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LIETUVOS ĮVYKIU APŽVALGA^

SANTYKIAI SU RYTAIS
Tebesitęsia ir net komplikuojasi 

vidaus nesutarimai dėl Lietuvos 
santykių su Rusija, ypač dėl karinio 
„koridoriaus“ j Kaliningrado (Kara
liaučiaus) sritį. Prezidentas A. 
Brazauskas yra linkęs sutartį 
pasirašyti kaip galima greičiau, bet 
dešinieji ją traktuoja kaip Lietuvos 
įjungimą į Rusijos karinę zoną. 
Sutartį remia ir premjeras A. 
Šleževičius, kuris Lietuvą mato 
kaip tranzitinę šalį ir iš karinio 
tranzito tikisi ekonominės naudos, 
nes sėkmingos sutarties atveju 
Rusij a Lietuvai suteiktų prekybinių 
lengvatų.

Dešinieji sutarčiai priešinasi 
Seime, spaudoje ir demonstraci
jomis, įžiūrėdami joje „Lietuvos 
saugumo išmainymą į ekonominę 
naudą“. Prof. V. Landsbergis 
pabrėžia, kad karinis tranzitas 
turėtų vykti tik viena kryptimi, 
būtent, pajėgas iš Kaliningrado 
srities išvežant ir tokiu budu ją 
palengva demilitarizuojant. į ginčą 
įsitraukė ir „Lietuvos ryto“ vice
redaktorius, pareiškęs, kad skubė
jimas esąs susijęs su dabartine 
šalies ekonomine padėtimi ir kad 
tikrieji tranzito įteisinimo stūmikai 
esą vidaus pramonės vadovai: 
.Buvusių didžiųjų valstybinių 
gamyklų direktoriai, turintys 
Seime ir Vyriausybėje ne tik 
didžiulę įtakų, bet ir postų, taip 
pat verslininkai, nusipirkę iš 
esmės tik Rytų rinkai sugeban
čias gaminti gamyklas, taip pat, 
tik jau dėl kitų priežasčių, ir 
įvairių Lietuvos miestų mafija 
bet kokia kaina siekia gauti 
palankios prekybos su Rusija 
statusą. Todėl jie kiekviena 
proga gąsdina Vyriausybę ir 
Prezidentą artėjančiu socia
liniu sprogimu ir teigia, kad 
Rusijai nuėmus didžiulius 
muitus lietuviškai produkcijai, 
Lietuvos pramonė vėl klestėtų“.

Viceredaktorius šia proga prime
na, kaip Rusija „laikosi“ sutarčių ir 
kokia nestabili esanti jos vidaus 
padėtis.

Dešinieji protestuoja, kad sutar
ties projekto dalis esanti laikoma 
paslaptyje. Kilo daug pasipiktinimo 
sužinojus, jog Rusijos įmonėms 
Lietuvoje bus leista įsivežti savų 
darbininkų - o juk pačiai Lietuvai 
gręsia bedarbė.

|
v""n;ktą paaštrino vėliausias 

t.y., kairiosios Seimo 
>s) nutarimas, kad Rusijos 
investicijoms bus taikomos 
is palyginus su kitomis 
Tokį sprendimą LDDP 

paaiškina tuo, kad tokių 
t nesuteikus, bus sunku 

Rusijoje parduoti Lietuvos produk
ciją, ypač žemės ūkio gaminius. Ta 
proga dešinieji priminė, kad da
bartinė Lietuvos valdžia, ypač 
premjeras A. Šleževičius, jau ir taip 
palankiai žiūri į Rusijos naftos 
koncernų dalyvavimą Mažeikių 
naftos perdirbimo įmonėje, ir kad 
po to, kai Jonavos „Azoto“ gigantą 
nupirko 30 asmenų grupė (jų tarpe 
ir buvęs LDDP premjeras Broni
slavas Lubys), naujieji savininkai 
pareiškė, kad apie 40% akcijų bus 
parduota Rusijos interesams.— 
Bendrai šiuo metu didžiausiu 
Lietuvos prekybos partneriu tebėra 
Rusija ir buvusysis Sovietų Sąjun
gos regionas apskritai. Pagal 
vėliausius statistinius duomenis, 
pernai šiam regionui atiteko . 57% 
viso Lietuvos eksporto ir 70% 
importo. Šiuo atžvilgiu Lietuva 
skiriasi nuo Latvijos ir Estijos, 
kurios savo prekybą su buvusios 
Sovietų Sąjungos regionu sumažino 
iki trečdalio ar net ketvirtadalio, 
savo komercinius ryšius energingai 
nukreipdamos į Vakarus ir ypač 
Skandinaviją. Tokią kryptį Latvija 
ir Estija dalinai pateisina tuo, kad 
Rytų rinka esanti nepatikima ir 
neretai siejama su politiniu spau- 
dimu.Prisimenama ir tai, kad kai 
kurios buvusios sovietinės respub
likos į Rusijos sferą sugrįžo „per 
ekonomiką“.

TAIKOS DALIN YS
Į Lietuvą dviem savaitėm atvyko 

NATO taikos palaikymo Danijos 
bataliono kuopa, susidedanti iš 86 
karių su 2 šarvuočiais, apie 20 
karinių mašinų ir kita įranga. 
Ruklos bazėje (tai didžiausia 
Lietuvoje buvusios sovietų armijos 
bazė) jie kartu su 36 Lietuvos 
kariais mokysis taikos palaikymo 
praktikos. Danijos dalinys jau 
dalyvavo Kroatijoje, o dabar kartu 
su lietuviais ten turėtų grįžti 
rugsėjo pradžioje.

Seime priimant nutarimą, lei
džiantį Lietuvos kariams dalyvauti 
tarptautinėse operacijose, kilo 
aštrus ginčas. Nutarimui ypač 
priešinosi Seimo nacionalinio 
saugumo komiteto pirmininkas 
Vytautas Petkevičius ir jo ben
dradarbiai Arvydas Ivaškevičius ir 
Kęstutis Gaška. Protestuodami 
prieš nutarimo priėmimą 7 LDDP 
frakcijos nariai apleido salę. Kai 
kurie LDDP frakcijos nariai jau 
anksčiau kritikuodavo Lietuvos 
artėjimą link Vakarų, o šį kartą 12 
LDDP frakcijos narių po posėdžio 
išplatino pareiškimą, kuriame tarp 
kitko klausiama, ar Lietuva jau 
nebesanti neutrali valstybė. Šiuo 
atžvilgiu pačioje demokratinėje

MENAME DAINŲ ŠVENTĘ - Australijios vėliavą nuo Vil
niaus katedros aikštės iki Vingio parko pasikeisdami nešė Mel
burno "Gintaro" šokėjai ir dainininkai. Pradėjo Aleksas Brove- 
dani, o iki estrados atnešė Brendon Soo.

V. Gulevičius nuotrauka (ELTA).

darbo partijoje visiško sutarimo 
nėra, nes kai kurios ryškesnės 
asmenybės pritaria jungimuisi į 
Vakarų Europos struktūras ir 
NATO veiklą.

IŠEIVIAI LIETUVOS 
PRAMONĖJE

Klaipėdos valstybinė naftos 
eksporto įmonė gavo valdžios 
leidimą bendradarbiauti su JAV 
kompanija „Lancaster Steel Co. 
Inc.“, kurios svarbiausi dalininkai 
yra išeiviai iš Lietuvos, broliai 
Vytautasir Algis Didžiuliai. Vienas 
gyvena Floridoje, kitas - Bogotoje 
(Kolumbija). Kadangi juos domina 
galimybė eksportuoti naftą per 
Klaipėdą, jie galėtų investuoti iki 
100 milijonų JAV dolerių - tačiau 
sąlygos turėtų būti palankios ar 
bent normalios. Broliai Didžiuliai 
yra kilę iš Panevėžio apskrities ir 
1944 metais atsidūrė užsienyje. 
Minėtoje kompanijoje broliai turi 
daugiau kaip pusę akcijų, joje dirba 
apie 5000 žmonių, o jos metinė 
apyvarta siekia apie 200 milijonų 
JAV dolerių.

PRARANDAMI 
MILIJONAI

Keletą mėnesių vykę smulkių 
bankelių ir kredito įstaigų bankro
tai skaudžiai palietė nemažai 
Lietuvos gyventojų. Pasak Egidi
jaus Bičkausko (kuris yra Komiteto 
organizuotam nusikalstamumui 
tirti pirmininkas), valiutinius 
indėlius prarado apie 30 000 
indėlininkų, o netektų pinigų suma 
siekia 150 - 200 milijonų litų. Dalis 
šių įstaigų žlugo dėl rimtų prie
žasčių, bet neretai jau nuo pradžių 
jos buvo sukčių rankose. Nuken
tėjusieji daugumoje yra privatūs 
asmenys, bankeliams patikėję 
pačių užsidirbtus ar užsienio 
giminaičių dovanotus dolerius. 
Ypač nuskambėjo „Sekundės“ 
banko žlugimas, nes vien šiuo atveju 
nerandama kur „nusėdo“ apie 3 
milijonai dolerių.

Nukentėjusieji surengė keletą 
akcijų, jų tarpe ir eismo blokavimą 
Kaune ir Vilniuje, kurio metu kai 
kurie finansiškai nukentėjusieji
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nukentėjo ir fiziškai, nes buvo 
atvesta policija. Bendrai indėli
ninkai reikalauja, kad bent dalį 
žalos kompensuotų valdžia, nes ji 
abejotinas kredito įstaigas regis
travo lengvabūdiškai. „Sekundė“' 
buvo apibūdinta kaip normali net 
Lietuvos banko raporte. V aidžia kol 
kas nukentėjusiųjų reikalavimus 
atmeta, bet juos remia dešiniosios 
politinės grupuotės.

Milijonų netenka ir valstybė. 
Kilus neaiškumams, kaip be mo
kesčių parduodama Kauno degtinės 
fabriko „Stumbras“ produkcija, 
policijos komisaras Stasys Sipa
vičius paaiškino šitaip: „Dalį 
produkcijos „Stumbras“ už ma
žesnę kainą negu yra vidaus 
rinkoje parduoda užsienio 
firmoms, kurios ją privalo per 
penkias dienas išsigabenti už 
Lietuvos ribų. Tačiau šis eks
portas dažniausiai būna fik
tyvus, kitaip sakant - popie
rinis. Nusiperka vadinama už
sienio firma tą produkciją ir... 
palieka ją Lietuvoje savo ne
legaliems partneriams, kurie 
jau pelnosi iš kainų skirtumo, 
padarydami didžiulę žalą vals
tybei, nes tokiu atveju nemo
kami mokesčiai. Per pasku
tinius du su puse mėnesio nė 
viena eksportui nusipirkta 
alkoholio partija taip ir neiš
keliavo per Lietuvos sieną. O 
kainų skirtumas sudaro apie 
500milijonų litų“. („Kauno diena“, 
Nr. 151).

PRIVATIZACIJOS 
ĮMANTRUMAI

Per keletą numerių dienraštis 
„Respublika“ spausdino žurna
listinį tyrimą, kuris nurodė, kaip 
vertingus gyvenamus pastatus 
Turniškėse (sovietmečiu nomen
klatūrai skirta patraukli miesto 
dalis)pusvelčiui įsigijo aukšto rango 
valdininkai. Straipsniai pavardė
mis išvardina ministrus ir kitus 
aukštus pareigūnus iš Ryšių 
ministerijos, kurie namus nusipirko’ 
mokėdami tik nuo 449 iki 2890 litų. 
Ryšių ministerijai paaiškinus, kad 
šie pastatai buvę nuostolingi, 
„Respublika“ paskelbė satyrinį

LIETUVOS SPAUDOS TIESA
(arba: Apie tiesą Lietuvos spaudoje)

Liepos 1 dieną Lietuvoje pasirodė 
laikraštis „Diena“. Nėra tai naujas 
laikraštis, o tik vardą pakeitusi 
„Tiesa“, kuri dar neseniai kvietė 
visų šalių proletarus vienytis. 
Adresas tas pats. Redakcija ta pati.

Paruošė V. Doniela

Leidėjas tas pats - „UAB Tiesa“. 
Turbūt ir tiesa ta pati. Atsi
sveikindama „Tiesa“ rašė: „Nuo 
rytojaus dienos Jus pradės lankyti 
reformuotos „Tiesos“ tradicijų 
tęsėjas - dienraštis „Diena“. O

"Mūsų Pastogė" Nr.31 1994.8.8 psl.2 Be žodžių!.. ("Lietuvos rytas", Nr.138) Jono Varno pieš.
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pirkėjų, siūlančių mokėti keleriopą I 
kainą. • 1 Liepos 31 d. Anglijoje vietinis

Pranešus, kad Kauno akademinės Į vyskupas atleido iš pareigų angli- 
klinikos gavo iš banko 5 milijonų 
JAV dolerių paskolą, medicinos 
daktaras ir politinis komentatorius 
Egidijus Klumbys klausia, kaip 
bankas gali duoti paskolą ligoninei, 
kuri pati išsilaiko valstybės lėšomis. 
Jis įtaria, kad ligoninę norima 
perimti į privačias rankas, va
dinasi, sutampa privačių biznierių, 
Akademinių klinikų ir Sveikatos 
apsaugos ministerijos vadovybių 
interesai. Pasak jo, „šie procesai 
būdingi ne tik Kaunui, bet ir visai 
Lietuvai - maksimaliai pumpuoti 
valstybės iždo pinigus į per
spektyvius objektus,opotoįvairiais 
įmanomais būdais pabandyti juos 
privatizuoti“.

j konų pastorių, prieš metus para- 
I šiusį knygą, kurioje tvirtino, kad 
I Dievo nėra. Jam buvo leista per 
I vienerius metus apsigalvoti, tik 
I tada atleistas. Įdomu tai, kad 65 
Į anglikonų pastoriai dėl šio atlei- 
I dimo pareiškė viešą protestą, esą 
I šis atleidimas pažeidžia anglikonų
• Bažnyčios tolerancijos pažiūroms
• tradiciją.
I *
I Kambodijojekomunistųsukilėliai' 
I užpuolė traukinį pusiaukelėje tarp 
I sostinės Pnom Penh ir jūros. 
I Neskaitant puolimo metu nukautų 
110 asmenų, 63 įkaitai sukilėlių buvo 
I nusivaryti į džiunglėmis apau- 
I gusius kalnus. Įkaitų tarpe yra
• vienas australas ir du europiečiai.
1 Už australo paleidimą Khmer 
1 Rouge sukilėliai reikalauja 67 000 
! dolerių išpirkos.
I *
I Jordanijai susitaikius su Izraeliu, 
I fundamentalistų musulmonų Hez- 
I bollah organizacija pradėjo sustip-1 
I rintą teroristinę akciją prieš žydus 
I Vakarų pasaulyje. Londone su- 
I sprogdintos dvi bombos prie Izraelio 
I ambasados ir prie žydų šalpos 
I organizacijos centro. Sužeista 20 
1 žmonių. Anksčiau Buenos Aires 
Į įvykdytas sprogimas prie žydų 
J bendruomenės namų užmušė apie 
I 100 žmonių. Panamos lėktuve 
I sprogusi bomba užmušė 21 asmenį. 
I Amerikos vyriausybėįtaria, kad šie 
I teroro veiksmai yra kurstomi ir 
| finansuojami Irano. Iranas tai 
I neigia.

PREZIDENTO 
LĖKTUVAS

Sužinojus, jog Prezidento reik
mėms bus perkamas specialus 
lėktuvas, „Lietuvos ryto“ žurna
listai susidomėjo šio pirkinio 
finansinėmis detalėmis ir kai 
kuriais tarpininkais. Buvo iškelta 
faktų, nurodančių, jog tai nėra 
sėkmingas pirkinys. Lėktuvą (Jet- 
star - 731) atskraidinus į Vilnių ir jį 
pasitikus gėlių puokštėmis bei 
valstybine reklama, „Lietuvos ryto“ 
žurnalistas Edmundas Ganusaus
kas dar kartą pateikė pirkinio 
analizę, teigdamas, kad pernai tas 
lėktuvas tarptautinėje rinkoje buvo 
pasiūlytas už pusantro milijono 
dolerių, gi „Lietuvos avialinijos“ į 
tarpininko Bill Walker sąskaitą 
vien už lėktuvą, neskaitant atsar
ginių įrengimų bei detalių, pervedė 
2 mln. 289 tūkstančius dolerių. 
Spauda taip pat plačiai aprašė 
kitas su šiuo pirkiniu susijusias 
asmenybes. Šiuo metu nežinoma 
arpirkinioaplinkybestirsvalstybės į 
kontrolė. Amerikietis konsultantas 
B. Owen pripažinęs, jogtransakcija 
buvo nevykusi. „Jis siūlęs ne tokius 
brangius lėktuvus, bet lietuviai 
nesutikę, nes anie aparatai Lietu
vos Prezidentui esą per maži“ - 
rašo E. Ganusauskas.

* Kovai su choleros epidemija
* Australija nuskraidino į Ruandą
* masyvią vandens gryninimo apa-
* ratūrą. Tarptautinių pastangų 
1 dėka, choleros susirgimų skaičius 

„Diena“ pasisveikindama pareiškė: 
„Su džiaugsmu atsikratėme TRSR, 
LTSR, LKP. Logiška, kad ir dien
raščio pavidalo „Tiesa“ tapo isto
riniu faktu“. Daugelio žmonių 
supratimu atsikratyta tik TSRS ir 
LTSR, o LKP (Lietuvos komunistų 
partija) pakeitė pavadinimą (LD
DP). Tai irgi istorinis faktas.

Paskutiniame „Tiesos“ numeryje 
atrandame savotišką „tiesą“ apie 
1941 - mų metų birželio sukilimą. 
Rašoma, kad Lietuvos aktyvistų 
fronto sukilimas, tetrukęs, pagal 
„Tiesą“, tik tris dienas, įvyko kai 
„Prasidėjus Antrajam pasauliniam 
karui susiklostė tokios aplinkybės, 
kai Raudonoji armija jau buvo 

mažėja, tačiau žmonės vis dar 
miršta masiškai.

*
Nusileisdamas JAV spaudimui, 

Rusijos prezidentas B. Jelcinas 
‘atnaujino derybas su Estijos 
prezidentu Lennart Meri ir liepos 
26 d. pasirašė susitarimą dėlRusijos 
kariuomenės išvedimo iš Estijos 
teritorijos iki šių metų rugpjūčio 31 
dienos.

Rusijai nepasisekė priversti estus- 
pakeisti savo pilietybės įstatymo 
nuostatus, bet Estijoje pasiliks apie 
10 000 rusų atsargos kanų, daugelis 
jų iš kariuomenės buvo paleisti jau 
po Estijos nepriklausomybės pa
skelbimo. Neišspręstas ir sovietų 
Sąjungos iš Estijos atplėštos 
teritorijos (2000 kvadratinių kilo
metrų) likimas.

*
Serbijos prezidentas Slobodan 

Milosevic ragina Bosnijos serbus 
priimti Jungtinių Tautų taikos 
plano sąlygas. Tuo tarpu serbai 
Bosnijoje vėl nutraukė bet kokį 
civilinių gyventojų susisiekimą su 
Sarajevu. Jie net apšaudė Jungtinių 
Tautų sunkvežimių koloną. Už
muštas vienas britų karys, kitas 
sužeistas. Buvo taip pat apšaudytas 
ir britams pagalbon atskubėjęs 
prancūzų dalinys.*

Gegužės mėnesį pasibaigė sutar
tas Azerbaidžano ir Armėnijos 
paliaubų terminas. Abiejų kraštų 
gynybos ministrai bei Kalnų 
Karabacho armėnų lyderis susitarė 
paliaubas pratęsti.*

Jungtinių Tautų Saugumo Tary
ba davė formalų įgaliojimą Jungti
nėms Amerikos Valstijoms ginklu 
pašalinti Haiti neteisėtai valdančią 
karinę chuntą ir valdžion sugrąžinti 
teisėtą Haiti prezidentą kunigą 
Jean - Bertrand Aristide. Karinės 
akcijos data palikta JAV prezidento 
Bill Clinton nuožiūrai. Akcijai 
numatytos amerikiečių karinės 
pajėgos koncentruojasi Puerto Rico 
saloje.

pasitraukusi, o vokiečiai dar tik 
įžengė Kaunan“. Kai Raudonoji 
armija jau buvo pasitraukusi? Taigi 
su kuo kovojo ir nuo kieno kulkų ir 
durtuvų žuvo birželio sukilėliai? 
Rašo „Tiesa“, kad apie sukilimą yra 
K. Škirpos knyga ir taip pat 
Australijoje gyvenančio Alberto 
Zubro prisiminimai. Taigi galėtų 
savo žinias pasitikrinti. Galėtų 
„Tiesos“ (buvusios) rašeivos pasi
skaityti ir B. Railos „Versmės ir 
verpetai“. Daugiau žinotų. Išmin
tingesni taptų. Įdomu taip pat, kad 
„Tiesai“ Antrasis pasaulinis karas 
prasidėjo Vokietijai užpuolus 
Sovietų Sąjungą, o ne Vokietijai ir 
Sovietų Sąjungai užpuolus Lenkiją.

Šeštajame „Dienos“ numeryje P. 
Matulionis rašo savo prisiminimus 
apie Kursko mūšį, kuriame jis 
dalyvavo prieš 51 metus, būdamas 
16 lietuviškosios šaulių divizijos 
karininku. Jo pareigas galėtumėm 
spėti iš jo paties žodžių:

„Mokėjau bendrauti su jau
nais žmonėmis ir greitai susi
draugavau su visais bataliono 
kariais: eiliniais, seržantais ir
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Saulėtoje Brisbaneje
Brisbanės lietuviai gyvena ato

kiau nuo didžiųjų lietuvių kolonijų. 
Juos retai kas nors aplanko. 
Gyvendami tik savo būrelyje, jie 
jaučiasi lyg ir pamiršti. Kun. dr. P. 
Bašinskui mirus, jie neteko asmens, 
kuris juos jungė- kas sekmadieniais 
į jo atnašaujamas pamaldas susi
rinkdavo būrelis, išsivystė lietu
viška veikla, kurios širdis buvo kun. 
dr. P. Bačinskas.

Su Brisbanės veikėjais: iš kairės Juozas Luckus, Gaila Bagdon, 
ALB Krašto valdybos pirm. V. Baltutis, Filomena Luckienė ir K. 
Bagdonas.

šiais metais suėjo vieneri metai 
nuo jo mirties. Jis buvo visų 
Brisbanės lietuvių gerbiamas ir 
mylimas. Mirdamas visą savo turtą 
paliko Brisbanės lietuviams. Paliko 
Lietuvių namus, kurie buvo jo 
nuosavybė, įsigyta jo paties pini
gais. Veikė lietuvių katalikų 
draugija, kuri po jo mirties pasi
vadino Kun. P. Bašinsko lietuvių 
kultūros draugija. Jai vadovauja 
Kazimieras Bagdonas.

Brisbanės lietuvių namai buvo 
įsikūrę paprastame gyvenamame 
name. Išardė vieną sieną ir padarė 
didesnį kambarį, kuriame po 
pamaldų visi susirinkdavo, o taip 
pat ir savaitės dienomis čia vyksta 
posėdžiai, repeticijos ir susi
rinkimai. Ši patalpa vėliau vėl buvo 
padidinta - į kiemo pusę dastatytas 
priestatas - taip, kad pasidarė kaip 
ir maža salė. Ją spėjo užbaigti kaip 
tik prieš Valstybės ir Tautos šventę. 
Lietuvių namams vadovauja Juozas 
Luckus, jis dabar yra ir Lietuvių 
namų širdis.
Brisbanės apylinkės valdybos 

Dalis brisbaniečių savo naujojoje salėje.

pirmininkė p. Gaila Bagdon, 
sėkmingai subūrusi senimą ir 
jaunimą, jungia visus kultūrinėje 
ir visuomeninėje veikloje. Veikia ir 
tautinių šokių grupė, jai vadovauja 
p. E. Milvydienė, yra choras, sporto 
klubas su vadovu pirm. Vaidu 
Stankūnu. Jis yra ir Apylinkės 
valdybos narys.

Gavęs pakvietimą atvykti į 
ruošiamą Valstybės ir Tautos 

šventę, mielai jį priėmiau ir š. m. 
liepos 8 - ąją atvykau į Brisbanę. 
Aerouoste mane su žmona pasitiko 
Vaidas ir Irena Stankūnai. Jie mus 
globojo per visą viešnagę Bris- 
banėje. Apsistojome patogiame 
„Gateway“ viešbutyje antBrisbanės 
upės kranto, netoli miesto centro.

Penktadienio vakarą praleidome 
Vaido ir Irenos Stankūnų šeimoje. 
Čia susitikome ir susipažiniome su 
Apylinkės valdybos pirmininke p. 
Gaila Bagdon ir Brisbanės lietuvių 
radijo valandėlės vedėjuEvaldu 
Sagačiu ir su būreliu Brisbanės 
lietuvių jaunimo, daugiausiai 
tautinių šokių šokėjais, jų tarpe ir 
abiem Vaido ir Irenos dukromis 
Dalia ir Laima, sūnumi Paulium.

Šeštadienį Vaidas ir Irena mus 
nuvežė į Auksinį pajūrį, kur gyvena 
keletas lietuvių. Pietavome pas 
Vaido motiną p. P. Stankūnienę, 
kuri patogiai įsikūrusi hostelyje 
Villa De Salle. Buvome gražiai ir 
širdingai pavaišinti pietumis. Per 
pietus kartu dalyvavo ir buvę 
adelaidiškiai 'Teresė ir Rapolas.

Gal būtų galima hobartiškiams 
truputį pasigirti savo jaunosios 
kartos laimėjimais. Tasmanijos 
universiteto baigimo ceremonijoje 
gegužės mėnesį mokslo laipsnius 
gavo dar du lietuvių kilmės jaunuo
liai. Simas Taškūnas, Algimanto ir 
Patricijoš jauniausias sūnus, gavo 
sudėtinį komercijos ir teisės 
bakalauro laipsnį (BC&BLL), o 
Milda Kaitinytė įgijo teisės mokslų 
laipsnį su „magnum ..cum Įaudė" 
(BLL Honours).

Džiugu, kad jaunimas siekia 
mokslo ir taip tvirtina savo gyve
nimo pagrindus. Jų tėvams, kai 
buvo tokio paties amžiaus, teko 
gelbėtis nuo karo audros, bėgti iš 
savo tėvynės, kurtis svetimuose 
kraštuose visai iš nieko, taigi dažnai 
nebuvo ne tik laiko, bet ir lėšų 
mokslams ir moksliniams laips
niams.

Mildos tėvas Antanas Kaltinis į 
Tasmaniją atvyko dar labaijaunas, 
gražiai čia įsikūrė, dalyvavo lietuvių 
bendruomenės gyvenime, garsėjo, 
kaip vienas iš stipriausių stalo 
teniso žaidėjų Hobarte, parveždavo 
„Perkūnui“ taurių iš sporto švenčių. 
Apie Algį Taškūną galima būtų 
parašyti visą knygą: kaip nepailstąs

Žiukeliai. Kalbos užteko, nes ponai 
Žiukeliai norėjo kuo daugiau išgirsti 
apie Adelaidę, o p. Stankūnienė 
pasakojo apie ramų gyvenimą 
Ausksiniame pajūryje.

Sekmadienį po pamaldų St. Mary*, 
bažnyčioje susirinkome į Lietuvių 
namus. Prie gražiai paruoštų stalų 
susėdo virš pusšimčio Brisbanės 
lietuvių, kai kurie atvyko iš 
artimesnių Brisbanės apylinkių. 
Brisbanės apylinkės valdybos 
pirmininkė Gaila Bagdon visus 
pasveikino Lietuvos Valstybės ir 
Tautos šventės proga ir paminėjo, 
kad jiems tai dar vis tebėra 
neįprasta šventė. Padėkojo ALB 
Krašto valdybos pirm. Viktorui ir 
Elenai Baltučiams, kad nepabūgę 
tolimos kelionės atvyko juos ap
lankyti.

Paskaitą apie Lietuvos valsty
bingumą ir tautinę sąmonę skaitė 
ALB Krašto valdybos pirm. V. 
Baltutis, paliesdamas ir šian
dienines problemasmūsų tėvynėje. 
Visi susirinkę buvo labai paten
kinti, kad išgirdo naujų minčių, nes 
visų švenčių progomis tekdavo 
klausytis savo apylinkės kalbėtojų, 
kurie gražiai paruošdavo paskaitas, 
bet šviežias žodis visuomet mielai 
laukiamas. Po paskaitos Lietuvių 
namų vedėjui p. Juozui Luckui 
įteikti Lietuvoje išleisti „Lietuvos 
laisvės kovų archyvo“ devyni tomai, 
o valdybos pirm. p. G. Bagdon ir 
Lietuvių kultūros draugijos pirm. 
K. Bagdonui ženkliukai. Už dova
nėles ir apsilankymą dėkojo Apy
linkės valdybos pirm. p. G. Bagdon, 
Lietuvių kultūros draugijos pirm, 
p. K. Bagdonas ir Lietuvių namų 
vedėjas p. J. Luckus. Brisbanės 
tautinių šokių grupė gražiai pašoko 
penkis tautinius šokius. Stebėjausi 
jų grakštumu ir nuoširdžia lietu
viškų šokių meile, kurią jie taip 
gražiai išreiškė rateliuose, jun

kovotojas dėl Lietuvos laisvės jis 
išgarsėjo per visą Australiją. 
Garsindamas savo tėvynės vardą ir 
puoselėdamas jos kultūrą jis dar ir 
dabar tebedirba sukūręs prie 
Tasmanijos universiteto lietuvių 
studijų draugiją.

Tėvų įtaka, paskatinimas, šeimos 
tradicijos, rūpestis ir pagalba 
padeda vaikams pasirinkti įdomes
nius ir šviesesnius gyvenimo kelius 
bei tikslus. Lietuvių bendruomenė, 
žinoma, pasimėgauja savo jaunuo
menės pasiektų laimėjimų garbės 
spinduliuose. a. Kantvilas

giniuose ir posūkiuose. Tautinių 
šokių grupei vadovauja p. E. 
Milvydienė, kuri su vyru, buvusiu 
melbumiškiu, Algiu Milvydu yra 
labai veiklūs Brisbanės lietuviai. 
Nors E. Milvydienė australietė, bet 
puikiai kalba lietuviškai, o sekma
dieniais, kai laikomos lietuviškos 
pamaldos, ji pritardama pianinu 
praveda lietuviškas giesmes.

Pasibaigus programai, prasidėjo 
pietūs. Jaunimas juos išnešiojo 
visiems minėjimo dalyviams. Po 
pietų skambėjo lietuviškos dainos, 
lydėjo jas akordeonistas Vytautas 
Liorencas. Malonių ir širdingų 
brisbaniečių draugystėje popietė 
prabėgo per greitai, nespėjus su 
visais brisbaniečiais pasikalbėti. 
Čia sutikau Virgiliją Brazauskaitę 
- Mališauskienę, buvusią adelai— 
diškę, J. ir F. Luckus, V. ir M. 
Kviklius, B. ir M. Butkus, K. 
Bagdoną, V. Lorencus, E. Klimienę 
ir kt.

Pirmadienio vakare svečiavomės 
pas ponus Juozą ir Filomeną 
Luckus. Jie prieš dvyliką metų 
pasistatė gražų dviejų aukštų baltų 
plytų namą. Antrame aukšte prie 
gražiai ir turtingai paruošto stalo 
susirinko būrelis brisbaniečių, 
kurių nuoširdumas ir vaišingumas 
tikrai buvo lietuviškas.

Belankant įdomesnes Queens- 
lando vietoves - Saulėtą pajūrį, 
Surfers Paradise, Century Cove 
bei patį Brisbanės miestą, prabėgo 
penkios dienos. Malonių ir nuo
širdžių Vaido ir Irenos Stankūnų 
vėl buvome nugabenti į aerouostą, 
kur pakilome skrydžiui į Adelaidę.

Dėkoju ALB Brisbanės apylinkės 
valdybos pirm. p. Gailai Bagdon, 
Irenai ir Vaidui Stankūnams ir 
visiems brisbaniečiams už tokį 
malonų ir nuoširdų priėmimą.

V. Baltutis
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PASAULIO LIETUVIŲ
Šventė Pasaulio lie

praeityje, nors ji dar ilgai bus minima į 
jos dalyvių ir mūsų visų prisiminimuose, nes ši šventė parodė, kaip | 
lietuviai iš Tėvynės ir visų pasaulio kampų gali gražiai bendrauti. į s v V BUKJEVlClUM ATSISVEIUJUVUS 

Kad šią didžiąją šventę tinkamai aprašyti „Mūsų Pastogės“ pusią- |
piuose, buvo ruošiamasi jau iš anksto. Nors, tie pasiruošimai praktikoje I Liepos 4 dieną Sydnėjuje mirė 
ne visada veikė taip, kaip buvo tikėtasi... Pirmuosius faksus iš Lietuvos I žinomas visuomenininkas, inži— 
redakcijagavodarprieššventėspradžią(RitaOrmsby,AntanasKramilius). • nierius ir skautininkas s. fil. 
Deja, vėliau siųstieji faksai apie Dainų šventę beveik visi atėjo pusiau ar * Vytautas Edmundas Bukevičius. 
visai neįskaitomi. Teko remtis sena technika -laiškais. Jų gavome iš Algio • Apie jo darbus lietuvių bendruo- 
Šimkaus, Antano Laukaičio, Ritos Ormsby (kuri, be to, labai stropiai mus Į menėje jau buvo rašyta ankstes- 
aprūpino šventės nuotraukomis). Visiems labai didelis ačiū! I niame „Mūsų Pastogės“ numeryje.

-£• I Netekties proga prisiminkime a.a.
Pasaulio lietuvių dainų šventėje buvo akredituota per šimtą žurnalistų j Vytauto Bukevičiaus skautiškąją' 

ir fotografų. Tarp akredituotųjų - „Mūsų Pastogės“ (Australija), „Tėviškės į biografiją, kadangi jo indėlis į LSS 
Žiburių“ (Kanada) ir „Draugo“ (JAV) redakcijų atstovai. (Australijos rajono veiklą buvo

Apie Australij os lietuvius dainininkus ir šokėjus plačius straipsnius I didelis.
spausdino dainų šventės leidinys „Skambėk, daina“ (LA), „Diena“, „Europos I Į skautų eiles V. Bukevičius įstojo 
lietuvis“ ir turbūt - kiekvienas Lietuvos laikraštis. Neviename jų\ 1931 metais Kaune, „Aušros“ tunto 
australiečiai minimi, kaip labai darnus, susiklausęs vienetas. Keliuose • DLK Kęstučio d-vėn jaunesniuoju 
laikraščiuose buvo spausdinti pasikalbėjimai su išvykos vadovais. * skautu. Skauto įžodį davė 1933 

Nepamiršo „Mūsų Pastogės“ ir Lietuvon išvykę tautiečiai. Dažnas jų * metais Kaune, sk. vyčio - 1945 
atsiuntė redakcijai sveikinimų ar suvenyrų, vienas pirmųjų laiškų j metais Memmingene, Vokietijoje. 
gautas iš seno sportininko Viktoro Žeimio. I 1946 -1048 metų bėgyje ėjo

Spausdiname nuotrupas išmuš pasiekusių „sužalotų“ faksų apie įvairius | draugininko, Memmingeno „Litu- 
dainų šventės aspektus. Red. I anicos“ tunto adjutanto ir tun-

*** I tininko pavaduotojo pareigas. Nuo
DAINŲ DIENA

Pats didžiausias ir įspūdin
giausias dainų šventės įvykis buvo 
pati dainų šventė ir ypatingai visų 
dalyvių paradas, pradedant jį nuo 
Katedros aikštės Vilniuje ir bai
giant gražiąjame Vingio parke. Čia 
vyko paskutinis bendras visų 
dainorių pasirodymas. Aikštėjejau 
tris valandas prieš koncertą rinkosi 
meno vadovai ir kiti. Delegacijos 
rikiavosi abėcėlės tvarka - australai 
tuoj po argentiniečių; jie buvo 
eitynių pradžioje. Lygiai trečią 
valandą nuskambėjo „Trimito“ 
orkestro garsai ir kilometrinė 
eisena pajudėjo. Priekyje nešė 
Dainų šventės ugnį, šventėsjuostas, 
gražiąją šventės vėliavą. Tūkstan
čiams žmonių sveikinant, eisena 
pasidarė net penkių kilometrų ilgio, 
jos priekyje žygiavo šventės orga-
nizacinio komiteto pirmininkas, 
švietimo ministras D. Trinkūnas, 
šventės direktorius J. Mikutavičius

Gražina Pranauskienė (drauge 
su kitais Dainų šventės dirigen
tais) vos nepaskendo ąžuolo 
lapų vainike ir gėlėse.

V. Gulevičiaus nuotr.
ir kiti. Kai pirmieji eisenos dalyviai 
jau buvo pasiekę Vingio parką, tik 
tada nuo Katedros pajudėjo pa
skutinieji jos dalyviai. Didesnės 
dalyvių grupės turėjo savo orkes
trus. Ėjo šokėjų - merginų meninės 
grupės, kurios eisenos metu kartu 
ir šoko. O dainos, dainos! Jos 
"Mūsų Pastogė” Nr.31 1994.8.8 psl.4

GRĮŽTU Į LIETUVĄ
australuos lietuvių koncertas

Australijos lietuvių koncerto 
programos titulinis puslapis.

skambėjo per visą kelią, o austra- 
lietiškai saulutei kepinant, prakai
tas žygiuojantiems bėgo kone
čiurkšlėmis. Tačiau žygiuojantieji, 
nors ir saulės įdegintais veidais, 
neparodė jokio nuovargio ir dainą 
traukė iš visos širdies. Tą linksmą 
ir dainą po dainos traukiančią 
eiseną plojimais ir gražiais paska
tinimo šūkiais sveikino gatvių 
šonuose tūkstančiai linksmų vil
niečių.

Programoje gražiai skambėjo 
bendrų Lietuvos ir išeivijos chorų 
dainos, kurioms dirigavo daugiau 
kaip 40 dirigentų! Dalį programos 
atliko jungtinis pučiamųjų orkes
tras. Tai sukėlė didžiausią klau
sytojų pagyvėjimą, ypatingai 
grojant Br. Jonušo maršus. Ne 
viena, gražiai nuskambėjusi daina 
buvo išprašyta pakartoti.

Labai gražiai pasirodė vyrų, vyrų 
ir berniukų, mišrūs, vaikų, vaikų ir 
merginų, jaunimo ir jungtiniai 
chorai. Apie visa tai reikėtų daug, 
labai daug rašyti ir gal tai padarys 
dainos ekspertai, paminėsiu tik 
užsienio lietuvių chorų pasirodymą. 
Buvo sudainuotos trys dainos - „O, 
Nemune“ (B. Budriūno muzika, B. 
Brazdžionio žodžiai, dirigavo V. 
Ralys), „Pasėjau dobilą“(J. Gaidelio

Skau tųžidiny s Caii Wr£Qj.e
I Birželio pradžioje įvykusioje 
Į „Baltijos“ tunto sueigoje svarstyta 
į skautų veiklos Canberroje ateitis. 
I Skautavimo amžiaus vaikų skaičiui 
I smarkiai sumažėjus ir gręsiant 
I veiklai nutrūkti, buvo nutarta steigti 
I Canberros skautų židinį su tiksiu 
1 išlaikyti skautišką dvasią ir tra- 
• dicijas buvusių skautų tarpe. 
1 Židinio vadovais išrinkti Ridas 
j Daukus ir Vida Howe.

Į Sudarytoje metinėje programoje 
Į numatytas teatro vakaras liepos 
I 28 dieną, pietūs ir šokiai rugsėjo 16 
I - ąją, iškyla ir gegužinė Tidbinbilla 
I gamtos rezerve - lapkričio 6 dieną, 
I iešminė prie ežero - gruodžio 9 d., 
I savaitgalis Snieguotuosiuose kal- 
I nuošė - 1995 metų vasario 11-12 
I dienomis,iškylair gegužinė Uriarra. 
•miške - kovo 26 dieną, kinietiškas

I.

Melburno "Gintaro" vadovė 
Dalia Antanaitienė šokių šven
tės metu trumpam prisėdo 
pailsėti "Žalgirio" stadione, bet, 
žinoma, ją tuoj pasigriebė spau
dos atstovė Rita Ormsby.
harmonizuota lietuvių liaudies 
daina, dirigavo mūsų energingoji ir 
daug aplodismentų sulaukusi 
geelongiškė Gražina Pranauskienė) 
ir „Šiaurės pašvaistė“ (St. Sodeikos 
muzika, Br. Brazdžionio žodžiai, 

1978 metų - filisteris ASS Sydnėj aus 
skyriuje.

1957 metais Vytautas Bukevičius 
Sydnėjuje įsijungė į Skautų Židinį, 
kur 1960 - 1962 ir 1966 - 1968 
metais buvo Židinio tėvūnu, 1972 - 
1977 metais - LSB Australijos 
rajono vadeiva. Jis buvo nuolatinis 
„Aušros“ tunto rėmėjas, talki
ninkas, paskaitininkas skautų 
renginiuose.

1946 metais V. Bukevičius buvo 
pakeltas į paskautininkus, 1974 m. 
- į skautininkus.

Velionio palaikai sudeginti liepos 
8 d. Rookwoodo kapinių krema
toriume. Laidotuvių apeigose 
dalyvavo , gausi tautiečių minia, 
tarp kurių daug ir ASS ir Židinio 
narių.

Ilsėkis ramybėje, broli skau
tininke. b. Ž.

banketas - gegužės 12 dieną ir 
metinė sueiga - birželio 23 d. Inf.

Adelaidės „Vilniaus“ tunte

Adelaidės „Vilniaus“ tunte šiuo 
metu yra 25 skautai ir skautės. Jų 
amžius tarp 5 -12 metų, o vadovauj a 
skautams jauni vadovai - tunti- 
ninkas ps. Antanas Pocius (šias 
pareigas einantis jau ketverius 
metus), tunto adj. Nada Dundaitė, 
v.sk. Audra Paškevičiūtė, sk. v. 
Jonas Mikužis ir prit. sk. Daina 
Dundaitė, talkina s. Birutė Miku- 
žienė.

-& „Vilniaus“ tuntas bus 1995 
metų pradžioje ruošiamos .Aušros“ 
rajoninės stovyklos šeimininkas. 
Rajoninėje stovykloje tikimasi, kad 
dalyvaus 120 - 150 lietuvių skautų 
iš visos Australijos.
(„Adelaidės lietuvių žinios“ 14 nrį

dirigavo R. Kliorienė iš JAV). Visas 
dainas tūkstantinė minia priėmė 
labai šiltai. Choristai savo daina
vimu parodė, kad išeivijoje lietu
viška daina labai populiari ir 
mėgiama.

Estradoje keičiantis programos 
atlikėjams, virš Vingio parko kelis 
ratus apsuko vienmotoris lėktuvas, 
kuriuo skrido Everesto, Elbruso ir 
Makinlio kalno nugalėtojas V. 
Vitkauskas, o virš lėktuvo plevėsavo 
Lietuvos tripalvė, karu su alpinistu 
pabuvojusi aukščiausiose pasau
lio viršukalnėse. Didinga 1994 metų 
Pasaulio lietuvių dainų šventė buvo 
užbaigta visiems chorams ir žiūro
vams atsistojus, penkiems dirigen
tams diriguojant, ir visiems kartu 
dainuojant „Lietuva brangi“, 
„Lietuviais esame mes gimę“, „Kur 
bėga Šešupė“. Šios dainos atliktos 
su didžiausiu įkvėpimu.

Keturias valandas Vingio parke 
skambėjo gražios lietuviškos dainos 
ir pabaigoje dar nuskambėjo 
„Ilgiausių metų“. Nors lauke dar 
buvo gerokai šviesu, tačiau į orą

Nukelta į 5 psl.
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Biudos A piny tęs 
sugrįžimas -
į^auja karta įsisavina naują 

požiūrį į gyvenimą bei kūrybą, kurį 
ji išreiškia naujomis formomis. 
Liudos Apinytės - Popenhagen ir 
Ron Popenhagen veikalas „Išvie- 
tinti asmenys“ tai mums akivaiz
džiai parodė. Praėjo tie seni laikai, 
kada viskas buvo aišku. Dabar tiek 
filosofijoje, tiek moksle ir mene 

viskas reliatyvu, niekas nebe- 
ivirtina vienos nesugriaunamos 
tiesos. „Išvietintų asmenų“ tema 
mums yra žinoma, artima, išgy
venta, bet jos pristatymas - naujo
viškas. Tai toli nuo įprasto 
realistinio teatro, kur viskas vyksta 
aiškiai ir pagal kalendorių. Šis 
veikalas yra simboliškas, inte
lektualus, mintis bei vaizdus 
pažadinantis veikalas, kur praeitis, 
dabartis ir ateitis pinami į vieną 
pynę tuo pačiu laiku. Kaip ir kiti 
moderniški vaizduojamojo meno 
kūriniai - tapyba, skulptūra - taip 
ir šis scenos veikalas savo pilnam 

, atbaigimui reikalauja ne tik 
autorių ir aktorių, bet ir žiūrovų 

.kūrybos. Aktoriai dažnai kalba 
Į trumpomis frazėmis arba tik meta 

vieno žodžio iššūkį, paminėdami 
vietos, poeto ar tapytojo vardą. 
Gavus šią sugestiją, žiūrovas toliau 
asociacijų keliu pratęsia mintį ar 
vaizdą. Tokia padėtis suteikia 
žiūrovui teisę savaip dalykus 
aiškintis ir, kaip teorija bei praktika 
parodė, visos interpretacijos yra 
netoli tiesos. Žiūrovo išsiaiškinimui 
daug padeda nebylių ženklų - 
judesių, mimikos bei kaukių

Atkelta iš 4 psl.

iššautos įvairiaspalvės raketos ir 
70 salvių, simbolizuojančių tuos 70 
metų, kurie prabėgo nuo pirmosios 
dainų šventės, buvo paskutinis šios 
nepakartojamai gražios ■ šventės 
akordas. Daugelio žmonių akyse 
spindėjo džiaugsmo ašaros. Užgęso 
ir Pasaulio lietuvių dainų šventės 
ugnies fakelas. Jis vėl užsiliepsnos 
po ketverių metų, kadangi ne tik 
dalyviai, žiūrovai, bet ir visa 
Lietuva, ir išeivija suprato, jog 
Lietuva yra dainų kraštas, ir kad 
geriausiai tą išreikšti galima štai 
per tokias nepakartojamai gražias 
dainų šventes. Dainų šventės metu 
buvo matomas ir jaučiamas visos 
tautos dvasinis pakilimas, visi 
pajutome, kokį didelį turtą mes 
turime savo lietuviškoje dainoje. 

pasirodymai. Viena iš pagrindinių 
herojų - gražioji Nijolė iš Paryžiaus 
- ypač padėjo žiūrovui savo nebylia, 
bet išraiškinga laikysena. Visos 
kaukės iš karto pasako, kad čia 
nebėra mums pažįstama gyvenimo 
realybė, bet jau sapnų, svajonių, 
dvasių ar ateities simbolika.

„Išvietinti asmenys“ yra labai 
sutelktas veikalas ir minčių vys

tymasis išlaikytas aukštoje įtam
poje. Nors pagrinde veikalas 
remiasi Vilniaus įvykiais, truku
siais virš septyniasdešimt metų 
(1919 -1991), iš tikrųjųjis apeliuoja 
į plačią išvietinimo sąvoką. Veiks
mas vyksta žaibiškai, kalei
doskopiškai, nors yra, kad ir retų, 
net nuostabių lyriškų, o taip pat ir 
sustingdytų vietų, kur veiksmas 
sulėtėja arba sustoja vietoje, tartum 
kalte įkala į širdį: štai čia bėgliai, 
štai čia benamiai, štai čia perse
kiojamieji!

Mus, aišku, labiausiai jaudinę 
lietuviškiausios vietos: pasisvei
kinimai ir atsisveikinimai, Vilniaus 
miesto, t. y. sutelktos Lietuvos 
istorijos, peržvalga, pabėgimas, 

'laiškas iš Sibiro, televizijos bokšto 
gynyba, pergalė. Be vėliavų, himno, 
be tautinių rūbų, šie aktoriai 
iššaukė auditorijoje stiprius, 
neišblėstančius patriotinius jaus
mus: už Vilnių, už Lietuvą.

Gal reikėtų pabrėžti vieną neį
prastą veikalo ypatybę: jos pa
prastumą. Be jokių dekoracijų, 
galima sakyti be kostiumų įprasta 
šio teatrinio žodžio prasme. 
Aktoriai beveik visą laiką buvo

ŠOKIŲ ŠVENTĖ
Didžiąjame Vilniaus „Žalgirio“ 

stadione liepos 9 dienos vakare vyko 
šokių šventė. Šventės motto - „Mes 
buvome, mes esame, mes būsime!“ 
Šokių vadovai sakėsi, kad daug 
naujovių jie neparodysiu, nors 
režisierius V. Aleksandravičius 

■ norėjo į programą jų įtraukti, .bet 
prieš daugelį jų buvo pasipriešinta.

Senosios tradicijos labiau išryš
kėjo išeivijos, Amerikos, Kanados, 
Australijos ir kitų, šokamuose šok
iuose. Lietuvos šokėjai daugiau šoko 
harmonizuotais liaudies šokių mo
tyvais.

Tačiau nežiūrint, kaip ten buvo 
šokama, "Žalgirio" stadionas buvo 
pilnutėlis žiūrovų, spūstis labai 
didelė...

(Toliau faksas visiškai neįskai
tomas. Red.).

Antanas Laukaitis

O štai ir mūsų gražusis Vilniaus miestas, štai Vilnelė ir štai - 
Gedimino pilis!

aprengti nublukusiais, nudėvėtais 
apsiaustais, moterys su skarelėm 
ir nutįsusiom padalkom - ir kaip tai 
veikė efektingai! Tokia taktika, 
atrodo, padėjo išryškinti veikėjų 
charakterius, atverti jų sielas, nes 
jautėsi, kad rūbas jų nevaržo. 
Vaizdingas yra kaukių panaudo
jimas ir čia man matėsi daug 
Chagal'io idiosinkratizmo: scenos 
„ant stogo“, aktoriai aukštyn kojom, 
įvaizdis karts nuo karto per sceną 
prąslenkančio keliaujančio žydo su 
sinagoga ant kupros - amžinojo 
tremtinio simbolis.

Prie tų paprastų priemonių 
norėčiau paminėti ir choreografiją, 
aktorių sugrupavimus scenoje, 
bendro vaizdo išryškinimą, suku
riant figuralines formas, kas 
matoma prie šito rašinio pridėtose 
nuotraukose.

Ir aš kirtau, kirtau, kii’tau tuos medžius nuo ryto iki nakties.

Emocinė įtampa išlaikoma ištisai, 
tačiau yra scenų, kur tai pasiekia 
kulminacinį tašką, pavyzdžiui 
policijos (ar kareivių) gaudymas 
persekiojamų gyventojų, Aldonos 
„skaitymas“ iš Sibiro gauto laiško, 
televizijos bokšto gynyba nuo rusų 
tankų. Gal reikėtų atskirai pami
nėti Sibiro laišką, ypač, kad ta scena 
yra nufotografuota: Aldona sėdi su 
laišku Vilniuje, prie jos klūpo 
besiklausydama Nijolė, bet laiškas 
skaitomas paties autoriaus - Sibire 
medžius kertančio Algirdo, Aldonos 
vyro. Scenoje dar išdygsta trys 
medžiai, ąžuolai, ir galiausiai 
įsiskverbia baltoji figūra - netolimos 
Algirdo mirties pranašas, jo paties 
vėlė. Tai pavyzdėlis, kaip kompli
kuotai veikale supinti veikėjai,' 
vietovės ir laikas. O tolimesniame 
veiksme širdį veriantis skausmas 

perskrodžia matant ir girdint šių. 
žmonių grandinę kovojant prieš 
rusų tankus.

Baigdama norėčiau prisiminti 
Liudą Apinytę iš ankstyvos vaikys
tės, kada ji Sydnėjaus vaikų teatre, 
Avos Saudargienės pastatymuose 
žibėjo, kaip žvaigždė. Prisimename 
ją iš „Batuoto katino“, „Sigutės“, 
„Pagrobto karalaičio“ ir kitų 
Saudargienės paruoštų vaidinimų. 
Jau tada ji pasirodė, kaip talentinga 
aktorė. Dažniausiai vaikystėje 
pasireiškę talentai vėliau nepuo- 
selėjami užgęsta. Tačiau Liudos 
atveju jie ne tik kad neužgęso, bet 
plačiai išsivystė ir išsiplėtojo 
aktoriaus - autoriaus - režisieriaus 
talentais.

Nuoširdžiausiai linkime Liudai 
toliau kilti kūrybos laiptais, nes 
tokiais brandžiais kūriniais ji 

tampa Lietuvos ambasadore kultū
ros baruose.

Genovaitė Kazokienė
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VESTUVES LONDONE
Praeitais metais Viktorij a Dobro

volskytė atvyko iš Anglijos pamatyti 
gražiąjąAustraliją, apie kurią buvo 
daug girdėjusi. Kadangi jos spe
cialybė buvo darbas su kom
piuteriais, nebuvo sunku ir darbo 
rasti. Beviešėdama Sydnėjuje ji 
susipažino su Gailium Antanaičiu 
ir pamilo jį. Užsimezgė draugystė, 
tačiau kelionės maršrutas po kurio 
laiko vertė ją išvykti nustatytu 
laiku. Taigi ji ir išvyko saulėtojo 
Queenslando link. Bet neužilgo vėl 
grįžo atgal. Pasak jos: „Sydnėjuj 
geriausiai. Rodos čia saulė skais
tesnė“.

Gailius lietuvių bendruomenei 
nuo vaikystės visiems, ypač jau
nimui gerai pažįstamas.

„Diplomuotas“ savaitgalio mo
kyklos mokinys, laisvai kalba 
lietuviškai. Ilgus metus skautavo, 
su skautais ir užaugo. Baigęs 
katalikų Lewishamo gimnaziją, 
įsidarbino Land Tax Department 
Sydnėjuje ir ten dirbdamas neaki
vaizdiniu būdu studijavo teisę. 
Tačiau jauna, nerami siela pastoviu 
gyvenimu nepasitenkino: mėg
damas keliauti nutarė pamatyti 
pasaulį. Apkeliavo nemažai kraštų 
(kai kuriuose pabuvojo net ir po du 
kartus), įskaitant ir Lietuvą.
Susidarius nelengvai situacijai su 
darbais, kurį laiką teko pabūti ir be 
darbo. Pagaliau išlaikęs reikiamus 
egzaminus, ėmė dirbti geležin
kelyje, o šiuo metu ir mokosi 
kelionių konsultantu.

Nekantriai slinko dienos ir 
valandos laukiant vestuvių datos. 
Šių metų šalto australiško birželio 
mėnesio pradžioje abu jaunuoliai, 
tartum du gandrai šiltų pavasario 
dienų ieškoti, išskrido Viktorijos 
gimtinėn, į Londoną. Ten kaip tik 
vasara. Išvykdami pažadėjo, kad 
vis tiek sugrįš į Australiją.

LIETUVOS SPAUDOS TIESA
Atkelta iš 2 psl.

karininkais. Svarbiausia ma
no pareiga buvo kiekvieną 
naktelę aplankyti visus bata
liono apkasus ir ugniavietes, 
ypač sunkiųjų ir lengvųjų 
kulkosvaidžių grandis, dar ir 
dar kartą įtikinti karį, kad 
laimėsime, kad su pergale 
žygiuosime į Lietuvą“.

Aš spėju, kad P. Matulionis buvo 
politinis komisaras (politrukas). Jis 
rašo ir apie kitokius lietuvius 
kareivius, ne 16 - tos divizijos 
tarybinius herojus: „Tuo metu kitas 
lietuvių junginys - Lietuvos apsau
gos dalys (savisaugos batalionai) - 
aktyviai talkindavo hitlerinin
kams...“

Sovietiška tiesa visada buvo 
vienpusiška. Vis dėlto, jeigu jau 
taip nuolatos ir nėnusileidžiant, 
pagal sovietinę tiesą, visi Vokietijos 
kariuomenės kariai vadinami 
„hitlerininkais“, tai Sovietų Sąjun
gos raudonarmiečius reikėtų va
dinti „stalininkais“.

Tame pačiame „Dienos“ puslapyje 
išspausdintas ir J. Kazlausko 
straipsnis, kurį cituoju ištisai:
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Viktorija ir Gailius Antanaičiai.

25 - tąją birželio šiaurinėje 
Londono dalyje, gražioje Viktorijos 
tėvų rezidencijoje rinkosi svečiai iš 
Anglijos, Australijos, Amerikos, 
Švedijos. Sveikinimai, telefonai, 
telegramos, gėlės ir...

Bažnytines apeigas vietinėje baž-
nyčioje, kur pati Viktorija ir kiti 
nariai buvo krikštyti, atliko kun. 
Vesevičius. Jaunojo pabrolys brolis 
Renius džiaugėsi gavęs gražią 
pamergę. Šeimininkų keturi sūnūs 
ir svainis virėjas aptarnavo svečius, 
„skystimėlis“ vaišėms atgabentas 
iš Prancūzijos. Vaišių, pyragų 
gausybė..., gaila, kad žmogui tik 
mažo kiekio tereikia, o jauna
vedžiams anksti rytojaus metą 
reikia išvykti medaus mėnesiui į 
Šri Lanką. Valio! Linkime jiems 
geros sėkmės, laimingo šeimyninio 
gyvenimo! Ne. Va.

„Gedulo dienos

J. Kazlauskas

Birželio 14 diena jau keli metai 
yra minima, kaip gedulo diena. 
Būtent šią dieną pradėti lie
tuvių trėmimai į Sibirą.

Bet kodėl mes nevadiname 
gedulo diena birželio 22 ■ osios? 
Juk fašistai per okupaciją 
Lietuvoje, padedami vietos 
koloborantų, nužudė kelis šim
tus tūkstančių įvairių tautybių 
žmonių.

Šią klaidą turėtų kuo greičiau 
ištaisyti dabartinis Seimas.

Nelabai tikiu, kas šis mano 
straipsnis bus išspausdintas 
„Dienoje“, kurios puslapiuose 
per mažai sapusdinama tei
singų straipsnių, mažai rašoma 
apie kapitalistinių šalių ne
geroves.

Kėdainiai“.
„Diena“ savo komentarų ar 

nuomonės neprideda. Reikia, 
tačiau, ir pagirti „Dieną“ - tame 
laikraštyje buvo daugiausiai rašo
ma apie Dainų šventę.

Gabrielius Žemkalnis

KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE:
| AR KALTI ’’NEKALTIEJI"? ’ 
i Savo, beveik puslapį užiman- 
I čiame pasiaiškinime, („M.P.“ nr. 27 
I,Apkaltinti nekaltieji“) p. J. A. 
I Jūragis rašo: „...bet priekaištas 
I aiškiai nujaučiamas“ ir toliau: 
I „...panorėjo mane ir Janavičių 
I apjuodinti“. Negaliu paneigti p. J.
* Jūragio sugebėjimo skaityti tarp
* eilučių ir „kurti“ sau pačiam 
1 priekaištus ir savęs apjuodinimus, 
j kad tik kaltesnių atrodytų. Nejau- 
I čiant kaltės, argi reikėjo grįžti į 
I 1980 metus ir ten ieškoti „amu- 
I nicijos“? Be to, sieksninių įrodi- 
I nėjimų savo nekaltybei apginti? 
I Neturėjau nei menkiausios inten- 
I cijos vieną ar kitą apjuodinti, 
I paminėdamas Geelongo univer- koliojimosf stilius ir graibstomas! 
I siteto leidinyje išleistus lietuviško
* žodžio menininkus.
1 Jei p. J. Jūragio kaltinimus ir
* priekaištus man, dėl kokių nors
* man nežinomų priežasčių būtų 
. galima pateisinti, tai grubių 
j kaltinimų, metamų visai bendruo- 
j menei, negaliu suprasti. Jis rašo: 
! „Lietuvių kultūros taryboms ar 
j bendruomenės apylinkių valdybų 
I nariams kultūros reikalams ant
1 Australijoje gyvenančio lietuvio V. Balutis

SPORTO KLUBO ’KOVO” BALIUS
Sydnėjaus sporto klubo „Kovo“ 

balius Lietuvių klube įvyko liepos 
23 dieną. Spręndžiant pagal dabar
tinių laikų žmonių lankymąsi 
šeštadienio vakaruškose, reikia 
pasakyti, kad sportininkų balius 
buvo tikrai sėkmingas. Vakaro 
programa naujo stiliaus, įvairi ir 
puiki. Pasirodė mūsų talentingasis 
jaunimas - mergaitės ir berniukai, 
nuo jų neatsiliko ir vyresnieji, 
įskaitant net ir seną klubo pirmi
ninką.

Programa pavadinta „Raustantys 
veidai“ savo pasirodymu sukėlė 
daug skanaus juoko. Programos 
teisėjai Snaigė Gustafson, Viktoras 
Šliteris ir David Newman daly
viams negailėjo kritiškų, bet ir 
giriančių žodžių. Programą pristatė 
ir vedė Nitą Grincevičiūtė - Wallis. 
Programoje buvo šešios grupės - 
pagal taškus dvi grupės gavo 
.vienodai, taigi premija padalinta 
pusiau tarp mergaičių ir berniukų 
krepšininkų. Vyresnieji taip pat

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ SODYBOJE
* Gegužės 31 d. gegužinės 

pamaldos Sodyboje užbaigtos 
bendra sodybiečių kavute.

Sk Birželio 5 d. oficialioji Sodybos 
šeimininkė Valė Stanevičienė 
atšventė jubiliejų. Tą dieną sukako 
50 metų nuo to lako, kai ji, 
aštuoniolikmetė paliko Lietuvą. 
Paminėti šią dienąjai padėjobūrelis 
artimų bičiulių.
* Liepos 23 d. sodybiečiai 

atsisveikino su tris mėnesius čia 
viešėjusia Dabkų giminaite Danute 
Ratkevčiene. Suruoštuose pietuose 
dalyvavo visi sodybiečiai. Grįžtan- 
čiajai į Lietuvą palinkėta laimingos 
kelionės, įteikta dovanėlių, drauge 
padainuota. 

rašytojo tik nusišvilpt...“ Kada i ir 
kur apylinkės valdybų kultūrros' 
reikalams nariai „švilpė“ amt 
lietuvių rašytojų? Iš kur tas pykttis 
ir tokie priekaištai? Gal Australįįjos 
lietuviai pakankamai neįvertino J. 
Jūragio poezijos? Ir tai rašoma 
mūsų Bendruomenės savaitraštyje 
„Mūsų Pastogė“, „Kultūrinėse 
paraštėse“? Šitokie „straipsniai“ 
nedaro garbės nei rašančiam, nei 
laikraščiui. Aš manau, kad p. J. 
Jūragis privalo atsiprašyti mūsų 
Bendruomenės, nes ji tokių „kul
tūringų“ priekaištų neužsitar—' 
navo.

Polemikoje, kurioje naudojamas 

už „nosies“, kaltinant apylinkių 
valdybų narius ir kultūros tarybas, 
aš neturiu jokio noro ir laiko 
dalyvauti. Praeityje užtenkamai 
„prisikariavome“ spaudoj e ir gyve
nime. Visi padarome klaidų. 
Turėkime drąsos prisipažinti, tada 
sąžinė bus rami ir nereikės kalti
nimų ar apjuodinimų ieškoti ten, 
kur jų nėra.

Su pagaba

gerai pasirodė, tačiau jaunimas vis 
dėlto buvo patrauklesnis. Progra
mai pasibaigus galima buvo girdėti 
atsiliepimus, kad vertėtų ją pa
kartoti sekmadienio popietėje. 
Tokiu būdu jaunimo pasirodymus 
galėtų pamatyti ir tie vyresnieji, 
kurie jau nelabai linkę atvykti į 
klubą vakarais.

Baliaus metu vyko ir loterija. 
Pirma premija - Nitos Wallis rankų 
darbo porceliano lėlė, o taip pat ir 
daug kitų labai vertingų fantų, 
kuriuos dovanojo sportininkų tėvai 
- Ankai, Dičiūnai, Gustafson. 
Galima būtų sakyti, kad vakaras 
buvo sėkmingas jeigu dar pora 
desėtkų žmonių įžehgusių pro duris, 
žinoma su bilietais, būtų buvę dar 
geriau.

Rengėjai dėkingi apsilankiu
siems, o ypatingai fantų auko
tojams, ponams Abramavičiams ir 
p. Zakarui, kaip visuomet parėmu- 
siems mūsų jaunimą.

Lašiukas

Tą dieną sodybiečiams šv. Mišias 
atlaikė Sydnėjaus lietuvių kape
lionas kun. P. Martūzas, ta proga 
pasakęs gražų pamokslą apie 
artimo meilę.

* Nuo rugpjūčio 1 d. mielai 
sutikti kitų sodybiečių į Sodybą iš 
Macedon'o, Viktorijos valstijos, 
galutinai atsikėlė .Birutė ir Vytau
tas Vaitkai. Linkime sėkmės!

> Sydnėjaus lietuvių moterų 
socialinės globos moterų draugijos 
rūpesčiu, be praeitą vasarą įvestos 
vėdinimo sistemos, įruoštas apšil
dymas vonių kambariuose. Bus 
keramikinėmis plytelėmis padeng
tos verandos ir takai.

B. Ž.
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Jurgis Janušaitis
Dėdės Šamo žemėje lietuvių 

telkiniuose visokeriopa veikla 
rudens, žiemos ir pavasario laiko
tarpiais dar buvo gana gyva. Iš 
Lietuvos lankėsi estradinės muzi
kos puoselėtojai, solistai, literatai, 
foto menininkai. Visur ruošė 
koncertus, meno parodas, rengė 
literatūros vakarus. Svečiai vis tik 
Amerikos lietuvių telkiniuose dar 
susilaukė dėmesio, renginiai buvo 
gausiai lankomi. O kai kurie 
dainininkai vien Čikagoje suruošė 
po keturis koncertus.
Renginių lietuvių telkiniuose 

nestokota. Ypač lietuvių sostinėje 
Čikagoje buvo gausu. O vienas 
mano bičiulis, uolus kultūrinių 
renginių lankytojas iš Čikagos 
pareiškė: „Nebespėjame lakstyti iš 
vieno renginio į kitą. Baigia svečiai 
ir kišenes ištuštinti, ypač pensi
ninkams, kurie vis tik patys uoliausi 
renginių lankytojai, visokeriopos 
veiklos rėmėjai“.
Nežiūrint renginių gausumo, 

lankytojų dar atsiranda. Žinoma, 
būtų daug geriau, kad renginiai 
būtų retesni, aukštesnio meninio 
lygio.
Tačiau reikia sutikti su teigimu, 

kad telkinių scenose jau mažai 
besirodo savųjų, išeivijos meno jėgų.

Ačiū Dievui, Čikagoje dar meno 
ansamblis „Dainava“ savo ruošia
muose koncertuose sušvinta švie
siais žiburiais.

Lietuvių opera nepasiduoda. Dar 
kiekvieną pavasarį į sceną išveda 
po naują operą, nors jos atlikėjai, 
solistai, režisierius, dalis choristų, 
dailininkas - tėvynainiai iš Lietu
vos. Pasigirsta vis daugiau balsų, 
ar verta tada brangiai kaštuo
jančias operas bestatyti Čikagoje? 
Entuziastai teigia, kad verta. Juk 
ketvirtą dešimtmetį opera nepa- 
vargdama ir su entuziazmu dirba. 
Taigi kol dar nors ir vienam 
spektakliui susirenka žiūrovų, 
tegul opera laikosi.Tik gal būtų 
labai pravartu paieškoti išeivijoje 
kylančių talentų ir juos įtraukti į 
operos pastatymus, jiems sutei
kiant pirmaeiles roles. Tuo reikėtų 
susirūpinti. Čia ir JAV ar Kanados 
LB kultūros tarybos turėtų pasi
stengti tuos talentus surasti.
Po žiemos sezono atėjo gražioji 

vasara. Kinta ir įvairi veikla. 
Vyksta skautų, ateitininkų vasaros 
stovyklos, teikiančios didelę lietu
vybės išlaikymo naudą. Studijoms 
renkasi mokytojai. Štai, gyvoji 
„Santara - šviesa“ planuoja šaunų 
suvažiavimą. O „Santaros - šviesos“ 
suvažiavimai pasižymi intelek
tualumu, giliomis studijomis. Bet 
vasarą pakinta ir veiklos pobūdis. 
Pasukama daugiau į pramogas

TELKINIUOSE JflV
gamtoje. Dar vis madoje lietuvių 
telkiniuose nuo pavasario iki 
rudens ruošti smagias taip vadi
namas gegužines. Jas ruošia 
įvairios organizacijos, net ir veiks
niai. Gegužinės vyksta daugiausiai 
gamtoje, būna ruošiamos ir Pa
saulio lietuvių, Jaunimo centruose, 
kartais salėse. Gegužinės nepa
sižymi iškilesnėmis, prasminges
nėmis programomis. Pasitenki
nama gera nuotaika, skoningai 
paruoštais valgiais, gera atgaiva. 
Groja muzikantai, norintieji sma
giai pasišoka pelkeles, o svar
biausiai - pasidžiaugiama gražiais 
pabendravimais, išbandoma laimė 
loterijose ir rengėjai geriems 
tikslamas surenka gražaus pini
gėlio.

Štai po ranka „Drauge“ paskelbtas 
Čikagos renginių kalendorius net 
iki Kalėdų. Jame randame, kad 
sezono metu vien tik gegužinių, 
ruošiamų įvairių organizacijų, 
gamtoje ir salėse būsią per ketu
riasdešimt. O kur dar įvairūs 
proginiai banketai, taigi pramogų 
bus.

Uolus „Margučio“ radijo progra
mų vedėjas Petras Petrutis visuo
met suruošia labai gerus koncertus 
ar sceninius pastatymus.

Gegužės mėnesį čikagiškiai galėj o 
gėrėtis Algirdo Landsbergio pjese 
„Vėjas gluosniuęse“, kurią atvežė 
Los Angeles dramos sambūris. Buvo 
net du spektakliai. Tas pats 
„Margučio“ vedėj as Petras Petrutis 
Čikagoje organizavo net keturis 
koncertus. Juose koncertavo svečiai 
iš Lietuvos dainininkai Arvydas ir 
Jūratė Vilčinskai.

Jau daugelį metų veikiantis 
„Antras kaimas“, globojamas žur
nalisto ir literatūros kritiko Algirdo 
Tito Antanaičio, paskutiniais 
metais ėmės vis dažniau pasirodyti 
scenoje. Tai grynai humoro teatras, 
pateikiantis žiūrovui gana įdomių 
aktualijų iš lietuviškojo pasaulio.

Lietuvių moterų klubo federacija 
kasmet suruošia aukštesniąsias 
lituanistikos ar kitas mokyklas, 
abiturientų vakarus. Baliai būna 
iškilmingi, visuomenei jų metu 
gražiai pristatomi abiturientai, 
atliekama gera programa. O prieš 
tai lietuvių spaudoje abiturientai 
aprašomi, pristatomi visuomenei. 
Žinoma, būtų labai gražu, kad 
pagerbtieji liktų aktyvūs visuo
menėje ar jaunimo organizacijų 
veikloje.

Čia tesuminėjau tik dalį lietu
viškosios veiklos, tos kuri reiškiasi 
vasaros metu. Šią vasarą į Lietuvą 
dalyvauti suvažiavimuose, Dainų 
ir šokių šventėje iš Šiaurės Ame
rikos išvyko apie 800 lietuvių. Taigi 
ir telkiniuose aprimo lietuviškas 
judėjimas.

ALB STATUTO PAKEITIMO REIKALU
Statuto komisija, susidedanti iš 

V. Baltučio, P. Bielskio ir V. 
Neverausko, kviečia bendruomenės 
narius pasisakyti dėl minėto 
statuto. Mano pasisakymas:
Kadangi Lietuva dar yra trijų 

slavų kraštų provokacinių reika

lavimų padėtyje, ALB negali būti 
„apolitinis vienetas“. ALB yra mūsų 
visuomenės dalis, bet ne atskiras 
nuo bendruomenės „vienetas“.
I Skyrius, paragrafas 2b turėtų 

būti sekantis:
„ALB vadovybė turi nedelsiant

MŪSŲ MIRUSIEJI------------ -

A. + A. LEONUI PETRAUSKUI 
mirus, nuoširdžią užuojautą dr. Vidai Petrauskienei ir 

dukroms reiškia ir drauge liūdi
Laura ir Jeronimas Brikai

paijLka
Mirus mylimam Vyrui, Tėvui ir Seneliui

Inž. VYTAUTUI BUKEVIČIUI,

širdingai dėkojame visiems žodžiu ar raštu išreišku- 
siems užuojautą mūsų skaudžios netekties valandoje. 
Ypatinga padėka priklauso kun. P. Martūzui už at
laikytas gedulingas šv. Mišias, p. B. Kiveriui už var
gonų muziką, atsisveikinimo žodį tarusiems koplyčio
je ir salėje per Tautos šventės minėjimą, vietoje gėlių 
aukojusiems lietuviškiems reikalams, mieloms 
draugėms, prisidėjusioms prie šermenų paruošimo.

Milda Iliilsevičieiiė, 
Ričardas, Renec ir Dita su šeima

Informacija
SYDNĖJUJE

METINIS SUSIRINKIMAS

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

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

reaguoti į bet kokios partijos 
(Lietuvoje), mažumos, ar pavienių 
asmenų veiklą, kuri kenkia ar gali 
pakenkti mūsų Tautos interesams, 
lietuvių gyvenimui Lietuvoje ar už 
Lietuvos ribų“.

Paragrafas 3 galėtų būti pa
keistas ar praplėstas: „Garbės 
nariai“ būtų tinkamiausi asmenys 
visokių pašalpų išdalinimui ir jų 
reikalingumo galutiniam patvir
tinimui“.

II Skyrius
9e - „tvirtina Krašto valdybos 

patiektą ir kontrolės komisijos 
patikrintą veiklos ir finansų 
kadencijos laikotarpio apyskaitą“.

Iš patiekto paragrafo atrodo, kad 
Kontrolės komisija „tikrina ir 
patvirtina“ tik aritmetiką ALB 
sudarytos apyskaitos.

Kas tikrina Krašto valdyboms 
„tarpkadencinę veiklą“?

IV Skyrius
29b... tvirtina Apylinkės valdy

bos... apyskaitą.
Čia turėtų būti pakeitimas. ALB

gali kordinuoti Apylinkės valdybų
■_________________________  "Mūsų Pastogė"

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

veiklą, „Tvirtinti“ reikštų absoliučią 
kontrolę ALB rankose, kas liečia 
Apylinkių valdybų veiklą.

XII Skyrius 73. vertas dėmesio 
ir diskusijų.

„ALF - das ... privalo siekti ALB 
krašto valdybos pritarimo, jei auka 
yra virš 1000 dolerių“.

Klausimas - kas turi daugiau 
teisių į Fondo pinigus? Ar pinigų 
rinkėjai ir aukotojai, ar autoritetas, 
norintis tų pinigų kontrolės?

Iš viso aukų paskirstymas netu
rėtų būti tik ALB narių rankose. 
Visokie aukų prašytojai turėtų 
pristatyti gerai paruoštą doku
mentaciją, parodant ką jie darys su 
parama, išlaidų balansą ir atsiektą 
tikslą.

Reguliari atlikto darbo (veiklos), 
medžiagų apyskaita sumažintų 
galimus netikslumus ir nesusi
pratimus.

ALB Valdyba turėtų atkreipti- 
dėmesį į bereikalingą „cenzūrą“- 
mūsų laikraščiuose. Žinoma, už
gauliojimai negali būti toleruojami.

V. L. Mačys 
Nr.31 1994.8.8 psl.7
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Informacija
Rugpjūčio 21 dieną, 2.30 vai. po pietų Melburno lietuvių 

namuose įvyks solistės Virginijos Bruožytės - Muliolienės

DRINŲ KONCERTAS.
Bilieto kaina -10 dolerių. Vaikams iki 12 metų - nemoka

mai. Pagerbkime mūsų solistę gausiu apsilankymu.
Melb. karių veteranų sąjunga "Ramovė"

........ ■ 1 ■ ------------ 5

SIUNTIMAI f LIETUVĄ
Melburno lietuvių klubas organizuoja siuntinių 

siuntimą Lietuvai.
Dėžes galima gauti Lietuvių namuose, Jubiliejinėje salėje, 

kiekvieną sekmadienį po pamaldų. Kaina - 45 doleriai (įskai
tant pristatymą į namus Lietuvoje). Siuntiniai adresatus pasieks 
prieš Kalėdų šventes. Dėžes bus galima gauti iki rugpjūčio 
mėn. pabaigos. Paruoštus siuntinius pristatyti į Lietuvių 
namus rugsėjo mėn. 3-4 dienomis.

Melburno lietuvių klubo 
valdyba

..— -------- <

j SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
! NAMUOSE
I 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414
I
I

MUGĖ - šaunus kultūrinis savaitgalis
j Sydnėjaus lietuvių klube

įvykt rugpjūčio 20 - 21 dienomis, šeštadienį ir sekmadienį, 

nuo 1 vai. p.p. iki vakaro.

I Mugė vyks dvi dienas. Apsilankiusieji galės pasigrožėti
I lietuvių liaudies šokiais, dainomis, muzika. Pamatyti kaip
I dailės meistrai dirba savo kūrinius. Pažiūrėti kaip kepa, 
| čirška raguolis - pyragų karalius. Pasmaguriauti lietuvių 
| kulinarijos patiekalais. Užeiti į kolekcionierių kampelį. Ir, 
| žinoma, nuplauti dienos dulkes lietuvišku alumi ir like- 
| riais.

Mugės įdomybės: dailės meistrai darbo metu, gobeleno paroda, 
lietuvių kulinarija - raguolis, vakaronės dainos, šokiai, muzika, 

kolekcionierių kampelis.

Bus lipksipa ir snjagu. Iki pasiipatyipo rųugėje!

KREIPIMASIS Į AUSTRALIJOS LIETUVIUS 
BALTIJOS TAUTŲ STUDIJŲ REIKALU

TĖVYNĖS SĄJUNGA
Dabartinę Tėvynės sąjungos 

Sydnėjaus skyriaus valdybą su
daro:
Vytautas Doniela (pirm.), P.O.
Box 189, Bankstown 2200, tel. 
796 3314:
Vytautas Patašius (vicepirm.); 
Vincas Augustinavičius (sekr.), 
10 Lorna Ave., North Ryde 2113, 
tel. 878 4272;

LR KONSULO ADELAIDĖJE INFORMACIJA
PIETŲ AUSTRALIJOS, VAKARŲ AUSTRALI

JOS IR ŠIAURINĖS TERITORIJOS LIETUVIAMS
1. Vizų mokesčio padidėjimas.
Pranešu, jog LR užsienio reikalų 

ministerijos š. m. birželio 22 d. 
įsakymu (Nr. 114-2), Australijoje 
esančios Lietuvos Respublikos 
diplomatinės atstovybės nuo š. m. 
liepos 1 d. privalo padidinti vizų 
išdavimo ir pratęsimo tarifą 5 
doleriais.

Nauja paprastosios vizos kaina 
dabar yra 35 doleriai.

2. Nemokamos vizos.
Nemokamai yra išduodamos 

vizos:
- vaikams iki 16 m., pateikus 

oficialiai patvirtintą dokumentą;
- vykstantiems vieną kartą per 

metus lankyti šeimos narių kapų, 
esančių Lietuvoje;

- vykstantiems lankyti sunkiai 
sergančio šeimos nario ar artimo 
giminaičio;

- sunkiai sergantiems asmenims;
- tiems, kuriems yra reikalinga 

skubi medicininė pagalba Lietu
voje;

- virš nurodytų ligonių paly
dovams, jei lydėjimas yra būtinas;

- vykstantiems į šeimos nario 
arba artimo giminaičio laidotuves, 
kai pateikiama patvirtinta tele
grama.

3. Dvigubos pilietybės gali
mybės Australijoje peržiū
rėjimas.

. Imigracijos ministras senatorius 
Bolkus spaudoje pareiškė, jog
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Albinas Giniūnas (ižd.).
Yra gauta užklausimų ar skyriaus 

nariais gali tapti asmenys, gyve
nantys nuošalesnėse vietovėse, kur 
praktiškai neįmanoma įsteigti 
naują skyrių. Atsakymas yra 
teigiamas: prašau pranešti sekre
toriui. Nario metinis mokestis - 5 
dol.

TS Sydnėjaus skyriaus 
valdyba

dabartiniai Australijos įstatymai, 
kurie draudžia daliai Australijos 
piliečių priimti antrą pilietybę, yra 
„absurdiški“.

Senatorius šį pareiškimą padarė 
ryšium su šiuo metu vykstančiu 
Australijos pilietybės įstatymo 
peržiūrėjimu, kurio rezultatus 
specialus senato komitetas pa
skelbs rugsėjo mėnesį.

Komiteto pirmininkas senatorius 
Jim McKiernan ir užsienio reikalų 
departamentas pageidauja, kad ši 
taisyklė būtų išbraukta.

Draudimas turėti dvigubą pilie
tybę yra nenormalus reiškinys, 
atsižvelgiant į tai, jog beveik 2 
milijonai užsienyje gimusių Aus
tralijos piliečių jau turi dvigubą 
pilietybę. Todėl atsiduriama absur- 
diškoje situacijoje, kai didelis 
skaičius Australijos piliečių nau
dojasi dvigubos pilietybės priva
lumais, tuo tarpu kiti ne, nežiūrint 
to, kad dviguba pilietybė atneštų 
jiems daug naudos nuosavybės 
įsigijimo užsienyje reikaluose ir 
užsienio prekybos santykiuose.

Senatorius Bolkus pareiškė 
nežinąs, koks, įstatymą pakeitus, 
skaičius Australijos piliečių norėtų 
dvigubos pilietybės, bet mano, kad 
tai būtų žymiai mažiau, negu dabar 
jau esančių australų, turinčių 
dvigubą pilietybę.

J. Jonavičius 
LR garbės konsulas, 

1994.07.25

Adelaidės apylinkės valdyba gavo 
laišką iš „Advancement of Baltic 
Studies, Australian section“ vyk
domojo komiteto, kuriuo prašoma 
kreiptis į Australijos lietuvius 
aštuntosios Baltų studijų konfe
rencijos klausimu. Kad vertime iš 
anglų kalbos nepasitaikytų kokių 
nors netikslumų, šį kreipimąsi 
pateikiame anglų kalba.

Association for the Advancement of 
Baltic Studies (AABS), Australian 
Sections

The AABS Eight Conference on Baltic 
Studies in Australia will be held in 
Adelaide, at the Latvian House, on 
23rd - 24th September 1995. Research 
papers pertaining to the Baltic States 
and the Baltic people are invited. 
Presentations will be 20 - 25 minutes 
long followed by 5 - 10 minutes for 
discussion. It is envisaged that papers, 
presented in academic format, with a 
discussion of the methods of study and 
analysis of results, will be published by 
the Association in Baltic Studies in 
Australia III.

Authors of papers are invited to write 
and forward a summary of their 
presentation until 31st December 1994 
to the Association's (Aust.) Secretary:

Professor J. Priedkalns, Head, 
Department of Anatomy & Histology, 
Faculty of Medicine, The University of 
Adelaide, Adelaide, S.A. 5005;

facsimile 08.303 4398; telephone 
o8.303 5478 (work), 08.379 2119 (home).

All members of the Baltic co
mmunities and their friends are invited 
to attend the Conference.

In the evening of Saturday 23rd 
September 1995, a Conference dinner 
will be held in the Latvian House, at 
modest cost, for all who attended the 
Conference and their friends. All 
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whishing to take paid in the dinner are 
kindly requested to inform the Asso
ciation's (Aust.) Secretary by 30th June 
1995.

AABS (Aust.) Executive:
Professor T. G. Fennell (Flindrs 

University of South Australia), re
sident.

Professor J. Priedkalns (The 
University of Adelaide), Secretary,

Mr F. H. Gailitis, MRAIPA (Uni
versity of South Australia), Treasurer

Adelaidės apylinkės valdyba 
nuoširdžiai ragina visus aukštąjį 
mokslą baigusius lietuvių ben
druomenės narius su savo moks
linėmis paskaitomis dalyvauti šioje 
konferencijoje. Baltijos tautų 
studijų gilinimas ir jų plėtojimas 
turi didelę reikšmę ir mūsų prisi
keliančiai iš vargų Lietuvai. Kuo 
daugiau pasaulis apie ją girdės, tuo 
didesnę galimybę ji turės sustiprėti.

Taip pat norime pažymėti, kad 
Baltų studijų konferencijoje klau
sytojo teise yra kviečiami dalyvauti 
visi Baltų bendruomenių nariai.

Adelaidės apylinkės 
valdybos pirmininkė

PRANEŠIMAS
Norintieji pasivažinėti "Captain 

Cook" laivu po Sydnėjaus uostą 
rugsėjo 7 dieną (tikslus laikas bus 
praneštas vėliau), prašomi užsi
registruoti Sydnėjaus lietuvių 
klube kiekvienos pensijos ketvirta
dienį pas pensininkų klubo "Nerin
ga" narius.

"Neringos" valdyba

8


	1994-08-08-MUSU-PASTOGE_0001
	1994-08-08-MUSU-PASTOGE_0002
	1994-08-08-MUSU-PASTOGE_0003
	1994-08-08-MUSU-PASTOGE_0004
	1994-08-08-MUSU-PASTOGE_0005
	1994-08-08-MUSU-PASTOGE_0006
	1994-08-08-MUSU-PASTOGE_0007
	1994-08-08-MUSU-PASTOGE_0008

