ir lietuvių sporto 
šventėse. Jei su jaunesniais sportinin
kais visada iškyla sunkumų dėl 
dalyvavimo vienose ar kitose varžy
bose, treniruotėse Ir kituose bendruo
se subuvimuose, tai su "Kovo” 
golfininkais to niekuomet nėra. Jie 
visada žaidžia ir sąžiningai moka 
nario mokestį. Lyja ar nelyja, vėjai ar 
saulė kaitri, jie reguliariai dalyvauja 
savo savaitinėse žaidynėse ir su 
jumoru džiaugiasi savo golfo žaidimu. 
Tai tikrai puikus pavyzdys visiems 
Australijos lietuvių sportininkams. Jų 
sportinė dvasia tokia, kokią mes 
turėjome atvykę į Australiją, kai visų 
šakų sportininkai buvo pilni dar iš 
Lietuvos atsivežto sportinio entu
ziazmo ir, kartu su juos remiančia 
lietuvių bendruomene, kėlė lietuvio 
sportininko ir Lietuvos vardą. Kaip tik 
tai ir išlaikė mūsų lietuviškuosius 
klubus Australijoje iki šių dienų. 
"Kovo” golfo klube yra nemaža dalis 
mišrių šeimų, ir net visai ne lietuvių, 
tačiau jie visi čia jaučiasi kaip savi ir 
bendrauja tikrai gražiai.

Oficialiąją golfinlnkų pagerbimo 
dalį pradėjo klubo pirmininkas, jų 
vadinamas kapitonu, Jeronimas Bel- 
kus. Su jumoru jis papasakojo apie 
atskirus žaidėjus ir tarp rimtų, ir už 
žaidimą laimėtų dovanų, jis atski
riems žaidėjams įteikė jumoristines 
dovanėle?. Be pirmininko, dovanas 

įteikė ir sporto klubo " Kovo" pirmi
ninkas E. Lašaitis, dr. L. Petrauskas ir 
A. Laukaitis. Dovanas gavo: "Guz
zlers" taurę - dr. I. Venclovas ir A. 
Šimaitis; už porinį laimėjimą "Ežy" 
klubo dovaną - M. Venclovas ir E. 
Viržlntas; čempionų taurę jau 7 metus 
iš eilės laimėjo V. Binkis; "A" klasės 
dovaną - M. Venclovas, "B" klasės 
dovaną J. Liutikas. Komandinę taurę 
laimėjo: kapitonas J. Belkus, G. 
Sauka, J. Pocock ir V. Vaičiulis, 
paskatinimo dovaną - A. Šepokas, 
dovaną "Vienas prieš vieną" - V. 
Burokas, 91 - Jų metų klubo čempiono 
dovaną - M. Venclovas. Kitas įvairias 
dovanas gavo: V. Vaičiulis, K. 
Bagdonas, B. Aleknaitė, D. Newman, 
J. Endzikov, G. Sauka, A. Šimaitis.

Visas golfinlnkų pagerbimas vyko 
labai gražioje ir draugiškoje nuotai
koje, dalyvavo apie penkiasdešimt 
narių ir svečių. Prie puikių švediško 
stalo vaišių, troškulį malšinant įvai
riais tautiniais (kaip ir tinka iškiliam 
golfo sportui) gėrimais ir visa tai 
pasaldljant skaniais tortais, su dar 
gražesniu jumoru J. Belkui visa tai 
įspūdingai pravedant, šiuos metus 
koviečiai golfininkai pabaigė tikrai 
labai gražiai. Linkėdamas ir toliau 
taip gražiai gyvuoti ir būti pavyzdžiu 
kitiems sportininkams, aš tikiu, kad ir 
sekantieji metai koviečlams sporti
ninkams bus tokie laimingi ir sėkmingi. 
O galgi jau ir Lietuvoje atsiras golfo 
aikštelės ir mūsų golfininkai pasirodys 
ir užmegzs draugiškus santykius su 
Lietuva. Tad ačiū labai ir viso 
geriausio jums.

Ant. Laukaitis

PADĖKA
Mirus sunui

A + A. Algiui Švirinui
nuoširdžiai dėkojame visiems pareiškusiems mums užuojautą ir 
suraminimą liūdesio valandoje.

Esame dėkingi kunigui P. Martuzui už atlaikytas gedulingas šv. 
Mišias ir atliktas laidotuvių apeigas. Dėkojame visiems, užpirkuslems 
šv. Mišias už Algio vėlę, A. Kramiliui ir choristams už giesmes ir 
vargonų muziką laike šv. Mišių.

Dėkojame ponioms, padėjusioms suruošti šermenų užkandžius: 
Onutei Lėverienei, Juzei Penkaitienei, Juzei Šatkauskienei, Jadvygai 
Mickienei, Stasei Šiurkienei, Danutei Lee ir Genei Genienei.

Mes liekame dėkingi visiems, atvykusioms palydėti Algį į amžino 
poilsio vietą, dėkojame už vainikus ir gėles.

Vytautas Švirlnas ir sūnus Leonas

A. + A. Vytautui Sapkai
mirus, jo žmoną Nelę nuoširdžiai užjaučia

Milda Vaškevičienė

A. + A. Vytautui Sapkai
mirus, žmonai Leonillai ir šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

Sydnėjaus lietuvių klubo valdyba

A. + A. Algiui Švirinui
mirus, gilią užuojautą reiškiame jo tėvui Vytautui ir broliui Leonui.

Sydnėjaus bilijardo klubo nariai

Musų Pastogė" Nr.50 1991.12.j6 pusi. 7
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Informacija
SYDNEJUJE

PRANEŠIMAS
Ir šiais metais per SBS 2EA radijo 

stotj, graikų programos metu, 15 
minučių bus perduodamas prelato P 
Butkaus žodis tikintiesiems Kalėdų 
švenčių proga.

Transliacija prasidės gruodžio 24 
dieną, antradienį, 7 vai. vakaro.

Inf.

Padėka
Sydnėjaus choro "Daina" metinio 

koncerto proga Ona Lėverienė chorui 
aukojo 50 dolerių, Ona Grosienė - 100 
dolerių.

Nuoširdžiai dėkojame aukojusioms 
ponioms. ■ Choro "Daina"

valdyba
PAGALBA LIETUVAI

PRANEŠIMAS'
Pranešame, kad Australijos Švieti

mo ministerijos potvarkiu, lietuvių 
kalba įvesta į abitūros egzaminus 
(H.S.C.) lygiateisiai su visais kitais 
Švietimo ministerijos nustatytais pri
valomais dalykais. Kiekvienas lietuvis 
jaunuolis ar jaunuolė gali baigti 
australišką gimnaziją su lietuvių 
kalbos pažymiu. Taip pat kiekvienas 
mokinys turi progą klasėje giliau 
susipažinti su lietuvių tautos istorija, 
kultūra.

Norintieji studijuoti lietuvių kalbą, 
registruojasi vasario 1 dieną (šešta
dienį). Registracija vyks Strathfield 
Girls High School, Albert Rd., 
Strathfield, nuo 9 vai. iki 11 vai. ryto.

Mokslas prasideda vasario 8 dieną 
(šeštadienį), 8.30 vai. ryto ten pat.

Dvyliktųjų metų (Year 12) studen
tams mokslas prasideda vasario 1 
dieną.

Dėl informacijos galite skambinti 
tel. 332 1471.

A. Veščiūnaitė - Janavičienė 
Sydnėjaus lituanistinių kursų 

vedėja
PRANEŠIMAS

Pakartotinai pranešu "Pasaulio lie 
tuvio" prenumeratoriams, kad priimu 
metinės prenumeratos mokestį.

Kiek žinoma, visi prenumeratoriai 
yra gavę "Pasaulio Lietuvio" aplink
raštį, kuriuo prašoma apsimokėti 
prenumeratą ir, pagal galimybę, 
paremti auka, kadangi žurnalas per
gyvena finansiniai sunkias dienas.

Mokant "Pasaulio Lietuvio" prenu
meratos mokesti, prašau visus prisidė
ti auka, kuriai bus išrašytas pakvita
vimas, visi pinigai pakeisti i amerikie
tiškus dolerius ir išsiųsti vienu bendru 
čekiu 1992 metų sausio mėnesį.

B. Stašionis 
Sydnėjaus bibliotekos 

vedėjas

Fondui "Pagalba Lietuvai" per 
Sydnėjaus Apylinkės valdybą aukojo:

700 dolerių - A. Prašmutas;
100 dolerių - S. Radzevičius.
Dėkojame visiems, aukojusiems 

Lietuvai.
J. Mickienė

Sydnėjaus Apylinkės 
valdyba

AUKOS
Lietuvos vaikų invalidų ir našlaičių 

fondui lapkričio mėnesį aukojo:
500 dolerių - Sydnėjaus lietuvių 

namu biblioteka, per B. Stašionj;
150 dolerių - Adelaidės lietuvių 

katalikių moterų draugija;
100 doleriu - D. G. ir E. 

Lomsargiai;
50 dolerių - Adelaidės lietuvių 

šokėjos senjorės;
20 dolerių - V. Mališauskas. 

Brisbane.
Nuoširdžiai dėkojame už aukas.

D. Baltutytė
" Vilties" draugijos 
atstovė Australijoje

PADĖKA
Dėkoju M. Radzevičienei, Lietuvos 

Respublikos konsulato išlaidoms pa
aukojusiai 100 dolerių.

Konsulatas veikia savanoriško, ne
apmokamo darbo pagrindu. Australi
jos lietuvių aukos padeda padengti 
neišvengiamas konsulato išlaidas, 
pav., telefono, fakso, pašto ir t. t. 
Lietuvos Respublikos konsulatas tai 
viena iš akivaizdžių Lietuvos valsty
bingumo išraiškų. Australijos lietuviai 
tai supranta, kadangi aukos gaunamos 
iš įvairiausių Australijos vietovių.

Visiems rėmėjams linkiu linksmų 
šventų Kalėdų ir laimingų Naujų 
metų. Visiems nuoširdus ačiū.

Dr. A. Kabaila 
LR garbės konsulas

r s’ydnėjauŠuėtuvTų^ 
į NAMUOSE j 
I 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 II - |

KALĖDŲ EGLUTĖ
klubo narių vaikams iki 12 metų amžiaus ruošiama 22.12.1991

BENDROS KŪČIOS ' |
ruošiamos 124.12.91, 7 vai. p. p. Registruotis klube iki 17.12.91. I 

Vakarienės kaina 14 dolerių asmeniui. J

NAUJŲ METŲ BALIŲ
I klubas ruošia gruodžio 31 d. vakare. Jūsų laukia skani, 2 patiekalų I 
I vakarienė ir vynas. Gros gera kapela.
i Linksminsimės nuo 8 vai. vak. iki 1 vai. ryto. Bilietai $25 asmeniui. I 
I Prašom bilietus įsigyti ir stalus užsisakyti iki 22.12.1991 klubo I 
I raštinėje.

ŠVENČIŲ METU KLUBAS ATIDARYTAS:
Antradienis - 24.12.91 - nuo b vai. p. p.
Trečiadienis - 25.12.91 - uždaras
Ketvirtadienis - 26.12.91- nuo 12 vai. p. p.
Antradienis - 31.12.91- nuo 5 vai. p. p.
Trečiadienis - 1.1.92 - nuo 12 vai. p. p.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
Naujųjų metų išvakarėse Melbourne lietuvių klubas bus atidarytas, 

todėl maloniai kviečiame Naujus metus sutikti Lietuvių namuose.
Baras tą vakarą jus aptarnaus gėrimais. Galėsite pasivaišinti savais 

užkandžiais. Vyks šokiai, gros gera muzika.
(ėjimas aukomis. Pradžia 8 vai. vakaro. Stalus galite užsisakyti iki 

gruodžio 22 dienos pas F. Sodaitį tel. 569 9578 arba pas K. Lyniką tel. 
848 5663.

Melbourne lietuvių klubo valdyba

REWRITE 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, 
mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, 
stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. 
Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC. 
44 - 50 Errol Street,North Melbourne, Vic. 3051 

Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu: 
P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

TIESIOGINĖS KELIONĖS
Į VILNIŲ

KAD IŠVENGTUMĖTE NUSIVYLIMO, UŽSISAKYKITE 
BILIETUS PAS MUS JAU DABAR.

Jei kviesite savo giminaičius ar draugūs, 
mes jums patarnausime pagal naujausias kainas ir maršrutus.
* Pas mus. žemos oro linijų kainos į visus kraštus, įskaitant 

Lietuvą - Estiją - Europą - JAV - Kanadą - Pietų Ameriką ir 
kelionę aplink pasaulį.

* Organizuojame ekskursijas (tours).
* Parūpiname nakvynę (sustojimus) Eurail viešbučiuose.
* Rūpinamės automašinų nuoma.
* Padedame apdrausti svečių sveikatą.
* Organizuojame grupines ekskursijas.

Kreipkitės į mus visais kelionių reikalais:

48 The Boulevarde, Strathfield 2135. 
Tel. 7453333 Lie. Nr. 2TA 000 888.

Fakso Nr. (02) 7453 237.

Darbo dienos:
nuo pirmadienio iki penktadienio

8.45 vai. ryto iki 5.15 vai. vakaro.
Telefonu atsakome 24 valandas per 

parą. Kalbame ir rusiškai.

JŪSŲ AGENTAS KELIONĖSE į LIETUVĄ IR UŽ JOS.
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