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DAINŲ ŠVENTĖS 
ATGARSIAI

Nors Pasaulio lietuvių dainų 
šventė pasibaigė prieš dešimt dienų, 
spaudoje vis dar nemažai komen
tarų. Apie išeivijos indėlį į šią šventę 
yra gana teigiamų atsiliepimų. 
Australijos lietuvių bendro choro 
nuotraukos buvo spausdintos "Eu
ropos lietuvyje", su aprašymu "Di
alogo" 27 - me numeryje, "Lietuvos 
aide" ir kt. Ypač sėkmingai Aus
traliją atstovavo šokių ir dainų 
grupė "Gintaras". Liepos 20 dieną 
Lietuvos televizija dar kartą pa
rodė ištisą Australijos lietuvių choro 
ir tautinių šokių programą. Tauti
nių šokių dieną taip pat, kaip ir per 
kitas dienas,švietė ir kaitino saulė, 
tačiau šokėjus per visą 20 - ties 
minučių pasirodymą "pakrapino" 
šiltas vasaros lietus. Dėl to mūsų 
šokėjai daug nenusiminė, o drabu
žius išdžiovino jaunystės energija. 
Dainų dienos programa Katedros 
aikštėje buvo įspūdinga ne tik da
lyvių, bet ir žiūrovų skaičiumi. 
Skambėjo dainos, aplodismentai ir 
ovacijos. Pati dainų-šventės pro
grama truko keturias valandas, 
nors minia laukė ir dar daugiau.

(LIETUVOS SfiVfilTĖS HPŽVfiLūfi
PASIKASYTA LAISVOS 
PREKYBOS SUTARTIS

Liepos 18 Baltijos valstybių 
užsienio reikalų ministrai pasirašė 
laisvos prekybos sutartį su Europos 
Sąjunga. Sutartis įsigalios nuo 1995 
metų sausio 1 dienos, tačiau ją dar 
turi ratifikuoti šalių Seimai. Tai 
pirmas žingsnis, kad gauti aso
cijuotą narystę. Lietuva, kaip ir 
kitos Baltijos šalys, įsipareigojo 
gerbti žmogaus teises ir stengtis 
įstoti į Europos Sąjungą tikrąja 
nare. Nuo 1995 metų sausio 1 dienos 
visos trys Baltijos valstybės galės 
eksportuoti daugiau savo gamybos 
prekių į Europos Sąjungos šalis, 
neįskaitant žemės ūkio produktų. 
Pereinamasis laikotarpis bus 
skirtingas visoms trims Baltijos 
valstybėms.

Briuselyje paskelbta, kad nuo 
1995 metų sausio 1 dienos bus 
panaikinti visi muito mokesčiai iš 

i Estijos importuojamiems gami
niams. Europos Sąjunga pažymėjo, 
kad Estija yra labiausiai išvysčiusi 
savo ūkį Baltijos šalis. Užsienio 
reikalųministras Luik išreiškė viltį, 
kad iki šio dešimtmečio pabaigos 
Estija patenkins visus reikalavimus 
ir galės įstoti pilnateise Europos 
Sąjungos nare.

Latvijos gaminiams muitas bus 
panaikintas per keturis metus. 
Ministras pirmininkas Birkavs 
pažymėjo, kad laisvos prekybos

Melburno jaunimo ansamblis "Gintaras" (vadovė Dalia Antanaitienė). Bus ką prisiminti ir 
anūkams parodyti!.. Kai kurie jaunieji šokėjai sakė viešnagės prie Galvės ežero nepamiršiu iki 

gyvenimo pabaigos. Ypač tai liečia 'lietuvi . iš pasirinkimo" - Brendon Soo (antras iš kairės).
Nuotrauka A. Žižiūno

Programos kokybė buvo daug 
aukštesnė už ankstesnių dainų 
švenčių. Tokia buvo žmonių nuo
monė. Kęstutis Lynikas

sutartis su Europos Sąjunga tapo 
Latvijos gerovės ir saugumo pa
grindu.

Iš Lietuvos eksportuojamų prekių 
muitai bus laipsniškai mažinami 
per šešerius metus. Jau liepos 26 
dieną į Vilnių nori atvykti Sąjungos 
komisijos atstovai pradėti konsul
tacijas dėl derybų pradžios. Tačiau 
Vilnius linkęs, kad derybos prasi
dėtų tik rudenį.

Skirtingų eksporto panaikinimų 
laikotarpis rišamas su laisvos 
rinkos įvedimu krašte. Tačiau 
Lietuvos pareigūnai tai neigia. 
Sako, kad tai reiškia, jog Lietuva, 
taikydama muitus, ilgiau stengsis 
savo rinką apsaugoti nuo Europos 
Sąjungos produkcijos. Pareigūnai 
teigia, kad nuo Estijos atsilieka ir 
Vishegrado šalys.

Visa tai reiškia, kad nuo 1995 
metų sausio 1 dienos lietuviškos 
gamybos produktai galės būti 
įvežami į Sąjungą be muito, kai tuo 
tarpu tie patys produktai įvežami 
iš Europos Sąjungos šalių į Lietuvą 
dar bus apmuitinami 6 metus. 
Lietuvos industrija apsaugota, bet 
pereinamuoju laikotarpiu problema 
Lietuvai bus didelė. Trys Baltijos 
valstybės yra pasirašiusios laisvos 
prekybos sutartį. Prekės impor
tuotos į Estiją be muito bus 
pigesnės,negu jos įvežamos į 
Lietuvą su muitu.Tokiu būdu jos 
gali būti perparduodamos Baltijos 
šalyse. Lietuva bus priversta 

apsisaugoti - įvesti prekybos 
suvaržymus. Tai darydama Lietuva 
gali prailginti savo įstojimą į 
Europos Sąjungą. Taip ekono
miškai atsiliekančios šalys yra 
nustumiamos dar toliau į užnugarį.

Prekės įvežamos į Europos Sąjun
gą be muito turi būti pagamintos 
Lietuvoje ir iš vietinių žaliavų, ne 
iš importuotų. Sutartis daugiausiai 
padės medžio pramonei, kaip baldų 
įmonėms ir elektros prietaisų 
gamintojams. Žemės ūkio gaminiai 
neįeina į susitarimą, nes Europos 
Sąjunga, ypač Prancūzija, apsaugo 
savo ūkininkus. Tekstilės gaminių 
įvežimui į Europos šalis bus įvestos 
kvotos.

Po sutarties pasirašymo Lietuvos 
užsienio reikalų ministras P. Gylys 
spaudos konferencijoje entuzias
tingai pareiškė, kad....tai daugiau
nei pusė asocijuotos narystės 
Europos Sąjungoje“. Jis skiria daug 
kreditų Vokietijai, kuri nori greitai 
priimti centrinės Europos šalis į 
Sąjungą. Tačiau Vakarų spauda ir 
diplomatai mano, kad kelias dar 
tolimas ir vingiuotas.

NAUJOS LIETUVOS 
ADMINISTRACIJOS RIBOS

Liepos 19 dieną Lietuvos Seimas 
priėmė „Lietuvos Respublikos 
teritorijos administracinių vienetų 
ir jų ribų įstatymą“. Nuspręsta, kad 
Lietuvoje bus 56 savivaldybių, 10 
apskričių ir 12 miestų adminis
tracinių vienetų. Šalia septynių 
didžiųjų miestų dar pridedami 
Birštonas, Druskininkai, Neringa, 
Palanga ir Visaginas (šiaurės rytų 
Lietuvos kampas, aptarnaująs 
branduolines elektrines). Dėl 

Visagino buvo daug ginčų. Sakoma, 
kad Lietuvoje esama didesnių 
miestų, o praeityje Visagine dėl 
mažo rinkėjų aktyvumo daugelį 
kartų nepavyko išrinkti tarybos.

Savivaldybių rinkimai šį rudenį 
jau bus suformuoti naujo įstatymo 
rėmuose. Nebeliks dabar egzis
tuojančių apylinkių. Savivaldybes 
valdys gyventojų išrinktos savi
valdos institucijos. Apskrityse 
valdymą organizuos vyriausybė. 
Įstatyme skiriamos miesto ir kaimo 
gyvenamosios vietovės. Miestų 
gyvenamosioms vietovėms pri
skiriami miestai, o kaimų gyve
namosioms vietovėms - miesteliai 
ir kaimai. Nebeliks esamų „gyven
viečių“.

ESTIJA - KERTINIS 
PRINCIPŲ AKMUO

Po Sovietų Sąjungos sugriuvimo 
Rusija Helsinkio susitarime pasi
rašė, kad kariuomenė iš Baltijos 
valstybių bus išvesta „tvarkingai ir 
.visiškai“. Tai ne eilinė Rusijos 
sutartis tarp Baltijos valstybių, bet 
sutartis su Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferencijos 
valstybėmis. Kaip matėme pasku
tiniais metais, Rusija pasirašytos 
sutarties nesilaiko. Spaudė ji 
Latviją, pasilikdama Skrundos 
radaro sekimo stotį dar keturiems 
metams. Išlaužė jį įvairių privile
gijų iš Lietuvos ir Latvijos. Tačiau 
Estija reikalauja, kad kariuomenė 
būtų išvesta be jokių nuolaidų, taip 
kaip pasirašyta Helsinkio sutartyje 
- „tvarkingai ir visiškai“. Estija 
neatsisako svarstyti Rusijos reika— 
lalvimų, tačiau ji nesutinka rišti
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TRUMPAI 
IŠ VISUR

bet ką su kariuomenės išvedimu. 
Visas Vakarų pasaulis ragina 
Rusiją išvesti savo kariuomenės 
likučius iki rugpjūčio 31 dienos, 
kaip ji pasižadėjo.

Estijai pagalbon atėjo JAV sena
tas. Liepos 13 dieną senatas priėmė 
įstatymą grąsinantį Rusijai nu
traukti visą, išskyrus humani
tarinę, pagalbą, jei ji neišves savo 
kariuomenės iš Baltijos šalių iki 
rugpjūčio 31 dienos. Senatoriai 
pasipiktinę B. Jelcino pareiškimais, 
jog kariuomenė šiais metais nebus 
išvesta iš Estijos. Tvirtas JAV 
senato pasisakymas šiuo klausimu 
turėjo Rusijai didelės įtakos. Už 
pagalbos sustabdymą balsavo 89 
senatoriai, prieš - tik devyni. 
Senatas mano, kad jau laikas 
paspartinti išvedimą. Sernatorius 
McConnell pabrėžė, kad daugiau 
nei 50 metų Baltijos valstybės kentė 
sovietinę okupaciją ir jis nemano, 
kad “kongresas turėtų šį laikotarpį 
pratęsti bent vieną minutę“. 
Senatoriai mano, kad per didelis 
dėmesys skiriamas Rusijai kitų 
buvusių respublikų sąskaita. 
Senato nutarimą dar turi patvir
tinti kongresas ir prezidentas. 
Tačiau nubalsavus tokia persvara, 
neatrodo, kad įstatymui bus prieši
namasi. Tokiu būdu parama bus 
nutraukta po 1994 metų rugpjūčio 
31 dienos, jei Rusijos kariuomenė 
nebus išvesta.

Rusijos Dūma pasmerkė Ame
rikos senato sprendimą - paramą 
Rusijai sieti su jos karinių dalinių 
atitraukimu iš Baltijos šalių. 
Rusijos užsienio reikalų ministras 
Kozyrevas liepos 15 dieną pasakė, 
kad esąs nustebintas ir pridūrė, 
kad Rusija kategoriškai atmeta bet 
kokį ūkinės pagalbos siejimą su 
kariuomenės išvedimu iš Baltij os 
valstybių. Jis nurodė, kad į Va- 
šingtonąjau išskrido grupė Rusijos 
parlamentarų išsiaiškinti su ame
rikiečiais, kad šis reikalas nenueitų 
kažkur. Dūmos narys, buvęs 
finansų ministras Fiodorov grūmo
damas rėkė: „Niekda nesakykite 
mums ką mes turime daryti, ypač, 
jei tai liečia mūsų interesus“.

Estijos ministras pirmininkas 
Laar pasakė, kad senato nutarimas 
rodo, jog Amerikos politika teisinga 
ir tai sustiprina greito išvedimo

Daktaras Doleris:
- Nors kūdikėliui vitaminų aiškiai trūksta, tačiau galiu nudžiuginti - ne rachitikas.
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Latvijos ministras pirmininkas 
Birkavs spaudos konferencijoje 
Briuselyje pasakė, kad respublika 
nebendraus su Rusija karinėje 
srityje, nors abi šalys dalyvauja 
NATO Partnerystė taikos vardan 
programoje. Latvijos užsienio 
politika grįsta Vakarų vertybėmis 
ir todėl ji negali brendradarbiauti 
su Rusija karinėje srityje. Mes 
siekiame tik gerų kaimyninių 
santykių su Rusija, sakė Birkavs.

Lietuva, teisingiau pasakius 
LDDP, dar tebelibdo „tiltą“ per 
Lietuvos teritoriją. Ne bet kam, o 
kariniam transportui, kurį norima 
įteisinti, kad Rusija galėtų netruk
domai į Karaliaučiaus kraštą įvežti 
dar daugiau kariuomenės. Visos 
trys Baltijos jūros regiono šalys 
pasmerkė šią kariuomenės koncen
traciją. Lietuva taptų koloborante, 
jei ši kariuomenė kada nors užpultų 
kaimyną. Be to, Lietuvai jau buvo 
priekaištaujama, kad ji pažadėjo ir 
pradėjo statyti butus kariškiams 
Karaliaučiaus srityje, o ne kur nors 
Rusijos teritorijoje. Pagaliau koks 
lietuvis. nori įtvirtinti svetimą 
kariuomenę savo genties žemėje? 
Kaimynai jau seniai to laukia, kad 
pašalinus tą įkyrią rakštį jų 
pašonėje. Ar ne laikas ir Lietuvai 
padėti savo principų kertinį akme
nį? Gal jis padėtas Lietuvos 
opozicijos liepos 11 demonstra
cijose, kada Vyt. Landsbergis 
pareiškė: „Mes pasisakome prieš 
Rusijos karinį transportą į Vakarus 
ir Vi am laikui“.

VILNIAUS CENTRE 
RASTI MASINIAI KAPAI

Jau kuris laikas, kaip politiniai 
kaliniai tvirtino, kad po Vilniaus 
parku ir gatvėmis esama masinių 
kapų. Liepos 20 d. per pasaulio 
radijo bangas, jų tarpe ir per
Australijos radiją, buvo praneš
ta,kad Vilniuj e rasti pokario NKVD 
nužudytų aukų masiniai kapai. 
Lietuvos saugumo departamento 
generalinis direktorius Jurgis 
Jurgelis sakė, kad palaikai aptikti 
toje vietoje, kur tikimasi surasti 
bent tūkstantį lavonų. Palaikų 
pradėta ieškoti liepos 4 dieną, 
pirmieji buvo aptikti praėjus tik 
savaitei.

Aptiktose kaukolėse yra vieno 

I JAV valstybės departamentas 
I liepė savo tarnautojams nesi- 
1 naudoti Rusijos oro bendrovių 
1 paslaugomis savo kelionėms,
• verčiau naudoti keleivines mašinas 
J ar traukinius. Departamentas 
Į įspėjo ir privačius savo piliečius dėl 
I nepatogumųkeliaujantrusųlėktu- 
I vais. Draudimo bendrovės apskai- 
I čiavo, kad skrendant rusų lėktuvais 
| 9kartuspadidėjaavarijosgalimybė.
I
• Turkijos policija suėmė 7 turkus,
• besinešančius 12 kilogramų ura- 
1 nijaus. Per juodąją rinką iš Rusijos 
j „atklydęs“ uranijus įkainuotas virš 
I bilijono dolerių.
I
I *
• Norvegijįos krantų apsaugos
• laivai vieną "po kito sustabdė ir
• areštavo du „žaliųjų“ laivus, kurie 
j bandė sabotuoti norvegų banginių 
I medžioklę. Organizacija „Green- 
I peace“ protestuoja prieš jų laivų 
I pagrobimą tarptautiniuose vande- 
I nyse.
I *
I Serbai atmetė tarptautinį taikos 
I planą, padalijantį Bosniją į dvi
• valstybes, reikalaudami tolimesnių
1 derybų. Tuomet ir musulmonai 
j atsiėmė savo besąlyginį sutikimą 
j tarptautinės komisijos pasiūlymui. 
I *
I Vietiniams kroatams ir serbams 
I nepajėgiant susitarti dėl Mostar 
I miesto administracijos, ją betar- 
I piškai perėmė Europos Sąjunga. Jos
• paskirtas administratorius, vokie-
• tis architektas, bandys atstatyti 
1 pilietinio karo apgriautą istorinį 
j miestą. Ypač svarbu atstatyti 
I šešiolikto šimtmečio architektūros 
I šedevrą, akmeninį tiltą per 
I Neretvos upę.

šūvio žymės. Jau aptikta apie 100 
žmonių palaikai. Paieškos tęsiasi 
ir manoma, kad po Vilniaus gatvių 
grindiniais NKVD kariai užkasė 
per tūkstantį aukų. Kaip skelbia 
žinių agentūra Inter Fax, tikimasi 
aptikti ir nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės generolų ir arki
vyskupo Borisevičiaus palaikus.

NAUJAS JAV
AMBASADORIUS LIETUVAI
Iš Vašingtono pranešama, kad

Amerikos prezidento skiriamas 
ambasadorius Lietuvai James 
Sweehart buvo patvirtintas senato. 
Jisyra užsienio reikalų ministerijos 
pareigūnas, ligšiolinis ambasa
doriaus Austrijai pavaduotojas. 
Anksčiau James Sweehart vado
vavo Užsienio reikalų ministerijos 
Rytų Europos skyriui ir buvo 
atsakingas už ryšius su Baltijos 
valstybėmis. Kaip anksčiau buvo 
pranešta, Amerikos lietuviai turėjo 
sujuo šiltus santykius. J. Sweehart 
gerai supranta Lietuvos reikalus ir 
rūpesčius, maloniai nusiteikęs 
padėti Lietuvai.

LIETUVOS KARIAI 
JT DALINIUOSE

Lietuvos Seimas priėmė įstatymą

Savaitės bėgyje viso pasauilio 
dėmesio centre buvo tragediija 
ištikusi pabėgėlius iš Ruandoss į 
kaimyninę Zairės valstybę.. Į. 
nesvetingą Gomos sritį ungikalmio 
papėdėje atplūdusi milijonimė 
bėglių masė neturėjo paprasčiausiių 
gyvenimo būtinybių, kaip tinkamo 
gėrimui vandens, jau nekalbant 
apie higienos sąlygas. Prasidėjusi 
choleros epidemija skina tūks
tančius žmonių.

*
Jungtinės Tautos deda pastangas, 

kad organizuoti pagalbą pilietinio 
karo aukoms tiek Zairėje, tiek 
pačioje Ruandoje. JAV apsiėmė 
padengti 40 procentų numatytų 
išlaidų. Australija bent pusei metų 
siunčia 300 žmonių pusiau mili- 
tarinę, pusiau sanitarinę misiją, 
pinigais ji taip pat prisideda 10 - 
čia milijonų dolerių iš valstybės 
iždo, plius 20 milijonų dolerių 
privačiomis aukomis.

*
Gambijos respublikos, vakarinėje 

Afrikoje, kariuomenė negavusi 
atlyginimo už atliktą taikos palai
kymo misiją Liberijoje, nuvertė 
vyriausybę ir įvedė karinę dikta
tūrą.

Valstybės prezidentas Sir. Dawda 
lawara rado prieglobstį atsitiktinai 
praplaukiančiame JAV karo laive. 
Septyniolikto šimtmečio antroje 
pusėje Gambiją buvo įsigijęs 
Lietuvos - Lenkijos vasalas Kuršo 
kunigaikštis Jokūbas Ketleris.

* :
Po ilgų vaidų Izraelis ir Jordanja 

galiausiai susitarė. Ta proga 
Izraelio užsienio reikalų ministras 
Simon Peres pakvietė Jordanijos 
karalių Huseiną į Jeruzalę drauge 
pasimelsti šventovės kalne. Įsižei- 
dęs palestiniečių lyderis Jaser 
Arafat savo ruožtu pakvietė 
Huseiną į Rytinę Jeruzalę, kurios 
jis dar neturi, pareikšdamas, kad 
jis esąs tikrasis Jeruzalės 
šeimininkas.
— — — — — —— —— — — — — — — - 
Lietuvos kariams tarnauti Jung
tinių Tautų Organizacijos dali
niuose. Kariai negalės tarnauti JT 
Organizacijos misijose Baltijos 
respublikose, nei Nepriklausomų i 
Valstybių Sąjungos šalyse. Netiu- 
kus 40 karių Kroatijoje bus pradti i 
ruošti drauge su Danijos dalinias.

EKONOMINE LIETUVOS 
PADĖTIS

Lietuvos ekonomija yra partijos 
politizuota, o ekonominė statistika 1 
sudurstyta ant to paties kurpalio. 
Lietuvos derybų su Rusija delega
cijos pirmini) kas Bulovas stengiasi 
įtikti Rusijai ir įrodyti opozicijai, 
kokia didelė būtų nauda, jeigu 
karinis transportas per Lietuvą 
būtų įteisintas. Tik gaila, sakė jis 
Laisvosios Europos radijui, kad iki 
šio laiko nėra statistinių davinių ir 
naudos Lietuvai negalima pasakyti. 
Jis apgailėjo, kad taip nevykusiai 
dirba ministerijos - statistika tarp 
kontorų skiriasi. Be abejo, jis žinojo, 
kad opozicija gali pateikti kitą 
statistiką su daug blogesnėmis 
pasėkomis.

Liepos 21 .vyriausybės spaudos 
konferencijoje naujasis valdymo
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PASAULIO LIETUVIŲ
dainų Šventė = v“ *
Antanas Laukaitis, Lietuva

ŠVENTĖ VILNIUJE
Liepos 8 dieną šventės programa 

persikėlė jau į Vilnių. Vakare, 7 
valandą Operos ir baleto teatre 
įvyko simfoninės ir chorinės muzi
kos vakaras. Pilnutėlis operos 
teatras išklausė įžymiausių Lietu
vos kompozitorių kūrinius. Dirigavo 
patys žymiausi Lietuvos dirigentai 
J. Aleksa, P. Bingelis, J. Domarkas, 
G. Rinkevičius, S. Sondeckis, 
dalyvavo visi Lietuvos simfoniniai 
ir kameriniai orkestrai, chorai. 
Rimta klasikinė programa susi
laukė didžiulio pasisekimo, visi 
dirigentai ir vadovai buvo gausiai 
apdovanoti gėlėmis. Šiame vakare 
man teko sėdėti kartu su garbingu 
lietuvių tautos poetu B. Braz
džioniu, kurį pirmą kartą pažinau 
dar Amerikoje, o vėliau teko 
susitikti ir Australijoje. Jis klausė 
manęs apie Australijos lietuvius, 
ar yra kas iš rašytojų atvažiavęs, 
prašė perduoti geriausius jo linkė
jimus pažįstamiems ir visiems 
Australjos lietuviams. Nors pats jis

nuo polkų ir valsų iki kadrilių. 
Aikštės pakraščiuose prie atlikėjų 
jungėsi ir žiūrovai.

Antroje koncerto dalyje buvo dar

«Į ®

atrodė pavargęs, tačiau balsas 
Vytauto Didžiojo univesitete per 
garbės daktaro vardo įteikimą, o ir 
atidarymo koncerte buvo labai 
aiškus ir galingas. Poetas ten 
susilaukė audringų ovacijų.
Šios dienos vakare, tuoj po 

simfoninio koncerto minios ir 
minios žmonių tiesiog plaukte 
plaukė į Vilniaus kalnų parką, kur 
vyko ansamblių vakaras. Vakaras 
pavadintas „Saulės ratu“. Koncerte 
policija man paaiškino, kad jame 
dalyvavo virš 10 000 žiūrovų ir ne 
tiksėdimos vietos, bet ir aplinkinės 
pievelės buvo pilnos žmonių. 
Programa suskirstyta į tris dalis - 
„Pavasario šventė“, „Nuo aušros iki 
sutemos“ ir „Gegužinė“. Vakaro 
programoje dalyvavo 20 šokių 
ansamblių iš visos Lietuvos. 
Programa prasidėjo P. Vaisietos 
skaitomu eilėraščiu pagoniška 
tema, jam pritarė V. Bartulio 
pagoniška muzika. Staiga... nuo 
kalno pasigirdo vyrų dainuojama 
„Nakties daina“. Apskritai vakaro 
programoje dalyvavio daugiau kaip

ŽĄAAlA

1500 dainininkų, o režisavo visą 
vakaro programą V. Aleksan
dravičius. Tačiau didžiausia vakaro 
sėkmė buvo skirta vaikams. Sunku 
buvo patikėti, kad ir šiais sunkiais 
laikais Lietuvoje, kai dainų ir šokių 
vienetai negauna jokios paramos iš 
valstybės, dar yra tiek daug ir tokio 
puikaus jaunimo, susibūrusio į 
tokius puikius šokių ir dainų 
ansamblius, taip gražiai tęsiančio 
kultūrinį mūsų gyvenimą ir tradi
cijas. Tikrai - Lietuvoje yra labai 
daug ir labai puikaus dar nesu
gadinto jaunimo. Labai įspūdingas 
buvo šokis su lazdomis. Vėliau 
vaikų šokiai kartu su vyresniaisiais. 
Labai įspūdingai buvo parodytos 
įvairios pagoniškos kompozicijos su 
degančiomis žvakėmis, o tūks
tantinė žiūrovų minia, neturėdama 
savų žvakučių, degė žiebtuvėlius ir 
jungėsi prie šokėjų. Šokama buvo 

Melburno "Gintaro" merginos: iš kairės - Audra Šimkutė, Lina 
Didžytė , Vida Žiedaitė, Daniela Grincevičiūtė koncerto metu 
VRM kultūros ir sporto rūmuose šoka 'Per girią, girelę".

Nuotrauka Alg. Brazaičio

daugiau linksmumo, kadangi I 
pradžioje tų pagoniškų vaizdų gal • 
daug kas irnesuprato.Ciajau buvo 1 
tik linksmos dainos ir šokiai.

Trečioji „Gegužinės“ dalis buvo Į 
skirta visiems, taigi atlikėjai kartu | 
su žiūrovais linksminosi beveik iki | 
paryčių. Režisierius V. Aleksam-1 
dravičius sukūrė kitokį, gal iki šiol į 
ne visai įprastą vakaro scenarijų, | 
tokiu būdu atsikratydamas jau l 
įprastų tradicinių tokių renginių I 
savybių. Jis giliau įžvelgė lietuvių I 
tautos dvasines savybes. Kiek • 
anksčiau viešėdamas Australijoje 1 
jis stebėjosi aborigenų kultūra ir 
menu, pastebėdamas, jog tame rado 
daug bendro, ypač tapyboje. Jo 
mintys nebuvo lengvai suprastos j 
atskirų ansamblių vadovų ir daug | 
kam šių tradicijų pakeitimas buvo I 
sunkiai priimamas. Tačiau dvi I 
valandas trukęs puikus koncertas I 
tikrai turėjo labai didelį pasisekimą,1 
žmonės liko juo labai patenkinti. 1

Vėliau aprašysiu kitus šventės j 
renginius. Tačiau paliekant mu-j 
ziką, šokius, aš pats ir daugelis (

Dalis Australijos lietuvių dainininkų Trakų pilies fone.
 Nuotr. A. Žižiūno

kitų svečių iš užsienio „barėmės“ 
su prekybos darbuotojais, restoranų 
vedėjais ir kitais, kadangi beveik 
niekur geresniųose restoranuose ir 
kavinėse nebuvo galima gauti jokių 
lietuviškų valgių ir gėrimų. Viskas 
čia užsienietiška ir didesnėse

XVIII AUSTRALIJOS LIETUVIU 
DIENOS

Dėmesio vykstantiems į Lietuvių Dienas Adelaidėje!
ALD komitetas kreipėsi.į kelioliką viešbučių ir čia pateikiame keletą, 

mūsų nuomone, priimtiniausių. Čia nurodomos kainos yra su nuolaida. 
Užsisakant būtina paminėti, kad atvykstate į Lithuanian Festival.

ROYAL COACH MOTOR INN. (50 units), 24 Dequetteville Tee., Kent 
Town, S.A. 5067, tel. (08) 362 5676, faksas (Q8) 363 2180, toll free (008) 88 
2082.

Arti Lietuvių namų ir miesto. Kainos vienam asmeniui dienai 84 dol., 
dviem - 89 dol., plius vienam asmeniui - 8 dol.

FLINDERS LODGE MOTEL (70 units), 27 Dequetteville Tee., Kent 
Town, S.A. 5067, tel. (08) 332 8222, faksas (08) 332 8590, toll free (008) 88 
2562. ............

Arti Lietuvių namų ir miesto. Kainos vienam asmeniui dienai - 65 dol., 
dviem - 70 dol., trim - 76 dol., keturiem - 82 dol.

KENT TOWN LODGE MOTEL (40 units), 22. Wakefield Street, Kent 
Town, S.A. 5067, tel. (08) 332 7571, faksas (08) 364 0155.

I Arti Lietuvių namų ir miesto. Kainos vienam asmeniui - 49,50 dol., 
I dviem - 58,50 dol., trim - 68 dol.
I MOTEL 277 (56 units), 277 Glen Osmond Road, Glenunga, S.A. 5064, 
I tel. (08) 379 9911, faksas (08) 379 6628.
•' Šešios minutės mašina iki miesto. Arti krautuvių, restoranų, autobusų. 

Pigesnis ir paprastesnis. 30 kambarių su mažyte virtuve ir priemonėmis 
maistui gamintis. 26 kambariai su priemonėmis tik kavai ir arbatai 
gamintis. Kainos dviem - 46 dol., trim - 54 dol. Keturiem yra sujungiamų 
kambarių - viena dviguba ir dvi viengulės lovos. Kaina - 78 dol.

ADELAIDE SUPERCENTRE MOTEL (34 units), 540 Marion Road, 
Plympton Park, S.A. 5038, tel. (08) 3712899, faksas (08) 3712878, toll free 
1800 803 482.
Septyni kilometrai nuo miesto. Arti krautuvės, restoranai, autobusai. 

Trys kilometrai nuo pajūrio - Glenelg. Kainos vienam arba dviem - 50 dol., 
trim - 60 dol. Yra ir didesnių arba sujungiamų kambarių: dviem - 50 dol., 
už kiekvieną papildomą suaugusį 10 dol., už vaikus jaunesnius 16 metų 
- papildomai 7 dol.

Už nedidelį mokestį svečiai gali naudotis šalimai esančia gimnastikos 
sale, pirtimi, baseinu ir masažinėmis voniomis.

GLENSIDE AND TOORAK GARDENS LUXURY SERVICED 
APARTMENTS, reception 7, 35 -41 Sydney Street, Glenside, S.A. 5065,' 
tel. (08) 379 7276 ar (08) 378 6085, faksas (08) 338 3030, toll free (008) 62 
3322. Puikūs butai su visais patogumais: virtuvė, salionas. Ramiame

I priemiestyje, 3 kilometrai nuo Adelaidės. Arti didžiulio prekybinio centro
I ir autobusų. Kainos vieno miegamo, vienam ar dviem - 80 dol., dviejų 
I miegamųjų (keturiems asmenims) - 90 dol., trijų miegamųjų (šešiems) - 

110 dol.
Visų paminėtų gyvenviečių kambariai yra vėsinami, turi spalvotą TV, 

telefoną, šaldytuvą, dušą, tualetą, priemones kavai ar arbatai gaminti, 
taip pat vietą mašinai pastatyti.

Užsakant visi pageidauja rankpinigių. Dažniausiai vienos dienos kainą, 
kartais truputį daugiau, kadangi tuo metu kaip tik bus atostogų laikas. 
Patartina užsisakyti 2-3 mėn. prieš šventes.

Laukiame visų Adelaidėje!

‘parduotuvėse beveik 75 procentai 
visų prekių yra iš užsienio. Kaipgi 
gali tokiu būdu išsilaikyti Lietuvos 
ūkininkai, fabrikantai ir kiti 
pramonininkai? Klausiau žmonių, 
ministrų ir prekybininkų, tačiau 
tikslaus atsakymo nėra. Taigi iki 
kito karto.

ALD rengimo komitetas
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ŽINUTES

KOMPIUTERIAI LIETUVAI

METINIS BENDRUOMENĖS 
SUSIRINKIMAS

Nors gegužės 29 - oji buvo šalta, 
lietinga, kartais net viesuliška 
diena, tačiau šauktame metiniame 
bendruomenės susirinkime daly
vavo 38 nariai ir 2 svečiai. Tuoj po 
mišių rinkomės į Lietuvių sąjungos 
namus bendriems pietums ir 
pavalgius išklausyti Apylinkės 
valdybos pranešimus. Viduje namų 
nejautėme nei vėjo, nei lietaus. 
Pietūs buvo gardūs ir visiems 
užteko.

Metiniame susirinkime buvo 
padalyti iždininko, revizijos komi
sijos ir pirmininko pranešimai.

Revizijos komisijos pranešimą 
padarė A. Cižeika. Knygos vedamos 
tvarkingai, įrašai atitinka pakvi
tavimus. Tačiau buvo ir išimčių - 
čekiai praeitų metų gruodžio mėn. 
išduoti radijo valandėlei ir šių metų 
pradžioje dar nebuvo įdėti į banką, 
jiems nėra pakvitavimų. Taip pat 
iždininkas nedarė mėnesinio knygų 
ir banko apyskaitos sutaikymo 
(monthly reconciliation), jam 
pasiūlyta ateityje tai daryti.

Pirmininko pranešimą padarė R. 
Sidarienė, kuri, valdybos pirmi
ninkui kun. Savickiui praeitais 
metais išvykus į Lietuvą, perėmė 
pirminikavimą. Iš valdybos veiklos 
ji paminėjo, kad iš Lietuvos atvyku
sioms dviem dviratininkėms buvo 
suruošti pietūs, jų metu arčiau 
susipažinta su sportininkėmis ir jų 
treneriu. Per jų labui suruoštą 
piniginę rinkliavą, valdyba joms 
įteikė 50 dolerių. Buvo suruošta 
dar keletas bendrų pietų ir Kariuo
menės šventės minėjimas. Ji taip 
pat organizavo svečių kunigų 
suradimą sekmadienio mišių laiky
mui irjaubuvo gavus mons. Keating 
sutikimą atlaikyti mums kalėdines 
šv. Mišias, tuo tarpu atsirado mūsų 
kun. A. Savickis. Su jo atsiradimu 
jos pirminikavimo dienos užsibaigė.

Pirmininkas priminė mums 
ruoštus subuvimus, minėjimus ir 
pranešė, kad ateinančiais metais 
ruošia labdaros siuntą į Lietuvą. 
Sakė, kad sudarys pilną konteinerį, 
kurio pasiuntimas kainuos 6000 
dolerių, bet pinigai tam tikslui 
nebus renkami iš mūsų bendruo
menės. Pasigirdo balsų, ar nebūtų 
geriau tuos pinigus siųsti į Lietuvą. 
Atsakyta, kad pinigus siųsti 
nepatartina. Pranešė, kad bus 
ruošiama vakarienė labdaros vajui 
ir tikisi, jog apsilankys daug svečių.

Vėliau nedidelę programėlę atliko 
12 jaunų muzikantų. Buvo ir kitų 
pasirodymų. A. Cižeika

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

Trėmimų minėjimas įvyko birže
lio 12 d. Pertho latvių salėje . 
Valdžios atstovų ir žymesnių svečių 
Baltų Taryba nekvietė. Lietuvių 
jame dalyvavo dvidešimt.

Minėjimą pradėjo latvių pastorius 
Mušinskis, prašydamas susirin
kusius giedoti lapeliuose išspaus

f
Birželio 9 d. sulaukus 86 metų 

amžiaus mirė a.a. Ona Žuroms- 
kienė. Savo' paskutines dienas
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dintas giesmes. Vargonams prita
riant, buvo sugiedotos keturios 
giesmės, tarp jų įterpiant skaitinius 
ir sukalbant Tikėjimo maldą. 
Latvių vyrų choras labai gražiai 
atliko dar dvi giesmes. Po giesmių 
kalbėjo pastorius Mušinskis, po to 
sugiedota pabaigos giesmė.

Lietuvių bendruomenės Apylin
kės valdybos pirmininkas A. 
Savickis savo kalboje priminė apie 
neseniai įvykusią 50 - ties metų 
sukaktį, kai 1944 metų birželio 
mėnesio 6 dieną sąjungininkai 
pradėjo didžiąją karo ofensyvą 
Europoje, kuri buvo karo pabaigos 
pradžia. Tačiau Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai, deja, karo pabaiga 
džiaugtis neteko. Jų nelaiminga 
lemtis tęsėsi dar ištisus penkias
dešimt metų, kol galutinai buvo 
išlaisvintos. Per tą laiką visos trys 
valstybės daug kančių patyrė, tapo 
ne tik materialiai, bet ir moraliai 
nuskurdusiomis. Kunigas meldėsi 
už mirusius tremtyje, prašydamas 
Dievą, kad mūsų tautos žmonių 
aukos nenueitų veltui, kad jos 
įtvirtintų tolimai ateičiai atgautą 
laisvę. Jo prašomi visi garsiai 
sukalbėjome „Tėve mūsų“.

Pabaigoje į mus kreipėsi Baltų 
Tarybos pirmininkas P. Ceka- 
nauskas. Jis padėkojo pastoriui 
Mušinskui ir kun. A. Savickiui už. 
maldas. Taip pat prisiminė, kad
nuo karo pabaigos mums teko 

•skaudžiai kentėti okupanto jungą, 
vylėsi, kad ateinantieji penkias
dešimt metų, nežiūrint gręsiančių 
pavojų dėl rusų armijos artumo, 
leis mums gyventi tikrai laisviems.

Buvo pranešta, kad Baltų Taryba 
veiks ir ateityje. ’Dėkodamas už 
atvykimą, pirmininkas Baltijos 
kraštų trėmimų minėjimą baigė.

VAKARIENĖ LABDAROS 
KONTEINERIO VAJUI

Labdaros vakarienė konteinerio 
vajui įvyko birželio 24 d. Jo 
iniciatorė ir vykdytoja, italų kalbos 
mokytoja suaugusiems, Milena 
Vico. Jai talkino V. Repševičienė ir 
E. Cižeikienė. Vakare dalyvavo 90 
žmonių.

ALB Pertho apylinkės pirmi
ninkas kun. A. Savickis pristatė 
panelęVico, papasakojo apie Lietu- 

Vą‘ MIRĖ
Gegužės mėnesio pabaigoje mirė 

Northame ' gyvenusi .lietuvė L. 
Drescherienė. A.a. L. Drescherienė ■ 
palaidota Northamo kapinėse.

Ilsėkis ramybėje.
i

Birželio 3 d. sulaukęs 81 metų 
amžiaus mirė a.a. Pranas Pakal
niškis. A.a. P. Pakalniškis palai
dotas birželio 7 d. Karrakatta 
kapinėse, katalikų sekcijoje.

Tebūna lengva jam Australijos 
žemė.

Praeitų metų pabaigoje p. D. Levic
kienė pranešė Australijos lietuvių 
fondui, kad Melburno priemiesčio 
mokykloje, kurioje ji mokytojauja, 
keičiami kompiuterių klasės aparatai. 
Seno modelio kompiuteriai buvo 
nurašyti ir, nors ir veikiantys, už poros 
dienų būtų buvę išmesti. Juos būtų 
galima, pranešta fondui, gauti už 
„ačiū“, bet atsiuntus oficialų prašymą 
ir patiems tuoj pat supokuojant ir 
išvežant. Dr. A. Kabaila, tuometinis 
Lietuvos garbės konsulas, paprašytas 
telefonu, tą pačią dieną iš Canberros 
išsiuntė mokyklai prašymą visą klasės 
aparatūrą padovanoti Lietuvos švie
timo reikalams.

Per tris dienas nuo D. Levickienės 
pranešimo buvo supokuotos, išvežtos 
ir sukrautos Melburno lietuvių na
muose 44 dėžės su kompiuteriais, 
atsarginėmis dalimis ir instruk
cijomis. Paprašius padėti, niekas 
neatsisakė: prie darbo prisidėjo skautai 
vyčiai, „Gintaro“ šokėjai, pora Lietuvių 
namų valdybos narių ir eilė pavienių 
žmonių. Rimas Skeivys, peržiūrėjęs 
gautus kompiuterius, parašė jų 
įvertinimą ir naudojimo galimybę, 
rekomenduodamas, kad šis kompiu
terių komplektas yra tinkamas tam 
tikriems mokslo tikslams. Visiems 
prisidėjusiems prie darbo asmeniškais 
laiškais g. konsulas dr. A. Kabaila 
padėkojo už darbą Lietuvos labui.

Sekančiu žingsniu reikėjo surasti 
mokyklą Lietuvoje, kuri galėtų šiuo 
komplektu naudotis, turint ne vien tik 
norųjį įsigyti, bet ir turint patalpas ir 
mokytojus specialistus. Iš patirties jau 
buvo žinoma, kad einant oficialiais 
keliais užtrunkama ilgai, o neretai ir iš 
viso negaunama atsakymo. Teko taip

ADELAIDĖS PENSININKAI SPORTUOJA

Adelaidėje turime aktyvių senjo
rų sportininkų. Tai jaunystėje buvę 
įvairių sporto šakų žaidėjai, vėliau 
sporto darbuotojai - vadovai.

Sulaukę pensininkų amžiaus, jie 
neatsisveikino su sportu. Daugelis 
jų pradėjo reguliariai žaisti stalo 
tenisą, lauko tenisą, golfą, kai kurie 
pasirinko bilijardą. Prisitaikyta 
prie naujų sąlygų, naujų sporto 
šakų ir žaidžiama toliau. Dabar 
žaidžiama ne dėl pergalių, apdo
vanojimų, tai žaidimas iš meilės 
sportui. Yra galvojančių, kad 
sulaukus pensinio amžiaus, pri
klauso poilsis, sportui reikia 
pasakyti sudiev. Tikri sportininkai 
įsitikinę, kad negerai tinginiauti 
prie televizijos, negalima sustingti. 
Stalo tenisą senjorai prie įvairių 
stalo teniso klubų žaidžia grupėje 
„virš keturiasdešimt“. Žaidžiama 
dienos metu. Žaidėjai įvairaus 
amžiaus. Daugiausia 65 - 75 metų.

velionė leido Mt. Henry senelių 
namuose. Laidojimo apeigas 
birželio 13 d. Karrakattos 
krematoriume atliko kun. A. 
Savickis.

f
Birželio 30 d. sulaukęs 87 metų 

amžiaus mirė a.a. Kristupas 
Dobrovolskis, paskutinius 8 metus 
buvęs Hillview senelių prie
glaudoje. Laidotuvės įvyko liepos 
4d. Fremantle krematoriume.

Ilsėkis ramybėje.
("Žinutės") 

-pat girdėti, kad nusiųsta labdara 
kartais užsiguli valstybės sandė
liuose. Kreipėmės į Adelaidėje dirbusią 
mokytoją iš Lietuvos p. D. Gusčiuvienę, 
prašydami tarpininkauti surandant 
mokyklą Lietuvoje, kuriai galėtų būti 
skiriama ši dovana. Atsakymą gavome 
balandžio pradžioje. Savo laiške 
Kaišiadorių vidurinės mokyklos direk
torius P. Zaveckas rašo: „Mokyklos 
bendruomenės vardu, prašau šiuos 
kompiuterius skirti mūsų mokyklai. 
Kompiuterius, kurių nebus galima 
panaudoti mokomajam procesui, 
panaudosime mokinių mokymui ir 
švietimui popamokiniu laiku“.

Didžioji darbo diena Melburno 
lietuvių namuose įvyko birželio 11 - 
ąją. Visas dėžes reikėjo atnešti iš 
pastogės, dalį perpokuoti, visas apjuosti 
sutvirtinant, užrašyti adresus ir 
pristatyti į priėmimo salę. Šį kartą 
Australijos lietuvių fondo valdybai 
pagalbon atėjo „Gintaro“ šokėjai, keli 
jų tėvai ir „Talkos“ valdybos nariai. 
Melburno katalikių moterų draugija, 
organizavusi šio talpintuvo išsiuntimą, 
padarė nuolaidą ALF labdaros siuntai, 
paimdamos tiktai persiuntimo savi
kainą. Nuoširdi padėka joms ir visiems 
pagalbininkams.

Pokavimo ir persiuntimo išlaidas iš 
palūkanų padengė AL fonde esantis 
Nadieždos - Valerijos Butkuvienės 
atminimo fondas - jos atminimui 
pagerbti skirta lenta pasipuoš Kai
šiadorių vidurinės mokyklos kompiu- 
teriųklasė. Šio atminimo fondo įsteigėjo 
Kazimiero Butkaus dovana atliks 
svarbią ir reikšmingą paskirtį, at
nešdama paramą Lietuvos švietimui, 
o tuo pačiu Lietuvos atsistatymui ir 
Lietuvos ateičiai.

Gabrielius Žemkalnis

Vienas kitas yra jaunesnio am
žiaus, tačiau yra turinčių ir 80 
metų. Savaitgaliais įsijungia 
daugiau jaunų žaidėjų. Kai kurie 
žaidėjai žaidžia net po keturias 
'dienas savaitėje. Žaidimo tikslas, 
kaip jau minėjau, ne laimėjimai. 
Svarbiausia būti aktyviam, nenuo
bodžiauti, praleisti laiką tarp 
vienminčių. Trumpai pasakius - 
daužant kamuoliuką kovojama su 
senatve, su svoriu, su „artraičiais“ 
ir kitomis negaliomis.

Aktyvūs yra bilijardo žaidėjai. 
Geras jų būrys penktadienių 
popietėmis renkasi Lietuvių na
muose pabendrauti ir pažaisti. 
Golfo ir lauko teniso žaidėjai taip 
pat aktyvūs, nors, jie daugiausiai 
žaidžia pavieniui. Taigi Adelaidės 
senjorai sportininkai lengvai 
senatvei nepasiduoda. Sportas ir 
vyresniame amžiuje suteikia daug 
naudos ir džiaugsmingų akimirkų. 
Atrodo, kad ir gydytojai nesibara 
už tokias išdaigas. Jaunystės 
nesusigrąžinsime, tačiau daug 
linksmiau pensininkų dienas leisti 
nepamirštant sporto.

B. Nemeika

MIRĖ
Gauta žinia, kad liepos 27 dieną 

savo bute Sydnėjaus priemiestyje 
Glebe'je rastas miręs Alfonsas 
Bakšys.

Inf.
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
"NUŠALINTOS PERSONOS"
SYBNtJMIS LIETUVIŲ KLUBO SCENOJE

£■ Jonaitienė

Kartais einant svetimo miesto 
gatve, nepažįstamas duris įstrižu 
brūkšniu perkirtęs saulės spin
dulys, ar nepažįstamo medžio lapų 
sumirgėjimas staiga nukelia į kitą 
laiką, kur viskas pažįstama ir sava, 
nors negali pasakyti ar tikrai 
išgyventa, ar tik išsapnuota.

Šitokį iš vietos ir laiko atplėšimą 
išgyvenau Liudvikos Apinytės ir 
Ron Popenhagen sukurtame ir 
Kansas universiteto studentų 
išpildytame spektaklyje „Nušalin
tos personos“, oastatytame š. m. 
liepos 17 d. Sydnėjaus lietuvių 
klube.

Rūpestingai paruoštoje progra
moje pasakyta, kad veiksmas 
vyksta Vilniuje, 1991 m. sausio 7 - 
14 dienomis. Prancūzijoje gimusi ir 
užaugusi lietuvaitė aplanko gimi
naičius Vilniuje. Per viešėjimo 
savaitę senolė viešniai pasakoja 
skaudžią savo gyvenimo istoriją, 
kuri drauge yra ir paties Vilniaus 
dvidešimto amžiaus istorija: artima 
kaimynystė skirtingomis kalbomis 
šnekančių žmonių, besikeičiantys 
užkariautojai, persekiojamų dras
koma kasdienybė, ilgametė oku
pacija, išsiskyrimai, išvežtųjų 
kančios, pasilikusių sielvartas, 
nenuslopinamas laisvės troškimas 
ir, pagaliau, išsivadavimo džiu
gesys.

Senolės pasakojimo pradžioje 
kaimynės draugės lietuvaitė Aldo
na ir žydaitė Rachelė dalijasi 
jaunystės paslaptimis ir svajonėmis 
apie meilę ir ateitį. Vėliau Aldona 
išteka už Algirdo, Rachelės mylimas 
Danielius iškeliauja studijuoti į 
Paryžių, o Rachelė žūva per 
pogromą. Aldona ir Algirdas 
pasilieka gyventi lenkų užimtame 
Vilniuje, kuria šeimą. Ateina 
sovietai, vokiečiai, vėl sovietai. 
Daug saviškių, palikę namus ir tapę 
klajokliais, ieško kur prisiglausti. 
Krašte pasilikusi Aldonos šeima 
išdraskoma: Algirdas kenčia išvež
tas į Sibirą, Aldona kenčia pasilikus, 
laukdama retų laiškų, kol ir jie 
sustoja, o ateina tik žinutė apie 
žuvusį. Bėga metai, keičiasi laikai, 
Lietuva vėl tampa nepriklausoma 

Viena is scenų

ir Vilnius jos sostinė! 1991 metais 
Aldona sulaukia jaunos iš Pary
žiaus atvažiavusios giminaitės 
Nijolės.

Išklausiusiai senolės pasakojimų 
Nijolei ir pačiai tenka patirti 
žmogaus žiaurumą žmogui Kruvi
najame Sausio 13 - sios Sekma
dienyje. Su kitais ir ji budi prie 
Parlamento rūmų, mato tankų 
sutraiškytuosius. Kokiame amžiuje 
gyvename? klausia, kokiame 
šimtmetyje?

Regis neįmanoma tiek daug 
įvykių ir išgyvenimų papasakoti 
per nepilnas dvi spektaklio valan
das. Už tai jie ne tiek pasakojami, 

Dar vienas gyvasis paveikslas

kiek perduodami užuominomis, 
simboliais, judesiu, mimika ir 
kauke. Žiūrovas ne logiškai išdės
tytos istorijos klausosi, bet neju
čiomis tampa įtrauktas į tiesioginį 
įvykių išgyvenimą: išnyksta vietos 
ir laiko atstumai, susilieja dabartis 
su praeitimi, sapnai su tikrove. 
Skepetos užrišime ir ištiestų rankų 
tolėjime pasijaučia visų išsiskyrimų 
skausmas; galva sukasi jaunat
viškame cirko klounų šokyje; kartu 
klajojama su iš Chagall‘io paveikslo 
išlipusiu žmogeliu, per pasaulį ant 
kupros nešiojančiu prarastų namų 
atminimą.

Spektaklio Aldoną, kaip ir tikro
vės Lietuvą, visada traukė Vakarai,

Kansas universiteto aktoriai pastatę "Nušalintas personas”. Antra ir ketvir
tas iš kairės - veikalo autoriai ir režisieriai Liuda ir Ron Popenhagenai.

o gyvenimas stūmė į Rytus. Pro
gramos užrašuose autoriai primena 
Vilniaus geografinę padėtį: beveik 
tokiame pat atstume nuo Berlyno, 
kaip nuo Maskvos, pačioje dviejų 
kultūrų sankryžoje. Aldonos gyve
nimo tragišką tikrovę nulėmė 
užkariautojai atėję iš Rytų, gal 
todėl jos ilgesys nepažįstamus 
Vakarus nudažė grožio ir džiaugs
mo iliuzijų spalvomis. Scenoje tai 
išreiškiama Paryžiaus įvaizdžiais: 
išdykauja ir intelekto gudrybėmis 
viens kitam svaidosi studentai; su 
Bohemos draugais linksminasi 
vilniškis dailininkas Danielius, (o 
gal tai pats Marc Chagall?..), kol jį 
nelauktai sustabdo žuvusios Ra
chelės atminimas; farsiškai lin
ksmą žaidimą absurdiškų žodžių 
rimais seka klasiškos formos, 
nostalgiškas Baudelaire'o eilėraštis 
„Kvietimas į kelionę“ (Mon enfant, 
ma soeur...)

„Nušalintos personos“ - ne vien 
lietuviai. Šiandien pasaulyje jų 
visuose žemynuose klajoja mili
jonai. Šalia gyvenantys skirtingų 
kalbų, skirtingų religijų, ar skirtin
gos rasės žmonės neapkenčia vienas 
kito, žudo, stumia laukan - buvusioj 
Jugoslavijoj, Airijoj, Afrikoj, Kom- 
bodijoj ir dar kitur, ir dar, - be galo.

Spektaklio Aldona - moteris, gyvybę 
atnešanti ir saugojanti motina, - 
tampa simboliu ne tik Vilniaus, bet 
ir visų kitų miestų ir kraštų, kurių 
išlikimui reikia išmokti pakęsti 
skirtingumus ir su meile nugalėti 
žmogaus neapykanktą žmogui. Kai 
jos keturi vaikai gimtąjį miestą 
vadina skirtingai rašomais vardais 
- Vilnius, Vilna, Wilno, Wilna - ir 
dėl to puola vienas kitą mušti, ji 
atskuba taikyti, priminti, kad ji 
visiems motina ir visi turi teisę 
savo kalboje jos šauktis. O ji pati - 
lietuvaitė katalikė - draugę Rachelę 
palydėdama, laiko rankoje rožančių 
ir garsiai kartoj a žydišką laidotuvių 
maldą.

Spektaklyje nenaudota deko
racijų, specialių šviesų, grimo. Puiki 
vaidyba sukūrė vietovaizdžius, 
laiką ir asmenis. Nuotaikas ryškino 
rūpestingai parinkta muzika. 
Jaudinančiai nuskambėjo ame
rikiečių' merginų lietuviškai su--- 
dainuotos dainos: „Oi, žiba žibu
rėlis“ ir „Graži tu, mano brangi 
Tėvyne“. Scenoje pasirodė 15 
asmenų. Autoriai ir režisieriai: 
Liudvika Apinytė ir Ron Popen
hagen. Kiti aktoriai: Kansas 
universiteto studentai.

Šio puslapio nuotraukos A. Burneikio.

Nutilo mylimos Mamytės, močiutės, promočiutės balsas. 
Užgęso linksmos akys ir šypsena veide.

Paliko tylūs, liūdni namai ir nepamirštamas užgesintų 
žvakių kvapas...
PADĖKA

1994 m. gegužės mėn. 24 d. iškeliavus amžinybėn
A. t A. Matildai Gečiauskienei

nuoširdžiai dėkojame:
Enfield parapijos klebonui kun. Camalieri už paskutinių 

šv.Sakramentų suteikimą. Kun. Povilui Martūzui už Rožinio 
pravedimą, atlaikytas šv. Mišias bažnyčioje, celebruojant kartu 
su kun. Camalieri, ir palydėjusiam Mamytę į amžino poilsio 
vietą. A. Kramiliui už vargonavimą ir pasakytą atsisveikinimo 
kalbą Sydnėjaus lietuvių bendruomenės vardu.

Choro „Daina“ giesmininkams už giedojimą. Visiems ir vi
soms už užprašytas šv. Mišias už a.a. Matildos vėlę, atsiųstas 
gėles į namus ir vainikus į bažnyčią.

Visiems išreiškusiems užuojautą žodžiu, kortelėmis, per 
spaudą, taip pat aukojusiems vietoje gėlių „Mūsų Pastogei“. 
Visiems už Mamytės aplankymą namuose, leidžiant jai pasku
tines savo gyvenimo dienas ir valandas. Genutei Kasperaitienei 
ir jos padėjėjoms už pagamintą šermenų maistą. Danutei Gul
binienei, Loretai ir Ditai už pyragus.

Širdingas ačiū, ačiū visiems tėvynainiams taip gausiai 
palydėjusiems a.a. Matildą į kapus.

Ilsėkis ramybėje, brangi Mamyte, Dievo prieglobstyje.
Liūdintys duktė Ona Grosienė, 

Bnmeikitį šeima ir giminės

"Mūsų Pastogė" Nr. 3019948.1 psl.5
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ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS
Liepos 24 d., sekmadienį, į 

Sydnėjaus lietuvių namų viršutinę 
salę susirinkęs gausokas klausytojų 
būrys su susidomėjimu išklausė 
Nijolės Bižytės laisvai, pasikal
bėjimo forma pristatytą atsimi
nimų, įspūdžių ir vaizdų pynę išjos 
trijų metų savanoriško neapmo
kamo darbo Lietuvos mokyklose.

Pradėjusi darbą Kaune tuoj po 
1991 metų Sausio įvykių, Nijolė 
dar pati turėjo progos šalinti 
senosios mokyklos klasės sienų 
dekoracijas, kaip Lenino paveiks
lus. Jai dar teko ieškoti tinkamesnių 
jos dėstomo dalyko, anglų kalbos, 
vadovėlių, nes iki tol vartotieji 
kiekviename iliustraciniame saki
nyje liaupsino rusiškai - sovietinę 
sistemą.

Nijolės akimis klausytojai išgyve
no didžiulę pažangą, pasiektą kai 
kuriose švietimo srityse, lėtą 
progresą kitur, piktinosi įsiga
lėjusios biurokratijos nepaslan
kumu.

Gyvai pristatytos eilinio gyventoj o 
nuotaikos, jų vargai, psichologija, 
įsigalėjusios ydos, kasdieninio 
Lietuvos gyvenimo kuriozai, pavyz
džiai tiek iš pasiaukojančio patrio
tizmo, tiek iš absoliutaus sava
naudiškumo, svetimo turto, ypač 
valstybinio, negerbimo.

Nijolė pakartojojau daug kartų iš 
kitų girdėtą įspėjimą, kad neapsi
moka kreipti šalpą ar veiklos 
■projektus į centrines įstaigas. 
Projektai ten užšąlą, siuntos stovi 
neatidarytos, nepaskirstytos. Veik
la, parama turėtų būti nukreipta 
perpažįstamus, patikimus ryšinin
kus.

Paskaitininkė įspėjo, kad Lietuvai 
nedaug naudos atneš siunčiamos 
piniginės dovanos, o tik įgyvendins 
„cargo cult“ mentalitetą.

Priešingai, ji tačiau ragino dosniai 
remti konkrečiai pristatytus pro
jektus, kada mums bus aiškiai 
nurodoma, kas ir kodėl už prašomą 
paramą bus įsigyjama.

Paskaita klausytojams leido iš 
arčiau įsijausti į kasdieninio 
Lietuvos gyvenimo vaizdą tiek 
mokyklose, tiek už mokyklos sienų 
bei ypač įvertinti Nijolės Bižytės su 
kaupu atiduotą duoklę priaugančiai 
Lietuvos kartai. V. P.

PATIKSLINIMAS
„Mūsų Pastogės“ korespondentas, 

aprašydamas Valstybės šventę Sydnė- 
juje (žiūr. „M.P.“ Nr. 29), klaidingai 
įžiūrėjo Birutę Aleknaitę“Dainos“ choro 
ketvertuke. Birutė tuo metu viešėjo 
Lietuvoje, o scenoje dainavo Jolita 
Burneikytė. Abiejų chorisčių atsi
prašome. V. P.

[lietoVOS SAVAITĖS fiPŽVfiLGfi
Atkelta iš 2 psl.

reformų ir savivaldybių reikalų 
ministras Laurynas Stankevičius 
pranešė, kad realus atlyginimas 
birželio mėnesį, lyginant su gegužės 
mėnesiu, išaugo 1,9%. Vidutinis 
atlyginimas per mėnesį išaugo nuo 
348 litų iki 364 litų. Vidutinė 
senatvės pensija, kaip ir praėjusį 
mėnesį, liko 114 litų. Minimali 
pensija 95 litai. Vidutinis mėnesio 
atlyginimas pelno siekiančiose 
įmonėse buvo 459 litai, o biudže
tinėse organizacijose tik 291 litas, 
ir jaučiamas didelis tuo nepasi
tenkinimas. Biudžete turimos lėšos 
.neleidžia algų pakelti.

Buvusi ministrė pirmininkė Kazi
miera Prunskienė, kuri šiandien 
vadovauja savo pačios įkurtam 
Lietuvos - Europos institutui, 
Laisvosios Europos radijui pareiš
kė, kad ji patebi ekonominį smu
kimą ir stabilizaciją. Krito žmonių 
pragyvenimo ir vartojimo lygis. 
Stiprėja privatus sektorius. Litas 
stabilus dolerio atžvilgiu, bet vidaus 
rinkoje jis devalvuojamas. Tai 
sukelia įtampą Lietuvos pinigų 
sistemoje ir sunku tikėtis, kad 
valstybė tai ilgai atlaikys. Užsienio 
investicijos labai žemos dėl valdžios 
nestabilumo, nuolat keičiamų 
ekonominių įstatymų, muitų mo
kesčių kaitaliojimo ir lito stabilumo 
per trumpą laiko tarpą.

Palyginus su kitomis Baltijos 
valstybėmis Lietuva vis toliau 
atsilieka.

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Liepos pradžioje Anykščiuose 
įvyko keturias dienas trukęs
"Mūsų Pastogė" Nr.30 1994.8.1 psl

Pasaulio lietuvių bendruomenės 
kraštų atstovų suvažiavimas, kurio 
tema buvo „Užsienio lietuvių 
šiandieninė padėtis ir bendra
darbiavimas su Lietuva“. Buvo 
svarstomi opūs klausimai, liečian
tys Lietuvą ir išeiviją, pilietybės, 
pagalbos (materialinės ir techni
nės), turto grąžinimo ir kt. Tokių 
kontaktų būta ir praeitais metais. 
Tačiau šį kartą tai buvo oficialus 
susitikimas, dalyvaujant Pasaulio 
lietuvių bendruomenei ir jos 
pirmininkui Br. Nainiui.

Pasisakymų metu išaiškėjo, kad 
nei latviai, nei estai neturi problemų 
tarp išeivijos ir krašto. Turėta pilie
tybė išeivijai buvo automatiškai 
atstatyta. Ją buvo nutraukęs 
okupantas, norįs pavergti ar net 
sunaikinti Baltijos tautas. Kaip 
žinome, PLB svarbiausias užda
vinys yra lietuvybės išlaikymas 
išeivijoje. Pilietybės suteikimas ir 
laisvas bendradarbiavimas su 
kraštu būtų pats efektyviausias 
būdas, sakė pirm. Br. Nainys. Be 
to, tai įgalintų laisvą išeivių 
investiciją į Lietuvą.

Prof. Feliksas Palubinskas yra 
Lietuvai daug pasidarbavęs. Jis 
Kaune vadovavo verslo valdybos 
kursams. Jo nuomone, Lietuvai 
galėtų būti naudingi daugelis 
užsienio lietuvių. Tačiau sunku 
jiems rasti vietą. Laisvosios Euro
pos radijui jis pasakė, kad esama 
psichologinių barjerų, kurių nega
lima net nusakyti. Ypač didelė 
konkurencijos baimė. Dr. Kazys 
Ambrozaitis pasakė, kad užsienio 
lietuvių bandymai pasiūlyti savo 
profesines paslaugas neranda 
atgarsio Lietuvoje.

Spaudai paruošė 
fr Anskis Reisgys

Mielam nariui
A. t A. LEONUI PETRAUSKUI 

mirus, jo žmoną Vidą, dukras ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia ir drauge liūdi

Sydnėjaus sporto klubo
 ’ "Kovo" golfo sekcija

A. t A. dr. LEONUI PETRAUSKUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia dukroms Jūratei ir

Kristai, jų šeimoms ir liūdinčiai žmonai Vidai
Vytautas Stelemėkas

Mielam bičiuliui
A. + A. LIUKAI PETRAUSKUI 

mirus, širdingai užjaučiame jo žmoną Vidą, dukras Jūratę 
ir Kristiną su šeimomis ir visus artimuosius.

Eugenija Bliokienė
Tamara ir Benius Vingiliai

Mielam klubo nariui
A. + A. LEONUI PETRAUSKUI

mirus, jo žmonai Vidai ir šeimai nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Sydnėjaus lietuvių
klubo valdyba

Pagerbdami

A. + A. dr. LEONĄ PETRAUSKĄ,
Vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojo:

K. ir L Bagdonavičiai - $30, D. ir S. Skoruliai - $20,
V. ir B. Barkai - $20, ' M. ir A. Reisgiai - $20,
J. ir V. Deikai - $5 N. ir L Venclovai - $30.

Pagerbdamas
A. t A. dr. LEONĄ 

PETRAUSKĄ
vietoje gėlių "Musų Pastogei" aukoju 25 dolerius.

Vytautas Stelemėkas

Pagerbdami
A. t A. dr. LEONĄ 

PETRAUSKĄ
vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 15 dolerių.

Danutė ir Jurgis Karpavičiai

A. t A. VYTAUTUI BUKEVIČIUI 
iškeliavus į amžiną poilsį, žmoną Mildą ir sūnų Ričardą 

nuoširdžiausiai užjaučiu.
Bronė Ropienė

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 50 dolerių.
Jonė Žvirgzdiiiienė - Mačiulis, 

Nijolė ir Vytas Salkūnas su šeima

Pagerbdami
A. t A. VYTAUTĄ BUKEVlClŲ,

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dolerių.
Daiva ir Dan Bieri, 

Marija Labutienė
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MŪSŲ MIRUSIEJI_______ _____________
Dr. LEONĄ PETRAUSKĄ

iM.TIlfcUS AMŽINYBĖN
Liepos 18 dieną, 11 vai. vakare dr. 

Leonas Petrauskas amžinai atsi
sveikino su šiuo pasauliu. Iškankintas 
vėžio ligos, jis mirė savo namuose 
Engadinėje, žmonos Vidos ir dukterų 
globoje.

Dr. Petrauskas gimė 1919 metais 
kovo 17 d. Augo plačiai Lietuvoje 
žinomoje Petrauskų šeimoje. Jo motina 
buvo visiems gerai pažįstama Kauno 
dramos teatro aktorė Elena Žalin- 
kevičiūtė, o patėvis garsusis Lietuvos 
tenoras Kipras Petrauskas.

Baigęs vokiečių pradžios mokyklą, 
dr. Petrauskas - Liuką, kaip jis buvo 
žinomas draugų tarpe - toliau mokėsi 
„Aušros“ berniukų gimnazijoje, kurią 
baigė 1937 metais.

Tais pačiais metais įstojo į Karo 
mokyklą, iš kurios išėjo jaunesnio 
leiten»nto laipsniu. Tai buvo 18 - toji 
aspirantų laida.

Nežiūrint to, kad Liuką augo meni
ninkų šeimoje, jį daugiau traukė 
medicinos mokslai ir 1938 metais jis 
įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto 
medicinos fakultetą. Gerai išlaikęs 
visus egzaminus, 1943 metais birželio 
mėnesį įgijo medicinos gydytojo vardą, 
ėmėsi specializuotis chirurgijoje.

1944 metais gavo praktikos teises. 
Jau būdamas universitete jis pasi
žymėjo, kaip jaunas, gabus būsimas 
gydytojas ir buvo paskirtas demon
strantu anatomijos prozektoriume,kur 
mokė kitus studentus.

Dar studijuodamas 1940 metais 
Liuką vedė pirmąją savo meilę, kurso 
kolegę Gražiną Strimaitytę. 1944 
metais jiems gimė vyresnioji duktė 
Jūratė.

Artėjant rusų frontui, visa Pet
rauskų šeima pasitraukė į Austriją, o 
vėliau į Vokietiją. Čia Liuką dirbo 
gydytojo darbą - pradžioje Linzo 
ligoninėje, vėliau ėjo stovyklos gydytojo 
pareigas Vollengen ir Ludwigsburge.

1948 metais emigravo į Australiją. 
Gražina su dar visai mažyte Jūrate 
atvyko tik už metų. Australijoje teko 
atlikti privalomą darbą, Liuką buvo 
paskirtas į „Repatriation“ Concordo 
ligoninę „orderlio“ pareigoms, t. y. 
nešiojo puodus, valė tualetus, keitė 
nešvarias lovas.

Tuo metu australų valdžia buvo, 
išleidus naują įstatymą, kuriuo 
Europos medicinos gydytojai gavo 
leidimą dirbti taip vadinamais „Regio
nai medical officers“, t. y. dirbti tose 
vietovėse, kur australai gydytojai 
nenorėdavo važiuoti. Liuką pasinau
dojo ta proga ir 1950 metais išvyko į 
Naująją Gvinėją. Tais pačiais metais 
gimė jaunesnioji dukra Krista.

Darbas Naujojoje Gvinėjoje nebuvo 
lengvas, bettuo pačiu ir įdomus. Reikėjo 
būti ne tik medicinos gydytoju, bet ir 
priimti komplikuotus gimdymus, 
nusimanyti tropinėse ligose, daryti 
sunkias operacijas, prieš akis pasidėjus 
chirurgijos vadovėlius, nusimanyti 
odos ligose ir net traukti dantis. Sąlygos 
buvo primityvios irspecialistųpagalbos 
nesulauksi.

1957 metus Liuką praleido Syd- 
nėjuje. Čia jis lankė Sydnėjaus 
universitetą ir išlaikęs egzaminus, gavo 
diplomą iš „Tropinių ligų medicinos ir 
higienos“.

Naujojoje Gvinėjoje jis turėjo progos 
bendradarbiauti su Nobelio premijos 
laureatu čekų mikrobiologu dr. Gaydu- 
scek ir lietuviu dr. Žygu, kurie tuo. 
metu tyrinėjo tarp vietinių paplitusią 
mirtiną ligą kuru - kuru.

A. a. Leonas Petrauskas

Beveik trylika metų išgyvenusi 
Naujoje Gvinėjoje, Petrauskų šeima 
grįžo atgal į Sydnėjų. Liuką netruko 
įsijungti į medicininę praktiką Enga
dinėje irjoje dirbo beveik iki patmirties.

Po sunkios ligos, 1988 metų gale mirė 
jo mylima žmona Gražina.

Dr. Petrauskas mėgo savo profesiją, 
domėjosi medicinos progresu, buvo 
darbštus ir sąžiningas gydytojas, 
naudojosi dideliu pasisekimu žmonių 
tarpe. Pas jį, ypač lietuviai pacientai 
važiuodavo net iš tolimų Sydnėjaus 
apylinkių. Ieškojo jie jo patarimo ir 
gydymo. L. Petrauskas didžiavosi savo 
šeima, dukromis ir anūkais, o ypač 
savo patėviu Kipru Petrausku. Mes, 
dažnai būdami jo vaišinguose namuose, 
klausydavome Kipro įdainuotų plokš
telių.

1990 metų kovo mėnesį Liuką vedė 
vaikų ligų gydytoją iš Lietuvos Vidą 
Pušaitę. Su Vida jis praleido labai 
gražius, šiltus ir laimingus keturis 
metus.

Be medicinos Liuką turėjo ir kitų 
interesų. Jis domėjosi muzika, menu, 
politika. Nuo pat jaunystės aktyviai 
sportavo. Dar Lietuvoje jis jau buvo 
jaunių plaukimo čempionas. 1937 
metais Rygoje ir 1938 metais Kaune 
dalyvavo Europos krepšinio pirme
nybėse, kaip Lietuvos krepšinio 
rinktinės narys. Lietuvos rinktinė tais 
metais kaip tik laimėjo Europos 
krepšinio čempionų vardą.

Grįžęs iš Naujosios Gvinėjos, Liuką 
atgaivino pamėgtą sklandymo sportą. 
Jau Lietuvoje jis lankė Nidos sklan
dymo mokyklą. Čia jis išlaikė reikiamus 
sklandymo egzaminus ir tapo sklan
dymo instruktorium, dalyvaudavo 
varžybose. Už aukščiausią pakilimą ir 
tolimiausią nuskridimą (508 km) jis 
buvo apdovanotas auksiniais sparnais 
su dviem briliantais. Neapsiribojo jo 
sportiniai interesai vien tik sklandymu, 
išlaikė ir privataus piloto egzaminus, 
gavo leidimą skraidyti "Cessna" 
lėktuvais. Nepamiršo jis ir savo 
mieliausio golfo. Visuomet aktyviai 
dalyvavo „Kovo“ golfininkų pir
menybėse, dar praeitų metų gale, jau 
pavargęs nuo sunkios vėžio ligos, 
lietuvių golfo pirmenybėse jis laimėjo 
pirmą vietą (Grade B).

Reiškiame giliausią užuojautą 
mylimai žmonai Vidai, dukroms 
Jūratei ir Kristai, anūkams Liukai ir 
Ksanai, taip pat seseriai Aušrai 
Lietuvoje.

Ilsėkis ramybėje, brangus jaunystės 
drauge, mes ilgai Tavęs nepamiršime.

LB.

A.+ A. LEONUI PETRAUSKUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai Vidai ir šeimai.

Irena ir Algis Rudaičiai

Mielam nariui
A. t A. LEONUI PETRAUSKUI

mirus, jo žmoną Vidą, dukras ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia ir drauge liūdi

Sydnėjaus sporto klubo
"Kovo" golfo sekcija

A. + A. dr. LEONUI PETRAUSKUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia dukroms Jūratei ir 

Kristai, jų šeimoms ir liūdinčiai žmonai Vidai
Vytautas Štelemėkas

Sydnėjaus lietuvių sodybos gydytojui
A., t A. LIUKAI PETRAUSKUI

mirus, jo žmoną Vidą, dukras Jūratę ir Kristiną bei 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia

SLMSD - jos valdyba

Mielam bičiuliui
A. t A. LEONUI PETRAUSKUI

mirus, jo žmoną Vidą, dukras Jūratę ir Kristiną su šeim
omis nuoširdžiai užuojaučia

Danutė ir Jiu-gis Karpavičiai

Mielam
A. + A. LEONUI PETRAUSKUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiu jo žmoną Vidą, dukras 
Jūratę ir Kristiną, ir visus artimuosius.

Milda Bukevičienė

A. + A. dr. LEONUI PETRAUSKUI
mirus, žmonai Vidai, dukroms Jūratei ir Kristinai, ir 

visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia
Janina ir Vytautas Deikai

Brangiam draugui
A. + A. LEONUI PETRAUSKUI 

mirus, žmoną Vidą, dukras Jūratę ir Kristiną bei visus 
artimuosius užjaučiame ir kartu liūdime.

Nijolė ir Irvis Venclovai su šeima

Mielam Sydnėjaus lietuvių sodybos 
bičiuliui - gydytojui

Dr. LEONUI PETRAUSKUI
mirus, nuoširdžią užuojautą žmonai Vidai, dukroms

Jūratei ir Kristinai, giminėms ir artimiesiems reiškia
Lietuvių sodybos

sodybiečiai

A. t A. LEONUI PETRAUSKUI 
mirus, žmonai Vidai, dukroms Kristinai ir Jūratei reiš

kiame nuoširdžią užuojautą.
Dalia ir Vytautas Donielos

A. + A. LIUKAI PETRAUSKUI
mirus, nuoširdžią užuojautą žmonai Vidai, dukroms 

Jūratei ir Kristinai reiškia
Ona Barzdienė ir
Jūratė Traškienė
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SYDNEJUJE
METINIS SUSIRINKIMAS

Sydnėjaus lietuvių moterų socia
linės draugijos metinis susirinki
mas įvyks rugpjūčio mėn. 14 d., 
sekmadienį, 2 vai. po pietų Lietu
vių namuose Bankstowne.

Kviečiame visas draugijos nares 
ir prijaučiančias kuo gausiau daly
vauti.

Bus renkamas nario mokestis ir
priimamos naujos narės. Po susi
rinkimo vaišinsimės kavute su 
pyragais ir pabendrausime.

SLMSGD - jos 
valdyba

SPAUDOS ATGAVIMO MINĖJIMAS SIDNĖJUJE
Pranešame, kad Lietuvos spaudos atgavimo minėjimas įvyks rugpjūčio 

7 dieną, 2 vai. Sidnėjaus lietuvių namuose.
Paskaitą skaitys p. Elena Jonaitienė. Dalyvaus iškiliausios mūsų 

literatūrinės ir meninės jėgos.
Nuoširdžiai kviečiame visus gausiai dalyvauti minėjime.

Sidnėjaus lietuvių katalikų
kultūros draugijos valdyba

CANBERRA
PARAGINIMAS ŽIEMOS 

SPORTO MĖGĖJAMS
Canberros lietuvių sporto klubo 

"Vilko" valdyba primena, kad sli
dininkai, norintieji dalyvauti žie

mos sporto šventėje 1994 m. rugsėjo 
mėn. 10 - 11 dieną turi užsire- 
gistruotiiki 1994 m. rugpjūčio mėn. 
12 d. Kaip j au buvo paskelbta "Mūsų 
Pastogėje" ir "Tėviškės Aiduose”, 
kad šventė įvyks Blue Cow Moun
tain Resort ir registracijos mokes
tis asmeniui 20 dolerių. Čekius 
rašyti: Vilkas Sport Club ir pasiųsti 
P. Gružauskui, 5 Pelsart St., Red 
Hill, 2603ACT. Jeigu nesusidarytų 
20 slidininkų, sporto šventė turės 
būti atšaukta. Žiemos sporto vado
vas yra Mindaugas Mauragis. No
rintieji gauti daugiau informacijos 
skambinkite tel. (06) 286 2447.

Canberros sporto klubo 
"Vilkas" valdyba

AUKOS
Lietuvos politinių kalinių ir trem

tinių sąjungai aukojo:
50 dol. - Zumerių šeima,
20 dol. - P. Adomavičienė,
100 dol. - B. Viduolis.
Jei kas nors dar nėra gavęs 

užsakytų LKA - vų ar "Tremtinio", 
prašau pranešti. Malonėkite1 pridėti 
pašto ženklą ir sau adresuotą voką 
atsakymui.

Dėkoju už aukas.
V. L. Mačys

LPKT atstovas Australijoje

Prašom nepamiršti 
užsimokėti

99Mūsų Pastogės66 
prenumeratą.

r""""'"""""""""""""""""""1""'!
SKRISKITE FINAIR LINIJA

Į RYTŲ EUROPĄ, RYGĄ, TALINĄ AR VILNIŲ 
Bilieto kaina tik $1870 

(skrendant nuo 1.10-15.11 1994) 
PASIKVIESKITE SflVO GlMiMfllClUS/DRflUGUS Į 
fKISTRflLIJfl. MES PARINKSIME JUMS GERIAU

SIOS VERTĖS ORO KELIONĖS BILIETUS.

JEI JŪS KELIAUJATE Į Honolulu
/Los Angeles/, Niujorką / Tel Avivą 
arba aplink pasaulį, mes galime jums padėti.

Susitikite su specialistais:
GATEWAY TRAVEL

PTY. LTD.

48 The Boulevarde, Strathfield-2135 
Tel. (02) 745 3333. Fax (02) 745 3237 
b*0- 2 TA 000 888 ACN 001 344 323 
BALTUOS KELIONĖJ EKSPERTAI

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction +
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

Prašome klubo narius, dar nesumokėjusius šių metų nario mokesčio 
($20), tai atlikti artimiausiu laiku.

I 
I
I

...J...... 8(ĮSIDĖMĖTINOS DATOS LIETUVIŲ KLUBE)

I Rugpjūčio 30 -21 d. d. kultūrinis savaitgalis - Mugė |
Spalio 1 d. Klube nfetigis balius j

Ketvirtadieniais klube vyksta biSJardo varžybos.
i Pradžia 7.30 popiet. Besidomintys kviečiami dalyvauti

——........................................ ... T""" y— ■ ■ ■ ■  ----------

KLUBO VALGYKLA VEIKIA |
.......................... .... ■....... ........ ....... ......... 1

Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 
nuo 6 iki 9 vai. popiet 

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet

PADĖKA
Mielieji tautiečiai,
A. Mončio kūrybinio palikimo 

išsaugojimo fondo, A. Mončio 
artimųjų vardu nuoširdžiai dėko
jame Jums už tokią didelę, reikalin
gą ir laiku suteiktą paramą galerijos 
patalpų rekonstrukcijos darbams 
atlikti. Dėkojame visiems, kurie’ 
organizavo, ruošė, dalyvavo, aukojo 
savo jėgas, laiką, sugebėjimus, 
pinigus. Jūsų geranoriškumas 
padės mums išsaugoti ir eksponuoti 
Antano Mončio kūrinius. Netikėta 
ir džiugu, kad tiek daug rėmėjų yra 
tolimoje Adelaidėje, tuo pačiu 
skaudu, kad jų neturime čia pat, 
Lietuvoje, nors laikai ęlabar yra 
sunkūs ir iš dalies tai suprantame. 
Kad Jūsų parama labai reikalinga 
ii' kokiems konkretiems darbams 
jie bus artimiausiu metu panaudoti, 
papasakojome ir parodėme p. V. 
Ratkevičiui, kuriam esame labai 
dėkingi, net į pačią busimąją 
galeriją Palangoje atvežusiam ir 
įteikusiam Jūsų dovaną. Aplan
kas, kuriame pasirašė visi Ade
laidės rėmėjai, bus išstatytas 
garbingoje A. Mončio galerijos

vietoje, kad visi lankytojai žinotų, 
jog esate prisidėję prie šio skulp
toriaus kūrybos palikimo išsau
gojimo, jo vardo garsinimo.

Linkime visiems stiprios svei
katos, visokeriopos sėkmės, o A. 
Mončio galerijoje, t. y. S. Daukanto 
gt. 16 Palangoje Jūs visada būsite 
laukiami kaip garbingi svečiai!

A. Mončio kūrybinio 
palikimo 

išsaugojimo fondas

| | AUKOS
\ I / AUSH&AULIOS
—LIETUVIŲ

fondui

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

500 dol. - mirusio A. Kutkos testa
mentinis palikimas.

20 dol. - Ona Osinienė (70), vietoje 
gėlių a.a. Vytautui Bukevičiui mirus.

Nuoširdžiai dėkojame už aukas.
Vincas Ališauskas 

AL fondo iždininkas

REWRITE 
AUSTRALUOS 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 sutašydami testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį 
Fondo pavadinimą ir adresą:

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

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

Mūsų Pastoge
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
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) 790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Skelbimai: 1 cm x 6 cm = $ 3. ® # Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 
Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
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