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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
LIETUVOS PREZIDENTO 

RINKIMAI
Lietuvos savaitės žiniose dominuoja 

kandidatų į prezidentus paskelbimas. 
Sausio 21 dieną Prezidento rinkimų 
komisijos pirmininkas V. Litvinas 
suruošė spaudos konferenciją, kurioje 
pranešė, kad, pasibaigus rinkėjų 
parašų pateikimo terminui, komisija 
užregistravo du kandidatus į prezi
dentus. Tai - laikinai einantis; 
Lietuvos prezidento pareigas A. 
Brazauskas, pristatęs virš 110 tūks
tančių parašų, ir nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius Jungtinėse 
Amerikos Valstijose St. Lozoraitis, 
pristatęs virš 136 tūkstančių parašų.

Taigi rinkimuose rungsis du kandi
datai. Vienas jų - remiamas stipriau
sios partijos, LDDP, buvusios Lietuvos 
komunistų partijos, kitas - beveik 
visų kitų politinių grupuo
čių, įskaitant net socialdemokratus, 
nežiūrint į tai, kad tos partijos 
steigėjas K. Antanavičius bandė keiti 
savo kandidatūrą į prezidentus.

Kiekvienas kandidatas sumokėjo 
užstatą, kurį jis gautų atgal, jeigu jo 
kandidatūrą paremtų parašais bent 
20.000 balsavimo teisę turinčių Lie
tuvos piliečių. Paklaustas, kuriems iš' 
sumokėjusių šį užstatą jis bus grąžin
tas, V. Litvinas atsakė, kad "iš 
aštuonių asmenų, pateikusių paraiš
kas gauti rinkimo lapus, pinigai bus 
grąžinti tik ponui N everdauskui, 
kadangi jam netgi nedavėme tų lapų, 
bei ponams A. Brazauskui ir St. 
Lozoraičiui, kurie įvykdė įstatymo 
reikalavimus ir pristatė daugiau kaip 
20.000 parašų".

įdomu, kad, nors Lietuvos Respub
likos konsulatas Australijoje yra 
įgaliotas sudaryti balsavimo komisiją 
Australijoje bei jai padėti ruošiant 
rinkimus, informaciją apie kandidatus 
į prezidentus konsulatas gauna tik iš 
laikraščių ir URM biuletenių. Vyriau
sioji Prezidento rinkimų komisija 
oficialiai apie kandidatus nieko ne
pranešė. Vyriausioji komisija yra 
įsipareigojusi iki vasario 4 dienos 
pristatyti balsavimo biuletenius. Net
gi jei jie tą terminą ir išaikys, liks 
labai nedaug laiko balsavimo biulete
nių išsiuntinėjimui ir jų grąžinimui bei 
balsavimo rezultatų perdavimui Lie
tuvon. Taigi dar kartą prašome 
balsuotojų TĄ PAČIĄ DIENĄ, kai 
gausite balsavimo biuletenius ir bal
suotojo pažymėjimą, užpildykite biu
letenį pagal instrukcijas, pasirašykite 
balsuotojo pažymėjimą ir paštu grą
žinkite konsulato adresu: Consulate 
of Lithuania, 26 Jalanga Ores., 
Aranda, ACT 2614.

ANKSTYVESNI KANDIDATŲ I 
PREZIDENTUS ATSILIEPIMAI
Pretendentas į prezidentus, Seimo 

narys K. Antanavičius sausio 20 dieną 
"Lietuvos rytui" pareiškė, kad surink
ta daugiau negu 22.000 remiančių jį 
žmonių parašų. Profesorius įsitikinęs, 
kad kolegos, pradėję rinkti parašus, 
pritars jo minčiai pasitraukti iš 

rinkimų kampanijos. Jo nuomone, 
parašų už pretendentus rinkimas 
parodė, kad be politinių jėgų, esančių 
priešstovoje, niekam nebelieka pras
mės dalyvauti rinkiminėje kampanijo
je.

"Jeigu surinkus 20.000 rinkėjų 
parašų nebus galima pasitraukti iš 
kanaidatų gretų, ir mano pavardė bus 
automatiškai įrašyta rinkimų biulete
nyje, parašus atsiimsiu. Jie liks kaip 
brangi relikvija", pasakė Seimo narys 
K. Antanavičius. Jis kalbėjo, kad, 
jeigu K. Bobelis taip pat nutars 
nebekandidatuoti rinkimuose, viskas 
išsispręs pirmame jų ture ir tuomet 
greičiau prasidės darbas.

Kituose prezidento rinkimuose K. 
Antanavičius sakė nedalyvausiąs, nes 
jam jau nebeleis apibrėžtas amžiaus 
cenzas. K. Antanavičiui atrodo, kad 
geriau pasitraukti iš politikos ir 
pasilikti prie mokslinio darbo. ("Lie
tuvos ryto" informacija)

SAUSIO 20-TOS ĮVYKIAI

St. Lozoraitis susitiko su Tėvynės 
santaros nariais. Jis pabrėžė esąs 
nepriklausomas kandidatas ir jo užda
vinys - suvienyti Lietuvos žmones 
ekonominiam atgimimui. Svarbiausia 
to sąlyga - stabilus politinis gyveni
mas, todėl negali būti jokių kalbų apie 
Seimo paleidimą.

*****
Ministras pirmininkas B. Lubys 

priėmė Tarptautinio valiutos fondo 
direktorių vykdytoją 1. Fridriksoną.

*****
į Lietuvą su darbo vizitu atvyko 

Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos aukštas komisaras tau
tinėms mažumoms p. Max van der 
Stoel. *****

Pretendentai į Lietuvos prezidentus 
K. Antanavičius ir K. Bobelis iki 18 
vai. dar nebuvo įteikę Prezidento 
rinkimų komisijai savo rėmėjų parašų. 
Abejojama ar jiems pavyko surinkti 
įstatyme numatytą parašų skaičių.

*****
Algirdas Brazauskas priėmė "Lie

tuvos aido", "Lietuvos ryto", "Res
publikos", "Tiesos" redaktorius. Susi
tikime buvo kalbėta apie redakcijų 
pastatų privatizavimą, ekonominę 
laikraščių būklę, apie tai, kad reikia 
atšaukti spaudai taikomą akcizą, 
(informacija: ELTA, URM informaci
jos skyrius, "Lietuvos aidas").

VAKARYKŠČIŲ IDĖJŲ 
EXPORTAS LIETUVON

Sausio 21 dieną Seime turėtų būti 
svarstomas kreipimasis į Rusijos 
Federacijos Aukščiausiąją Tarybą, 
kuriame apgailestaujama, kad Rusijos 
Federacijos teritorijoje iki šiol veikia 
"Lietuvos kompartija" - politinė 
organizacija, kuri siekė smurtu nu
versti teisėtą Lietuvos Respublikos 
valdžią, talkino SSSR ginkluotai 1991

Mūsų jaunimėlis Tautinių šokių šventės metu. .Nuotrauka A. Burneikio

m. agresijai Lietuvoje, kurios metu 
buvo nužudyti beginkliai žmonės, 
Lietuvos nepriklausomybės gynėjai.

Lietuvos Respublikos Seimas tikisi, 
kad Rusija, atsižvelgdama į Lietuvos 
Respublikos ir Rusijos Federacijos 
sutarties " Dėl tarpvalstybinių santy
kiu pagrindų" 3 straipsnį ir į savo, 
kaip Jungtinių Tautų Organizacijos 
ir Europos saugumo ir bendradarbia
vimo konferencijos narės įsipareigoji
mus, imsis atitinkamų žingsnių ir 
nutrauks savo teritorijoje bet kokią 
prieš Lietuvą veikiančios organizaci
jos globą.

Kreipimąsi parengė Sąjūdžio frak
cija, pasirašė V. Landsbergis ir E. 
Jarašiūnas kuris šiandien Seime pa
teiks patobulintą šio kreipimosi re
dakciją.

Šio kreipimosi priešistorė - 1992 m. 
gruodžio 30 dienos laikraštyje "Prav
da" išspausdintas respublikinių ko
munistų partijų atstovų kreipimasis į 
visus SSKP narius. Jame teigiama, kad 
prieš metus išdavikiškai buvo sugriau
ta SSRS, dėl to visos respublikos buvo 
įtrauktos į krizę, likviduoti svarbiausi 
socializmo pasiekimai ir t. t. Čia gali 
padėti tik galingas tarptautinis komu
nistų judėjimas. Siūloma atkurti 
"pirmines, regionines ir respublikines 
partines organizacijas bei užtikrinti 
jų veiklą atitinkančiomis respublikų 
įsatymdavystę formomis". Vienas iš 
artėjančių SSKP suvažiavimo uždavi
nių - SSRS atkūrimas.

Šį kreipimąsi, be Kazachijos, Kirgi
zijos, Latvijos, Rusijos, Turkmėnijos, 
Ukrainos, Estijos, Pietų Osetijos 
kompartijų vadovų, pasirašė ir J. 
Jarmalavičius, 28 - ojo SSKP suvažia
vimo organizacinio 1 komiteto vardu, 
ir M. Burokevičius.

Laikraštį "Pravda" dabar leidžia 
redakcijos kolektyvas ir akcinė ben
drovė "Pravda International", jo 
tiražas - 500.000 egzempliorių, 
lėktuvais jis gabenamas tik į Baltaru
siją. "Pravda" yra labai suplonėjusi ir 
pasirodė tik 8 kartus.

Per pastarąją savaitę spausdinama 
nemažai informacijos apie tai, kad 

atgimsta SSKP organizacijos Ukrai
noje, Kryme, Donecke, Brianske, 
rengiama Rusijos partinė konferenci
ja. Apie laikraštyje "Pravda" skelbia
mas idėjas daug byloja straipsnių 
pavadinimai - "Kodėl žmonės pasitiki 
buvusiais partokratais", "įsitikinusio 
k-..inii“iistu' užrašai", "Komunistai, 
pradėkime iš naujo" ir pan.

Tokio pobūdžio publikacijos nėra 
išimtis iš laikraštyje "Parvda" skel
biamų idėjų. Nors SSKP Rusijoje yra 
uždrausta, laikraštis vis dėlto leidžia
mas.

Lietuvos Seimo opozicijos pareng
toje rezoliucijoje kalbama, kad dera
ma Rusijos reakcija padės gerinti 
tarpvalstybinius santykius.

Vakar vyko uždaras Seimo užsienio 
reikalų komiteto posėdis. Nors jame ir 
turėjo būti svarstoma derybų su 
Rusija delegacijos sudėtis, tai atidėta 
kitam posėdžiui. Jame dalyvavęs 
derybų su Rusija delegacijos vadovas 
Č. Stankevičius perskaitė pranešimą 
apie derybų eigą nuo pat nepriklauso
mybės paskelbimo. Suformuluota min
tis, jog prieš kalbant apie galimą 
derybų delegacijos sudėties pakeiti
mą, vertėtų sužinoti Šalies vadovybės 
nuomonę, kokie uždaviniai šiai dele
gacijai bus keliami. Seimo narys R. 
Ozolas "Lietuvos rytui" pasakė, kad 
uždaras posėdis buvo rengiamas 
tikintis pasikeisti nuomonėmis, neieš
kant tikslesnių formuluočių. ("Lietu
vos rytas", 1993.01.21)

AR ŽLUGS PAGALBOS LIETUVAI 
PROGRAMOS

Sausio 21 dienos "Lietuvos aido" 
pranešimu, Lietuvos ambasadorius 
Vašingtone Stasys Lozoraitis apkalti
no prezidentą G. Bushą, kad jis labai 
šykštėjo pagalbos buvusiai. Sovietų 
Sąjungai. Žinių agentūra Reuter 
pranešė, kad duodamas interviu, St. 
Lozoraitis nesilaikė diplomatinių tra
dicijų ir aštriai puolė G. Bushą ir jo 
administraciją. "Deja Busho adminis- 
tracija buvo labai šykšti Baltijos 
šalims ir, mano manymu, jos parodytas
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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
Ątfcelta iš 1-mopsl.
supratimas buvo minimalus, y aidant 
B. Clintono administracijai negalės 
būti blogiau", kalbėjo St. Lozoraitis.

"Nueinanti administracija neturėjo 
jokios koncepcijos dėl Rytų Europos 
buvusios Sovietų Sąjungos valstybių, 
ir tai buvo viena didžiausių jos klaidų. 
Padėti šiems kraštams ir jų gyvento
jams, beveik 300 milijonų žmonių, 
reikštų padėti ir sau", tvirtino St. 
Lozoraitis. Mūsų atstovo nuomone, 
pagalbą Rytų Europai, ypač Baltijos 
valstybėms, įklampino tarptautinė 
biurokratija. St. Lozoraitis skundėsi, 
kad JAV žemės ūkio departamentas 
atsiėmė pasiūlymą, kurį buvo pateikęs 
spalio mėnesį - suteikti Lietuvai 200 
tūkstančių tonų kukuruzų. Žemės 
ūkio departamento atstovas pasakė, 
kad Lietuva nesugebėjo laiku parengti 
sutarties ir organizuoti grudų parga
benimą. Gabenimo išlaidas Lietuva 
turėjo sumokėti pati. Tuo tarpu musų 
kaimynės Latvija ir Lenkija viską 
spėjo atlikti laiku ir grūdų jau gavo.

Tačiau jau sekančią dieną "Lietu
vos aidas" paskelbė iš esmės skirtin
gas žinias, gautas iš St. Lozoraičio. 
St. Lozoraitis teigė, kad dėl spaudoje 
paskelbto incidento su prezidento G. 
Busho administracija, Eagleberger 
reagavo labai piktai, "Bet manau, kad 
padariau gerai". Mat atėjęs sužinoti 
apie 200.000 tonų kukuruzų, išgirdo: 
"Buvo klaida, negausit". O kitą dieną, 
paskelbus laikraščiams, atsakė jau 
visai kitaip: " G ausit ir patys atgaben
simi

VASARIO 16-TOS PRIĖMIMAS 
AMBASADORIAMS CANBERROJE

Pagal priimtą diplomatinį protoko
lą, kiekviena valstybė, turinti savo 
atstovybę Canberroje* į^kį^etųo^; 
ruošia priėmimą kitų valstybių atsto
vams. Pirmoje eilėje į tokius priėmi
mus kviečiami ambasadoriai tų vals
tybių, su kuriomis kviečianti valstybė 
turi diplomatinius santykius ir, žino
ma, kurių ambasados ar konsulatai 
randasi Canberroje. Tokie priėmimai 
vyksta darbo dienomis ir sutampa su 
svarbiausia tautine švente. Lietuvoje 
ta tautinė šventė yra Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo šventė, 
vasario 16 - oji. Pakvietimai išsiunti
nėti 109 ambasadoriams, iki šios 
dienos, sausio 23 - sios, į pakvietimus 

LIETUVOS SPAUDOJE
Nežiūrint, kad komunistinės ekono

mikos krachas yra praktiškai apėmęs

teigiamai atsakė 23 ambasadoriai, 5 
atsiprašė negalį atvykti. Dažnai 
ambasadoriai ar jų įgaliotiniai at
vyksta į tokius renginius iš anksto 
neatsakę į pakvietimą. Gan dažnai 
pakvietimuose prašoma pranešti tik 
apie atsiprašymus. Po ambasadorių 
pakvietimo, kviečiami ir kiti svarbesni 
diplomatai, užsienio reikalų ministe
rijos darbuotojai, parlamentarai ir 
svečiai.

Kadangi Lietuvos Respublikos kon
sulatas yra privačiose patalpose, be 
didesnės svečių salės, todėl priėmimas 
įvyks Canberros lietuvių klube. Klubo 
valdyba šiemet leidžia naudotis klubo 
patalpomis ir kitomis paslaugomis. 
Priėmime gana griežtai laikomasi 
Australijoje priimtos tvarkos. Daž
niausiai priėmimai vyksta tarp 11.30 
vai. ryto ir 1.00 vai. popiečio, savaitės 
dieną, sutampančią su valstybės 
švente. Apie 12.00 vai. Australiją 
atstovaująs protokolo valdininkas, 
musų atveju tai bus protokolo šefas, 
pakelia tostą už tautinę šventę 
švenčiančios valstybės galvą, tad 
"Lietuvos prezidentą". Atsakomasis 
tostas keliamas už "Jos Didenybę 
Australijos karalienę" ir keliamas 
kvietėjo, musų atveju - garbės 
konsulo. Dažniausiai tai ir yra visa 
"oficiali" programa. Kartais kelias 
minutes skaitomi ypatingi sveikinimai. 
Mūsų minėjime tikimasi vienam įžy
miam Australijos senatoriui įteikti 
apdovanojimą. Kad jam tą apdovano
jimą butų galima oficialiai įteikti ir jis 
turėtų teisę oficialiai juo pasipuošti, 
protokolas reikalauja gauti Australi
jos generalgubernatoriaus leidimą, 
tad dabar privalu apie tai neskelbti 
jokių oficialių davinių, kol laukiama 
tokio leidimo.

Kokios paprastai buna vaišės to
kiuose priėmimuose? Labai paprastos. 
Negeriama jokių alkoholinių gėrimų,, 
kelia tostus su sodos vandeniu' ai* 
vaisių sultimis. Darant priėmimą prieš 
pietus, paprastai spiritinių gėrimų 
nenaudojama, o kiekvienas svečias 
išgeria vieną ar du stiklus šampano. 
Užkandžiai paprastai būna labai 
kukius, išnešiojami, svečiams stovint. 
Kaip ir pernai, Canberros ponios 
maloniai sutiko paruošti užkandžius.

Tad vėl vyks mažas priminimas, kad 
"buvome, esame ir būsime".

Spaudai paruošė 
D r. A. Kabaila 

Canberra, 1993.01.23

visą Rytų Europą, kairioji Lietuvos 
spauda dažnai kartdja, kad už 
vadinamą Lietuvos sugriovimą esą 
kalti Vytautas Landsbergis ir Gedimi
nas Vagnorius, ir kad juos netgi 
reikėtų patraukti teisminėn atsako
mybėn. Rašytojo Vytauto Petkevi
čiaus redaguojamas, Sąjūdžio atžvil
giu labai kritiškai nusiteikęs, savait
raštis "Opozicija" spausdina kai kurių 
LDDP narių reikalavimą savo partijos 
vadovybei, kad ji imtųsi ryžtingesnių 
žingsnių prieš savo politinius priešus:

"Mes, eiliniai LDDP nariai, negali
me imtis atsakomybės dėl musų 
lyderių neryžtingumo ir keisto lūku
riavimo. Mums sočiai užtenka ir to 
pragaro, kurį patyrėme kaip buvę 
eiliniai komunistai, dėl buvusių tos 
partijos vadų klaidų ir nusikaltimų. 
Šiandien, ačiū Dievui, laikai kitokie, ir. 
dar sykį tapti "atpirkimo ožiais" 
neketiname...

Su visa atsakomybe pareiškiame: 
jeigu per mėnesį nuo šios publikacijos 
paskelbimo LDDP frakcija nesiims 
iniciatyvos Seime išanalizuoti ir 
vienaip ar kitaip užfiksuoti tikrąją
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L1EPA .
Valstybinė šventė. (ALB)
Havajų popietė - balius. (Pensininkų klubas "Neringa")

BIRŽELIS
Pamaldos už Sibiro aukas, (tautos fondas)

RUGSĖJIS
Tautos Šventės pamaldos.
Metinis balius. (Pensininkų klubas "Neringa") 12 d 
Metinis susirinkimas. (Sydnėjaus apylinkės valdyba) 
"Mūsų Pastogės" popietė. (Spaudos sąjunga)

GEGUŽĖ
Motinos diena. (ALB ir Savaitgalio mokykla)
Kultūrinė popietė. (Moterų socialinės globos draugija)
Metinis balius. (Sporto klubas "Kovas") ‘ °

GRUODIS
Metinis koncertas. (Choras "Daina")
Kalėdų eglutė. (Pensininkų klubas "Neringa")
Kalėdų "eglutė? (LietuWir*klubas)'
Kūčių vakarienė. (Lietuvių klubas) 
šv. Kalėdos.
Naujųjų metų sutikimas. (Lietuvių klubas)

RUGPJŪTIS ">i
Metinis susirinkimas. (Moterų socialinės globos draugija)

KOVAS
Kaziuko mugė. (LKK draugija)
VI. Pūtvio - Putvinskio minėjimas. (Šaulių kuopa) 
Sporto klubo "Kovo” metinis susirinkimas.

SAUSIS
Sausio 13 - osios minėjimas, pamaldos. (ALB)

12 a.
19 d

LAPKRITIS
lešminė Engaoinėje. (Moterų socialinės globos draugija) 

Kariuomenės šventės minėjimas. (LKV sąjunga "Ramovė")

A. Kramilius
Sydnėjaus apylinkės valdyba

VASARIS
Šaulių kuopos ihetinis susirinkimas.
Vasario 16 -’ sios ^minėjimas. (ALB)
lešminė. (Sporto klubas "Kovas")
Užgavėnių popietė. (Moterų socialinės globos draugija)

valstybės būklę valdžių pasikeitimo 
momentu, tai mes protestuodami 
imsimės tam tikrų žygių. Manome, jog 
mus supras ir palaikys tie LDDP 
nariai, kurie, kaip ir mes, negali 
taikstytis su partijos vadovybės ne
ryžtingumu. Neslepiame, mums butų 
labai gaila, jeigu tektų šį pažadą 
tesėti. Visi drauge ištvėrėme pasta
rųjų metų nuožmų’ moralinį terorą, 
nešiblaškėme, visiems drauge berods 
pavyko nuveikti šį tą naudinga. 
Tačiau nematome kito kelio, kaip 
padėti gerbiamiems mūsų lyderiams, 
kaip pažadinti juos iš to keisto 
sustingimo".

("Opozicija", Nr.46) 

*****
Kodėl dešinieji pralaimėjo rinki

mus? Kaip buvo pasidalinusi Lietuvoje 
tikroji valdžia? į šiuos klausimus 
trumpai atsako ekspremjeras Gedimi
nas Vagnorius:

"Mus kaltina, kad neteisingai vyk
dėme ekonominę politiką, pabloginom 
žmonių socialinę padėtį. Bet toks 
kaitinimas nėra rimtas argumentas. 
Musų reformų polįtika buvo teisinga, 
tik mes prieš rinkimus padarėme 
šiurkščią politinę klaidą. Kairiosios 
jėgos išsaugojo realią jėgą savivaldy
bėse, daugelyje ministerijų, kontro
liavo teisėsaugos organus. Kairieji, 
prisidengę Sąjūdžio ar kitų demokra
tinių Jėgų vardu, turėjo galimybę 
prieš rinkimus vykdyti sau parankią

« l. ’

politiką: įšaldyti atlyginimus, supirki
mo kainas, netiekti karšto vandens, 
šilumos,' dujų. Tokioje situacijoje 
žmonės kaip tik ir balsavo ne už 
LDDP, o prieš tokią socialinę padėtį, 
manydami, kad ši padėtis susijusi su 
Sąjūdžio jėgomis. Musų klaida buvo 
ta, kad matydami neturį rėklios 
valdžios, nesugebėjome įvardinti tik
ros padėties, žmonėms išaiškinti, kas 
ir kodėl taip daro. Mėš dažnai 
pamiršdavome, kad dauguma* žmonių 
ne tik kad nėra ekonomikos ar finansų 
specialistai, bet ir ne itin susigaudo 
specifiniuose ekonomikos terminuose. 
O LDDP beletristiniai ir populistiniai 
aiškinimai apie rinką buvo labiau jiems 
suprantami. Kita vertus, visa tai 
panašiai vyko ir kitose Centrinėse bei 
Rytų Europos valstybėse. Ir ten 
jaučiamos panašios tendencijos, ir ten 
masinės informacijos priemonės buvo 
senųjų jėgų įtakojamos ir turėjo 
daugiau patirties".

("Dienovidis", Nr.50-51)

*****
248 "Lietuvos ryto" numeryje 

rašoma 'apie 1925 metais pirktą 
ambasados pastatą Paryžiuje, kuris 
per karą buvo atiduotas 'Sovietų 
Sąjungai. Vienu metu Sovietų Sąjunga - 
mėgino jį parduoti ar net dovanoti,' 
tačiau šito negalėjo padaryti'neturė
dama nuosavybės.dokumentų - o tokio 
dokumeto kadaise neatidavė lietuviai

NftfcHtąlį 3 ppL
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TRUMPAI 
IŠ VISUR
Bosnijos serbai principe priėmė 

Jungtinių Tautų ir Europos bendruo
menės pasiūlytą taikos planą. Tačiau 
jie vis dar reikalauja pakeitimų, 
nustatant provincijų sienas, serbams 
sudarant susisiekimo koridorius tarp 
jų apgyvendintų sričių.

Kroatijoje atsinaujino kovos tarp 
serbų ir kroatų, šį kartą, kroatams 
staiga pradėjus ofenzyvą serbų užim
toje Krajinos provincijoje. Smarkiau
sios kovos vyko prie Zadaro uosto. 
Šioje srityje paliaubos tęsėsi jau nuo 
1992 metų ,sausio mėnesio, serbai 
tarptautinei kontrolei buvo atidavę 
savo sunkiuosius ginklus.

Dabar serbų kovotojai užpuolė 
Jungtinių Tautų saugotus ginklų 
sandėlius ir pagrobė daug tankų bei 
artilerijos pabūklų.

Izraelio parlamentas oficialiai at
šaukė 1986 metais įvestą draudimą 
palaikyti bet kokius ryšius su Palesti
nos laisvinimo organizacija.

Izraelis galiausiai susigrąžino 14 
ištremtų palestiniečių, kurie arba 
ligoniai, arba ištremti per klaidą. 
Nežiūrint tarptautinio spaudimo, jie 
vis dar atsisako įsileisti atgal likusius 
396 tremtinius, vargstančius niekieno 
žemėje pietiniame Lebanone.

Susigrąžintieji 14 asmenų tebelai
komi arešte.

* paimti valdžią Kambodijoje.
Naujai perėmęs pareigas Jungtinių Khmer Rouge boikotuoja pasiruoši- 

Amerikos Valstijų prezidentas Bill mus Kambodijos parlamento rinki- 
Clinton 30 minučių kalbėjosi telefonu maras, numatytiems gegužės mėnesiui.

LIETUVOS SPAUDOĮE
Atkelta iš 2 psl.

diplomatai. Po nepavykusio pučo 
Maskvoje, Lietuva tikėjosi, kad Rusija 
tą pastatą grąžins, bet, taip neatsiti
kus, kreipėsi į Prancūzijos teismą. 
Pagal sprendimą, padarytą gruodžio 
15 dieną, pastatas esąs diplomatinis 
objektas, todėl teismas neturįs galios. 
Tačiau Prancūzijos teisingumo minis 
terija vėliau nurodė, kad tame pastate 
yra įsikūręs sovietų informacijos 
biurą§, o tai nėra diplomatinės misijos 
patalpų dalis. Pasak Lietuvos Res
publikos ambasadoriaus Prancūzijoje 
Osvaldo Balakausko, dabartinė padė
tis tokia: Prancūzijos teismas galįs 
nuspręsti, kad Rusija pastatą turėtų 
grąžinti, bet pati Prancūzija, kaip 
trečioji valstybė, pastato negali nei 
rekvizuoti, nei grąžinti. Lietuva į 
pastatą teisę dar turi, ir byla tęsis.

31?
*****

Lietuvos valstybei trūkstant valiu
tos, Lietuvos, konsulatus stipriai 
’palaikė išeivija. Kanados lietuviai net 
nupirko ambasados pastatą Briuselyje, 
tuo užtikrinant Lietuvos tiesioginį 
ryšį su Europos bendrija. Finansavimo 
reikalu yra susidomėjęs dr. Kazys 
Bobelis, neseniai išrinktas Seimo 
užsienio reikalų komiteto pirmininku. 
"Tiesos" 249 numeryje duotame 
interviu jis pareiškė, kad jis rūpinsis 
konsulatuose vykstančiu atsiskaity- 
mmninJiKęikia palyginti, koks yra 
skirtumas;; tarp lėšų, gaunamų iš 
vietinjųrltet^rvių rėmėjų, ir iš čia, iš 
Lietuvos, siunčiamų pajamų, ar visos 
tos lėšos įregistruojamos, ir kaip už jų 
panaudojimą atsiskaitoma..." 

su Rusijos prezidentu B. Jelcinu ir 
pažadėjo jam asmeniškai susitikti 
artimoje ateityje.

*
Sausio 21 dieną, sulaukusi 63 metų 

amžiaus, savo viloje Šveicarijoje, 
netoli nuo Lausanos, mirė populiari 
kino aktorė Audrey Hepburn. Ji 
sukūrė visą eilę nepamirštamų vai- 
ęuĮjęnų.. tokiuose kino filmuose, kaip 
"Roman Holiday",. "My Fair Lady", 
"Karas ir taika",;bęi daugelyje kitų. 
Nuo 1988 metų Audrey Hepburn dirbo 
Jungtinių Tautų vaikų globos organi
zacijoje UNICEF, buvo siunčiama į 
badaujančius kraštus, kaip Etiopija ir 
Somaiija.

*
Keliaudama poilsiautojų garlaiviu, 

mirė sentimentalių istorinių romanų 
autorė Jean Plaidy, gimusi 1910 
metais.

*
Andamanų juroje, netoli Sumatros 

salos, danų tanklaivis "Maersk Navi
gator", vežęs 2 milijonus statinių 
naftos iŠ Omano į Japoniją, susidūrė su 
kitu tanklaiviu, laimei tuščiu. Abu 
laivai užsidegė, o danų tanklaivis 
jūron paliejo didelę dalį savo krovinio.

Tarptautinė kompiuterių firma 
IBM, ilgus metus dominavusi kompiu
terių rinkoje, 1992 metais patyrė 
rekoruinį 5 milijardų amerikietiškų 
dolerių nuostolį.

*
Australijos užsienio reikalų minis

tras, senatorius Gareth Evans, apsi
lankęs Kambodijoje, įspėjo Khmer 
Rouge sukilėlius, kad tarptautinės 
pajėgos imsis prieš juos nukreiptų 
veiksmų, jei jie ir toliau bandys jėga

*****
Lietuvoje, kaip ir kitose į laisvą 

rinką pereinančiose šalyse, į kasdieni
nius turgus pardavėjai sukeliauja iš 
gana toli. O po turgaus reikia ir grįžti. 
Vaizdus Vilniaus geležinkelio stotyje 
"Lietuvos ryto" žurnalistė aprašo 
šitaip:

"15 vai. 8 m in. traukinys iš Vilniaus 
išvyksta į Lvovą. Nelegalaus turgaus 
prekeiviai dažniausiai juo grįžta į 
namus. Tada prasideda grumtynės prie 
traukinio. Geležinkelio stoties rūmų 
budinčios sako, jog 183 - asis 
traukinys, vykstantis į Lvovą, joms 
kelia siaubą. Kasdien jį lyg bitės 
apspinta baltarusiai ir ukrainiečiai iš 
nelegalaus- Halės turgaus. Jie, pasak 
pašnekovių, lenda į traukinį ne tik pro 
duris, bet ir pro langus. Stoties 
darbuotojai besiveržiančius tempia iš 
traukinio atgal. Stumdomasi, muša- 
masi. Neseniai vienos moteriškės 
užpakalis įstrigo traukinio lange. 
Teko ją vaduoti iš spąstų, į kuriuos 
pati, neįvertinusi savo fizinių duome
nų, pakliuvo. Dabar prikabinamas 
papildomas vagonas, bet vis tiek visi 
prekeiviai netelpa. Sakoma, jog stotis 
ir jos apylinkės, pro kurias pravažiuo
ja svečiai, yra miesto vizitinė kortelė. 
Ji dabar purvina, riebaluota, apiplyšu
si".

("Lietuvos rytas", Nr.250)

pru... ,i

Nusikalstamumas Lietuvos gyven
tojams kelia daug nerimo. Dar ir 
todėl, kad kelias iki bausmės yra 
tolimas. Vieni kaltina policiją, kiti 
teismus, dar kiti - kalėjimų sistemą. Šį 
kartą "Respublikoje" skundžiasi poli
cijos karininkas, pagavęs automobilių 
vagis:

i:i\i»i:i<nii\is iivisbi i:\ki osi

G. Vasiliauskienė. ‘

APDOVANOTA 
G. VASILIAUSKIENĖ
Australijos dienos proga Australi

jos pažymėjimo ordinu - "Order of 
Australian Medal" (0AM) - už pašiau 

' kojantį darbą lietuvių bendruomenei 
Australijoje apdovanota Genovaitė 
Vasiliauskienė - Vaskas.

Sveikiname!
Tikimės, kad neužilgo galėsime 

plačiau parašyti apie p. G. Vasiliaus
kienę, bendruomenės gyvenime garsė
jančią kaip solistę, chorvedę ir 
visuomenininkę.

B. Ž.

„LITUANIA“ CHORO KONCERTAS
Nupjauti rugių laukeliai, platūs 

pabarėliai. O kai darbai nuveikti, 
prašosi ir pabaigtuvių šventė. Adelai
dės choras "Lituania" du metus 
kantriai ir smarkiai dirbęs, besiruoš
damas būsimai Dainų šventei Sydnė- 
juje, prieš išvykstant į Lietuvių 
dienas, savajai publikai suruošė kon
certą. Gaila tik, kad apie šį neeilinį 
renginį nežinia kodėl nebuvo skelbta 
vietinėje spaudoje (Adelaidės "Lietu
vių Žinios" ir "Šventadienio Balsas"). 
Tik koncerto dieną per lietuvių radiją 
buvo pagarsinta, kad toks koncertas 
įvyks. Jis įvyko Lietuvių namuose, 
visai prieš Kalėdas.

Koncerte dalyvavo ir svečiai iš 
Geelongo - Stasė ir Julius Lipšiai 
(duetas) ir gitaristas D. Juchnevičius.

Pirmoje dalyje moterų choras, 
vadovaujamas N. Masiulytės - Staple
ton padainavo dainas "Lietuva", 
"Siuntė mane motinėlė", "Obelėlė ir 
upelis". Mišrus choras, vadovaujamas 
V. Strauko, padainavo dainas "Ko 
liūdi putinėli", "Mano tėvynė" ir 
"Gimtinės upeliui".

Stasė ir Julius Lipšiai duetu, gitara 
pritariant D. Juchnevičiui, padainavo 
"Ant melsvo ežero bangų", "Balti 
beržai" ir "Prie gintaro jūros". Po 
pertraukos žinoma mūsų pianistė 
Marija Dumčiuvienė paskambino F. 
Shuberto "Impromtu opus 90".

Vyrų choras, diriguojamas V. 
Strauko, padainavo dainas "Vyrai, 
užtraukime smagią dainą", "Jojau 
dieną, jojau naktį" ir "Lėk, žirgeli, 
vėju". N. Masiulytės - Stapleton 
diriguojamas, mišrus choras padainavo 
"Balsalis gegutas", "Aš užmiršau" i

Ne taip dažnai susirenka Kartu 
visos Australijos lietuvių chorų diri-

~"Paskambinu mūsų komisa'riato tar
dymo skyriaus viršininkui J. L. ir 
prašau priimti vagis, o jei neturi kaip, 
tai mes patys atvesime. Tačiau 
atsakymas mane pribloškė - mes 
neturime žmonių užsiiminėti tokiais 
niekais. Vis tiek negausime sankcijos 
juos suimti. Man taip ir nusviro rankos. 
Mano vyrai per naktis gaudo nusikal
tėlius, o VRM tardytojai pareiškia, 
kad tai niekai, dėl kurių neverta 
prasidėti. Lyg maža jiems būtų 
automobilių vagysčių Vilniuje. O 
dabar esame priversti paleisti vagišius 
į laisvę - gaudyk paskui vėją laukuose 
ir tai jau .ne pirmas kartas, kai VRM 
tardymo departamentas išleidžia lais
vėn mūsų sulaikytus nusikaltėlius. Lyg 
ne tą patį darbą dirbtume. Todėl ir 
kreipiamės į naująjį ministrą R. 
Vaitekūną: gal jis padarys tvarką 
Tardymo departamente, nes daugiau 
taip kariauti nebėra jėgų".

("Respublika", Nr.253)

Vaclovas Daunius

"Mažutė mūsų Lietuva". Po to 
geelongiškiai atliko "Daug, daug 
dainelių", "Oi, Lietuva motinėlė" ir 
'Tau, tiktai tau".

Pabaigoje mišrus choras, diriguo
jant V. S trauk ui, atliko "Vestuvių 
dainą", "Jus berneliai" ir "Žemaičių 
plentas". Pastaroji daina nepaprastai 
tiko koncerto pabaigai.

Reikia pasakyti, kad Adelaidės 
lietuvių choras "Lituania", vadovau
jamas dviejų jau minėtų jaunų 
dirigentų, per pastaruosius kelis 
metus gerokai pasikeitė. Kai kurie 
choristai, ištisus dešimtmečius šiame 
chore dainavusieji, gerokai senstelėjo, 
kitų ir sveikata sušlubavo. Dėl šių 
priežasčių, kaip įprasta sakyti, išėjo į 
užtarnautą poilsį. Tačiau jų vieton 
stojo būrelis jaunų dainininkų, darniai 
įsijungusių į choro gretas. Taigi choro 
sudėtis beveik nepasikeitė dalyvių 
skaičiumi ir balsine medžiaga. Atjau
nėjęs mūsų choras vyksta į Lietuvių 
dienas ir dainų šventę gerai pasiruo
šęs. Išleistuvių koncerte buvo padai
nuotos visos Dainų šventės repertu
aro dainos. Taigi ir namie pasilikusieji 
jausis lyg Dainų šventėje dalyvavę.

Po koncerto choristai ir svečiai 
pasiliko pabaigtuvių vaišėms, kurios 
užsitęsė porą valandų. Tikimės, kad ir 
ateinančiais metais choras mus pra
džiugins ne tik metiniu koncertu, bet 
jį girdėsime tautinių švenčių ir 
kitomis progomis.

Pagaliau už dviejų metų, 1994 
metų gale, Adelaidėje vyks Lietuvių 
dienos. Chorui "Lituania" teks parei
ga organizuoti Dainų šventę. Taigi ir 
vėl reikės pasitempti. s.b.

CHORVEDŽIŲ SUSIBŪRIMAS 3 S
gentai. Gera proga tokiam susitikimui 
buvo jungtinių chorų dainų šventė 
Sydnėjuje, po kurios tuoj pat buvo 
aptarti ir ateities planai. O jų, 
pasirodo, daug ir įvairių. Pirmiausiai, 
Birutė Prašmutaitė supažindino visus 
su pasaulinės 1994 metų Dainų 
šventės dokumentais, kuriuos parsi
vežė iš Lietuvos. Nutarta - Australi
jos lietuvių dalyvavimui šioje šventėje

- sudaryti jungtinį mišrų chorą, kurio 
dalyviais taptų tie, kurie puoselėja 
mintį pasisvečiuoti ir pakoncertuoti 
savo tėviškėje.

"įdomi buvo ir J. Ankaus iškelta 
mintis, stengtis pritraukti daugiau 
jaunimo ir paįvairinti dainų reper
tuarą šiek tiek moderniškesnėmis, 
atitinkančiomis šių dienų dvasią, 
dainomis.

Išeivijos chorai turės galimybę 
Lietuvoje pakoncertuoti geriausiose 
Vilniaus miesto koncertinėse salėse, 
kartu tas programas paįvairinant 
gabiausiais solistais, atlikėjais ir šokių 
grupėmis. Taip kad ne tik dirigentų, 
bet ir skaitytojų rūpesčiu turi tapti

Nukelta į 8 psL
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XVIKJI DAINŲ ŠVENTĖ

AUSTRALUOS LIETUVIŲ DIENOS JAU PRAEITYJE

l Australijos lietuvių dienas Sydnė- 
juje suvažiavo šimtai svečių iš įvairių 
Australijos vietovių, pačios Lietuvos, 
jų tarpe ir Lietuvos nepriklausomybės 
architektas prof. Vytautas Landsber
gis su žmona Gražina.

Gruodžio 30 dieną visi rinkomės į 
Dainų šventės koncertą. Atvykus 
garbingiems svečiams, prof. V. 
Landsbergiui ir Lietuvos Respublikos 
garbės konsului dr. A. Kabailai su 
žmonomis, koncertas prasidėjo pusę 
aštuonių vakaro.

Dainų šventę užbaigus, jos dalyviai ir vadovai.
Nuotrauka A. Burneikio

Atsidarius scenai, pamatėme nepa
prastai gražų vaizdą, tarytum tik 
sapne matytą - arti 150 choristų iš 
Adelaidės, Geelongo, Melbourne, 
Sydnėjaus ir Newcastle, pilna didžiulė 
scena žvilga lietuviškomis spalvomis, 
gintarais. Diriguojant adelaidiškiui 
Vytautui Straukui ir akompanuojant 
sydnėjiškiui Justinui Ankui, jungtinis 
choras koncertą pradėjo Sibelijaus 
daina "Mano tėvynė". Po to skambėjo 
V. Telksnio daina "Gimtinės upelis" ir 
žaismingoji Z. Aleksandravičiaus 
"Vestuvių daina". Ši daina buvo 
parašyta kolūkiečių vestuvėms, 
tačiau pakeitus kai kuriuos žodžius, ji 
neužgavo klausytojų. Pasikeitė diri
gentai, scenon atėjo syanėjiškių 
pasididžiavimas Justinas Ankus. Jis 
dirigavo jungtiniam chorui, kuris 
atliko kompozitoriaus J. Naujalio 
harmonizuotą lietuvių liaudies dainą 
"Ko liūdi putinėli". Tuomet sceną 
paliko moterys. Justinui Ankui diri
guojant, vyrų choras padainavo lyriš
ką kompozitoriaus P. Tamošaičio 
dainą "Pjaun broliukai" ir maršą 
"Vyrai, užtrauksim smagią dainą". 
Pranešėja skelbia, kad girdėsime . 
Sydnėjaus "Sutartinę", kurios progra- • 
moję nėra. Kol chorų moterys keičia 
drabužius, Sydnėjaus "Sutartinė” 
publikai atlieka šešias dainas. Po 
"Sutartinės" scenoje išvystame Mel- 
bourno "Dainos’'sambūrį su dirigente 
Birute Prašmutaite. Skamba kompozi
toriaus J. Švedo harmonizuota daina 
"Tykusbuvo vakarėlis", D. Polikaičio 
harm, daina "Ateisiu"- ir
'komiška dainelė "Tamošius bekepu- 
ris", muz. G. Purlio. Šią dainą publika 
netgi prašė pakartoti.

Pirmoje koncerto dalyje vėl girdime 
mažos Geelongo lietuvių kolonijos 
chorą "Viltis", kuriam vadovauja 
jauna dirigentė Gražina Pranauskienė, 
neseniai atvykusi iš Lietuvos ir ant 
kojų pakėlusi visą Geelongo lietuvių 
koloniją. Geelongiškiai padainavo A. 
Vanagaičio dainą "Laisvės varpas", 
lietuvių liaudies dainą "Už Raseinių 
ant Dubysos" ir, solistei Stasei 
Lipšienei pritariant, "Lietuva". To
liau skamba A. Raudonikio daina 
"Mūsų Pastogė" Nr.5 1993.2.1 psi.4 

"Jūra". Maloniai klausytojus nustebi
no solistė ne tik gražia ir malonia 
išvaizda, bet ir nepaprastu balso 
gražumu. Plojome kiek pajėgėme 
naujai atgimusiam Geelongo lietuvių 
chorui ir dirigentei Gražinai Pranaus- 
kienei, kurios dėka Geelonge vėl 
turime lietuvių chorą.

Antrąją koncerto dalį pradeda iš 
toliausiai atkeliavęs Adelaidės lietu
vių choras "Lituania". Choristų tarpe 
matosi daug pažįstamų veidų dar iš 
jaunystės dienų. 0 kol jaunimas 

ruošiasi dainuoti, choras traukia savo 
dainas nerodydamas jokio nuovargio. 
Garbė jiems. Diriguojant Nemirai 
Masiulytei Stapleton, adelaidiškiai 
dainuoja apie toli sniegu nuklotą 
tėviškę, S. Gailevičiaus damą "Oi, 
toli, toli", J. Naujalio dainą "Burtai". 
Antrasis Adelaidės choro dirigentas 
Vytautas Straukas diriguoja chorui, 
kai šis dainuoja. A. Bražinsko dainą 
"Žemaičių plentas".

Pavienų chorų pasirodymus užbai
gia vietinis Sydnėjaus lietuvių choras 
"Daina", vadovaujamas Birutės Alek
naitės ir Justino Ankaus. Abu dirigen
tai gimę Australijoje, tačiau lietuviš
ka daina jiems miela ir artima. Choras 
atlieka "Pasveikinimo dainą" iš V. 
Klovos operos "Pilėnai", O. Metrikie- 
nės dainą "Vai, upeli" ir, solistei 
Gražinai Žigaitytei - Burbai prita
riant, dainą "Mano protėvių žemė". 
Moterys pasipuošusios naujomis suk
niomis.

Jungtinis vyrų choras su energingą
ja Geelongo dirigente atlieka lietuvių 
liaudies dainas "Jojau dieną, jojau 
naktį", "Lėk, žirgeli vėju". Jungtinis 
moterų choras, diriguojant B. Pra- 
šmutaitei, padainavo kompozitoriaus 
Z. Venckaus harmonizuotą lietuvių 
liaudies dainą "Siuntė mane motinė
lė", M. Vaitkevičiaus "Obelėlė ir 
upelis" ir G. Savinos dainą-"Lietuva". 
Ypatingai širdžiai mielai nuskambėjo 
paskutinės damos žodžiai, parašyti 
talentingojo lietuvių poeto Justino 
Marcinkevičiaus.

Pabaigoje vėl išvystame jungtinį 
mišrų Australijos lietuvių chorą. 
Scenoje ištisa spalvų jura, didžiulė 
scena pilna pilnutėlė. Adelaidiškei N . 
Masiulytei - Stapleton diriguojant, 
klausytojai išgirsta St. Sodeikos dainą 
"Kur namas mūs", V. Šimkaus "Aš 
užmiršau". Kompozitorius ligų pri
slėgtas jau nebespėjo išgirsti šios savo 
dainos pirmojo atlikimo. Po to 
skambėjo, dzūkų ir žemaičių pagal 
tarmę savinamasi, V. Juozapaičio 
daina "Balsalis gegutas". Žaismingai 
"Jūs berneliai apgavikai" diriguoja 
geelongiškė G. Pranauskienė. Kon
certo pabaigoje diriguoja sydnėjiškė 
B. Aleknaitė, choras jautriai atlieka 

dainą "Mažutė mūsų Lietuva", muz. 
A. Lapinsko, kuri, pagal poeto J. 
Marcinkevičiaus žodžius, po paukščio 
sparneliu telpa. Skamba kompozito

riaus A. Mikulskio harmonizuota 
baladė "Ulijona", chorui pritaria 
solistai G. Zigaitytė - Hurba ir J. 
Biansjaar. Fortepijonu akompanuoja
Justinas Ankus, o fleita - Amie 
Aleknaitė.

Koncertui pasibaigus, sekančiam 
Dainų šventės šeimininkui, Adelaidės

chorui "Lituania", buvo perduotos 
pereinamosios kanklės. Prof. V. Land
sbergis, pasidžiaugęs Australijos lie
tuviais dainininkais ir vadovais, ri-

DŽIAUGIAMĖS TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTE
Bene pats patraukliausias šių metų 

Lietuvių dienų renginys buvo Tauti
nių šokių šventė, sutraukusi šimtus 
žiūrovų. Tai iš tiesų buvo grandiozinis 
koncertas, įvykęs gruodžio 28 dieną 
Homebush sporto centre.

Šokių festivalį atidarė šios šventės 
administratorė Rasa Biansjaar, o 
tolimesnę programą vedė Violeta 
Maksvytytė - Brach ir Edis Karpavi
čius.

Šokių šventėje šoko Adelaidės 
lietuvių mokykla su vadovu Antanu 
Pocium. "Žilvino" šokių grupei vado
vavo A. Pocius ir J. Gutis (16 šokėjų). 
"Brandos" grupei- V. Straukas (36 
šokėjai).

Pirmą kartą turėjome progą pama 
tyti ir Brisbanės šokėjus su vadove 
Katryna Emilyte - Milvydiene (12 
šokėjų).

Canberros "Audėjėlei" vadovavo 
Vida Pušaitė - Howe, Mindaugas 
Mauragis ir Audronė Stepanienė (20 
šokėjų).

Šoka Adelaidės veteranai.

Geelongo "Gegutei" vadovavo B. 
Liebich (15 šokėjų). Sveikintina, kad 
mažose lietuvių kolonijose, Geelonge, 
Brisbanėje, atsirado šokėjų, taip 
gražiai praturtinusių šventės progra
mą.

Veikli Melbourne lietuvių kolonija į 
festivalį'atsiuntė net keturias šokėjų 
grupes. Kas sakė, kad mirštame? Iš 
Melbourne atvažiavo mažučių grupė 
"Gintarėliai", studentų grupė "Gin
taras" ir veteranų grupė "Šokdava", 
viso net 60 šokėjijf Dešimties - 
penkiolikos metų grupei "Malūnėlis" 
vadovavo Vilija Mickutė (17 šokėjų).

Sydnėjaus šokėjai į sceną išėjo net 
trimis grupėmis. Vaikučių grupei 
vadovavo Elena Kiverytė - Erzikov 
(28 šokėjai). "Sūkurio" jaunimui 
vadovavo Marina Coxaite (23 šokėjai) 
ir "Sūkurio“ veteranams Jonas 
Biretas (22 šokėjai). Nevalia būtų

kiuotę išardė, pasišaukdamas mel- 
bourniškį choristą Kęstuti Lyniką. K. 
Lynikas yra chemijos inžinierius ir
pinigų spausdinimo ekspertas, o taip 
pat nemažai prisidėjęs prie paruošia
mųjų Lietuvos lito spausdinimo dar
bų. Prof. V. Landsbergis šia proga 
Kęstutį Lyniką apdovanojo specialiu 
žymeniu.

Visiems sugiedojus Tautos himną, 
skirstėmės namo, o choristai nuskubė 
jo į tradicinę pokoncertinę vakarienę 
Lietuvių namuose. Vakarienė, beje, 

užsitęsė beveik iki pusryčių.
Dainų šventė pasibaigė. į sekančią 

visi skubėsime Adeiaidėn.
K or.

nepastebėti, kad "Sūkurio" veteranų 
grupėje šoka suomis Juhani Puilinen, 
australai Loraine Sullivan ir Laurie 
Cox, amerikietis Dan Bieri ir olandų, 
kilmės australas Joe Biansjaar. Šie 
nauji lietuviai ne tik šoka, bet ir 
dainuoja lietuviškai, aktyviai daly
vauja lietuvių bendruomeniniame gy 
venime. O kokie dideli būtų mūsų 
chorai ir kitos kultūrinės grupės, jei 
gryno kraujo lietuviai lietuvybei 
skirtų tiek dėmesio, kaip mūsų 
naujieji lietuviai?

Neįmanoma trumpai aprašyti kiek-
vieną šventėje matytą šokį, kurių 
buvo net 24. Pagirti reikia ir šventės 
šeimininkus už šokių aikštės paruo
šimą. Salės pakraščiuose matėme, 
pagal E. Biansjaar projektą paruoštus, 
"svirnus", kuriuose pailsėti galėjo tuo 
metu nešokantys šventės šokėjai. 
Muzika talkino ansamblis "Žvelsa" iš 
Lietuvos ir akordeonistas Jonas Zu
brio kas.

Džiugu, kad po keturiasdešimties

metų gyvenimo Australijoje, jau čia 
gimusi ir užaugusi lietuvių karta imasi. 
tokių didelių ir atsakingų darbų - 
tokios grandiozinės ir nuostabios 
Australijos lietuvių šokių šventės 
suruošimo. Tokiu būdu jie įnešė didelį 
įnašą į lietuvių kultūros renginių 
sėkmę.

Sveikiname ir jaunučių šokėjų 
vadovus, kurie, nugalėję visus sunku
mus, sugebėjo į šokių šventę atvežti 
pačius mažiausius musų tautiečius, 
sudaryti galimybę ir jiems pašokti 
kartu su vyresniais. Nėra abejonės, 
kad šiuos pačius mažiausius už kokių 
dešimties metų matysime šokančio, 
jaunimo tarpe, o dar .vėliau—ir 
veteranų grupėse.

Beje, kaip ir visuose tokiuose 
didžiuliuose renginiuose, taip ir šiame,

Nukelta į 5 psi.
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„ŽVELSOS“ ŽAVINGI ŽINGSNIAI 
AUSTRALIJOJE

Septynioliktosios Australijos lietuvių 
dienos jau pasibaigė, tačiau į dalyvių 
mintis vis grįžta "Žvelsos" vardas. 
Savof dalyvavimu Lietuvių dienose 
"Žvelsa" pakėlė visų nuotaikas, 
melodijomis ir nuotaikingu jų prista
tymu ansamblis prikėlė iš miego ne 
vieno lietuvio sielą.

"Žvelsos" dalyvavimas Lietuvių 
dienose praturtino ne tik patį šventės 
atidarymą, tautinių šokių šventę, 
Naujųjų metų balių, bet ir atidarė 
duris mums, čia užaugusiems, i musų 
tautos liaudies muzikos lobyną.

Ansamblis išsiskiria tuo, kad jo 
narių tarpe profesionalai, nepaprastai 
gerai sugebantys perteikti lietuvių 
liaudies meno groži savo klausyto
jams. Jų koncerto metu galėjome 
pajusti, kaip vieningi jie yra progra
mos atlikime, atliekamų kurinių 
interpretacijose, "žvelsos" koncertas 
įdomus ir uždegantis, pajungiantis 
visų klausytojų dėmesį ir jausmus. 
Atliekamų kurinių beklausant, publi
ka džiaugiasi, pajunta nenusakomą 
nostalgiją, ansamblio nariai nuo pir
mos koncerto minutės suima savo 
delnan klausytojus ir veda juos 
nuostabios muzikos keliais ir nuotai
komis.

Australijoje retai girdime, o dar 
rečiau regime lietuvių liaudies muzi
kos instrumentus. ”Žvelsos" ansamb
lio repertuaras kaip tik suteikė 
galimybę išgirsti gana nemažą dalį šių 
instrumentų. Ar ne linksmai pradžiu
gino' mus skudučiai? Skambus ir 
unikalus birbynės garsai priminė lyg 
klarneto, lyg saksofono muziką. O keis 
bebuvo kada matęs ar girdėjęs 
bešokinėjančius skrabaius ar žaismin
gus cimbolus? Ir tai dar ne viskas! 
Kiek kanklių, kanklelių, bosiniais 
tonais dundėjo kontrabosinės kanklės.' 
Ar neįdomiai repertuaro pristatyme 
nuskambėjo kontrabosinių kanklių ir 
kontraboso derinys? Skambėjo kon
certe ir lumzdeliai, ir sekminių 
birbynė, molinukai, džinguiis, žvangu
tis ir smuikas, armonikos ir akordeo 
nas. Negalima pamiršti pačio natūra
liausio liaudies instrumento balso, taip 
gražiai šiltai besiderinančio liaudies 
dainų pynėse. Programą labai grąžino 
tai, kad visi ansamblio atlikėjai grojo 
pasikeisdami vos ne visais instrumen
tais, atrodė, kad kiekvienas iš jų ir 
smuikininkas, ir skudutininkas, ir 
kanklininkas.

Marrteko būti dviejuose“ Žvelsos" 
koncertuose - Sydnėjaus Bankstowno 
priemiesčio rotušėje, Canberros par
lamento rūmuose ir Lietuvių klube. 
Kiekvieno matyto koncerto programa 
buvo skirtinga! O bendrai paėmus - 
visų koncertų repertuaras buvo 
tarytum išaustas vienoje gražioje 
garsų drobėje. Visos programos buvo 
puikiai sustatytos, ^klausytojas nega
lėjo nė minūtės atsipalaiduoti, savo 
dėmesį nukreipti kur nors kitur.

Visuose koncertuose krito dėmesin 
muzikantų solidarumas, jų atsidavi
mas savo menui, entuziazmas ir 
sugebėjimas lietuvių liaudies meno 
dvasią perteikti klausytojui. Savo 
koncertais " Žvelsa” pažadino klausy
tojuose dėmesį ir meilę lietuviškai 
muzikai, lietuviškiems kuriniams. 
Ypatingai tai buvo galima pajausti 
jaunimo tarpe. Tautinių šokių šventė
je šokėjai tarytum persiėmė ansamblio 
atliekamo akompaniamento dvasia, 
jų žingsniai tarytum buvo tvirtesni,

Atkelta iš 4 psl.
pastebimi ir šiokie tokie trūkumai. 
Žiūrovai pasigedo šventės finalo. Po 
tokios iškilmingos ir milžiniškos Aus

jautresni, pilnesnį nepakartojamo 
jausmo. Efektingai ir balansuotai 
skambėjo vokalinės partijos ir muziki
nis akompaniamentas. Jautrios ir 
įvairios aranžiruotės atskleidė klau
sytojui liaudies melodijų grožį, intri
gavo juos.

Pirmame koncerte, įvykusiame 
gruodžio 26 dieną, girdėjome tautinės 
muzikos garsų ir tonų harmoniją, jų 
begalinę įvairovę. Programoje skam
bėjo lietuvių kompozitorių Urbono, 
Švedo, Petrausko, Bekerio, Lapinsko, 
Šimkaus, Dvariono, Vanagaičio, Ta- 
llat - Kelpšos, Balčiūno, Gaižausko 
kuriniai, Gaižausko, Karoso ir pačių 
ansamblio vadovų Mateikos ir Smols - 
kio liaudies melodijų aranžuotės. 
Pirmoje programos dalyje vyravo 
burbuliuojančios polkos ("Trandi pol
ka", "Polkų polka"). Tarp jų - 
nuotaikingos melodijos "Baitų dai
nos", "Giedu dainelę", "Marceliukė", 
"Bernužeii nesvoiiok", "Sėjau, sėjau 
rūteles", "Per lygius laukelius" ir 
liaudies melodijų pynė. Antroje dalyje 
kūriniai jau sudėtingesni ir muzika 
daugiau imponuojanti. Pradėta antroji 
dalis dainų skrynia " U žaugau Lietu
voj", "Aš eičiau namo", "Malu, malu 
aš viena", "Yra šalis", "Raliavimas", 
"Pjoviau lankoj šieną", "Saulelė 
raudona", “Čiužela", "Kur bakūžė 
samanota", "Žvaigždutė", "Dul, dul 
dūdelė", "Mano sieloj šiandien šven
tė" (ar ne nuostabiai skambėjo?) ir 
"Kur sodai žydėjo". Linksmos polkos 
("Biržiečių polka", "Skrabalų pol
ka"), skudučiai ir skrabalai progra'mai 
suteikė nepakartojamą pulsavimą, 
klausytojų pamiltą. Atlikėjai, pasi
puošę tautiniais drabužiais, pagavę 
linksmas liaudies dainų nuotaikas, 
uždegė ir klausytojus.

Antrame kocerte pamatėme visai 
kito pobūdžio programą. Ją sudarė 
daugiau klasikinio stiliąus lietuvių ir 
užsienio kompozitorių kūriniai. Pro
grama tikrai sudėtinga, rimta, tačiau 
lietuvių liaudies melodijų motyvai ir 
čia subtiliai nuskambėjo lietuvių 
kompozitorių kūriniuose, šio koncerto 
programa buvo įdomi būtent tuo, kad 
lietuvių kompozitorių kuriniai, 
"Žvelsos*atliekami , nuskambėjo ne 
prasčiau, kaip tarptautinio lygio 
kūriniai. Galėjome tik gėrėtis ir 
gėrėtis, kompozitorių ir atlikėjų 
rankomis ir širdimis taip puikiai ir 
jautriai perteiktomis, liaudies daino
mis. Labai gaila, kad ansamblis dar 
neiškopė į tarptautinę sceną, mes 
galėtume tik didžiuotis jų darbais. Be 
to, "Žvelsos" ansamblis įrodė, kad jie 
ne tik puikus tautinės muzikos 
atlikėjai, bet gali talentingai perteikti 
sudėtingus muzikos kurinius ne tik 

kiekvienas pavieniui, bet ir duetuose 
ar kvartetuose.

Pirmoje antrojo koncerto progra -. 
mos dalyje skambėjo J. Naujalio 
"Svajonė", A. Bražinsko "Ugnelė", J. 
Karoso "Žibuoklė", E. Balsio "An
dante cantabile", V. Klovos "Preliu
das", F. Bajoro "Šokis", E. Laumens- 
kienės "Tarantela", J. Švedo "Du 
broliukai", St. Šimkaus "Mergužėle 
brangi", A. Kačanausko "Vai gražu, 
gražu" ir "Prie Nemunėlio", A. 
Raudonikio "Švelnumas". Šių kūrinių 
atlikime mes galėjome girdėti įdomių 
balso Ir instrumentų derinių. Tiesiog 
neįmanoma apie kiekvieną kūrinį 
pakalbėti atskirai, tačiau besiklausant

tralijos lietuvių šokių šventės butų 
labai tikęs trumpas padėkos žodis, 
Tautos himnas.

Kor.

Balsio "Andante cantabile", sunku 
patikėti, kad taip švelniai, jautriai ir 
tobulai gali skambėti liaudies instru
mentas. Gražiai derinosi fortepijonas 
ir birbynė, dinamiška ir įdomi kompo
zicija atskleidžia visą birbynės gali
mybių skalę, gražiais ir švariais tonais 
išryškina. Labai efektyviai skambėjo 
tremolas - lyg klasikinis instrumentas, 
tarytum atskeidė klausytojui, koks 
didelis jo potencialas. Bajoro "Šokis" 
smuiku ir fortepijonu atliktas nustebi
no klausytoją nepakartojamu lietuvių 
kurinių grožiu. įdomiai ir maloniai 
nuskambėjo kompozitoriaus Švedo 
"Du broliukai", šį kūrinį atliekant 
buvo pademonstruota, kaip puikiai- 
tarpusavyje derinasi birbynė ir klar
netas ne tik klasikinėje, bet ir 
liaudies muzikoje.

Antroje koncerto dalyje girdėjome 
"Non Ti scorda di me", T. Giordani 
"Caro mio Ben", R. Leoncavallo 
"Aurorą'1, D. Verdi "Hercogo daine
lę", Normos ariją iš Bellini operos 
"Norma", Marcelio "Adagio", Bach 
Gounod "Ave Maria". Programa 
baigėsi mylimomis dainomis "Kur 
bakūžė samanota", "Žvaigždutė", 
"Dul, dul dūdelė", "Mano sieloj 
šiandien šventė". Su šios dienos 
programa klausytojas galėjo galutinai 
ištikint! kokie profesionalūs ir talen
tingi ansamblio "Žvelsa" atlikėjai. 
Visi kūriniai buvo atlikti talentingai, 
profesionaliai, be galo nuotaikingai ir 
nuoširdžiai. Turbūt nesuklysiu pasa
kydama, kad gal labiausiai klausytoją 
nustebino ir sužavėjo birbynių univer
salumas, ypač atliekant Marcelio 
"Adagio". Kodėl nustebino? Turbūt, 
greičiausiai, todėl, kad pas mus 
Australijoje birbynė yra palyginti 
mažai žinomas instrumentas, kurio 
niekada negirdėjome ir neįsivaizdavo
me, kad jis toks subtilus, gražių ir 
šiltų tonų instrumentas.

Mes išeivijoje mėgstame žeminti 
savųjų darbus. Kompozicijos girdėtos 
šiame koncerte įrodo musų kompozi
torių stiprumą, mes tik turėtume 
atlikėjams padėti išeiti į tarptautinę 
sceną. Dabartiniai kūriniai pateikia 
panašias harmonijų diskordo įtakas, 
tačiau, liaudies instrumentų sušvel
ninti, paveikti jų niuansų, tik iškelia ir 
pabrėžia naujas ir įdomias harmonijas.

Abu koncertai skyrėsi ne tik 
muzikos žanrų pristatymu, bet ir 
muzikiniu stiliumi. Abu koncertai 
parodė didžiulį muzikantų sugebėjimą 
puikiai perteikti skirtingų muzikos 
žanrų kūrinius. Tai rodė didelį šio 
ansamblio narių talentą, retas tik 
ansamblis taip sugeba-- pereiti iš 

vieno į kitą žanrą, perteikiant ir visą 
jo charakterį, savitumą ir dvasią. 
Atlikėjai visuose koncertuose tobulai 
perteikė liaudies meno dvasią, pade
monstravo gilų ir jautrų jo supratimą 
ir sugebėjimą atiduoti visa tai savo 
klausytojams.

Canberros parlamento rūmuose 
klausytojai (ne tik lietuviai, tarp jų ir 
konservatorijos dėstytojai bei instru
mentalistai) komentavo, kad ansamb
lio atlikta muzika ne tik sudomino 
juos, bet ir leido jiems pajusti tos 
muzikos dvasią, savitumą, atlikėjų 
jausmus.

Baigiant telieka tarti didelį ačiū, 
kad ansamblis "Žvelsa" nepabijojo 
didelės kelionės. Jo vadovams Matei
kai ir Smolskiui galime tik sušukti 
"Valio, valio, valio" už jų darbą, 
energiją. Ansamlio nariams Jolantai 
Čiurilaitei, Vytautui Kurnickui, Juo
zui Staniuliui, Almundui Simaičiui, 
Algirdui Pronskui ir jų vadovams 
dėkojame labai už jų pasidalinimą 
savo talentais, meile lietuviškai 
muzikai.

Linkime, kad "Žvelsa" dar ilgai 
nenustotų plaukti, kaip ir tas upelis, 
kurio vardu ansamblis pasivadino, kad 
toliau tebeplauktų jų nuostabi muzi
ka, pasiektų ir tarptautinį pripažini
mą, o mes tikime, kad dar išgirsime 
juos ir pas mus Australijoje.

Rasa Mauragienė

****
Daugeliui nepatekusių į " Žvelsos" 

koncertą, jų pageidavimu ansamblio 
nariai surengė papildomą koncertą, 
kuris gruodžio 28 dieną vyko 
Bankstowno rotušėje.

Koncerto metu klausytojai girdėjo 
visiškai kitą repertuarą. Skambėjo J. 
Naujalio daina "Svajonė", A. Bražins
ko "Ugnelė", J. Karoso "Žibuoklės", 
V. Klovos, E. Laumenskienės, J. Švedo 
dainos, kompozitoriaus A. Kačanaus
ko daina "Vai, gražu, gražu", A. 
Raudonikio "Švelnumas" ir kitos 
lietuvių kompozitorių dainos. Antroje’ 
koncerto dalyje buvo atlikti Verdi, 
Gounod ., Bellini ir kitų kompozitorių 
kūriniai. Koncerte dainavo J. Čiuri- 
laitė ir V. Kurnickas.
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iSPORTAS
HOBARTE ŠVENTĖ BUS

Grįžęs iš Sydnėjaus, Hobarto sporto 
klubo "Perkūno" pirmininkas M. Koži- 
kas sušaukė visų Hobarto veikėjų 
susirinkimą, dalyvaujant ir Apylinkės 
valdybos pirmininkui R. Tarvydui. 
Aptarus visus būsimos šiais metais 
Sporto šventės reikalus, galutinai 
nutarta šią šventę ruošti ir sudarytas 
šventės rengimo komitetas, kurį 
sudaro: pirmininkas M. Kožikas, 
vicepirmininkas K. Jomantas, sekre
toriai T. Andrikonis ir J. Paškevičius, 
iždininkai B. Šikšnius ir V. Shaddock, 
komiteto nariai P. ir T. Šiaučiūnai, J. 
Petraitis, P. Stanwix, A. Dilba ir S. 
August.

Šventėje numatoma varžytis sekan
čiose sporto šakose: krepšinio, tinkli
nio, golfo, bilijardo, kėglių (pin 
bowling), skvošo ir šachmatų. Jau 
užsakytos žaidimų salės ir paskirti 
atskirų sporto šakų vadovai. Be 
sporto žaidynių, šventės metu vyks 
susipažinimo pietūs, iškyla laivu ir

„SPORTS ILLUSTRATED“
Vienas didžiausių ir populiariausių

laiko, nei lėšų, atkakliai vykdo 
ateities Lietuvai. Rašant apie patį 
Šarūną, straipsny je minima, kad jis , 
būdamas 13 metų,žaidė su

paraku ir labai sunkiai susižeidė, jam 
nudegė plaukai, antakiai, susižalojo 
veidą ir apako. Sunkiai sirgdamas ir 
nieko nematydamas jis pasižadėjo, 
kad, jeigu tik išgis, tai viską darys, 
kad butų geras. Todėl ir lankydamas 
aklųjų mokyklą,-jis juos atjaučia, 

nes ir pats galėjo likti’tpkiu pačiu likimo 
nelaimėliu, jei nebūtų stebuklingai 
išgijęs. Toliau straipsnyje plačiai 
rašoma apie jo sportinę karjerą, 
studijas ir žurnalistikos baigimą 
Vilniaus universitete, apie olimpinį 
aukso medalį, gautą žaidžiant sovietų 
krepšinio rinktinėje per Seoulo olim
piadą . Vėliau, 1985 metais jis 
susipažino su " Golden State Warriors" 
treneriu Donn Nelson, kuris jam 
padėjo Amerikoje surasti širdies ligų 
specialistą, ir kuris pakeitė širdies 
vožtuvą mirštančiam berniukui iš 
Lietuvos, o trenerio motinos bažny
čios parapija padėjo finansiniai dėl to 
berniuko atvežimo į Ameriką. Barse
lonos olimpiadoje Šarūnas, žaisdamas^ 
laimėjo bronzos medalį. Jį gavęs, 
spaudos atstovams pareiškė, kad jam 
tai buvo tarytum naujos sportinės eros 
pradžia ir komanda šį kartą žinojo už 
ką žaidė ir ką atstovavao.

Straipsnyje Šarūnas taip pat paša 
koja ir apie šiandienius Lietuvos 
sunkumus, nusikalstamumą, įvairiau-

Naujų metų sutikimo balius. Šventė 
bus pradėta tradicinėmis sportininkų 
pamaldomis. į šventės atidarymo 
iškilmes bus pakviesti parlamentarai 
ir miesto burmistras.

Kaip atrodo iš atsiųstų informaci- 
jų ALFAS , šventės rengimui Hobar- 
te'suteiktos pačios geriausios sporti 
nės ir bendruomeninės jėgos, todėl 
tikimasi, kad kaip ir ankstyvesnės, 
taip ir ši, 43 - ioji sporto šventė, žada 
būti pravesta labai gražiai ir įspūdin
gai.

Kadangi per paskutinį atstovų 
posėdį Sydnėjuje visi įgaliotiniai 
vienbalsiai nutarė šią šventę leisti 
rengti H obarto " Perkūnui tai 
dabar jau reikia visų klubų sportinin
kams ir valdyboms pradėti ruoštis, 
taupyti pinigus kelionei, nes mes 
turime šios sporto rengėjams ir padėti, 
ir kaip galima gausiau dalyvauti 
sporto šventėje Hobarte.

APIE Š. MARČIULIONĮ
lis savo darbais, ar savo vardu

iš kairės Arūnas Burneikis su vyrų 
teniso laimėtoju J. Hutchison.

Nuotrauka A. Burneikio

sius trūkumus, vargstančius savo 
tautiečius, sakydamas, kad Lietuvai 
jau užtenka sunkių laikų. Būtina 
pakeist) per okupacijos metus įsigy
venusią žmonių galvoseną,,.supratimą 
apie darbą ir kt. Pats sunkiai 
dirbdamas, jis nori, kad ir Lietuvos 
žmonės visa širdimi įsijungtų į darbą, 
nes tik sąžiningu ir geru darbu galima 
atstatyti Lietuvą. Gi pats didžiausias 
Šarūno noras yra, kad Lietuva ir jos 
žmonės butų vieningi, kaip buvo 
Baltijos kelyje.

pasaulio sporto žurnalų "Sports 
Illustrated" praeitų metų pabaigoje 
išspausdino net per 8 puslapius, 
gausiai iliustruotą nuotraukomis, ap
rašymą apie musų įžymųjį krepšininką 
Šarūną Marčiulionį. Straipsnis pava-
dintas "I have to open people s eyes". 
Jau pats pavadinimas atveria akis 
pasauliui apie Lietuvą ir lietuvius,

damas taip populiarus amerikiečių ir 
viso pasaulio sporte, neiškelia savęs, 
Besireklamuoja ir nesigiria pasiektais 
sportiniais laimėjimais, tačiau labai 
šiltu žodžiu kalba apie savo gimtąją 
Lietuvą, jos didvyrišką kovą nepri
klausomybės atgavime. Pasaulyje yra 
daug garsių lietuvių ar lietuviškos 
kilmės žmonių, tačiau labai nedauge- 
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prisideda prie šiuo metu begales 
rūpesčių turinčios Lietuvos gyvenimo 
palengvinimo. Tačiau Š. Marčiulionis, 
‘neskaitant jo didelių darbų ir įdedamo 
kapitaio į Lietuvos sportinį gyvenimą, 
ypatingai rūpinasi lietuviškuoju jauni
mu ir vaikais. Jis kuria specialias 
vaikų krepšinio mokyklas, niekada 
nepraleidžia progos iškelti ir garsinti 
Lietuvos vardą. Apie tai jis kalba per 
spaudą arba tiesiog aplink esantiems 
svetimtaučiams, atveria akis apie 
Lietuvos vargus, parodo jos kovą dėl 
atgautos laisvės.

Šiame straipsnyje taip pat minima ir 
tai, kad Šarūnas nori padėti ir 
pagelbėti akliesiems. Aklųjų mokyk
lose Lietuvoje dar labai trūksta 
įvairių įrengimų ir neretai netgi 
maisto. Tai netekę regėjimo vaikai, 
kurie negali pasidžiaugti sotesniu 
maisto kąsneliu, bet ir nemato 
gyvenimo šviesos. Šarūnui jie labai 
rūpi. Labai gražiai Marčiulionis atsi
liepė ir apie gražų Lietuvos invalidų 
pasirodymą paraolimpinių žaidynių 
metu Barselonoje. Nors ir turėdami 
labai menkas sąlygas, Lietuvos invali
dai pasiekė daug gražių laimėjimų, 
iškovojo olimpinius medalius. Šarūnas 
ragina remti juos ir padėti. Lietuvoje 
jis taip pat įsteigė piniginį fondą, kuris 
Vilniuje išiaiko vaikų krepšinio mo
kyklą, leidžia "Krepšinio" žurnalą ir 
bandys Amerikon atgabenti sunkiai 
sergančius vaikus, kad ten jiems būtų 
galima atlikti reikiamas operacijas, 
išgelbėti jaunas gyvybes. Šarūnas jau 
pradėjo remti vargingai gyvenančias 
šeimas ir žmones, kurie iš našlaičių 
pasiima auginti našlaičius vaikus. Jis 
sako, kad per mėnesį tik 20 dolerių 
tekainuoja išlaikyti vieną vaiką. Iš 
garsios muzikinės grupės "Grateful 
Dead" jis gavo Lietuvos olimpinių 
krepšinio marškinėlių, kurie šiuo metu 
plačiai pardavinėjami; pardavimo pel
nau pervedamas Šarūno vaikų 
fondui. Šaruno viešbutis, jo vardu 
pavadintas, jau kuris laikas sėkmingai 
veikia Vilniuje, statomi sporto kom
pleksai Vilniuje ir Anykščiuose. Čia 
jaunajai Lietuvos krepšinio pamainai 
bus visos sąlygos žaisti ir treniruotis. 
Tai visi Šarūno darbai ir ateities 
planai, kuriuos jis, negailėdamas nei

KREPŠINIO VADOVŲ PASISAKYMAI
Viešint Lietuvoje, man teko susipa

žinti ir vėiiau viešėti vaišinguose 
krepšinio rinktinės trenerio Vlado 
Garasto namuose. Visos trenerio buto 
sienos nukabintos įvairiais laimėjimų 
trofėjais, virš jo darbo stalo kabo 
didelė "Žalgirio" komandos nuotrau
ka. Vienu metu ši komanda buvo viena 
iš garsiausių ne tik Lietuvoje, bet ir 
Europoje, joje tada žaidė tokie garsūs 
krepšinio meistrai, kaip VI. Chomi
čius, A. Sabonis, o treneriu buvo 

Vladas Garastas. Komanda yra laimė
jusi tarptautinę V. Johnson taurę 
Argentinoje, ir tai, kaip sako V. 
Garastas, buvo maloniausias tos 
komandos prisiminimas. Nors, tris 
kartus nugalėjus garsiojo trenerio A. 
Gomelskio treniruojamą, garsiąją 
CASK (kariškių) rinktinę ir tapus 
Sovietų Sąjungos čempionais, taip pat 
buvo labai smagu. Nemaloniausiai 
buvo, kai pralaimėdavome nepelnytai, 
sakė V. Garastas. "Žalgiriui" tada 
buvo daromos tokios sąlygos, kad tik 
jie nelaimėtų, ypatingai Sovietų 
Sąjungos čempionatuose, kur teisėjai, 
o ir pats A. Gomelskis darė įtakos, 
priimdavo neteisingus sprendimus, 
nepaiankiai sustatydavo varžybų 
tvarkaraščius irkt. Tačiau "Žalgiris" 
visa tai stengėsi nugalėti. Laisvalai
kiu, V. Garastas labai mėgsta skaityti, 

klausytis klasikinio džazo, gilinti žinias 
užsienio kalbose. Labai nemėgsta 
kuomet per daug politikuojama, irzliai 
ginčijamasi, pavyzdžui, būdamas Če
kijoje ir Slovakijoje to nepastebėjo, o 
kartais ir pats norėjo su draugais prie 
vyno taurės papolitikuoti, tik jie 
daugiau mėgdavo padainuoti.

V. Garastas jau šių metų pradžioje 
mano peržiūrėti Lietuvos krepšinio 
rezervą ir pradėti ’ su jais dirbti.

I Pirmosios treniruotės jau prasidėjo 
sausidfl^diėną. Po porps maU^Egip 
jis mano", ‘Lietuvos krepšinio fimffnė 
gali būti jau visai gera. į dabartinę V. 
Garasto sudarytą rinktinės sudėtį 
įeina: A. Sabonis, Š. Marčiulionis, V. 
Chomičius, A. Karnišovas, A. Pa- 
zdrazdis, R. Kurtinaitis, G. Krapikas, 
D. Dimavičius, A. Visockas, K. 
Brazdauskis, G. Einikis, D. Lukminas, 

V. Jorgilas, T. Stumbrys, A. Vainaus
kas ir M. Lekhrauskas. Rezervinėje 
komandoje jis turi dar apie 20 jaunų 
krepšininkų ir pirmasis jų išmėginimas 
vyks vasario 13-14 dienomis Kaune 
rengiamame N epriklausomybės taurės 
turnyre. Vasario 16 - 18 dienomis 
trejos draugiškos varžybos bus žai 
džiamos Čekijoje ir Slovakijoje. Pir
mosios Baltijos šalių žaidynės vyks 
birželio 23 - 30 dienomis Taline. ’

Lietuvos krepšinio federacijos pre
zidentas profesorius Stasys Stonkus 
už Sovietų Sąjungos rinktinę žaidė 
Melbourno olimpiadoje, o vėliau buvo 
vienas iš pačių geriausių Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos krepšininkų. Nese
niai įvykusioje konferencijoje jis 
pasidžiaugė, kad per paskutinius 
Lietuvai taip sunkius metus krepšinis 
nesuklupo, gražiai pasirodė, nors ir 
didelis skaičius pačių geriausių žai
dėjų įšvyko žaisti į užsięnį. Didelė 
problema yra vaitų ir jaunimo 
krepšinis, nes ir jis pats nežino5*kieno 
iniciatyva yra pradėta ardyti jaunųjų 
krepšininkų rengimo sistemą. Per tą 
laiką prarasta ne tik dalis gerų 
trenerių, bet ir jaunųjų krepšinio 
mėgėjų. Dabar vėl stengiamasi vaikus 
sudominti krepšiniu. Malonu, kad visos 
Lietuvos rinktinės vėl pradeda run
gtyniauti tarptautinėse 1993 metų 
FIBA varžybose, tik egzistuoja di
džiausia problema - valiuta. Lietuvos 
krepšinio federacija kiek galėdama 
paremia klubus ir rinktines, nors nei 
viena pasaulio federacija normaliai to 
nedaro, kaip tik yra atvirkščiai. Yra 
siūloma Lietuvoje surengti atrankinį 
Europos čempionato turnyrą, tačiau 
tam reikia apmokėti visas išlaidas, 
išskyrus komandų keliones, kas šian
dien Lietuvai kainuotų 19 - 20 
milijonų talonų^ o tai jai yra labai 
daug. Nors, norinčių padėti yra, taigi 
yra ir galimybė. Apie Amerikoje 
apsivogusias penkias " Litpvliįųęr" 
krepšinio komandos žaidėjas^. Stan
kus pasakė štai ką: "Kajp, krepšinin
kas ir žmogus nesuvokiu tokią,poelgio. 
Federacija ’ įvertino jį, nors girdėjau

Nukelta į 8 psl.
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MŪSŲ MIRUSIEJI----------------------
A. A. MOTIEJUS ŠEŠKUS

A. + A. PRANAS DARIUS

Šįų metų sausio 14 dienų, 8 valandą 
ryto Newcastlio John Hunter ligoni
nėje mirė taurus lietuvis dr. Motiejus 
Šeškus.

Pasigedome jo bendruomeniniame 
gyvenime jau prieš kelis metus. 
Sveikatai gerokai pašlijus, dr. Šeškus 
buvo priverstas pasitraukti iš aktyvios 
bendruomeninės veiklos. Šį likimo 
smūgį jis giliai pergyveno.

Motiejus Šeškus gimė 1911 m. 
rugsėjo 8 d. Pakriaunio kaime, Obelių 
valsčiuje, Rokiškio apskrityje. Motie
jus buvo tolimas poeto kun. Strazdelio 
giminaitis.

1931 m..baigė Zarasų gimnaziją, o 
1931 - 1933 metais Vytauto Didžiojo 
universitete studijavo ekonomiką. Po 
to kurį laiką dirbo Kauno ligonių 
kasoje, vėliau - Jaunosios Lietuvos 
centro valdyboje, Kultūros ir propa
gandos skyriaus vedėju. Gavęs Švieti
mo ministerijos stipendiją studijoms 
tęsti užsienyje, 1936 metais išvyko į 
Grąžo universitetą, Austrijoje. Čia 
pasirinko geopolitikos mokslus. 1941 
metais apsigynęs disertaciją tema 
"Litauen. Eine Geopolitische Geo
graphic", gavo filosofijos mokslų 
daktaro laipsnis, vedė austrę studentę 
Herminę, susilaukė dukters Matiuanos 
ir sunaus Algio , (antras sūnūs gimė 
jau Australijoje).

1949 metais Šeškai emigravo į 
Australiją. įsikūrė Newcastle, čia visą 
laiką dirbo plieno fabrike. Visus tris 
vaikus išleido į aukštuosius mokslus.

Dr. M. Šeškus buvo aukšto intelek
to, plačių pažiūrų ir polėkių žmogus. 
Tai skatino jį siekti akademinio 
išsilavinimo, nuolat plėsti bendrą 
žinių ir-interesų akiratį, visą -savo 
gyvenimą jis daug skaitė, domėjosi 
įvairių sričių literatūra. Mylėjo ir 
gerai pažino nepriklausomos Lietuvos 

. grožinės literatūros rašytojų darbus, 
dažnai prie jų grįždavo Newcastlio 
lietuvių bibliotekoje; Uoliai sekė 
išeivijos lietuvių spaudą. Laisvai 
skaitė vokiečių ir anglų kalbomis.

Velionis buvo atsidavęs patriotas, 
humanistinių pažiūrų žmogus. Dr. 
Šeškus nuo pačios jaunystės dalyvavo 
visuomeninėje veikloje. Nuo 1931 
metų priklausė Neolituanijos korpo
racijai, dažnai ėjo atsakingas parei
gas, veikė jaunalietuvių ir šaulių 
organizacijose, priklausė Vilniaus va 
davimo sąjungai, rašė į spaudą.

Gyvendamas. Austrijoje M. Šeškus 
įsijungė į $tirijos apygardos lietuvių 
bendruomenės veiklą ir nuo 1947 iki 
1949 metų buvo jos pirmininku.

Atvykus į Australiją lietuvišką 
veiklą jis tęsė jau Gretos imigrantų 
stovykloje, vėliau Newcastlio apylin
kės bendruomenėje, nuolat įvairiose 
pareigose dirbo jos vaidyboje, moky 
to javo savaitgalio mokykloje, lietuvių 
bendruomenę atstovavo Lietuvių die

nų suvažiavimuose. Paskelbęs knygų 
vajų, 1961 metais įsteigė Newcastlio 
lietuvių biblioteką ir apsiėmė eiti jos 
vedėjo pareigas. Priklausė velionis ir 
Diskusijų klubui, kuris veikė nuo 1955 
iki 1958 metų, o vėliau, vėl jam 

įsisteigus, dirbo visą eilę metų, kol 
sveikata leido. Be to, dr. Motiejus 
Šeškus buvo įdomus paskaitininkas, 
dažnai kalbėjo minėjimų ir kitų 
švenčių progomis.

Mėgiamą žurnalisto darbą jis pra
dėjo dar Lietuvoje. Jau 1931 metais 
rašė "Bendr. studentų balse", "Aka
demike", "Jaunojoj Lietuvoj", "Lietu
vos aide", 1934 -1936 metais atgaivi
no ir redagavo moksleivių žurnalą 
"Jaunoji Lietuva".’Atvykus Australi
jon, jau nuo 1951 metų buvo 
nuolatiniu "Musų Pastogės" bendra
darbiu, rašė ir į "Tėviškės Aidus" bei 
kurį laiką Newcastlyje ėjusį "Biuie - 

. tenį". Buvo pradėjęs reikštis ir 
grožinės literatūros žanre. Jo darbai 
spausdinti "Mūsų Pastogės" priede 
"Pplėkiai",,,,. y,fe........ . „

Būdamas plačių pažiūrų ir aktyvus 
žmogus, dr. M. Šeškus įsijungė ir į 
australų organizacijų veiklą - pri
klausė "Rotary" klubui, "Federated 
Ironworkers Asociation" 1955 - 1957 
metais ėjo delegato pareigas.

Velionis mėgo bendrauti, buvo 
įdomus pašnekovas, pokalbyje neretai 
paberdavo "memuarinių deimančiu
kų" iš savo gyvenimo. Dar tebegyve
nant Kaune, dr. Motiejui teko pažinti 
ne vieną tuometinio viešojo gyvenimo 
asmenybių. Jis buvo visų vienodai 
mėgiamas ir gerbiamas bendruomenės 
narys.

Dr. Motiejaus Šeškaus laidotuvės 
įvyko sausio 18 dieną Beresfield 
krematoriumo koplyčioje, dalyvaujant 
šeimai ir nemažam būriui lietuvių. Po 
trumpų apeigų, dr. Motiejų Šeškų 
amžinybėn išlydėjo Šopeno gedulingo 
laidotuvių maršo melodija.

Norėdami išreikšti užuojautą ir 
pagarbą, Apylinkės valdyba velionio 
našlei pasiuntė gėlių, o laidotuvių 
metu susirinkę lietuviai aukojo "Mūsų 
Pastogės" paramai. 

V. K.

Gruodžio mėnesį Canberroje, su
laukęs 74 ’ metų amžiaus, mirė 
muzikas, vargonininkas, dirigentas, 
solistas ir visuomenininkas Pranas 
Darius.

Savo laiku Pranas Darius buvo 
Canberros lietuvių bažnytinio choro, 
vyrų kvarteto, o vėliau Canberros 

; "Aušros" choro vadovas. Australų 
filharmonijos draugijoje dirbo solistu 
ir režisieriumi, pastatė visą eilę 
operečių. Velionis buvo vedęs latvai- 
tę, tad savo muzikine patirtimi 
dalijosi ir su vietine latvių bendruo
mene, vadovavao latvių kanklių 
ansambliui ir chorui.

Velionis a.a. Pranas Darius buvo 
kilęs nuo Marijampolės. Žinios apie 
velionio gyvenimą gana šykščios.

Ilsėkis ramybėje. Kor.

H4V-1

A. t A. VACLOVAS ŠIMKUS
(1908.03.12 - 1993.01.03)

Sausio 3 dieną, sulaukęs 84 metų 
amžiaus, mirė nusipelnęs lietuvių 
bendruomenės muzikas,Vaclovas Šim
kus.

Velionis ilgus metus vadovavo 
Adeldldėfc' lietuvių chorui "Lituania". 
Įėjės f'įpenšiją, persikėlė Canberron 
pas l’ėtetįf>5 (Styti, įsijungė į vietinių 
ramovėnųveiklą, ėjo skyriaus kultū
ros reikalų" nario pareigas.

Kor.

Paskutiniu laiku mirus ramovėnams

A. t A. Aleksui Jasaičiui
(Sydnėjaus skyrius),

(Canberros skyrius),

A. + A Pranui Dariui
(Canberros skyrius), 

reiškiame gilią užuojautą jų artimiesiems ir kartu liūdime.

•A

i .V 60

LKV sąjunga "Ramovė", Sydnėjaus sk.

Mielam prieteliui muzikui

A. + A. Vaclovui Šimkui
mirus, reiškiame gilią užuojautą liūdinčiai žmonai Apolonijai, sūnui dr.
Gyčiui su šeima, giminėms, draugams. -y;.
.Mse:. , ■ [•

J. ir J. Valaičiai, V. Bosikis, 
Rosanna

Ramovėnui ir muzikui

mirus, liūdesio valandoje gilią užuojautą reiškiame žmonai Apolonijai, 
sunui dr. Gyčiui ir jo šeimai, artimiesiems ir Canberros ramovėnams.

LKV sąjungos "Ramovė",
' Melbourne skyrius

mirus, jo žmoną Apoloniją, šeimą ir visus artimuosius giliai 
užjaučiame. Canberros apylinkės 

valdyba

Buvusiam Sydnėjaus lietuvių klubo nariui - steigėjui

A. + A. Aleksui Jasaičiui
mirus, jo artimiesiems ir draugams nuoširdžią užuojautą reiškia

Sydnėjaus lietuvių klubo 
vaidyba

Pagerbdami 
A. A. 

MOTIEJŲ ŠEŠKŲ,
Artėtoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojo: 
po 20 dolerių - C. ir S. Žukai, J. ir J. 
Janavičiai;
po 10 dolerių - D. Bajelienė, B. 
Zakarauskienė, A. Garoiis, A. ir J.

Pranskūnai;
po 5 dolerius - B. ir V. Gasparoniai, V.
Kristensen, A. Pudimaitis;
2 dolerius - Z. ir H. Zakarauskai.

****
Pagerbdami 

A. A.
ONĄ PALAIT1ENĘ, 

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" auko
jame 20 dolerių.

A. ir S. Montvidai
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mintis, kaip gi susiburti ' tokiai 
vieningai programai ir kas norėtų, 
įsijungti į tokį neįprastą ir įdomų 
pasirodymą.

Taip pat bendras Australijos lietu
vių choras dalyvaus šventėje su viso

pasaulio lietuvių chorais.
Visų pasiruošimo šventei klausimais 

koordinatore buvo išrinkta Gražina 
Pranauskienė, į kurią su pasiūlymais ir 
pageidavimais galima kreiptis adresu: 
4 Lindon St., East Geelong, Vic. 3219.

Pajūraitė

SAUSIO 13-TOS MINĖJIMAS
Po labai karštos sausio 13 dienos, 

saulei jau leidžiantis, Canberros 
lietuvių klubo kiemelyje, prie pamink
lo žuvušiems už Lietuvos laisvę, 
susirinko nedidelė grupelė vietinių 
lietuvių, kad prisimintų tragiškuosius 
tos dienos įvykius Vilniuje, 1991 
metais.

Kiekvieno dalyvio rankoje deganti 
žvakutė, o ant paminklo pjedestalo 
degė 13 mažų. Apylinkės valdybos 
pirmininkė J. Grigonytė trumpai 
pakalbėjo apie tą reikšmingą Lietuvos 
istorijos valandą ir išvardino po vieną 
tą dieną mirusį. Jai pasakius mirusiojo 
vardą, vienas iš dalyvių perskaitė 
trumpą jo biografiją. Taip buvo 
atsiminti visi trylika žuvusiųjų. Išvar
dinus visus, Gintautas Kaminskas

perskaitė eilėraštį. Pilnomis ašarų 
akimis visi giedojo giesmę "Marija, 
Marija" ir Tautos himną.

Visa ši ceremonija truko gal tik 
dešimtį minučių, tačiau nėra jokios 
abejonės, kad tai buvo vienas iš 
labiausiai įsimintinų ir didžiausią 
įspūdį padariusių minėjimų Canberros 
lietuvių bendruomenėje. J. Grigonytę 
tikrai verta pasveikinti, surengus tokį 
puikų ir įspūdingą minėjimą. Gaila tik, 
kad palyginus dalyvavo ne tiek daug 
žmonių. To priežastis, matyt, buvo 
tai, kad jau kelinta savaitė, dėl 
nesutarimų su radijo stotimi, lietuvių 
valandėlė nėra transliuojama ir apie 
minėjimą iš anksto nebuvo pakanka
mai plačiai pagarsinta.

JK

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

Klubas atidarytas
Pirmadieniais'* FL1 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 nakt
Sekmadieniais 12 v. p. p. -10.00 v. v.

Kovo 7 d. (sekmadienį) 2.30 vai. p. p. 
Sydnėjaus Lietuvių klube ruošiamas

TURGUS.
Maloniai kviečiame tautiečius dalyvauti.

Jūsų laukia įdomūs laimikiai

Informacija
*1’ A RĖSl RAMOVĖNA1

Baigiantis Lietuvių dienų rengi
mams, gruodžio 31 dieną Sydnėjaus 
lietuvių namuose įvyko Australijos 
lietuvių karių veteranų sąjungos 
"Ramovė" suvažiavimas.

Suvažiavime dalyvavo virš 20 
atstovų iš Adelaidės, Meibourno, 
Canberros ir Sydnėjaus.

Suvažiavimą atidarė Sydnėjaus 
skyriaus pirmininkas Antanas Vinevi- 
čius. įnešus ramovenų vėliavą, (neat
vykus dvasiškiui) pirmininkas A. 
Vinevičius paskaitė invokaciją, kurios 
metu tylos minute buvo pagerbti musų 
mirusieji nariai.

Pirmininkauti suvažiavimui buvo 
pakviestas Vincas Lazauskas iš Mel
bourne, sekretoriauti - pranas N agys 
iš Sydnėjaus.

Turiningą paskaitą tema "Kaštas, 
kuitura, istorija" paskaitė J. A. 
Jūragis, supažindindamas susirinkusius 
su visa Lietuvos istorija. Pranešimus 
apie skyrių veiklą padarė: Meibourno

Vincas Lazauskas, Adelaidės V.

^SPORTAS
Atkelta iš 6 psl.

nuomonių, jog pasielgėme pernelyg 
švelniai. Norėčiau pasakyti: mums 
visiems labai reikalinga pradėti gy
venti dorai. Nei federacija, nei kuri 
nors kita institucija neparašys idealių 
taisyklių, kad teisėjai gerai teisėjau

SLIDINĖJIMAS
Lietuvių slidinėjimo varžybos Siau

rės Amerikoje vyksta kasmet ir be 
didelės reklamos. Prisimindami lietu
vių slidinėjimo varžybas Kaukaze, < 
norime ir toliau bendrauti su lietuviais 
slidininkais iš tolimų ir artimesnių 
kraštų..

1993 metų vasario 27 dieną Šiaurės 
Amerikoje įvyks SALFAS sąjungos 
sankcionuotos varžybos. Kviečiame 
visus, kurie gali ir pageidauja daly
vauti šiose varžybose. Jos vyks netoli 
Cievelando, Holiday Valley. Tai 
slidinėjimo vieta, kuri keliems slidi
ninkams iš Australijos seniai pažįsta
ma, kadangi dar 1983 metais iš šios 
vietos jie išsivežė nugalėtojų taures į 

Dumčius, Canberros - L. Budzinaus- 
kas ir Syanėjaus A. Vinevičius. Iš 
pranešimų išaiškėjo, kad visi Austra
lijos ramovėnų skyriai pagal savo 

išteklius remia įvairias Lietuvos 
organizacijas ir projektus. Visi skyriai 
pastaruoju metu susiduria su ta pačia 
problema - sensta ir mažėja vyresnioji 
karta, kelia rūpestį klausimas kaip 
papildyti skyrius naujais nariais.

į rezoliucijų komisiją buvo išrinkti 
Antanas Kramilius ir Stasys Pačėsa, 
kurie paruošė sveikinimą atgimusiai 
Lietuvos kariuomenei ir per Krašto 
apsaugos ministrą Audrių Butkevičių 
jis bus įteiktas Lietuvos kariams.

Trumpas, tačiau darbingas ir drau
giškas suvažiavimas baigtas Tautos 
himnu. Po to Sydnėjaus skyrius 
pakvietė svečius bendriems pietums 
Lietuvių namų svetainėje.

Vincas Lazauskas 
Australijos LKV sąjungos

"Ramovė" suvažiavimo prezidiumo 
pirmininkas

tų, kad būtų geri trenerio ir žaidėjų 
santykiai. Krepšinis kūrėsi ir po 
pasaulį plito doros pagrindu. Jam 
svetima yra jėga ir brutalumas. Ir 
populiariu tapo ne dėl to, kad įdomus, 
o todėl, kad jis buvo doras žaidimas. 
Turėdami tai galvoje, bet kokiose, 
netgi sunkiausiose situacijose, elkimės 
žmoniškai ir dorai".

Parengė A. Laukaitis

Australiją. A. Vaitiekūno ir D. i 
Kraucevičiaus sugebėjimais visi tada 
buvome nustebinti. Būsimoms varžy
boms gavome pritarimą ir iš Lietuvos, 
dabar laukiame jų rinktinės. Tad šiose 
varžybose žada varžytis visokio 
"plauko ir kalibro" slidininkai. Ren- ■ 
gėjai nuoširdžiai laukia atstovų ir iš 
kengūrų krašto. Varžybinės trasos 
bus panašios kaip ir Australijoje, 
statomos per Žiemos šventę. Daugiau 
informacijos galite gauti, rašydami 
Vyteniui Čiurlioniui, 19755 Uper ! 
Terrace, Cleveland, Ohio 44117, ! 
u.s.A. :

Rengėjai

DANTŲ GYDYTOJA
Savo pacientams pranešu, kad jau nebedirbu Beraioje. 

Mano naujo kabineto adresas: 
ANGONITA WALLIS 

SUITE 101
127 YORK St., SYDNEY 2000. Tel. 267 1996. 

netoli miesto rotušės, prieš pat karalienėsKabinetas randasi 
Viktorijos pastatą.

Tautiečiams 
lietuviškai.

memo

PRANEŠIMAS
Komitetas "Parama Lietuvai" 

praneša, kad sausio 25 dieną iš 
Lietuvos gautas pranešimas, jog abu iš 
Australijos siųsti konteineriai su 
labdaros prekėmis ir privačiais pake
tais sėkmingai pasiekė Kauną.

MELBOURNE
LITUANISTINIAI KURSAI

Pageidaujantys mokytis lietuvių 
kalbos, su galimybe baigti australų 
gimnaziją su lietuvių kalbos V.C.E. 
pažymiu, vasario 6 d. prašomi atvykti 
į University High School, Storey St., 
Parkville, Vic.

Pirmoji šių metų Lituanistinių 
kursų pamoka ir naujų mokinių 
registracija įvyks vasario 6 dieną 
(šešetadienį), 9 vai. ryto - 12.15 vai. 
po pietų.

Dėl smulkesnės informacijos galima 
skambinti I. Arienei tel. 850 7248.

I. A.

MLfi s ų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O.Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 7903233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

Užsienyje oro paštu $ 90

kabinete labai prieinamos kainos. Kalbu

Laukiu.
Dr. Angonita Wallis

Privačių paketų išdalinimas adre
satams jau prasidėjo ir galutinai 
viskas bus išdalinta laike dviejų 
savaičių.

Komitetas "Parama Lietuvai

SYDNĖJUJE
PRANEŠIMAS

Kadangi Vasario 16 - sios minėji
mas Sydnėjuje įvyks vasario 21 - mą 
dieną, pranešame mieliems Sydnėjaus 
choro " Daina" choristams, kad choro 
repeticija įvyks vasario 12 dieną.

"Dainos" choro administracija

AUROS
„musų ‘Pastogei“

A. JaKštas NSW $35
J. Rylis NSW $15
A. Vaičaitis Vic. $5
A. P. Šurna Vic. $5
J. Gudelis SA $10
K. Vanagas SA $5
Sydn. moterų draugija NSW $100
P. Donielienė NSW $15
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