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LIETUVOS |VYKIQ flPŽVfiLGfl
Nuomonių apklausa

Pagal vėliausią nuomonių apklausą, Asamblėjoje buvo priimta rezoliucija, 
patikimiausia institucija Lietuvoje esan-

tesnes mintis, vėliausioje Baltijos

patikimiausia institucija Lietuvoje esan- kurioje siūloma suruošti tarptautinę 
d Bažnyčia. Ja pasitiki13% respondentų, konferenciją, kuri apsvarstytų šio mili- 
nepasitiki - 18%. šiek tiek atsilieka 
masinės informacijos priemonės: jomis 
pasitiki du trečdaliai, nepasitiki - ket
virtis respondentų. Kitosinstitucijos stovi 
daug žemiau: pasitikinčiųjomis yra daug 
mažiau negu nepasitikinčių. Lietuvos 
banku ir Krašto apsauga pasitiki po 36%, 
nepasitiki - po 52%. Prezidento tarnyba 
ir Vyriausybe pasitiki apie 30%, nepasi
tiki 45% ir 61%. Apatines vietas užima 
policija, teismai, savivaldybės ir Seimas: 
šiomis institucijomis pasitiki mažiau 
trečdalio, nepasitiki - apie du trečdalius 
respondentų.

Santykiai su Rytais
Maskvoje apsilankius didžiulei Lietu

vos pramonininkų, bankininkų ir vals
tybinių įstaigų atstovų delegacijai, kuri 
tikisi sukurti Lietuvos-Rusijos prekybos 
tarybą, netrukus atsakomajam vizitui 
Lietuvon atvyko Rusijos komercinių 
tankų asociacijos prezidentas Sergejus . 
Jegorovas. Jį pakvietė Prezidentas A. 
Brazauskas, spaudai pareiškęs, kad jis 
su Jegorovu esą gerai pažįstami „dar . 
nuo gosplano laikų“. Kaip praneša spau
da, net 4 dienas trukęs Jegorovo vizitas 
ir susitikimai su Lietuvos bankininkais 
bei komersantais praėję labai draugiško
je dvasioje. Dvi dienas Jegorovas kartu1 
su Prezidentu Brazausku praleido pas
tarojo vasaros rezidencijoje Palangoje.

Nors šių ryšių stiprinimas susilaukė 
didelio pritarimo LDDP sluoksniuose, 
netruko irneigiamų vertinimų,ypačtarp 
dešiniųjų. Bet ir centristas Romualdas 
Ozolas pareiškė, kad „Rusija turi kaip 
spausti Lietuvą - ne tik per valstybines 
institucijas, bet ir per nevyriausybines 
(suprask: didžiosios prekybos) organiza
cijas“. Aštriai pasisakė „Lietuvos ryto“ 
viceredaktorius. Priminęs, kad „dabar
tinės Lietuvos valdžios prorusiška poli
tika niekam jau nekelia abejonių“, jis 
papeikė Maskvon važiavusius versli
ninkus, kurie esą arba naivūs, arba ne
labai sugebantys dirbti rinkos sąlygo
mis: .Atrodo, suaugę žmonės, o nežino, 
kad Maskvoje muziką vis dar užsako tie, 
kurie svajoja apie imperijos atstatymą, o 
ne ekonominę naudą ir prekybą.“

tarizuoto krašto grėsmę Europos saugu
mui ir jo demilitarizavimo galimybes.

ši rezoliucija sukėlė audringą reakciją 
Rusijoje. Rusijos užsienio reikalų minis
terija pareiškė, kad Baltijos valstybės 
kišasi į Rusijos vidaus reikalus, nes Ka
raliaučiaus kraštas buvo, yra ir bus Ru
sijos ir niekas negali jai nurodyti, kaip 
Rusija turi elgtis savo krašte. Baltijos 
Asamblėjos priimtus dokumentus kri
tikavo ir Prezidentas A. Brazauskas, nes 
jie, pasak jo, esą nepakankamai gerai 
apgalvoti ir paruošti. Lietuvos delegaci
ja, pasak jo, prieš priimdama dokumen
tus, turėjusi apsvarstyti juos Seime. Pre
zidento Brazausko pasisakymuose ko
mentatoriai įmato aiškius pokyčius: ank
sčiau, Jungtinėse Tautose, jis pats siūlęs, 
kad Karaliaučiaus krašto problema būtų 
■svarstoma tarptautinėje plotmėje, bet 
dabar Paryžiuje jis pareiškė, kad Kara
liaučius esanti Rusijos dalis, o Vytauto 
„ancLbergio mintis apie Karaliaučiaus 
statuso palaipsnį kitimą jis pavadino 
fantastika.

Vidaus ekonomika
Vyriausybės apskaičiavimu, Lietuvos 

piliečių rankose dar yra daug investici
nių čekių, kurie nebuvo panaudoti įsigy
jant teisę į valstjbinį turtą. Jų vertė 
siekianti apie pusantro miljardo litų. 
Ekonomikos ministro nuomone, po tam 
tikro laiko neišnaudotus čekius reiktų 
panaikinti, nes jie sudarys didelę naštą 

’ valstybei. Sprendimas dar nepriimtas.
Ekonomikos ministras taip pat pasiūlė, 

kad siekiant sureguliuoti mokesčių 
mokėjimą, būtų įvestas visuotinas 33% 
mokestis. Buvęs ekonomikos ministras 
Julius Veselka priminė, kad mokesčio 
procento vienodumas bus palankus tur-

Karaliaučiaus klausimas
Pagal pokarinį alijantų neaiškaus 

pobūdžio susitarimą, Rytų Prūsiją buvo 
padalinta, pietinę dalį atiduodant Len
kijai, šiaurinę dalį su Karaliaučiumi - 
Sovietų Sąjungai. Kol kas nei vakarų 
politikai, nei Vokietijos vyriausybė nenori 
šio klausimo liesti. Bet ryškiai sukarin
tas Karaliaučiaus kraštas kelia nerimą 
Pabaltijo valstybėms. Kartojant anks-
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tingesniems ir pasunkins tuos, kurių 
atlyginimai yra žemi. Pastarųjų padėties 
palengvinimui dabar siūloma, kad 
mokesčiai nelies atlyginimų, kurie sie
kia tik iki 120 Lt mėnesiui.

Sydnėjaus lietuvaitės prieššventiškose nuotaikose...
Nuotr. A. Burneikio

Spaudos konferencijoje ekspremjeras 
Gediminas Vagnorius vėl pabrėžė, kad 
Lietuvos ekonomika dar smunkanti: per 
dvejus metus pramonės gamyba suma
žėjo 3.8 karto; gyventojų realios pajamos 
sudaro tik 34% 1991 metų lygio; iki 1993 
metų Lietuvos eksportas viršydavo im
portą, o jau vien per 1994 metų pirmąjį 
pusmetį prekybos deficitas sudarė 1.3 
milijardo litų (nepadengta apie trečdalį 
importo) ir tt. G. Vagnorius taip pat 
kritikavo užsienio paskolų švaistymą. 
Paskolas reiktų naudoti Lietuvos žem
dirbių derliaus supirkimui bei smulkaus 
verslo rėmimui. Tačiau dabar už užsienio 
paskolas mokama apie 7%, o jos per- 
skolinamos bankams už 3-4%. Tokią 
praktiką G. Vagnorius pavadino atvira 
valdžios korupcija.

Krašto ekonomiką, kurią diriguoja 
LDDP, labai aštriai kritikuoja ir tam 
tikslui skirtas „Lietuvos ryto“ nr. 234 
vedamasis. Apžvelgus akivaizdžias val-

Mečislovo Ščepavičiaus pieš.

dymo klaidas, užbaigiama: „Lietuvoje ■ 

skatinami tik tie biznieriai, kurie stovi 

šalia LDDP tūzų irpadeda jiems raikyti 

dar nesuvalgytą privatizavimo pyragą.“

Baiikrotas
Bankrotams tebesitęsiant, žlugimas 

ištiko pagarsėjusią Kauno firmą „Lit- 
Poliin.ter“„ Šiuo metu firma savo 
indėlininkams yra skolinga apie 12 mln. 
litų. Beveik trys milijonai prekėmis ir 
dalis pinigais buvo grąžinti birželio-spafio 
mėnesį. Atrodo, jogfirmai pinigus skolino 
ne pensininkai, bet didesnes pajamas 
turintys žmonės. Firma užsiėmė didme
nine ir mažmenine prekyba alkoholi
niais gėrimais, turėjo savo kavinių, staty
binių medžiagų parduotuvę, lapių fermą 
ir kita. Firma mėgo plačiai reklamuotis: 
virš Lietuvos skraidydavo „LitPoIiinter“ 
lėktuvas, Klaipėdoje buvo rekonstruoja
mas laivas, o apie 2 mln. dolerių buvo 
investuota į televizijos stotį. Savininkai 
aiškina, kad kai kurios sritys, pvz. tele
vizija, tapo netikėtai nuostolingomis, 
tačiau susirinkę indėlininkai savo pa
reiškime skundžiasi, kad iš žmonių 
surinkti pinigai buvę „plauti“ į specialiai 
įkurtas dukterines firmas, siekiant tyči
nio bankroto. Bankrotą tiria prokuratūra 
ir ekonominė policija.

Byla
Šiuo metu atidėtas nagrinėjimas by

los, kurią premjeras A. Šleževičius iš
kėlė opozicijos lyderiui V. Landsbergiui. 
Kalbėdamas per radiją apie plačiai ži
nomos kavinės „Literatų svetainė“, esan
čios Gedimino prospekte, privatizavimą, 
V. Landsbergis pasakė šiuos žodžius: 
„Kas gali paneigti galimybę, kad jis (su
prask: A. Šleževičius) pora šimtų 
tūkstančių turi kišenėje už tai“. Pasak 
A. Šleževičiaus advokato pareiškimo, V. 
Landsbergio teiginys esąs „ne tik netei
singas, bet ir vertintinas kaip žinomai 
melagingas“.

Ši byla plačiai komentuojama, nes gar-
Nukelta j 2 psl.
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Atkelta iš 1 psl.

šioji Vilniaus centre esanti kavinė buvo 
parduota už vos 4000 litų, kai jos vertė 
yra daug kartų didesnė, o įvertinimo 
dokumentą pasirašė patsai premjeras. 
V. Landsbergį ginantys advokatai pa
prašė, kad teismas išreikalautų atitinka
mus privatizacijos dokumentus. Patsai 
V. Landsbergis pareiškė, kad kai kurių 
byloje esančių svarbių aspektų nagri
nėjimas „gali padėti mums susivokti, 
kokioje visuomenėje gyvename ir kaip 
taisytinos to gyvenimo ydos“. Byla rado 
atgarsį ir išeivijos spaudoje, pvz. rašo
ma, kad premjeras, pasirašęs tokį keistą 
dokumentą, patsai turėtų aiškintis - 
bent taip būtų Amerikoje.

(Pasak „Lietuvos aido“, pilnas sakinys 
buvęs toks: „Pagalvokite, jeigu premjeras 
pasirašo parduoti „Literatų svetainę“ už 
4 tūkstančius litų, tai kas gali paneigti, 
galimybę, kad gal jis pora šimtų 
tūkstančių turi kišenėje už tai.“).

Kompensacijos
Vokietijos vyriausybės kompensacijas 

už nacistinį persekiojimą Antrojo pa
saulinio karo metais Klaipėdoje jau gavo 
131buvęskoncentraęijoslageriųkalinys. 
Kompensacijos dydis 400-500 dol. Jos 
gaunamos iš Rusijos tarpusavio suprati
mo ir susitaikymo fondo. Vokietijos vy
riausybė, dar egzistuojant Sovietų Sąjun
gai, perdavė Maskvai apie 270 mln. dole
rių, ir ši įsipareigojo kompensacijas 
išmokėti ir Baltijos valstybių piliečiams. 
Iškilus problemoms, Lietuva dabar sieks 
kompensacijas gauti tiesiog iš Vokietijos 
vyriausybės.

Jaunimo problemos
Statistikos departamentas pateikė 

duomenis, kurie parodo, kaip pastaruo
ju metu keitėsi Lietuvos jaunimas.

Perpaskutinius 5 metus studentų skai
čius sumažėjo 12%, santuokų skaičius 
krito iki trečdalio, jaunų žmonių mirtys 
padaugėjo penkiskart. Daugėja jaunų 
bedarbių, nors apie 70% jaunų vyrų ir 
50% merginų dirba privačiame sektoriu
je. Dažniausiai tuokiasi' 20-24 metų as
menys, o dažniausiai skiriasi 25-29 metų 
sutuoktiniai.

Per paskutiniuosius trejis metus gims
tamumas sumažėjo apie 20%. 15-20metų 
asmenys sudaro mažiau negu ketvir
tadalį Lietuvos gyventojų. Mieste jauni
mo yra daugiau kaip du kartus daugiau 
negu kaime. Jaunų vyrų šalyje yra 
426,200, o merginų, moterų - 407,900.

Pernai iš viso buvo 239 savižudžiai.
Paruošė V. Poniela

LIETUVOS SIENŲ KLAUSIMU
Lapkričio 19d. Vilniuje buvo suorga

nizuota konferencija „1920 metų sutar-
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LIETUVOS POKARIO PARTIZANAI I 

SULYGINAMI SU TARYBINIAIS 
PARTIZANAIS

Lapkričio viduryje Lietuvos seimas 
švarstė ir priėmė Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo centro 
įstatymo papildymą. Lietuvos žmonės 
patyrę sunkias represijas galėjo gauti' 
rezistencijos dalyvių pažymėjimus, ku-' 
riuos išduodavo Rezistencijos Dalyvių I 
Teisių Komisija. Komisija susidėjo iš I 
žymiųjų Lietuvos pokario rezistentų, I 
kurie išlikę gyvi, buvo šios srities žinovai | 
ir vadovai. Teisę išduoti rezistento | 
pažymėjimą seimas iš šios Komisįjos | 
atėmė ir pervedė ją Lietuvos Gyventojų | 
Genocido ir Rezistencijos tyrimo cen- | 
trui, kur dirba dabartinės LDDP | 
vyriausybės paskirti žmonės. Supranta- , 
ma, kad seime užvirė karšti debatai ir 
susikirtimai tarp LDDP narių ir opozi
cijos.

Laisvosios Europos radijas pranešė, ' 
kad debatų metu paaiškėjo, jog daugeliui I 
LDDP seimo atstovų visiškai neaišku, I 
kuo skiriasi pokario Lietuvos partizanai I 
nuo tarybinių partizanų. Viešai dėklą- I 
ravc' nematąs skirtumo ir dideles sim- |
patijas tarybiniams partizanams reiškė 
seimo LDDP frakcijos naiys Albinas Al- 
bertynas, tęsdamas, kad jei būtų gyvas, 
reikėtų išduoti pažymėjimą ir Antanui 
Sniečkui, o Algirdui Brazauskui be jo
kios abejonės, nes jis atskyręs komu
nistų partiją nuo Maskvos. Tokie pa
reiškimai Lietuvos seime nuskambėjo 
labai plačiai. Tačiau LDDP savo defini
cijos, kas yra Lietuvos rezistentas nepa
reiškė. Atrodo, kad pritarė Albertynui.

Po diskusijų Krikščionių demokratų 
atstovas Vytautas Bogušis su pasipikti
nimu pareiškė: „Aš neįsivaizduoju kito 
pasaulyje parlamento, kur būtų taip 
įvertinti savo krašto kovotojai ir kad taip 
būtų galima šnekėti, pa v., Bundestage 
ar Knesete, apie šių tautų genocidą...“ 
Opozicijos vadovas Vytautas Landsber
gis pareiškė: „Iš tikrųjų yra politinis 
faktas - tie, kurie taip kalbėjo ir balsavo 
už ankstyvesnės Rezistencįjos panaiki
nimą - yra bolševikai...“

Iškilo nauja pažiūra į naująją Lietuvos 
istoriją. Atrodo, skubama senąją ir nau
jąją pažiūras sugretinti, o gal ir užgožti 
žuvusių partizanų ir tremtinių aukas 
sudėtas ant Lietuvos laisvės aukuro.

TRUMPAI 
IŠ VISUR

♦ Po metus trukusių slaptų JAV ir 
Kazachstano derybų, amerikiečiai par
sigabeno į JAV daugiau kaip pusę tonos 
iš kazachų nupirkto uranijaus,tinkamo 
branduolinių ginklų gamybai. JAV šią 
medžiagąpaversatominiųjėgainiukuru. 
Prieš tai buvo rimtas pavojus, jog Ka- 
zachstanui susidūrus su finansiniais 
sunkumais, uranas iš jo pateks į Iraną, 
Iraką ar Šiaurės Korėją. Be to Kazachs
tanas neturi patikimų priemonių urano 
sandėlius apsaugoti nuo teroristų ir 
spekuliantų.
♦ Lapkričio 24d. Čečėnijoje nepasisekė 
dar vienas rusų remiamų sukilėlių gin-1 
kluotas bandymas nuversti Čečėnijos 
prezidentą Džocharą Dudajevą. Groznyj 
miesto gynėjai sunaikino bent penkis 
sukilėlių tankus.

Tą pačią dieną Rusijos prezidentas 
Borisas Jelcinas buvo nuvykęs prie Rusi
jos dabartinės valstybinės sienos su Es
tija, kur iškilmingai pareiškė, kad es
tams neužleis nė vieno centimetro žemės. 
Estija reikalauja grąžinti jai 1940 m. 
Stalino atplėštą teritoriją-apie 2000kv. 
kilometrų plotą.
♦ Iš Baltijos jūros gelmių iškeltos 56 
tonas sveriančios kelto „Estonia“ 
priekinės durys. Jas apžiūrėję ekspertai 
nustatė, kad avarija, kurios metu žuvo 
daugiau kaip 900 žmonių, įvyko ne dėl 
įgulos kaltės. Manoma, kad,Estonia“ 
nuskendo dėl netinkamoslaivokonstruk- 
cijos arba priekinių durų metalo pervar- 
ginimo.

tis ir Lietuvos sienų problema“. Konfe
renciją organizavo Lietuvos gyventojų 
genocido institutas, Lietuvos šaulių 
sąjunga, Krašto apsaugos ministerija ir 
Lietuvosmokslininkų rūmai. Buvo aptar
tos šiandieninės Lietuvos sienų prob
lemos, ypač turimi sunkumai su 
kaimyninėmis valstybėmi dėl sienų de
limitavimo.

Sutartimi tarp Lietuvos ir Rusijos, 
pasirašytos 1920 metais, Lietuvai atite
ko dideli dabartinės Baltarusijos plotai. 
Šiandien Lietuva turi daug ginčų su 
Baltarusija nustatant rytines Lietuvos 
sienas. Ar nereikėtų Lietuvai laikytis 
1920 metų sienų susitarimo, kaip tai 

daro latviai, o ypač estai, reikalaudami 
grąžinti išjos paveržtas rytines sritis? 
Tuo reikalu pasakė kalbas susirinkę 
mokslininkai, parlamentarai, politikai.

KAS ATSITIKO PELESOJE?
1994 metų rugsėjo 4 - oji, sek

madienis. Prieš prasidedant pa
maldoms Pelesos šv. Lino bažny
čioje suskamba didinga ir kiek
vienam tikinčiam brangi „Pulkim 
ant kelių“. Netikėtai prasiveria 
šoninės šventovės durys. Ener
gingais žingsniais įėjo trys sutanoti 
dvasininkai. Vyriausias jų bažny
čios centre plačiu rankos mostu 
nutraukęs parapijiečių giedojimą 
pakeltu tonu liepė giedoti lenkiškai 
„korunką“. Viena kita moterėlė 
bandė paklusti neprašyto svečio

♦ Gazos mieste įvyko triukkšmingos 
HAMAS šalininkų demonstrtracijos, 
nukreiptos prieš PLO lyderį Jasjsyrą Ara
fatą ir jo vykdomą taikos su i Izraeliu 
politiką.

Sidono palestiniečių stovykloioje Liba
ne visą dieną tęsėsi kruvinas s Arafato 
šalininkų ir priešininkų susirėrėmimas. 
Stovykloje gyvena apie 80 tūkūkstančių 
palestiniečių.

♦ Italijojeprokuratūraapkaltittinošalies 
ministrą pirmininką milijonieriau Silvio 
Berlusconi kyšių davimu italų įmokesčių 
policijos pareigūnams. Tai esąįvykęprieš1 
keleris metus, kai Berlusconi dar neda
lyvavo politikoje, o vadovavo Finnivest 
biznio konglomeratui. Dėl šio kaltinimo 
gali subyrėti Italijos penkių partijų 
valdančioji koalicija. Kai kurie jos nariai 
tik laukia valstybės biudžeto priėmimo 
.gruodžio mėnesį, kad pasitrauktų iš 
vyriausybės.

♦ Nekreipdamos dėmesio į NATO 
grąsinimus, stiprios Bosnijos serbų 
pajėgos įsiveržė į Bihac miestą, Jungti
nių Tautų paskelbtą „saugia zona“. Ci
viliai miesto gyventojai masiškai trau
kiasi į šiaurę. Jungtinių Tautų „taikos 
palaikymo“ daliniai neturi įgaliojimų 
ginti saugiąją zoną. Priešingai, keli šimtai 
„žydriųjų šalmų“ patys yra tapę serbų 
kariuomenės įkaitais ir turi pasitarnau
ti kaip garantija, kad NATO aviacija 
nebus panaudota prieš serbų puolimą 
Bihac srityje.

♦ Į Omano sultonato parlamentą 
išrinktos keturios moterys. Iki šiol nė 
vienoje Persų įlankos valstybėje parla
mentarių nebuvo.

Parlamento krikščionių demokratų 
frakcijos narys Valdas Petrauskas sakė, 
kad žinąs daug atvejų, kai Baltarusija 
savo muitines perkėlė vienu ar net dviem 
kilometrais į Lietuvos teritoriją. Tokiu 
būdu Lietuvos teritorija vis mažėjo. 
Manoma, kad 1920 metų sienos turėtų ir 
šiandien būti laikomos Lietuvos sieno
mis, o mokslininkai turėtų paruošti 
žemėlapius parodant teisėtai priklau
sančias Lietuvai žemes ir pažymint, ku
rios žemės yra okupuotos. Taip daro ki
tos valstybės, kaip antai lenkai.

Lietuvos seimo užsienio reikalų komi
teto pirm. Kazys Bobelis sakė, kad dažnai 
Lietuvos diplomatai savo šalies intere
sus gina baudžiauninkiškai. Dėl kai
myninių teritorijų nesutarimų sutartis 
pasirašyta tik su Lenkija. Dėl jūros sienos 
nesutarta net su Latvija.

Paruošė Anskis Reisgys

reikalavimui, tačiau nesigavo.
Netrukus svečiai pasuko į zakris

tiją ir, užsivilkę kamžas, ėmė toliau 
šeimininkauti, taip labai bran
ginamoje pelesiečių bažnyčioje. 
Kaip vėliau paaiškėjo kunigas 
Stanislavas pasuko į klausyklą 
išpažinčių klausyti, tačiau pele— 
siečiai bevelijo savo nuodėmes 
išpažinti savam klebonui kunigui 
K. Krikščiukaičiui, o ne svetimam, 
atvykusiam iš Lenkijos miesto 
Poznanės. O du kiti jo palydovai

Nukelta į 3 psl.
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ĮDOMI KILITI5■ NĖ POPIETĖ 
MELBOLJRJNEI M

Jau beveik visos sėdimos vietos Lietu
vių namų Moterų seklyčioje lapkričio 
20d. buvo užimtos, kai - kiek pavėluotai 
- įėjau. Pasidairius po patalpą, suskai
čiavau atvykusius į popietę: jų buvo 30 
asmenų.

Į popietę buvo pakviesti visi tautiečiai, 
ne vien Socialinės globos moterų drau
gijos narės, pasiklausyti Gailos Gasiū- 
nienės pokalbio apie jos ilgesnę viešnagę 

' pas gimines Lietuvoje.
Melbourne Soc. Globos Moterų Drau

gijos egzistencija atsiskleidžia daugybe 
pavidalų, ne vien susirinkimais ar 
popietėmis, bet taip pat ir darbu, meile 
tautiečiams Lietuvoje, nelaimingų ir ser
gančių globa, o taip pat įvairiais dides
niais ir mažesniais darbeliais, sušildytais 
rankų ir širdies šiluma. Ir tie darbai 
pasako apie draugiją daug daugiau negu 
bet koks jos gyvavimo aprašymas. Daug 
per tuos ilgus metus jos yra nuveikta, 
nes užsimota plačiai, bet skverbiasi min
tis į galvą, ar neatėjo laikas, kad visko 
per daug? Ar darbai nenusvers pečių?
Kaip ilgai dar? Kokiu balseliu reikia 
„giedoti“, kad vidutinė karta išgirstų ir 
papildytų tuščias pasilikusias vietas?

Draugijai jau daugelį metų vadovauja 
jos pirmininkė Jonė Žalkauskienė. Su ja 
kartu valdyboje dirba pasišventusios 
draugijai narės, kurios irgi laukia, kad 
jaunesnės jas pakeistų. Bet entuziaz
mas darbui dar gyvas ir visi joms prita
ria. Viena iš tokių entuziastingų Drau
gijos narių yra Gaila Gasiūnienė, kuri d- 
jos vardu per paskutinius dvejis metus- 
surganizavo sėkmingas muges Lietuvių 
namuose. Už gautas iš mugės pajamas 
buvo nupirktas autobusiukas Lietuvos

KAS ATSITIKO__
Atkelta iš 2 psl.

klierikai pabandė toliau savi
valiauti. Vienas jų skardžiu balsu 
skaitė, ko gero, pirmą kartą šioje 
bažnyčioje litaniją lenkiškai. Tai 
buvo naujovė, nes Pelesos baž
nyčioje nuo pat parapijos įkūrimo 
pradžios 1925 metų pamaldos vyko 
lietuviškai. Sekmadieniais, pa
sibaigus mišioms, buvo skaitoma 
lenkiškai evangelija ir sakomas 
trumpas pamokslas.

Šį kartą svečiai ne tik sulaužė 
šios bažnyčios tradicijas, bet 
savivaliavo toliau. Kunigas Sta
nislavas iš Poznanės ištisą valandą 
nuo altoriaus ragino ir įsakinėjo 
susirinkusiems būti kovingais 
didžiosios Lenkijos patriotais, - ne 
tik melstis, bet ir darbuotis savo 
Tėvynės labui.

Daugumas parapijiečių, protes
tuodami prieš šio, jiems svetimo 
dvasininko išsišokimus, išėjo iš 
bažnyčios. Tačiau po pamaldų 
šventoriuje išėjus negarbingiems 

dvasininkams, konfliktas įsi- | 
liepsnojo. Įtampa tarp parapijie- | 
čiųirsvetimųjųatvykėliųdarlabiau | 
padidėjo.

Lietuviai parapijiečiai, kurių čia |

invalidams vaikams. Gaila neseniai 
sugrįžo po ilgesnių atostogų Lietuvoje ir 
sutiko pasidalinti įspūdžiais.

Gaila Gasiūnienė yra žvali, simpatiš
ka moteris. Kalbėjo aiškiai su sąmojaus 
žybtelėjimais ir fantastišku pastabumu. 
Ji pasakojo, kad nuolatiniam apsigyven
imui ji pasirinktų Kauną. Jos nuožiūra 
didžiausią pažangąiš visų Lietuvos mies
tų yra padaręs Panevėžys, kuris savo 
nauja statyba, išplanavimu ir bendrai 
elegantiškumu gali prilygti vakarų Eu
ropos miestams.

Kaune Gaila aplankė invalidų vaikų 
namus, kurie gana patenkinamai yra 
tvarkomi. Namų darbuotojos mėgina da
bar įvairiai, novatoriškai organizuoti 
lėšas invalidų vaikų gyvenimo pagerin
imui.

Lankydama gimines, provincijos mies
tuose ir miesteliuose ji stebėjosi didelių 
namų statybomis, prabanga ir kitais, 
gyvenančiais labai kukliai, jos žodžiais 
„švariame skurde“, prisieina tikėti atei
timi ir nevilties akimirką.

Jos įdomiai pravesto pokalbio parem
to įspūdžiais plačiau čia nepasakosiu, 
galiu tik pasakyti, kad jis buvo labai 
įdomus. Buvo ir klausimų, į kuriuos prele
gentė plačiai atsakė. Susirinkusieji jai 
padėkojo gausiais plojimais, o pirm. Jonė 
Žalkauskienė išreiškė jai padėką drau
gijos vardu, pakviesdama dalyvius prie 
stalo, pasivaišinti pyragais ir kavute.

Draugijos ponioms, kurios tuos labai 
skaniuspyragusiškepėirkuriosužkandą 
paruošė, visų vardu nuoširdžiai dėkoju.

(Sakoma, kas pirmas moterį palygino 
su gėle, buvo nuostabus poetas.)

4/. R.

absoliuti dauguma, vieningai 
įrodinėjo, kad čia buvo, yra ir bus 
Lietuva. O įniršęs kunigas Sta
nislavas vis labiau nesivaldė: „Vaša 
Litva na cmentažu“ (Jūsų Lietuva 
kapinėse), - daug kartų, įžeisdamas 
pelesiškių tautinisu j ausmus, šaukė 
šis pagyvenęs Lenkijos katalikų 
bažnyčios atstovas.

Pasipiktinę, įžeisti, susikrimtę 
tikintieji grįžo įnamus. O viena 
daug mačiusi ir išgyvenusi visą 
amželį senutė išreiškė savo ypač 
didelį skausmą: Pelesos lietuviai 
nepatyrė tokių skaudžių įžeidi
nėjimų ne tik sunkiais lenkų, bet ir 
labai piktos ateistinės sovietinės 

. okupacijos metais...

(„Lietuvių godos , 1994 spalis) | Mugt Circuit> CALWELL> ACT. 
I - ------------------------------------------ 2905 (tel. 271 5965 darbe);
! PATIKSLINIMAI Liudvikas Budzinauskas - kasininkas

| • Iš Geelongo musinformuojaJ. Gailius, 
| kad JMP“nr. 46, str. „Susitikimų mėnuo 
j Geelonge“, rašant apie ALB Geelongo 
| apylinkės susirinkimą, išrinktųjų į ALB 

Tarybą sąraše praleista p. R. Skerienės 
pavardė.
• Str. „Canberros bendruomenėje“ („MP“ 
Nr. 46), duodant naujai išrinktos ALB 
apylinkės v-bos sąrašą, duoti kai kurių 
asmenų netikslūs telefonų numeriai.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ SIDNĖJUJE
Kariuomenės šventė šiemet Sydnėjuje 

paminėta lapkričio 27d. Ją suruošė 
ramovėnų skyrius.

Minėjimas pradėtas pamaldomis 
Lidcombės šv. Joachimo parapijos 
bažnyčioje, kur ramovėnai dalyvavo or
ganizuotai. Sv. Mišias atlaikė ir dienai 
skirtą pamokslą pasakė kun. Povilas 
Martūzas.

Vėliau minėjimo oficialioji ir meninė 
dalys vyko Lietuvių klube, Bankstowne.

Minėjimą atidarė „Ramovės“ skyriaus 
pirmininkas Antanas Vinevičius, pri
mindamas šios šventės prasmę ir pa- 
kviesdamaspaskaitininką,rašytojąAlmį 
Juozą Jūragį. Paskaita buvo ilgoka, bet 
labai įdomi, joje buvo pažvelgta į pirmąją 
nepriklausomybės laikų (1918-40m.) 
kariuomenę iš kiekvieno taško, paro
dant jos duotą naudą tautai.

Po paskaitos sekė Antano Kramiliaus

paskaitytas Juozo Šiaučiūno eilėraštis 
„Mano gentkartė“, o skyriaus pirminin
kas A. Vinevičius įteikė amžiaus sukak
tis švenčiantiems ramovėnams - 
Viktorui Petkūnui (70m.) ir Broniui 
Stašioniui (80m.) - atitinkamus 
diplomus, pasveikindamas juos sulaukus 
garbingo amžiaus.

Meninėje dalyje Sydnėjaus „Ketvertu
kas“ (Pranas Andriukaitis, Antanas Kra- 
milius, Jadvyga Muščinskienė ir Alfa 
Savickienė) padainavo kariškų dainų 
pynę ir vieną - A. Savickienės išpildytą 
- melodeklamaciją apie žuvusį kovose 
jauną vaikiną. Dainas palydėjo - gitara 
J. Muščinskienė ir akordeonu A. Kra- 
milius.

Po skyriaus pirmininko padėkų prele
gentui ir dainininkams bei atsilankiu
siems svečiams, minėjimas užbaigtas 
Tautos Himnu. B.Ž.

NOINTTNOS BISIIIAIIXAXI
Mūsų draugai gyvenantieji Berlyne, jie praleido tris mėnesius Palangoje ir 

labai dažnailankosiLietuvoje.Šią vasarą štai ką rašo (kalba netaisyta):
I " ~ ' „Nežinau, ar kas parašė ar papasakojo
| Kartojame jų adresus ir -žinoma -tele- | Jums, bet aš noriu trumpai tik parašyti, 

I kad Palangoje buvau labai neįprastoje 
I nuotaikoje - tiek žmonių, kaip šiais 
I metais Palangoje dar nė karto nebuvo. 
| Svetimtaučių nesimatė daug, visi lietu- 
| viai, visur matėsi didelė prabanga, ku- 
| rios nesame niekur matę... Okaijauapie 
| madas ir jų demonstravimą, tai lietuviai 
| pralenkia ir daugelį vakariečių.

Palangos gatvėse ir gatvelėse, kas ant
ram kieme, stovėjo gražiai padengti sta- 
liukai, grojo muzika, dainavo sofistai 
(visokiom kalbom), šokiai vyko iki vidur
nakčio. Ant staliukų degė žvakės, kelne- 

' riai tik sukosi, šampanas liejosi į visas 
I puses. Mudu žiūrėjom kaip į kokį dyvą, 
I Vokietijoje tokios prabangos nematėme. 
I ...Toliau prie kurhauzo pamatėme

| fonus:
.. Rasa Mauragienė - pirmininkė -

28 Moodie Street, FARRER,ACT-2607 
(tel. 286 2447);

Jūratė Grigonytė - vicepirmininkė - 
I PO Box 240, WODEN, ACT-2606 (tel. 
1281-6184);
I Jonas Mockūnas - sekretorius -

Liudvikas Budzinauskas - kasininkas I 
-41A Grimshaw Street, RICHARDSON, I 

ACT-2905 (tel. 292-7042);
FeliksasBorumas-naryskultūriniams I

reikalams
10 Towns Crescent, TURNER, ACT- I

,2601 (tel. 248 5180). I
Atstovais į ALB krašto valdybos I grupę vaikučių iš našlaičių namų dai- 

suvažiavimą išrinkti dr. Antanas Ste- | nuojančiųliūdnasdainelesirlaukiančių, 
panas ir p-lė Jūratė Grigonytė. | kad kas centuką įmestų į kepurėlę.
Suinteresuotuosius atsiprašome, Nukelta į 4 psl.
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Slaugos mokslo keliu
Spalio 28d., įspūdingoje Sydnėjaus 

Universiteto Didžiojoje salėje, Onutei 
Liūgaitei (Vaclovo ir Onos Liūgų duktė) 
buvo įteiktas “Bachelor of Nursing“ di
plomas.

Baigusi Bethlehem koledžą Ashfield'e 
Onutė sekančiais metais buvo priimta į 
medicinos seserų kursą Concorde 
Repatriacinėje ligoninėje. 1984 m. įsigi
jusi „registruotos medicinos sesers“ 
pažymėjimą, Onutė dirbo privačiose 
ligoninėse.

Norėdama pagilinti savo žinias, 1990 
m. pradeda kursą Sydnėjaus Univer
siteto Cumberland Health koledže. Stu
dijavimas jai palengvėjo gavus darbą 
valdiškoj Sydnėjaus “Home Nursing“ 
tarnyboje, nes galėdavo klausyti kai 
kurių paskaitų darbo laiku.

Ateinančiais metais numato speciali
zuotis paliatyvinėje (laikinai palengvi
nančioje ligą) slaugoje.

Tėvo raginama, Onutė surinko 
pluoštą informacijos neseniai įsteigtam 
medicinos seserų kursui Kauno Medici
nos Akademijoj.

jfaf.

jie praleido tris mėnesius Palangoje ir

,Nežinau, ar kas parašė ar papasakojo
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TAUTINĖ SĄJUNGA RODO GYVASTINGUMĄ
JURGIS JANUŠAITIS „MP“ bendradarbis Amerikoje

■ JAV turime dar daug ir įvairių lie
tuviškų organizacijų.Vienos iš jų dirba 
šiauresniame, savo aplinkos, ratelyje, 
kitos savo veiklą yra išvysčiusios, apima 
įvairias veiklos sritis, ypač visuomeninėje 
ir kultūrinėje srityse.

Į gyvastingųjų ir didžiųjų organizacijų 
gretas rikiuojasi Amerikos lietuvių tau
tinė sąjunga (ALTS-ga).

Ji šiais metais švenčia savo veiklos 
keturiasdešimt penkerių metų sukaktį. 
Žinoma, tai nėra jubiliejinė sukaktis, 
tačiaujailabai reikšminga, ištvėrusi savo 
veiklos kelyje tiek metų.

ALT S-ga turi didesniuose lietuvių tel
kiniuose ir savo skyrius. Žinoma, laiko 
sąvartoje retėjo tautinės minties narių 
gretos, kai kur jau nutilo ir skyrių veikla 
arba skyriai teturi po keletą narių. Tačiau 
Sąjungos veikla rodo iki šiol gyvastin
gumą, planuoja ateities veiklą, vykdo 
visą eilę suplanuotų ir naudingų išeivi
jai ir Lietuvai naudingų darbų.

Visai Sąjungos veiklai vadovauja 
Sąjungos seimuose išrinktoji Centro val
dyba. Sąjungos seimai, vis kituose lietu
vių telkiniuose, vyksta kas dveji metai. 
Seimų tikslas - išrinkti Sąjungos pirmi
ninką, valdybą, papildyti Tarybą, aptarti 
atliktus ir atliekamus darbus ir supla
nuoti veiklą ateičiai.

Šiais metais ALT S-gos XXIII seimas 
įvyko rugsėjo mėn. 3-4 d.d. Detroite. 
Seimą globojo Detroito skyrius, o rengi
mo darbus atliko komitetas, vadovauja
mas Mykolo Abariaus. Į seimą atvyko 
apie 16 Garbės ir Tarybos narių, visa 
Centro valdyba, vadovaujama daktaro 
Leono Kriaučeliūno ir iš 8 skyrių apie 28 
atstovus. Seime dalyvavo ambasadorius 
Anicetas Simutis, Lietuvos generalinis 
garbės konsulas Vytautas Čekanauskas

wvmusBismALmM
Atkelta iš 3 psl.

...Pati mačiau kaip senutė su lazdele 
prie turgaus iš šiukšlių dėžės rinko išmes
tus svogūnų laiškus ir kopūstų lapus.

Pasijaučiau lyg tai būčiau kokiam tai 
Pietų Amerikos krašte, tik ne Lietuvoje.

Vieni badauja, o kiti šampane maudo
si.“

Atrodo, kad ir Lietuvoje galima links
mai gyventi, jeigu prieini prie Vakarų 
pasaulio dovanų ir paskolų (dolerių), tik 
kaip ilgai?

□ □ O
Kas savaitę skaitome „M.P.“ ir gir* 

dime per radįjos valandėlę žurnalistų 
pranešimus apie paskutinius įvykius 
Lietuvoje.

Deja, niekas nepaminėjo, kas atsitiko 
„draugams“ Burokevičiui, Jarmalavičiui 
ir jų padėjėjams.

Gal jau politinės žmogžudystės, 
Maskvos pavyzdžiu, Lietuvoje nebau
džiamos?

□ □ a
Sugrįžę iš dainų šventės dalyviai rašė, 

kaip buvo gera ir malonu viešėti Lietu 
voje. Valgėm, gėrėm ir dainavom - buvo 
beveik visų atsiliepimai.

Laukiau, laukiau, bet nesulaukiau jo
kios žinutės ar įspūdžių iš apsilankymo 

KGB kalėjime (Vilniuje), Rainių miške
lyje arba iš TV bokšto kapų.
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ALT S-gos pirmininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas kalba seime

„Dirvos“ redaktorius dr. Anicetas Bun- 
donis, Vilties draugijos pirmininkas Vy
tautas Maurutis, Lietuvių tautinio 
kultūros fondo pirmininkas Stasys Brie
dis ir daug detroitiškių svečių.

Seimas vyko Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijoje, Detroite, MI ir Holiday Inn 
Southfield viešbutyje.

Seimą sveikino šeimininkai - Mykolas 
Abarius, iškilmingą seimo atidarymą 
pravedė ALT S-gos pirm. dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, invokaciją sukalbėjo lie
tuvių parapijos klebonas Viktoras 
Kriščiūnaitis.

Seimą sveikino žodžiu ambasadorius 
Anicetas Simutis, „Dirvos“ redaktorius 
dr. Anicetas Bundonis, Vilties d-jos pirm, 
dr. Vytautas Maurutis, šaulių vadas 
Mykolas Abarius, taip pat seimą sveiki
no raštu Lietuvos generalinis garbės 
konsulas Čikagoje dr. Vaclovas Kleiza ir 
visa eilė įvairių organizacijų. Seime pri
siminti ir pagerbti Sąjungos nariai.

Seimas į garbės narius pakėlė Lietu
vos generalinį konsulą Vytautą Če
kanauską.

Gal šoferiams ir vadovams buvo įsaky
ta nevežti užsieniečių į tokias vietas? 
Kam drumsti dabartį su nešvaria praei
tim!

Nejaugi tas pats bus ir per sportininkų 
suvažiavimą?

O O O
PENSININKŲ DĖMESIUI!
Prieš Kalėdas, 1987 metais Australi

jos federalinė valdžia paskelbė, kadpensi- 
ninkams, kurie investuos savo santau
pas į „Friendly Society Bonds“, nereikės 
mokėti pajamų mokesčio, taip pat 
užaugusios palūkanos nebus priskaito- 
mos prie pensijos dydžio nustatymo.

Žinau, kad daugelis iš mūsų taip ir 
padarė tikėdamiesi, kad už 10 metų san
taupos padidės dvigubai.

Pasikeitus ekonominėm sąlygom Aus
tralijoje, tie indėliai gal būt padidės tik 
50% - todėl neinvestavęs $10,000 gali 
tikėtis sulaukti $5,000 arba $7,000 pel
no.

Nelaimė yra tame - kai ateis laikas 
atsiimti pinigus, Social Security Dept, 
priskaitys visus gautus interesus kaipo 
pajamas ir yra galimybė, kad pensija 
bus sumažinta arba net nutraukta vie
niems metams.

Patarčiau tokiems pensininkams pa
sitarti su savo finansiniu patarėju šiuo 
reikalu. - „ ...............[.4 Vincas Bakaitis

Plati seimo darbotvarkė. Centro val
dybos pirmininko, narių, TK fondo, 
Vilties draugijos, „Dirvos“ pranešimai. 
Iš jų matyti, kad sąjunga dar nebando 
mažinti veiklos, bet priešingai ryžtasi 
eiti našios veiklos keliu ir toliau. Dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, dalyvavęs šią 
vasarą Lietuvoje Pasaulio lietuvių tauti
ninkų kongrese, padarėišskirtinaiįdomų 
pranešimą, iš kurio ryškėjo Lietuvos tau
tininkų sėkmes, prašymai, pasekmės, gi 
galutinė išvada - Lietuvos tautininkai 
prašo pagalbos, ir didelės, net gal neper- 
re alios, kurią patenkinti būtų ALT S-gai 
gana sunku.

Vienas seimo punktas buvo ypač 
įdomus - simpoziumas tema „Politinės 
partijos Lietuvoje“. Simpoziumo kalbė
tojai - dr. Julius Šmulkštys, prof. dr. 
Bronius Nemickas ir Aidas Palubins
kas. Jie išamiai aptarė šiuolaikinę Lie
tuvos padėtį, partijų gausą, jų progra
mas ir nesutarimus, nieko gero neža
dančius Lietuvos ateičiai. Simpoziumui 
vadovavo Petras Buchas.

Seimas priėmė visą eilę nutarimų, 
kuriuose atsispindi Sąjungos ateities 
veikla.

Antras seimo svarbus punktas - am
basadoriaus Simučio paskaita „Lietuvos

KODĖL AŠ LANKAU LITUANISTINIUS KURSUS? ?
Š.m. „MP“Nr. 41 tilpo mūsų bendra

darbių reportažas apie SydnėjausStrath- 
fieldo priemiestyje veikiančius lituanis
tinius kursus, kuriems vadovauja moky
toja rašytoja Aldona Janavičienė. Kur
sus tuo metu lankė 12 mokinių. Pasi
kalbėti su pačiais kursantais (ypač prieš 
egzaminus) pritrūko laiko... Mokiniams 
buvo palikta anketa, kuri - su laiku - 
atsiųsta į redakciją. Ją užpildė jaunes
niųjų klasių auklėtiniai)

Rita (palyginti neseniai atvykusi iš 
Lietuvos), vienuoliktoke, į klausimą, kas 
paskatino mokytis lietuvių kalbos, at
sakė: „Aš pati atėjau, nes norėjau. Lietu
vių kalba yra mano protėvių kalba, ku
rios aš niekada neužmiršiu, nes ji yra 
man labai brangi - lietuviai daug kovo
jo, kad ją išlaikytų!...“

Eglė, kurią lietuvių kalbos mokytis 
paskatino draugė, trumpai-drūtai sako: 
„Lietuvių kalba yra mano gimtoji kalba.“

Gintą mokytis lietuvių kalbos paskati
no mama ir seneliai. Apie lietuvių kalbą 
ji sako: „Man lietuvių kalba svarbi, kai 
kalbu apie Lietuvos kultūrą, sportą, tau
tinius šokius, dainas, nes ji yra sujungta 
su visais šiais dalykais!.. Galėsiu ją nau
doti, kai keliausiu po Lietuvą ar vyksiu 

Šių metų abiturientės: iš kairės, Audra Dičiūnaitė, Elena Šliogerytė, , 
Audrė Venclovaitė ir Daina Šliterytė.

padėtis tarptautinėje arenoje“. Ambasa- i- 
dorius A. Simutis trejetą metų atstovavo o 
Lietuvai Jungtinėse Tautose, gerai u 
pažįsta tarptautinės politikos raidą ir r 
paskaitoje išryškino Lietuvos interesus Įs 
šioje organizacijoje.

Seime buvo išrinkta, tikrumoje per- - 
rinkta, ALT S-gos Centro valdyba ir jos s 
pirmininkas dr. Leonas Kriaučeliūnas, i, 
kuris Sąjungai vadovauja bene trečią ą 
terminą. Valdybą sudaro: pirm. dr. Leo- > 
nas Kriaučeliūnas ir tie patys valdybos s 
nariai - Petras Buchas, Stasys Briedis, s, 
dr. Laima Šimulienė ir Oskaras Kre- ė- 
meris.

Išrinkti ir kiti organai.
Seime, pokylio metu buvo iškilmingai ii 

pagerbtas ambasadorius Anicetas Simu- i- 
tis,jo85-jo gimtadienio proga. Garbingo- > 
jo ambasadoriaus gyvenimą, diploma- i- 
tinę veiklą ir įnašą Lietuvai aptarė Lie- > 
tuvos generalinis garbės konsulas, Los s 
Angeles, Vytautas Čekanauskas. Sei- i- 
mas vyko darbingoje nuotaikoje, padary- '- 
ti sprendimai ženklina, kad ALT S-ga į į 
ateitį žvelgia viltingai, ryžtasi veiklą ą 
ugdyti, padėti Lietuvai. Šiame reportaže e 
tik labai trumpos užuominos apie seimą, Į, 
o jis buvo gana plačios apimties. ALT-S- - 
ga už Lietuvos ribų gyvenančių lietuvių 4 
veikloje atiduoda didelę duoklę.

Viktorasnorėjęslietuviųkalbosmokytis 3 
pats, bet skatinę ir tėveliai. Lietuvių Į 
kalba jam reiškia „tradicijas, kultūrą,, 
šokius ir dainas!..“

Jennifer ir Elena: lietuvių kalbos > 
mokytis jas skatino mamos ir seneliai ■ 
Jąmokėdamas-kai būsiančios vyresnės 3 
(dabar viena devintokė, kita dešimtokė),, 
keliausiančios po Lietuvą, nes gale- - 
siančios susikalbėti...

Paklausti, ką skaito lietuviškai, kur- -
santai atsakė įvairiai: „Skaitau įvairias i 
knygas; labiausiai man patinka romą- • 
nai -nelabai mėgstu laikraščius!“ (Rita); ; 
„Skaitau laikraštį iš Lietuvos“ (Eglė); ; 
„Kartais skaitau „Mūsų pastogę“, , 
„Jaužinios“ ir „Pasaulio lietuvį...“ (Gin- - 
tas); „Kartais skaitau laikraščius ir žur- - 
nalus iš Lietuvos“ (Viktoras); „Retkar- - 
čiaispavartauJMusųpastogę“,„Pasaulio > 
lietuvį“... Skaitau lietuviškus vadovėlius > 
klasėje...“ (Jennifer); „Kartais perverčia i 
„Mūsų pastogę“, pažiūrėti, ar nerasiu, , 
kas domintų mane!..“ (Elena).

Daugumas mokinių pareiškė, kad 1 
jiems patinka mokytis lietuvių kalbos, , 
bet-priduria kai kurie-ji esanti sunki. . 
Tik Elenutė žiūri į savo mokymąsi en- - 
tuziastiškai: „Gal ir sunki, bet malonu i 
jos mokytis!..“ B. Ž.
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MELBOURNO DAINOS 
SAMBŪRIUI 45 e

(Tęsinys iš praeito nr.)

Petras Morkūnas, dirigentas, solis
tas, su lietuviška daina tampriai susigy
veno jau nuo vaikystės dienų okupuo-

Petras Morkūnas,DS Garbės narys, 

tame Vilniuje. Atvykęs į Melboumą tuo, 
jau vėl ėmėsi darbo kaip dirigentaspačioje 
kūrimosi pradžioje. Vėliau, atsiradus 
būsimam ilgamečiu! dirigentui Albertui 
Celnai, Petras Morkūnas perėmė bažny
tinį chorą, kuriam vadovauja iki šių 
dienų. Be to jam daug metų teko va
dovauti Melbourne vyrų oktetui, su ku
riuo aplankė kelis lietuvių telkinius ir 
surengė daug koncertų Melbourne. Į 
Dainos Sambūrį sugrįžo kviečiamas į 
pagalbą Danutės Levickienės, kai Dainos 
Sambūris rengėsi aplankyti Kanadą ir 
Ameriką. Irtas pagalbos reikalasužsitęsė 
.tiktai“ šešiolika metų. Sugrįžus iš tos 
didelės kelionės teko bent vienerius me
ns diriguoti Sambūriui, kai Danutė nu
tarė į. bauginti šeimą. Tuos su Sambūriu 
praleistus metus Petras Morkūnas labai 
vertina, ypač džiaugiasi šių metų ke
tone į Lietuvą.

Juozas Bruožis, tenoras, Sambūryje 
dainuoja nuo 1982 metu, nors su choru 
palaikė ryšį nuo 1960 metų. Visa šeima 
labai muzikali: dukrelė Virginija tapo 
garsia soliste, sūnus Arūnas dainavo 
.Svajonių“ ansamblyje, grojo ir dainavo 
jaunimo orkestre „Dabar“, taip pat ir kiti 
iu vaikai - sūnus ir dukra - pasirodyda
vo scenoje duetu, paruoštųjų mamytės 
»i tėvelio. Juozas Bruožis mano, kad 
Dainos Sambūris savo aukštumas 
pasiekė 1980-1990 metais. Dar ir dabar 
lyrai sugena griausmingai užtraukti 
Jūreivių maršą“, tuo tarpu kai kiti cho
rai dalyvausiantieji Dainų Šventėje šių 
netų pabaigoje, to maršo atsisako... 
Tačiau Juozas gailisi, kad gal būt ir mes 
au nesame pajėgūs pakartoti tų šaunių 
iantatų, kurias dainuodavome išmokyti 
Danutės Levickienės. Ypač su ilgesiu jis 
jrisimenakantatą „Kryžiųir rūpintojėlių 
jietuva“, kur dainavo keturi solistai 
Morkūnas, Staugaitienė, Statkuvienė 

! ir A Bruožis).Dažnai tos juostelės įrašo 
pasiklauso. Dabar mūsų repertuarai esą 
lengvi, paprastos nesudėtingos dainelės. 
Sejaugi tiek pasenome? Iš tikrųjų 
bažnytinis choras yra sunkesnėje padė
tyje -ten trūksta balsų. Pasigendame jų 
i Dainos Sambūryje, ypač tokių gerų 

tenorų kaip Juozo Petrašiūno, Zigmo 
Jokūbaičio, Leono Vaičaičio ir kitų gerų 
draugų. Vis dėl to, turime kuo daugiau 
dalyvauti pasirodymuose, kad visai 
neišnyktumėm.

Donatas Juchnevičius ir Dalė Ber- 
tašienė, vieni iš palyginti naujesnių 
Dainos Sambūrio „rekrūtų“. Abu labai 
džiaugiasi įsijungę į choristų eiles. Do
natas net nežinojo, kad turi tokią plačią 
balso skalę. Dirigentė Birutė pirmiausia 
jį priskyrė prie baritonų, o kai trūko 
antrų bosų, jis ir ten pagelbėjo. Dabar, 
kai yra tenorų trūkumas , Donatas dai
nuoja tenoru. Kai ateina reikalas, groja 
lūpine armonikėle vaidindamas „swag- 
man'ą“. Kartais net ir kaimynai, Geelon- 
go „Viltis“, pasiskolina jį. Be abejo, Dona
tas dabar yra labai laimingas, galėdamas 
dalyvauti lietuviškoje veikloje. Pradžioje 
šeimyniško gyvenimo jis turėjo daug 
rūpesčių, pergyveno žiaurią žmonos ligą 
■ir mirtį. Todėl Sambūris jam tapo kaip 
nauja šeima, choristai draugiški, dingo 
gyvenimo monotonija. Anksčiau atrodė, 
kad lietuvių bendruomenė yra kažkokia 
„uždara draugija“, bet Dainos Sambūris 
parodė, kad gyvenimas yra įvaiftis ir 
įdomus. Dalė pasisakė, kad laukia 
repeticijų ir susitikimo su draugais cho
ristais, nors žiemą gana šalta ir ne taip 
malonu. Visgi jaučia, kad įsijungimas į 
Dainos Sambūrį jos gyvenimą padarė 
daug prasmingesnį.

Povilas Kviecinskas:
Dainos Sambūryje dalyvauju jau apie 

25 metus, tiktai su pertraukomis. Labai 
sunku būdavo prisitaikyti dirbant pa
maininį darbą “Her Majesty's“ tarnybo
je. Dažnai tekdavo keistis darbo valan
domis su bendradarbiais, kad galėčiau 
dalyvauti repeticijose, koncertuose arba 
išvykose. Vis dėl to sugebėjau dalyvauti 
išvykoje į Kanadą ir Ameriką, buvo ne
paprastai smagu ir įdomu. Ypatingi pri
siminimai iš vizito į gražųjį Perth'ą pas 
Vakarų Australijos lietuvius. Širdis 

■ nušvinta, prisiminus Sambūrį prieš 25 
metus: tokie jauni veidai, tokie puikūs 
balsai, fantastiški koncertai... (Dabar 
Povilas reguliariai lanko repeticijas, nors 
į jas jam tenka keliauti 50 kilometrų.)

Paulius („Pavarotti“) Mičiulis, bar
itonas, ir Jonė Mičiulienė, nors įstojo 
į Sambūrį ne taip seniai, yra entuzias
tingi jo nariai. Linksmai prisimindamas 
kelionę į Lietuvą, Paulius pavaizdavo, 
koks mažas tai yra kraštas, palyginus su 
Australija. Skrendant iš Frankfurto į 
Vilnių Lithuanian Airlines lėktuvo ka
pitonas pranešė, kad dabar jau perskri- 
dom Nepriklausomos Lietuvos sieną. 
Lėktuvo nosis tuojau pasviro žemyn. 
Klausiu palydovę, negi jau leidžiamės? 
O jinai atsako, kad jei nesiskubinsim 
leistis, atsidursime Smolenske... Vėliau 
brangiojoje Lietuvoje, kur tik bevažia
vome, žmonės stebėjosi, kad mes dar 
taip gražiai ir taisyklingai kalbame lie
tuviškai, Sakau, juk mes baigėme tikras 
lietuviškas mokyklas, kur nebuvo pri
valoma rusų kalba.

Vincas Lazauskas, tenoras, 45 me
tus be pertraukos dainuojąs Sambūryje 
ir už tai pagerbtas D.S. garbės nario

Vincas Lazauskas, DS Garbės narys 

titulu:
Choruose pradėjau dainuoti prieš 60 

metų. Giedojau parapijos chore, daina
vau su šauliais rajoninėse dainų šventėse 
Ukmergėje, Alytuje, Marijampolėje, dai
navau kvartete Vokietijos stovyklose, 
vėliau laive plaukiant į Australiją, 
atvykęs čia - Melboumo vyrų kvartete ir 
P. Morkūno vyrų chore, o 1949 metais 
įstojau į dabartinį Melboumo lietuvių 
chorą, Dainos Sambūrį. Dainavau ir 
dainuosiu, kol gerieji dievai mane ant 
kojų laikys. Gražiausi metai buvo pir
mas ir antras Sambūrio gyvavimo 
dešimtmetis, kuomet turėjome puikų 
stiprų chorą, bet viršūnes pasiekėme 
išvykę į pasaulį jaunosios Danutės 
Levickienės vedami. Dabar jau stovime 
vietoje, bet daug dirbdami galėtume vėl 
pakilti, kaip kad parodė išvyka į Lietuvą 
šių metų vidutyje.

Birutė Prašmutaitė, dirigentė:
Diriguoti man teko jau prieš 16 metų. 

Kuomet dirigentė Danutė Levickienė 
pasiėmė „šeimyninių“ atostogų, ją pa
vaduojantis Petras Morkūnas pasikvie-

Birutė Prašmutaitė, dirigentė

tė ir mane į pagalbą. Tai buvo mano 
pirmoji dirigavimo mokykla, nors prieš 
tai jau buvau vedusi Melboumo parapi
jos chorą, kai p. Morkūnas išvykdavo 
ilgesnių atostogų. Po metų laiko palikau 
diriguoti viena. Tuojau teko paruošti 
programą Dainos Sambūrio 30-mečio 
jubiliejiniam koncertui. Sugrįžus Da
nutei Levickienei ir prisidėjus Vytautui 
Straukui, mes visi trys bendradarbia
vome diriguodami. Mes tuomet vienas 
kitam padėdavome savo idėjomis ir gabu
mais, sklandžiai dirbome, iš tų dienų 
pasitiko malonūs prisiminimai. Gal būt 
gražiausi momentai paliko iš ke
lionių lankant mažesnius lietuvių telki
nius, kaip Hobartas ir Perthas, kur pub
lika mus tikrai šiltai priėmė.

Norėčiau ypatingai padėkoti dviems 

savo padėjėjams-Zitai Prašmutaitei ir 
Petrui Celnai, kurie ne vien dainuoja, 
bet akompanuoja ir moko atskirų balsų 
partijas. Be jų tikrai būtų sunku. Todėl, 
pagalvojusi, aš labai vertinu Alberto 
Celnos pasišventimą, nestiek daugmetų 
ištvermingai dirbo su choru pats vienas. 
Tenka dėkoti ir solistams Jurgiui Rubui 
ir Birutei Kymantienei, kurie dainavo 
chore ir atliko solo partijas. Sambūrio 
valdyba visuomet nešdavo didelę darbo 
naštą, leisdama dirigentui atsidėti mu
zikiniam darbui. Dėkoju jiems. Paga
liau, ypatinga pagarba tenka visiems 
choristams, be kurių nebūtų lietuviškos 
dainos ir muzikos perdavimo Melboumo 
lietuvių bendruomenei įvairiomis progo
mis.

Sveikinu Dainos Sambūrį, sulaukusį 
45 metų jubiliejaus, ir linkiu choristams 
geros sveikatos ir dainingų metų, kad 
kartu galėtumėm švęsti Sambūrio 50-jį 
jubiliejų.

Monika Sodaitienė, viena iš pa- 
.grindinių Sambūrio sopranų, daugmetų 
praleidusi su natomis rankose. Jos 
didžiausias rūpestis - kad pasisektų ju
biliejus. Kuo greičiau duokite, užrašykite 
savo prisiminimus, kol viskas nenubėgo 
užmirštin, - ragina ji. - Dalyvaukite 
mūsųbendroje vakarienėje. Netikiu, kad 
jau 45 metai praslinko nuo Dainos 
Sambūrio gimimo.Laikas - kaip van
duo. O kiek nuotykių, kiek kelionių! Ir 
kiek daug mūsų jau iškeliavo amžinai... 
Mes laimingi, sulaukę šios šventės. 
Tačiau, kas atitraukė tiek daug gerų 
balsų, išlavintų choristų iš mūsų eilių? 
Ar tikrai pavargo? O gal kieno žodis ar 
veidas nepatiko? Visas Sambūris jus 
užtikrina, kad nebuvo blogų intencijų ar 
minčių. Te visi buvę dirigentai, choristai 
ir pagalbininkai susirenka į Lietuvių 
namus koncertui, o gal vėliau ir prie 
mūsų stalo pasidžiaugti gražiais 45 metų 
darbo vaisiais...

*

Dainos Sambūris - svarbus 
bendruomenės vienetas

Dainos Sambūris mokė ir moko ne 
vien tik dainų, ne vien tik koncertus 
rengia. Kaip atsakinga bendruomenės 
organizacija, per savo narius jis regulia
riai dalyvauja ir visose bendruomenės

Jonė Žalkauskienė, DS narė, Mo
terų socialinės globos draugijos 
pirmininkė.
veiklos šakose ir, gal būt, aktyviausiai tą 
veiklą skatina. Lietuvis, kuriam negaila 
savo laisvalaikio ir ąsmeniškų išlaidų 
važinėti į repeticijas, keliauti po Aus
traliją ir po pasaulį daugumoje savo 

Nukelta į 6 psl.
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^SPORTAS
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SPORTO KLUBŲ ATSTIOVŲ 

SUSIRINKIMO, ĮVYKSTANČIO ADELAIDĖJE,, 
n-sios sporto Šventės metu 28.12.1994.

DIENOTVARKĖ

Lietuva Europos 96 fut bolo Čempionato dėmesio J L “avimo atidarymas Minutės tyla mirusių sportininkų ir vadovų pagerbimas.

centre
Lapkričio mėn. 16 d. Lietuvos 

nacionalinė futbolo rinktinė žaidė 
Euro‘96 čempionato atrankos rung
tynes prieš Slovėnijos reprezentantus 
Marlborough „Ljudski vrt“ stadione. 
Rungtynes laimėjo lietuviai rezultatu 
2:1. Įvarčius įmušė Sukristovas (64 
min.), Robertas Žūta (87 min.).

SPORTO NAUJIENOS
*** Išleidžiant Lietuvos veteranus sporti
ninkus į veteranų Pasaulio žaidynes 
Brisbanėje, Kūno Kultūros ir Sporto D- 
to direktorius Vytas Nėnius aerouoste 
pasakė, kad jeigu jie sugrįž su laimėtais 
medaliais, tai bus pasitikti su ąžuolo 
lapų vainikais. Sportininkai Brisbanėje 
iškovojo 13 aukso, 4 sidabro ir 3 bronzos 
medalius. Gi Vilniuje prie nusileidusio 

- lėktuvo laimėtojai ne tik gavo po ąžuolo 
vainiką, bet buvo sutikti ir su didingu 
orkestro maršu. Departamento direkto
rius savo žodį ištęsėjo. Sekančios Vete
ranų sporto žaidynės vyks po 4-rių metų 
Amerikos Portland mieste, nors jau da
bar Lietuvos veteranai gavo pakvietimą 
dalyvauti N. Zelandijos veteranų 
žaidynėse, kurios vyks 1995-jų metų 
vasario mėnesį.
*** 23-se Šiaurės šalių stalo teniso 
varžybose dalyvavo Švedijos, Danijos, 
Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
rinktinės. Lietuvos moterys J. Prūsienė, 
Kr. Totilaitė ir I. Udrienė, treneris A. 
Drevinskas,laimėjol-mą vietą,baigmėje 
įveikusios Švediją. Vyrų grupėje laimėjo 
Švedija. Moterų vienete J. Prūsienė

• 2. Suvažiavimo dienotvarkės tvirtinimas.
r> i •• -tn , . • 3. Praėjusio suvažiavimo protokolo skaitymas ir tvirtinimas.
Po tnjų Euro96 žaistų rungtynių • . ATr>AO • ■ • , -

Lietuvos futbolininkai turi 6 taškus J 1 ™ ^į*0 Prane“ 
o.n v. • vTT1 ■ ■ • 5. ALFAS iždininko pranešimas.pralaimėjimas MZ aS^riel • Wtų fpOrtinių 1994 metų Ve2d°S Pran“

Kroatiją) • 7. Diskusijos del pranešimų.
Kroatija turi 9 taškus, Lietuva - 6,? į9t5“eį PaSauK° SpOrt° Žaidynių reikalai'

Italija-4, Ukraina-4, Slovėnija-2 ir J 9' ^es “ano rinkimai, 
p ,.. • 10.1996metų Sporto šventes reikalai.

S. Norvilaitis • jj Pranešimas apie Baltų sporto šventę.
• 12. Klausimai ir sumanymai.
• 13. Susuinkimo uždarymas.
a Dienotvarkė, pagal atstovų pasiūlymus, gali būti papildyta ar pakeista.

baigmėje įveikė suomę ir gavo aukso • *** Sporto klubai ar pavieniai sportininkai, turintieji pereinamąsias taures ar 
medalį. Taip pat dvejete, kartu su K. • dovanas, jas turi atvežti į Adelaidę.
Totilaitė laimėjo auksą. • *** Buvęs Sporto šventės rengėjas, pas kurį randasi pakabinami dideli paskirų
*** 18-sios Pasaulio sambo pirmenybės * mūsų sporto klubų skydai (shields) prašomas atvežti juos į Adelaidės sporto šventę, 
spalio mėn. vyko Jugoslavijos mieste • ALFAS Valdyba
Novy Sade. Jose dalyvavo 20 vals-tybių, #•••••••«••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tarp kurių ir stipriausios pasaulyje 
Japonija, Amerika, Mongolija, Jugoslav
ija, Rusija ir kitos, tarp jų ir Lietuva. 
Viso virš 400 sportininkų. Lietuvos vyrai 
R. Rocevičius ir A. Grybauskas iškovojo 
bronzos medalį ir jauniai D. Rudikas - 
sidabro ir M. Gušauskas - bronzos. Nuo 
vyrų neatsiliko ir moterys: V. Kaušaitė 
iškovojo sidabro, kai A. Dovydaitytė, I.
Jonavičiūtė ir V. Morozaitė - bronzos.
*** Lietuvoje labai išpopuliarėjo „Bur
lenčių“ sportas ir vasarą ežeruose ir jūroje 
galima matyti šimtus jaunuolių plaukio
jančių su būrinėmis lentomis. Vyksta 
taip pat ir pirmenybės. Jau nuo IV-jų 
Pas. Liet, sporto žaidynių tapęs čem
pionu yra klaipėdietis Viktoras šeputa, 
kuris nuo to laiko savo čempiono vardo 
Lietuvojeniekamneužleidžia.Jotreneris 
yra jo tėvas Ilgaudas Šeputa. Šių metų 
varžybos vyko Kauno Jachtklube.

*** Nors Lietuva turi labai gražių, gerų *** daugkas nežino, kad po 1939
“į “etų, kai Lietuvos krepšinio vyrų rink

tinė Kaune laimėjo antrą kartą iš eilės 
Europos krepšinio pirmenybes, pagrin- 

' dinę vieno taško pergalę pasiekę prieš 
latvius, Latvijos sporto vadovybė oficia
liai nutraukė visus santykius su Lietu
va. Pagrindinėpriežastisbuvonedraugiš- 
kas lietuvių žiūrovų elgesys prieš lat
vius per šias piemenybes Kaune. Šie visi 
užpuolimai, kaip pareiškė tuometinis 
Kūno Kultūros Rūmų diretoriusV. Au- 
gustauskas, yra visai nepagrįsti, nes tvar
kos palaikymas buvo geras.
*** Spalio mėn. pabaigoje Floridoje, 
Amerikoje vyko pasaulinės akrobatinio 
skraidymo varžybos. Po keturių etapų 
nugalėtoju tapo prancūzas pilotas X. de

vauti tarptautinėse pirmenybėse yra la- | 
bai brangu. Pvz., tik būti nariu Tarptau
tinėje federacijoje kainuoja 6400 litų, už ■' 
įtraukimą į tarptautines varžybas rei
kia mokėt 1600 litų, į būsimas Prahoj 
(Cekijoj)varžybasreikiamokėtlOOOlitų, 
vieno žirgo pasas - 450 litų, geras balnas 
- 4000 litų, o kur dar visos mažesnės 
išlaidos, kaip kelionės, maitinimas ir kt. 
Kaip sako Lietuvos žirgų sporto federa
cijos pirmininkas, kad nors žirgas ir yra 
mūsų herbe, bet juo joti negalima, o 
paramos iš kitur nėra.
*** Lietuvos policijos leitenante Daina 
Gudainevičiūtė yra 1988 metų stendi
nio šaudymo Europos čempionė su Sov.
S-gos rinktine, 1992 m. Europos sidabro Lapparent.Antrąjąvietąšiosevaržybose 

........... Jaimėjo Jurgis Kairys, surinkęs 45 
taškus, tik penkiais taškais mažiau už

ir bronzos medalių laimėtoja, kai 1993 
m. gavo 4-tą vietą Pasaulio čempionate.

MELBOURNE DAINOS SAMBŪRIUI 45

„Grįžtu į Lietuvą“ koncertas -1994.4.10.
Atkelta iš 5j>sĮ. deivę, Australijos rajono tiekimo sky-

lėšomis, tą daro ne vien iš meilės lietu- riaus vedėją, turime savo tarpe LR 
viškai dainai. Jis kovojo už Lietuvos Garbės konsulą, Lietuvos banko kon-
laisvę, jis ir dabar atlieka savo tautinę 
pareigą, jis kovoja už lietuviškos bend
ruomenės gyvastingumą. Kaip įrodymą 
tautinio susipratimo, D. S. pirmininkė 
repeticijų metu perskaitė sąrašą bend
ruomenės veikėjų (be D. S. valdybos). 
Tarp choristų turėjome: ALB Krašto val- 
sybos pirmininkų, Apylinkės valdybos 
pirmininkų ir kitų valdybos narių, o šiuo 
metu turime skautų „Džiugp“ tunto tun- 
tininką, Skautininkų Ramovės pirmi
ninkę, Australijos Skautų Seserijos va-
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sultantą, L. R. Valstybės konsultantą, 
Katalikų Federacijos pirmininką, Kata
likų Federacijos iždininkę, Australijos 
lietuvių fondo pirmininką h- ALF sekre
torių, Socialinės moterų globos d-jos val
dybos pirmininkę, Parapijos choro diri
gentą, Parapijos choro pirmininką, LKV 
„Ramo vė“ vicepirmininką, Apylinkės val
dybos sekretorių, iždininką ir t.t.

Valio, valio! Ilgiausių metų DAINOS 
SAMBŪRIUI!

Kęstutis Lynikas

Ji turi medžioklinį šunį, šautuvą, bet kai 
pirmą kartą išėjo medžioti ir nepataikė į 
antį, tai daugiau ir nemedžioja, O gal 
kartais čempionei pagailo gražios 
antytės?
*** Australijos lietuviams gerai pažįs
tamas Algis Gudiškis, būdamas Lietu
vos vyriausybės patarėjas sporto reika
lams ir dalyvavęs Veteranų sporto 
žaidynėse Brisbanėje, buvo paskirtas 
Lietuvos Olimpinio fondo direktoriumi. 
Šis fondas rems virš 30 Lietuvos 
olimpinės rinktinės kandidatų ir 15 jų 
trenerių, kurie Lietuvą atstovaus 1996 
metais Atlanta (Amerikoje) būsimoje 
olimpiadoje.
.***’ 1992 metais Lietuvoje buvo
22 krepšinio klubai, 1994 metais jų 
priaugo iki 55. 1990 - 1991 metų 
sezone Lietuvos krepšinio pirme
nybėse dalyvavo 38 moterų ir 80 vyrų 
komandų, 1993 - 1994 metais - 21 
moterų ir 67 vyrų, o 1994 - 1995 
metais -18 moterų ir 73 vyrų. Lietuvos 
taurės turnyre 1990 - 1991 metais 
žaidė 39 moterų ir 211 vyrų, o 1993 - 
1994 metais buvo 20 moterų ir 77 
vyrų komandos. Lietuvos sporto 
mokyklose 1991 metais dirbo 245 
treneriai, iš jų 112 su aukštuoju 
išsilavinimu. 1994 metais Lietuvoje 
buvo 213 trenerių, iš jų 105 su 
aukštuoju išsilavinimu.____________

pasaulio meisterį.

*** Kaip praneša FIBA (Tarptautinė 
krepšinio federacija), 1998-jų metų pa
saulio vyrų pirmenybės įvyks Graikijoje. 
Tais pačiais metais moterų pasaulio 
pirmenybės įvyks Vokietijoje, Berlyne, 
Wurzburge ir Karlsruhe miestuose. Vyrų 
pirmenybės Graikijoje bus žaidžiamos 
rugpjūčio mėn. naujoje Atėnų olimpinėje 
arenoje, talpinančioje 20000 žiūrovų ir 
Pirėjų stadione.

-&W- Prieš keletą metų vienas iš 
žymiausių Sydnėjaus „Rugby Lea
gue“ žaidėjų Tomas Raudonikis, 
žaidęs už „Western Suburbs“ klubą 
fr ne kartą atstovavęs Australijos 
rinktinę, buvo žinomas kaip geležinis 
žaidėjas, ir dar šiandien paminėjus 
Raudonikio vardą šio sporto mė
gėjams, jį visi labai gerai žino. Baigęs 

žaidėjo karjerą, jis kelis metus 
treniravo Brisbanės žaidėjus, o nuo 
ateinančių metų sezono pradžios 
pradės treniruoti buvusio savo klubo 
„Western Suburbs“ rinktinę. J o tėvas 
gimęs Kauno priemiestyje Šančiuose 
ir ten žaidė futbolą (soker). Tomas 
pabendrauja ir su koviečiais, yra 
lankęsis Sydnėjaus lietuvių klube.

Paruošė Ant. Laukaitis
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ RENGINIŲ
KALENDORIUS 1995 METAMS

Sausis -
15 d. Violetos Rakauskaitės koncertas.
Vasaris -
5 d. Sporto klubas 'Kovas". Kermošius.
19 d. Apylinkės valdyba. Vasario 16 minėjimas.
Kovas -
5 d. Katalikų kultūros draugija. Kaziuko mugė.
19 d. Sporto klubas ’Kovas". Metinis susirinkimas.
26 d. Apylinkės valdyba. Metinis susrinkimas.
Balandis -
23 d. Katalikų kultūros draugija. Vysk. A. Baranausko minėjimas.
30 d. Pensininkų klubas "Neringa". Popietė.
Gegužė -
7 d. Savaitgalio mokykla. Motinos diena.
14 d. Moterų socialinės globos draugija. Popietė.
21 d. Lietuvių klubas, popietė.
27 d. Sporto klubas ’Kovas". Metinis balius.
Birželis -
11 d. Jungtinis baltų komitetas. Išvežtųjų minėjimas.
25 d. "Sūkurys". Joninės.
Liepa -
9 d. Apylinkės valdyba. Valstybinė šventė.
Rugpjūtis
13 d. Moterų socialinės globos draugija. Metinis susirinkimas.
Rugsėjis -
24 d. Spaudos sąjunga. Popietė.
Spalis ■
7 d. Lietuvių klubas. Metinis balius.
8 d. Katalikų kultūros draugų a. Literatūros ir dainos popietė.
15 d. Lietuvių klubas. Metinis susirinkimas.
22 d. Moterų socialinės globos draugija. lešminė Engadinėje.
Lapkritis
19 d. Spaudos sąjunga. Metinis susirinkimas.
26 d. LKVS 'Ramovė". Kariuomenės šventė.
Gruodis -
3d. Choras "Daina". Metinis koncertas.
10 d. Lietuvių klubas. Kalėdinė eglutė.
31 d. Lietuviu klubas. Naujųjų metų balius.

ji ---------------------
ALB Sydnėjaus Apylinkės valdyba J

Informacija
Diskusine popiete Adelaidėje

Lietuvių Dienų Adelaidėje metu Tėvynės Sąjunga (Sydnėjaus skyrius) ruošia 
viešą diskusinę popietę apie Lietuvos padėtį. Ji įvyks Adelaidės Lietuvių namuose 
gruodžio 28d., 3.30 vai. po pietų (po Meno parodos atidarymo ir prieš Dainų šventę). 
Visi maloniai kviečiami atsilankyti. Pranešimus skaitys:

Prof. Vytautas Doniela (Sydney): „Šiandieninės Lietuvos valdžia“, 
Jurgis Rūbas (Melbourne): „Lietuvos ir Rusijos santykiai“.
Po pranešimų - klausimai ir diskusijos. Pagal galimybes, bus galima įsigyti 

informacijos apie TS ir iš Lietuvos gautų knygų.
7S Sydnėjaus skyriaus valdyba

LAIŠKAI REDAKCIJAI i
Gerb. Redaktoriau.
leiskite atsakyti p. G. Žemkalniui, 

kuris kaltina mane visuomenės 
klaidinimu.

Jis laiške redakcijai („M.P.“ Nr.45) 
rašo: „Gaila, kad p. V. Baltutis, 
perskaitęs Australijos lietuvių fondo 
metinio susirinkimo aprašymą 
(„M.P.“ Nr.39), nesuprato, kad savo 
nuomonę išreiškė ne G. Žemkalnis, 
bet ALF valdyba“.

Po straipsniu pasirašė ne ALF 
raldyba, bet p. G. Žemkalnis. Be to, 
aš savo straipsnyje „Apolitinė 
bendruomenė“ neminėjau, kad tai 
yra p. G. Žemkalnio nuomonė, bet 
kad „...rašo p. G. Žemkalnis“. Kieno 
rardu jis rašė aš nežinau, manau, 
tad savo, nes po korespondencija 
pasirašė „G. Žemkalnis“. Todėl 
primesti man, kad aš klaidinu 
risuomenę yra neteisingas prie
kaištas.
Jei susirinkime yra priimtos rezo

liucijos, tai jas skelbia ne kores
pondentas, bet tos organizacijos 
valdyba ar susirinkimo prezidiumas. 
Paprastai priimtos rezoliucijos yra 
persiunčiamos adresatui, kitaip jos 
liekapriėmusioje organizacijoje ir yra 
neveiksmingos.

Dėl neatsakymo į ALF valdybos 
kovo mėnesį padarytus pasiūlymus, 
galiu tik tiek pasakyti, kad ALB 
Statuto komisija pasiuntė ALF 
valdybos pirmininkui p. A. Šimkui 
laišką (1994 birželio 22) ir ALB 

Statuto pakeitimo ir papildymo 
projekto kopiją. Komisijakvietė visus 
pasisakyti dėl ALB Statuto projekto 
mūsų spaudoje ir į korespondencijas 
su pasisakymais dėl ALB Statuto 
projekto nesivėlė. ALB Statuto 
komisija negavo jokio atsakymo iš 
ALF į 1994 birželio 22 laišką.

, , , V. Baltutis

Gerb. Redaktoriau,
,MP“ Nr. 46 tilpo straipsniai,kuriuos 

parašė J. Gailius ir kuriuose buvo palies
ta Geelongo lietuvių bendruomenė ir 
Geelongo sporto klubas „Vytis“. Nei Gee
longo liet, bendruomenė, nei sporto klu
bas „Vytis“ neprašė ir nedavė jokių įga
liojimų aprašyti šias organizacijas. Tai 
yra privatūs p. J. Gailiaus pasisakymai, 
kuriuos tiek Geelongo lietuvių bend
ruomenė, tiek ir sporto klubas „Vytis“ 
atmeta ir paneigia kaip neturinčius 
tiesos.

ALB Geelongo apylinkės v-bos 
pirm. St. Šutas

Geelongo sporto klubo „Vytis“ 
pirm. A. Wiasek

p. s.
Korespondencijų, pasisakymų ir t.t. 

rašymui apie viešus susirinkimus, 
šventes nėra reikalingi jokie prašymai 
ar įgaliojimai - tam ir yra spaudos laisvė.

Kitas reikalas yra faktų teisingas per-. 
davimas spaudai, nors iš Jūsų šio laiško 
net nesimato, kuo p. J. Gailius yra kalti
namas.

Reti.

mino
pixsixixkvis

1994 m. gruodžio 13 d., 10.30 vai. 
Melburno lietuvių namuose švęsime 
Kalėdinę šventę. Kviečiami visi 
Melburno pensininkų sąjungos na
riai ir norintieji į ją įstoti.

Pageidaujantys dalyvauti šioje 
šventėje prašomi nedelsiant už
sirašyti pas valdybos sekretorę Da
nutę Sparvelienę (tel. 429 3629) arba 
Viltį Kružienę (tel. 874 2456) iki 
gruodžio mėn. 4 dienos.

Valdyba

| Nors ARMONIKOS atvykimo laikas į 
| Australij ą dar nėra galutinai paaiškėjęs, 
i bet skelbiame numatytus koncertus:
| CANBERROJE gruodžio 15 d. (tikslus 
laikas ir vieta bus paskelbta vėliau);

SYDNEJUJE gruodžio 17d., 14.30 vai. 
j Lietuvių namuose;

i
I. SYDNĖJAUS parapijiečiams 
j Kun. Povilas Martūzas praneša, kad ir 

šiemet, kaip praeitais metais, kalėdaičiai 
'(plotkelės) nebus siuntinėjami paštu.
I Juos galima atsiimti šv. Joachimo para- 
I pijos salėje, Lidcombe, pas Antaną Vine- 
I vičių arba Lietuvių klubo raštinėje Bank- 
I stowne

IISSSSSSSSSSSSSG
PtnlKA

(i Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
| sąjungai aukojo ir užsisakė „Tremtinį“ 
| V. Statkus (Qld.) 40 dol.; S. Katinas 
| (Qld.) 45 dol.; G. Antanėlis (NSW) 10 dol.
| Ačiū už aukas

LPKT atstovas Australijoje 
V.L. Mačys

SKELBKITĖS
„mCs<j I’ASTOfifcJK” 

VISI ŽEVOS!
I Bendradarbių straipsniai, 
I nepatekę į šį numerį, bus išs-
I pausdinti sekančioje "M.P." lai- 
Idoje. "M.P."

Sydnėjaus „Talkos“ 
PRANEŠIMAS

Lietuvių kooperatinė kredito 
draugija „Talka“ Sydnėjaus skyriaus 
metinį informacinį susirinkimą 
šaukia gruodžio 11 d., sekmadienį, 2 
vai. p.p. Lietuvių klubeBankstowne.

Nariai ir norintieji įstoti nariais 
yra maloniai kviečiami apsilankyti 
ir pabendrauti.

Iš Melburno į susirinkimą atvyks 
„Talkos“ valdybos pirmininkas ar jo 
įgalioti nariai, taigi turėsime progos 
pasiteirauti mums rūpimais klau
simais ir išreikšti savo pageidavi
mus. „Talka“ Sydnėjaus sk.

KONCERTAI 
AESTHAEIJOJE

MELBOURNE gruodžio 18d., 14.00valJ

Lietuvių namuose;
ADELAIDĖJE-sausio 2d., 14.00valJ

St. Peters Town Hall.
Jei būtų kokių nors pasikeitimų -I

pranešime!
ALB KRAŠTO »

Rinkėjams (filatelistams)
Galiu reguliariai siuntinėti dabartinės 

Lietuvos pašto ženklus, pirmos dienos 
vokus, spec, antspaudus ir tt. Rašyti: 
Antanas Burkus, P.O. Box 372, 3000 
Kaunas-C, Lithuania.

AUKOS „MISŲ PASTOGEI“
M. Davalga Vic. $ 5
Br. Leitonas Vic. $15
Konst. Ankus NSW -$25
A Jakštas Qld $30
L. Skapinskienė Vic. $ 5
B. Šikšnius Tas. $15
M. Kaitinis Tas. $10
J. Paškevičius Tas. $ 5
A Viknius Tas. $15
V. Kružienė Vic. $ 5
Viktorijos lietuvių
pensininkų sąjunga Vic. $85
Z. Vičiulienė NSW $ 5
Z. Storpirštis NSW $15
Ant. Brunkas NSW $ 5
A Savickienė NSW $ 5
J. Ramanauskas NSW $15
E. Baueris NSW $ 5
V. Petkūnas NSW $15
P. Donielienė NSW $15
V. Mikelaitis Tas. $15
Nuoširdžiai dėkojame už aukas!
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Informacija _:___ Į-  ---- -- 1
PRANEŠIMAS

Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį, kad metų pabaiga jau čia pat, ir 
šiais metais teišeis tik 2 „Mūsų Pastogės“ numeriai.

Primename, kad šventinius sveikinimus, kurie bus paskelbti paskutini
ame šių metų numeryje gruodžio 21 d., laikas atsiųsti jau dabar. Iš patyr
imo žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą palieka 
paskutinei dienai, ir jų sveikinimai redakciją pasiekia, laikraščiui jau 
įėjus. Sveikinimo išspausdinimas kainuoja 15 dolerių. Redakcija jų lauks 
Iki gruodžio mėn. 14 d.Redakciją

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

I

SYDNĖJAUS LIETUVIU CHORAS „DAINA“ MALO
NIAI KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI Į SAVO METINI 
KONCERTĄ. KURIS ĮVYKS ŠIŲ METU GRUODŽIO 
4d. 2.30v. BANKSTOWNE, LIETUVIŲ KLUBE.

SAVO ATSILANKYMU JUS PALENGVINSITE CHO
RISTŲ KELIONĘ Į ADELAIDES 18-JĄ DAINŲ 
ŠVENTĘ.

I 
I
!
I
I 
I
I
I
I 
I

1994 m. gruodžio 24 dienq klube ruošiamo 
šv. Kūčių vakarienė.

Pradžia 6 vai. p.p. Pageidaujantys dalyvauti vakarienėje prašomi užsiraašyti 
klubo raštinėje iki gruodžio 18 d.. Kūčių vakarienė -15 dol. asmeniui.

Kalėdinė eglutė
Sydnėjaus Lietuvių klubo narių vaikams 

gruodžio 18 d., sekmadienį, 2 vai. p.p. klubo patalpose:. 
Vaikus, kurie dalyvaus eglutėje, registruoti iki gruodžio ',3d.

Vaikų amžius iki 12 metų.

CHORO VAI I>YBA

NAUJOJI KLUBO VALDYBA
J. KARPAVIČIUS - pirmininkas

D. FRASER - vicepirmininkas ir parengimų vadovas
L. COX - sekretorius

A. ŠEPOKAS - iždininkas
G. SAUKA - narys remonto reikalams

J. BELKUS - narys veiklos vystymo reikalams
A. KAMINSKAS, V. GAIDŽIONIS, A. SKARAS - pamaimų vadovai

PAGALBA IMIGRACINIAIS REIKALAIS
Labai pavykus pirmajai popietei, 

Sydnėjaus sporto Įdubas „Kovas“ 
gruodžio 11d. 2 vai. p.p. Lietuvių namuose (viršutinėje salėje) 

vėl ruošia
GROŽIO POPIETĘ 

. kurioje dalyvauti kviečiamos ponios, panelės ir 
-VYRAI (Nėra diskriminacijos!..) 

Popietę praves dr.Nita Wallis.

Parramatta 
Immigration 

Services 
Lie: 63896 

CHATO ZADOURtAN JP

Migration Agent

VISU RŪSiq 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

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės66 prenumeratą.

sausio mėnesį, sekmadienį 
lietuviu, namuose 
koncertuoja ® 
populiari 
estrados
žvaigždėVjV

W skambės
lietuviškos

B, dainos ir meliodijos 
iš viso pasaulio I

KVIEČIAME VISUS I NEPAPRASTA SPEKTAKLI 
Koncertai Įvyks:

MELBOURNE -2 vai., sekmadieni, sausio 8 d. 
SYDNEY - 2- vai., sekmadieni, sausio 15 d.

' ■ .............. *
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Kodėl nepasidžiaugti baltomis 
Kalėdomis su savo draugais ir 
giminaičiais Baltijos kraštuose 
ar Europoje. Savo tikslą pasiek
site skrisdami FINAIR oro lini
ja.

FLYING
v AflW

{AuftĮ^ty. Ltd.
20 Bay Street, Double Bay, NSW 2028
Telephone (02) 328 1377
Facsmile (02) 327 2611
Lie. No. 2TA003334 ACN 054 - 712739

FLYING FINN TOURS Jums siūlo labai geras oro kelionių 
kainas, kad galėtumėte praleisti šią specialią progą su brangiais ' 
Jums asmenimis, pradedant nuo 2080 austr. dol.

Arba kodėl nepasikviesti brangių asmenų į Australiją, kad 
drauge praleisti šiltas ir saulėtas Kalėdas "pasaulio apačioje". 
Kelionių kainos nuo 2030 austr. dol.

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite FLYING FINN AIR 
TOURS.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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