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Iškelkim vėliavas!
iškelkim, sesės, broliai, savo širdis 
šventės saulei!

Tautos Dvasia, 
ta paslaptingoji, dinamiška jėga, 
gyvybę tautai telkianti, 
tegu užviešpatauja salę šitą.
Tegu sudrebina visus šia esančius, 
kaip vėjas girioje prieš audrą 
kad sudrebina medžius, 
kaa liktų širdyje kiekvieno 
lyg žaibu įrašyta-.
Lietuva šaukia mus!

Lietuva šaukia mus 
budėti, dirbti ir aukotis, 
kad ji pasaulio tautų tarpe 
pajėgtų atsistoti drąsiai, 
stovėtų išdidžiai, 
kaip stovi ąžuolai seni.

Iškeikiu) vėliavas!
Pasveikinkim garbinguosius svečius 
iš Lietuvos.
iš lietuvybės centrų užjūriuose, 
iš visų musų krašto miestų! 
Sujunkime rankas, 
sujunkime mintis, 
sujunkim širdis

.ir švęskim didžiąją
Australijos lietuvių šventę! - - -

Iš visų šalių
suneškim čia tartum vainiką derliaus
lietuviškos kultūros darbus
ir švęskime
Australijos lietuvių šventę, 
ir švęskim šventę Lietuvos.-------

naujas vagas 
/ praskynėm, 

šalis. -

Dainuokime senas dainas tėvynės 
ir rungtyniaukim sporto aikštėj, 
raskim laiko paklausyti, kokiais 
žodžiais 
mums rašytojai kalbės, 
o energijai jaunystės leiskim 
linksmai išsilieti
tautiniu šokių žingsniuose, pynėse ir 

vingiuos, 
nes šventiško lietuviškos sielos 
nusiteikimo niekas nesudrums! 
Mus džiugins, keis ir jaudins 
nujautimas, 
kad mes tėvynei reikalingi 
ir kad tėvynė - reikalinga mums!

į Australijos Lietuvių dienas atvykusį prof. V. Landsbergį aerodrome 
pasitiko ALB Krašto valdybos pirmininkas V. Martišius, dr. A. Kabaiia ir 
būrys tautiečių. Nuotrauka: A. Burneikio

DIDŽIAI GERBIAMI PROFESORIAU LANDSBERGĮ IR PONIA 
LANDSBERGIENE, BRANGŪS SVEČIAI IŠ LIETUVOS, MIELI AUSTRA
LIJOS LIETUVIAI.

LIETUVIU DIENŲ RENGIMO KOMITETO PIRMININKO ALIAUS 
MIGAUS ŽODIS, ATIDARANT 17-S1AS LIETUVIŲ D1EN ASSYDNEJUJE 

1992.12.26

Man tenka didelis malonumas pasveikinti jus visus, suvažiavusius iš toli ir 
iš arti į šį miestą - Sydnejų, į Septynioliktąsias Australijos lietuvių dienas. 
Jau virš trisaešimt metų, kai šio žemyno lietuviai renkasi tai viename, tai 
kitame mieste. Kadaise kilusi kukli mintis, kad, štai, retkarčiais reiktų 
susiburti visiems Australijos iietuviamas, matyt atitiko mūsų būdą, nes laikui 
bėgant Lietuvių dienų tradicija vis augo ir stiprėjo. Ar galėtume dabar 
įsivaizduoti mus, Australijos lietuvius be Lietuvių dienų?

Australijos lietuviai yra gana veiklus. Netrūksta mums organizacijų, 
mokyklų, kultūrinių ir kūrybinių būrelių, chorų ir tautinių šokių, sporto 
klubų ir jaunimo sambūrių. Bet Lietuvių dienos šią veiklą tarsi pakelia į 
naują lygį. Vienas dalykas - pasirodyti savųjų tarpe, savųjų būrelyje; visai 
kitas dalykas - išeiti viešumon platesniu mastu, kur tarp žiūrovų yra ir 
nepažįstamų, kurie gal kritiškesni. Šia prasme, Lietuvių dienos ne tik duoda 
progos vėl susitikti po ilgesnio nesimatymo, bet kartu suteikia noro 
pasirodyti geriau ir gražiau. Lietuvių dienos yra svarbus paskatinimas musų 
pačių kūrybiniams atsiekimams.

Bet kaip Lietuvių dienos beskatintų meną ir kūrybą, jos visgi pirmoje 
eilėje yra Lietuviškumo pasireiškimas. Lietuviškoji išeivija nebuvo kokių nors 
ekonominių ar svieto perėjūnų banga. Ji susidėjo iš žmonių, kurie savo 
kraštą apleido ne savo noru. Kaip tik todėl, nors gyvendami svetur, jie
širdyse neatsiskyrė nuo gimtojo krašto ir mintyse į jį nuolat grįždavo. Taip 
pat ir Lietuvių dienos tampa tokia ypatinga lietuviška sala, dar vienas būdas 

išsilaikyti svetimų įtakų ir nutautinančios aplinkos juroje. Patriotine prasme, 
Lietuvių dienos per tuos keliasdešimt išeivijos metų buvo reikšmingas 
tautinės sąmonės pataikymo šaltinis.

Už išeivijos lietuviškumo visada glūdėjo noras, kad Lietuva atgautų 
laisvę. Laisvės Lietuvai anksčiau buvo reikalaujama visokiais būdais: per 
spaudą, politiką, kūrybą, meninius renginius, rodant, kad lietuviai yra 
nepriklausomybės verta tauta, kuriai negalima leisti sunykti ir išnykti tautų 
kalėjime. Ši laisvės mintis būdavo pabrėžiama ir Lietuvių dienose. Šiandien, 
žinoma, nepriklausomybė atgauta, tačiau šis atgavimas dar nėra tobulas. 
Lietuvą slegia ekonominiai sunkumai, neaiškios kaimynų nuotaikos, 
neramios mintys ir pačiame krašte. Lietuvai galima padėti iš vidaus, bet 
Lietuvai galima padėti ir iš svetur. Todėl išeivija rankų nuleisti dar negali. 
Vis dar svarbu, kad išeivija butų ir išliktų tautiškai susipratusi, kad ji ir 
toliau liktų tvirta sala, kuri stiprina, teikia pagalbą - kiek įmanoma - 
atsigaunančiai jaunai valstybei.

Išeivijai reikia išlaikyti tautinę sąmonę, reikia išlaikyti ir puoselėti jos 
kūrybingumą. Reikia ir tokių renginių kaip Lietuvių dienos. Su tokia mintimi 
noriu padėkoti mūsų organizacijoms, chorams, tautinių šokių būreliams, 
kūrybinėms grupėms, sportininkams, asmenims, kurie savo darbu prisidėjo 
prie šių septynioliktų Lietuvių dienų įgyvendinimo.

Be abejo, didžioji Lietuvių dienų rengimo našta krito ant Sydnejaus 
lietuvių pečių, tačiau nepaprastai malonu prisiminti, kad daug šiltos 
paramos susilaukėme ir iš kitų miestų. Paskutiniu metu į mūsų darbą puikiai 
įsijungė ir mūsų svečiai iš Klaipėdos, ” Žvelsos" ansamblis.

Alis Migus

Vėliavų oracija

Juozas Almis Juragis

Baltojo laisvės Raitelio šalies sesės ir 
broliai.

iškeikiu) vėliavas!
Iškelkim vėliavas aukštai!
Tegu žaidžia vėjas virš musų galvų 
saulės.žemės ir kraujo spalvom, 
kunos yra šventieji simboliai 
gyvenimo tiesos, ir meilės, ir aukos, 
Likimo mums skirtos nuo amžių, 
nes mes esame sunkiems išbandymams 
išrinktos tautos vaikai...

Pajuskime visi, kad mes - dalis 
tėvynės, 

kad mes - ne šakos, džiūstančios, 
nūliustančios, 

bet gyvastinga ir gaji, 
tėvynės Lietuvos dalis!----
Juk mes ne veltui, 
sesės, broliai, 
Lietuvai pasaulyje 
išėję iš namų 
i tolimas ir svetimas

Mieli lietuviai ir Lietuvos draugai,
taip malonu šiandien būti tarpe jūsų, tolimoj Australijoj. Noriu padėkoti 

Gražinos ir savo vardu Bendruomenės Valdybai už pakvietimą ir už galimybę 
pabūti čia jūsų šventėj, pasveikinti jus nuo Lietuvos, palinkėti sėkmės 
visuose darbuose, o pirmiausia , šiame festivalyje, 17-tose Lietuvių dienose 
Australijoje.

Kur bebūtų pasklidę lietuviai pasaulyje dėl įvairiausių aplinkybių, o ypač, 
dėl tragedijų, kurios ne kartą ištiko mūsų šalį, - yra įprasta telktis, burtis į 
organizacijas, chorus. Nuo seno eina'tas įprotis, labai savas ir vis pasireiškia 
noru džiaugtis bendra daina, išreikšti energiją šokiu, sportu. Tai puikus 
renginiai, kurie ne tiktai džiugina dalyvius, išreiškia jų polėkius ir 
sugebėjimus, bet taippat paliudija pasauliui apie tautą, gyvenančią toli, prie 
Baltijos jūros, kartais užmirštą, o tačiau primenamą tos pačios tautos 
žmonių, seserų ir brolių, pasklidusių pasaulyje, kurie puoselėja savo seną 
šimtmečių kultūrą ir gali ją parodyti kitiems.

Ypač daina nepaprastai daug reiškia Lietuvai ir lietuviams, visai mūsų 
istorijai. Vien prisimenant paskutiniojo pusės šimtmečio istoriją ir žmonių 
patirtį, kai kuriuos palyginimus, kiek daug būtų galima pasakyti! Aš dabar 
galvoju apie vieną kaimo dainininkę, kuri išsaugojo ir įrašė tautosakos 
rinkėjams kelis šimtus dainų, atsiminimų. Prisimenu, ji kalba tenai apie 
nepaprastai skaudžius ir visai Lietuvai, ir jai asmeniškai laikus, vadinamus 
"pokario laikus”, nors Lietuvoje nebuvo "pokario", nes tęsėsi partizanų 
karas, trėmimai, o jinai neteko vyro, augino kelis vaikelius skurde, varge ir 
tie vaikai sirgo ir mirė. - Ir sako jinai ten, kad jai širdis būtų plyšusi arba ji iš 
proto būtų išėjusi, jeigu nebūtų dainavusi nuo ryto iki. vakaro. Visą
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ŠAUNIAI PRAĖJO
AUSTRALUOS LIETUVIŲ DIENOS

17- tosios Lietuvių dienos, kurioms 
ruoštasi dvejus metus, dėl kurių 
rūpintasi, nemiegota, dirbta ir į kurias 
be Lietuvių dienų komiteto įsitraukė 
ne tik didžiulis būrys talkininkų, bet, 
galima sakyti, ir gera dalis Sydnejaus 
lietuvių bendruomenės - jau praei
tyje.

Turime džiaugtis, kad jos praėjo 
labai iškiliai ir sėkmingai. Be "savų
jų", sydnejiškių, sudariusių didžiąją 
dalį lankytojų, visuose renginiuose 
dalyvavo visa eilė iškilių svečių, jų 
tarpe Lietuvos parlamento narys, dr. 
Vytautas Landsbergis su ponia, gra
žus būrelis iš tėvynės ir kitų kraštų 
atvykusių tautiečių, na ir beveik iš 
kiekvienos Australijos valstijos po 
pulkelį - kurie atvyko Lietuvių dienų 
renginių pažiūrėti, su giminėmis ir 
bičiuliais susitikti, ALB Krašto tary

XVII-JU LIETUVIŲ DIENŲ ATIDARYMAS

Oficialus 17-jų Lietuvių dienų 
atidarymas - koncertas įvyko gruo
džio 26 d. (šeštadienį) Bankstowno 
miesto rotušės salėje. Didžiulę, puikią 
salę beveik užpildė susirinkę tautie
čiai ir būrelis australų bei kitų 
tautybių svečių. Žymiųjų svečių 
tarpe - prof. dr. Vytautas Landsber
gis, Lietuvos konsulas, dr. Algis 
Kabaila su poniomis, Viktorijos parla
mento narys - p.Theophanos ir daug 
kitų.

Trumpai su atidarymo programa 
supažindino pranešėja Elena Kiverytė 
- Erzikov: giedamas Australijos 
himnas. Po to - poeto Juozo Almio 
Juragio oratorija skirta Lietuvių 
dienoms (ją spausdiname atskirai).

Nuaidėjus katučių audrai, į sceną 
dainuodamos įeina "Sutartinės" an
samblio moterys, išpildžiusios dvi 
dainas: "Anksti rytų keldama"ir "Kur 
eisiu, eisiu..." "Sutartinę" pakeičia 

Mieli lietuviai ir Lietuvos draugai,
Atkelta iš 1-mo psl.

sielvartą, visą skausmą išdainuodavo ta moteris, išgyveno su nepalaužta 
dvasia, sulaukė geresnių laikų. Taip ir Lietuva, išdainuodama viską, gyveno 
labai žiaurius laikus ir geresnius laikus, ir netgi tuos laikus, kada dainuoti 
nebesinorėjo. Aš prisimenu kaimuose sutinkamus senus žmones, kurie 
pasakodavo apie savo jaunystę ir sakydavo - kaip tada skambėdavo dainos! 
Kaimų kėlimai, laukų laukai, visos pamiškės pavasarį, vasarą varžydavosi - 
vieni su kitais, atsišaukdavo tie balsai - ir buvo nutilę dešimtis metų 
nelemtaisiais sovietų laikais. Kai susirinkome į pirmą didelį Sąjūdžio mitingą 
Vilniuje, Katedros aikštėje prieš ketvertą metų, tada kalbėjome apie 

gyvenimo vertę: kuo skiriasi dyvenimas, kai žmogus dirba ir dainuoja nuo to, 
kai žmogus dirba ir keikiasi. Ir nutarėme - Sąjūdis, Atgimimas,- kad 
nebereikia mums tokio gyvenimo kai žmogus dirba ir keikiasi, o gal pajėgsim 
sukurti vėl tokį guvenimą, kai žmogus dirbs ir matys savo darbo prasmę ir 
ateitį, kurs tą ateitį ir norės dainuoti. Taip, šitas noras daug padėjo mūsų 
krašte, kuris eina per tokius sunkumus - ir ieškodamas, ir klysdamas, 
abejodamas... ir ateis, nes vienas iš gražiausių mūsų laisvės kovos bruožų 
buvo pavadintas pasaulyje "dainuojančia revoliucija". Tai buvo tikėjimas ir 
solidarumo jausmas, bendrumo jausmas, toks pat kaip susiimti už rankų ir 
pasiėmus už rankų savosiomis apsupti atominį elektrinę, apkabinti Baltijos 
pakrantę, sudaryti grandinę nuo Gedimino pilies iki Latvijos, o per Latviją ir 
Estiją iki Talino. Taip galima sujungti balsus, galima sujungti širdis 
dainuojant - ir taip buvo, ir taip buna. Tai yra mūsų savybė. Aš manau, kad 
tie jauni žmonės iš antrosios, trečiosios išeivijos kartos - jie dažnai gali 
pasitikrinti, jeigu jiems norisi dainuoti kada smagu, kai linksma, arba kai 
širdį skauda - jie tikrai lietuviai. Ir žinome, kad patys tikriausi dalykai būna 
paliudyti dainose arba kai nėra dainų - taip kaip partizams dainavo Lietuva. 
O apie stribus niekas nedainavo, neatsirado tokios kūrybos. Štai ką reiškia 
bendrumas mums dainoje: pasisakymas ir stiprybė kurias teikia galimybė būti 
kartu, džiaugtis kartu ir liūdėti kartu, ir viską turėti kartu.

Aš linkiu, kad skambėtų, gražiai skambėtų Lietuvių dienų dainos. 
Nežinau, ar pavyks man vėl kada pataikyti į jūsų festivalį, į šį gražų renginį. 
Tegul jis ilgai gyvuoja, tas renginys tegul džiugina seną ir jauną ir kuo 
daugiau jaunų pritraukia.

Dr. Vytautas Landsbergis

boje ar eilėje kitų suvažiavimų, 
konferencijų dalyvauti.

O renginių buvo daug ir įvairių. Tai 
dainų, tautinių šokių, sporto šventės, 
jaunimo koncertas, literatūrinė po
pietė ir kt, nekalbant apie įvairius 
svarbius susirinkimus, kuriuose aptarta 
įvairūs bendruomenės ir jos padalinių 
aspektai.

Lyg ir visų darbų - darbelių 
pabaigos apvainikavimas, Lietuvių 
dienos užbaigtos dviem grandioziniais 
Naujųjų metų baliais, surengtais 
Lietuvių dienų rengimo komiteto ir 
Sydnejaus sporto klubo "Kovas" 
pastangomis.

Lietuvių dienas aprašė būrelis 
"MP" bendradarbių - žurnalistų. Jų 
reportažus, įspūdžius, interviu su 
šventės žymūnais skaitysite šiame ir 
kituose "MP" numeriuose. Red.

Sydnejaus tautinių šokių, grupės 
"Sūkurys" merginos, pašokusios iškil
mingąją "Sadutę", tuo lyg ir nuteik- 
damos šventės žiūrovus Lietuvių 
dienų atidarymo kalboms, kurias 
pradėjo ALD Rengimo komiteto 
pirmininkas Alis Migus, nušvietęs 
lietuvių dienų kilmę ir jų tikslą. ALB 
Krašto valdybos pirmininkas Viktoras 
Martišius pristatė Lietuvių dienų 
garbės svečius - prof. Vytautą ir p. 
Gražiną Landsbergius: "...Vytautas 
Landsbergis buvo Lietuvos nepriklau 
somybės atkūrimo architektas. Jis 
buvo vienu iš Sąjūdžio kūrėjų ir nuo 
1988 m. jo vadas; tos idealistų grupės, 
kuri pradėjo kovą dėl tautos laisvės. Ši 
kova buvo vedama ne ginklu, bet 
meilė ir daina. V. Landsbergio dėka 
prasidėjo Lietuvos prisikėlimas - jis 
’davė viltį ateičiai.

V. Landsbergis buvo išrinktas 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininku ir

Lietuvių dienas atidarant - iš kairės: prof. V. Landsbergis, ALB Kr. v-
bos pirm. V. Martišius, Lietuvių dienų rengimo komiteto pirm. A. Migus. 

Nuotrauka : A. Burneikio

tuoj - 1990 m. kovo 11 d. - jis 
nustebino pasaulį, paskelbdamas Lie
tuvos nepriklausomybę. Buvo daug 
skeptikų ne tik Lietuvoje, bet ir 
užsienyje, galvojančių, kad šis nepri
klausomybės atstatymo žingsnis gali 
būti per anksti.

V. Landsbergis neprarado pasiti
kėjimo net ir pačiais sunkiausiais 
momentais. Jis ir toliau vedė diploma
tinę akciją, kol įsitikino, kad Lietuva 
verta turėti nepriklausomybę.

Turim nepamiršti, kad V. Landsber
gio pradėta politika pasekė daug kitų 
kraštų Rytų Europoje ir tai prisidėjo 
prie sovietų imperijos subyrėjimo.

V. Landsbergis yra užsitarnavęs 
svarbią vietą ne tik Lietuvos, bet ir 
viso pasaulio istorijoje".

Po to ALB Krašto valdybos 
pirmininkas pakvietė prof. V. Lands
bergį oficialiai atidaryti 17-tas Aus
tralijos lietuvių dienas (prof. V. 
Landsbergio žodį dedame atskirai). 
Svečiams atidarymo kalbos perduotos 
angliškai.

ALB Krašto valdybos pirmininkas 
V. Martišius padėkojo ALB Lietuvių 
dienų rengėjams, pasveikino kitus 
svečius, jų tarpe Viktorijos valstijos 
parlamentb narį, p. Theophanos, o 
ALB valdybos narė kultūriniams 
reikalams, Audronė Stepanienė įteikė 
p.p. Landsbergiams Šios šventės 
prisiminimui dovaną - Australijos 
aborigenų stiliaus paveikslą.

Pranešėja pakvietė į sceną lietuvių 
tautinės muzikos ansamblį "Žvelsa" 
(7 asmenys), palydint muzikai atliku
sius tris dainas: "Baltų dainos", muz. 
J. Urbono, žodžiai E. Mieželaičio, 
"Mano sieloj Šiandien šventė", muz. 
Tall at-Kelpšos, žodžiai B. Sruogos ir 
"Kur sodai žydėjo" - liaudies dama. 
Puikūs balsai, ypač solistės Jolantos

LIETUVIŲ DIENŲ ATIDARYMO PAMALDOS
Gražų vasaros sekmadienį, gruo

džio 27 - tą d., 13.00 vai. susirinkome 
apie 600 žmonių Šv. Marijos Kated
roje, Sydnejuje, dalyvauti iškilmingose 
XVII - tose Australijos lietuvių dienų 
atidarymo pamaldose.

Šv. Mišias ceiebravo Sydnejaus 
arkivyskupas, j o Eminencija kardino
las Edward Clancy, drauge konceleb- 
ruojant kun. P. Martūzui ir kun. J. 
Petraičiui.

Apgailestavome, kad mūsų Sydne
jaus kapelionas, prel. Petras Butkus 
dėl silpnos sveikatos nebegalėjo 
dalyvauti šiose iškilmingose pamaldo
se bei Australijos lietuvių dienose.

įnešus Australijos, Lietuvos ir įvai
rių kitų organizacijų vėliavas, prasi
dėjo pamaldos.

Per šv. Mišias skambiai giedojo 
Sydnejaus " Dainos" choras, diriguoja

Čiurilaitės bei virtuoziška muzika 
užbūrė klausytojus - jiems baigus kilo 
katučių audra... Apie pati ansamblį 
trumpą, supažindinantį žodį tarė vie
nas ansamblio vadovų - Antanas 
Smoiskus: "Mažas Lietuvos upeliukas 
Žvelsa teka į Miniją, Minija į Nemuną, 
o Nemunas į gintarinę Baltiją... Iš 
Baltijos - platus kelias į visą 
pasaulį!...

Pareiškiant padėką tiems, kurie 
pakvietė ir įgalino atvykti į šią 
lietuvių šventę, "Žvelsos" ansamblio 
vardu padėkos - pasveikinimo ženklan 
solistė Jolanta Čiurilaitė ALD pirmi
ninkui Aliui Migui įteikė iš Lietuvos 
atvežtos duonos kepalėlį, padėtą ant 
gražaus lininio rankšluosčio.

Lietuvių dienų atidarymo koncertą 
užbaigė Sydnejaus lietuvių choras 
"Daina", diriguojamas Birutės Alek
naitės; jis klausytojus nustebino 
šauniai padainavęs kantatą "Tėviškės 
namai", muz. Budriūno, žodž. Bernar
do Brazdžionio. Solo partijas dainavo 
solistai Gražina Zigaitytė - Hurba ir 
Petras Viržintas. Fortepionu pritarė - 
Mikas Burokas, vargonais - Justinas 
Ankus. Atidarymą filmavo TV SBS 
stotis.

Programa užbaigta visiems giedant 
Tautos himną.

Iš specialios, atidarymui skirtos 
programos sužinoti ir kiti šveritės 
"kaltininkai", prisidėję prie Lietuvių 
dienų atidarymo koncerto pasisekimo, 
tačiau kurių vardai tik programos - 
knygutės gale ir lieka... Tai scenos 
apipavidalintojai - Jūratė Traškienė ir 
Henrikas Šliteris, apšvietimo, garso 
meistras - Algirdas Dudaitis ir 
atidarymo paruošėjas - Stasys Skoru- 
lis. Ačiū jiems! Lietuvių dienų 
atidarymas buvo puikus!.

Br. Žalys

mas Birutės Aleknaitės ir Justino 
Ankaus, giedojo solistė Gražina 
Zigaitytė Hurba, "Sutartinės" 
ansamblis iš Sydnejaus ir "Žvelsos" 
ansamblis iš Lietuvos.

Šv. Mišių pamoksle kardinolas 
Clancy priminė sunkius Lietuvos 
krikščionių laikus, taip pat apibūdino 
šių laikų materializmo pavojų krikš
čionims ir ragino, kad lietuviškos 
šeimos sektų Šventosios Šeimos pa
vyzdžiu kasdieniniame gyvenime.

Šv. Mišių Auką nešė prof. Vytautas 
Landsbergis ir p. Gražina Landsber
gienė.

Pasibaigus šv. Mišių aukai, padėkos 
žodį kardinolui tarė kunigas P. 
Martuzas ir Jo Eminencijai šios dienos 
prisiminimui įteikta dovana - medžio 
drožinys - Lietuviškas Rūpintojėlis.

R. C.
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V. LANDSBERGIS ATSAKO

Australijos Lietuvių Dienų metu 
prof. Vytautas Landsbergis sutiko 
atsakyti į dr. Vytauto Donielos 
klausimus. Pateikiame jų pokalbį.

* * *
V. Doniela: Per pastaruosius keletą 

metų lietuviai išeiviai padėjo Lietuvai 
materialiai ir kitokiais būdais. Kokia 
jų parama buvo ženkli, naudinga ir 
kokios paramos galėjo būti daugiau?

V. Landsbergis: Pirmiausia, per 
pastaruosius keletą metų kovos dėl 
nepriklausomybės išeivija labai daug 
padėjo Lietuvai politiškai. Per savo 
šalių visuomenę ir valdžios įstaigas ji 
stengėsi, kad Lietuvos nepriklauso
mybės teisė ir atkurtos nepriklauso
mybės pripažinimas butų nuolat 
aktualūs reikalavimai. Kalbant apie 
materialinę pagalbą, reikia pažymėti 
labdarą, ypač medicininę paramą. Ne 
visada mokėjome tąja pagalba gerai 
pasinaudoti, bet ji yra ženkli ir 
žinoma. Ji yra dalis tarptautinės 
paramos, kurią teikia įvairios šalys, iš 
tiesų įvairios bendruomenės, ne tik 
išeivija. Bet išeivijos parama yra 
specifiškai brangi ir pažymėtina.

Mums labai svarbios yra, buvo ir 
butų išeivijos žinios, jos profesinė 
pagalba. Galėčiau pasakyti, kad mes 
lyg ir tikėjomės, jog daugiau išeivijos 
lietuvių atvažiuos į Lietuvą, saky
sime, bent keleriems metams dirbti ir 
švietimo, ir ūkio organizavimo, ir 
kitose srityse. Ypač valstybės įstaigų 
darbe mums labai truko kitaip, naujai, 
vakarietiškai, demokratiškai dirban
čių valdininkų, išmanančių valstybės 
darbą ir apskritai turinčių demokrati
nio pasaulio patirties.

Labai daug dėkingumo žodžių 
reiktų pasakyti žmonėms, kurie vis 
dėlto atvažiavo, dirbo, mums padėjo, 
o taip pat ir tiems, kurie užsienyje 
įsijungė į valstybės atkūrimo darbą, 
dirbdami dažnai be atlyginimo atsto
vybėse ir konsulatuose. Bet jeigu 
tokių žmonių būtų buvę dešimtis ar 
šimtus kartų daugiau, šiandien mes 
būtume kitokioje padėtyje, negu 
atsidūrėme. O tokių rezervų išeivija 
turėjo.

Man atrodo, kad butų buvę gerai, 
jei išeivija būtų geriau supratusi, jog 
per trumpą laiką reikia labai daug 
padaryti. Tai yra, būtų atsiradę kur 
kas daugiau žmonių, kurie nors 
trumpam laikui būtų atsisakę savo 
įprastinio gyvenimo būdo ir keletą 
metų paaukoję Lietuvai. Gal būt šita 
mintis išeivijoje dar bręsta, ir tokios 
paramos turėsim ateityje.

Šita intelektualinio darbo patirties 
ir žinių parama būtų mums pati 
svarbiausia. Žinoma, galima buvo 
daugiau tikėtis ryšių ir biznio bei 

investicijų srityje. Nėra tarp lietuvių 
didelių milijonierių, bet vistiek yra 
biznio žmonių, kurie į reiškimosi 
Lietuvoje -galimybes žiūrėjo lyg per 
atsargiai. Žinoma, ir iš musų pusės ne 
viskas buvo padaryta, kad tą lietuviš
kosios išeivijos biznį prisikviestume. 
Šiaip ar taip, čia dar yra daug 
rezervų. ' .

V. Doniela: Lietuviškoji išeivija, 
nuo 1988 metų buvusi užhipnotizuota 
didvyriškos kovos už nepriklauso
mybę, pradeda aiškiau suvokti, kad 
Lietuvoje ideologinė kova dar tebe
vyksta. Ko Jūs tikėtumėtės iš išeivijos 
politinėje plotmėje?

V. Landsbergis: Norėčiau tikėtis 
didesnio išeivijos dalyvavimo. Tiktai 
dalyvaujant galima gerai pažinti, 
kokia yra politinė tikrovė Lietuvoje, 
kokios politinės jėgos iš tikrųjų 
atstovauja tam tikroms socialinėms 
jėgoms ir tendencijoms, kurios gali 
vienaip ar kitaip pakreipti Lietuvos 
ateitį. Todėl norėtųsi, kad išeivija ne 
sporadiškai, ne atsitiktinai, ne iš tolo 
ar stebėtojiškai dalyvautų, bet kad 
siųstų politiką išmanančius ir galbūt 
net politiką studijavusius žmones, 
jaunus žmones, kurie analizuotų 
padėtį ir. kartu įsijungtų į veiklą. 
Jiems tai butų gyvenimo apsispren
dimo klausimas, bet tuo pačiu ir 
parama jaunoms demokratinėms jė
goms Lietuvoje. Tokios paramos tikrai’ 
galėjo būti daugiau. Atsimenu, kai 
užsienio lietuviams reikėjo aiškinti 
Sąjūdžio tikslus ir kviesti į bendradar
biavimą, mūsų tikslai buvo priimami 
simpatiškai, tikint, kad eisime nepri
klausomybės keliu. Tačiau gaunama 
parama Sąjūdžio veiklai, nors nuošir
di, vis dėlto buvo epizodiška. Tai šiek 
tiek technikos, tai truputį pinigų, bet 
nebuvo sistemos. Nebuvo sukurta 
struktūrų, kurios iš Vakarų pastoviai 
ir kryptingai remtų nepriklausomybės 
siekiančias jėgas, ir dabar, žinoma, 
tos paramos reikia, nes naujosios 
demokratinės jėgos neturi kokių 
paslėptų kapitalų ir jas finansuojan
čių ūkinių jėgų. Yra įsteigta fondų 
remti demokratinėms jėgoms, pvz. 
remti Sąjūdžio koaliciją įvairiuose 
rinkimuose’, yra įsteigtas Demokrati
nės spaudos fondas, iš kurio tikimasi 
leisti daugiau nepriklausomų demo
kratinės minties laikraščių, kad būtų 
atsvertas postkomunistinių leidinių 
beveik monopoliškas spaudos ir infor
macijos rinkos dominavimas. Taigi 
norėtųsi, kad išeivija nebūtų tiktai 
įvykių stebėtoja. Norėtųsi, kad Lie
tuvoje vykstantys ideologinių progra
mų kristalizacijos procesai butų ne 
tik matomi, analizuojami, bet virstų ir 
pozityviu dalyvavimu - pasirenkant, 
žinoma, ką remti, nes yra ką remti ir 
dešinėje, ir kairėje pusėje.

V. Doniela: Pastarojo laikotarpio 
reformos Lietuvoje, kaip ir kituose 
postkomunistiniuose kraštuose, atsi
mušė į sąmoningą ar nesąmoningą 
pasipriešinimą. Kokiose srityse tas 
pasipriešinimas buvo stipriausias?

V. Landsbergis: Didžiausias pasi
priešinimas buvo informacijos srityje, 
nes anksčiau visa spauda monopoliškai 
priklausė komunistų partijai ir buvo 
jos kontroliuojama. Ta padėtis nepasi
keitė ir paskelbus atkurtą nepriklau
somybę. 0 norint kaip nors pozityviai 
rodyti, aiškinti musų naują nepriklau
somybės politiką, reikėjo būtinai 
turėti naujos krypties laikraštį. Todėl 
buvo įsteigtas "Lietuvos aidas". Jį 
įsteigė Aukščiausiosios Tarybos Pre
zidiumas savo nutarimu ir iš pradžių 
finansavo. Vėliau apmokėdavo spaus
dinamus įstatymus ir Vyriausybės po

tvarkius; tokiu būdu "Lietuvos aidas" 
buvo iš dalies remiamas valstybės 
lėšomis ir ėjo kaip valstybės laikraštis, 
atspindintis teisinę valstybės politiką. 
Toks "Lietuvos aidas" buvo iš karto 
puolamas kairiosios ar maždaug ko
munistinės spaudos, kuriai nepatiko 
monopolio praradimas. Jis buvo šmei
žiamas kaip, atseit, vyriausybinis 
ruporas, kuris neva negali lygintis su 
"nepriklausoma spauda", nors mes 
gerai žinojome ir pati "nepriklausoma 
spauda" gerai žinojo, nuo ko ji 
priklauso.

Vėliau "Lietuvos aidas" tapo pri
vatus akcinis laikraštis. Bet barjeras 
ar pasipriešinimas iš kairiosios spau
dos pusės yra visą laiką labai stiprus. 
Kairioji spauda yra užėmusi visą 
plotą, visą skaitytojų sluoksnių įvai
rovę: yra bulvarinių, sensacinių 
laikraščių, tabloidų, yra pakankamai 
inteligentiškų, yra tarsi politinių 
žurnalų ir panašiai. Šita spauda 
smarkiai priešinosi musų vedamoms 
reformoms ir nepriklausomybės politi
kai. Ji mus kritikavo už tvirtą poziciją 
Maskvos atžvilgiu, už kai kada 
nekonformistmę poziciją sovietinio 
palikimo atžvilgiu, nors to palikimo 
yra labai daug, ir jis visas dar yra 
kartu, integruotas musų gyvenime. 
Kairioji spauda tokių reiškinių kritiką 
laikė "raganų medžiokle". Ji sutar
tinai gynė kairiosios pusės veikėjus, 
kai paaiškėdavo, kad jie yra buvę 
KGB bendradarbiai. Ir žinoma, ji labai 
aršiai puolė vieną dešiniosios pusės 
veikėją, paaiškėjus, kad jis yra buvęs 
KGB bendradarbis. Taip demonstruo
jamas tos spaudos šališkumas išlieka ir 
toliau.

Tokia padėtis jautėsi ir TV bei 
radijo darbe, ypatingai televizijoje, 
kuri buvo didelėje kairiųjų jėgų 
įtakoje. Čia dažnai jautėsi kritiškas 
bloga prasme, nes pašaipus, žeminan
tis nusistatymas valdžios reformų 
atžvilgiu, taip pat stoka paaiškinimo 
ir normalios informacijos.

Kita sritis, kurioje pasipriešinimas 
buvo labai stiprus ir net rafinuotesnis, 
tai žemės ūkio reforma. Čia susiaūrėm 
ne tiktai su nevykdymu ar iškreiptu 
aiškinimu. Reformų vykdymo metu 
buvo pasinaudota ir valdininkijos 
korupcija, o tai ypatingai padėjo 
kompromituoti pačią reformų esmę, 
kelti žmonių nerimą, nepasitikėjimą 
ir, galų gale, jų pyktį, kad visa tai 
butų nukreipta prieš potvarkius 
leidžiančią valdžią, o ne prieš tuos, 
kurie konkretaus žmogaus atveju 
blogai vykdo ar net blokuoja refor
mas, tarkim, žemės grąžinimą arba 
turto privatizaciją.

V. Doniela: Atkuriant Nepri
klausomybę, dešinieji rungėsi su poli
tiniu bei politiškai apspręstu ekono
miniu spaudimu iš Rytų kaimyno 
pusės, ir su senosiomis struktūromis 

OPTUS

Prof. V. Landsbergis tautiečių tarpe.
Nuotrauka: A. Burneikio
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krašto vidyje. Ar galima sakyti, kad 
viena iš tų įtampų buvo sunkesnė, 
nemalonesnė ir panašiai?

V. Landsbergis: Spaudimas iš Rytų 
kaimyno pusės ir pasipriešinimas Lie
tuvos viduje, atrodytų du skirtingi 
dalykai, abu sunkūs ir, žinoma, 
nemalonūs. Bet Sovietų Sąjungos ar 
vėliau Rusijos veiksmai buvo daug 
ryškiau apibrėžiami ir matomi kaip 
svetimos jėgos poveikis su tikslu 
dominuoti, pajungti Lietuvą, neišleisti 
jos iš savo įtakos ar valdžios. Todėl 
pasipriešinimas tai jėgai tam tikra 
prasme buvo lengvesnis. Buvo leng
viau paaiškinti ir telkti žmones. 
Tačiau kai reformoms yra priešina
masi krašto viduje, kai reiškiasi 
dvivaldystė ar net trivaldystė, tai 
daug sunkiau išaiškinti, kad tokio 
supriešinimo nereikėtų, ir kodėl 
sunkumus geriau butų įveikti kokiu 
nors kompromisu tarp saviškių. Ir iš 
tikro mes tuose vidiniuose nesutari
muose įklimpome labai giliai. Jie mums 
daug pakenkė.

V. Doniela: Vasario 14 dieną 
Lietuva rinks prezidentą. Kokio tipo 
asmuo būtų tinkamiausias dabartinėse 
aplinkybėse? (Pvz. toks, kuris atsver
tų dabartinę LDDP daugumą; toks, 
kuris butų 'neutralus'; toks, kuris 
laikytųsi LDDP linijos ir, geram ar 
blogam, suteiktų vientisumą dabarti
nei LDDP persvarai?)

V. Landsbergis: dabartinė LDDP 
dauguma turi beveik neribotą valdžią, 
nes Seime ji gali priimti ką nori, gali 
projektų visai nesvarstyti arba gali 
dėl akių šiek tiek leisti pasvarstyti, o 
vėliau vistiek bus balsuojama taip, 
kaip iš anksto nutarta. LDDP turi 
laikinai einantį prezidento pareigas 
lyderį ir turi savo sudarytą kontro
liuojamą Vyriausybę. Taigi, dabar 
išrinktas prezidentas iš LDDP sferos 
galutinai sudarytų absoliučią ir jai 
įprastą autoritarinę LDDP valdžią. 
Todėl būtų gerai, kad bent preziden
tas būtų kitokios pažiūros, kitokios 
krypties. Žinoma, jis negalėtų visiškai 
atsverti, arba negalėtų vesti visiškai 
savarankiškos politikos dabartinėmis 
sąlygomis, bet LDDP turėtų skaitytis 
su kitokių pažiūrų prezidentu. Tokiu 
būdu atsirastų šiokia tokia pusiausvy
ra ar net savotiška platesnė koalicija. 
Atsirastų galimybė tartis dėl Vyriau
sybės sudėties iš naujo, dėl konkrečių 
reformų žingsnių krypties, nes prezi
dentas turėtų galimybės priešintis 
labai vienpusiškiems, sakysim, nuo 
reformų nutolstantiems ar jas sustab- 
dantiems LDDP daugumos sprendi
mams. Todėl manau, kad prezidentas 
neturėtų būti visai neutralus ar 
neturintis savo pozicijos žmogus. Jis 
turėtų būti žmogus su savo pažiūro
mis, bet kartu pakankamai lankstus,

Nukelta į psl. 4
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XXIII ALB TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
23-sis paprastosios sesijas Tarybos 

suvažiavimas įvyko 1992 metų gruo
džio 29-30 dienomis, Sydnejaus lietu
vių namuose.

Nuo paskutiniojo suvažiavimo, per 
praėjusius metus Lietuva pergyveno 
daug kančių ir džiaugsmo. Per visą 
okupacijos laikotarpį, kovojusių už 
Lietuvos laisvę širdyse, niekuomet 
neišblėsusi viltis išsipildė: Tauta 
atgavo savo Nepriklausomybę. Tačiau 
šis džiaugsmingas istorinis įvykis buvo 
aplaistytas nekaltų žmonių krauju.

1991 metų sausio 13-ją sovietinė 
armija Lietuvos sostinėje Vilniuje 
brutaliai atsuko tankų ugnį į taikius 
musų tautos sūnūs ir dukras. Nekaltų 
Žmonių gyvybės ir pralietas kraujas, 
ginant Vilniaus TV stotį, o vėliau 
Medininkų pasienio sargybos aukos, 
yra įrašytos Lietuvos istorijoje. Oku
pantų įvykdytos nekaltų žmonių 
žudynės buvo minimos viso laisvojo 
pasaulio spaudoje. Prisimintini Lietu 
vos Aukščiausiosios Tarybos pirmin
inko Vytauto Landsbergio žodžiai: 
"...NIEKAS NEGALI NUGALĖTI 
TAUTOS, EINANČIOS* į LAISVĘ, 
NEPRIKLAUSOMYBĘ!.."

Šis ALB Krašto Tarybos suvažiavi
mas yra pirmasis, atgavus Lietuvai 
nepriklausomybę. Australijos lietuviai 
gali didžiuotis savo darbais, ryžtu bei 
pasiaukojimu ir ištverme bendroje 
kovoje už Lietuvos išlaisvinimą. Labai 
gaila, kad ne visi, kurie siekė 
Nepriklausomybės atgavimo, sulaukė 
šios džiaugsmingos dienos. Prisimena
me juos ir reiškiame pagarbą.

Lietuvos nepriklausomybės klausi
mas išsamiai buvo svarstomas ir 
diskutuojamas visuose ALB Taryboj 
suvažiavimuose.

Australijos lietuvių atliekamas 
darbas, kovojant už Lietuvos nepri
klausomybę, pilnai yra suprastas ir 
vertinamas brolių ir seserų Tėvynėje. 
Tai ypač išsamiai išryškinta per 
konferenciją, "Lietuva ir išeivija", 
pernai vykusią Birštone, Lietuvoje,

Vienok, šis Tarybos suvažiavimas 
Vyko tuo metu, kai Tėvynėje politinių 
ir ekonominių pasikeitimų pasekmės
nmnimmiinimiinnmiimammiiiiimimiiHiimimiiiiiiiiiimminniiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiii

XXHI-sios ALB KRAŠTO TARYBOS ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMO 
PAPRASTOSIOS SESIJOS PRIIMTI SVEIKINIMAI, REZOLIUCIJOS

DIDŽIAI GERBIAMI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIAI,

kurie

ALB

sukėlė musų tarpe daug, susirūpinimo, 
nusivylimo, apmąstymų ir reikalauja 
naujų veikios gairių aptarimo.

Visų mūsų akys ir ausys nukreiptos 
į tėvynės pusę... gaudome žinias, 
esame pasiruošę, jeigu reikės, padėti 
savo broliams ir seserims,
šventai tiki Nepriklausomybės išlai
kymu, dirba Tėvynės labui.

1 suvažiavimą atvyko visų 
Apylinkių ir seniūnijų atstovai. Jų
tarpe matėme Bendruomenės garbės 
narę Oną Baužienę, B.E.M. Antrasis 
garbės narys, J. Lapšys, matomai, dėl 
sveikatos suvažiavime nedalyvavo.

Bendras atstovų skaičius buvo 57. 
Pagal nusistovėjusią įprastinę tradici
ją, pirmasis suvažiavimą pasveikino 
šeimininkas, Sydnejaus Apylinkės vai
dybos .pirmininkas Vytautas Juška. 
Oficialiai Krašto Tarybos suvažia- 
mimą atidarė ALB Krašto vaidybos 
pirmininkas Viktoras Martišius. Sekė 
kunigo Poviio Martuzo pravesta invo- 
kacija.

Suvažiavimo prezidiumą sudarė 
Krašto valdybos pasiūlyti trys kandi
datai: V. Doniela Sydnejus, P. 
Jokūbaitis - Melbournas ir J. Stačiūnus

Adelaidė, kuriuos suvažiavimas 
priėmė ir patvirtino.

Sekretoriatas: V. Augustinavičius 
ir J. Viliūnienė, antrąją suvažiavimo 
dieną - V. Augustinavičius ir Z. 
Žvirblienė.

Mandatų komisija sudarė: K. Lyni- 
kas, E. Marganavičius ir Vi. Dumčius.

Darbotvarkė priimta, papildant ją 
A. Dudaičio siūlymu plačiau aptarti 
"Mūsų Pastogės" finansinę padėtį.

PRANEŠIMAI
Praeityje beveik visi pranešimai 

buvo daromi žodžiu. Tai pareikalau- 
davo daugiau laiko ir suvažiavimo 
atstovams dažnai būdavo sunku užsi
rašyti rūpimi klausimai, norint juos 
papildomai išsiaiškinti. Šiame suva
žiavime matėsi pažanga, nes beveik 
visi pranešimai buvo pasiųsti paštu iš 
anksto ir su medžiaga buvo galima 
susipažinti dar neatvykus į suvažiavi
mą. Tai leido atstovui iš anksto 
pasiruošti klausimų ar paaiškinimų

mes, Australijoje gyvenantys Australijos lietuvių bendruomenės 
Krašto tarybos atstovai, sveikiname Lietuvos Respublikos Seimą ir 
linkime sėkmės Jūsų darbuose.

Kartu išreiškiame viltį, kad visi demokratiškai išrinkti Seimo nariai 
dės visas pastangas Lietuvos laisvės ir Nepriklausomybės išlaikymui, 
sieks, kad iš Lietuvos teritorijos butų kuo greičiau išvesta svetima 
kariuomenė

LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI p. B. 
LUBIUI,

XXIII-sios Australijos lietuvių bendruomenės Krašto Tarybos 
suvažiavimo paprastosios sesijos atstovai tikisi, kad Jūs asmeniškai ir 
Jūsų vadovaujami Vyriausybės nariai išlaikys Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybę, kurią atkūrė Jūsų pirmatakai 1990 metų kovo 11 - 
ją.

Šiame sunkiame 'it atsakingame darbe Australijos lietuvių 
bendruomenė linki Jums ištvermės ir jėgų.

■>. * * *
M

REZOLIUCIJA

ALB Krašto Taryba įsitikinusi, kad sekančios sąlygos Lietuvoje yra 
būtinos:

1. Bendravimo, žodžio ir spaudos laisvė;
2. Desovietizacijos tęsimas;
3. Draudimas užimti aukštas valstybines pareigas keturiems metams 

tiems, kurie dirbo su KGB;
4. Laisvos rinkos įvedimas;
5. Demokratinio gyvenimo puoselėjimas.

V. LANDSBERGIS ATSAKO
Atkelta iš psl. 3

linkęs eiti į kompromisą - tokiu budu 
sušvelnindamas LDDP dominavimą, 
tuo labiau, kad pačioje LDDP daugu
moje didelę įtaką turi itin * senų 
pažiūrų ir įpročių žmonės. Jaunimo 
dalis ten yra silpnesnė, negu senų 
partijos vilkų.

V. Doniela: Ne vienas mato 
lygiagretumą tarp dešiniųjų ir kairių
jų kovos Lietuvos vidaus politikoje ir 
atitinkamos kovos Rusijoje. Kiek iš 
tiesų esama panašumo?

V. Landsbergis: Panašumo tarp 
Rusijos ir Lietuvos vidaus reikalų yra 
labai daug. Kai kada daromos 
paralelės, ir tai nesunku. Štai dabar 
Rusijos demokratinei vadovybei ir 
prezidentui Jelcinui priekaištaujama 
iš esmės tas pat, kas ir buvusiai 
Lietuvos vyriausybei, būtent, kad 
reformų keliu eita per greitai ir gal 
per aštriai; kad per mažai skaitytąsi 
su sunkumais, kuriuos žmonėms tenka 
patirti kasdieniniame gyvenime. Tokie 
kritikai sako, kad reformas reikia 
lėtinti ar vykdyti jas tik iš dalies. 
Žinoma, tada galima abejoti, ar 
reformos iš viso bus reformos ir ar jos 
nebus paskandintos prisitaikyme prie

politinės realybės - nes juk žmonės 
Rusijoje iš tiesų protestuoja ir 
netenka kantrybės kaip Lietuvoje, o 
tuo naudojasi "buvusieji", tik skirtin
gai vadinami: Rusijoje dešiniaisiais, o 
Lietuvoje kairiaisiais.

Rusijos valdžios padėtis yra stip
resnė ta prasme, kad prezidentas 
Jelcinas turi didesnius konstitucinius 
įgaliojimus ir jį pakeisti yra sunkiau, 
nebent įvyktų koks nors perversmas. 
Žinoma, parlamentiniu būdu valdžia iš 
dalies jau yra perimama, ir Jelcinas tai 
pavadino "šliaužiančiu perversmu", 
lygiai taip, kaip ir mes pavadinome 
pavasario ir vasaros įvykius Lietuvo
je. Jau tada mes matėme, kad naujoji 
parlamentinė dauguma pradeda imti 
valdžią, dešiniesiems jos paliekant tik 
tiek, kad sunkumų laikotarpyje jie dar 
toliau kompromituotųsi. Panašiai gali 
būti ir Rusijoje.

Jeigu Jelcinas visai pralaimėtų ir 
būtų.pašalintas, tai be abejo Rusijoje 
įsigalėtų konservatyviosios jėgos. 
Baltijos valstybėms būtų daromas dar 
didesnis spaudimas nei dabar, gal net 
su jėgos panaudojimu. Tas Lietuvai 
būtų, labai pavojinga, ypač, kad 
pasipriešinimo valia yra susilpnėjusi. 
Musų viltis, kad Jelcinas dar išsilaikys.

V. Doniela: Ačiū už pokalbį.

tekstus, kas palengvino ir pagreitino 
suvažiavimo darbą.

Dėl ALB Krašto vaiaybos-pirminin 
ko pranešimo buvo paklausta, kodėl 
nebuvo pateikta vaidybos finansinė 
ataskaita?

A LB Krašto valdybos pirinininkas 
V. Martišius pažadėjo tokią ataskaitą 
pateikti raštu Tarybos atstovams jau 
sekančią dieną, ir tai buvo padaryta.

Komiteto "Parama Lietuvai" pra
nešimą padarė J. Kovalskis. E. 
Marganavičius klausė, kur randasi 
konteineriai su Australijos lietuvių 
pasiųstais daiktais? J. Kovalskis paaiš
kino Į kad laivas, kuris buvo pažadėjęs 
nuvežti konteinerius sugedo, o kur 
dabar yra kitas laivas, kuriuo vežami 
paketai, ir kada jis pasieks St. 
Peterburgą - nežinoma.

V. Baltutis klausė, kodėl buvo 
pasirinkta bendrovė, kuri • siunčia 
konteinerius per St. Peterburgą? J. 
Kovalskis atsakė, kad pasirinkta dėl 
pasiūlytos pigiausios kainos.

Kultūros tarybos pranešimą per
skaitė ALB Kultūros tarybos pirmi
ninkė Dana M. Baltutienė.

St. Žukas iš Newcastle paklausė ar 
yra organizuojamas bendras Austraii- 
jos lietuvių choras, kuris vyktų į 
Dainų šventę Lietuvoje? į tai 
paaiškinimą davė A. Stepanienė, kuri 
sakė, kad šiuo reikalu rūpinasi B. 
Prašmutaitė ir informacija bus pa
skelbta spaudoje.

Šio Tarybos atstovų suvažiavimo 
darbotvarkėje, kurią sudarė Krašto 
vaidyba, nebuvo numatyta sudaryti 
rezoliucijų - pasiūlymų komisiją. Šis 
darbas savanoriškai atliktas pačių 
atstovų.

Dr. A. Viliūnas pasiūlė pasveikinti 
Lietuvos Respublikos ministrą pirmi
ninką Bronislovą Lubį. V. Augustina
vičius pateikė sveikinimą Lietuvos 
Respublikos Seimo nariams.

Dr. P.Kabaila pasiūlė, kad Tarybos 
suvažiavimas priimtų penkių punktų 
rezoliuciją.

Išvardintieji sveikinimai ir penkių 
punktų rezoliucija Tarybos atstovų 
buvo priimta balsų dauguma. Tekstai 
yra spausdinami šio "MP" numerio

(Tęsinys sek. "MP" nr.)
V. Augustinavičius

f?ahjos Lietuvių Dienos
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Sydnejaus folklorinis ansamblis "Sutartinė" Lietuvių dienų atidaryme.. 
Nuotrauka: A-. Burneikio
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LITERATŪROS IR DAINOS POPIETĖ
Literatūros ir dainos popietė įvyko 

gruodžio 28 d. 2.30 vai. p. p. - 
Bankstown miesto rotušės salėje.

■ Programą pradėjo, tardama ilgesnį 
atidarymo žodį šios popietės vadovė 
Danutė Bartkevičienė (jos kalbą, 
tikimės, galėsime atspausdinti atski
rai), perduodama programos vedimą 
Gintai Viliūnaitei. Pradėjo j» popietę 
poeto Vytauto Mačernio žodžiais: 
...Ateina jis, vienintelis karalius...

Jo akyse regėti dideli .sapnai 
ir ateities pasaulio formos idea

lios...
Sutikime ir mes, kad poetai, žodžio 

menininkai ir tamsoje (skelia žibintus.

Lietuvių dienų atidaryme "Sūkurio" šokėjos atlieka "Sadutę". 
Nuotrauka: A. Burneikio

uždega šviesas ir nuveda mus į pasakų 
šventišką pasaulį. Puošniais žodžiais 
jie uždega pasididžiavimą bei meilę 
savajai kalbai ir jaunojoj kartoj, kuri 
su džiaugsmu juos deklamuoja ir 
dainoj dainuoja.

Popietės dailaus skaityto ir dainuo
to žodžio junginį pradėjo Sydnejaus 
moterų etnografinis ansamblis, vado
vaujamas Edos Siuz, padainavęs 
patriotinę giesmę "Rūpintojėlio skun
das".

"Sutartinė" įsikūrė 1982 m. An
samblio tikslas buvo rinkti ir dainuoti 
mažai žinomas liaudies dainas, traukti 
jas iš užmaršties.

Kūrybingos sielos veržlumo neuž
gniaužė nei spygliuota viela apkaus
tytos Sibiro tundros, nei nuožmūs 
tremtinių kankinimai bei grasinimai - 
net ir tokiose nežmoniškose sąlygose 
ištremtasis rasdavo slaptą, šviesų 
kampelį, popieriaus skiautęlę, kur 
galėjo išlieti savo sielvartą, tėvynės 
ilgesį, nors tai suradus - grėsė mirtis... 
Vieną iš išsaugotų Sibiro trenties 
eilėraščių, pavadintą "Lietuvai", pa
rašytą tremtinės Nijolės Rimkienės 
skaitė Zita Žvirblienė, pati neperse
niausiai atvykusi iš Lietuvos.

Poetė Aldona Veščiūnaitė - Janavi
čienė yra sydnejiškė, gimusi, užaugusi 
gražiojoje Dzūkijoje. Ji yra kvalifi
kuota menininkė, teptuką pakeitusi į 
plunksną; savo meninį intelektą ji 
pernešė į žodžių spalvą. Jos poezija 
spausdinama įvairiuose leidiniuose, 
išleistos 2 poezijos knygos, ilgemetė 
Sydnejaus lituanistinių kursų vadovė 
ir mokytoja. Poetė padeklamavo savo 
kūrybos du eilėraščius: "Ten visuomet 
dienų rytas" ir "Artėja senųjų 
miestų žvilgsnis".

Ją sekė Bronius Žalys, paskaitęs 
savo kūrybos eilėraščius "Trakų 
pilis", "Pavasaris ir Apaščia" ir 
"Nakties pasaka”.

į programos žaismingą pynę įsijun
gė Sydnejaus lakštingala, solistė 
Gražina Žigaitytė - Hurba, padaina
vusi liaudies dainą "Kalio karvytės 
namo" ir muziko Vlado Jakubėno 
"Piemenų raliavimas". Dainoms ako
mpanavo Justinas Ankus.

Sydnejiškė Agnė Lukšytė - Meiliū- 
nienė - rašytoja, mokytoja, aktorė, 
režisierė, gyvai besireiškianti tiek 
vietinėje, tiek periodinėje spaudoje, 
paskaitė novelę "Pekinezas šuniukas"

Toliau sekė dvi "Sutartinės" dai
nos: "Šviesi naktis mėnesiena" ir 
"Kas po mano sodelį...”

Pirmoji programos dalis užbaigta 

rašytojo Vinco Kazoko kūrybos skai
tymu. Jau prieš eilę metų jis mus 
paliko, bet, atrodo, jo niekada 
neužmiršime - jį nuolatos skaitome, 
nuolat cituojame. Pradėjęs rašyti 
ankstyvoje jaunystėje, plunksnos ne
paliko iki amžiaus galo. Jis ir poetas, 
rašytojas, paskaitininkas, žurnalistas, 
vertėjas, virš 20 metų redagavęs 
"Musų Pastogę", sielojosi tremties 
problemomis ir ypač lietuvybės išliki
mu iki paskutinio savo atodūsio. Kelis 
poeto eilėraščius su įsijautimu per
skaitė akt. Stasys Skorulis.

Po pertraukos programa pradėta 
Lidijos Šimkutės - Pocienės kūrybos 
skaitymu. Poetė gyvena Adelaidėje. 
Tai labai veikli asmenybė - ji ne tik 
poetė (išleidusi tris poezijos knygas), 
bet ir literatūros kritikė, pedagogė, 
paskaitininke. Dėl susidėjusių aplin
kybių (ligos šeimoje) pačiai negalėjus 
atvykti, kelis jos eilėraščius skaitė 
Juozas Almis Juragis.

Gražina Žigaitytė, akompanuojant 
Justinui Ankui, padainavo "Trakų 
pilis" (žodžiai Maironio'),

Viktoras Baltutis, adelaidiškis - 
Žemaitijos sūnus. Tremtyje pasiruošęs 
komercinei tarnybai, liko ištikimas ir 
labai veiklus musų tautinėje veikloje. 
Daugelio sceninių ir radijo valandėlių 
autorius, įvairiausiais klausimais rašo 
į periodiję spaudą, yra lietuviškos 
radijo valandėlės,bendruomenės ar
chyvo vedėjas.Tai vienas iš nedauge
lio feljetonų rašytojų, kurių turi visą 
glėbį ir perskaitė vieną iš jų - 
"Pasidalinimas bėdomis". Tai šmaikš
tus jumoras apie šie dienų Australijos 
lietuvio - išeivio gyvenimą.

Juozas Almis Jūragis - sydnejiškis, 
gilios erudicijos poetas, išleidęs tris 
savo kūrybos knygas, literatūros 
kritikas, nepamainomas paskaitinin
kas, literatūros almanachų - antolo
gijų redaktorius, nesuskaitomos dau

gybės laikraščių ilgametis bendradar
bis ... Kaip srauni, plati upė liejasi jo 
kūryba mūsų kultūros dirvonais. Per 
visą tremties laiką, kaip ir Maironis, 
buvo tėvynės laisvės pranašu ir dažnai 
apie tai rašė. Autorius paskaitė 
"Užrašai, nebaigtų sapnų temos", 
"Nebūsiu vienas" ir "Lietaus lašai".

Programos pabaigai "Sutartinė" 
padainavo dvi liaudies dainas: "Plaukė 
pylelė" ir "Anoj pusėj Dunojėlio", o 
Gražina Žigaitytė - Hurba, drauge su 
"Sutartine" padainavo Maironio "Lie
tuva brangi", muz. Juozo Naujalio, 
akompanuojant Justinui Ankui.

Programos vedėja - pranešėja Ginta 
Viliūnaitė padėkojo AL D Rengimo 
komiteto ir literatūrinės popietės 
organizatorės Danutės Bartkevičie- 
nės vardu, popietės programos išpil- 
dytojams ir atsilankiusiems svečiams 
(kurių šiemet, palyginti, dalyvavo 
gana gausiai).' Programos atlikėjai 
apdovanoti dovanėlėmis, o po to visi 
pakviesti į gretutinę patalpą kavutei.'

Literatūrinę popietę reikia laikyti 
labai pavykusia tiek iš meninio, tiek iš

SPAUDOS KONFERENCIJA
A LB Krašto valdybos iniciatyva, 

gruodžio 28 d. rytą Bankstowne, 
Lietuvių klube suruošta spaudos 
konferencija, skirta susitikimui su dr. 
V. Landsbergiu, deja, nebuvo sėkmin
ga. į ją te atsilankė tik lietuvių 
spaudos atstovai, neskaitant vieno 
estų bendruomenės žurnalisto ir šiaip 
susidomėjusių tautiečių.

Pasiteiravus iniciatorių, pasirodo 
buvo pakviesti visų TV ir„ radijo 
stočių bei didžiųjų Sydnejaus austra
lų dienraščių atstovai.

Dr. V. Landsbergis atsakė į 
pateiktus klausimus. O jų buvo 
įvairių: "Dėl kokių priežasčių pralai
mėjo Sąjūdžio koalicija?", "Gali ar 
negali būti buvęs komunistų partijos 
narys geru lietuvių?" (dr. A. Viliū- 
nas). į tai buvo atsakyta, nurodant 
eilę priežasčių.

A. Kramilius iškėlė klausimą, kad 
gal reikėjo Lietuvos vyriausybei 
išleisti kokius ženkliukus ar padėkos 
lapus ir padėkoti nelietuviams, daug 
kuo prisidėjusiems prie Lietuvos 
laisvės bylos populiarinimo. Daugelis 
jų šį darbą dirba ilgus metus.

PASIKALBĖJUS SU „ŽVELSA“...
Lietuvių dienų dalyviai gėrėjosi iš 

Lietuvos atvykusio tautinės muzikos 
ansamblio "Žvelsa” virtuoziškai at
liktomis dainomis, muzika. "MP" 
korespondentas, norėdamas daugiau 
sužinoti "pasigavo" "Žvelsos” an
samblio vadovus Petrą Mateiką ir 
Antaną Smolskų ir turėjo su jais 
trumpą interviu.

"MP": Ar galite papasakoti kaip 
atsiradote čia, Australijoje ir kaip 
Jums čia sekasi?

»

"Ž VELSA": Aplankyti tolimąją 
Australiją buvo sena mūsų svajonė, o 
jinai pildytis pradėjo praėjusių metų 
vasarą, kai Lietuvių dienų pirminin
kas Alis Migus išgirdo ir pamatė musų 
ansamblį’Lietuvoje. Ir kada gavome 
oficialų ALD komiteto kvietimą 
dalyvauti šioje šventėje, aišku, labai 
apsidžiaugėme. Dabar, jau būdami 
Australijoje antra savaitė, dalyvau
dami ALD renginiuose, galime drąsiai 
sakyti, kad mūsų viltys pranoko visus 
lūkesčius. Tai nuoširdus ir tikras 
kasdieninis dėmesys, rūpestis, svetin
gumas, puikus šventės organizavimas, 
publikos šiltumas. Norėdami būti kuo 
naudingesni ALD metu, atsivežėme

Lietuvių dienų atidaryme 
kalba A. Migus - dienų rengimo 
komiteto pirmininkas.

Nuotrauka: A. Burneikio

organizacinio taško. Klausytojai, at
rodo, irgi buvo patenkinti, nes 
programos atlikėjai visi buvo sutikti 
gausiomis katutėmis.

J. Viliūnienė ir 
B. Žalys

Kun. J. Petraitis pasiteiravo ar 
dabar, kai valdžią perėmė kita partija, 
bus keičiami Lietuvos Respublikos 
konsulatai bei ambasadoriai? Dr. V. 
Landsbergis atsakė, kad į tai gal 
galėtų atsakyti tik dabartinė vyriau
sybė!... Suardyti visą, lig šiol sudarytą 
Lietuvos Respublikos atstovų tinklą, 
esą, būtų nusikaltimas, nes atstovų 
daromas darbas duoda Lietuvai didelę 
naudą. O jų ir taip dar esą labai 
nedaug.

Estų atstovas pareiškė, kad kai 
kurią asmenų nuomone, Baltijos 
kraštai ant kojų atsistosią tik po 10- 
ties metų, nors esą nuomonių, kad 
tam prireiksią net vienos generacijos. 
Ką apie tai galvojąs buvęs Lietuvos 
Resp. AT pirmininkas?

Dr. Landsbergis į tai atsakė: 
"...kada pasieksime tą patį ekonominį 
gerovės laipsnį kokį turi Vakarų 
kraštai - labai sunku atspėti..."

Buvo ir visa eilė kitų klausimų.
Spaudos konferenciją pravedė ALB 

Sydnejaus Krašto valdybos pirminin
kas Vytautas Juška.

B.Ž.

dvi skirtingas koncertines programas, 
paruošėme nemažą dali šokių šventės 
repertuaro, ir labai džiaugiamės, kad 
abidvi koncertinės programos, akom- 
panavimas šokiams ir mūsų pasirody
mai Mišių metu susilaukė šilto 
publikos (vertinimo.

"MP": Pats "Žvelsos" vardas yra 
neįprastas, negirdėtas!... Gal galėtu
mėte papasakoti kaip jis atsirado?

"Žvelsa"- Lietuvos tautinės muzikos 
ansamblis "Žvelsa" pasivadino mažo 
upelio vardu. O šitas upelis įteka 
Miniją, Minija ( Nemuną, Nemunas į 
Baltiją, o iš Baltijos vandenų arti 
pasidaro visas pasaulis. Štai mes 
Australijoje...

"MP": Norėtume daugiau susipa
žinti su "Žvelsos" nariais, atvykusiais 
į Lietuvių dienas Sydnejuje. Gal 
galėtumėte papasakoti apie kiekvieną 
iš jų, darbus vienete - ką jie daro, 
atlieka?

"ŽVELSA": Mūsų ansamblį sudaro 
septyni universalūs atlikėjai.

Nukelta į 10 psl.
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SAVAITĖS ĮVYKIAI LIETUVOJE
SAVAITĖS ŽINIŲ APŽVALGA - 28.12.92 - 3.1.93

Naujieji metai Lietuvai atnešė 
speigą, Saito vandens komunaliniuose 
butuose nutraukimą ir spėliojimus apie 
tai, kas bus kandidatai į Respublikos 
prezidento postą. Savaitės gale oro 
temperatūra centrinėje Lietuvoje nu
krito iki - 20 laipsnių šalčio, šiltas 
vanduo, kuris buvo tiekiamas kasdien 
nuo Kūčių iki Naujųjų Metų dienos, 
dabar vėl bus duodamas tik vieną ar 
dvi dienas per savaitę. Butų šildymas 
tebėra apribotas paiaikymu vidutiniš
kai 13 laipsnių šilumos kambariuose. 
Atrodo, kad nežiūrint LDDP pergalės, 
pažadėto normalaus butų ir vandens 
šildymo dar teks ilgokai palaukti.

Jau paaiškėjo, kas bus kandidatai j 
Lietuvos Prezidento postą vasario 14 
d. rinkimuose. Pirmuoju kandidatu 
oficialiai užregistruotas socialdemo
kratų partijos narys K. Antanavičius, 
po to ir LDDP lyderis A. Brazauskas. 
Sekmadienio (3.1) vakare, kalbėda
mas per Lietuvos TV, Seimo opozici
jos iyueris V. Landsbergis pareiškė 
neketinąs kelti savo kandidatūros į 
Prezidento postą. Jis pareiškė remiąs 
Lietuvos ambasadoriaus JAV St. 
Lozoraičio kandidatūrą ir paragino 
laikinai Prezidento pareigas einantį 
A. Brazauską taip pat atsiimti savo 
kandidatūrą. Pirmadienį vykusioje 
spaudos konferencijoje V. Landsber
gis pasakė, kad po susitikimo sekma
dienį su St. Lozoraičiu, jis galutinai 
nutarė nekandidatuoti. Visos 9 opozi
cinės politinės partijos ir sąjungos 
savo pareiškime, paskelbtame po V. 
Landsbergio kalbos, sako, kau joms 
tinkamiausias kandiaaras butų V. 
Landsbergis, tačiau jam atsisakius 
politinės konfrontacijos sumažinimo 
vardan, palaiko idėją iškelti St.
Lozoraitį. Pirmadienį po pietų St. 
Lozoraitis oficialiai pareiškė, kad jis 
bus kandidatas į Lietuvos Prezidento 
postą.

Manoma, kad St. Lozoraitį rinki
muose rems platus politinių jėgų 
spektras nuo kairiojo centro iki 
kraštutinių dešiniųjų. Taip pat kandi
datu į Prezidentus užsiregistravo 
mažos Respublikonų partijos pirmi
ninkas K. Petraitis. Norą kandidatuoti 
yra pareiškęs ir buvęs VLIK’o 
vaidybos pirmininkas, dabar Seimo 
narys, K. Bobelis, bet jis dar nėra 
oficialiai užregistruotas.

Pirmadienį iš Siaurės miestelio 
bazės Vilniuje išsikraustė paskutinieji 
rusų kariškiai, o antradienį buvo 
pasirašytas bazės perdavimo Lietuvai 
aktas. Krašto apsaugos ministras A. 
Butkevičius pareiškė pasitenkinimą, 
kad rusų daliniai išeina tvarkingai, 
pagal rugsėjo mėnesį sutartą tvar
karaštį. Iš rusų pusės, generolas 
Petrovas teigė, jog abi šalys laikosi 
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įsipareigojimų ir nėra problemų ar 
nesutarimų. Petrovas pagyrė Lietuvą 
už jos elgesį su išeinančiais tusu 
kariais. A. Butkevičius pasakė spau
dai, kad, po Lietuvos ir Rusijos 
sutarties dėl kariuomenės išvedimo 
pasirašymo. Iš Lietuvos išvesti tik 
5,000 karių, dar likę 17,500, kurie, 
pagal sutartį, turi apleisti Lietuvą per 
sekančius 8 mėnesius.

Antradienį Lietuvos Seimas pasky
rė specialią Prezidento rinkimų komi

siją. Jai vadovaus V. Litvinas, kuris 
yra ir Vyriausiosios rinkimų komisijos 
pirmininkas. Specialios rinkimų ko
misijos sudarymui stipriai prieštaravo 
parlamentinė opozicija, kuri teigė, 
kad Prezidento rinkimus turėtų pra
vesti Vyriausioji rinkimų komisija. Tą 
pačią dieną Seimas patvirtino Vidą 
Kundrotą naujuoju valstybės kontro
lieriumi.

Per interviu Amerikos dienraščiui 
"New York Times” Lietuvos Užsienio 
reikalų ministras P. Gytys pareiškė, 
kad kad naujoji vyriausybė laikysis 
atviros pragmatiškos užsienio politi
kos. Pasak Gylio, reikia keisti kai 
kuriuos įstatymus, kontroliuojančius 
žemės pardavimą nėpilicčiams ir 
užsieniečiams taiKomą mokesčių poli
tiką. Jis taip pat pareiškė, kad bus 
lėtinami perėjimo į rinkos ūkį tempai, 
nors rinkos ūkio įvedimas lieka 
galutiniu tiksiu. Gylys sakė, kad 
Vyriausybė ketina užmegzti glaudes
nius ryšius su buvusiomis tarybinėmis 
respublikomis. Jis taip pat nurodė, kad 
tarsis su Estijos ir Latvijos Vyriausy
bėmis dėl laisvos prekybos zonos ir 
muitų sąjungos steigimo.

Gruodžio 28 d. Lietuvoje lankėsi 
Rusijos Federacijos Kaliningrado sri
ties administracijos vadovas J. Matoč- 

' kinas, Liaudies deputatų tarybos 
pirmininkas J. Semionovas ir Kalinin
grado administracijos tautybių sky
riaus vedėjas, lietuvis E. Čajauskas. 
Juos priėmė Lietuvos prezidento 
pareigas einąs A. Brazauskas ir 
ministras pirmininkas B. Lubys. Šis 
vizitas atspindi paskutiniais mėnesiais 
pagyvėjusį šios srities ir Lietuvos 
bendradarbiavimą. Kalbėtasi apie 

verslininkų bendradarbiavimą, tranzito 

per Lietuvą problemas ir tautinių 
mažumų padėtį Kaliningrado srityje. 
Pagal paskutinius statistikos duome
nis, šioje srityje gyvena apie 914.000 
civilinių gyventojų, iš kurių 19,000 
yra lietuviai. Lietuviai yra išvystę 
gana aktyvią kultūrinę veiklą, bet 
bendruomenei trūksta lietuvių kunigų 
ir jaunų, energingų visuomenės dar
buotojų. Tiek svečiai, tiek Lietuvos 
pareigūnai pareiškė pasitenkinimą 
pasitarimais.

LIETUVA - IŠ ’92-jų į 93-sius

Praėjusieji metai Lietuvai neatnešė 
tokių radikalių pasikeitimų, kaip 
1991-ji. '92-ji neatnešė nei tiek 
skausmo, nei tiek džiaugsmo, kaip 
anieji; 1992-sius, galbūt, galima 
pavadinti brendimo metais. Išgaravo 
'91-mais susikurtos iliuzijos, kad 
nepriklausomybės pripažinimas pa
skatins plataus masto užsienio inves
ticijas, greitą Rusijos kariuomenes 
atitraukimą ir vakarietišką gyvenimo 
standartą. Tos viltys neišsipildė: rusų 
kariuomenė dar neatsitraukė iš Pabal-. 
tijo, užsienio biznieriai ‘ neskuba 
investuoti Lietuvoje, o gyvenimo 
standartas ne tik nepakilo, bet dar 
daugiau nusmuko.

Tačiau, nežiūrint ekonominių prob
lemų, dėl kurių didele dalimi yra kalta 
Lietuvos pramonės integracija į 
buvusią Sovietų Sąjungą, įvyko ne
mažai ir pozityvių poslinkių. Gal 
reikšmingiausi iš jų buvo Rusijos ir 
Lietuvos sutartis dėl rusų kariuome
nės išvedimo, Seimo rinkimai, naujos 
Lietuvos Konstitucijos priėmimas ir 
Lietuvos atsiskyrimas nuo rublio 
finansinės zonos. Taip pat reikėtų 
paminėti Lietuvos sportininkų daly
vavimą Olimpinėse žaidynėse, pirmų
jų Pasaulio banko ir Tarptautinio 
valiutos fondo paskolų Lietuvai 
paskyrimą, ir Danijos bei Švedijos 
monarchų vizitus Lietuvoje. Visi šie 
poslinkiai prisidėjo prie Lietuvos 
valstybingumo sutvirtinimo pasaulio 
tautų bendruomenėje. Buvo pasiekta 
realių laimėjimų užsienio politikoje, 
bet, gal, per mažai dėmesio buvo 
skirta ekonomikai ir vidaus politikai, 
kas bent iš dalies privedė prie 
Sąjūdžio vedamos koalicijos pralaimė 
jimo Seimo rinkimuose.

Nesigilinsiu čia į priežastis, kurios 
nuiėmė LDDP laimėjimą Seimo rin
kimuose - apie tai buvo jau daug 
rašyta. Norėčiau, tačiau, atkreipti 
dėmesį į šio laimėjimo pasekmes ir ką 
jis žada Lietuvai. Nežiūrint visų 
protestacijų irraminančiųA. Brazaus
ko ir jo bendražygių pareiškimų, kad 
naujoji vyriausybė toliau tęs jos 
pirmatakų pradėtas reformas, kai 
kurios iš • jų jau yra sustabdytos 
(pavyzdžiui, valstybės įmonių priva
tizacija varžytinių budu). Nieko gero 
nežada ir LDDP pastangos išplėsti 
savo kontrolę Lietuvos radiją ir TV 
administracijoj, paskiriant jos pirmi

ninku sau palankų žmogų, G. Ilgūną. 
Panaši situacija Saugumo tarnyboje, 
kur naujuoju viršininku paskirtas J. 
Jurgelis, buvosioje Aukščiausiojoje 
Taryboje beveik visada balsavęs su 
LDDP. Nors Konstitucija to nepra
mato, Seimo dauguma pravedė naują 
įstatymą, kuris reikalauja sudaryti 
specialią Prezidento rinkimų komisiją, 
tuo būdu apeinant Vyriausiąją Seimo 
rinkimų komisiją, kuria LDDP nepasi
tiki. Bendrai paėmus, dabartinė val
dančioji partija nori užtikrinti sau * 
palankią visuomeninę, socialinę bazę 
ilgam laikui, stabdydama tas refor
mas, kurių intencija buvo iškelti 
naujas politines jėgas.

Dar nėra sudarytas konstitucinis 
teismas, kuris turi spręsti ar Seimo, 
Vyriausybės ir Prezidento išleisti 
įstatymai bei potvarkiai neprieštara
uja Konstitucijai. Kadangi, pagal 
Konstituciją, Konstitucinio teismo 
teisėjus Ir teismo pirmininką skirs 
Seimas, nėra abejonės, kad šis teismas. 
bus sudarytas iš Seimo daugumai 
priimtinų teisininkų. Konstitucinio 
teismo teisėjai skiriami 9 -rių metų 
kadencijai, taigi, dabar sudaromo 
teismo įtaka valstybės gyvenime išliks 
gana ilgą laiką. Jeigu dar ir Respubli
kos prezidentu bus išrinktas LDDP 
kandidatas - A. Brazauskas ši 
partija labai stipriai įsitvirtins Lietu
vos politiniame ir visuomeniniame 
gyvenime. Turint tokias stiprias 
pozicijas valdžioje, net ir gilias 
socialdemokratines tradicijas turin
čiose šalyse, valdančioji partija daž
nai pasiduoda pagundai nesiskaityti su 
opozicija, slopinant bet kokius kritiš
kus balsus, valdyti tik savo, o ne 
tautos gerovei. Ar taip atsitiks 
Lietuvoje, parodys ateitis.

Reikia tikėtis, kad šiais metais 
Lietuvos teritoriją apleis paskutinis 
Rusijos kareivis, kad bus įvesti savi 
pinigai - litai, kad sustos Lietuvos 
ūkio smukimas ir ekonomika pradės 
atsigauti. Ar visa tai įvyks, didele 
dalimi tai priklausys nuo naujosios 
Lietuvos valdžios politikos, kuri, kol. 
kas, dar neaiški, laukiant prezidento 
rinkimų vasario 14 -tą. Kadangi 
LD DP valstybės lyderis kandidatuoja į 
aukščiausią valstybės postą, vengiama 
bet kokių sprendimų, kurie galėtų 
sukelti gyventojų nepasitenkinimą ir 
pakenkti A. Brazausko šansams tapti 
Respublikos prezidentu. Kokia yra 
tikroji LDDP politika,paaiškės tik po 
Prezidento rinkimų. Tačiau Lietuvos 
ateitis nemaža dalimi priklausys ir nuo 
to, kokios politinės jėgos įsigalės 
Maskvoje. Jei B. Jelcino vedamos 
demokratinės jėgos Rusijoje turės 
užleisti vietą nacionalistiniam - 
komunistiniam blokui, politinis ir 
ekonominis spaudimas Lietuvai žymiai 
sustiprės ir, neišvengiamai atsilieps 
Lietuvos gyvenime. Tokiu atveju gali 
būti atšauktas ir susitarimas dėl 
visiško Rusijos kariuomenės išvedimo 
iki šių metų rudens. T _ ,J. Rūbas
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TRUMPAI £ LIETUVOS SPAUDOJE

IS VISUR Metų gale Lietuvos spaudoje ir 
žmonėse karštos reakcijos sukėlė 
Seimo vadovybės nutarimas pašalinti 

Sausio 3 d. Maskvoje Boris Jeicin ir Y barikadas, kurios lemtingomis 1991 
George Bush pasirašė START 2 t metų sausio dienomis buvo pastatytos 
branduolinių ginklų sumažinimo su- a prie parlamento rūmų. Vėliau jos tapo 
tartį. Iki 2003 metų Rusija ir JAV turi x patriotiniu simboliu, primenančiu, kad 
sunaikinti du trečdalius savo branduo- X ginti savo parlamento buvo suskubę ję 
linių ginklų. * a žmonės iš visos Lietuvos. Jas labai

Pietų Afrikos prezidentas F. W. de v lankyti ir užsienio turistai. 
Klerk atleido arba suspendavo 6 v Dabar nepatenkintieji pabrėžia, kad 
generolus ir 17 kitų laipsnių karininkų Y barikadų pašalinimą paliepęs laikinai 
už slaptus smurto ir šantažo veiksmus, x Seimo pirmininko pareigas einąs 
įvykdytus prieš Afrikos Tautinio \ Česlovas Juršėnas, kuris buvo Lenin- 
kongreso vadus bei reformų šalininkus V Rraao aukštosios partinės mokyklos 
Pietų Afrikoje. \ auklėtinis ir vėliau užėmė aukštą

* v postą Lietuvos komunistų partijos 
JAV federalinė žiuri komisija X centro Komiteto propagandos ir agi-

Vašingtone patraukė buvusį pasaulio X tacijos skyriuje. Patsai Č. Juršėnas 
šachmatų čempioną Bobį Fisher X aiškina, kad tokiam žingsniui dabarti- 
atsakomybėn už sankcijų, nukreiptų X nė valdžia turinti per rinkimus įgytą 
prieš Jugoslaviją .sulaužymą. R. Fisher X teisę. Jis taiP Pat pareiškė, kad 
už keletą milijonų dolerių lošė ilgą X memorialas bus, specialistai dirba . 
šachmatų mačą prieš Boris Spaskį A
Juodkalnijoje, nepaisydamas JAV vai- X konfliktas tarp išeivijos diplo- 
stybės departamento draudimo. X mato Stasio Lozoraičio ir buvusio

* X V LIK'o pirmininko dr. Kazio Bobelio,
Ženevoje pirmą kartą pasisekė X kurie abu yra galimi kandidatai į

susodinti Bosnijoje kovojančių šalių 0 Respublikos prezidento postą rinki- 
iyderius prie derybų stalo. Svarstomas X muose- Dabartinės vidaus politikos 
pianas padalinti Bosniją į dešimt X spektre, pirmasis yra linkęs dešinėn, 
autonominių provincijų, kurios būtų X antrasis ~ kairėn. Savaitraščio Pozi- 
padalintos tarp serbų, kroatų ir X cŪa 49-tame numeryje dr. K. Bobelis 
musulmonų. Serbams tektų apie pusė X metė kaltinimą Stasiui Lozoraičiui, 
visos teritorijos. Bosnijos prezidentas X kad jis, kaip Lietuvos ambasadorius 
musulmonas Alija Izetbegovič prieši- X JAV-bėse, netinkamai pravedė Seimo 
naši prieš tokį valstybės suskaidymą, X rinkimus. Amerikos lietuviams tikrai

* 0 buvo suvaržyta teisė balsuoti už tą 
Saudi Arabija nuteisė mirti du y kanoidatą, kurį buvo pasirinkę. Dau-

filipiniečius, religinius aktyvistus, už X suma norėjo balsuoti už mane, bet 
bandymą skleisti krikščionių religiją X jiems to nebuvo leista , pareiškė dr. 
krašte. X K- Bobelis.

mente. Lietuvos dešinioji spauda, kaip 
taisyklė, simpatizuoja Jelcinui ir 
tikisi, kad jis atsilaikys prieš stiprė
janti komunistinį sparną. Kairioji 
spauda yra linkusi pabrėžti Jelcino 
"klaidas" ir iš jų sekantį jo politinį 
žlugimą. "Atgimimo" 49-me numeryje 
politikos apžvalgininkas Algimantas 
Žukas rašo: "Kiekvienas žmogus 
privalo jausti savo galimybių ribas, 
suvokti, kad jis gali sugiedoti gulbės 
giesmę. Revoliucijos baigiasi, žmonės 
keičiasi. Ar ne pats Jelcinas skambina 
sau politikos varpais?"

Kad Lietuvoje vis labiau įsigali 
mafija, savo kalboje per radiją 
patvirtino ir generalinis prokuroras 
Arturas Paulauskas. Jis turis pakanka
mai informacijos, jog "Lietuvoje 
sukurtos tikros nusikaltėlių organiza
cijos, kurios turi joms būdingą 
infrastruktūrą, saugumo sistęmą, sfe
rų pasidalijimą, ryšius su užsieniu". 
Mafija turinti kontaktų su Ekonomi
kos ministerija, muitine, krašto ap
saugos sistema, policija ir teismais. 
Pagrindinė mafijos veikla - vertingo 
nekilnojamo turto supirkimas per 
privatizacijos procesą. Praėjusią va
sarą šiuo tikslu iš Rusijos į Lietuvą 
plaukė didžiuliai pinigai - nuo 94 
milijonų iki 800 milijonų rublių. 
Mafija taip pat tiria, kaip per Lietuvą 
gabenti narkotikus, o kol kas plėtoja 
alkoholio prekybą.

"Vokietijospolicijoje eilinių polici
ninkų yra 80 proc., 19 proc. - 
viduriniosios grandies specialistų ir 
tik 1 proc. - aukščiausios grandies. 
Tuo tarpu Lietuvoje eilinių tik apie 55 
proc., viduriniosios grandies 40 
proc. ir vadovų - 5 proc.", rašo 
"Lietuvos aidas", nr. 244.

Vaclovas Daunius

KURIUO KELIU

Sausio i d. nustojo egzistavusi X Lietuvos spauda daug rašo apie 
Čekoslovakijos respublika. Ją pakei - \ Rusijos vidaus politiką, nuolat komen- 
tusios Čekijos ir Slovakijos valstybės X tuodama įtampą tarp Jelcino ir 
tą pat dieną susilaukė daugelio X kairiosios daugumos Rusijos parla— 
valstybių, jų tarpe Austraiijos.dipio 
matinio pripažinimo.

*
Musulmonų pogrindžio organizaci- ,,

jai Ramas nužudžius pagrobtą izra- X Praeitame Australijos lietuvių fon- i 
eiio pasienio sargybinį, Izraelis ištrė X do metiniame susirinkime buvo iškelta 
mė 418 palestiniečių, įtartų turėjus X mintis, kad fondo valdyba turėtų 
ryšių su Hamas, į pietinį Libaną. X stengtis pagyvinti bendruomenės susi-

Libano respublikai atsisakant iš- X doihėjimą fondo veikla ir tikslais, 
tremtuosius įsileisti, jie pasiliko X Fondo valdyba pilnai sutinka su 
niekieno žemėje ir bandymus grįžti į X mintimi, kad bendruomenei reikalinga 
Izraelio teritoriją kariams stabdant X ne tiktai remti fondą, bet taip pat ir 
tveriama tankų ir kulkosvaidžių X diskutuoti, pasisakyti, išsakyti savo 
ugnimi. X nuomones ir tuo pačiu prisidėti prie .

Tiek Libanas, tiek Izraelis varžo X veiklos gairių nustatymo. Siekdami šio 
Jungtinių tautų ir Raudonojo Kry- X tikslo, pateikiame keletą minčių, 
žiaus susisiekimą su tremtiniais, X kurios nėra valdybos nutarimas ar 
nepraleisdami jų per savo teritorijas. X siūlymai. Šios mintys tai klausimai,

* A skirti diskusijų pradžiai, o taip,pat
1991 m. kovo mėn. su kariniu i tikimės sulaukti ir pasisakymų.

lėktuvu į JAV atbėgęs Kubos karo X Pirmiausiai, pagalvokime kokia bus įspūdis, kad mūsų jaunuoliai, grįžę iš 
aviacijos majoras Orestes Lorenzo X fondo veikla už dešimties metų? Už 
Perez dramatiškai išgelbėjo iš Kubos X dvidešimties metų? Ką remsime?
savo šeimą, negaunančią leidimo X Taigi kaip įsivaizduojame Australijos 
išvykti. Su mažu lėktuvu iš Floridos X lietuvių bendruomenę 2012 metais?
atskridęs į Kubą, Perez nusileido X Gal prasmingiau dabar išleisti daugiau 
Matanzas miesto gatvėje, paėmė X lėšų tam, kad lietuviška bendruomenė 
žmoną ir 2 jaunus vaikus ir išskrido X Australijoje išsilaikytų ilgiau? Šian- 
atgai į Floridą. X dien fondas tiesiogiai gali būti

* y naudingas turbūt 5000 lietuvių, o kiek
Kietos linijos šalininkas Slobodan y jis aptarnaus už 20 metų?

Milosevič laimėjo prezidento rinkimus y 1992 metais fondas lietuviškosios 
Serbijoje, nurungdamas demokratinių y veiklos paramai išleido apie 31.000 
reformų šalininką Milan Panič. y organizacijoms, 7.000 mokiniams ir

Pastarasis tuoj po rinkimų neteko ir y mokykloms, 3.000 spaudai. Dar pridė- 
ministro pirmininko posto, pariamen- X jus administracines išlaidas - išleistos 
tui išreiškus jam nepasitikėjimą. X gautos palūkanos, neliečiant pagrin-

* A dinio kapitalo. Neskaičiuojant V. ir G.
Gruodžio 21 d. Kinijos raketa į X Kazokų ir N.V. Butkuvienės atminimo 

erdves iššautas australų susižinojimo X fondų, kurie skirti specifiniams tiks- 
bendrovės Optus satelitas, kainavęs A lams, investuotų pinigų yra 354.000 
100 milijonų dolerių, dingo erdvėje, A dolerių. Paskaičiuokime kiek ilgai 
nepasiekęs orbitos. J užteks šių pinigų, kiekvienais metais

išleidžiant ne vien tik palūkanas, 
kurių šiuo metu reikia skaičiuoti 7 
procentus, bet dar ir pagrindinio 
kapitalo pridedant, kad kiekvienais 
metais galėtume operuoti 40.000 
dolerių suma?

Ar reikėtų reikalauti, kad paramos 
prašančios organizacijos pasisakytų 
kiek lėšų turi jos pačios?

Vilniuje veikia gimnazija, skirta 
užsienio lietuviams. Įskaitant kelionę, 
vieno mokinio pasiuntimas mokytis 
vienus metus kainuotų ne daugiau 
kaip 3.000 dolerių. Gal reikėtų 
nusistatyti kiekvienais metais siųsti 
po 5 mokinius? Ar nesusidaro kartais

mėnesio ar ilgesnės viešnagės Lietu
voje, tampa lietuviškesni, negu visus 
mokslo metus praleidę Vasario 16 - 
sios gimnazijoje Vokietijoje?

Ar fondas turėtų skatinti mėnulių 
vienetų gastroles tarp Australijos 
lietuvių centrų, apmokėdamas išlai
das ir sau pasiimdamas pelną? O taip 
pat skatinti ir paremti tokių vienetų 
ar atskirų žmonių, nors ir nepelningą, 
bet būtiną lankymąsi mažose ir 
tolimose bendruomenėse? Gal fondui 
nereikėtų laukti, kol į jį kreipsis grupė 
ar pavienis žmogus, bet pačiam Imtis 
iniciatyvos?

Fondas turbūt galėtų pagyvinti 
įvairių konkursų organizavimą ir 
konkursą laimėjusių dalyvių pristaty
mą bendruomenei. Tai galėtų, būti, 
pavyzdžiui, teatro vaidinimas, jauni
mo šiupinys, straipsnis kuria tema, 
radijo vaidinimas. Konkursų sumany- 
~ "Mūsų
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NAUJOJI VYRIAUSYBĖ

Gruodžio 10 d. laikinai einantis 
prezidento pareigas Algirdas Bra
zauskas, atsižvelgdamas į Lietuvos 
Respublikos ministro pirmininko Bro
nislovo Lubio teikimą, savo dekretu 
patvirtino tokios suėties Lietuvos 
Respublikos Vyriausybę:

JULIUS VESELKA - ekonomikos 
ministras;

LEONAS VAIDOTAS AŠMANTAS 
energetikos ministras-, 
EDUARDAS VILKELIS - Finansų 

ministras;
AUDRIUS BUTKEVIČIUS - kraš

to apsaugos ministras;
DAINIUS TRINKŪNAS - kultūros 

ir švietimo ministras;
JONAS RIMANTAS KLIMAS - 

miškų ūkio ministras;
ALBERTAS AMBRAZIEJUSSINE- 

VIČIUS - pramonės ir prekybos 
ministras;

GINTAUTAS ŽINTELIS - ryšių ir 
. informatikos ministras;

TEODORAS MEDAISK1S-sociali
nės apsaugos ministras;

ALGIRDAS VAPŠYS - statybos ir 
urbanistikos ministras;

JONAS BIRŽIŠKIS - susisiekimo 
ministras;

VYTAUTAS KRIAUZA - sveika
tos apsaugos ministras;

JONAS PRAPIESTIS - teisingumo 
ministras;

POVILAS GYLYS-užsienioreika
lų ministras;

ROMASIS VAITIEKŪNAS - vidaus 
reikalų ministras;

RIMANTAS KARAZIJA - žemės 
ūkio ministras;

ALGIMANTAS MATULEVIČIUS - 
ministras be portfelio savivaldybių 
reikalams

"Lietuvos rytas", nr. 243

mai turėtų ateiti iš pačios bendruo
menės.

Seniai kalbame apie archyvinę 
medžiagą, jos rinkimą. Tam tikra 
prasme, rodos, toks rinkimas vyksta. 
Mums likęs laikas, deja, trumpėja, 
taigi gal vertėtų paskirti užtenkamą 
sumą tam darbui atlikti, o taip pat ir 
tokio archyvo perkėlimui kur nors 
saugiam ir prasmingam išlaikymui.

Kas atsitiks su mūsų bibliotekomis? 
Turime daug knygų, kurios Lietuvos 
bibliotekose retos, o mes jas ar 
skaitome? Neseniai Melbourne lietu
vių mugėje vertingas ir įdomias 
knygas iš privačių bibliotekų pardavi
nėjome po 50 centų. Kokią iniciatyvą 
šiuo atveju galėtų parodyti Lietuvių 
fondas?

Ar būtina, kad fondo paramos 
prašantieji turėtų gauti savo Apylin
kės valdybos rekomendaciją, pritari
mą?

Ar fondo valdybos užduotis yra 
tiktai administruoti fondo lėšas? Jeigu 
fondo nariai, o jais turėtų būti 
kiekvienas bendruomenės narys, ma
nytų, kad valdyba turėtų veikti su 
iniciatyva, tai ir patys nariai turėtų 
įpareigoti daugiau rodyti iniciatyvos 
ir ne tik aukomis, bet ir aktyviai 
įsijungiant į fondo veiklą. Australijos 
lietuvių fondo valdyba yra Australijos 
lietuvių bendruomenės išsilaikymo 
ramstis. Kiek ilgai ir kaip išsilaikysime 
pareis nuo musų pačių.

Tokios yra ALF valdybos mintys, 
siekiančios sukelti diskusijas. Laukia
me. ALF valdyba
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^SPORTAS
42-JI AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SPORTO 

ŠVENTĖ
Gruodžio 27 dieną Condell Park 

krepšinio stadione įvyko 42-sios 
Sporto Šventės oficialus atidarymas. 
Šioje šventėje dalyvavo virš 300 
Australijos lietuvių sportininkų ir 
gaila, kad dėl lėšų stokos negalėjo 
atvykti Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto sporto klubo "Vytis" 
krepšininkai. Tačiau šioje šventėje 
oficialių svečių iš Lietuvos buvo, tai - 
A. Beievičius Lietuvos tinklinio 
federacijos viceprezidentas ir vienin
telis Lietuvoje tarptautinis tinklinio 
teisėjas bei "Sportas" laikraščio 
skyriaus vedėja, žurnalistė M. Marcin
kevičiūtė. Jie atvežė laimėtojams 
dovaną iš Lietuvos: Lietuvos olimpi
nio k-teto, Lietuvos sporto d-to, 
"Žalgirio", krepšinio, tinklinio, stalo 
teniso, žolės riedulio federacijų, už 
ką šventės rengėjai, Sydnejaus sporto 
klubas "Kovas" ir ALKAS valdyba 
nuoširdžiai dėkoja.

Šventės atidarymas buvo pradėtas 
gražiu sportininkų paradu, kurį lydėjo 
lietuviško maršo garsai ir gausūs 
žiūrovų plojimai. Buvo įneštos Aus
tralijos, Lietuvos, sporto švenčių 
vėliavos, o klubų vėliavas lydėjo tų 
klubų sportininkai.

Sveikinimo žodį tarus "Kovo" 
pirmininkui E. Lašaičiui, ALFAS 
pirmininikas A. Laukaitis pristatė 
svečius iš Lietuvos ir Australijos 
lietuvių sportininkų tėvą, niekuomet 
nepavargstantį sportui ir jaunimui 
atidavusį širdį .L. Baltrūną, prieš tai 
sugiedojus Australijos ir Lietuvos 
himnus.

Sportininkus ir svečius gražiu 
žodžiu pasveikino ir perdavė linkėji
mus iš Lietuvos svečias, A. Beievičius.

Sportininkų pasižadėjimą perskaitė 
koviečiai sportininkai R. Venelovaitė 
ir A. Lašaitis.

42-ją Australijos lietuvių sporto 
šventą oficialiai atidarė ALFAS 
pirmininkas A. Laukaitis. Po atidary
mo, visiems sportininkams išžygiavus 
iš salės, vyko pirmosios vyrų krepšinio 
rungtynės tarp Sydnejaus koviečių ir 
Adelaidės vytiečių.

Rungtynes laimėjo "Kovo" koman
dos krepšininkai.

Tą patį vakarą "Kovas” surengė 
sportininkų ir svečių iškylą laivu po 
Sydnejaus gražiąsias įlankas.

Žaidynių rezultatai

KREPŠINIS:

10 - m. berniukai - mergaitės 
(bendri) - Geeiongas;

14 - m. (bendri) - Melbournas.
14 - m. mergaitės - Melbournas.
18 m. mergaitės - Sydnejus. 
Merginos - Sydnejus.
12 m. berniukai - Sydnejus.
14 m. berniukai - Melbournas.
16 m. jaunuoliai- Adelaidė ir 

Sydnejus
18 m. jaunuoliai - Sydnejus. 
Veteranai - Sydnejus. 
Vyrai - Melbournas.

\ VYRŲ KREPŠINIO RINKTINĖ:
M. Wallis, B. Foster, M. Šepokas - 

visi Sydnejaus, E. Ragauskas, D. 
Sadauskas, T. ir K. Zdanius, M. 
Mačiulaitis ir J. Skimbirauskas - visi 

Melbourno ir K. Pocius - Adelaidė.
Treneris P. Andriejūnas - Sydnejus 
H. Šalkausko medalį gavo M. Wallis. 
MOTERŲ KREPŠINIO RINKTINĖ: 

D. Dičiūnaitė L. Skirkaitė, L. Šlioge
rienė, R. ir A. Venclovaitės, B. 
Migutė - visos iš Sydnejaus, I. 
Petkūnaitė L. N. Opulskytė - abi iš 
Adelaidės, V. Venelovaitė - Can
berra.

Treneris E. Kasparaitis iš Sydne
jaus.

H. Šalkausko medalį gavo D. 
Dičiūnaitė iš Sydnejaus.

JAUNUOLIŲ IKI 18 M.
RINKTINĖ:

M. Venclovas, B. Foster, J. Foster, 
M. Hickson, M. Mikalauskas, M. 
Newman, E. Viržintas, D. Biretas, A. 
Vaičiurgis ir A. Lašaitis - visi iš 
Sydnejaus.

Treneriai: E. Vaičiurgis ir P. 
Gustafson. H. Šalkausko medalį gavo 
B. Foster.

MERGINŲ IKI 18 m. RINKTINĖ: 
D. ir A. Dičiunaitės, A. Venelovaitė, 

M. Vaičiurgytė, J. Ankutė, E. Šlioge
rytė, D. Šliterytė, A. Mikalauskaitė ir 
K. Dryžaitė - visos iš Sydnejaus, M. 
Jaunutytė ir S. Krivickaitė iš Adelai
dės ir A. Macpanaitė.

Treneris S. Gustafson. Šalkausko 
medali gavo D. Dičiūnaitė iš Sydne
jaus.

TINKLINIS: Vyrų tinklinio laimė
tojais tapo Sydnejaus, o moterų - 
Adelaidės komandos.

VYRŲ TINKLINIO RINKTINĖ: A. 
Zduoba, R. Antanaitis, M. Žvirblis, A. 
Noble, E. Karpavičius, J. Erzikov, L. 
Hurba, M. Landrigan - visi iš 
Sydnejaus, R. Daniškevičius, J. Igna
tavičius, ir A. Sankauskas - visi iš 
Adelaidės. Treneris - J. Belkus iš 
Syanejaus. H. Šalkausko medalį gavo 
R. Daniškevičius iš Adelaidės.

MOTERŲ TINKLINIO RINKTINĖ: 
R. Kasperaitytė, M. ir R. Coxaites, B. 
ir M. Migutės, D. Staitytė, - visos iš 
Sydnejaus, R. Sankauskas, N. Opuls
kytė, L. Visockaitė ir T. Mikužytė - 
visos iš Adelaidės.

Treneris R. Daniškevičius. H. 
Šalkausko medalį gavo R. Kasperai
tytė iš Sydnejaus.

TENISAS: Moterų laimėtoja - J. 
Mašanauskienė - Melbournas. Vyrų 
laimėtojas - J. Hutchison - Brisbanė, 
vyrų veteranų laimėtojas A. Sankaus
kas - Adelaidė, vyrų dvejetas - J. 
Hutchison ir A. Sankauskas.

Moterų dvejetas - J. Burneikaitė 
(Sydnejus) ir R. V aičiulevičiūtė 
(Hobartas). Mišrus dvejetas - J. 
Burneikaitė ir A. Burneikis - Sydne
jus.

GOLFAS:
Vyrų "scratch" laimėtojas - V. 

Binkis - Sydnejus.
Moterų - "scratch" laimėtoja - O. 

Pilkienė - (Canberra).
Vyrų "stableford" laimėtojas - T. 

Žilinskas (Canberra).
Moterų "stableford" laimėtoja - A. 

Kristens - Melbournas.
Vyrų "stableford" taurės laimėto

jai - Melbournas (S. Žiedas, V. 
Levickis, G. Žemkalnis ir A. Skimbi
rauskas).

STALO TENISAS:
Moterų laimėtoja - E. Wilsonaite iš

Vėliavos sporto šventes atidaryme.

Hobarto.
Vyrų laimėtojas - V. Stasiūnaitis - 

Sydnejus. Vyrų dvejetas - V. Stasiū
naitis ir A. Burneikis - Sydnejus.

Moterų dvejetas - E. Wilsonaite ir 
R. Vaičiulevičiūtė iš Hobarto.

Mišrus dvejetas - J. Burneikaitė ir 
V. Stasiūnaitis iš Sydnejaus.

Jaunių laimėtoja - E. Wilsonaite iš 
Hobarto ir jaunių dvejetas E. ir N. 
Wilsonaites.

BILIJARDAS:
Vyrų laimėtojas - V. Vačiuiis iš 

Sydnejaus. Dvejeto laimėtojai - A. 
Bieri iš Sydnejaus ir J. Rukšėnas iš 
Melbourno.

"TEN PIN BOWLING "- 
KĖGLIAI:

Iki J2 m vaikai: M. Šliogeris - 
Sydnejus.

Iki 16 metų - L. Skimbirauskaitė - 
Melbournas.

Moterų laimėtoja - L. Černiauskai
tė - Wilson iš Sydnejaus ir vyrų - V. 
Žilinskas iš Melbourno.
SQUAŠAS. R. Linas iŠ Sydnejaus.

Geriausiai pasirodęs sporto klubas - 
Adelaidės "Vytis". Šiais metais pirmą 
kartą buvo prašomi visi sporto klubai 
išrinkti šios pereinamosios dovanos 
laimėtoją ir taškai buvo duodami už 
gražiausią pasirodymą atidaryme, 
įskaitant ir sportininkų dalyvavimą 
jame, komandų sportinę dvasią, spor
tiškumą ir laikymąsi šventės metu, 
komandų apsirengimą ir elgseną. 
Klubai negalėjo balsuoti už savuosius 
sportininkus. Ateityje bus ypatingai 
kreipiamas dėmesys į visų, o ne tik 
krepšininkų ir tinklininkų dalyvavimą 
atidarymo ir uždarymo ceremonijose, 
už ką bus duodami taškai. '

Kiekvienais metais yra renkamas 
ALFAS Garbės narys. Jį išrenka visi 
klubų atstovai savo posėdžio metu, 
kandidatus pristačius atskiriems spor
to klubams. Šios šventės metu 
naujuoju ALFAS Garbės nariu buvo 
išrinktas Jonas Petraitis iš Hobarto.

ŠVENTĖS UŽDARYMAS
Gruodžio 31 dieną pasibaigė 42—ji 

SKELBIMAS
Daug kas negalėjo atvykti į Lietuvių dienas Sydnejuje ir pamatyti 

įspūdingą šventę. Nenusiminkite! Įsigykite videofilmą ir visą renginį 
galėsite matyti namuose.

O kas nori pamatyti Lietuvos vaizdus: ežerus, miškus, kalnelius ir 
upelius, aplankyti Kauną, Vilnių, Trakus,- įsigykite taip pat 3 vai. 
videofilmą

LIETUVA MANO GIMTINĖ.
Kainos:
Lietuvių dienų šventė $ 35.-
Lietuva mano gimtinė $ 40.-
Pėrkant abu filmus kartu $ 65.-
Susidomėjusiems skambinti telefonu (02) 637 4047 arba (02) 796 

8395, arba rašyti adresu: 29 Claremont St., Merylands 2160, NSW, S. 
Kašiui

Australijos lietuvių sporto šventė. 
Sportininkams įžygiavus į krepšinio 
salę," Kovo" pirmininkas Edis Lašaitis 
dėkoja visiems sportininkams už 
gražų dalyvavimą šioje šventėje, 
atskirai paminėdamas daugiausiai 
darbo įdėjusius pasiruošime. Kartu su 
Snaige Gustafson ir Petru Andriejumi 
įteikė laimėtojams dovanas, kas 
susirinkusiųjų buvo palydėta gausiais 
plojimais.

Savo užbaigiamojoje kalboje AL
FAS pirmininkas A. Laukaitis nuošir
džiai padėkojo rengėjams už tą didelį 
darbą, suruošiant šią šventę ir 
pakvietė visus dalyvauti sekančioje, 
kuri įvyks Hobarte. Jis paprašė 
Lietuvos žurnalistę M. Marcinkevi
čiūtę įteikti dovaną iš Lietuvos 
"Žalgirio" klubo jų remiamam Sydne
jaus "Kovui".

Perieidus švenčių vėliavą ir specia
lų švenčių rengėjo trofėjų Hobartui, 
baigiamąją kalbą pasakė mūsų sporto 
tėvas L. Baltrūnas, iškeldamas ir visų 
kitų tėvų didelę reikšmę mūsų 
lietuviškame sportiniame gyvenime, 
kas leido taip ilgai čia sportininkams 
išsilaikyti.

J. Baltrūnas oficialiai uždarė 42 - ją 
sporto šventę.

Sugrojus ir sugiedojus Australijos 
bei Lietuvos himnus ir sportininkams 
apleidus salę, ši taip gražiai praėjusi ir 
gerai pavykusi sporto šventė pasibai
gė.

Vakare buvo sportininkų Naujųjų 
metų sutikimas. A. L- tis
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ISTORIJON NUĖJO DAR VIENI METAI
Rodos dar tai nesenai sutikome 

1992-sius pilni vilties atlikti daug 
naudingų darbų lietuviškajai išeivijai 
ir laisvėjančiai Tėvynei, o štai jau 
užvertėme tų metų paskutinįjį lapą.

Kalėdų ir Naujųjų metų proga 
susimąstome - ar dirbome gerai, ar 
mūsų darbai buvo naudingi išeivijai ir 
tėvynei, ar sutarėme darbų baruose?

1992 - ji į išeivijos darbą įnešė daug 
pokyčių. Lietuva jau laisva, nepri
klausoma valstybė. Padėjome laisvės 
kovos ginklus ir VLIK AS užbaigė savo 
veiklą, o baigiamąjį veiklos posėdį 
pravedė Vilniuje. VL1KĄ sudarančios 
partijos ir grupės, atrodo, nelabai 
buvo patenkintos tuo baigiamuoju 
posėdžiu, nes jame triumfavo tik 
VLIK O pirmininkas ir keletas jo 
valdybos narių, visai pamiršus, kad 
laisvės kovos veiksnyje dirbo taip pat 
garbingi patriotai ir tai jų keletas 
buvo, kurie buvo "pamiršti" Vilniuje, 
o taip pat nepagerbti ir partijų bei 
grupių atstovai, sudariusieji VLIK O 
tarybą.

Nesantaikos atspindžių pasirodė ir 
svarstant Tautos fondo likimą, ku
riame sutelkęs savo žinion balsų 
daugumą VLIKO pirmininkas nebesi- 
skaitė su Tautos fondo darbuotojais.

Tai istorinė praeitis, tačiau istori
jos knygose turėtų likti pagerbti visi 
VLIKO veikloje dalyvavusieji.

Prie pačių reikšmingiausių įvykių 
reikėtų priskirti VII I-jį Pasaulio 
lietuvių Bendruomenės seimą ir 9- 
tąją Tautinių šokių šventę.

Seimas vyko Čikagos priemiestyje, 
Lemonte, birželio 30-tąją - liepos 4- 
tąją dienomis. Seime pirmą kartą 
dalyvavo beveik iš viso pasaulio 
Lietuvių bendruomenių atstovai, ku
rių tarpe buvo atstovų iš Lietuvos, 
Latvijos, Sibiro, Lenkijos, Ukrainos, 
Rusijos ir kitur. Seimas buvo darbin
gas, palietė daug svarbių problemų ir 
suplanavo naujų darbų jau pakitusio
mis sąlygomis. Seime dalyvavo minis 
tras pirmininkas Gediminas Vagnorius 
bei Švietimo ir Kultūros ministras 
Darius Kuolys. Ten buvo išrinkta 
nauja PLB valdyba, kuriai ketverius 
metus vadovaus žymus bendruomeni- 
ninkas, nepaprastai energingas vyras 
"Pasaulio lietuvio" redaktorius - 
Bronius Nainys.

Vilniuje PLB prie parlamento įstei
gė savo būstinę, kuriai vadovauja dr. 
Lukoševičius. Naujuose PLB valdybos 
planuose numatomas didelis dėmesys 
išeivijoje gyvenančių bendruomenių 
veiklai, parama jai ir glaudūs santy
kiai su Lietuva bei parama jai.

Devintoji Tautinių šokių šventė, 
įvykusi liepos 5 d. Čikagos priemies
tyje, praėjo didingai. Šokėjų buvo virš 
2 tūkstančių ir dalyvavo 52 ansamb
liai, šokių vienetai iš Europos ir 
"Vėtrungė" iš Lietuvos. Gaila, kad šį 
kartą Australijos lietuviai neatsiuntė 
savo reprezentantų.

Programos meninei daliai vadovavo 
TŠ instituto pirmininkė Dalia Dzi- 
kienė. Šventę ruošė JAV, Kanados 
LB Kraštų valdybos ir TŠ institutas. 
Komitetui vadovavo dr. Petras 
Kisielius. Šventėje dalyvavę minėti 
svečiai iš Lietuvos pasakė sveikinimo 
kalbas šventėje ir po to bankete. Pati 
šventė buvo gerai organizuota, muzi
kinę dalį gerai tvarkė jaun as muzikas 
Darius Polikaitis.

Po šventės komitetas kontatavo, 
kad ją aukomis rėmė tėvynainiai, o po 
didelių išlaidų dar liko apie 44 
tūkstančiai dolerių pelno.

Aštuntasis PLB seimas ir devintoji. 
Tautinių šokių šventė ir buvo 1992 - 
jų žymiausi renginiai, įrodę išeivijos

I ___
didelį ryžtą, gyvastingumą, meilę 
Lietuvai; išlaikytą už tėvynės ribų, 
meilę lietuvybei ir savajai kultūrai. 

Aktyviai reiškėsi ir kitos organiza
cijos. Amerikos lietuvių Tautinė 
sąjunga suruošė savo dvidešimt tretįjį 
seimą St. Petersburge, Floridoje 
gegužės mėn. Seime jautėsi pavargimo 
ženklų, mažiau dalyvavo atstovų, 
tačiau dalyviai gana darbingai, rūpes
tingai žvelgė į Tautinės sąjungos 
ateitį, aptarė atliktus darbus, o jų 
buvę gana gražių. Ruošta minėjimai, 
pasitarimai. Valdybas pirmininkas dr. 
Povilas Švarcas su valdybos nariais 
lankėsi Lietuvoje, planavo bendravi 
mą. Seime Sąjungos vairas patikėtas 
energingam visuomenininkui dr. Leo
nui Kraučeliūnui ir jo sudarytai 
valdybai. Sąjungos valdyba išvystė 
gražų bendradarbi avimą su Lietuvos 
tautininkų sąjunga, kurios pirmininkas 
Rimantas Smetona dalyvavo seime. 
Sąjungos valdyba keliais tūkstančiais 
dolerių parėmė LTS - gos veiklą 
Lietuvoje; ypač artėjant rinkimams. 
Valdyba rodo didelį susirūpinimą, kaip 
atjauninti pačią sąjungą ir tuo tikslu 
tartasi su korp! Neolithuania. Naujoji 

•valdyba sudarė redakcinę kolegiją, 
kuriai vadovauja dr. A. Budreckis ir 
pradės vėl leisti žurnalą "Naujoji 
viltis".

Reikšmingus darbus dirba JAV LB 
Krašto valdyba, vadovaujama Vytau
to Maciūno. Jau įvyko 13 - sis Tarybos 
antrosios sesijos suvažiavimas, kurio 
metu paliesta LB visa eilė būtinų 
darbų, ypač dabar, kada išeivijos 
jėgos mažėja, o darbų krūvis didėja. 
Krašto valdyba bando stipriai atsi
gręžti veidu į Lietuvą ir tam tikslui 
vasarą Birštone su parlamentarais 
turėjo plačios apimties konferenciją. 
Planuota pagalba Lietuvai. Rudenį 
Vašingtone, Lietuvos ambasados ir LB 
Socialinės tarybos bei Visuomeninių 
reikalų tarybos pastangomis, vyko 
plačios apimties konferencija, kurioje 
dalyvavo pagalbą Lietuvai teikiančių 
organizacijų pirmininkai ir atstovai. 
Konferencija ypatingą dėmesį skyrė 
klausimams - kaip padėti visokeriopai 
Lietuvai, tačiau pasigirdo balsų, kad 
teikiant pagalbą Lietuvai nepamirštu- 
me LB ir savų namų išeivijoje.

Šauniai dirbo JAV LB Socialinių 
reikalų taryba, kuriai vadovauja 
darbščioji bitelė Birutė Jasaitienė. 
Ypač daug padėta atvykstantiems iš 
Lietuvos, suorganizuotas Lietuvos 
vaikųffV]lties‘sektorius, kur kai kurios 
JAV ligoninės nemokamai gydo sun
kios ortopedinės pagalbos reikalingus 
Lietuvos vaikučius. Jau daug jų 
pasinaudojo šia LB pagalba.

LB Švietimo taryba, vadovaujama 
pedagogės Reginos Kučienės, ypač 
daug dėmesio ’ skyrė lituanistinio 
švietimo, auklėjimo išlaikymui, naujų 
mokslo priemonių parūpinimui. Ji 
glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos 
Kultūros ir Švietimo ministerija. 
Tenka pasigėrėti, kad nuo šių mokslo 
metų pradžios buvo sujungtos į vieną 
lituanistinę-mokyklą Kristijono Done
laičio, Dariaus Girėno, Čikagos aukš
tesnioji mokyklos ir įsikūrė Jaunimo 
centre, kur bus sutaupyta pinigų ir 
mažiau rūpesčių tėveliams. Susijungi
mą nutarė padaryti tų mokyklų tėvai. 
Priešinosi sujungimui Kristijono Do
nelaičio mokykla, tačiau nulėmė tėvų 
žodis.

Kitos LB tarybos taip pat dirbo 
našiai ir tai liudija, kad Lietuvių 
Bendruomenė buvo, yra ir bus 
reikalinga dar daugelį metų.

Taip pat rudenį įvyko vienos iš 
seniausių organizacijų - Susivieniji

mas lietuvių Amerikoje i-. Čikagos 
seimas. Organizacija egzistuoja jau 
106 metai. Ji turi dar apie 4 
tūkstančius narių. Organizacijos pa
skirtis - gyvybės, ligos, pašalpos 
draudimas. Organizacijai daugelį me
tų vadovavęs dr. Povilas Dargis mirė, 
o dabar kelinti metai jai vadovauja dr. 
Vytautas Dargis ir Taryba bei 
valdyba. Lietuviai, ypač senesnios 
kartos, naudojasi šios organizacijos 
drauda.

Amerikos lietuvių taryba, Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, savo politi
nės veiklos kryptį irgi keičia, tačiau ir 
toliau veiks. Rudenį taip pat turėjo 
savo Tarybos suvažiavimą. ALTA 
rūpinsis, kad JAV valdžia spaustų 
rusus išvesti savo kariuomenę, steng
sis iįtaigoti, kongresą ir Senatą, kad 
Lietuvai būtų teikiama visokeriopa 
parama. Taigi, ALTA dar reikalinga, 
įsteigė net savo fondą, telkia pagalbai 
Lietuvai lėšas, nors nusiskundžiama, 
kad mažai beaukojama laisvės bylai 
ginti.

Savo suvažiavimą, kaip tradicija 
Lemonte, Pasaulio lietuvių centre 
turėjo Santara Šviesa. Tai gana 
pajėgi, turinti nemažai intelektualų 
organizacija. Suvažiavimuose geros, 
įdomios paskaitos, dalyvauja jau nuo 
seniau kalbėtojai, poetai, rašytojai ne 
tik iš Amerikos, bet ir iš Lietuvos, 
leidžia gana įdomų žurnalą "Akira
čiai". Jie visada ir anksčiau pasisa
kydavo - veidu į Lietuvą, už ką 
būdavo kai kurių mūsų patriotų 
puolami už bendradarbiavimą su 
"komunistais", nors jie priešingai - 
pasisakydavo kaip tik prieš okupantus.

"Margutis" - seniausioji lietuvių 
radijo programa šiais metais atšventė 
savo veiklos 60 - ties metų sukaktį 
Keliolika metų sumaniai šiai valandė
lei vadovauja Petras Petrutis, beveik 
vienas paruošdamas geras programas, 
dažnų ir labai gerų koncertų organi
zatorius. Sukaktis paminėta koncertu. 
"Margučio" steigėjas - kompozitorius 
Antanas Vanagaitis. Didieji "Margu
čio" talkininkai - adv. Antanas O lis, 
Juozas Bachūnas, Vanagaitienė, poe
tas Mackus, Dirmeikis - jau Amžin
ybėje. Tačiau jų įkurtas, remtas,, 
vadovautas "Margutis" gyvu žodžiu 
oro bangomis kasdien lanko Čikagos 
lietuvius ir tai yra ypatingai svarbi 
informacijos skleidimo institucija. Jis 
išsilaiko iš aukų ir skelbimų. Žinoma, 
ir jam dienos labai sunkios.

Dėdės Šamo žemelėje lietuviai 
ištisus metus krutėjo gan gyvai. Kitos 
organizacijos, kaip ateitininkai, neo- 
lituanai, skautai vystė gyvą veiklą, 
ruošė studijų dienas, stovyklas, suva
žiavimus. Tai tautinės gyvybės išlai
kymo gyvosios ląstelės. O kultūrinės 
veiklos pasaulyje nestokota gerų 
koncertų, meno parodų. Tai praturti
no svečiai - menininkai iš Lietuvos. 
Lietuvių opera, kad ir su dideliu 
nuostoliu, dar davė ir žada ateinan
čiais metais duoti spektaklius, o 
operos pastatymuose jau vyrauja 
solistai, muzikantai ir net choristai iš 
Lietuvos. Ar ilgai opera ištvers? O tai 
tikrai didelis kultūrinis veiksnys.'.

Didelių rūpesčių šiais metais ėmė 
kelti musų spauda, ypač dienraštis 
"Draugas". Jis prašneko atvirai, 
išsakė visas bėdas, trūkumą lėšų ir 
stato klausimą: ar išsilaikysime? 
Šaukiasi pagalbos, vykdo vajų, o 
praėjusiais metais turėjo nuostolio 
virš šimto tūkstančių. Būtų trągedija, 
jeigu išeivija, ypač Amerikoje netektų 
"Draugo", kuris, kad ir labai neregu
liariai pasiekia skaitytojus, bet yra 
visų kasdieninė dvasinė duona. Gal 
pavyks išvežti vežimą su skaitytojų 
aukomis.

Lietuvos politinis gyvenimas, rinki
mai į parlamentą sukrėtė visą išeiviją. 
Išeivijos pastangos vaduoti Lietuvą iš 
okupanto - pasirodė "bereikšmės". 
Lietuva pirmoji išsivadavo iš jungo ir 
pirmoji vėl pasirinko komunizmą. Taip 
rašo amerikiečių didžioji spauda.

Artėjant rinkimams, ant greitųjų 
buvo sudarytas specialus komitetas iš 
visuomenininkų, spaudos žmonių, 
dvasiškių, kurio tikslas buvo sutelkti 
lėšų ir paremti Sąjūdžio koaliciją už 
demokratinę Lietuvą. Komitetui va
dovavo darbštusis, didelio takto 
vyras, Stasys Baras. į komiteto SOS 
nepaprastai greitai reagavo tėvynai
niai ir per trumpą laiką suaukojo virš 
71 tūkstančio dolerių. Pinigai buvo 
įteikti Vytauto Landsbergio vadovau
jamai Sąjūdžio grupei. Deja, mūsų 
pastangos padėti rinkimuose, kaip 
žinome, nuėjo niekais. Laimėjo LDDP.

Baigiantis šiems metams, dar kartą 
trumpomis akimirkomis norėjau pasi
dalinti mintimis su mielais "Mūsų 
Pastogės" skaitytojais, Australijos 
lietuviais. Čia tesuminėjau mažą 
dalelę, bet pačių svarbiausių šių 
metų įvykių, kurie liudija išeivijos 
didelį norą pačiai išlikti, o taip pat 
padėti ir Lietuvai.

Sekantieji, 1993 - ji taip pat stato 
išeivijai didelius reikalavimus. Nesi
keis darbų vagos, jomis turės eiti 
organizacijos, veiksniai, visuomenė. 
Reikės paramos, aukų, darbo. Tad 
tikėkime, kad ateinantieji metai taip 
pat bus našūs darbais ir kūryba tiek 
išeivijos, tiek ir Lietuvos labui.

Šia proga noriu pasidžiaugti Aus 
tralijos lietuvių našia veikla, gražiu 
sugyvenimu, planuojamais darbais, 
Lietuvių dienomis, kuriose ir man yra 
tekę prieš trylika ar daugiau metų 
dalyvauti. Iš "Mūsų Pastogės" kas 
sayaitę sužinau, kaip Jūs, mieli 
Australijos lietuviai gyvenate, ką 
dirbate, kokios nuotaikos.

Man buvo malonu bendradarbiauti, 
dalinausi JAV veiklos įspūdžiais, 
vertinau darbus ir tikiu, kad bent 
mažyte dalele jpfisidėjaui prie "MP"

• uždavinių.
Pagarbiai prisimenu mielus redak

torius - a. a. Vincą Kazoką, kuris 
mane nuoširdžiai pakvietė bendradar
biauti "MP", su kuriuo nenutrūko 
ryšiai, malonus ir nuoširdus bendra
darbiavimas iki pat jo mirties.

Malonu buvo bendradarbiauti su 
redaktoriumi Vincu Augustinavičiumi, 
kurio laiškučiai mane lankė. Jie buvo 
nuoširdūs ir kupini dėkingumo. Dabar 
mintimis dalinuosi su redaktorium 
Broniumi Žaliu, kuris taip pat deda 
daug širdies į "Ml’", kad ji išliktų 
įdomi ir, kad spausdintas žodis 
gaivintų mielus tėvynainius Kengūrų 
žemėje.

Drauge atsiprašau, jeigu mano 
rašiniai jums nepatiko. Stengiausi kiek 
sveikata, sąlygos ir laikas leido 
lankyti "Musų Pastogę", o redakto
riams nuoširdžiai dėkoju, kad jie rado 
vietos mano rašiniams. Tikiu, kad 
Dievuliui padedant, ir sekančiais 
metais pasidalinsime visais rūpesčiais 
ir džiaugsmais "MP" puslapiuose.

Mieliems "MP" redaktoriams, ben
dradarbiams ir skaitytojams linkiu 
šventėse malonios nuotaikos, o Nau
juose 1993 metuose sėkmės, sveikatos 
ir Aukščiausiojo palaimos.

Nuoširdžiai Jūsų -
Jurgis Janušaitis
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BENDRUOMENĖS DARBŲ BARUOSE
SALES SENIŪNIJOJE

Neatsižvelgiant nei i audras, nei į 
lietų, Sale seniūnija neapsileido ir 
surengė metini Lietuvos kariuomenės 
įsikūrimo minėjimą.

Nors Sale gyvena tik nedidelė 
saujelė lietuvių, tačiau savo rūpestin
gos ir darbščios seniūnės kvietimu, 
suvažiavo gražus ir tautiškai nusitei
kęs būrelis tautiečių, rėmėjų, arčiau 
ir toliau gyvenančių.

į seniūnės kvietimą atsiliepė ir kun. 
dr. P. Dauknys, tik išėjęs iš ligoninės 
po akies operacijos. Jį pas mus 
atvežė Fed. pirmininkas Edvardas 
Šidlauskas.

Vienuolyno koplytėlėje kaip tik 
sutilpo visi apsilankiusieji. Giesmes 
gražiai vedė maršalka Servacijus 
šabrinskas. Skaitymus atliko seniūnė 
E. Eskirtienė ir buvusi Moe seniūnė V. 
Koženiauskienė. E. Eskirtienė per
skaitė jau gana ilgą išėjusių amžiny
bėn sąrašą ir jų priminimas buvo 
pagerbtas tylos minute. Neužmirštas 
liko p. Matukevičius, dažnai lankomas 
seniūnės ir kitų tautiečių senelių 
globos namuose, kur šiuo metu jis

KALĖDINĖ GEGUŽINE NEWCASTELYJE
Šių metų lapkričio 29 d., sekmadie

nį, Speers Point parke įvyko New
castle lietuvių kalėdinė gegužinė.

PASIKALBĖJUS SU „Ž VELSĄ“...

"Žvelsos" ansamblis
Atkelta iš 5 jsi.

JOLANTA ClURILAlTĖ - sopra 
nas, fortepionas. Tai viena vedančių
jų Lietuvos operos solisčių. Ji yra 
koncertavusi daugelyje pasaulio šalių.

VYTAUTAS KURNICKAS - teno
ras, Klaipėdos muzikinio teatro solis
tas. Tai taip pat Lietuvoje ir svečiose 
šalyse mėgiamas ir vertinamas artis
tas.

JUOZAS STANIULIS - smuikas ir 
lietuvių liaudies muzikos instrumen
tai.

ALMU ND AS SIMAITIS - kontra
bosas, vokalas, Sekminių ragelis, 
bandonija, skudučiai.

ALGIRDAS PRONSKUS - skraba- 
lai, skudučiai, dzinguiis, vokalas, 
ansamblio administratorius.

PETRAS MATEIKA - klarnetas, 
armonika, skudučiai, lumzdelis, cim
bolai, vokalas, muzikos instrumentai. 
Ansamblio vadovas, vienas žymiausių 
Lietuvos armonikos virtuozų, koncer 
tavęs daugelyje pasaulio šalių.

ANTANAS SMOLSKUS - birbynė, 
lumzdelis, skudučiai, vokalas, muzikos 
instrumentai. Ansamblio vadovas. Tai
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randasi. Matukevičius neliko užmirš
tas ir kun. dr. P. Dauknio, kuris 
suteikė jam komuniją.

Po iškilmingų pamaldų, ten pat 
turintieji foto ar video aparatus 
įmažino visus čia dalyvavusius. Tada 
visi susirinko pas E. Eskirtienę, kur 
vyko programa ir skaniai paruoštos 
suneštinės vaišės.

Fed. pirmininkas E. Šidlauskas 
paskaitė savo paruoštą paskaitą. Šiais 
metais Lietuvą aplankiusieji O. Vit-
kauskienė, J. Baleiša, K. Šimkūnas ir 
M. Sodaitienė trumpai papasakojo 
savo viešnagės įspūdžius. Ponai Chris 
tenson parodė videofilmus apie kelio
nę Lietuvoje.

Po to kun. dr. P. Dauknys sukalbėjo 
maldą prieš valgį ir visi skaniai 
pasivaišino.

(domiai dienai pasibaigus, smar
kiems vėjams medžių šakas laužyt 
bebaigiant, padėkojome šeimininkams, 
didžiai gerbiamai, mielai Elenai Es- 
kirtienei ir išsiskirtėme visi po 
namus.

Akis.

Šios bendruomenės subuvimai reti, 
todėl šalia jų oficialios priežasties, 
tautiečius traukia noras pabūti savųjų 

vienas iškiliausių Lietuvos birbyni 
ninku, tarptautinių konkursų laurea
tas, išleidęs tris solines plokšteles. 
Lietuvos tautinį meną reprezentavęs 
daugelyje pasaulio šalių.

"MP": Ar dar turėsite (be Sydne- 
jaus) kitų koncertų Australijoje? 
Kada išvykstate? Kokia tolimesnė 
"Žvelsos" darbų - koncertų eiga?

"Ž VELSĄ": Be Sydnejaus koncer
tuosime dar Canberroje ir Melbourne. 
Sausio 13-ją grįžtame į Lietuvą, o 
vasario pabaigoje išvykstame į ilgą 
koncertinį turnė po Vokietiją. Ten 
turime per trisdešimt koncertų. Labai 
džiaugiamės, kad galime palikti savo 
muzikos įrašus Australijoje, kadangi 
žymioji prancūzų firma JACD tiesiai 
iš Paryžiaus į Sydnejų atsiuntė mūsų 
įrašus į CD kasetes.

Mūsų adresai: Petras Mateika 
Liepojos 2-24, 5818 Klaipėda, Lithu
ania ir Antanas Smoiskus Viršuliškių 
69-9, 2056 Vilnius, Lithuania.

"MP": Dėkojame už pokalbį. 

tarpe, pasikalbėti visiems lietuviams 
rūpimais klausimais, na ir pasidalinti 
naujienomis apie savo šeimyniškus 
džiaugsmus ar vargus.

Gegužinė vyko įprasta eiga: pasi
vaišinus buvo pravesta neišvengiamoji 
loterija (dabar,. beveik, vienintelis 
Apylinkės valdybos lėšų šaltinis), 
kurioj pačių susinešti fantai dažnai 
laimimi atgal.

Tuo pačiu buvo atlikti keli Bend
ruomenės reikalai: valdybos pirminin

LKVS „RAMOVES VEIKLOS PAŽVAEGA
1951 m. birželio mėn. 10 d. buvo 

sušauktas kadro ir atsargos karininkų 
susirinkimas, kuris pasivadino Lietu
vių karininkų šalpos draugija. Vėliau 
ši draugija persiorganizavo į L.K. V.S. 
Ramovės skyrių. Tame skyriuje galėjo 
būti, pagal statutą, visi nariai, buvę 
Lietuvos kariuomenės kariai.

Adelaidės Ramovėnų sąjunga pasi 
žymėjo savo veikla rengdama protesto 
mitingus prieš žiaurią sovietų okupa
ciją, prieš nekaltų žmonių trėmimus į 
Sibirą ir prieš nežmonišką elgesį su 
tremtiniais.

Per visą L.K. V.S. egzistavimo laiką, 
ramovėnams iškeliavus "negrįžtamai 
anapus saulės", tinkamai buvo pra
vestos jų laidotuvių apeigos.

Vasario 16 gimnazijai Vokietijoje, 
lietuvių savaitgalio mokyklai, vaikų 
našlaičių prieglaudai ir tautos fondui 
paremti Lietuvą buvo renkamos 
aukos.

Lapkričio mėn. 28 d. gavome 
linksmą žinią, kad Lietuvos jachta jau 
yra Adelaidėje. Visi jūreiviai tiesiai iš 
jachtos buvo nuvežti į sporto klubą 
"Vytis" pikniką.

Lapkričio mėn. 28 d. žuvusiems už 
nepriklausomybę kariams ir partiza
nams "Miško broliams", Lietuvių

KALĖDŲ SENELIO BEL AU KI AN 'P

Geelongo savaitgalio mokyklos vaikai su Kalėdų seneliu. 
Nuotrauka G. Pranauskienės

Triukšmingas buvo šeštadienio ryt
as Geelongo savaitgalio mokykloje. 
Visi rengėsi vaidinimo personažais, o 
tėveliai ir seneliai skubėjo užimti 
vietas žiūrovų salėje, vis nekantrau
dami ir jaudindamiesi kartu su 
artistais.

Ir štai prasidėjo "Nelaiminga prin
cesė", kurią vaidino Rebecca Wiasak. 
Nei krepšininkas, nei beždžionės, roko 
žvaigždės, sargybiniai ar klounai 
nesugebėjo pralinksminti princesės 
savo dovanomis, šokiais ir žaidimais... 
tik visų juokas, pagaliau, padarė 
princesę laimingą.

Tuo metu salėje jau ir Kalėdų 
Senelis su dovanomis atsilankė. Po to 
buvo įteikti mokslo metų baigimo 

kas St. Žukas pakvietė susirinkusius 
išrinkti ar kam nors pasisiūlyti būti 
Bendruomenės atstovu Lietuvių die
nose, Sydnejuje; kiek pasitarus buvo 
nutarta, kad pats pirmininkas, kuris 
jau savaime ten dalyvaus, būtų 
Bendruomenės atstovas.

Vėliau pirmininkas pranešė, kad 
Newcastle Apylinkės valdyba nutarė 
vietoje narių mokesčio, pasiųsti 
Australijos Krašto valdybai 200.- (du 
šimtus) dolerių iš savo kasos.

Išsiskirstėme vieni kitiems linkėda
mi linksmų šv. Kalėdų.

V. K.

namų sodelyje buvo pakeltos vėliavos.
Lapkričio 29 dieną Lietuvių na

muose įvyko L.K. V.S. lietuvos kariuo
menės 74 metų įkūrimo minėjimas. 
Adelaidės lietuvių bendruomenės pir
mininkas J. Stačiūnas ir L.K.V.S. 
pirmininkas J. Bočiulis pasveikino 
jūreivius ir pakvietė užimti vietą prie 
garbės stalo. Ramovėnas Alb. Pocius, 
perskaitydamas šiai dienai pritaikytą 
paskaitą, priminė garbingą mūsų 
praeitį, kovas su mūsų kaimynais po 
Pirmojo pasaulinio karo, kaip jie 
norėjo mus pavergti.

Po paskaitos sekė meninė dalis, 
kurią pravedė p. Vasiliauskienė ir p. 
Lašienė. Jūreiviams buvo prisegti 
ramovėnų ženkliukai su orchidėjos 
žiedu. Visi jūreiviai buvo L.V.K.S ir 
Pensininkų klubo apdovanoti humani
tarine, pinigine dovana.

Giedant Tautos himną, buvo nuleis
tos vėliavos Lietuvių sodelyje.

Iš ankstyvesnės ir dabartinės veik
los matyti, kad L.V.K.S Adelaidės 
skyrius dar nėra pasiruošęs likviduo
tis.

Sąjunga dar gyva!

L.K.V.S' pirmininkas 
J. Bočiulis

pažymėjimai baigusiems pirmąjį sky
rių. Tai: STEVEN WIASAK ir EDIS 
OBELIŪNAS.

Antrąjį skyrių baigė: ANDRIUS ir 
NORMANAS RATAJCZAK, DANA ir 
LEE-ANNE KOSZELA, REBECCA 
WIASAK, MICHAEL ir AL1TA OBE
LIŪNAI, DAVID REILLY.

Visi aštuoni antrojo skyriaus moki
niai gavo pažymėjimus už dalyvavimą 
visuose savaitgalio mokyklų konkur
suose, o pinigines premijas laimėjo 
AL1TA ir REBECCA - po 5 dolerius ir 
DANA - 10 dolerių.

Kalėdinė šventė pasibaigė tėvelių 
suruoštomis gražiomis vaišėmis.

Savaitgalio mokyklos mokytoja 
Gražina Pranauskienė

— • '-'fr
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KAI SKAMBINSITE Į LIETUVĄ

012158 y i . /

KRETINGA . \ TELŠIAI '-'T
7 PLUNGĖ / 01294 

01218 '

KLAIPĖDA ?
01261

Žemėlapyje nepažymėtos 
vietovės:
Birštonas 01210
Druskininkai 01233
Elektrėnai

> ŠAKIAI
S 01247

Nida 
Palanga 
Sniečkus

01237 
01240 
01259
01236 
01266

( VILKAVIŠKIS 

j 01242 r

LIETUVOS TELEFONŲ KODAI
Skambinant į Lietuvą surinkti: 00117 
miesto ar rajono kodą ir asmeninį numerį.

Naujoji
Akmenė

Alytus
Anykščiai 
Birštonas 
Biržai 
Druskininkai
Elektrėnai

LIETUVOS VAIKŲ 
INVALIDŲ NAUDAI

Lietuvos invalidų vaikų ir našlaičių 
fondui aukos, gautos per lapkričio ir 
gruodžio mėnesius;

200 dolerių Kariuomenės šventės 
proga Sydnejuje per A. Kramilių.

Vietoje gėlių
a. a. A. Kolakauskienės atminimui

- 70 dolerių Monika, Juozas, Vida, 
Algis Griškevičiai.
20 dolerių - N. Liutikaitė, A 

Cibulskytė.
Vietoje gėlių

a. a. Emos Gudaitienės atminimui
- 50 dolerių Gudaičiai iš Adelaidės.

Vietoje gėlių
a. a. Vlado Subačiaus atminimui

- 20 dolerių E. Lomsargienė, G. 
Kazlauskienė, V. ir E. Baltučiai.

10 dolerių A. Stankevičius, J. 
Valiulis, B. Nemeika, L. Šiauštas.

Visiems aukojusiems "Vilties" ben
drijos vardu nuoširdžiai dėkoju.

D. Baltutytė 
"Vilties" b-jos atstovė Australijoje

Ignalina 
Jonava 
Joniškis 
Jurbarkas

01295 
01235 
01235 
01210 
01220 
01233 
01237 
01240 
01229 
01219 
01296 
01248

Kaišiadorys 
.Kaunas 
Kelmė 
Kėdainiai 
Klaipėda 
Kretinga 
Kupiškis 
Lazdijai 
Marijampolė 
Mažeikiai 
Molėtai 
Nida 
Pakruojis

01256 
0127 
01297 
01257 
01261 
01258 
01231 
01268 
01243 
01293 
01230 
01259 
01291

Palanga 
Panevėžys 
Pasvalys 
Plungė 
Prienai 
Radviliškis 
Raseiniai 
Rokiškis 
Skuodas 
Sniečkus 
Sakiai 
Šalčininkai 
Šiauliai

01236 
01254 
01271 
01218 
01249 
01292 
01228 
01270 
01216 
01266 
01247 
01250 
01214

Šilalė 
Šilutė 
Širvintos 
Švenčionys 
Tauragė 
Telšiai 
Trakai 
Ukmergė 
Utena 
Varėna 
Vilkaviškis 
Vilnius 
Zarasai

01269 
01241 
01232 
01217 
01246 
01294 
01238 
01211 
01239 
01260 
01242
0122 
01270

LIETUVIŲ SODYBOJE
Tolimajame Sydnejaus priemiestyje 

Engadinėje, Lietuvių sodybos gyven
tojai Kūčias valgė bendrai, susirinkę 
Sodybos svetainėje. Sodybos šeiminin
kė p. Valė Stanevičienė ir jos 
talkininkės buvo paruošusios viso
kiausių tradicinių Kūčių valgių.

Kūčios pradėtos malda, o po to 
paragavus dvylika patiekalų ir sody- 
biečiui Vladui Račkauskui užvedus, 
pagiedota daug kalėdinių giesmių.

Siurprizą padarė į Sodybą užsukęs 
"Laurina gatvės choras", t. y. 
aplinkinių kaimynų ir jų vaikų būrys, 
atėjęs pasveikinti Sodybos gyventojų 
su Kalėdų šventėmis ir pagiedoti 
kalėdinių giesmių.

Taip pat šeimyniškai buvo sutikti ir 
Naujieji metai - prie gausiai apkrauto 
stalo, su dainomis...

Išsiskirstyta tik po vidurnakčio.
X

PIETŲ AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
MOTERŲ DRAUGIJOS "MOTERŲ 
SEKCIJA"

ir būtinai 
darbą ir

28 dieną

Šiais metais suėjo virš 40 -ties 
metų nuo "Moterų sekcijos" įsikūri
mo. Tai labai reikšminga išeivijos 
lietuvių moterų draugija 
reikalinga įvertinti jos 
pasiektus rezultatus.

1952 metais gegužės
būrelis darbščių Adelaidės moterų 
įkūrė draugiją, pavadintą "Adelaidės 
bendruomenės moterų sekcija". Pir
masis šios moterų sekcijos tikslas 
buvo teikti visokeriopą paramą tau
tiečiams, ypatingai viengungiams ar 
atskirtiems nuo šeimų, praėjusiems 
kelis pragarus ir palūžusiems fiziškai 
ar dvasiniai, atsidūrusiems ligoninėse 
ar kitose institucijose, vienišiems 
pamirštiems namuose. Jos lankė tuos 
kuriuos reikėjo, rėmė, stiprino dvasi
niai ir tuo būdu lengvino jų gyvenimo 
saulėlydžius. Tai buvo kūrimosi metai, 
dauguma iš jų neturėjo transporto 
priemonių. į Lietuvių namus eidavo

pėsčios, važiuodavo dviračiais ar 
autobusais, tempdavo puodus supirktų 
maisto produktų, kad pamaitiųti 
darbščius savanorius - talkininkus, 
remontuojančius ir plečiančius ■ lie
tuvių pastogę - namus. Jos taip pat 
maitino vaikus ir mokytojus šeštadie
nio mokykloje, sekmadieniais ruošė 
pietus tautiečiams, o pelną taupė savo 
numatytam tikslui.

Nereikia pamiršti, kad jos dirbo 
fabrikuose ir įstaigose, augino ir 
auklėjo vaikus, rūpinosi savo pastogės 
lipdymu.

Tokiu laiku šis moterų pasiaukoji
mas prilygsta didvyriškumui. Amžius 
ir laikas retino jų gretas. į jų vietą 
stojo kitos ir šiandien Adelaidė gali 
didžiuotis turėdama "Židinį" savo 
brandaus amžiaus tautiečiams.

"Židinys" yra pilnai apgyvendintas 
ir vertas virš pusės milijono dolerių, 
tačiau vis yra gerinamas ir jo vertė 
kils.

"Židinys", žinoma, yra įgytas su 
Australų valdžios parama ir tvarko
mas pagal valstybės įstatymus, todėl

be "Moterų sekcijos", dar yra ir 
"Patikėtinių komitetas" (Trustees 
Commitee), kuris šiuo metu susideda 
iš A. Šerelio, A. Bajoriuno ir W. J. 
Llyod’o. Komitetą sudaro Sekcijos 
pirmininkė M. Stačiūnienė ir dar viena 
valdybos narė.

Apie Sekcijos 40 -ties metų darbą 
galima būtų knygą aprašyti, todėl čia 
tik pageidaujama, kad Adelaidės 
lietuviai suprastų ir įverintų šios 
Sekcijos įnašą į. Lietuvių bendruome
nės gyvenimą, bei brandaus amžiaus 
tautiečių gerbūvį.

Lygiai prie metus iš Patikėtinių 
komiteto pasitraukė ilgametis jo 
pirmininkas A. V. Navakas, pusmečiui 
praėjus - Sekcijos pirmininkė Z. 
Vabolienė, po to komiteto sekretorė 
Isolda I. Požėlaitė - Davis.

Tie įvykiai sukėlė nemažą krizę 
Sekcijai, nes sumažėjo darbuotojų, 
pasunkėjo ir susikomplikavo darbai. 
Tačiau likusiųjų valdybos narių ir 
naujo patikėtinio A. Šerelio darbšt
umas atstatė padėtį į normalias vėžes. 
Visuotiniame Sekcijos narių susi
rinkime vietoje trukusios valdybos 
narės, vienbalsiai buvo išrinkta Marija 
Stačiūnienė, kurią Sekcijos valdyba 
išsirinko savo pirmininke ir jos 
surikimas vadovauti - didelis indėlis į 
Sekcijos veiklą.

M. Stačiūnienė socialinės globos 
darbe turi didelį patyrimą, platų 
pažinčių ratą Australų valdžioje, 
neišsemiamą energiją ir, žinoma, kad 
ten, kur reikia pagalbos, jos net 
prašyti nereikia. Tegu. Aukščiausias 
Marijai Stačiūnienei ir visai Sekcijos 
valdybai atlygina su kaupu! n'...

Dabartinę Sekcijos valdybą sudaro; 
M. Stačiūnienė - pirmininkė, J. Šere- 
lienė - vicepirmininkė, N. Arminienė 
- sekretorė, dr. J. Maželienė - 1—ji 
iždininkė, G. Baškuvienė - II-ji 
iždininkė, V. Arlauskienė - valdybos 
narė, E. Bernaitienė - valdybos narė 
ir R. Kurauskienė - valdybos narė. Tai 
labai darbšti, energinga valdyba, 
kurios tikslas dirbti labdarai.

Sekcijos krizės metu ypatingai daug 
dirbo sekretorė N. Arminienė, kuriai 
visuotinas susirinkimas išreiškė padė
ką.

Čia tik trumpai aprašiau 1992 metų 
veiklą. Turėta 14 posėdžių.

Svarbiausias tikslas lieka išlaikyti

"Židinį", kad net netektų pagalvoti, 
jog jis gali tapti kitų tautybių 
nuosavybe...

Tęsiant tolimesnį valdybos veiklos 
aprašymą, reikia paminėti, kad metų 
bėgyje buvo aplankyti 166 kartus 
seneliai, ligoniai namuose, taip pat ir 
ligoninėse, hosteliuose, slaugymo na
muose.
f Be viso to, dar yra 4 ligoniai, kurie 
lankomi, nuvežami pas gydytojus, į 
laboratorijas tyrimams, tvarkomi jų 
asmeniniai reikalai su Australų admi
nistracija. į ,

Prieš Kalėdas paruošta virš 20-ties 
skanėstų paketėlių ir išvežioti ligo
niams. Sekcija paaukojo Lietuvai 8000 
dolerių. Finansiniai Sekcija yra gana 
stipri ir pagal Revizijos komisijos, 
aktą, finansiniai reikalai tvarkomi 
labai tvarkingai: visur taupumas ir 
sąžiningumas.

Gruodžio 8 dieną Sekcijos valdyba 
pravedė prieškalėdinį suarinkimą, ku
riame dalyvavo visi židiniečiai, val
dyba pilname sąstate, ALB Krašto 
valdybos pirmininkas J. Stačiūnas. 
Visi buvo pavaišinti savo gamybos 
skanėstais, šampanu ir dar stipresniais 
gėrimais. f

Sekciją sveikino J. Stačiūnas, o 
židiniečia buvo labai sujaudinti gau
tom kalėdinėm dovanėlėm. Toliau 
diskutuotos visot problemos ir patvir
tinta, kad įkuriant draugiją svarbiau
sias tikaslas buvo socialinė tautiečių 
globa ir šalpa šalia Bendruomenės 
Apylinkės valdybos. Tik vėliau Sekcija 
įsikorporavo ofcialiai pasivadindama 
Pietų Australijos Lietuvių Moterų 
Sekcija (P.A.L.M.D.) Tai buvo reika
linga įsigyjant "Židinį". Gi dabar, 

.pasiekus užsibrėžtą tikslą, grįžtama 
prie pagrindinio tikslo - kaip sociali
nės globos draugijos, dirbančios šalia 
Bendruomenės valdybos.

Čia ir yra atsakymas tautiečiams, 
kurie klausia: "o ką veikia ta "Moterų 
Sekcija"?"

Mes židiniečiai jubiliejaus proga 
linkime Sekcijos valdybai geros svei
katos ir neišsemiamos energijos dar 
daug daug metų dirbti kilniame 
labdaros darbe.

Dar kartą .nuoširdi padėka visoms 
Adelaidės Moterų Sekcijos narėms.

Valio!

Č. Dubinskas

Musų Pastogė" Nr.1-2 1993.01.11 psl. 11

11



ui rru zv įsu s’l'i isri ai 
================

Pranešame, kad Australijos Švieti
mo ministerijos potvarkiu, lietuvių 
kalba įvesta į abitūros egzaminus 
(B.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 
ir kultūra.

Norintieji studijuoti lietuvių kalbą, 
registruojasi vasario 3 d. (šeštadienį).

A. Veščiūnaitė-Janavičienė
Sydnejaus lituanistinių 

kurst} vedėja
MHMiiiiiiiiHiiiiiiiiHiiiiiiiiVMiiuiiiiiiiiiiiMuiiiiniiiiiiuiiiiiiiiniiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiMinaiiiuiii

LAIŠK AIREDAKCIIAI
----------------------------------------- - -----------------------------—

GERK. REDAKTORIAU, J į riu ir A. Kramiiių. Nežiūrint jo karšto 
budo, jis dirba už deSimtiXgerai 

Grįžęs iŠ Lietuvos "Musų Pastogės' išsilavinusių žmonių. Aš ft gerai 
skaitytojams aprašiau savo įspūdžius, pažįstu, mudu abu ateitininkai ir
Vieni mane pagyrė, kiti kaitina, kodėl 
aš komunistus palaikau. Lietuvoje 
komunistų nemačiau, nesutikau, 
vaikščiojant su raudona vėliava, ne 
vieno komunistinio laikraščio nera
dau. Girdėjau, kad keli komunistai 
pabėgo iš Lietuvos į Maskvą. Lietuvo
je komuniątų nėra, bet yra keiksma
žodis - komunistas, fašistas, nacis. Tų 

_ politinių doktrinų nebeliko, pasiliko 
» tik subankrutavę vardai. Jais naudo

jasi parlamentarai - deputatai, žurna
listai, kai nori ką nors įžeisti, užgauti.

emaitiškai kalbant, galėtume pasa- 
, kad tai tik "pamazgos", nieko 

realaus nėra.
į Tačiau negalime pasakyti, kad tos 

*"* pamazgos nebūtų žalingos Lietuvai ir 
4^ nedarytų gėdos mums išeiviams. Tad 

kas atsitiko, kas dėl to kaltas? Kas 
laimėjo rinkimus, negali būti kaltas - 

* -visi nori laimėti. Tačiau tas, kuris 
pralaimėjo rinkimus, galėdamas lai
mėti, tas yra kaitas. Pralaimėjo 
krikščionys demokratai, tai jie ir kalti, 
nes jie galėjo laimėti. Vadinasi, klaidą 
padarė krikščionys, jie ir neša 
atsakomybę už tą padarytą gėdą 
Lietuvai. Betgi ne krikščionys yra 
kaltinami, o komunistai - visa tauta 
yra kaltinama, kad ji veidmainiškai 
pasielgė, visos musų pastangos sunai
kinti komunizmą nepasiteisino...

Štai ir turime charakteringą 
straipsnelį, šio šimtmečio gėda para
šytą mums gerai žinomo žurnalisto, 
visuomenės veikėjo, kultūrininko An
tano Kramiliaus JP, išspausdintą 
"Tėviškės Aiduose" (1992m. gruodžio 
1 d.), kuriame A. Kramilius labai 
jautriai išgyvena tą gėdą, kurią 
Australijos laikraščiai skelbia iš 
Vilniaus ir kaltina Lietuvą, kad ji taip 
veidmainingai pasielgė. Baigia savo 
skundą tokiu tragišku pareiškimu: 
"Raudonoje Lietuvoje aš niekada 
negyvensiu, nebent ten nuvežtų kas 
supančiotą".

Matome kokie liūdni rezultatai šio 
politinio manevravimo, norint nugalė
ti, sutriuškinti savo oponentą, nepai
sant tautos garbės reikalų. Taigi barti 
turėtume ne tuos, kurie laimėjo, o 
tuos, kurie bemanevruoaami rinkimus 
pralaimėjo, pralaimėjo krikščionys 
politikai, 
už

ėda ne tik čia mums, 
nantiems, bet ir visai 

katalikiškai taftai, "Lietuvos katali
kų Bažnyčios nikos" didvyriams, 
ilgai ir sėkming ovojusiems prieš 
komunistus už ta laisvę. Prie 
tokių, skaudžiai išgyve čių, priski-
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UKSAI SYDNEJU^E

Registracija vyks Strathfield Girls’ 
High School, Albert Rd. Strathfield, 
nuo 9 vai. iki 11 vai. ryto.

Mokslas prasideda vasario 13 dieną 
(šeštadienį), 8.30 vai. ryto, ten pat.

Dvyliktųjų metų (year 12) studen
tams mokslas prasideda vasario 6 
dieną 8.30 vai. ryto.

Dėl papildomos informacijos galima 
skambinti tel. 332 1471.

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

. KLUBAS ATIDARYTAS
Pirmadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Antradieniais klubas uždarytas
Trečiadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v

, Ketvirtadieniais 5 v. v. - 11.00 v. v
Penktadieniais 4 v. v. - 12.00 v. v
Šeštadieniais 12 v. p. p. - 1.00 v. v
Sekmadieniais 12 v. p. p. - 10.00 v. v

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
n 
i.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

nuo 6 iki 9 vai. p. p.
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p. p.

SMORGASBORD
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p.
ŠEŠTADIENIAIS nuo .1 iki 3 vai. p. p

vienos kuopelės nariai: jis junjoras, o 
aš senjoras, tos kuopelės globėjas. 
Ilgą laiką taip ir buvo, kad mudu visur 
susitikdavome. Ypač pažymėtina jo 
veikla Pavergtų tautų komitete. Ilgą 
laiką su dideliu pasišventimu jis dirbo 
australų vietiniuose laikraščiuose, 
skelbė įvairias žinutes, organizavo 
mitingus, protestus, sakė kalbas, viską 
aukodamas 
štai laisva 
tarsi viską 
nepaprastu 
kovota ir su nepaprastu pasišventimu 
dirbama, kovojama, į ką buvome 
sudėję visas viltis, ištiesų liūdna, kad 
taip įvyko, tačiau ar verta iš to daryti 
tragediją.

ant Tėvynės aukuro, ir 
ir nepriklausoma Lietuva 
paneigė, viską dėl ko su 
atkaklumu mūsų buvo

A. liūs kaitina lietuvių tautą, 
’kodėl ji į Seimą išsirinko buvusius 
komunistus, kam ji sugrįžo į komuniz
mą. Toks kaltinimas yra skaudus ir 
neteisingas! Būdamas Lietuvoje, aš 
mačiau savo tautą iš arti ir galiu 
užtikrinti, kad ji tebėra tokia pat 
tvirta Ir vieninga, kokią ją matėme 
1989 metais - rankomis tvirtai 
susikabinusią Baltijos nemirtingam 
kely ir su begaliniu entuziazmu 
giedančią Lietuvos himną. Nei kiek 
neabejoju, kad Lietuva tebėra ta pati, 
už kurią mes taip daug kovojome ir 
kentėjome. Taigi nėra ko jaudintis, 
reikia 
galvoti 
tebūna

tik išmokti demokratiškai 
ir gyventi. Tai kas įvyko 
mums visiems pamoka.

Su pagarba
Aleksandras Mauragis

Naujos oro kelionių

Vilnių 
kainos nuo $1,599

Keliaujate į 
atpigintos oro kelionių

Mes specializuojamės kelionėse į Lietuvą - ten ir atgal, ir po visą 
pasaulį.

DABAR BALTIJOS KRAŠTAMS GAUNAMOS 
SPECIALIOS KELIONIŲ KAINOS 

- $ 1,870 asmeniui
Organizuokite savo grupę į Vilnių, gausite geresnę kainą.

48 The Boulevarde, Strathfield - 2135 
Teki (02)745 3333 Fax (02) 745 3237 
Lie. 2 TA 000 888 AC N 001 344 323

BALTIJOS KELIONIŲ EKSPERTAI

VILNIUS - SYDNEY - VILNIUS
Nuo $2,100 asmeniui 

(bilietą atsiimti Vilniuje)

KELIONES Į LIETUVĄ 
SPECIALIOS ŽEMOS ORO KELIONIŲ KAINOS

kainos į Vilnių 
1993-siems metams. Jau dabar rezervuokite vietas.

i ■ ■——» — —m— —

REMKITE
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. Boot 11, North Melbourne, Vic. 3051

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

„Mūsų ‘Pastogei“ 
aukojo

Red.

s. Montviaas NSW $ 10.
?. x ’> or urnas ACT $ 5.
A. Ladyga NSW $ 5.-
J. Poassus Qld. $ 15.-
H. Pavasaris Qid. $ 5.-
B. Kaminskas VIC. $ 5.-
A. Grikpciis VIC. $ 65.-
S. Jankus NSW $ 15.-
H. Statkuvienė VIC $ 5,
Melbourne lietuvių ViC $100.-

katalikių d-ja
V. Rutkauskas VIC $ 10-
D r. A. Viliūnas NSW $ 15-
B. Steckis W A $ 15.-
L. Venslovas ACT $ 5-

Dėkojame visiems aukojusiems.
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