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Gruodžio 26.

Sportininkų registracija Adelaidės Lietuvių Namuose nuo 11.00
i 

Gruodžio 27.
11.00 vai-Iškilmingos pamaldos ir Lietuvių dienų atidarymas St. Francis Xavier | 
katedroje, Wakefield Street, Adelaide.
Po atidarymo, sportininkų pietūs Lietuvių Katalikų Centre, 6 Third Ave., St. Peters. | 
Lietuvių Namuose veiks valgykla, kur norintieji galės papietauti. Patartina pietus l 
išsisakyti iš anksto.
15.00 vai. Sporto šventės atidarytnas, Forestville Basketball Stadium, Forestville, i 
19.00 vai. Poezijos, Muzikos ir Tautosakos vakaras, Lietuvių namuose, Norwood, j 
Vakare rengiamas sportininkų susipažinimo vakaras Liet. Kat. Centre. i

l 
Gruodžio 215. I
9.00-17.00 vai. Sporto varžybos Forestville Basketball Stadium, Forestville.
14.00 vai. Meno ir Antano Sutkaus fotografijos parodos atidarymas, Muilins Galeri-1 
joje, 260 Portrush Road, Heulah Park.
19.00 vai. Dainų šventė, Adelaidės Town Hall salėje. l

i
Lietuvių Dienų Rengimo komitetas. Iš kairės#- sėdi: S. Vasiliauskienė, G. 

Vaši liauskienė, I.Petkūnaitė, J. Vabolienė, R Sankauskienė, J. Vosylienė.

Gruodžio 29.
3.30 vai. ALB Krašto Tarybos narių registracija Lietuvių Namuose.
9.00-17.00 vai. ALB Krašto Tarybos narių suvažiavimas Lietuvių Namuose..
3.00-17.00 vai. Sporto varžybos Forestville Basketball Stadium, Forestville.
14.30 vai. Teatro spektaklis: A. Rūko JBubulis ir Dundulis“, St. Peters Town Hall. 
Adelaidės teatras VAIDILA.
20.00 vai. Sol. Violetos Štromienės koncertas, St. Peters Town Hall.

Gruodžio SO.
9.00-17.00 vai. Sporto varžybos Forestville Basketball Stadium, Forestville.
9.00-12.00 vai. ALB Krašto Tarybos narių suvažiavimas, Lietuvių Namuose.
19.00 vai. Tautinių šokių šventė, Gipsai Power House, 44a Crittenden Road, Findon.

Gruodžio 31.
14.00 vai. Sporto šventės uždarymas Basketball Stadium Forestville.
20.00 vai. Naujųjų Metų Balius, Centennial Hall, Goodwood Road, WayviHe.

Sausio 1.
11.00 vai. Pamaldos Liet. Kat. Centre, St. Peters.
lešminė, Rostrevor College, Glenn Stuart Road, Woodforde.

Sausio 2.
14.00 vai. ARMONIKOS koncertas Lietuvių Namuose, Norwood.

1 Antroje eilėje iš kairės: V. Vencius, A. Kubilius, V. Janulis, H. Butvilą, kun.
1 J. Petraitis, M. Rudzinskienė, V. Opulskis. Trečioje eilėje iš kairės: V. 
j Straukas, A. Jaunutis, J. Jonavičius, M. Pareigis, J. Donela ir E. Dukas.
1 Trūksta N. Stapleton ir E. Varnienės. Nuotr. M. Rudzinskienės

Lietuvių Namų valgykla veiks per visas Lietuvių dienas

Bilietų kainos į parengimus:
Poezijos, Muzikos ir Tautosakos vakaras į 8.00
Dainų šventė $ 10.00
Teatro spektaklis $ 7 00
Jaunimo koncertas $ 7 00
Tautinių šokių šventė $ 12.OO
Sol. Violetos Štromienės koncertas $ 12.00
ARMONIKOS koncertas $ 12.00

Lietuvių Namai: 6-10 Eastiy Street, Norwood, SA 5067. Tel. (08) 362 1074 
Liet. Katalikų Centras: 6 Third Ave., St. Peters, SA, 5069. Tel. (08) 362 1633

1-minių nusikaltimų tyrimo komisijos 
| funkcijos. Tautininkų frakcija siūlo su- 
1 kurti Seimo komisiją santykiams su išei- 
1 vija, kurioje bus 9 Seimo atstovai, 1 
1 Vyriausybės ir 9 užsienio lietuvių atsto- 
1 tovai. šios komisijos nariai turėtų 
1 susitikinėti kas mėnesį ir svarstyti išei- 
j vijairūpimusklausimus.Kaiptaiįvykdy- 
1 ti turbūt niekas nėra pagalvojęs, o gal tai 
| ir nesvarbu, kad tik būtų komisija...
I Prezidentas A. Brazauskas LDDPfrak- 
• cijos posėdyje pastebėjo, kad tolstamą 
1 nuo vizijos ir panirstama į kasdienius 
j reikalus. Akcentuodamas, kad didelė 
1 problemayrajaupriimtųįstatymųvykdy- 
1 mas, A. Brazauskas teigė: „Mes praran- 
1 dame ne todėl, kad trūksta įstatymų, ar 
1 kad jie yra netobuli, o todėl, kad nesu- 
1 gebame jų konkrečiai, laiku, sąžiningai 
j bei atsakingai įvykdyti.“

RINKIMAI. Kaišiadoryse rinkimai vėl 
1 neįvyks. Vyriausioji rinkimų komisija 
j neįregistravo trijų kandidatų, nes nebu- 
1 vo laiku sutvarkyti dokumentai. Centro 
] sąjunga (partija) kėlusi vieną kandidatę, 
1 prašymąregistruotisrinkimamspatiekė 
] spalio 10 dieną, kuri buvo paskutinė 
1 galimoji diena registacijai, tačiau teisin- 
Į gurno ministerija tą dieną Centro partį- 
1 jos neužregistravo. LDDP savo kandida- 
j to nekėlė ir Tėvynės Sąjungos kandida- 
I tas L. Sabutis, likęs vieninteliu kandi- 
Į datų, apsisprendė rinkimuose nedaly- 
1 vauti. .Noriu, kad vyktų rinkimai, o ne

______ ____ „________ ,_________ '.balsavimas“, pareiškė L. Sabutis. Yra ir rirrL VH WFR________________________________ problempa Vyriausi0Jl rinkimų

EKONOMIKA. „Lietuvos aide“ po 
paskelbtos Valstybės kontrolės depar
tamento pažymos rašoma: „Kaip matyti 
iš šios pažymos, Lietuva (19994 m. spa
lio 1d.) yra pasiskolinusi 556 milijonų 
dolerių,opanaudojusi371,7 mln.Mums, 
paprastiems žmonėms, atrodo, kad 
skolintis, mokėti palūkanas ir nepanau
doti - nedovanotinas aplaidumas, 
kažkoks keistas biznis.“ LDDP seimo 
frakcijos posėdyje buvęs ekonomikos 
ministras Julius Veselka teigė, kad prieš 
ketverius metus, paskelbus nepriklau
somybę, Lietuva neturėjo skolų, tai da
bar, suskaičiavus visus valstybės vardu 
imtus kreditus, kiekvieno piliečio pečius 
spaudžia 900 litų skola. Priminus 
ketvertų metų praeitį matyti, jog neliko 
pusės tuometinio turto.

Įpusėjus spaliui kai kur dar buvo ne
nupjauti rugių plotai. Grūdai pigūs - 
centneris tik virš 20 litų, o voveraičių ar 
baravykų kilogramas - 32 Lt. Nenuo
stabu, kad Dzūkai agresyviai gina, jų 
manymu, išimtinę teisę grybauti 
Dzūkijos miškuose.

Vieną savaitgalį keliolikai automobi
lių buvo pradurtos padangos užvažiavus 
ant vinių prikalinėtų lentgalių, kurie buvo 
išdėlioti miško keliuose, o ne vienas 
grybautojas išvengęs kliūčių keliuose, bet 
palikęs be priežiūros miške dviratį, moto
ciklą ar mašiną, jų padangas rasdavo 
supjaustytas ar subadytas.

[ -
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VALDŽIA. Seime svarstomas Visuo
menės informavimo įstatymas daug kam 
kelia nerimą, ypač kai LDDP seimo frak- 
djos pirmininkas G. Kirkilas pasisako, 
tad valdančioji partija turėtų kontro

liuoti televizij ą ir kitas informavimo prie
mones. LDDP seimo frakcijos posėdyje 
kalbėta apie konservatorių siūlymą 
įkurtikovos su korupcija komitetą. LDDP 
pasisako už tai, kadbūtųišplėstosEkono-

komisija nusprendė kreiptis į Seimą, jog 
jis pakeistų Rinkimų įstatymą. Proble
ma iškilo po Seimo nario J. Basčio 
mirties, kurisįSeimą patekopagalLDDP 
sąrašą. Rinkimų įstatyme numatyta, 
kad, mirus daugiamandatinėje apygar
doje išrinktam parlamentarui, į Seimą 
patenka pirmas pagal sąrašą neišrink
tas kandidatas. Tačiau šiuo atveju visi 
LDDP sąrašo kandidatai išrinkti.

McDonald] Rygą ir Taliną atkeliauja 
jau už kelių mėnesių, tačiau Lietuvon 
įžengti ketina tikrai 1996 metais. „Vil
niaus bankas“ laiko negaišina ir išleido 
kredito kortelę VBK (litais). Iškyla vis 
dėlto ir sunkumų. Banko vadovas R. 
Kutra papasakojo tokį atsitikimą: atėjo 
VBK savininkas į parduotuvę, prisidėjo 
pintinę prekių bei produktų, pardavėja 
patikrino kortelę, atidavė sąskaitą. Ir
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♦ Khmer Rouge nužudyto australo įkai
to David Wilson kūnas parvežtas iš 
Kambodijos į Melboumą. Skrodimo 
metu nustatyta, kad jis buvo ne nušau
tas, o užmuštas daužant šautuvų 
buožėmis.

♦ Australija reikalauja, kad Kambodi
jos vyriausybė nubaustų David Wil
son ir kitų dviejų įkaitų žudikus, 
neleistų jiems pasinaudoti amnestija. 
Manoma, kad Australija sustiprins
karinę pagalbą Kambodijos vyriausy
bei bei imsis diplomatinių žingsnių 
užtikrinti, kad Khmer Rouge sukilėliai 
nebūtų Tailando karinių sluoksnių glo
bojami, kai jie laiks nuo laiko pasi
traukia į Tailando teritoriją persigru
puoti.

♦ Lapkričio Id. Boris Jelcinas atleido iš 
pareigų gynybos viceministrą gen. 
Matviej Burlakov, kuris kaltinamas 
įsivėlimu į žurnalisto Dmitri Cholodin 
nužudymą bei korupcija jo anksčiau 
vadovautoje armijų grupėje Vokietijo
je. Parlamento krašto apsaugos komi
sijos pirmininkas Sergej Jušenkov 
reikalauja ir paties gynybos ministro 
Pavel Gračiov atsistatydinimo

♦ Vietoje Gračiovo atsistatydino progre
syvus Rusijos ekonomikos ministras 
Aleksandras Šochin, užpykęs ant Boris 
Jelcino, kad nesitarta su juo, skiriant 
finansų ministrą Vladimirą Panskov. 
Panskovo paskyrimu nepatenkinti re- • 
formų šalininkai buvo Jelcino apramin
ti pirmuoju ministro pavaduotoju pa
skiriant progresyvų Anatolijų Cubais.

♦ Kroatams ir musulmonams darniai 
bendradarbiaujant, Bosnijos vyriau; 
sybės pajėgoms pasisekė atgauti iš
serbų Kupros miestą centrinėje Bosni
joje. Dabar jų pajėgos bando serbus 
išstumti iš Bosanska Krupa vietovės 
šiaurės vakaruose. Jungtinių Tautų

LIETUVA - ŽINIOS IR KOMENTARAI
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žmogelis suka durų link. Tik staiga girdi: 
„O kur pinigai?“

TEISMAS. Lietuvos laikraščiuose la
bai plačiai aprašomas žurnalisto V. Lin
gio nužudymu apkaltintųjų teismo pro
cesas. Nužudymo užsakymu apkaltintas 
B. Dekanidzė, o žudymo vykdymu trys 
kiti asmenys, iš kurių vienas, I. Achre- 
movas, prisipažino ir kartu apkaltino 
kitus. Skaitantbūtentšį,Mūsų pastogės“ 
numerį teismo sprendimas jau turėtų 
būti žinomas.

Byloseigojeapklausinėjantliudininkus 
iškilo eilė priekaištų „Respublikos“ 
laikraščiui. “M. and S. International“ 
atstovas Lietuvoje pareiškė, kad „Res
publikoje“ buvo rašomi kritimai straips
niai, o paskui, kad tokių straipsnių nebūtų 
daugiau, reikėjo atsilyginti prekėmis. 
Vienas iš tuometinių „Respublikos“ 
leidėjų R. Taraila, pagal liudininko 
teigimą, gavo $800 vertės kostiumų, o 
sąskaitą apmokėjo B. Dekanidzė. „Lie
tuvos ryto“ skaitytojas A. Markevičius 
rašo:

„Dabar R. Taraila yra „Dienos“ vyriau
siasis redaktorius. Į šį postą jį rekomen
davo įtakingi LDDP bei Seimo nariai.

„Mūsų Pastogė“ Nr. 451994.11.14. psl

asamblėja priėmė nutarimą atšaukti | 
ginklų tiekimo suvaržymus Bosnijai. | 
Bosnijos serbų lyderis Radovan Kara- į 
dzič reagavo į patirtus pralaimėjimus | 
paskelbdamas visuotiną mobilizaciją! j 
ir įvesdamas karo stovį serbų užimtose | 
Bosnijos srityse.

♦Liūčių sukelti potvyniai pietiniame , 
Egipte pridarė daug nuostolių. Nu
kentėjo ir senojo Egipto paminklai'Tėbų 
(dabar Luxor) apylinkėse, įskaitant 
faraono Tutanchamono kapą. .Netoli I 
Asijuto audros metu užsidegę kariniai I 
benzino bakai ugnies upe užliejo Dron- I 
ka kaimą ir apylinkes. Žuvo daugiau I 
kaip 600 žmonių.

♦83 metų amžiaus buvęs JAV preziden- |
tas Ronald Reagan pareiškė, kad gy- | 
dytojai nustatė jį sergant nepagydoma | 
Alzheimerio liga, nors dar ankstyvoje [ 
stadijoje.

♦Beveik 46 metų amžiaus storulis į 
George Foreman laimėjo pasaulio | 
sunkaus svorio čempiono titulą, nokau- i 
tų pagirdydamas 26 metų amžiaus 

Michael Moorer. G. Foreman yra vy
riausias amžiumi visų laikų sunkaus 
svorio pasaulio čempionas (iki šiol juo 
buvo Joe Wolcott, čempionu tapęs 37- ' 
erių metų).

♦Švelnėja Irako režimas. Prezidentas I 
SaddamHuseinpažadėjoparūpintivel- I 
tui anestetikus vagims, kariuomenės I 
dezertyrams bei pastaruosius | 
slėpusiems žmonėms, kai jiems už | 
bausmę nupjaunamos ausys. Iki šiol | 
nusikaltėliai patys turėjo apsimokėti | 
užbrangiaikainuojančiusanestetikus. | 

* Šiuo metu Lietuvoje leidžiamas I 
421 laikraštis ir 22 žurnalai. I 
Bendras periodinių leidinių tiražas I 
-11 -12 milijonų egzempliorių per I 
mėnesį. Kaip rašo „Tiesa“ (1994.5.7, | 
Nr. 89), tokiam periodikos srautui | 
Lietuvoje per maža skaitytojų - į |
makulatūros perdirbėjų katilus kas | 
mėnesį pakliūna 70 - 80 tonų nė | 
nepasklaidytų laikraščių ir žur- | 
nalų. i

Pagrįstas klausimas-kam šiems valdžios | 
atstovams buvo reikalinga,kad jų | 
laikraščiui vadovautų žmogus, kurį iš | 
trijų „Respublikos“leidėjų savojuodiems i 
darbams buvo pasirinkusi „Vilniaus 
brigada“? Kas gali pasakyti, ar LDDP 
vadovai, pirmiausia G. Kirkilas, patys 
susirado šį žurnalistą, ar jiems kažkas 
padėjo? šis klausimas, mano nuomone, ' 
ypač aktualus tapo po praėjusį penkta-1 
dienį teisme pono R. Tarailos pasakytų I 
žodžių, kad „Respublikai“ nevertėjo ko-1 
voti su mafija-ji vis tiek liko nenugalėta. | 
Gal tie jo žodžiai - ir nurodymas „Die- | 
nos“ žurnalistams? Ką gi, jeigu taip, tai | 
„Vilniaus brigada“, padedama LDDP, | 
bus pasiekusi savo tikslą.“

„Diena“, buvusi „Tiesa“, yra LDDP | 
dienraštis. Visi keturi teisiamieji įvar- | 
dinti esą mafijos „Vilniaus brigados“ | 
nariais.

„SAVAITĖS CITATA“ yra iš poetės A. i 

Karosaitės pasisakymo televizijoje: „...ir | 
jeigu Dekanidzė iš teismo salės išjos ant | 
balto žirgo, tai tas žirgas tikriausiai bus | 
iš mūsų valstybės herbo.“

Gabrielius Žemkalnis, |
1994.11.4. |

Žinių šaltiniai: BNS, „Lietuvos aidas“, į 
„Lietuvos rytas“,,Lithuanian Weekly“ |

Tęsiame pereitame „M.P.“ numeryje 
pradėtą pokalbį tarp buvusio „M.P. “ redak
toriaus Vinco Augustinavičiaus ir Tėvynės 
Sąjungos Sydnėjaus skyriaus pirmininko 
dr. Vytauto Donielos.

V. Augustina vičius. Grįžkime prie ank
sčiau minėtos korupcijos. Lietuvos spaudoje 
dažnai rašoma apie korupciją ministerijose 
ir kitose valstybės institucijose. Australijoje 
tokie reikalai sukeltų didelį įkarštį parla
mente ir duotų, taip sakant, parako opozi
cijai. Gal Tėvynės Sąjungai reiktų pasekti 
Australijos pavyzdžiu?

V. Doniėla. Yra daug skirtumo tarp 
Australijos parlamento ir Lietuvos seimo.
Jie yra sukurti pagal skirtingus modelius. 
Australijos parlamento opozicijos narys, iš 
tiesų bet kuris parlamento narys, turi teisę 
pateikti klausimus pvz. atitinkamam mi
nistrui, o šis privalo duoti atsakymą (ir būtent 
atsakymą, kuris yra teisingas ir „neklaidi
na“ parlamento!) per tam tikrą laiko tarpą. 
Šitą procedūra yra labai efektyvi korupcijos 
stabdyme, nes opozicija išnaudoja kiekvie
ną svarbesnę progą parodyti, kad vyriau
sybė, t.y. valdančioji partija, dirbanti prastai. 
Kaip žinome, iškilus kokiam nors korupcijos 
įtarimui ministerijų darbe, opozicija neduo
da ramybės, o kartais sugeba pašalinti mi
nistrą ar net nuversti vyriausybę. Lietuvos 
seime tokios efektyvios procedūros nėra. Jei 
klausimas vyriausybei nėra malonus, 
valdančiosios partijos frakcija, Seime 
turėdama daugumą, balsavimu tokią kri
tiką sustabdo ar randa kitokių būdų ją neu
tralizuoti. Gal reikalas perduodamaskomite- 
tui, gal tolimesneiinstitucijai-ojuose vyrau
jantieji „saviškiai“ jau žino ką daiyti. Šia 
prasme spauda vis skundžiasi, kad atideng
tos blogybės nubėga kaip vanduo nuo žąsies, 
o Tėvynės Sąjunga ir jos dešinieji bend
ražygiai pabrėžia, kad dabartinėse sąlygose 
jie yra seime „bejėgiai“. Be to, Lietuvos sei
me nėra „formalios“ opozicijos ta prasme, 
kadji turėtų savo šešėlinius ministrus, turėtų 
teisę gauti informaciją iš ministerijų ir tt. 
Tėvynės Sąjunga buvo pasiūliusi vad. opo
zicijos įstatymo projektą, bet jis buvo atmes
tas gana anksti ir vėliau nebesvarstytas.

V. A. Tėvynės Sąjunga kritikuoja dabar
tinę LDDP valdžią, kad jos ekonominė poli
tika remianti „saviškius“, ypač per privati
zavimo taisykles. Kiek čia tiesos?

V. Du. Pirmiausia reikia pabrėžti, kad 
visos lytų Europos (išskyrus rytų Vokietiją)
patirtis rodo, kad iš privatizacijos daugiau
sia naudos gauna sovietmečio viršininkija, 
taip vadinamoji nomenklatūra. Tiek, kiek ji 
išsilaikė adminitracijoje,ji sugebapusvelčiui 
įsigyti ar kitokiais būdais persirašyti 
vertingesnius objektus. Neatsilieka, žino
ma, ir korupcijos sąlygomis suklestėjusi ma
fija. Gi Tėvynės Sąjunga su savo šalininkais 
kovoja už valstybinio turto platesnį ir tei
singesnį padalijimą. Tuomi Tėvynės Sąjun
ga akcentuoja moralinį aspektą, lyg ir 
pratęsdama Atgimimobei Sąjūdžio sukilimą 
ne tik prieš diktatūrą, bet ir prieš sukčia
vimą, grobstymą, neskyrimą valstybinės 
kišenės nuo privačios ir tt. Kitaip tariant, 
Tėvynės Sąjungai nepakeliui su tuo nema
loniu sovietmečio mentalitetu, kuris vadi
namas „homo sovieticus“.

LDDP valdžios artumą naujajai turtuolių 
klasei (kurių tarpe daug sovietmečio 
viršininkijos) rodo privatizacijos įstatymų 
interpretacija, nulemianti konkrečius ver
tingų objektų įsigijimo atvejus. Bet 
užnugaryje stovi dar daugiau: 1. įvedant 
litus,' nebuvo daroma skirtumo tarp „švarių“ 
ir „nešvarių“ pinigų, 2. prezidentas atmetė 
įstatymą, pagal kurį valdžios pareigūnai 
turėjo deklaruoti savo turtą ir pajamas, 3. 
yra vilkinamas ruošimas įstatymo, pagal 
kurį pajamas turi deklaruoti visi. Šitoks 
fonas naudingas turtuoliams, gi finansi- 

«ninkai jau oficialiai tvirtina, kad deklaruo
jama tik maždaug septintoji pajamų dalis, o 
gal ir mažiau. Kaip rašo viena analiste,

„Vadovai nevaržomi dalijasi milijomines 
negrąžinamas paskolas, akcijų paketas, sa
vanaudiškai privatizuoja įmones... IMede- 
klaruojantys pajamų, nesuvaržyti atssako- 
mybeįstatymuiaukštieji valdininkai jauučiasi 
kaip ir sovietmečiu - išskirtinėje padėttyje ir 
nebaudžiami.“

V. A. O ar įvykiai Lietuvos viduje galėjo 
pasukti kitaip?

V. Du. Atgimimo laikotarpis parodė, jog 
žmonėse buvo daug pasiryžimo nusikratyti 

. sovietinio palikimo ir grįžti, kaip buvo sako
ma, prie doro gyvenimo. Bet senosios jėgos 
buvo stipriai įsitvirtinusios įvairiose 
struktūrose, ypač valstybės aparate ir ad-
ministracijoje apskritai. Ateities istoriikai, 
skaitydami 1990-92metųlaikraščius,turbūt 
stebėsis, kaip sistematiškai buvo atakuoja
mi Atgimimo tikslai ir kaip sumaniai ssoviet- 
mečio kritikai buvo paversti į „tautos kkiršin- 
tojus“ bei „ekonomikos griovikus“, neva prieš 
tai tauta buvusi vieninga ir laiminga, o 
ekonomika - puikiame stovyje dėka kompe- 
tetingų vadovų. Įvykių kryptį stipriai lėmė 
senųjų kadrų išlikimas ir platus spaudos 
nusiteikimas prieš dešiniuosius.

V. A. Užbaigai: pagrindinis Tėvynės 
Sąjungos oponentas yra LDDP. Gal įmano
ma sutrauktai apibūdinti skirtumą tarp 
LDDP ir buvusios komunistų partijos?

V. Du. Šis skirtumas praktiškai kartojasi 
nuo Estijos iki Mozambiko, todėl pirma žvel
kime globaliniu žvilgsniu. Pirmiausia, 
netekusi vienvaldystės, kompartija neteko 
galios fiziškai bausti kitaminčius. Toks elge
sys, žinoma, prieštarautų ir naujai prisi
imtam demokratiniam chrakteriui (nors pats 
žodis „demokratinis“ buvo naudojamas net 
Stalino laikais, o įvairios aiškiai diktatūrinės 
liaudies respublikos netgi pabrėžtinai save 
vadino demokratinėmis). Radikalus per
sivertimas įvyko kompartijai nusimetus in- 
temacionalizmą ir visur pasiskelbus eant 
savo tautos interesų gynėja. Čia, atrodo, 
turima reikalo su aplinkybių diktuojama 
taktika. Bet lengva buvo „darbo žmonių“ 
partijai tapti laisvos rinkos propaguotoja ar, 
tiksliau, naujųjų turtuolių partija, nes ir 
anksčiau partiečiai užėmė vadovaujančius 
postus, naudojosi privilegijomis - žodžiu, 
jau anksčiau kompartija buvo viso krašto 
turto savininkė.

Metamorfozė iš lietuviškosios komparti
jos į Lietuvos demokratinę darbo partiją, 
buvo maždaug panaši. Buvo lyg ir nusimes
ta nemaloni praeitis, o atsisakymas Maskvos 
globos turi, tarp kitų, tą pliusą, kad valdant 
nebereikia žiūrėti per petį ir riboti savo norų 
pagal svetimų „revizorių“ diktatą. Pabrėžus 
partijos demokratinį pobūdį, buvo logiškai 
įmanoma apkaltinti Landsbergio-Vagno- 
riaus valdžią vedimu į diktatūrą ir savo 
ruožtu pasiskelbti kaip svarbiausiu, ko gero 
vieninteliu, demokratijos garantu Lietuvos 
vidaus politikoje. LDDP taip pat greitai 
perėmė tautinius simbolius, tuomi pasiskel
biant tikrąja lietuvių tautos interesų gynėja 
ir nustumiant kritikus į šalį kaip „pseudo- 
patriotus“, „rėksnius“, „griovikus“ ir tt. 
Reikšmingai šia kryptimi pasisakė A Bra
zauskas, savo inauguracinėje kalboje 
išreiškęs viltį, kad „griovimo“ daugiau 
nebebūsią. Bet išliko ir tęstinumas: kai Lie
tuvos komunistų partija tapo Lietuvos 
demokratine darbo partija, jų tęstinumą 
atvirai akcentavo vėliau seimo pirmininku 
tapęs Česlovas Juršėnasmėrasvarbuišlaiky- 
ti partijos vardą, svarbu yra išlaikyti parti
jos jėgą.

Savaime suprantama, Tėvynės Sąjunga 
kaip Atgimimo ir Sąjūdžio tęsinys negali 
sutikti su daugeliu teiginių ir kaltinimų, 
ateinančių iš LDDP pusės. Įtampa taip jų 
nenuslūgs ko gero dar ilgai, kaip kad ne 
visai rami lieka padėtis rytų Europoje ap
skritai.

V. A. Ačiū už pokalbį.
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POETAS GIUŽTA PIS MES
Tokiu skelbimu Adelaidės lietuviai 

buvo pakviesti i Prano Pusdešrio kūrybos 
knygos „Eukalipto pavėsyje“ pristatymą, 
kuris įvyko spalio mėn. 22 d. Lietuvių 
Katalikų Centre Adelaidėje.

Knygos pristatymą suorganizavo 
Adelaidės Ateitininkai ir p. Saulenė Pus
dešrienė.

Saulenė ir Pranas Pusdešriai ankstesniais laikais.

S. Pusdešrienė, atidarymo žodyje, nu
pasakojo ilgą kelią, kol knyga „Eukalip
to pavėsyje“ išvydo dienos šviesą. Kny
gos išspausdinimas užtruko 3 metus. 
Tiražas 3000 su 17-ka iliustracijų, spaus
dino „Spindulio“ spaustuvė Kaune.

Pakvietus programos dalyvius ūži mti 
vietas, prie viduriniojo staliuko, ant ku
rio stovėjo poeto įrėminta nuotrauka, 
tris baltas žvakes, perjuostas juodais 

į kaspinais, uždegė žmona, p. S. Pusdeš
rienė, pasakydama: „Kad Pranas būtų 

s drauge su mumis“.
Ir buvo.
Nuo pirmojo jo kūrybos skaitymo iki 

paskutinės „Anapus saulės“ dainos, jis- 
buvo su mumis. Šis jausmas buvo toks 
stiprus, kad net kitą dieną kalbėjome 
apie „pabuvojimą“ su Pranu Pusdešriu.

Poeto kūrybą skaitė V. Ratkevičius - 
„Svirtis“, „Tatuiruotas kryžius“, 
„Užmuštas gyvenimas pramerkė akis“, 
E, Varnienė - „Susitikimas su mirtim“, 
JPer dykumas, „Kryžkelių šviesos“, N. 
Skidzevičius - „Tylintis svečias“, 
„Sekminės“, „Nėra harmonijos“, V. 
Bardauskaitė - „Pirmoji karta“, ^Eiti ir 
nesugrįžti“, „Garsų pasaulis“, A. Patu- 

pienė - „Akmenys ir lelija“.
Visi skaičiusieji, atrodo, suprato poeto 

mintis ir vidujinius išgyvenimus, jo meilę, 
‘ kuri yra labai intensyvi savo kraštui, 

tėvynės gamtai, savo žemės grumstui.
Šioji meilė glaudžiai perpinta Visatos

- virš žemiška meile, įleidusią gilias šak
nis poeto sieloje.

Šiejausmai-labai tvirti, labai pastovūs
- sudarė pagrindą poeto kūrybai, kuri 

* neapsiribojo vien eilėraščiais, bet išsiša
kojo į dramas, kaip „Pamokslas nuo 
kalno“, „Ne žemės horizontai“, „Vardan 
Dievo“, bei daugybės didesnių ar 
mažesnių vaizdelių ir komiškų ir rimtų, 
kurie panaudoti beveik visuose „Šiupi
nių“ parengimuose.

Šio vakaro P.Pusdešrio kūrybos skai
tytojai, buvo tas tiltas tarp kūrėjo ir 
žiūrovų, tas ryšys tarp kūrėjo ir klausy
tojų, tas žodis ištartas jų lūpomis, 
praplėšęs skraistę, leidžiančią pažvelgti 
į pačią poeto širdį.

„Knygos autoriaus asmuo“ - Augusti
nas Kubilius gan smulkmeniškai nupa
sakojo autoriaus gyvenimo kelią - nuo 
tėviškės laukų Zanavykijoje, Šakių „Žibu
rio“ gimnazijos, Vilkaviškio ir Eichstato 
kunigų seminarijų iki Adelaidėje plačiai- 
išsišakojusios visuomeninės, kultūrinės 
bei kūrybinės veiklos.

Pirmoji jo paskaita Adelaidėje buvo 
skaityta Kristaus Karaliaus šventės pro
ga, suruošta Adei. Liet, ateitininkų. Pir- 
miej i jo kūrybos bandymai prasidėjo ank
styvoje jaunystėje, gimnazijoje.

A. Kubilius perskaitė autoriaus sesers 
p. A. Stepanienės laišką iš Canberros, 
kuriame ji prisimena laimingus vaikystės 
laikus jų gimtinėje.
/ G. Vasiliauskienę prisimena P. Pus- 
dešrį iš gimnazijos laikų Šakiuose, kaip 
rimtą, švelnaus balso jaunuoli, kurį pa
prašius, sukurdavo eiles įvairiom progom. 
Viena proga poetas parašė žodžius dai
nai „Kregždutė“, kurią solistė įdainavo į 
plokštelę Amerikoje prieš 30 metų. Da
bar turėjome progos šią plokštelę išgirs
ti ir su malonumu žavėjomės G. 
Vasiliauskienės skambiu lakštingalos 
balsu.

Viktoras Baltutis pristatė P. Pusdešrio 
knygą „Eukaliptų pavėsyje“. Pradžioje 
jis pareiškė, kad laikas yra negailestin
gas ir su juo praeina viskas. Viskas 
užsidengia laiko dulkėmis ir pamažu 
dingsta praeityje, nepalikdamas nei pri
siminimo. Viskas, tik ne žmogaus kūryba. 
Žmogaus sukurtas žodis neišnyksta, jis 
lieka gyvas amžiams - kur nors, kada 
nors jis gyvas yra, gyvas ir bus. Tai 
paminklas, kurį kūrėjas pasistato pats 
sau dar būdamas gyvas.

V. Baltutis knygą „Eukalipto pavėsyje- 
kaip poeziją taip ir prozą-išnagrinėjo 

. smulkmeniškai, įdomiai, giliai įeidamas 
į autoriaus sielos kampučius, juos 
apšviesdamas, iškeldamas jų prasmę, 
suliedamas žodį ir jausmą, tikėjimą ir 
meilę į vieną didelę nedalomąPRASMĘ.

Įtarpais skaitymų „Nemuno Dukros“ 
vadovaujant S. Pusdešrienei,padainavo 
„Jūros lopšinė“, „Žydi ievos“ (muz. 
L.Povilaičio“), „Lietuva brangi šalelė“ 
(žodž. Vydūno) ir „Anapus saldės“.

Užbaigai S. Pusdešrienė padėkojo da
lyviams ir gausiai susirinkusiems tau
tiečiams už šį susitikimą su poetu. Ji 
sakė, kad „Pranas tikrai yra čia ir jis 
tikrai džiaugiasi šiuo vakaru“ ir toje 
vietoje užlūžo žmonos balsas...

Džiaugiasi Pranas, džiaugiamės ir mes 
pabuvoję drauge su juo - su debesų ižu

Prieš išvykdami į Pasaulio lietuvių 
dainų šventę, savo koncerte „Grižtu į 
Lietuvą“ Melbourne Dainos Sambūris ir 
„Gintaro“ tautinių šokių grupė pažadėjo 
melbumiškiams sugrįžę papasakoti savo 
įspūdžius iš šios istorinės kelionės. Vis 
tik ilgai užtruko, kol visi Šventės daly
viai sugrįžo po malonios ir atmintinos 
viešnagės Lietuvoje. Daugelis jų dar 
praleido papildomas atostogas plačiame 
pasaulyje. Savo pažadą Dainų šventės 
dalyviai ištęsėjo spalio 9d., sukviesdami 
melbumiškius į „Sugrįžtuvių popietę“. 
Tai buvo labai sėkmingas kultūrinis 
parengimas, iš kurio publika nenorom 
skirstėsi, kadangi buvo rodoma dar daug 
video juostų iš Lietuvos. Nesitikėtai 
gausią publiką Jubiliejinėje salėje pa
sveikino Dainos Sambūrio pirmininkė 
Danutė Lynikienė, pasidžiaugdama, kad 
Melbourne choristai ir jaunimas jaučia
si tartum grįžę iš olimpinių žaidynių 
apsikrovę aukso medaliais. Daugiausia 
tų „medalių“ teko melbumiškiams po 
ypač gerai pasisekusių Australijos vie
neto koncertų, nes Melbourne dalyviai 
buvo pagrindinis šios kelionės branduo
lys. Pasirodė, kad iŠ užsienio lietuvių 
tiktai australiečiai įstengė suruošti savo 
atskirus koncertus. Štai kodėl su 
pasididžiavimu norime pasidalinti savo 
patyrimais apie išvyką, apie kurią svajo
jome ir vienas kitam linkėjome dešimt
mečiais, būtent, dainuoti ir šokti nepri

klausomos Lietuvos dainų šventėje. O 
įspūdžių tiek daug, kad galėtumėm net 
visą knygą užpildyti. Tačiau šiandien 
leiskite su jumis praleisti nors pora 
valandėlių, kad galėtumėm perduoti nors 
dalelę tos puikios nuotaikos, su kuria 
gyvenome ir džiaugėmės Dainų ir šokių 
šventėje Vilniuje 1994 m. liepos 2-10 
dienomis, sakė D.S. pirmininkė.

Toliau „Gintaro“ tautinių šokių grupės 
tėvų komiteto vardu Bronė Staugaitienė 
įdomiai komentavo ir pristatė video pro
gramą, kuriai juostą paruošė jaunieji 
Paulius ir Gabrielė Staugaičiai. (Taip, ta 
pati Gabrielė nupiešė ir emblemą Aus
tralijos lietuvių kontingentui.) Vienos 
valandos programą iš trisdešimties va
landų videojuostos išrinkti, sutrumpin
ti ir sujungti jiems užtruko tris dienas. 
Švenčių akimirkasjuostoje pasigėrėtinai 
įdomiai įrašė Donatas Juchnevičius ir 
Albinas Batavičius. Ypač atmintinas 
australiečių sutikimas prie bendrabučio

—gmi—_—».n---------».n

atplaukiančiu pavasariu, su krykštau
jančiais varnėnais, su tėviškės arimų 
žvirbliu, su nelaukta viešnia - senatve.

Neužmirštamas vakaras.
K Mnvinkonytė 
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Vilniuje, Vivulskio gatvėje, kur šauniose 
uniformose nuotaikingai-dinamiškai 
skardėjo Vilniaus dūdų orkestras. Žodžiu 
atvykusius nuoširdžiai sveikino Dainų 
šventės komiteto pirmininkas J. 
Mikutavičius. Popietės dalyviai buvo 
nuvesti į ansamblių vakarą Kalnų parke, 
į tautinių šokių repeticijas, į koncertus 
Trakuose, Kaune ir Vilniuje bei į juoko 
pilnus priėmimus po koncertų kiekvie
name mieste. Kauno sporto halėje su
ruoštose s vaišėse dalyvavo ir pats Lietu
vos Respublikos Prezidentas Algirdas 
Brazauskas. Specialiai šiai video pro
gramai išnuomuotame didžiuliame 
ekrane publika jautėsi tartum pati daly
vaujanti Šventėje. Vaizdžiai matėsi tau
tiniai šokiai „Žalgirio“ stadijone, bet ypač 
įspūdingaiatrodėAntakalniokapųmasi- 
nis lankymas su giesmėmis, galingu orke
stru, kur tautiniais rūbais pasipuošu
sios lietuvaitės bei jaunimas lenkė gal
vas prie Sausio 13 ir Medininkų aukų 
kapų. Tarp paskirų video segmentų buvo 
rodoma visa Australijos lietuvių grupė 
prie Galvės ežero, su spalvinga isto
rine pilimi miškų ir ežerų fone. Atrodė, 
kad susirinkusieji į šią popietę tikrai 
pajuto visą kelionės į Lietuvą ir IV 
Pasaulio lietuvių dainų šventės nuotaiką. 
„Gintaro“ tautinių šokių grupės vardu 
B. Staugaitienė širdingai dėkojo visiems, 
kurie jaunimo darbą parėmė aukomis, 
darbu arba atsilankymu į parengimus.

„Gintaro“ tautinių šokių grupės va
dovė ir visų mėgstama Australijos lietu
vių koncertų pranešėja Dalia Antanai
tienė labai vaizdžiai papasakojo apiejau- 
nimo nuotaikas, apie jų susižavėjimą 
Lietuvos miestais, gražiąja gamta bei 
mielais žmonėmis. Ypač daug pagyrimo 
ir pagarbos ji atidavė 'jaunimo draus
mingumui ir pareigingumui, kuriais jis 
puošėsi per visą kelionę ir per repeticijas 
bei koncertus. Tai buvo tautinių šokių 
mokytojos ir vedėjos Antanaitienės arti
ma ir mylima šeima. Melbourne jauni
mo grupė tikrai šauniai šoko ir dainavo 
Danos Levickienės sukurtas ir paruoš
tas dainas, susilaukdama audringų ova- 
cįjų. Iš publikos į sceną plaukė gražiau
sios gėlių puokštės.

Visai kitokią Šventės pusę pristatė 
„Gintaro“ šokėja Rita ČSžauskaitė, kuri 
įspūdingai papasakojo apie savo nesėkmę 
Lietuvoje. Tik nuvykusi į Dainų šventę ji 
pakliuvo tiesiai į II-ją Vilniaus ausų ir 
gerklės ligoninę su sprogusiu ausies 
būgneliu. Ten skausmuose Rita praleido 
beveik visą šventę, t.y. šešias dienas. 
Savo liūdnus įspūdžius apie Vilniaus ir

Nukelta į 4 psl.
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Atkelta iš 3 psl.
Lietuvos sveikatos priežiūrą ji perteikė 
su jumoro ir skaidrių pagalba.

„Gintaro“ šokėjų ir dainininkų vardu 
Lina Didžytė paskaitė ištraukas iš 
daugelio gintariečių pasisakymų apie 
Dainų šventę ir apie Lietuvą. Visiems 
kelionė labai patiko ir paliko 
neišdildomą įspūdį, ypač gilūs atsimini
mai apie Lietuvos gamtą, ežerus, upes, 

Birutė Prašmutaitė, Algis Šimkus, Danutė Lynikienė, Kęstutis Lynikas
po eisenos Vingio parke.
pajūrį. Lietuvoje visi paliko dalelę savo 
širdies. „Niekada nesitikėjau, kad Lietu
va tokia graži, nors mano tėveliai ją 
visuomet gyrė“, pasakė viena mergaitė.

Dirigentė Birutė Prašmutaitė išsamiai 
ir jausmingai perdavė savo komentarus 
apie mūsų koncertus Lietuvoje ir apie 
pačios šventės didingumą ir pasisekimą. 
Nuotaikos keitėsi nuo svajingumo iki 
šiurpo, nuo džiaugsmo iki ašarų.

Dainos Sambūrio vardu įspūdžiais 
dalinosi ilgiausiai chore dainuojantys 
Petras Morkūnas ir Moniką Sodaitienė. 
P. Morkūnas yra užaugęs Vilniuje, todėl

Aukos Melbourno Dainos Sambūriui:
Ališauskai, Antanaitienė, Australijos lietuvių fondas, Balbata, Balčiūnas, Baltrūnai, 

Bosikis, Bušelis, Celna, kun. dr. Dauknys, Eskirtienė, Jokubauskienė, Jurgelaičiai. 
Kinderienė, Korsakaitė, Kružienė, Kymantai, Melboumo lietuvių klubas, Mikštas, 
Sodaitis, Šimkus, „Talka“, Valaitienė, Volkienė, Anon..

Dainos Sambūris reiškia nuoširdžiausią padėką visiems aukotojams
„Gintaro“ jaunimo ansamblio rėmėjai:
Australijos lietuvių fondas, Australijos lietuvių jaunimo sąjunga., Lietuvių koop. 

kredito draugija „Talka“, Katalikių moterų draugija, Melboumo pensininkų sąjun
ga, Melboumo šaulių kuopa, kun. dr. P. Dauknys, sporto klubas „Varpas“. Be to 
įvairiais būdais rėmė: Socialinės globos moteių draugija ir p. Jonė Žalkauskienė, 
Karių Ramovė, Melbouriro lietuvių klubas. Savo darbais padėjo: p. Halina Statku
vienė, p. Monika Žiogienė, p. Teresė Jurgelaitienė. Visiems čia paminėtiems bei visai 
Melboumo lietuvių bendruomenei, gausiai atsilankančiai į mūsų parengimus, 
širdingai dėkojame.

„Gintaro“ tautinių šokių grupės Tėvų komitetas

Mm/Sų) ATMINIMAS
Tradicinis mirusiųjų prisiminimas 

Sydnėjaus lietuvių bendruomenėje 
buvo padarytas lapkričio 6d.

Nežiūrint žvarbaus vėjo nemažas 
skaičius tautiečių susirinko į lietuviš
kas pamaldas. Kun. Povilas Martūzas 
aukojo šv. mišias už mūsų mirusiuo
sius ir pasakė šios liūdnos šventės pro
ga pamokslą.

Po pamaldų vykome į Lietuvių sek- 
cij os kapus ir ten kartu su kun. Martūzu 
pasimeldėme už mūsų bendruomenės 
narius, atgulusius amžinam poilsiui 
Rookwoodo kapinių eukaliptų pavėsyje.
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savo jaunystės miestą jis labai gerai 
pažįsta ir myli. Gyveno prisiminimais ir 
nuotaikomis. Monika Sodaitienė stebė-
josi šios Šventės milžiniška organizaci
ja. Sunku įsivaizduoti, kiek darbo buvo 
įdėta pasiruošimams. Tačiau visas 
rūpestis buvo neveltui.

Kaip padėkos ženklą Melbourne bend
ruomenei, gausiai rėmusiai jaunimo ke
lionę, gintarietės merginos pašoko du

tautinius šokius, Dainos Sambūris, ve
damas dirigentės Birutės Prašmutaitės, 
sudainavo „Žemėj Lietuvos“. Priedai
niui prisidėjo visa publika. Pirmininkė 
Danutė Lynikienė padėkojo visiems su
sirinkusiems bei visiems rėmėjams ir 
koncertų lankytojams. Visi buvo kvie
čiami neužmiršti Dainos Sambūrio 45 
metų sukaktuvinio koncerto gruodžio 
4d. Ilgas rėmėjų sąrašas būsiąs paskelb
tas spaudoje, Pabaigai ji pakvietė pub
liką kartu su Šventės dalyviais pasi
vaišinti skardais (ir gausiais) pyragais ir 
kava, K. Lynikas

LIEITVIŠKOS VESTUVĖS
SYDNĖJUJE

Nugirsta, kad praeitą šeštadienį, lap
kričio 5d., tuo pačiu metu vyko net dvejos 
vestuvės. Idos ir Jono Barilų sūnus Jo
nas, žinomas gitaristas, apsivedė su 
Danguole Simanauskaite.

Algis Bučinskas rimtai ruošiasi užimti 
postą Lietuviųklubo valdyboje. Sužinota, 
kad Algis pakeitė stoną, sumainydamas 
žiedelius su jurbarkiete Nijole Slamins- 
kiene. Tai dar viena lietuvaitė, suradusi 
kelią į Australiją.

Sveikiname bent šiose skiltyse ir 
linkime saulėtų dienų.

JURGIS JANUŠAITIS

Lietuvos Respublikos prezidentas Al
girdas Brazauskas rugsėjo mėn. pabai
goje ir spalio mėn. pradžioje lankėsi JAV. 
Dalyvavo Jungtinėse. Tautose, ten pa
sakė Lietuvos valstybę liečiančias pro
blemas, išsakė ir politiką.

Jį lydėjo užsienių reikalų ministeris, 
Povilas Gylys, patarėjas užsienio poli
tikos reikalams Justas Paleckis, derybų 
su Rusija komisijos pirmininkas Bulo
vas, o New Yorke palydoje dalyvavo am
basadorius Washingtone dr. A. Eidin
tas, ambasadorius JT Anicetas Simutis 
ir Lietuvos Misijos Jungtinėse Tautose 
patarėjas Darius Sužiedėlis.

Svečiai lankėsi Philadelphijoje, kur 
prezidentą pasitiko Lietuvių 
Bendruomenės ir World Affairs Council 
atstovai.

Viešnagės metu prezidentas susitiko 
su Philadelphijos miesto meru Ed Ren
dell, kuris svečiui įteikė iš Lietuvos Laisvės 
varpo miniatiūrinę kopiją. Taip pat susi
tiko su Katalikų Bažnyčios kardinolu 
John Krol, kuris ryšium su 600 metų 
Lietuvos krikšto jubiliejumi rūpinosi 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios padėtimi, 
taip pat ištremto vyskupo Julijono Ste
ponavičiaus likimu. JT prezidentas taip 
pat susitiko su generaliniu sekretoriumi 
Boutros Boutros-Ghali.

Ministeris Gylys susitiko su žymiais 
politikais bei ekonomistais.

Po viešnagės New Yorke ir Philadel
phijoje, prezidentas su palyda spalio 1-2 
d.d. viešėjo Čikagoje. Jo priėmimu 
rūpinosi Lietuvos generalinis garbės 
konsulas Čikagoje, Vaclovas Kleiza.

Prezidentas aplankė Lituanistinę 
mokyklą, Jaunimo centre, pasikalbėjo 
su mokytojais, mokiniais, kurie atliko 
trumpą programą. Padėjo sodelyje prie 
žuvusiems už laisvę paminklo vainiką, 
pasakė trumpą kalbą. Vėliau Jaunimo 
centre susitiko su Čikagos lietuvių vi
suomene, kur kalbėjo apie dabartines 
Lietuvos gyvenimo bėdas. Čia dalyvavo, 
kaip spauda rašo, apie 400 žmonių. Iš 
publikos pora asmenų pareiškė nepa
sitenkinimą, bet jie tuojau buvo nu
raminti.

Lietuvos generalinis garbės konsulas 
Vaclovas Kleiza suruošė prezidentui ir 
jo palydai priėmimą Balzeko kultūros 
muziejaus salėje, kur dalyvavo apie 90. 
asmenų, už vaišes susimokėję po 100 
dolerių. Pajamos iš šio priėmimo skiria
mos Čikagos Lietuvos konsulato išlaiky
mui, nes konsulatas paramos iš niekur 
negaunąs.

Čia svečią sveikino PLB valdybos 
pirmininkas Bronius Nainys ir naujoji 
JAV Krašto valdybos pirmininkė adv. R. 
Narušienė.

PARENGIMŲ KALENDORLIUS 
REIKALU

Pranešame, kad ALB Sydnėjaus 
apylinkės organizacijų parengimų ka
lendorius bus sudaromas Lietuvių klubo 
patalpose lapkričio 20d. tuoj po pamaldų.

Organizacijų vadovai prašomi pristaty
ti raštu parengimų datas 1995 metams.

Sąrašą sudarys valdybos narys Jonas 
Zmkus. B Sydnėjaus apykinkės

valdyba

Prezidentas padėkojo už priėminimą ir 
čia susirinkusius painformavo apipie Lie
tuvos vedamą politiką.

Sekmadienį prezidentas lankėėsi Pa
saulio Lietuvių Centre Lemonte. Daly
vavo Katalikų Misijos bažnyčioje ppamal- 
dose, kur perpildyta bažnyčia sveččią su
tiko audringais aplodismentais.

Po pamaldų prezidentas sušitilko su 
Čikagos lietuvių visuomene. Didžioji cen
tro salė netalpino susirinkusiųjų, buvę 
apie 550 žmonių. Prezidentas čia irgi 
kalbėjo apie Lietuvos politinę ekonominę 
padėtį, apie išeivijos problemas. Po 
pranešimo buvę daug raštu pateiktų 
prezidentui klausimų. Lietė išeivijos lie
tuvių pilietybės, nuosavybių grąžinimo, 
vizų, pagalbos sugrįžtantiems tremti
niams, organizacijoms priklausančių 
nuosavybių privatizavimo ir daug kitų, 
išeivijai rūpimų klausimų. Prezidentas 
laikėsi šaltai, atsakinėjo į klausimus, 
nors daugumoje jie buvę bendrinio 
pobūdžio. Tačiau susirinkimas praėjo 
ramioje nuotaikoje, kultūringai.

Prieš tai prezidentas susitiko su Lietu
vos spaudos ir radijo atstovais ir šioje 
konferencijoje prezidentas atsakė į gana 
kietus spaudos ir radijo atstovų 
klausimus.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės val
dyba susitiko su prezidentu atskirai. PLB 
pirmininkas Bronius Nainys, pažįstamas 
kaip principingų reikalavimų žmogus, 
nepataikaujantis, bet dalykiškai prista
tantis išeivijos problemas. Ir šiame susi
tikime PLB valdyba prezidentui primi
nė praėjusiais metais įteiktą memoran
dumą, į kurį iki šiol nei prezidentas, nei 
vyriausybė, nei seimas nereagavę.
Pakartojo reikalavimus - Lietuvos 

pilietybės, nuosavybių grąžinimo, priva
tizacijos ir visą eilę kitų klausimų. Pre
zidentas pažadėjo į šias problemas 
atsižvelgti.

PLC Bočių menėje oragnizacijų atsto
vai su svečiais pasivaišino, pabendravo. 
Susitikimas buvęs ugi gana kultifringas.

Prieš prezidentui atvykstant į 
Ameriką, „Draugo“ dienraštyje redak
ciniame straipsnyje „Jis ne mūsų prcezi- 
dentas“ buvo gana įdomiai įvertimtas 
prezidento vizitas, pasisakyta ir dėl 
priėmimo, siūlant elgtis kultūringai, bet 
parodant ir santūrumą, nesilankstyti, 
ignoruoti, nes juk už Lietuvos ribų gjve- 
nantys lietuviai nelaikomi Lietuvos 
piliečiais. Deja, atrodo, tas įspėjimas 
neturėjo įtakos.-

Susitikimuose ir priėmime, sako, buvo 
matyti ir tokių, kurie viešai šaukė boiko
tuoti prezidentą, tačiau patys pirmieji 
visur dalyvavo.-Taip jau gyvenime yra.

Pataikauti nederėtų, išeivija turi savo 
principus, reikalavimus, kurių reikėtų 
derybose su Lietuva visuomet laikytis.

AUKOS „MUSŲ PASTOGEI“

Eliza Sasnaitis Vic. $ 5
Rita K Rakūnas Vic. $ 5
J. Valiauga Vic. $ 10
V. Patašius NSW $515
A Kasiulaitis NSW 15

Dėkojame už aukas!
Heed.

SKELBKITĖS
PASTOGĖJE“4
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KULTŪRINĖSE PfiRfiŠTĖSE

Eukalipto pavėsyje
(Poeto Pr. Pusdešrio poezijos ir dramos knyga)

(Skaityta 1994 spalio 22 Adelaidės ateitininkų suruoštame literatūros 
vakare, skirtame poeto Prano Pusdešrio išleistos poezijos ir dramos

knygos "Eukalipto pavėsyje" pasirodymo proga.)

Kiekvieno pasitraukusiojo gyve
nimiškas palikimas neilgai išlieka 
likusiųjų atmintyje. Sunkus ne
tekimo skausmas pamažu nu
blunka kasdieniuose gyvenimo 
vingiuose, o atminimą irgi pamažu 
užgožia skubantis laikas. Lieka 
išėjusio darbai, kurie byloja apie 
mus palikusi darbštų ir kūrybingą 
asmenį. Gal giliausiai savo atmi
nimą įrėžia rašytojai, kurių kūryba 
išlieka šimtmečiams; nes jie vis dar 
dalyvauja gyvenime; nors kitų 
lūpomis suskamba jų žodžiai, nuo 
scenos prabyla aktoriai, perdramų, 
pjesių ar komedijų charakterių 
roles. Rašytojų dvasia alsuoja 
skaitantieji jų poeziją ir aktoriai, 
išgyvendami ir giliai įsijausdami į 
herojų jausmus, grąžina rašytojų 
žodžius į mūsų tarpą.

Grožinė kūryba per leidinius 
įstringa į tautos atmintį. Mus visus 
valdo žmogiškosios esmės ir pras
mės įstatymai. Tokie įstatymai 
glūdi eilėse ir prozoje, kur jie stoja 
ginti savosios kalbos grožį, nu
šluosto civilizacijos dulkes, grąžina 
į tautinę sąmonę. Tautos išlikime 
didelį darbą atlieka žodžio me
nininkai. Jie, keldami savos kalbos 
grožį, ypač sukurdami eiles, kurios 
keliauja per gyvenimą, nors jų 
autoriai dažnai būna pamiršti, jie 
vis tik išlieka gyvi jų eilių skam
besyje. Poetui yra labai svarbu, kad' 
jis kalbą valdytų tobulai, kad jo 
eilėse ir posmuose gimtų ne 
kasdieniški žodžiai, bet pilni jėgos, 
sukeliančios skaitytojo širdies 
jausmų virpesį.

šiandien sutinkame poeto, ra
šytojo ir žurnalisto Prano Pusdešrio 
knygą „EUKALIPTO PAVĖSYJE“. 
Knygą išleido poeto žmona Saulenė, 
spausdino „Spindulio“ spaustuvė 
Lietuvoje. Išleista 3000 egzemplio
rių tiražu. Knygoje 207 puslapiai. 
Kaina Sutartinė. Ketvirtame pus
lapyje žmonos Saulenės įrašas: 
„Išleisdama šią Tavo poezijos knygą, 
Lietuvai atėjus į talką, irpasidalinsiu, 
Pranai, Tavo mintimis su visais 
lietuviais, mylinčiais lietuvišką žodi, 
juk jie visi - Tavo artimieji“.

Knygos dailininkas Romas Gran
tas. Knygoje septyniolika iliu- 
stracįjų, sekant elėraščio tematikas. 
Iliustracijų kompozicija įdomi, 
daugumoje vyrauja eilėraščio 
minties gijos, gražiai susipynusios, 
kartais net viena kitą papildy- 
damos, išryškinančios ir kartu 
nutoldamos, bet nepalikdamos 
poeto minčių, neišlipdamos iš 
knygos puslapių. Knygos viršelis 
savotiška minčių raizgyne; žvakės 
- šviesa, piramidė, Dievo akis - 
trikampis ir gamtos - medžio lapas 
dangaus fone. Menininko ir poeto 
kūryba kai kur susilieja į gražų 
unisoną, kai kur nutolsta, bet 
visuomet pasilieka eilių konteksto

Pranas Pusdešris.

i

Pranas Pusdešris
i

EITI IK MSIGKĮŽI ]
i 
i 

Pavasaris. Kažkur sugrįžta paukščiai i
Ir kelionėje pavargusiais sparnais
Paliečia medžio pumpurą, I
Ir sprogusios atomo ištaškytos saulės gabalai
Žioruoja kiekvienoj balutėje. i

i
Pavasaris. Kažkur sugrįžta paukščiai... • I
Kartu su vyturio čirenimu į žemę krenta pirmi šilto lietaus lašai,
Ir jų kutenimas pažadina miegojusią žibutę, i
Atmerkus mėlynas akis ji rąžosi,
Ji šypsosi pavasariui, atbrendančiam pas ją basam laukais. i

i

Pavasaris. Kažkur sugrįžta paukščiai... i
Sugrįžta saldus nerimas jaunon širdin,
Nutolsta ilgesy žiemos vienatvės horizontai, i
Ir vietos - per daug,
Ir meilės - per daug i
Krūtinėj ir širdy.

i
Pavasaris. Kažkur sugrįžta paukščiai,
Kažkur sugrįžta iš laukų pavakares daina. į

Sugrįžta gilus atodūsis mėnesienoj
Ir laukų gimtųjų šauksmas -eiti ir nesugrįžt, |
Ir svajonės šnibždėjimas - eiti ir nesugrįžt,
Ir meilės - kuždesys - eiti ir nesugrįžt,
Ir pavasario mojimas - eiti ir nesugrįžt.

harmonijoje.
Kiek prisimenu, knygai buvo 

siūloma vieno dailininko labai 
abstrakčios iliustracijos, bet ponia 
Saulenė Pusdešrienė jų atsisakė. 
Aš manau, kad teisingai padarė, 
nors knygoje yra siek tiek ab
strakčių minčių ir viena kita eilutė 
atitrūksta nuo realybės, bet vi
sumoje ji apima žmogaus pasaulį ir 
visas su jo gyvenimu susijusias 
problemas. Jos sprendžiamos 
vidinėje artumoje, nenutolstant nuo 
Dievo ir Tautos. Šios dvi vertybės 
yra Prano poezijos alfa ir omega. 
Jos darniai viena su kita bendra
darbiauja, dieviškoji yra domi
nuojanti: jai poetas patiki ir paveda 
visus šios žemės rūpesčius. Tai 
ryšku jo eilėraštyje „Tylintis 
svečias“:

Įženk, Viešpatie, į mano gryčią
Ir būk svečias, būk Valdovas 

mano dieną.
Tu toks artimas, toks 

pažįstamas,
Rūpintojėlis Lietuvos laukų.
Kaip gražiai šiose eilutėse susi

pina religinė ir tautinė mintis: viena 
kitą papildydamos: nors poeto akys 
pakeltos į Dangaus ir Žemės Kūrėją,' 
jis jį randa ir Lietuvos laukuose; 
tokioje paprastoje, kasdieniškoje- 
artumoje: Rūpintojėlis susimąstęs 
Lietuvos pakelėse, palaukėse ir 
kryžkelėse, ten kur lietuvis gyvena, 
gyvena ir Rūpintojėlis, jisyra Prano 
poezijoje neatskiriama gyvenimo 
dalis.

Knygoje atsispindi poeto eilė
raščiai, parašyti tarp 1962 ir 1989 
metų. Tai ne visi jo eilėraščiai. 
Knygos apimtis neleido išleisti pilno 
rinkinio, joje ir drama tik viena, 
nors yra parašęs keletą, ne tik 
dramų, bet ir linksmų škicų, 
kupletų. Taip pat nerandame 
knygoje straipsnių ir jo žurna
listikos, kuri, surinkta, būtų labai
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TIKRA
i

Tikra meilė sudega dūmų nepalikusi, l
Tikro džiaugsmo žarijos - be pelenų,
Tikros laimės liepsnoj būtis skaidrėja,
Neaptemdydama padangės, nei saulės, nei dienų.

i
Tikram gyvenime - gryčia be dūmų
Tikroj dienoj nėra šešėlių nei tamsos, l
Tikros laimės ugny nesmilksta abejonės,
Tikroj padangėj - oras be taršos. I

i
1

Kur nėra šviesos, ten lizdą suka tamsos paukščiai, l
Kur nėra kryžiaus, ten sienoj kabo tuštuma,
Kur nėr tavęs, Rūpintojėli, l
Tenai Tėvynė netikra.

I 
1971m. '

vertingas istorinis šaltinis apie 
Australijos lietuvių įsikūrimo 
vargus, o taip pat ir mūsų kul
tūrinius ir meniniuspasireiškimus 
per paskutinius keturiasdešimt 
metų.

Surinkus visus Prano Pusdešrio 
literatūrinio palikimo ir publicis
tikos bei žurnalistikos darbus, 
susidarytų keli tomai ir tik tada 
būtų įmanoma suprasti šio poeto, 
rašytojo ir žurnalisto kūrybines 
galias, kurių jis nestokojo ir, dėkui 
Dievui, netaupė, nors ir dirbdamas 
nedėkingą darbą, rasdavo laiko, kad 
ir per pertraukas sumesti minčių 
krovinį vienai ar kitai progai 
atžymėti.

Vis tik pagrindinė Prano kūrybinė 
versmė - poezija. Prano poezijoje 
nerasime gamtos vaizdų ar inty
mesnių jos aprašymų. Jis labiau 
krypsta į žmogaus būseną, į jo vidų, 
kur vyksta amžinoji kova tarp gėrio 
ir blogio, tarp savos ir svetimos 
kultūros, tarp Šėtono ir Dievo. 
Vyrauja Tėvynės netekimo skaus
mas, negailestingo ir žiauraus 
priešo padarytos skriaudos Lietuvai, 
ir jos žmonėms. Eilėraščiuose 
„Laiškas prezidentui“, „Šimtme

tis“. Laisvės Lietuvai eilėraščių 
ciklą poetas užbaigia su viltimi:

Visos upės suplaukia į 
vandenynus.

Visų vardų išminėt negana. 
Iš lietuvių kančių ir vergijos, 
Iš mūsų tikėjimo laisve 
Prisikels vėl laisva
Lietuva.
Gal daugiau poetas paskęsta 

gamtoje, kai rašo apie artėjantį ar 
jau atėjusį pavasarį. Eilėse pajunti 
visą pavasario bangą, kuri užpila 
visus. Eilėraštyje „Eitiir nesugrįžt“:

...Kažkur sugrįžta paukščiai... 
Kariu su vyturio čirenimu į 

žeme krenta 
pirmi šilto lietaus lašai, 

Ir jų kutenimas pažadina 
miegojusią žibute, 

Atmerkus mėlynas akis ji 
rąžosi,

Ji šypsosi pavasariui, 
atbrendančiam pas ją 

basam laukais.
Koks ryškus paliktų namų pa

vasaris. Vien žodis „basam laukais“ 
išsako ir grąžina tolumoje paliku
sius laukus, kur pavasarį sutikda-

Nukelta į 7 psl.
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^SPORTAS
KELIONĖS Į LIETUVĄ

Kitų metų liepos pabaigoje Lietuvoje 
įvyksta V-sios Pasaulio Lietuvių sporto 
žaidynės. Jose dalyvaus ir Australijos 
lietuviai sportininkai. ALFAS valdyba 
jau dabar pradėjo rūpintis kelione į Lie
tuvą. Nežinant apytikrio važiuojančiųjų 
skaičiaus, neįmanoma galutinai susitarti 
dėl kelionės kainos ir gaunamų papigi- 
nirnų.

Kalėdų švenčių metu Adelaidėje, kar
tu su Lietuvių Dienomis, vyksta ir mūsų 
sporto šventė. Jos metu bus maždaug 
žinoma, kiek mūsų sportininkų važiuos 
į Lietuvą. ALFAS valdyba jau dabar 
gavo, nemažai paklausimų, ar kartu su 
sportininkais galės važiuoti ir kiti, ne 
šventės dalyviai. Taip, galės važiuot visi. 
Pagrindinė sportininkų grupė iš Aus

tralijos išskris maždaug liepos 17-20 di
enomis. Tačiau yra numatyta sudaryti ir 
antrąją grupę, kuri Australiją paliktų 
apie birželio vidurį. Grįžimas namo ne
bus nustatytas, nors pirmoji grupė namo 
grįš po 3-4-ių savaičių, nes šioje grupėje 
bus daugiausia besimokantis jaunimas 
ir jiems laikas yra ribotas.

Visi norintieji su sportininkais kartu 
skristi, prašom registruotis ALFAS val
dyboje adresu 18 Miller Ave. Ashfield 
2131, telefonas (02) 798 0306, arba savo 
miestų sporto klubuose, kurie apie tai 
praneš ALFAS valdybai.

šiuo metu dar nežinoma, su kuria oro 
linija skrisime, tačiau bus ieškoma ge
riausios ir pigiausios.

.4. Laukaitis
ALFAS pirmininkas

PARI JlKIlIi: AIOSIJ 
SI’ORTiyiXKlS

1995-jų metų liepos mėn. pabaigoje 
Lietuvoje vyks V-sios Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynės, su atidarymo 
iškilmėmis Vilniujeiruždarymo-Kaune. 
Tai bus jau antrosios sporto žaidynės, 
atgavus mums savo Nepriklausomybę ir 
šj kartą jau nesant okupacinis sovietų 
kariuomenės. Šiose žaidynėse, kaip ir 
anksčiau visose buvusiose, dalyvaus 
Australijos lietuviai sportininkai. Jie Či
kagoj ir paskutinėse Lietuvoj vykusiose 
žaidynėse buvo išrinkti kaip drausmin
giausi ir gražiausiai pasirodę sporti
ninkai, duodant juos pavyzdžiu ir ki
tiems šiose šventėse dalyvavusiems.

Norint ir 1995-jų metų žaidynėse tinka
mai reprezentuoti Australijos lietuvius, 
reikia pasiųsti mūsų pačias geriausias 
sportines pajėgas, joms suteikiant ir 
tinkamą reprezentacinę aprangą. Tam 
reikalinga gana daug lėšų, nes vien tik 
vieno krepšininko žaidimo uniforma, 
neskaitant batų, kainuoja apie 80-100 
dolerių.

Australijos lietuvių sportininkų vardu 
aš kreipiuosi į Jus, prašydamas savo 
auka padėti jiems. Tik Jūsų nuoširdus 
dosnumas įgalins mūsų sportininkus 
šiose žaidynėse dalyvauti ir parodyti, 
kad Australijos lietuviškas jaunimas yra 
dar labai gyvas ir sportiniame gyvenime 
labai gražiai reprezentuoja Australijos 
lietuvius ir pačią Lietuvą.

Čekius prašome išrašyti ALFAS var
du, 18 Miller Ave., Ashfield, 2131.

Su geriausiais sportiškais linkėjimais,
Antanas Laukaitis

ALFAS pirmininkas

Spovtuiisik&i diena Adelaidėje

Pietų Australijos pirmenybėse laimėjo 
čempionių titulą. „Vyčio“ garbės nario 
titulai ir ženkliukai įteikti O. Bone ir R. 
Pociui.

Svarbiausias dienos įvykis buvo pa
sirodymas krepšinio aikštėje gausaus 
vaikų-jaunuolių būrio. Šis jų debiutas 
optimistiškai nuteikia žiūrint į „Vyčio“ 
klubo ateitį. Labai pagirtinas klubo val

SPORTO NAI J I MlVOS
Puikus lietuvių šachmatininkų 

laimėjimas
Spalio 17 Liubnievice, Lenkijoj baigėsi 

Europos šachmatų klubų taurės varžybų 
pirmasis etapas. Turnyre dalyvavo ir 
stipriausi Lietuvos šachmatininkai: did
meistriai E. Rozentalis, V, Mališaukas ir 
A. Kveinys, tarptautiniai meistrai D. 
Ruželė, D. Zagorskis, V. Grabliauskas, 
tautiniai meistrai A Zapolskis ir E. Šle
kys. Šiame turnyre dalyvavo 56 geriausi 
Europos klubai, suskirstyti į 7 pogru
pius po 8 komandas. Lietuvių „Kaisės“ 
klubas, žaisdamas kartu su Ukrainos, 
Lenkijos, Suomijos, Čekijos, Latvijos, 
Estijos ir Slovakijos klubais, laimėjo vi
sus tris savo susitikimus ir pateko į 
finalą, nugalėdamas net ir labai stiprią 
Ukrainos komandą 3,5:2,5. Lapkričio 
mėn. Prancūzijoje vyks finalinės 
varžybos ir jose žais 7-nių pogrupių 
nugalėtojai. Be lietuvių ten žais Chor
vatuos, Vengrijos, Izraelio, Rusijos šach
matininkai ir pernai metų nugalėtojai 
prancūzai.

S. Marčiulionis naujame klube
Buvęs Šarūno Marčiulionio profesio- 

nalųkrepšinio klubas “Golden State War
riors“, kuriame jis pradėjo savo profe-' 
sionalinę krepšininko karjerą, šį sezoną, 
kuris prasidėjo spalio4 dieną, jį iškeitė į 
jau 10 sezonų NBA žaidžiantį gynėją R. 
Piezce. Marčiulionio koja visai gerai sugi
jo ir jis jau žais savo naujoje “Super 
Sonics“ komandoje. Po pasikeitimų, 
Šarūno buvusį “golden State Warriors“ 
klubą senasis savininkas pardavė ir jį už 
(spėjama) 95 milijonus dolerių nupirko 

dybos darbas, pastangos atjaunintispoor- 
tininkų eiles, suaktyvinti klubo veikklą. 
Tai teisingai pasirinkta klubo ateitities 
programa. Dėkui už tai aktyviai jauninai 
klubo valdybai. Ačiū susipratusieiems 
tėvams, kurie įjungia savo atžalalas į 
„Vyčio“ klubą.
Po apdovanojimų h- trumpų kalbų ų visi 

pavaišinti vakariene. „
Ik Aemeieika

kabelinės televizijos magnatas 444-rių 
metų Ch. Cohen.

Sabonis juokiasi iš gandų |
šiuo metu Arvydas Sabonis kartitu su 

australiečiams gerai pažįstamu RRimu 
Kurtinaičiu sėkmingai žaidžia už Isppani- 
jos Madrido „Real“ krepšinio komanddą ir 
jau šį sezoną iš 8-nių žaistų rungtynių ų 5- 
kias laimėjo. Šioje komandoje yra-a ir 
Amerikos lietuvis Joe Arlauckas, taėčiau 
dėl stuburo slankstelio skausmų, jis šiuo 
metu nežaidžia.

Neseniai Rusijos dienraštis „Izvestija“ 
parašė, kad greitu laiku buvę žymiausi 
Sov. S-gos krepšinio žaidėjai Volkov, 
Sabonis ir Tichonenko pradės žaisti ir 
atstovauti Rusijos karininkų krepšinio 
komandą CSKA, kuri anksčiau buvo ir 
dabar yra pajėgiausia Rusijos komanda. 
Ši komanda paskutiniu laiku labai 
praturtėjo ir savo apyvartoj turi mili
jonus. Paklaustas apie šiuos gandus A, 
Sabonis tik nusijuokė ir pasakė, kad jam 
labai gerai yra ir Madride, ir kad jis su 
Kurtinaičiu gal galės žaisti už Lietuvą 
lapkričio 9 dieną Taline, kur bus labai 
svarbios Europos varžybų pusfinalio 
rungtynės su Estija.

Lietuvos dviratininkės
Lietuvos dviratininkė Rasa 

Polikevičiūtė yra antroj vietoj pasaulio 
moterų profesionalių sąraše. 15-toj vie
toj pasauly yra Jolanta Polikevičiūtė, 
20-toj vietoj Diana Žiliūtė, 42-oj Linda 
Triabytė. Iš viso yra 450 vietų. Koman
diniai Lietuva nusileido tik Rusijai ir yra 
2-oj vietoj. •

Paruošė Ant. Laukaitis

Kariuomenės šventės minėjimas
L.K.V. S-gos „RAMOVE“ Sydney skyrius lapkričio 27d. (sekmad.) Lietuvių 

namuose Bankstown ruošia Lietuvos Kariuomenės atkūrimo 76-jų metinių

1994 metų Adelaidės L.S. klubo „Vytis“ sportininkai ir jų vadovai. Nr.
10 - klubo pirmininkė Irena Petkūnaitė. Foto: E. Taparausko.

Jau daug, daug metų, kai Adelaidės 
L.S.K. „Vytis“ rengia sportininkų dieną. 
Ši diena šiemet vyko spalių 23 d. Ta 
proga sportininkai Lietuvių Namuose 
gamino pietus - barbecue. Po pietų 
prasidėjo sporto varžybos. Sporto aikštėje 
žaidė mišrios vyrų-moterų tinklinio ko
mandos. Vėliau įvairaus amžiaus ko
mandos žaidė krepšinį. Kadangi žaidė 
tik „Vyčio“ krepšininkai tarp savęs, re
zultatai neduodami

„Mūsų Pastogė“ Nr. 45

Vyko vaikų, jaunių, moterų, mišrios ir 
vyrų komandų varžybos. Diena buvo la
bai graži, tuo džiaugėsi sportininkai ir 
žiūrovai.

Lietuvių Namų patalpose vyko bilijar
do ir stalo teniso pirmenybės. Bilijardo 
pirmenybes laimėjo metų eilę nenugali- ■ 
masV. Lazauskas. Stalo teniso laimėtojo 
titulą iškovojo Č. Dubinskas.

Laimėtojams įteiktos dovanėlės. Taip
oat apdovanotos moterų krepšinio ko- 

/ mandos žaidėjos. Jųkomandasavoklasėje 
1994.11.14. psL6 ' •___________________-

minėjimą.
Minėjimas prasidės 11 vai. 30 min. pamaldomis Lidcombės bažnyčioje už 

žuvusius karius, šaulius, partizanus ir visus, kurie paaukojo gyvybę gindami 
Lietuvos laisvę.

Viešas minėjimas Lietuvių namuose Bankstown 2val. p.p. Prašom nevėluotti - 
minėjimas prasidės punktualiai. Paskaitą skaitys poetas rašytojas J. A. Jūragis. 
Įėjimas nemokamas. Prie įėjimo bus renkamos aukos Lietuvos „Kario“ žurnalo 
parėmimui jo 75 metų jubiliejaus proga.

Maloniai prašome Sydnėjaus ir apylinkių visuomenę skaitlingai atsilankyti į 
pamaldas ir minėjimą.

Jus kviečia
ULKSgos „RAMOVĖ“ Sydney skyriaus vaidyba

A' \
Kviečiame

į populiarios estrados dainininkės
VIOLETOS RAKAUSKAITĖS

koncertą,
įvykstantį sausio 15 d. (sekmad.), 2 vai. p.p.

Lietuvių klube, Bankstowne
Skambės lietuviškos dainos ir melodijos iš viso 

pasaulio originalia kalba
Po programos galėsite įsigyti naujausią Violetos kasetę

K J
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Eukalipto pavėsyje
Atkelta iš 5 psl.

vome basi.
Pirmos eilutės: „Pavasaris. Kaž

kur sugrįžta paukščiai...“, tas 
„kažkur“ toks artimas ir savas, kur 
poetas norėtų eiti ir nesugrįžt. 
Pavasariai yra skaudžiausi, ypač 
poetui nublokštam ir gyvenančiam 
svetimoje šalyje, nes visa pavasarį 
atgimstanti aplinka užgriūva ir 
atveria paliktų namų nostalgijos 
žaizdas, kurios tokios skausmingos 
ir aštrios, šiuose eilėraščiuose 
poetas stipriausias; tiksli punk
tuacija, ryškus grafinis vaizdas ir 
melodika. Jaučiasi nuoširdumas, 
nėra didaktikos ar moralų. Eilė
raštis sklandžiai plaukia be kliu
vinių ar stabtelėjimų; su pavasario 
srautu teka poezija...

Lyg nenutrūkstanti gija, lyg 
įausta juosta per visą poeto kūrybą 
tęsiasi gaida, primenanti baigmę, 
visa ko pabaigą „Ateina vakaras“:

..Ateina vakaras. Gyvenimo 
diena kartu su saule

skęsta jūron...
...Į stiebus pakelia mirties 

piratų juodas 
vėliavas

Rinkinyje yra ir keletas, nors jųir 
nedaug, linksmų, šokiruojančių 
eilių,- kurios išsiskiria iš viso 
rinkinio . Tai "10 centų", "Tik tu 
viena” (manau tai dedikuota 
žmonai), maratonas, kuriame 
lengvai bėga trumpos eilutės.
„Maratonas“:

Visus pralenkti, 
visus palikti- 
mintis viena, 
garbės finišą 
pirmam pasiekti 
man ši diena ...
Kai laimėjimas pasiekiamas, 

vietoj džiaugsmo, kuris turėtų 
triumfuoti, eilėraštis baigiamas:

...o už finišo išskėstomis 
rankomis 

mane pasitinka 
mano kasdienybė 
ir mano kančia.
Niekada nepamirštamas skaudus 

savo gimtinės praradimas. Kad ir 
džiaugsmingoje valandoje - tūno 
išeivio dalia, likusieji namai ir meilė 
jiems.

Vienas jo eilėraštis, kuris tapo 
daina, „Sugrįžki, Jaunyste!“, 1940 
metais parašytas pagal vokiško 
valso melodiją, kai mokėsi kunigų 
seminarijoje.

Gerb. Redaktoriau,

p. V.Baltučio pasisakymą Bend
ruomenės klausimais (M.P. Nr. 42) turiu 
komentuoti, nes jis klaidina visuomenę.

Gaila, kad p. V.Baltutis perskaitęs 
Australijos Lietuvių Fondo metinio su
sirinkimo aprašymą (M.P. Nr 39) nesu
prato, kad savo nuomonę išreiškė ne G. 
Žemkalnis, bet ALF valdyba. Nesuprato 
taip pat, kad vyko diskusijos ir, kad ALF 
metinis narių susirinkimas vienbalsiai 
priėmė rezoliucįją, kaip turi būti keičia
mas ALB statuto straipsnis liečiantis 
ALF. Nesuprasti, matyt, rezoliucijos 
paaiškinimai, kurie buvo diskutuoti ir 
suprasti susirinkusių ALF narių. Atro

Graži ir pagaunanti valso melo
dija, susilieja su žodžiais, kurie 
melancholiškai ir kartais keistai 
skamba, kai ją dainuoja žmonės 
pačioje savo jaunystėje, bet sva
jingoje raudono dobilo ir baltos 
ramunės meilės susigūžime dings
ta laiko sąvoka ir lieka tik valso 
melodijoje plaukianti meilės daina.

Dramaturgijoje Pranas pasireiškė 
istorinėse dramose, kur simboliškai 
suriša istorinius etapus su šian
dienine mūsų Tėvynės nelaime, jos 
laisvės netekimu, bet visur spindi 
vilties žiburėliai. Jo dramos ne
pasižymi stipria intriga ir staig
menomis, kurios sukrėstų žiūrovus. 
Jos nuoseklios, istoriško veiksmo 
vedamos; įpinant įdomius charak
terius: kovojančius ir parsiduo
dančius priešui, nesunkios sce
niniam pastatymui. Tai ir buvo 
Prano viena iš pagrindinių minčių, 
kad scenos veikalai būtų įmanomi 
mūsų išeivijos scenai ir mūsų 
sąlygoms, nors tai dramaturgą 
suvaržo ir įrėmina. Vis tik dramos, 
kurias adelaidiškiai ir kitų miestų 
lietuviai turėjo progos pamatyti, 
žavėjo žiūrovus, ir aktoriams 
nereikėjo rolėse ieškoti prasmės ir 
tikslo.

Štai trumpa replika iš istorinės 
trijų veiksmų dramos „Vardan 
Dievo“. Kunigas Uogintas suimtas, 
bet viltis ir tvirtas tikėjimas laisve 
nepalaužiamas. Jis sugretina 
Kristaus kančios kelius su Lietuvos 
kančiomis:

„Aukoje už laisvę mūsų krau- 
as susilieja su Kristaus krauju 
Kryžiaus kelyje... mūsų kančios 
• su jo kančia, garantuodamos, 
kad ir mes prisikelsim, kaip jis 
prisikėlė...“ Stiprus ir viltingas 
pasitikėjimas Visagaliu.

Tai tik trumpas žvilgsnis į 
išleistos poeto Prano Pusdešrio 
poezijos ir dramos knygą „Euka
lipto pavėsyje“. Tikime, kad su
lauksime pilno Prano Pusdešrio 
raštų leidinio, kuriame lyg mo
zaikoje rasime įvairaus žanro ir 
tematikos, visur jausime meilę 
savai kalbai, savam kraštui, savo 
Tautai ir Dievui, kurio rankose 
niekuomet nežūsime, jei tikėsime 
jo žodžiais.

Knyga „Eukalipto pavėsyje“ 
gražiai papildys Australijos lietuvių 
rašytojų kūrybinį iždą.

V. Baltutis

do, kad taip pat nesuprasta, kuo skiriasi 
organizacijos narių priimta rezoliucia nuo 
eilinių pasiūlymų ar pasisakymų.

Sutinku su p. V.Baltučiu, kad esant 
gerai vąliai galima išspręsti kilusius 
nesusipratimus. Gaila, kad ALB statuto 
keitimo komisija, kurioje dalyvauja ir 
pats p. V.Baltutis, neįstengė atsakyti į 
ALF valdybos jau kovo mėnesį darytus 
statuto keitimo pasiūlymus ir neįstengė 
pasitarti prieš patiems darant kitokį 
pasiūlymą liepos mėnesį. To priežastis, 
tur būt, nebuvo geros valios stoka, o 
tiesiog komisijos per daug didelis darbo 
krūvis' Su pagarba

1994X29 Gabrielius Žemkalnis

Gauta žinia iš Lietuvos, kad Šakių 
mieste, pas savo dukrą Genovaitę Bak- 
šienę staiga mirė, sydnėjiškiams gerai 
pažįstamas Pranas Žitkauskas.

Pranas Žitkauskas išėjęs į pensija buvo 
persikėlęs gyventi į Point Clare prie Cros- tarnybą dirbo policijoje.
fordo. Pradėjus šlubuoti sveikatai ve
lionis prieš penkis mėnesius persikėlė 
gyventi j Šakius pas dukrą Genovaitę.

Aplankiau Praną liepos mėnesį Ša-
kiuose. Jis jautėsi daug geriau negu numirti Lietuvoje tarp savųjų - Ilsėkis 
Australijoje. Vietos daktarų priežiūra ir Ramybėje.
pakeitimas vaistų jam daug padėjo Antanas Kramilius

Ilgametei mūsų draugijos narei

a. v a. Bronei Bitienei
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos dukrai

Gražinai Kunčiūnienei ir jos šeimai
Socialinės Globos Moterų

D-ja Melbourne

Musų mielai narei Danutei Simankevičienei,
Lietuvoje netekusiai dviejų brangių žmonių,

brolio Kipro Matulaičio ir tetulės Balaišienės,
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime

Socialinės Globos Moterą D-ja
Melbourne

PADĖKA
visiems, prisiminusiems mūsų brangią 

Žmoną — Motiną — Močiutę

A. f A. ANELĘ DULINSKIENĘ 
dalyvavusiems gedulingose Mišiose ir palydėjusiems ją į amžino 
poilsio vietą Rookwoodo kapinėse bei pareiškusiems šeimai 
užuojautą, tariame nuoširdų ačiū

Viktoras Dulinskas ir vaikai
Alvydas, Danutė ir Vkia

Spaudos Sąjungos susirinkimas 
Lietuvių bendruomenės Spaudos sąjungos narių metinis susirinkimas 
įvyks šių metų lapkričio 20 dieną, sekmadienį, 2 vai. p.p. Sydnėjaus lietuvių 
namuose, 16-18 East Terrace, Bankstown.
Darbotvarkėje:
1. Praeito metinio susirinkimo protokolo tvirtinimas.
2. Metų, pasibaigusių 1994m. birželio 30d., apyskaitos, direktoriaus ir 
revizoriaus pranešimų tvirtinimas pagal Sąjungos įstatus.
3. Kiti reikalai, kuriuos pagal Spaudos sąjungos įstatus galima iškelti 
susirinkime.
Susirinkimo nariai, kurie turi kitų narių įgaliojimus (proxies), turi juos 
įteikti Spaudos sąjungos raštinei 16-18 East Terrace, Bankstown, ne 
vėliau kaip 24 valandas prieš susirinkimo pradžią.
Iki nominacijų užsidarymo gautos sekančios nominacijos į Spaudos sąjun
gos valdybą:
A. Laukaitis - siūlė V. Šliogeris, parėmė A. Dudaitis;
V. Patašius - siūlė A. Laukaitis, parėmė V. Šliogeris.

Lietuvių bendruomenės Spaudos sąjungos valdyba

„Mūsų Pastogė“ Nr. 45 1994.11.14. psl.7

MŪSŲ MIRUSIEJI
Skamba ir žvanga, gaudžia varpai. 
Liūdną ir skaudų skleisdami gandą: 
Vėl pavilliojo auką kapai!
Dieną į dieną tiek jų atranda!..

(Maironis)

V. f A. PRANAS ŽUKAUSKAS
1913.3.28 - 1994.9.28

sustiprėti.
Pranas buvo aktyvus ramovėnas, dos

nus lietuviškiems reikalams. Gimęs 
Meškulėnų km. Paežerėlio vals. šakių 
apsk. ūkininko šeimoje. Atlikęs karinę

Ligos metu velionį prižiūrėjo Balanda 
Wunderlich. Testamento vykdytojai 
Australijoje Danutė ir Edis Bartkevičiai.

Po ilgų ir darbingų metų turėjęs laimę

7



i

i

PRANEŠIMAS
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį, kad metų pabaiga jau čia pat, ir j 

šiais metais teišeis tij- 6 Mūsų Pastogės“ numeriai
Primename, kad šv<. .dus sveikinimus, kurie bus paskelbti paskutini- g 

ame šių metų numeryje gruodžio 21 <1, laikas atsiųsti jau dabar. Iš patyr- j 
imo žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą palieka g 
paskutinei dienai ir jų sveikinimai redakciją pasiekia, laikraščiui jau ■ 
išėjus. Sveikinimo išspausdinimas kainuoja 15 dolerių. Redakcija jų lauks . 
iki gruodžio mėn. 14 d. Redakcija |

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

Lapkričio 20d. (sekmadienį) 3.00 vai. popiet šaukiamas 
VISU KLUBO NARIU

SUSIRINKIMAS
Susirinkimas šaukiamas dėl klubo direktorių rinkimų - lig šiol 

nėra gauta sutikimų iš klubo narių būti renkamais į klubo 
direktorius.

REIKALAS YRA LABAI RIMTAS, TAD NARIŲ 
DALYVAVIMAS YRA BŪTINAS !

SYDNEJUJE
Tautodailės ratelio pranešimas

Juostų audimo pamokas pradedame 
ir jungiame kartu su savaitgalio'mokyklos 
pamokomis. Poniom, mergaitėm ir visam 
jaunimui pranešu, kad juostų ir lietu
viško audimo pamokos prasideda nuo 
lapkričio mėn. 5 d. kiekvieną šeštadienį 
11 v. ryto lietuvių klube Bankstown'e, 
savaitgalio mokyklėlės metu, kai tėvai 
suvežą savo mažylius.

Kviečiam ponias, kurios yra audusios 
jaunystėje, bet primiršusios. Bus proga 
atsinaujinti pamirštą juostų audimą. 
Gera dovana - juostelė austa savom 
rankom.

Susidarius reikiamam skaičiui mėgėjų, 
kviesime kitų tautodailės šakų meni
ninkus pravesti pamokas.

liurlina Reisgys
organizatorė

Kviečia Melburno moterys
Lapkričio 20d. 2val. p.p. Melburno 

socialinės globos moterų d-ja kviečia vi
sus į moterų seklyčioje įvyksiančią 
kultūrinę popietę. Gaila Gasiūnienė, 
neseniai grįžusi iš Lietuvos, papasakos 
apie savo darbą ir įspūdžius. Laukiamos 
narės ir svečiai.

S. Gi. JI. II-jos vaidyba

PINIGINĖS 
KALĖDINĖS 
DOVANOS 

Į LIETUVĄ ! 
GREITAI - SAUGIAI

š.m. gruodžio mėn. Adelaide, 
Melbourne ir Sydney Talkos 
skyriai siūlo kalėdinius piniginius 
$50 ir $100 pervedimus į visus 
Lietuvos bankus. Šie specialūs 
pervedimai kainuos lik $5

Nežinant gavėjo banko sąskaitos 
numerio, reikia žinoti gavėjo paso 
numeri.

Prašome kreiptis į Talkos įstaigas, 
sekmadieniais 1 vai. - 3 vai. p.p.

ADELAIDE 362 7377
MELBOURNE 328 3466
SYDNEY 796 8662
LIETUVIU KOOPERATINI
STALKA^

KREDITO DRAUGIJA

I
I
I
I
I
I

Yra ruošiama KALĖDŲ EGLUTĖ
Sydnėjaus Lietuvių klubo narių vaikams - ji vyks gruodžio 18d. 
(sekmad.), 2. vai. p.p. klubo patalpose.
Vaikus, kurie dalyvaus eglutėje, registruoti iki gruodžio 3d. Vaikų 
amžius iki 12 metų.

Klubo valdyba

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės66 prenumeratą.

PAGALBA IMIGRACINIAIS REIKALAIS
*

Parramatta 
Immigration 

Services
Lie: 63996 

CHATO ZAŪOURIAN JP 
Migration Agent

VISCĮ RŪSIU IMIGRACIJOS IR LEGALIOS PA
GALBOS SPECIALISTAI:

- ką daryti pasibaigus vizos galiojimo 
laikui

- sponsoriavimas
- profesijų atgavimas
- darbo pasirinkimas
- vedybos/ gyvenantys ne santuokoje 
-studentai, apeliacija ir kt.

1/29 Maquarie Street, Parramatta, NSW 2150.
Tel. 891 4477, faksas 893 7343

NUMATYTOS SIUNTINIŲ IŠSIUNTIMO DATOS

1994 M.
1) Spalio 22 2) gruodžio 3 d.
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SKELBKITĖS „MŪSŲ PASTOGĖJE“ - VISI ŽINOS!

Melbourne bendruomenės nariams
ALB Melbourne apylinkės valdyba kviečia bendruomenės narius į visuotinį 

apylinkės susirinkimą, kuris įvyks Lietuvių Namuose, sekmadienį, lapkričio 13-tą 
d., 2-trą vai. p.p., kad išrinktų Melbourne atstovus į ateinantį Krašto Tarybos 
suvažiavimą Adelaidėje. Melboumo bendruomenė turi teisę būti atstovaujama 14 
bendruomenės narių, kurie bus išrinkti šiame susirinkime. Laukiame visų.

Paulius Jokūbaitis
ALB Melboumo apylinkės valdybos pirmininkas

I

I

ATSIKVIESKITE SAVO GIMINES/ 
DRAUGUS J AUSTRALIJĄ

Mes siūlome geras sąlygas keliau
jant vokiečių Lufthansa oro linijom, 
lenkų LOT linijom, Cekoslovakų li
nijom ir 1.1.

i a
B 
I

I 
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SUMINIAI 1 LIETUVĄ 
išsiunčiami kas 6 savaitės 

ŽEMIAUSIOS KALVOS 
AUKŠČIAUSIAS PATARNAVIMO STANDARTAS 
Dėl smulkesnės informacijos kreintis i Kristiną 
Artimiausios siuntos 1994 m. spalio 22 d.

T * KOllPOU
54 Lingaxen Axe. 1 ethbridge Park 2'7.0

0IOIO AGENTAI:
ADELAIDE (08) 212 2499, BRISBANE (07) 287 4339, CANBERRA (06) 297 2506, MELBOURNE (03) 363 

8346, NEWCASTLE (049) 517437. 

Susitik ite su specialistais:

GATEWAY TRAVEL
PTY. LTD.

B
E

GATEWAY TRAC'DI
3

a

48 The Boulevarde, Strathfield - 2135 
Tel. (02) 745 3333. Fax (02) 745 3237 
Lie. 2 TA 000 888 ACN 001 344 323
BALTIJOS KELIONEI EKSPERTAI

I
B
i
B
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