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XXIV-jo ALB Tarybos suvažiavimo dalyviai ir svečiai. A. Burneikio nuotr.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 
XXIV Australijos Lietuvių 

Bendruomenės Ihrybos suvažiavimui

Leiskite pasveikinti didžiai gerbiamus 
suvažiavimo dalyvius, susirenkančius 
jau 24-jį kartą.

LietuviųbendruomenėAustralijojeyra 
tikrai daug nusipelniusi Lietuvos ir visų 
pasaulio lietuvių labui. Mes jautėme 
nuoširdžią tautiečių paramą, kuomet 
Lietuvai buvo sunku. Kartu dalijomės ir 

laisvės džiaugsmu, kai buvo iškovota 
nepriklausomybė. Lietuva niekuomet 
neužmirš tos paramos, kurią ji gavo 
iš Australijos lietuvių kruvinųjų 1991- 
ųjų metų sausio mėnesio įvykių metu.

Man ypatingai malonu pažymėti, kad 
Australija buvo viena pirmųjų šalių Azi
jos ir Okeanijos regione, pripažinusi Lie

tuvą. Didžiai vertiname neabejotinai 
svarų indėlį, formuojant Australijos 
vyriausybės poziciją Lietuvos atžvilgiu , 
kurį įnešė lietuvių bendruomenė šioje 
šalyje.

Nors Lietuvą ir Australiją skiria dide
li toliai, tačiau šias šalis sieja abiejose 
pusėse gyvenančių lietuvių noras gyven
ti drauge ir suprasti vienas kitą. Lietu
vai yra labai svarbu palaikyti šį gyvybės 
saitą, todėl leiskite išreikšti nuoširdų 
įsitikinimą, kad ir ateityje abipusis bend
radarbiavimas tarp tautiečių Australi
joje ir Lietuvoje vystysis kylančia linkme.

Baigdamas norėčiau palinkėti gar
bingiems suvažiavimo dalyviams ir tau- 

■ tiečiams puikios sveikatos bei kuo ge
riausios kloties nenuilstančioje veikloje, 
o taip pat pasveikinti visus su Šv. 
Kalėdomis ir artėjančiais Naujaisiais 
metais. Adolfas Šleževičius

Ministras Pirmininkas

P.S. Išsamų 24-jo ALB Tarybos 
suvažiavimo aprašymą pradėsime 
spausdinti „M.P.“ Nr. 4.

Bed.

LIETUVOS ĮVYKIŲ APŽVALGA
Savivaldybių rinkimai

Seimo daugumai nusprendus, kad 
savivaldybių rinkimai įvyks kovo 25d., 
Vyriausioji rinkimų komisija netrukus 

•patvirtino miestų bei rajonų apygardų 
skaičių (56), jose renkamų kandidatų 
skaičių ir sudarė rinkimines komisijas. 
Pradeda įsisiūbuoti rinkiminė kampa
nija, nes kovoje ketina dalyvauti kelioli
ka politinių partijų, kurių dauguma 
sudarys koalicines grupuotes. Numato j- 

ma, kad pagrindinės grupės bus tiys: 
LDDP, centristų koalicija (susidedanti 
iš Centro bei Liberalų sąjungų ir social
demokratų) ir dešinieji (Tėvynės Sąjun- 

■ga ir krikščionys demokratai).
Rinkiminė kova gali būti aštri. Yra 

I nemaža nepasitenkinimo dabartinėmis 
savivaldybėmis, kurių sudėtis daugeliu 
atvejų (išskyrus didmiesčius) liko nepa
kitusi dar iš sovietinių laikų, nes 1990 
metų savivaldybės rinkimus, Sąjūdžiui 
esant nepasiruošus, laimėjo LDDP. Pa
gal ankstyvus spėliojimus, LDDP išsi- 

į laikys mažiausiai 15 apygardų, bet deši- 
■ nieji galilaimėtimiestuosfe.pvz.,Kaune, 

Alytuje, Varėnoje. Biržuose, Kupiškyje, 
Pasvalyje. Apžvalgininkai nedrįsta 
pateikti tikslesnių prognozių, nes 
neaišku, kaip seksis centristinių pažiūrų 
kandidatams, nes ši kryptis patraukė 
labai mažai rėmėjų per Seimo rinkimus.

Ryškiai kyla kampanijų finansavimo 
klausimas. Galbūt neturės bėdų LDDP, 
kurią spauda plačiai vadina „stambiojo 
kapitalo partija“. Centristai gali susi
laukti paramos iš liberalams pri
jaučiančių verslininkų, .bet lėšų turbūt 
stigs krikščionims demokratams ir 
Tėvynės Sąjungai. Pastaroji, atrodo, bus 
priversta kreiptis į užsienio lietuvius, 
nes ji pati žymesnių fondų neturi.

Nors sakoma, kad Lietuvos žmonės 
rinkimais ir balsavimais vis labiau nusi
vilia, gali būti, kad savivaldybių rinki
mai patrauks daugiau dėmesio vien dėl 
to, kad vietiniame lygyje yra daromi tie 
sprendimai, kurie ne vienam yra tiesiog 
gyvybiniai: nuosavybės ir žemės gra
žinimas, butai ir buitinė tarnyba, socia
linė rūpyba ir pan. Be to, įsigalėjęs 
kyšininkavimas ir plati korupcija labai. 

nusmukdė dabartinių savivaldybių sta
tusą; per nuomonių apklausas jomis 
pasitiki vos ketvirtadalis respondentų, o 
nepasitikėjimą atvirai reiškia net du treč
daliai. Vien šis faktorius gali sukelti 
pilietinį pabudimą ir nulemti jėgų bei 
kandidatų laimėjimą.

Savivaldybių tarybų rinkimus finan
suoja valstybė. Biudžete tam numatyta 
apie 5 milijonus litų. Kandidatai savo 
pareiškimus dokumentus turi įteikti iki 
vasario 18 d. Balsavimo teisę turi apie 
2,5 milijono rinkėjų, bet maždaug 100 
tūkstančių dar nėra atsiėmę pasų ir šiuo 
metu balsuoti negali.

Skirtingi vertinimai
Kalbėdamas Lietuvos TV, prezidentas 

Brazauskas praėjusius metus pavadino 
„nusistovėjusios 1 veiklos,darbingais t 
metais“, o daugeliui Lietuvos žmonių - 
geresniais negu 1993-ieji. Bendrasis vi
daus produktas padidėjo 2-3 procentais, 
tad šis faktas jau kalba apie ekonomikos 
atsitiesinimą. Pirmą kartą kainų augi
mas nepralenkė atlyginimų didėjimo. 
Bendrai, „ir šiemet mes visi mokėmės 
demokratijos meno, siekėme sutarimo ir 
rimties“. Prezidentas taip pat pabrėžė, 
kad praėję metai buvo aktyvios užsienio 

politikos, tarptautinių iniciatyvų metai, 
kuriuos vainikavo jo vizitas į Vatikaną ir 
Šventojo Tėvo palaiminimas.

Socialdemokratų partijos pirmininkui 
Aloyzui Sakalui padėtis atrodo kitaip. 
Apžvelgdamas 1994 metus, jis pareiškė, 
kad valdžiai nepavyko stabilizuoti Lie
tuvos ekonomiką. Realios pajamos vie
nam šeimos nariui per metus sumažėjo 
maždaug penktadaliu, tačiau turtinges
nieji turtėjo ir toliau. Turtiniai skirtu
mai darosi vis didesni. Tiesa, kad prezi
dentas Brazauskas aktyviau tarėsi su 
opozicijos partijomis, tačiau prezidento 
kvietimas nedalyvauti referendume ir 
atsisakymas duoti parodymus proku
ratūroje sausio 13-sios byloje, skatino 
teisinį nihilizmą. Ministrų kabineto dar
bas, pasak A. Sakalo, vertinamas neigia
mai, nes valdžia neturinti Lietuvos atei
ties vizijos. Prieš tai socialdemokratų 
lyderis buvo išsakęs ir kitokios kritikos, 
įskaitant kaltinimą, kad premjeras A. 
Šleževičius nešalina ir nebaudžia mi
nistrų, kurie įsivelia į akivaizdžią ko
rupciją.

Sausio 13 d. minėjimas
Sausio 13 d. įvyko Seimo posėdis, skir

tas Laisvės gynėjų dienai paminėti.
Nukelta į 2 psl.
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mo ydas, deklaracija daro tokią išvadą: 
„Toks teisėjų parinkimas ir skyrimas, 
kuris šiuo metu vyksta Lietuvoje, yra 
netoleruotinas. Jis turėtų būti vykdo
mas griežtai laikantis Lietuvos Respub
likos Konstitucijos ir Teismų jstatymo“.

Spauda atkreipia dėmesį į tai, kad 
Seimo LDDP dauguma Aukščiausiojo 
Teismo teisėju patvirtino Joną Riepšą, 
kuris 1985 m. vieną asmenį nubaudė 
laisvės atėmimu keturiems metams, o 
kadangi buvęs padarytas „sunkus ir itin I 
pavojingas valstybinis nusikaltimas“, I 
jam skyrė papildomą bausmę, | 
nutrėmimą dviems metams. Šis „recidy- | 
vistas“ buvo septyniasdešimt devyne- | 
rių metų amžiaus Vladas Lapienis, | 
pažįstamam žmogui davęs perskaityti | 

^išeivio dr. Juozo Girniaus „Lietuviško | 
charakterio problemą“. Bausmė buvo 
skirta už knygos „platinimą“. Kitas La- 
pienio nusikaltimas - atsiminimuose 
parašyti žodžiai: „Tenesvajoja partija, 
kad komunistinė ideologija, kuri atnešė 
mūsų šaliai tiek daug nelaimių, išstums 
iš gyvenimo katalikų bažnyčią“.

Bėdos Klaipėdoje
. Spaudoje nesibaigia straipsniai apie 
. korupciją Lietuvos žvejyboslaivyne. Prieš 
j keletą metų buvęs didelis ir produkty

vus žvejybos laivynas dabar yra įsivėlęs 
, į skolas, kurios siekia 200 milijonų litų. 
. Ne pirmą kartą milijonai skiriami iš 

valstybės biudžeto algų mokėjimui, 
nežiūrint, kad tam tikslui jau parduota 
keliasdešmtlaivų.Įsivėlusiųjųpavardės 
jau minimos atvirai, tačiau reakcijos iš 
valdžios nėra.

. Šitą istoriją pratęsia keli „Respubliko-

. je“ spausdinami straispni ai apie mafijos 
, veikląKlaipėdoje, pavadinti „Kraujo puo

ta pajūryje“. Žurnalistas Gintautas 
Jankauskas padėtį uostamiestyje 
sutrauktai apibūdina šitaip:

t „Vien tik per šiuos metus Klaipėdoje 
buvo privatizuoti didžiausi pramonės 
objektai, miesto centre - vieni iš 

■ prestižinių pastatų, jau nekalbant apie 
galybę nedidelių įmonių. Ir visi šie objek
tai yra praktiškai kelių žmonių rankose.

. Maždaug prieš metus Klaipėdoje įsikūrė 
, koncernas, vėliau pasivadinęs korpora

cija. Jo steigėjai - dabartinės Klaipėdos 
į miesto valdžios galvos, bankų valdyto

jai, prezidentai, buvę rajonų komparti- 
. jos pirmieji sekretoriai, kolūkių 

pirmininkai. Atidarant naujai įkurtą 
kombinatą, jų veiklą laimino ir sėkmės 
linkėjo atvykęs premjeras. Vienas iš šios 

. korporacijos narių kartu su dar 22 pra
monininkais irverslininkaislydėjo prezi
dentą į Italiją...“

LIETUVOS ĮVYKIU fiPŽVfiLGfi |
Atkelta iš 1 psl.

Posėdžio dalyviai tylos minute pagerbė 
žu vusiujų atminimą, o grupė Seimo narių 
išvyko padėti gėlių prie memorialų šalia 
•Seimo rūmų, televizijos bokšto ir radijo 
bei televizijos komieteto pastato. Pagrin
dinį pagarbos žodį tarė Lietuvoje viešin
tis Europos Tarybos parlamentinės 
asamblėjos prezidentas Miguel Angel 
Martinez. Noriu pareikšti pagarbu, sakė 
jis, atminimui tų, kurie žuvo, kovodami 
už demokratiją ir žmogaus teises. Noriu 
pareikšti pagarbą ir tiems lietuviams, 
kurie žuvo per pastaruosius 50 metų - 
čia, savo šalyje, ar kur nors kitur, žuvo 
svajodami apie tuos laikus, kada jų šalis 
bus laisva. Ši pagarba, pabrėžė jis, yra 
Europos pagarba.

Kalbą pasakė prezidentas A. Bra
zauskas, vėliau įteikęs 20-čiai asmenų 
Sausio 13-osios atminimo medalį. Žodis 
buvo taip pat suteiktas Vytautui Lands
bergiui, kuris tą lemtingą naktį kvietė 
lietuvius ginti savo parlamentą ir val
stybinius pastatus.

Minėjimai vyko ir kitur, tačiau žiniių 
dar nėra.

Rytų politika
Vėliausiomis žiniomis, karinio tranzi; 

to į Karaliaučiaus sritį klausimas tebe
kabo ore, nes po sausio 1 d., kai turėjo 
įsigalėti naujos taisyklės, „niekas nepa
sikeitė“. Šiaipgi, visos Lietuvos politinės 
partijos, išskyrus LDDP, ir toliau nepri
taria karinio tranzito sutarčiai, nes joje 
įmato Lietuvos įtraukimą į Rusijos mili- 
tarinę zoną.

Tačiaunesutarimaiatsiranda ir pačioje 
LDDP. Kai kurie LDDP nariai Seime 
atsiribojo nuo Seimo Nacionalinio sau
gumo komiteto pirmininko Vytauto 
Petkevičiaus, ypač kai šis „Dienoje“ 
paskelbė kelis straipsnius, kuriuose 
skeptiškai vertino Lietuvos integravimą
si į Vakarų Europos politines ir Saugu
mo struktūras. Petkevičius taip pat kri
tikavo tuos LDDP politikus, kurie sten
giasi, kad šis procesas vyktų sparčiau. 

Tiems, kurie Rusijos politikoje įmato pa
vojų, Petkevičius sako: „Išnyko realaus 
priešo įvaizdis. Rusija tapo kitokia. Ji vis 
darlaikomapotencialaus priešo įvaizdžio 
favoritu, tačiau toks vertinimas daugiau 
įsivaizduojamas negu realus... Todėl 
mūsų narystė bet kokiose Vakarų Euro
pos struktūrose negali būti nukreipta 
prieš Rusiją.“

Rytų politikos problema turi ir toli
mesnių atgarsių. Iš vienos pusės,' 
nemažai Lietuvos politinių asmenybių 
bei grupių reikalauja, kad Lietuva akty
viau pasisakytų už Čečėnijos teises, iš 
kitos, premjeras A. Šleževičius pasisako 

. už Lietuvos neutralumą ir net pareiškė, 
kad bus imta griežčiau kontroliuoti, kad 
per Lietuvą į Čečėniją nebūtų vežami 
ginklai. Panašus nesutarimas akivaizdus 
ir dėl įstojimo į NATO: dešinieji apskri
tai ir kai kurie LDDP nariai vienaip ar 
kitaip tokio įstojimo siekia, tačiau kitam 
įtakingam LDDP sparnui tokia narystė 
yra nepriimtina.

Teisėjų skyrimas
Praeitų metų pabaigoje buvo parenka

mi ir skiriami teisėjai į Aukščiausiojo, 
Apeliacinio ir kitų teismų postus. Šis 
procesas iššaukė aštrų opozicijos 
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protestą, kad skyrimą nulemiąs ide- 
ologinisimotvvasirkadtuomiLDDPban- I 
danti užvaldyti Lietuvos teismų sistemą. I
Nurodyta, kad kai kurie po Kovo 11 I 
paskirti Aukščiausiojo Teismo teisėjai I „ Nežiūrint masinės Rusijos karines 
buvo atleisti net laužant Konstituciją. I pharos, čečėnai vis dar kovoja Grozny

Į protestą įsijungė ir Lietuvos teisininkų Rugų ^^3 sistematingai
draugija, savo deklaracijoje priminda- | naikinamiestokvartalus. Pagal žmogaus 
ma, kad teisėjai tun būti nepriklausomi. | teisių aktyvistą Sergiejų Kovaliovą, ru- 
Išvardinusi dabartinio teisėjų parinki- | sai patys su laužė savo paskelbtas pa- 

I liaubas, neleisdami čečėnams evakuoti 
I savo sužeistųjų iš miesto centro.

Sausio 12 d. Grozny miesto pietuose 
| sušaukęsspaudoskonferencįjąCečėnijos 
| prezidentas Džochar Dudajevas pa- 
| reiškė, kad jau žuvo 18 tūkstančių civi- 
| lių gyventojų.
| Vėliau nuo žaizdų mirė Dudajevo vy

riausias sūnus.
4 Amerikiečiai stebisi, kad Maskva 

moka Kubai200milijonų dolerių išlaikyti 
elektroninio stebėjimo centrą, nukreip
tą prieš JAV, kuriame dirba apie 1500 
rusų. Rusija aiškinasi, kad jiems reikia 
sekti, ar JAV laikosi ginklų kontrolės 
susitarimų. Amerikiečių senato užsienių 
reikalų komisijos pirmininkas sen. Jesse 
Holms siūlo šiuos 200 milijonų dolerių • 
atskaityti iš JAV ekonominės paramos 
Rusijai
♦ Saudi Arabija koncentruoja savo 

I karines pajėgas prie Jemeno šiaurinio 
| pasienio. Jau visas mėnuo, kai pasienyje 
| vyksta nuolatiniai susišaudymai, su 
| aukomis iš abiejų pusių. Abi šalys gin- 
| čijasi dėl sričių, kuriose gali būti 
| požeminių naftos išteklių.
| ♦ Įsitempė santykiai tarp Makedo- 
| nijos ir Albanijos po to, kai Makedonija

Malonės prašymas
Borisas Dekanidzė, kuris lapkričio 

mėnesį buvo nuteistas mirties bausme 
už žurnalisto Vito Lingio nužudymo or-

TRUMPAI
IS VISUR

I jėga sustabdė albanų tautinės mažumos 
bandymą atidaryti savo etninį univer
sitetą Tetovo mieste.
♦ Vietnamas susitarė su Vokietija 

palaipsniui per sekančius penkeris men
tus priimti Vokietijoje nelegaliai gyve
nančius vietnamiečius, kurių tenpriskai- 
čiuojama apie 40 tūkstančių. Jie bus 
vokiečių repatrijuojami priverstinai.

Šis susitarimas neliečia kitų 60 
tūkstančių vietnamiečių Vokietijoje, ku
rie ten gyvena legaliai, gavę politinių 
pabėgėlių statusą.
♦ Baigusi trejų metų paruošiamuo

sius darbus, Vokietijos prokuratūra pa
traukė atsakomybėn buvusį Rytų Vokie
tijos lyderį Erich Kranz ir kitus šešis 
buvusius įtakingus politbiuro narius. Jie 
kaltinami davę įsakymą pasienio sargy
biniams mirtinai pašauti bėglius į Vaka
rus, bei įrengę minų laukų ir automati
niai šaudančių ginklų sistemą Rytų 
Vokietijos pasienyje, pareikalavusią šim
tus gyvybių.
♦ Kinija pradėjo naują persekiojimų 

bangą Tibete. Uždaromi vienuolynai, 
uždrausti religinio lyderio Dalai Lamos

’ atvaizdai, iš kompartijos ir savivaldybių 
sistematiškai šalinami „separatistinėmis 
tendencijomis“ įtariami tibetiečiai.
♦ Maniloje susektas sąmokslas 

nužudyti popiežių, jo vizito Filipinuose 
metu. Sąmokslininkai infiltravo į Filipi
nus iš musulmonų kraštų: Pakistano, 
Maroko, Turkijos ir Irano. Pas pora 
suimtų sąmokslininnkų rasta namų dar
bo bombų bei katalikų kunigo rūbai.

Vatikanas nutarė atleisti iš pareigų 
neKlusnų Evreux vyskupą Prancūzijoje. 
Vyskupas Jacques Gaillot rėmė vedusių 
vyrų įšventinimą kunigais bei gynė ho
moseksualų teises.

LAIŠKAI BIČIULIAMS
Gan dažnai išgirstu mūsų, Australijos 

lietuvius priekaištaujant: Kodėl Lands
bergis leido komunistams palikti savo 
valdančiose pozicijose, ypač kaime? Štai 
to pasėkoje visin', bet ypač kaime, niekas 
nepasikeitė: paliko tie patys kolūkio va
dovai, tie patys partijos funkcionieriai, 
kurie ir toliau ėmė kyšius, toliau pikt- 
naudojo savo, dar sovietiniais laikais, 
įsigytus postus. Kodėl?

Atsakymas paprastas: nieko negalėjo 
padaryti, nes vietinių savivaldybių (tv. 
tarybų) rinkimų Sąjūdis niekad 
nelaimėjo. Retai girdimas faktas, kad 
1990 m. savivaldybių rinkimus laimėjo 
buvusieji komunistai, „persjkrikštyję“ į 
LDDP.

Nors Aukščiausiojoje Taryboje (AT) 
daugumą laimėjo Sąjūdis, ir tai juos 
įgalino daug atlikti - būtent be didelio 
kraujo praliejimo atkurti Lietuvos val
stybę- krašto valdymas iš tikro niekad 
nebuvo jų rankose. Aukščiausioji Tary
ba leido įstatymus, bet vietinės savival
dybių tarybos juos vykdė tik taip, kaip

jiems buvo patogu, o dažniausiai iš vis 
nevykdė.

Šių metų kovo 25 dieną vyks nauji 
rinkimai į savivaldybes visoje Lietuvoje. 
Kas juos laimės - tikrai sunku pasakyti. 
Reikia betgi pažymėti, kad Tėvynės 
Sąjungai bus sunkus rinkiminis kelias. 
Su valdančiosios partijos palaiminimu, 
prijaučiantieji ir partija jau suėmė dau
gumą Lietuvos turto į savo rankas. Nors 
dauguma krašto žmonių skursta, jau 
yra sluoksnis visai gerai prasigyvenusių 
ir praturtėjusių žmonių, kurie vienu ar 
kitu būdu yra susirišę ir remia LDDP. 
Be to LDDP gana akiplėšiškai naudoja 
tik sau radijo ir televizijos laidas. Tad, 
nors žmonės naujųjų valdovų ir toliau 
stumdomi, juos įtikinti, kad ne tik rei
kia, bet ir galima tą padėtį pakeisti, 
nebus lengva. Ir kaip tai galės dešinieji 
padaryti - Krikščionys Demokratai, 
Tėvynės Sąjunga: ir kiti.

Be stiprios spaudos paramos, be radi
jo, be televizijos ir... tuščiomis dešiniųjų 
partijų kasomis, kaip gali dešinieji 
laimėti savivaldybių rinkimus? 
Dešiniesiems pinigų neduos turtingieji, 
kurie pasidarė turtingaisiais tik per 
LDDP malonę. O jau laikas būtų mums 
ir mūsų Tėvynei keisti jos valdovus, kol 

ganizavimą, kreipėsi į prezidentą Bra
zauską su malonės prašymu. Jis teigia, 
kad esąs nuteistas neteisėtai ir 
nepagrįstai, ir neigia savo kaltę. Šiuo 
metu Boriso Dekanidzės advokatai yra
įteikę priežiūrinį skundą, kurį peržiūrės dar yra galimybė. Gal būtų kokia nors 
trys nauji Aukščiausiojo Teismo teisėjai, galimybė ir mums, užjūriuose gyvenan- 
Jis nuspręs, ar nuosprendį palikti ar tiems lietuviams, prisijungti prie to žygio 
bylą grąžinti naujam nagrinėjimui.

Parengė V. Doniela
1 tikrą Lietuvos reformą?
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NAUJOJI ALB KRAŠTO VALDYBA i 

PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS | 
Naujai išrinktoji ALB Krašto valdyba sausio 13 d. pasiskirstė pareigomis sekančiai: I 

Andrius Žilinskas - valdybos pirmininkas;
Birutė Prašmutaitė - vicepirm. kultūros reikalams;
Algis Klimas - vicepirm. švietimo reikalams 
Aida Žilinskienė - valdybos sekretorė;
Juozas Vaitiekūnas - iždininkas.

Paskirta ir ALB Lietuvių dienų, vyksiančių 1996 m. Melbourne, komiteto pirmininkė 
- Bronė Staugaitienė.

^ust'rnlijos^/jietii

LIETUVIŲ DIENŲ ATHIARYMO IŠklIMlS
Lietuvių dienų atidarymas prasidėjo 

(ir baigėsi) iškilmingomis pamaldomis, 
kurios vyko Adelaidės St. Francis Xavier 
katedroje gruodžio 27 d. Šv. Mišias kon- 
celebravo iš New Yorko atvykęs išeivijos 
lietuvių sielovadai paskirtas vysk. 
Paulius įBaltakis.kun. J. Petraitis.MIC, 
ir kun. dr. Pranas Dauknys.

Šiltu žodžiu prieš pamaldas Lietuvių 
bendruomenę pasveikino katedros kle
bonas, pasidžiaugdamas, kad lietuviai 
atėjo į jo katedrą pradėti šias Australijos 
lietuvių dienas. Pamaldose dalyvavo 
Adelaidės arkivyskupas J.E. L. A. 
Faulkner, kuris nuo pat pirmųjų dienų 
artimai bendrauja su lietuviais. Savo 
žodyje labai šiltai prisiminė savo 
kunigystės laikus ir pirmuosius lietuvių 
kultūrinius žingsnius Woodside emi
grantų stovykloje ir kitur.

Aukų nešimo procesijoje dalyvavo; 
IAB Krašto v-bos pirm. V. Baltutis, 
Adelaidės apylinkės pirm. J. Vabolienė, 
Liet, dienų rengimo komiteto pirm. V. 
Opulskis, Ateitininkų federacijos įgal. 
Aust E. Varnienė, Liet. Kat. Moterų 
draugijos atstovės: S. Vasiliauskienė, S.

iš Adelaidės, Geelongo, Melbourne ir 
Sydnėjaus chorų. Jungtiniam chorui di
rigavo Nemira. Masiulytė-Stapleton, 
vargonavo Justinas Ankus. Katedros 
klebonas atsiprašė, kad katedra yra re
montuojama ir chorui teko giedoti apačio
je ir labai nepatogiose sąlygose . Pa
mokslą angliškai ir lietuviškai pasakė 
svečias Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
išreikšdamas dėkingumą Australijos 
valdžios ir bažnytinės vadovybės institu
cijoms, kurios per ilgą eilę metų yra 
parodžiusios lietuviams daug draugiš
kumo ir meilės.

Iškilmingas pamaldas pradėjo Geelon
go „Vilties“ choro solistė Stasė Lipšienė, 
vėliau dalyvavo ir iš Lietuvos atvykę 
ARMONIKOS ansamblio nariai. Vida 
Valuckienė ir Nijolė Vaičiulienė, akom
panuojamos Stasio Liupkevičiaus, pa
giedojo dvi giesmes. Jungtims choras 
pradžioje giedojo „Veni Creator“ ir 
„Pulkim ant kelių“. Sveikintinas Mel
bourne jaunimo ansamblis „Gintaras“, _ 
kuris darniai sugiedojo „Tavo kviečiami 
atėjom .Jungtims choras atliko kalėdinę | neužilgo — Portlande — išsinuomavusi 
giesmę „Šventa naktis“. A. Vanagaičio j

Pusdešrienė, B. Stankevičienė ir J. 
Bardauskas.

Mišioms patarnavo Dovydas Visockis, 
kartu su Katedros ministrantais. Sim
bolines gėles atnešė: Saba Sankauskaitė, 
Jolanta Laurinaitytė, Vaiva ir Laima 
Kubiliūtės, Vilija Sabeckytė, Rimantas 
ir Vidas Kubiliai.

Iškilmingose mišiose giedojo Australi
jos lietuvių jungtinis choras, susidedąs 

„Malda“, J. Dambrausko „Malda už 
tėvynę“ ir pabaigai - J. Strolios „Par
vesk:, Viešpatie“.

Pasibaigus pamaldoms Liet, dienas 
oficialiai atidarė ALB Krašto v-bos pirm. 
V. Baltutis. Paskutinis žodžį tarė 
Adelaidės arkivyskupas L.A. Faulkner, 
palinkėdamas sėkmės ir Dievo Palaimos. 
Atidarymo iškilmės katedroje baigtos 
Tautos Himnu. Antanas Kramilius

A R AI O A I K A
Kiek rovė - neišrovė 
kiek skynė - nenuskynė. 
Todėl, kad Tu šventovė, 
todėl kad Tu - Tėvynė.
Ansamblis .Armonika“ iš Lietuvos, 

Australijoj lankėsi pirmą kartą. Atidai- 
navę Sydnėjuje ir Melbourne, Adelaidėje 
koncertavo sausio 2 ir 4 dieną. Publikos 
pasiklausyti „Armonikos“ atvyko tiek 
daug, kad vos besutilpo Lietuvių namų 
salėje. Nuo sienos iki sienos, nuo scenos 
iki durų - gal Lietuvių namai tiek daug 
žmonių ir nėra talpinę. Tai toks didelis 
susidomėjimas išgirsti ir pamatyti

ansamblį, kuris dabar švenčia 25-kių 
metų savo gyvenimo jubiliejų.

Grupės vadovas yra Stasys Liup
kevičius.

Griežia ir groja: Jonas Ališauskas, 
Giedrius Butautas, Antanas Jonušas, 
Algimantas Klimka, kartais pakeisda
mi instrumentus - armonika, bubnai, 
smuikas, birbynės, didžioji violončelė(bo- 
sas), išgaudami nepaprastus garsus - 
nuo paukščių čiulbėjimo iki gurgenančiai 
plaukiančio upelio.

Muzikantai instrumentus valdo meis
triškai, gerai su jais susigyvenę, garsai

•Jiff*4 inf.

I

| Motina Marija Elena MacKillop 
' Sausio mėn., lankydamasis pietryčių 

Azijos kraštuose, specialiai misijai Aus- 
I tralijoje, į-Sydnėjų atvyksta Popiežius 
I Jonas Paulius II, kad čia, sausio 19 d., 
I kanonizuotų pirmąją Australijos 
I šventąją - palaimintąją, Sv. Juozapo se- 
I serų vienuolijos steigėją, Motiną MARI- 
| JĄ ELENĄ (MARY HELEN) MACKIL- 
j LOP.

| Marija Elena MacKillop gimė 1842 m. 
| sausio 15 d. Melburno Fitzroy prie- 
| miestyje. Tėvai - škotai emigrantai - 
| Alexander MacKillop ir Flora MacDon- 
| aid. Šeima gyveno labai neturtingai. Jau 

14 metų būdama Mary buvo guver
nantė, vėliau raštininkė vienoje firmoje 
Melburne.

1861 m. prižiūrėdama dėdės vaikus 
I Penoloje (PietųAustralijoje)ji susipažino 
I su kun. Julianu Tenisonu Woods, kuris 
I būdamas didžiulės parapijos Pietų Aus- 
I tralijos - Viktorijos valstybės pasienyje 
I klebonu, matė izoliuotose vietovėse au- 
| gančius be pradinio išsilavinimo vaikus. 
Į Mary MacKillop irgi tuo rūpinosi ir ga- 
| lop nutarė pasišvęsti neturtingųjų - 
| kuriais anais laikais niekas nesirūpino- 
j švietimu ir globa.
| Apie 1922 m. ji tapo mokytoja ir

PIRMA VI STK VIŲ ŠVIWTOJI
namus, įsteigė mokyklą ir bendrabutį 
jaunoms mergaitėms.

1865 m. kun. Woods pakvietė ją grįžti 
į Penolą ir įsteigti mokyklą. Čia ji, su 
seseria, apleistose arklidėse įrengė pir
mas klases. Vėliau buvo pastatyta 
mokykla. Marija pradėjo nešioti juodą 
apdarą, kuris reiškė jos pasišventimą 
religiniam gyvenimui. Atsirado daugiau 
jaunų moterų, kurios norėjo sekti jos 
pavyzdžiu - taip prasidėjo šv. Juozapo 
Seserų kongregacija.

1867 m. ji pradėjo steigti mokyklas ir 
vaikų prieglaudas Adelaidėje ir jos prie
miesčiuose. Kongregacijos seserys vyko 
į valstijos miestelius - po dvi, po tris - ir 
steigė mokyklas, į kurias buvo priimami 
visi, nežiūrint tikybos, rasės ar turto.

1871 m. sausio 22 d. vietos vyskupas 
Sheil Mariją ekskomunikavo už jos ne- 
priklausomumą(jinetatsisakė valstybės 
paramos savo mokykloms), bet 
sekančiais metais ekskomunika buvo 
nuimta. 1873 ji lankosi Romoje pas 
Popiežių Pijų IX-jį. 1875 m. išrenkama 
Šv. Juozapo seserų vienuolijos vyresnią
ja (Mother General). Visiems privalo
mas, nemokamas mokslas įvedamas 
Pietų Australijoje.

1880 m. aštuonios vienuolyno funda
cijos įsteigiamos Sydnėjuje, Bathurste ir 
Armidale-NSW, Queenslande. 1883 - 
Naujojoje Zelandijoje. Motina Marija 
vyskupo Reinolds pašalinama iš 
Adelaidės. 1884 - atidaromas novicija- 
tas Šiaurės Sydnėjuje. Kardinolas Mo
ran pašalina Motiną Mariją iš vienuoly
no viršininkės pareigų, ja paskirdamas 
Motiną Bernardą.

1887 m. -Roma nesutinkasu diocezine 
juozapiečių kontrole. Seserys įsikuria 
Northamptone, Vakarų Australijoje.

1889 m. Marija vėl išrenkama vienuo
lijos viršininke.

1909 m. Marija miršta Sydnėjuje.
Tokia yra trumpa šios šventos moters, 

žymios švietimo pionierės Australijoje, 
biografija.

Mes, lietuviai, drauge su visa Austra
lija, džiaugiamės josiškėlimuįbažnyčios 
.šventųjų eiles.

B.Ž.

, Armonikos“ ansamblis Sydnėjuje: prišaky (iš k.) — Arvydas Ilginis, Vida 
Vaičiulytė-Valuckienė, Nijolė Kniukštaitė-Vaičiulienė. Stovi - Jonas Al
išauskas, Giedrius Butautas, Stasys Liupkevičius (vadovas), Algimantas 
Klimka ir Antanas Jonušas. Nuotr. A. Burneikio. Nukelta į 4 psl.
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Rietuvių
Atkelta iš 3 psl.

išgaunami lengvai - skriste skrieja, 
veržte veržiasi jų rankomis paliesti.

Na, o dainininkės Vida Vaičiulytė ir 
Nijolė Kniukštaitė, tai jau ir žodžių 
trūksta joms apsakyti. Balsai stiprūs 
(kaip vienas žiūrovų išsireiškė „atrodo, 
kad keturios dainuoja“) ir taip puikiai 
suderinti, jog skamba tyrai kaip vario 
varpai. O ir išvaizda puiki - tokios gražios 
lieknos lietuvaitės. Drabužiai kuklūs ir 
skoningi, nepersikrovusios papuošalais, 
tik po vieną nedidelę virtinę gintarų. Jos 
lengvai liejosi į bendrą ansamblio 
struktūrą. Nuotaika tarp publikos ir 
„Armonikos“ nuo pat pradžios pasidarė 
draugiška, artima.

Tą ryšį užmezgė Arvydas Ilginis 
pristatydamas publikai ansamblio daly
vius (iš komiškos pusės) ir įvairiais la
koniškais nupasakojimais prijuokino 
žiūrovus iki klegėjimo.

Tas šiltas bendras jausmas paliko viso 
koncerto metu.

Ansamblio muzika daugumoje links
ma - įvairios polkos trankiai išpildomos, 
o dainos svajingos kaip „Tik apie jį galvo
ju“, „Mažam kambarėly“ arba gamtiškos 
- „Linai“, „Šulinys“, „Obelis“, ar per
sunktos meile savo kraštui, kaip 
„Tėvynė“. Tai taip irliejasi tie nuostabūs 
garsai, kad 3 valandos praėjo nepastebi
mai greitai, todėl nenuostabu, kad į 
sekantį koncertą vėl susirinko pilna salė 
publikos, kurios dauguma atėjo antrą 
kartą. Programa buvo kiek kitokia, bet 
iš tikrųjų ne tame esmė - ką jie bedai
nuotų, ką begrotų viskas ėjo tiesiog šir
din, veikė jausmus. Ne vienam ašara 
riedėjo mamą prisiminus, ne vienas 
kažkur tolyn mintimis nukeliavo - gal į 
linų mėlynus laukus, gal prie šulinio 
kiemo vidury ar baltai žydinčios obels, o 
risi drauge trypė, plojo ir kartu su ansam
bliu „Vai ko nusižvengei“ entuziastingai 

.dainavo.
Tai ir atskirti buvo sunku - plojom

VELYKINIAI SIUNTINIAI | LIETUVĄ
Atsižvelgdamas į visuomenės pagei

davimus, pranešu, kad pradedu regis
traciją sekančio konteinerio į Lietuvą 
siuntimui. Suinteresuoti siųsti dovanas 
savo giminėms ar labdaros organizaci
joms Lietuvoje prašomi nedelsiant 
skambinti man tel. (02) 727 3131. Sąly
gos yra tos pačios kaip anksčiau - didelės 

dėžės persiuntimas kainuoja $ 60, mažos 
-$40.
„Mūsų Pastogė“ Nr. 2-3 1995.1.23. psl.4

^ienos

„Armonika“ akcijoje.
Nuotr. A. Burneikio.

vieni kitiems ir plojom ir taip nesinorėjo 
nutraukti mus jungiančios gijos.

Esame laimingi gavę progą išgirsti 
„Armoniką“, kuri sėkmingai gyvuoja 25 
metus, koncertavo Amerikoje, Kanadoj 
ir išvažinėjo skersai išilgai visą Lietuvą. 
Dabar tekojiems pamatyti skirtingą Aus
tralijos kraštą, kur „viskas atvirkščiai“, 
susitikti su toli nuo Lietuvos gyve
nančiais tautiečiais ir patiems įsitikinti, 
kad risi esame vieno kraujo, vienos kal
bos, vieno medžio atžalos, vienintelės 
Tėvynės vaikai.
Ir vakar ir šiandien ir vakar ir šiandien 

vilty ir darbe 
švenčiausioji šventė 
gražiausia kalba.

V. Mureinkonytė

Priimu užsakymus ir iš kitų lietuvių 
telkinių. Aišku, jiems supakuotas dėžes 
teks pristatyti į Sydnėjų, kas sudarys 
papildomas persiuntimo išlaidas.

Registraciją priimu iki vasario 15 d. 
Nesusidarius pilnam konteineriui siuntą 
reikės atsakyti. Tad prašau nedelsiant 
siųsti savo užsakymus.

4. Kriuniliu*
ALB Sydney Apylinkės Valdybos vardu

POPIKTE APIE IIETIVĄ
Lietuvių dienų metu, gruodžio 28 d., 

Tėvynės Sąjungos Sydnėjaus skyrius 
Adelaidės Lietuvių Namuose suruošė 
diskusinę popietę, kurios metu buvo 
pateikti du pranešimai apie dabartinės 
Lietuvos politinius aspektus.

Prof. Vytautas Doniela, kalbėjęs tema 
šiandieninės Lietuvos valdžia“, paaiški
no, kodėl įsigali terminas „Lietuvos re- 
sovietizacija“. Dabartinei Lietuvai 
būdinga ne tik tai, kad valdžion grįžo 
buvę komunistai, bet ir tai, kad jie 
sugebėjo tobulai užbaigti valdžios 
piramidės statymą. Visi reikšmingi 
postai vėl yra LDDP ar jai palankių 
asmenų rankose. Seime vyrauja LDDP 
frakcija, kuri balsų dauguma valdo vi
sus Seimo komitetus. Ministrų kabine
tas, Lietuvoje vadinamas Vyriausybe, 
natūraliai seka atitinkamą partinę li
niją. Panaši padėtisyra ir prezidentūroje, 
nors formaliai presidentas A Brazaus
kas iš LDDP yra išstojęs. Jo aplinkoje 
yra daug senųjų kompartijos darbuo
tojų, net tokių, kurie dar neseniai baudė 
disidentus. Bendrai, vėliausi pokyčiai 
rodo, jog pačioje LDDP įsigali buvę kom
partijos Centro Komiteto darbuotojai, 
nustumdami taip vadinamus univer
siteto žmones. Opozicija yra itin 
susirūpinusi, kad per teisėjų skyrimą 
vėl ideologiškai iškreipta tampa ir pati 
teismų sistema.

LDDP turi stiprų finansinį bei 
ekonominį užnugarį, nes nemažai ban
kininkų bei naujų pramonės vadovų vie
naip ar kitaip buvo susiję su kompartija. 
Čia slypi viena iš priežasčių, kodėl ryšiai 
su Rusija tebėra tokie svarbūs - jau 
nekalbant apie Rusijos „Lukoil“ ir 
„Gazprom“ įtaką Lietuvos ekonomikai, 
šiaip gi, prieš dvejus metus, per Seimo 
rinkimus, už LDDP daug balsų atidavė 
politiškai neutralūs žmonės, kurie buvo 
nusivylę reformomis. Reformų nesėkmė 
(Lietuvoje, kaip ir praktiškai visuose 
postkomunistiniuose kraštuose) kompar
tijai davė naują gyvastį, nes ji sumaniai 
aiškino, kad nelaimes atnešė „kiršinto
jai ir griovikai“, t. y. prieš komunistinę 
praeitį nusistatę reformistai. Tačiau 
valdžion grįžę neokomunistai padėties 
nesugebėjo pagerinti, nes ekonominį 
chaosą buvo sukėlęs patsai komunistinės 
ekonomikos neracionalumas. Be to, 
suklestėjo nestabdoma korupcija, ku
rios šaknys siekia brežnevinį laikotarpį 
ir kompartijos sau teiktas privilegijas. 
Apskritai, atsikūrusi Lietuva stovi turto 
ir lėšų grobstymo ženkle. Dabartinės 
valdžios kritikai pabrėžia, kad jie teisin
gai pranašavo,jog  valdžion grįžusi LDDP 
sukurs tokias teisines sąlygas, kuriose 
„saviškiai“ galės perimti kaip galima 
daugiau valstybinio turto.

Resorietizacija pasireiškia ir tuomi, 
kad sovietinis laikotarpis pristatomas 
gana palankioje šviesoje (plg. Arvydo 
Juozaičio kultūros „aukso amžius“), o 
nuopelnaidėlnepriklausomybėsatsta ty
mo priskiriami tuometinei komunistų 
partijai, lyg ji irgi, nors tyliai, kovojusi už 
Lietuvos nepriklausomybę. Komunisti
nio paveldo kritikai, kaip Landsbergis ir 
Vagnorius, apibūdinami kaip kiršinto
jai ir griovikai. Bendrai, įtampa tarp 
sovietinio paveldo ir jo kritikų dar tebėra 
gyva ir net aštri, todėl ir išeiviai vargu ar 
gali išsprukti iš apsisprendimo, kurią 

Lietuvos pusę remti.
Jurgis Rūbas davė pranešimą api 

„Lietuvos ir Rusijos santykius' 
Apžvelgęs pagrindinius istorinius fak
tus, prelegentas pabrėžė, kad Rusija 
valdantysis elitas yra pasiekęs susita
rimą dėl užsienio politikos tikslų, būtent 
Rusijos hegemonijos išplėtimo buvusia 
je Sovietų sąjungos teritorijoje - ir š 
politika jau duoda rezultatų. Nors Bal
tijos valstybės neįjungtos, jos vadina
mos „artimuoju užsieniu“, ir spaudimas 
joms yra daromas tiek per tiesioginius 
kaltinimus (pvz. dėl rusakalbių diskri
minacijos), tiek netiesioginiai, panau
dojant savų diplomatų gabumus darant 
įtaką Vakaruose. Apie lygiaverčius san
tykius bus galima kalbėti tik tada, kai 
Lietuva bus priimta į Europos Sąjunjs 
ir NATO.

Deja, daugelis Lietuvos gyventojų da 
neatsikratė vergo sindromo, bijosi Kuri
jos ir yra linkę jai nusileisti. Tačiau neat
rodo, kad nuolaidžiavimas Rusijai duot) 
Lietuvai kokios nors naudos. Iš tiesų, 
viena nuolaida Maskvai veda prie kitos, 
tad ir karinio tranzito sutarties atveju 
Lietuvos vyriausybės laikysena turėtų 
būti tvirtesnė. Ką daryti? Prelegento 
nuomone, Lietuvos politinės partijos 
turėtų susėsti prie apskrito stalo ir su-' 
kurti Lietuvos nacionalinio saugumo ir 
užsienio politikos koncepcijas, nustatyti 
ilgalaikius Lietuvos užsienio politikos 
prioritetus. Reikia kuo greičiau išugdyti 
profesionalių diplomatų kadrus, kurie 
galėtų objektyviai įvertinti Rusijos 
politinius veiksmus. Tuo pačiu meta, 
reikia aktyviai stiprinti Lietuvos ryšiu 
su Europos Sąjunga, NATO ir kitomi 
Europos politinėmis ir gynybinėmis 
struktūromis. Reikia stip-rinti saugumų 
ir krašto viduje, kad apsisaugojus nuo 
galimų teroristinių antpuolių, kurie 
galėtų būti panaudoti išprovokavimui 
tarpvalstybinių incidentų bei Lietuvos 
gyventojų demoralizavimui.

Prelegentui atrodė, jog Lietuva Rusi
jai nuolaidžiauja daugiau nei pvz. Esti
ja. Lietuvos vyriausybė jau seniai 
pamiršo reikalauti iš Rusijos kompen
sacijos už per 50 metų Lietuvai padary
tus milžiniškus nuostolius, grąžinti iš 
Lietuvos išvežtas istorines vertybes. Tyla 
ir nuolaidžiavimu Lietuva nepagerins 
santykių su Rusija ir neįsigys nei jos 
draugiškumo, nei pagarbos. Tokia Lie
tuvos vyriausybės politika nuves tik prie 
Lietuvos nepriklausomybės praradimo 
ir reinkorporavimo į Rusijos imperiją

Popietėje apsilankė apie 80 svečių. 
Prelegentų aiškai išsakytos mintys 
sukėlė nemažai klausimų ir tolimesnių 
pasisakymų apie Lietuvos dabartį ir 
Ateitį -irsusimąstymą,arišeiviai turėtų 
rūpintis vien „Lietuva apskritai“, ar gal
voti apie tam tikro charakterio Lietuvą, 
kurią būtų galima remti be jokių klaus
tukų.

inf.
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE

NAKVYNĖS BEIEŠKANT
E. Jonaitienė

Ištrauka iš autobiografinio romano 
"Žmonės be pastovaus antrašo" 
...1945m. gegužė.
Karui besibaigiant dvi Vokietijoje susi

tikusios lietuvių šeimos nuo artėjančios 
sovietų kariuomenės traukiasi į krašto 
gilumą...

***

Pavakary eilės tvarka nakvynės ieškoti 
reikėjo Matui.

Nuvažiavęs dviračiu į priekį, užtruko 
ilgiau negu paprastai ir grįžo piktas ir 
nusiminęs.

-Nesiseka, - paaiškino, - niekur nėra 
vietos.

Kiti nenorėjo patikėti..
- Kaip nėra vietos - pradėjo bartis 

Dana, - matyt, ne visur teiravaisi.
- Teiravausi visur, kaip gi. Tik niekas 

nenorėjo klausyti. Visur perpildyta. Nėra 
vietos daržinėj, nėra vietos pašiūrėj, nėra 
vietos kieme...
- Turėjot dar pasilaikyti uniformas.
- Na, dabar jau nebegrįšim prašyti 

leidimo jas išsikasti! - nekantriai atsi
liepė Vytautas. - Išsiversime ir be jų!

Paėmęs iš Mato dviratį, užšoko ir 
nuvažiavo. Grįžo po geros valandos, dar 
labiau nusivylęs negu Matas, nes ir jam 
nesisekė nieko surasti.
- Ką dabar darysim? - nusiskundė 

Aldona, - vaikai nebegali toliau eiti ir į 
vežimą nėra kaip jų sodinti, nes arklys 
galutinai nusivaręs.

- Vaikai, vaikai! Tau rūpi tik vaikai! 
Kodėl nesakai, kad mes visi toliau nebe
galiai! Manai, kad labai malonu minti 
pedalus kažin kiek kilometrų ir maldau
ti kiekvienoj gryčioj!
- Niekas ir nesako, kad malonu, bet 

iki šiol nesiskundėt.
- Nesiskundėm, nes iki šiol sekėsi, o 

dabar nebesiseka.

Nuovargis, nusivylimas, nutylimas 
pyktis lėtino žingsnius, lenkė galvas. 
Praėjo vieną kaimą nesusutodami. Kai 
pasiekė sekantį, saulė jau buvo nusilei
dus ir tamsa tirštėjo. Eiti į kiemus 
nebedrįso, bet prie kiekvienos gryčios 
moterys stabteldavo, lyg tikėdamosi 
palankaus ženklo. Vyrai skatino toliau 
su perspėjimais:
- Nesidairykit: sena ragana. Pilnas 

namas pabėgėlių! Evakuotieji iš miesto! 
Giminės užėmė daržinę!

- Dana, mėginiam mudvi! - ištarė 
Aldona, nebeklausydama kalbančių ir 
keldama Dainelę iš vežimo. - Duok 
ranką, Linuk! Eik su mama, Meilute! 
Jūs, vyrai, čia pat stabtelkit ir palaukit.

Nuėjusios su vaikais į priekį, stovinėjo 
prie vienos gryčios ir kitos ir vis nedrįso 
pabelsti. Kai pagaliau pasibeldė į vienas 
duris, jas pradarė senas, susilenkęs 
žmogelis. Pažiūrėjo į ateives ir be žodelio 
duris užtrenkė. Prie kitų durų išėjus 
šeimininkė barėsi:
- Manote, kad mums įmanoma visus

priglausti! Visas miestas atslinko šiuo 
keliu ir vis dar norit rasti sau vietos.

Tolėliau atsakymas nuskambėjo aš
triau:
- Užtenka mums vokiečių benamių! 

Neturime vietos svetimšaliams.

Kol kaimą praėjo, visiškai sutemo. 
Pavargę vaikai verkšleno. Moterys 
stabtelėjo vienkiemy. Duris atidarė jau
na moteriškė. Aldona pradėjo kalbėti, 
bet moteris pertraukė:
- Žinau, žinau. Jūsų vyrai buvo anks

čiau, ar ne? Daržinėje jau apsistojo viena 
šeimyna, bet matau, kad ir jūs su vaikais 
toli nebenueisit. Užteks šiaudų visiems, 
tik susitvarkykit tylomis, netrukdyda
mi kitiems. Ir jie vargšai pervargę, reika
lingi poilsio. Parduoti aš nieko neturiu, 
bet gal rytoj dar gausit pieno krautuvėlėj, 
nepertoli nuo čia.

Keleiviams iki šiol neteko nakvynvie- 
te dalintis su kitais, tačiau vieni kitiems 
neužkliuvo ir netrukdė. Anksčiau apsi
stojusi šeima jau miegojo, o lietuviai 
jautėsi taip suvargę, kad tik suradę 
neužimtą kupetos pusę, sugriuvo į šieną 
ir tuoj pat sumigo. Tik Matas pasiliko 
lauke saugoti arklio ir įsitaisė ilsėtis 
vežime tarp ryšulių. Visi miegojo taip 
stipriai, kad iš ryto negirdėjo pirmųjų 
pabėgėlių atsikeliant ir išvykstaųt.

Pakelyje visus slėgė mintis, kad atėjus 
pavakariui, vėl reikės ieškoti nakvynės 
su tokiu pat vargu. Ieškodamas išeities, 
Vytautas pasiūlė:

-Jei oras ir toliau bus gražus, galėtume 
pabandyti nakvoti lauke. Kur daugiau 
medžių, nebūtų sunku suremti kokią 
lapinę suaugusiems, o vaikų guoliui 
užtektų vietos vežime. Virš gal vų ištemp
tume antklodėlę, gulėtų kaip palapinėj.

Pasiūlymas atrodė priimtinas. Oras 
buvo išimtinai šiltas, žemė sausa, ilgai 
lietaus nemačiusi. Nuotaika pakilo ir 
eiti pasidarė lengviau.

Praėjus kelis kaimus, kelias pasisuko 
ir vingiuodamas kilo aukštyn per mišrių 

medžių mišką. Prie aukštų, tiesių pušų 
kamienų glaudėsi vešliai susprogę 
lapuočiai, žemę dengė žalios sąmanos. 
Suprato einą per pietines Bavarijos 
Miško aukštumos papėdęs, tai kylančias 
aukštyn, tai žemėjančias. Gyvenviečių 
nesimatė, miškas tankėjo .

Kurį laiką lipęs į kalną, kelias staigiai 
pasisuko prieš keleivių akis atidengda
mas nelauktą reginį: tarp medžių 
stovinčią pilko akmens pilaitę, su siau
rais, saulėj blizgančiais spalvoto stiklo 
langais, į dangų kylančiais grakščiais 
bokšteliais, vijokliais apaugusiom 
sienom.

Sustojo ir išplėtę akis žiūrėjo, ne
tikėdami.

.- Negali būti... Negali būti...- sušnabž
dėjo Aldona. - Ar nesapnuojam?

Iš tikrųjų, pilaitė atrodė atnešta iš

operos dekoracijos ar pasakų knygos: r 
mažytė, bet fantastiška, čia pat stovinti, Į 
bet nepasiekiama, pasislėpus šakų ir i 
lapų tankumyne ant savo uolinio pjedes- Į 

talo, negyvenama, pilna paslapčių...
- Sustokim čia! Sustokim čia!
- Dėl Dievo meilės, juk čia nieko nėra! j 

- į žmonos prašymą atsiliepė Vytautas, i 
-nematėmjokioupeliuko.jokiotekančio j 
vandens.

r- Turi būti vandens, jei stovi pilis! j 
Galėtume prieiti arčiau, gal net įeiti i 
pasižiūrėti...
- Nekalbėk niekų, susimildama, -■ i 

barėsi Vytautas.-negi laikas turistinėm 1 
iškylom? Geriau pagalvokim, kur šią- i 
nakt nakvosim.
- Kodėl čia nepernakvoti? Tik vieną | 

naktį... Medžių pakanka lapinei.
- Aš tai jau nenoriu čia nakvoti, - , 

atsiliepė Dana, - gali vaidentis tokioj ' 
vietoj. Bijočiau tamsumoj.

Aldonai reikėjo nusileisti. Tačiau ji | 
taip labai prašė nors trumpai stabtelti I 
toje pasakiškoje vietoje, kad kiti trys Į 
suaugusieji pagaliau sutiko, nors ir ne- l 
noromis. Vaikai buvo sužavėti. Linukas 
tuoj pat pradėjo klausinėtio: I
- Kas gyvena toje pilyje?
- Ak, nežinau. Gal dabar niekas nebe- i

gyvena. Gal Miegančioji i gražuolė tebėra 
neišvaduota.O gal ten vakaro pokylio laū-1 
kiatasprincas,kurvėliausuradoPelenės j 
stiklinę kurpelę... i

-Tikpažiūrėkįtąmažąlangelįaukštai j 
bokšte. Kaip užlipa į tą bokštą ? i
- Gal viduj yra apskriti laiptai, žinai j 

tokie, kuriais lipi ratuku, aplink, aplink, i 
aplink... Tas langelis tikriausiai Rapun- Į 
celės. Atsimeni, pasakojau apie ją. Ji i 
turėjo ilgus plaukus, kuriuos supindavo j 
irkasąnuleisdavoišlangoirvienąkartą... I

-Princasją pagavo, užlipo į bokštą irją j 
išvadavo iš piktos pamotės raganos... - I 
užbaigė pasaką berniukas. J

Dabar ir Dainelė stovėjo šalia pakėlus 
galvą į motiną išplėstom akim. Ji dar 
pasakų nežinojo ir kalbėti tik pradėjo, 
bet broliuko susijaudinęs dėmesys pri
traukė ir ją. Meilė bėgiojo aplinkui, bet 
pastebėjusi kalbančius, sustojo ir ėmė 
klausytis ir pati pasakoti. Aldona nu
sivedė visus tris toliau nuo tako ir pa
sisodino minkštoj žolėj.. Atsigręžę į pilį, 
pasinėrė pasakų nuotrupose. Motina 
pasakojo, tai iš vienos, tai iš kitos, vaikai 
klausėsi, taisė, aiškino, papildė. Visi ke
turi užmiršo laiką ir vietą, paskendo 
burtuose.

Nekantrus balsas pertraukė:
- Dėl Dievo meilės, ar nemanai, kad 

turėtume užkąsti, jei jau privertei čia 
sustoti?

Toliau einant teko atsisakyti minties 
nakvoti lauke, nes popietyje dangus 
apsiniaukė ir grasino lietumi. Perėjus 
mišką, kelias susijungė su platesniu 
vieškeliu, per kurį traukė minia pėsčiųjų, 
nešančių lagaminus ir ryšulius, stu
miančių apkrautus dviračius, vaikų 
vežimėlius, rankinius karučius. Šen bei 
ten ir vargani arkliukai traukė vežimus, 
panašiai prikrautus kaip ir jų: vaikais, 
ryšuliais, rakandais. Visi judėjo ta pačia 
kryptimi, matyt, pabėgėliai ar evakuoti 
iš kokio miestelio, išgriauto kaip Eber- 
smuende. Lietuviai įsijungė į lėtai slen-

fiLDONfi PRIŽGINTfilTĖ į
i

RYTAS j
I

Po mano kojomis 
emeraldinis vanduo 
pakrantes plauna ‘ 
po mano kojomis 
rytas aušta iš nakties 
ir žadina visus... 
vėl į gyvenimą 
į dieną žadančią I
visa širdim tikėti

l
Dar vieną valandą 
dar vieną naktį — i
gal padalins man Į
iš likimo rankų... i
Pakyla saulė 
ištiesus jūroje auksinį kelią i
mano malda pasiekti Dangų 
kad galėtų— i

... ' 
SUGRĮŽIMAS

i

Už lango tropinė naktis I
o aš matau tenai kažkur J
kaip snaigės krinta — i
ir Tu vedi mane už rankos 
per apsnigtas gatves i
pėdom jaunystės mūsų 
kuri tuomet tenai praėjo i 
kad tropinėj nakty sapne ■ 
atgal sugrįžti vėl galėtų... i 

i
Tu taip dažnai, kartojai: i
-Dar pamatyt norėčiau viską; 
laukus baltai pusnim nuklotus i 
kaip mėnesienoj žėri sidabru... j 
šiandien svajonė išsipildė i 
kebai sugrįžti atviri — 
tiktai Tavęs seniai nėra; i 
negrįžta niekas iš kapų 
kas metų ilgesį pagydys? i 

kančių žmonių upę. Netoliese dvi mote
rys stūmė vaikišką vežimėlį, be vaiko, 
bet su kaupu prikrautą ir tvarkingai 
apdengtą languota skara. Palikusi 
saviškius, Aldona pasivijo moteris ir kurį 
laiką ėjo šalia, nedrįsdama prakalbinti. 
Tik vienai į ją atsisukus, paklausė, iš kur 
eina ir kas atsitiko.
- Jūs ne iš Lobenbach? Tai turbūt ir 

nežinot Nebėra jo! Viskas dega. Viskas 
išgriauta. O kiek žmonių...

Nebaigus sakinio moteris pakėlė ranką 
prie burnos užgniaužti aimaną.
- Nepradėk, Hilde, - perspėjo antroji, 

vyresnė, moteris. - Verksmas negelbsti. 
Mes gyvos.
- Žinau, mama, - tyliai atsakė Hildė, 

palenkus galvą, stipriau stumdama 
vežimuką. Aldona toliau ėjo drauge. Kai
išdrįso, vėl ėmė teirautis. Moterys papa
sakojo apie naktinį bombardavimą, visą 
miestelį pavertusį į griuvėsius, apie 
artėjančios priešų kariuomenės grėsmę. 
Kas galėjo traukėsi. Joms pačioms buvo 
geriau negu daugeliui, jos turėjo kaime 
giminių, jau visai netoli, už kelio dešinėj 
matomokalnelio.Tenirketinančios  laiki
nai prisiglausti, tačiau girdėjusios, kad 
kai kuriuose tolimesniuose miesteliuo
se, kaip Saulburge, Falkenfese, Frauen- 
zellėj ir tikriausia kitur, mokyklų, para
pijų, kinų salės ir kiti viešieji pastatai 
esą atidaryti ir paruošti priimti išvietin- 
tuosius.

„Mūsų Pastogė“ Nr. 2-31995.1.23. psLS ;
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Prie seno šulinio su liepomis
Kapčiamiestyje paminėtos poeto ir 

žurnalisto Vinco Kazoko 75-sios gimimo 
ir 10-osios mirties metinės.

Recenzuodamas pirmąją (ir, deja, 
paskutiniąją išleistą autoriui gyvam 
esant) išeivijos poeto Vinco Kazoko 
eilėraščių knygą „Sapnų pėdomis“, Jo
nas Aistis, santūriai ją įvertinęs, 
papriekaištavęs autoriui dėl įvairumo ir 
jausminės gradacijos stokos, vis dėlto 
neištvėrė nesušukęs: „Ši knyga kūpa 
nuostabia poezija!“ O mūsų didysis Lyri
kas, kaip žinia, žodžių dykai nelaidė. Ir 
V. Kazokas, matyt, tuo ne tik didžiavosi, 
bet ir gerai įsiklausė. Juolab, kad vertin

gyveno „MP“ redaktorius, rašytojas V. Kazokas ir jo šeima. Namas 
nugriautas 1-995 m.  Nuotr. P. Žalienės.
damas antrąją poeto knygą „Ugnis ir 
žodžiai“, išėjusią 1989 metais jau po 
poeto mirties, kitas ne mažiau autorite
tingas poetasKazys Bradūnas pažymėjo, 
jog V. Kazoko eilėraščiai dar šviežesni ir 
savo išraiška ir forma. Nors, kaip 
pastebėjo poeto žmona Genovaitė Ka- 
zokienė, jos vyras nelaikęs savęs įžymiu 
poetu ir vertino tik apie 30 savo sukurtų 
eilėraščių. V. Kazoko indėlį į egzodo 
literatūrą aukštai įvertino žinomas 
užsienio lietuvių literatūros kritikas A. 
T. Antanaitis, paskyręs jam pusę pusla
pio knygoje „Lietuvių egzodo literatūra“, 
rašydamas apie žemininkų bendra
amžius poetus. Deja, oficialiųjų Lietu
vos literatūros istorikų V. Kazoko pa
vardė nebuvo minima. Tik V. Vanagas 
savo „Lietuvių rašytojų sąvade“ bene 
primąkart paskyrė jam kelias eilutes.

O tuo tarpu V. Kazokas rašė ir spaus- 
dinosi prieškario ^Ateityje“, „Pavasary“, 
„Darbininke“, „Studentų dienose“ ir 
kitur. V. Kazokas laikė save žurnalistu. 
1961 metais jis stojo prie Australijos 
lietuvių bendruomenės laikraščio „Mūsų 
pastogė“ vairo ir su nedidele pertrauka 
stovėjo ten iki pat savo mirties 1984 m. 
Net ir tą lemtingąją spalio 30 d., kada jį, 
iš ėjusį į savo puoselėtą „Kazokynės“ sodą, 
Sidnėjuje ąštiko širdies smūgis, jis tik ką 
buvo pakilęs nuo stalo, ant kurio gulėjo 
nebaigtas eilinis vedamasis „Tiesioginė 
ir netiesioginė kova“. O tokių vedamųjų, 
pasak G. Kazokienės, susidarys du 
nemaži tomai, kuriems ji ieško leidėjų. 
Tai spalvinga, sudėtinga ir net tragiška 
į tolimąją Australiją nublokštų tautiečių 
istorija, atspindėti jų nelengvi likimai. 
Jos autorius buvo vienas tos istorijos 
aktyvių kūrėjų, jos veikiantis asmuo. 
„Mūsų Pastogė“ Nr. 2-3 1995.1.23. p 

Nuo 1949 metų pradžios, kai paklajojus 
po karo suniokotą Vokietiją, tremtinio 
dalia nubloškė į Australiją, jam teko būti 
ir Australijos lietuvių bendruomenės 
krašto valdybos vadovu švietimo reika
lams, ir Krašto valdybos vice pirmininku, 
ir ALB krašto kultūros tarybos lite
ratūrinės sekcijos seniūnu bei tos tary
bos pirmininku. Visur jis buvo karštas 
vieningos Lietuvos - nepaisant ar prie 
Baltijos ji, ar prie Koralų jūros - šalinin
kas, jis visuomet buvo bendradarbiavi
mo su gimtuoju kraštu propaguotojas, 
ne kartą perspėjęs, kokie pavojai tyko 
susiskaldžiusios, supriešintos išeivijos.

Už tai jam teko ir nukentėti: kai kurių 
tautiečių jis buvo apšauktas kolaboran
tu ir Lietuvos priešu, ir net išdaviku. Bet 
tai nepalaužė nei jo dvasios, nei įsitiki
nimų. Jis visados džiaugėsi kiekvienu 
pro geležinę užuolaidą prasilaužusiu tau
tiečiu, kiekviena iš Lietuvos atskridusią 
gera žinia. Ir tą jo džiugesį galima rasti 

ano meto „Mūsų pastogės“ puslapiuose.
Šitą taurų, plačios erudicijos dzūką į 

gimtąją Lietuvą parvedė energingas jo 
tėviškėnas, Kapčiamiesčio vidurinės 
mokyklos abiturientas Jonas Žitkaus- 
kas, kruopščiai su didele atida surinkęs 
gausybę medžiagos apie Mečiūnų ūki
ninko sūnų, Leipalingio progimnazijos 
ir Lazdijų gimnazijos moksleivį, Vytau
to Didžiojo universiteto studentą, ger
manistą, šatrijietį. Ir su visa ja buvo 
galima susipažinti spalio 29 dieną, nu
vykus į Kapčiamiestį,į ten surengtą V. 
Kazoko 75.-ųjų gimimo ir 10-ųjų mirties 
metinių minėjimą. Atvažiavo čia svečių 
iš visos Lietuvos. Tarp jų buvo V. Kazoko 
sesuo Elena ir brolis Ignas, giminės ir 
artimieji, bendramoksliai iš Kauno, Pa
kruojo, Lazdijų, Leipalingio. Iš Vilniaus 
atvyko nedidelė rašytojų delegacija, va
dovaujama Rašytojų sąjungos valdybos 
sekretoriaus V. Sventicko. Be abejo, gar
bingiausia viešnia čia buvo iš Australi

jos atvykusi poeto ir žurnalisto žmona p. 
Genovaitė Kazokienė. Iš profesijos gydy
toja, ji visą savo gyvenimą pašventė M. K 

’Čiurlionio studijoms. Tuo tikslu ji 
keletą kartų net pro geležinę uždangą 
buvo prasiveržusi į Vilnių ir Kauną, be
tarpiškai bendravo su didžiojo mūsų 
dailininko ir muziko seserimis ir kitais jį 
pažinojusiais ir studijavusiais žmonėmis. 
Už savo darbąjiyra gavusi ALB premiją.

Visi svečiai iš karto pateko į gerosios 
Kapčiamiesčio dvasios, buvusios moky
tojos, dabarpensininkėsB.Stocevičienės 
ir J. Žitkausko globą. Jie labai sumaniai 
ir atkakliai vedžiojo mus savo kraštiečio 
pėdsakais, ir svečiai sužinojo apie jį viską, 
ką turėjo žinoti.

Tarp gausių parodos (busimojo muzie
jaus) eksponatų-knygų, laikraščių, žur
nalų, nuotraukų, talpaus amžininkų pri
siminimų tomo ir laiškų- atkreipia 
dėmesį dviejų plačiai žinomų užsienio lie
tuvių leidinių - DBLS savaitraščio „Eu
ropos lietuvis“ ir ALB laikraščio „Mūsų 
pastogė“ - redaktorių K Barėno ir V. 
Kazoko susirašinėjimas. Tie laiškai- šių 
leidinių biografijos: redaktoriai plačiai 
kalba apie savo darbą ir rūpesčius, taria
si, guodžiasi, samprotauja, kritikuoja, o 
kartais ir pasibara. Beje, čia galima 
pamatyti ir „Septintosios pradalgės“ al
manachus, K Barėno ruoštus ir reda
guotus. Juose V. Kazokas spausdinosi. 
Malonu taip pat pastebėti, kad Britani
jos lietuvių „Nidos“ leidykla suteikė 
reikšmingą pagalbą leidžiant V. Kazoko 
pomirtinę eilėraščių knygą „Ugnis ir 
žodis“. Už tą pagalbą nuoširdžiai dėkojo 
poeto našlė.

šeimininkai pirmiausia nugabeno 
svečius į netolimą Mečiūnų kaimą, kur 
prieš 75-rius metus gimė ir augo 
busimasis poetas ir žurnalistas. Gimtojo 
namo nebeliko, bet visą sodybąišsaugojo 
jo sesuo Elena. „Visi bėgo iš to smėlyno, 
į miestus, bagotesnių vietų ieškodami, o 
aš tėvų trobą sergėjau, “-kalbėjo ji. Prie 
šios sodybos, pasak poeto, „Prie seno 
šulinio su liepomis“, brolis Ignas, sesuo 
Elena, kaimynai, mokslo draugai pasa
kojo apie Vincuko (tokiu vardu jį čia 
prisimena) vaikystę ir jaunystę, apie jo 
pomėgius, potraukį knygai, žaidimus ir 
išdaigas. Lazdijų rajono valdytojas G. 
Mockevičius ir Kapčiamiesčio viršaitis 
V. Zinkevičius atidengė prie naujos pir
kios pritvirtintą paminklinę lentą, kuri 
nuo šiol bylos: “Šioje vietoje stovėjusiame 
name gimė ir užaugo Vincas Kazokas, 
poetas, Australijos lietuvių laikraščio 
„Mūsų pastogė“ redaktorius“. Vilniaus 
muzikos akademijos studentai padek
lamavo poeto eilėraščių.

Paskui susirinkusieji pastovėjo Kap- 
čiamisčio kapinėse, kur tarp tėvų kapų 
ilsisi ir Vinco Kazoko urna su dalimi 
pelenų. (Jis buvo palaidotas su pago
niškomis apeigomis ir dalis jo pelenų 
ilsisi Sidnyje, „Kazokynėje“ po lietuvšku 
rūpintojėliu).

Šitą dvigubą V. Kazoko jubiliejų 
tėviškėnai įamžino pasodindami du 
ąžuoliukus, kurie gražiai papildė 
kapčiamiestėnų pradėtą rašytojų alėją.

O vakarop, gausiai susirinkę į 
apylinkės kultūros namus, tėviškėnai ir 
svečiai pagerbė V. Kazoką gražiu ir tu
riningu vakaru. Čia J. Žitkauskas ir p. 
G.Kazokienė dar kartą išsamiai apžvelgė 
V. Kazoko kūrybinę ir visuomeninę veiklą

Pagerbdamos

A. A. POV ILO PROTO
atminimą dešimtose jo mirties metinėse

„Mūsų pastogei“ $ 100 aukoja
Žmona Cecilija ir 

duktė Birutė

Lietuvoje ir Australijoje. Su savo moksle 
draugu po Leipalingio progimnazijos 
klases ir Vytauto Didžiojo auditorijų 
pavedžiojo O. Kniukštienė, O. Siniais 
kienė ir A. Dilys. Čia susirinkusį 
sužinojo, kad studentaudamas V. Ka
zokas buvo žinomę profesoriaus ir 
šviesuomenės veikėjo J. Ereto sekreto
rius. Apie susitikimus Australijoje, apie 
vaišingus globėjus, - Kazokų šeimą, 
papasakojo rašytojas R. Kašauskas ir jo 
žmona istorijos mokslų daktarė V, 
Kašauskienė. Apie poetą ir žurnalistą 
kalbėjo bei savo eilėraščįų skaitė poetas 
ir žurnalistas P. Keidošius. Kapčia- 
miestėnams už reikšmingą tėviškėnui 
atiduotą pagarbą padėkojo Rašytoją 
sąjungos valdybos sekretorius V. 
Sventickas.

„Kazokynės“ kieme. Prie koplyt-
stulpio (iš k.) S. Kasys ir „MP“ red. 
B. Žalys. Nuotr. P. Žalienės.

Skambėjo senų dzūkių dainuojamos 
dar senesnės lietuvių liaudies dainos, V. 
Kazoko eilėraščiai. Vienu jų poetas 
kvietė:

Išeikite, išeikite - ■
Aš nieko neturiu ir nieko jums neduosiu,
Tik vis budžiu tarp rytmečių ir tarp noktu, 
Skinu dienas lyg žiedlapius baltuosius 
Ir skubančion gyvenimo srovėn metu.

Petrus Keidošius
Kančiamiestis-Vilnius

„Europos lietuvis“ -1994.
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^SPORTAS
I I-ji SPORTO šventė

(Tęsinys iš praeito nr.)

KREPŠINIO LAIMĖTOJAI
Vyrų krepšinis 1. Melboumo „Varpas“ I, 
2 Sydnėjaus „Kovas“ 1,3. Melboumo H 
Moterų krepšinis 1. Sydnėjaus „Kovas“ 
1,2. Geelongo „Vytis“ ir Adelaidės „Vytis“. 
Jauniai iki 18 nu 1. Melboumas, 2. Ade
laidė, 3. Sydnėjus.
Jauniai iki 16 nu 1. Melboumas, 2. Ade- 

! laidė, 3. Melboumas H.
Jauniai iki 14 m.: 1. Geelongas, 2.

I Sydnėjus, 3. Adelaidė.
Jaunučiai iki 10 nu 1. Adelaidė, 2. Mel
burnas, 3. Adelaidė II.
Mišrūs iki 18 nu 1. Sydnėjus, 2. Melbour- 
nas.
Mišrūs iki 13 nu 1. Geelongas, 2. Mel
burnas, 3. Sydnėjus.
Mišrūs iki 12 m.: 1. Geelongas, 2. Mel
burnas, 3. Adelaidė.
Veteranai: L Adelaidė, 2. Melboumas.

RINKTINĖS
Vyrų: E. Ragauskas, D. Sadauskas, P. 

Gustafson, P. Šumskas, M. Venclovas, 
’ T. Zdanius, L. Kasperiūnas, C. Zdanius, 
i B. Foster, L. Pocius. Treneris: P. 
I kndriejūnas.

Moterų: N. Opulskytė, M. Jaunutytė, 
i k Petkūnienė, I. Petkūnaitė, R. Rupin- 
] skaitė, D. Didūnaitė, A. Venclovaitė, M.

Vaiduigytė, L. Jablonskytė, I. Ankutė, 
L. Šliogerytė. Trenerė: S. Gustafson.

Jaunių: D. Jaunutis, D. Visockis, P. 
I Malinauskas, A. Jaunutis, A. Luke, A. 
F Firinauskas, L Špokevičius, A. 
. Meiliūnas, K. Levickis. Treneris: M. 
J Afadulaitis.

Henriko Šalkausko medalius, kaip 
ą pavyzdingiausi ir geriausi žaidėjai, gavo: 
, vyrų: B. Foster (Sydn.), merginų: D. 
D Didūnaitė (Sydn.) ir jaunių: D. Jaunutis 
/ (Adel.).Krepšiniorungtyneslabaigražiai 

■ pravedė A Jaunutis ir R. Rupinskaitė.
TENISAS

Teniso varžybas laimėjo: vyrų: A. 
I Lašaitis-Sydnėjus,vyrų dvejeto:broliai 
( k. ir E. Lipšiai - Geelongas, mišrus dve- 

e jetas: D. Antanaitytė (Melb.) ir A. Lipšys 
( (GeeL). Teniso vadovas buvo R. Baskus.

STALO TENISAS
Laimėtojai: vyrų: 1. S. Karazija (Melb.), 

J 2. Č.Dubinskas (Adei.), 3. Pr. Mulevičius 

A Australijos lietuvių vyrų krepšinio rinktinė Nuotr. A. Laukaičio

(Melb.). Moterų: 1. Z. Vabolienė (Adei.), 
2. N. Wallis (Sydn.), 3. A. Petkūnienė 
(Adei.). Moterų dvejetas: Z. Vabolienė ir 
A. Petkūnienė (Adei.). Vyrų dvejetas: Pr. 
Mulevičius (Melb.) ir C. Dubinskas 
(Adei.). Mišrus dvejetas: S. Karazija 
(Melb.) ir N. Wallis (Sydn.). Visas 
varžybas pravedė Z. Vabolienė.

PLAUKIMAS
Laisvu stiliumi 50 metrų:
iki 10 m. S. Sankauskas (Adei.)
iki 12 m. D. Milvydas (Brisb. „Baltija^

iki 14 iri. L. Hoban (Adei.)
iki 16 m. D. Vissockis (Adei.)
Atviras laisvu stiliumi D. Visockis 

(Adei.).
Ne varžybinės plaukimo rungtys buvo 

pravestos ir krūtinės stiliumi ir laimėtojai 
gavo specialius kaspinus. Visas varžybas 
pravedė S. Visockis.

BILIJARDAS
Vyrų varžybas laimėjo Aistis Bieri 

(Sydn.) baigmėje nugalėjęs A. Brown 
(GeeL). Dvejetus laimėjo A. Bieri ir P. 
Šliogeris, abu iš Sydnėjaus. Varžybas 
pravedė V. Lazauskas.

GOLFAS
Vyrų „scratch“ laimėtoju tapo A. Vasil

iauskas (Adei.). Vyrų „stable scratch“ - 
C. Kozicski (Brisb.). Moterų: N. Venclo
vienė (Sydn.). Komandiniai: Melb. „Var
pas“ - S. Levickis, A. Skimbirauskas, S. 
Žiedas ir G-Žemkalnis.

Po golfo varžybų ALFAS valdyba gavo 
neoficialių nusiskundimų, kad koman
dinės golfo varžybos turėtų, būti praves
tos be jokių duodamų forų - “handicap“ ir 
laimėtojai turėtų būti patys stipriausi 
mūsų žaidėjai, kaip kad yra ir kitose 
šventės varžybose. Tas vėliau turės būti 
nuspręsta visų golfo vadovų. Varžybas 
pravedė E. Pocius.

KĖGLIAI
Moterų varžybas laimėjo D. Kamins

kienė (Adei.), vyrų Luke, iki 10m.‘ 
berniukų R. Kaminskas (Adei.). Kitų 
laimėtojų rezultatai nebuvo duoti. 
Varžybas pravedė A. Petkūnienė.

TINKLINIS
Paskutiniuoju laiku tinklinis pas mus 

yra apleistas ir paskiri klubai nesudaro 
net savo komandų. Šioje šventėje buvo 
žaidžiama tik mišrių komandų varžybos

Garbės svečiai Sporto šventės atidarymo metu: Antroj eilėj: buv. ALB 
Krašto V-bos pirm. V. Baltutis, Garbės konsulas K. Lynikas ir D. 
Lynikienė, PLB V-bos pirm. B. Nainys. Prišaky: B. Jonavičienė, Vysk. P. 
Baltakis, Garbės konsulai J. Jonavičius ir V. Šliteris, N. Wallis ir T. 
Šutienė.  Nuotr- A- Laukaičio
ir jas laimėjo Adelaidė. Varžybose daly
vavo ir Melboumo bei Sydnėjaus ko
mandos. Geriausi buvo išrinkti vyrų A. 
Sankauskas (Adei.) ir moterų R. Ra
gauskienė. Varžybas pravedė R. 
Sankauskas.

ATSTOVI SUSIRINKIMAS
1994 metų sporto klubų atstovų susi

rinkime dalyvavo: L Petkūnaitė, A. Jau
nutis - Adelaidė, J. Dagienė, A. Skimbi
rauskas, R. Mickus - Melboumas, P. 
Andriejūnas - Sydnėjus, A. Wiasak ir St. 
Šutas - Geelongas, A. Milvydas - Bris
bane, R, Katauskas - Canberra, V. Strau- 
kas - Tautiniai šokiai, A. Laukaitis - 
ALFAS. Susirinkimui sekretoriavo B. 
Nemeika - Adelaidė. Taip pat buvo gauti 
raštiški pranešimai ir įgaliojimai iš Ho- 
barto ir Perth’o.

Susirinkimą pradėjo ALFAS pirminin
kas A. Laukaitis paprašydamas visus 
atstovus minutės tyla pagerbti visus 
mirusius sportininkus ir vadovus. Pat
virtinus dienotvarkę ir priėmus praeitų 
metų suvažiavimo protokolą, platų veik
los pranešimą padarė ALFAS pirminin
kas, pareikšdamas, kad metų bėgyje 
valdyba turėjo gana daug darbo, ruošian
tis V-jai sporto šventei Lietuvoje, renkant 
aukas ir kt. Iždininkas P. Andriejūnas 
padarė iždo apyskaitos pranešimą ir 
kalbėjo apie rūpesčius dabar, įsigyjant 
visą naują aprangą sportininkams. Spor
to klubų raštiškuose ir žodiniuose 
pranešimuose kuo ne visur buvo tos pa
čios problemos, tai -finansiniai trūkumai, 
nes dabar padaryti pinigų yra sunku, 
kai jaunimo gretos auga ir jais reikia 
rūpintis. Visi pranešimai buvo susirinki
mo priimti.

Pranešimą apie 1995 metų Pas. Liet, 
sporto žaidynes padarė ALFAS pirminin
kas, kuris yra ir šių žaidynių organiza
cinio komiteto Lietuvoje narys. Jis pa
prašė, kad klubai kuo greičiau duotų 
važiuojančių sportininkų sąrašus. Gi 
pirmieji mūsų sportininkai jau vasario 
mėn. skrenda į Kanadą, kur vyks šių 
žaidynių žiemos sporto varžybos. AL
FAS valdybajau padarė naujas ir gražias 
vyrų ir moterų krepšinio uniformas, 
kurių viena kainuoja 85 dol. Daromi 
išeiginiai marškiniai po 25 dol., sporti
niai marškinėliai (T/shirts) po 15 dol., 
ženkliukai ir vėliavėlės. Tas viskas kai

nuos gana daug, todėl ALFAs jau pradėjo 
piniginį vajų ir prašo visus juos paremti. 
Kiek važiuos į Lietuvą, dar nežinoma. 
Jau pradėta derėtis su paskiromis fir
momis dėl kainų. Gauta pasiūlymas ir iš 
Lietuvos oro linijos vadovų ir laukiama 
jų atvykstant į Australiją. Kelionės nu
matomos: pirma birželio mėn. ir antra 
prieš varžybas liepos pabaigoj.

Kiekvienais metais yra renkamas vie
nas ALFAS Garbės narys. Juo tapo 
išrinktas nusipelnęs Geelongo „Vyčio“ 
sporto darbuotojas Liudas Bungarda. 
Sekanti 45-ji sporto šventė įvyks Gee- 
longe ir po jos, kartu su Lietuvių dieno
mis, 1996 metais - Melbourne.

I. Petkūnaitė padarė pranešimą apie 
paskutinę Baltų sporto šventę, kurią la
bai gražiai pravedė Adelaidės „Vyčio“ 
sporto klubas.

ALFAS pirmininkas, padėkojęs 
visiems atstovams už jų klubų gražįą 
veiklą ir pakvietęs visus gausiai daly
vauti 1995 metų sporto šventėje Gee- 
longe, susirinkimą uždarė.

kiti Šventės parengimai
Visa sporto šventė Adelaidėje praėjo 

labai gražiai ir nuoširdi padėka tenka 
visai „Vyčio“ valdybai, vadovaujant jos 
jaunai pirmininkei I. Petkūnaitei, o taip 
pat ir visiems šventės pagalbininkams, 
kurių buvo tikrai daug ir visi dirbo, kaip 
lietuviai sako, Jš visos širdies“.

Šventės metu Muilins galerijoje vyko 
ir iš Lietuvos atsiųsta Vytauto Riaubūno 
sporto medalių kolekcijos paroda. Tai 
buvo įvairių sportinių ženkliukų ir me
dalių labai įdomi paroda, kurią labai 
gražiai parengė ir meniškai pristatė 
Birutė Jonavičienė, kuri ir pati tini 
gausią ir gražią įvairių ženkliukų kolek
ciją.

Be varžybų, prieš atidarymą, buvo 
surengti sportininkų bendri pietūs. Pa
sibaigus oficialiam atidarymui ir pirmo
sioms rungtynėms, Lietuvių katalikų 
centre buvo surengta pradžioje vaikams, 
o vėliau ir visiems susipažinimo ir pa
silinksminimo vakaras. Gi Krepšinio 
stadione nepavargstamai dirbo karštų 
ir šaltų valgių kepėjai, kai atsigaivinimo 
bare, veterano „Boso“ E. Taparausko va
dovaujami, puikiai veikė ištroškusios 
minios gaivintojai, nes salėje buvo karš- 

Nukelta į 8 psl.
„Mūsų Pastogė“ Nr. 2-31995.1.23. psl.7
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Bendruomenės darbų baruose GI I I O\G(» LIETUVIŲ 
Kinžnskinživ kalne

Hobarto padangėje
Spalio 29 dieną ALB Hobarto apylinkės 

lietuviai prisidėjo prie daugelio kitų ben
druomenių švęsti Tarptautinės 
draugystės sienos antrąsias metines. 
Lietuvių bendruomenė buvo pirmoji pa
dovanojusi „akmenį“ šiai sienai. Kadan-. 
gi akmens iš Lietuvos tais laikais nebu
vo įmanoma gauti, menininkas-Linas 
Vaičiulevičius anąkart nuliejo žalvarinį.

Draugystės siena Hobarte yra, kiek 
žinau, vienintelė Australijoj. Ta idėja 
gimė prieš daugelį metų, bet tik prieš 
dvejis metus buvo surasta tinkama vieta 
jai įrengti ir dabar jau yra į ją įmūryti 33 
akmenys, padovanotiįvairių bendruome
nių, visi akmenys turi vienodą įrašą: 
„With friendship from (bendruomenės 
vardas) community“. Siena yra įrengta 
labai geroje vietoje prie įėjimo į 
milžinišką Australijos valdžios pastatą 
ir yra dažnai lankoma ne tik vietinių 
gyventojų, bet ir turistų iš įvairių kraštų. 
Tomis dienomis, kai išpuola kurios nors 
bendruomenės tautinė šventė, prie šios 
sienos iškeliama jos valstybinė vėliava. 
ALB Hobarto apylinkė prie šios sienos 
surengė du trumpus Vasario 16 
minėjimus, kuri>į metu čia plevėsavo 
mūsų trispalvė.

Dvejų metų sienos sukaktuvėms pasi
taikė šalta, vėjuota diena, bet žmonių 
prisirinko daug, tarp jų nemaža lietuvių, 
tik neturėdami pakankamai meninių 
pajėgų, negalėjome varžytis su 
didesnėmis bendruomenėmis, kaip ki
niečių ar filipiniečių. Dėl šalto oro mūsų 
moterys net savo tautinių rūbų negalėjo 
pademonstruoti, o kiniečių slibinas 
rangėsi tarp susirinkusiųjų ir bubno 
garsas dundėjo po visą Hobartą. Fili
piniečiai pašoko savo tautinį šokį, nors ir 
drebėdami nuo šalčio.

Aišku, politikai išnaudojo šią progą 
savo iškalbingumui parodyti.

* * *
Lapkričio 14 dieną Australijos institu

to tarptautiniams reikalams Tasmani
jos skyrius, sušaukė susirinkimą, į kurį 
buvo pakviestos visos trys Baltijos tautų 
bendruomenės. Kalbėtojas buyo Jo Eks
celencija dr. Robert Merrilees, Australi
jos ambasadorius Švedijai ir Estijai.

Nors pakvietimuose buvo pažymėta, 
kad ambasadorius kalbės apie pasikei
timus ekonomikojeir politikoje Baltijos 
valstybėse, jis kalbėjo išimtinai apie Es- 
tijąirtikretiemspalyginimamspaminėjo 
Latviją ir Lietuvą.

^SPORTAS
Atkelta iš 7 psl.

ta ne tik žaidėjams, bet ir žiūrovams. 
Visa šventė baigėsi didingu N. Metų 
sutikimu, kur apie 1000 svečių linksmi
nosi, šoko, gėrė šampaną, kai N. Metus 
sutikus su Lietuvos himnu, naujameti
niais bučiniais dalinosi visi, linkėdami 
laimės ir sėkmės šiuose metuose.

N. Metų dieną, po pamaldų, gražiame 
Woodford parke vyko atsigaivinimo 
gegužinė ir paskutiniai atsisveikinimai.

Antanas Laukaitis

Minėjimo viešnia Imigracijos ir Etni
nių reikalų ministerijos darbuotoja Hi
lary Johnston. Jos pareiga yra tarpi-
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Ambasadorius su Estijos reikalais yra 
labai gerai susipažinęs.

Jis nušvietė visus sunkumus, kurių 
Estija turėjo, kol atsikratė rusų 
kariuomenės. Jo nuomone, tai nėra pil
nas „nusikratymas“, nes tūkstančiai rusų 
armijos karininkų išėjusių į pensiją, yra 
pasilikę Estijoje ir daro jai daug ne
malonumų. Prie jų prisideda apie pusę 
milijono buvusių Sovietų sąjungos 
piliečių, daugiausia rusų, kurie nemoka 
ir nenori mokytis estų kalbos. Kaip buvę 
pavergėjai, jie nori išlaikyti privilegijas, 
kurias jie turėjo okupacijos laikais.

Kaip ir Latvijoje bei Lietuvoje, Estijoje 
rusų kariuomenė paliko baisų gamtos 
užteršimą, kurį pašalinti reikės išleisti 
milijardus dolerių, kurių Estija neturi 
ir kas užtruks gal šimtmečius. Estija 
savo pajėgomis neišgalėtų to įvykdyti, o 
Rusija pagalbos nežada, ją turės suteikti 
Vakarų kraštai.

Politiniai Estija yra pakrypusi į Vaka
rus labiau kaip Lietuva. Jilabai glaudžiai 
bendrauja su Švedija ir Suomija ir gau
na iš šių valstybių daug paramos - 
moralinės ir medžiaginės.

Nors Estijos valdžia susideda daugu
moje iš žmonių gimusių po 1940 metų, ji 
sugebėjo savo išeiviams išlaikyti Estijos 
pilietybę neprarandant pilietybės tų 
kraštų, kuriuose jie gyvena, ir ko Lietu
vos valdžia nesugebėjo padaryti.

Po susirinkimo buvome pavaišinti ska
niais užkandžiais, apelsinų sunka ir 
vynu. Užkandžiaudami ir gurkšnodami 
turėjome progos asmeniškai pasikalbėti 
su ambasadorium, kuris atsakė į daugelį 
mūsų klausimų.

* * *
Lapkričio 26 dieną ALB Hobarto 

apylinkėj atšventėme kariuomenės 
šventę. Nors dalyvių kasmet mažėja, bet 
tie, kurie gali paeiti, visuomet atvyksta.

Pirmininkas Ramūnas Tarvydas ati
darė minėjimą ir tylos minute pagerbėme 
žuvusius kovose už Lietuvą.

Stepas Augustavičius paskaitė paskai
tą paminėdamas kas įvyko su nepri
klausomybės laikų kariuomene ir 
išreiškė nuomonę, kad kareiviais buvo 
ne tik tie, kurie uniformas dėvėjo, bet 
visi, kurie bent kokiu būdu prisidėjo prie 
kovos už Lietuvos laisvę. Taip pat 
paminėjo, kad Lietuvos kariai, kurie 
pasitraukė į Rusiją karui prasidėjus ir 
tie, kurie buvo prievarta paimti į rau
donąją armiją įtraukti 1944-45 metais ir 
išliko gyvi, grįžo į Lietuvą kaip herojai. 
Tie, kurie paliko Lietuvoje ir buvo suor
ganizuoti į savisaugos ar kitokius kari
nius dalinius, ir tie, kurie karo metu į 
tuos dalinius pateko ir 1944 metais pasi
traukė į Vokietiją, buvo visų išsižadėti ir 
net apsigyventi DP stovyklose jiems buvo 
trukdoma.

Kaip ir visuose parengimuose, mūsų 
gabioji muzikantė Elzytė palinksmino 
mus pagrodama klarinetu įsijungusi į 
magnetofono grojamą muziką kaip mu
zikantė orkestro grojančio juostelėje.

ninkauti tarp ministerijos ir etninių gru
puočių, surasti kokie reikalai toms 
grupuotėms reikšmingi, sudaryti pla
nus ir mėginti patenkinti jų poreikius, 
ypač vyresnio amžiaus ir paliegėliams. 
Ji šu-dingai padėkojo mums už pakvie
timą dalyvauti mūsų parengime.

Viešniai baigus kalbėti, bendruomenės 
sekretorius supažindino susirinkusius 
su paskutiniu metu gauta koresponden
cija.

Minėjimą užbaigėme sugiedodami Lie
tuvos himną.

Po to sekė vaišės - iešminė. Vilius 
Bukevičius labai gražiai apdegino „čop- 
sus“ ir kotletus. Stalai buvo apkrauti 
įvairiais priedais ir moterų atneštais 
pyragais. Norinčius paragauti 
„stipresnės“ vaišino Bonifacas Šikšnius. 
Mat, tą dieną jis šventė savo 69-jį gimta
dienį. Juozas Paškevičius, kuris šventė 
savo 72-ąjį gimtadienį prieš keletą dienų, 
irgi užsakė keletą stikliukų.

Pasirodo, kad tarp bendruomenės 
narių yra nemaža gimusių lapkričio 
mėnesį-Algis Taškūnas, Aleksas Kantvi-

Sydnėjaus savaitgalio mokykloje

Sydnėjaus lietuvių savaitgalio mokykla baigė mokslo metus. Nuotrauko
je: mokyklos vedėja J. Masiokienė (stovi pirma iš kairės), tėvai ir vaikučiai.

Nuotrauka J. Lee.

Gruodžio 10 d. Sydnėjaus savaitgalio 
mokykla užbaigė mokslo metus. Mokyk
lai vadovauja Jadvyga Masiokienė. Mo
kinių skaičius nėra pastovus. Metų 
užbaigai jų susirinko šeši, bet mokslo 
metų bėgyje jų buvo daugiau.

Praėjusiais metais mokytoja atostoga
vo Lietuvoje, tad darbas mokykloje buvo

Nuotraukoje matomą kryžių Kryžą 
kalne pastatė Geelongo lietuvių variu 
Geelongo choristai po Dainų šventės. 
Mintį įgyvendino Irta Valodkienė atos-; 
togų Lietuvoje metu. Jį atgabenti ir. 
įtvirtinti padėjo geelongiškis Kajetonas 
Starinskas, kuris jau antri metai vieši 
Lietuvoje.

Kas iš Geelongiškių norėtų prisidėti 
auka prie kryžiaus pastatymo, gali kreip 
tis pas Irtą Valodkienę. Surinkti pinigai 
bus pasiųsti kunigui šventinusiam 
kryžių, kad juos panaudotų bažnyčios 
reikalams.

J. Gailius

Prie kryžiaus Irta Valodkienė ii 
Kaja Starinskas.

las, Stepas Augustavičius ir gal būt ke
letas kitų. Ilgiausių metų linkime jiems 
visiems.

Skaniai pasivaišinę, maloniai pasi
kalbėję, atsisveikinome prižadėdami 
susitikti Vasario 16 minėjime.

S. Augustavičius

VIEŠNIA IŠ LIETUVOS
Šiuo metu Tasmanijoje atostogauja 

Birutė Butkevičienė, Vilniuje leidžiamo 
„Lietuvos aido“ žurnalistė ir atsakinga 
sekretorė. Apsistojusi pas dėdę Joną ir 
dėdienę Antaniną Krutulius Laumes- 
tone, Hobarte viešės pas pussesere 
Reginą Krutulytę. Tasmanijoj išbus sep
tynis savaites.

Birutė pastebėjo, kad Tasmanijos lie 
• tuviai mažai minimi Lietuvos spaudoje. 
Už tai ji nori pasikalbėti su vietos tau
tiečiais ir grįžus parašyti apie mus. Jai 
įdomu, kaip1 mes gyvename, ką galvo
jame apie Lietuvą, kaip dirbome Lietu
vos laisvinimui.

Linkime Birutei smagiai praleisti laiką 
ir susitikti su lietuviais.

lt. Tarvydas

nutrūkęs keliems mėnesiams. Sugrįžusi 
spalio pradžioje ji vėl kibo į darbą, tik 
mokinukai po gana ilgos pertraukos, ne 
visi sugrįžo tęsti mokslo.

Tikime, jog šiais mokslo metais 
mokinukų bus daugiau ir gal visi ištver
sime iki mokslo metų pabaigos.

D. Lee
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Pavykus susirinfciiiias
Lapkričio 27 dieną įvyko antrasis Gee

longo lietuvių bendruomenės susirinki
mas, kurį sušaukė praeito susirinkimo 
prezidiumas Geelongo lietuvių namuose.

Susirinkimą atidarė praeito susirinki
mo pirmininkas V. Bindokas, susikaupi
mo minute pagerbiant žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės karius ir partizanus. Susi
rinkimui sekretoriavo Irta Valodkienė. 
Wndatu komisijon išrinkti: Jūratė 
Vitkūnaitė-Reilly, Stasė Lipšienė, Regi
na Saldukienė, Petras Papreckas ir V. 
Salaviejus.Praeitosusirinkimoprotokolą 
perskaitė sekretorė Irta Valodkienė. Jį 
priėmus eita prie naujos valdybos 
rinkimų. Šį kaltą kandidatų netrūko, 
prirašyta pilna lenta - pasirinkimas ge
riausias. Balsus surinko sekančiai: Sta
sys Šutas-37, Vyt. Obeliūnas-35, Algis

ADELAIDĖS PENSININKŲ KLUBO 
EGLUTĖ

Adelaidės lietuvių pensininkų klubo 
valdyba sėkmingai užbaigus veiklos 
metus, gruodžio 8-tą Lietuvių namuose, 
Norwoode, savo veiklą „apvainikavo“ su- 
ruošdama šaunią metinę Kalėdų eglutės 
popietę. Po karščių oras tą dieną pasi
taikė malonus, tad ir svečių susirinko 
gausus būrys - net 136, neskaitant val
dybos narių ir talkininkų.

Salėn įžengus jutai Kalėdų šventišką 
dvasią. Ilgi stalai, dengti baltom 
staltiesėm, gėlėmis papuoštos žvakės!.. 
Pirmininkas E. Dukas atidarydamas 
popietę pasveikino svečius su Kalėdų 
šventėmis, primindamas klubo veiklą ir 
jos tikslus. ..

Popietės programoje K. Vanagienė 
perskaitė savo kūrybos jumoristišką 
„Senelio laišką“, kurį klausytojai labai

Jubiliejinė auka

Geelongo lietuvių sąjungos klubo val
dyba pernailapkričio mėnesį apsvarstė 

gautus prašymus iš vietos organizacijų 
dėl paramos jaunimui vysktančiam į 
LIETUVIŲ DIENAS Adelaidėje. 
Užbaigdama sidabrinio jubiliejaus me
tus paskyrė sekančią paramą:

Geelongo tautinių šokių grupei 
„Gegutė“ $ 300; Šatrijos skautukams 
palengvinti stovyklos mokestį - kiek
vienam po $ 50 (šiuo metu yra

UTIANISTIMAI KURSAI 
MELBOURNE

Melboumo lituanistiniai kursai, kurie 
' veikia Victorian School of Languages 

apimtyje, šiais metais vyksta Princes 
Hill Secretary College patalpose, Arnold 
Street, North Carlton.

Pirmoji 1995mokslo metų pamoka yra 
i vasario 11 d., šeštadienį, 9.00 vai. ryto.

Pamokos tęsiasi 3 valandas, su pertrau
ka.

Į kursus priimami gimnazistai bei 
suaugusieji, įskaitant lietuviškai 

ALDONAI INKRATIENEI
mirus

nuoširdžiai užjaučiame vyrą Joną Inkratą ir jos artimuosius
Broni Ropienė. Hilda ir Ignas Vait

Kisielis - 32, Vytas Breneizeris - 30, 
Stasė Lipšienė - 28, Vincas Salaviejus - 
28, Irta Valodkienė - 26, Lilija 
Obeliūnienė - 26, Angelė Bungardaitė- 
Freemantle - 24. Kandidatais liko Irena 
Skerytė-Luscombe (23), Pranas Saldu- 
kas, (19) Otto Schrederis (18) ir Regina 
Skerienė (17).

Diskusijų buvo daug ir įvairių, tam ir 
susirinkimas, kad nariai galėtų pareikš
ti savo nuomonę ir pageidavimus. Susi
rinkime dalyvavo 39 asmenys, jis praėjo 
geroje ir darbingoje nuotaikoje. Susirin
kimo pirmininkas V. Bindokas padėkojo 
buvusiai valdybai už nuveiktus darbus, 
o naujajai palinkėjo darbingų metų. Su
sirinkimas uždarytas sugiedant Lietu
vos himną.

Juostas Gailius

šiltai priėmė. Po to G. Vasiliauskienės 
vadovaujamas moterų oktetas padaina
vo „Šią naktį per naktį“ (liaudies dainą), 

Sekė mane šiokią“(muz.Tallat-Kelpšos). 
B. Gorbulskio duetą „Žemė gintarinė“ 
išpildė A. Kaminskienė ir A. Umevič- 
ienė. Sekė giesmės „Lopšinė“ ir „Dievo 
gimtinė“ (abi A. Mikulskio). Vėliau visi 
dalyviai giedojo Kalėdų giesmes „Gul 
šiandieną“, „Tylioji naktis“ ir „Tyli nak
tis“.

Programą užbaigus klebonas kun. J. 
Petraitis palaimino vaišių stalą, o 
pirmininkas E. Dukas visus pakvietė 
vaišintis

Nuoširdus dėkui Klubo valdybai už 
malonią popietę, o valdybos ponioms ir 
jų talkininkėms už vaišių paruošimą.

Ona Baužienė, 1UM

užsiregistravę tik du, tai viso - $ 100); 
Geelongo lietuvių kryžiui Kryžių kalne, 
(suorganizavo Irta Valodkienė būdama 
Lietuvoje) - $ 100; „Mūsų pastogė“ 
laikraščiui - $ 300; „Tėviškės aidai“ 
laikraščiui - $ 300; Geelongo lietuvių 
radijo valandėlei 3YYR - $ 50.

Savo nariams klubas organizavo 
išvyką į Melboumą apžiūrėti pagar
sėjusį CROWN CASINO.

Sąjungos klubo valdyba

nemokančius. Veikia dvi klasės, vadina
mos Years 7-10 ir VCE (Yrs. 11-12). 
Years 7-10 klasėje mokiniai arba tobuli
nasi lietuvių kalboje su tikslu pereiti į 
VCE (brandos atestato) klasę, arba šiaip 
mokosi lietuvių kalbos savo asmeniš
kiems poreikiams patenkinti.

Victorian School of Languages (Prin
ces Hill) tel.: 416 0641

Mokytojos: L Arienė, tel.: 850 7248 
Dr. R. Švambarienė, tel.: 555 6204

NUOMONĖS IR PASISAKYMAI
Kas tie „nepriklaiisomybininkai“?

Pakviestas iš JAV į Lietuvių dienas 
Adelaidėje prof. A. Štromas savo paskai
toje labai stengėsi įteigti tendencingą, 
dabar plačiai Lietuvoje reklamuojamą 
mitą, jog okupacijos metais beveik visi 
buvome konformistai, visi lygiai 
susitepę. Komunistų, girdi, nuo 1950 
metų Lietuvoje nelikę. Jie taip pat tapo 
rezistentais, tik skirtingais negu tikrie
ji, dirbo Lietuvai. Teoretiškai vertinant, 
tai grynai ideologinis lozungas, kurio, 
deja, negalima nei įrodyti, < nei pa
neigti. Praktiškai žvelgiant, žmonių 
patirtis ir faktai neginčijamai patvirti
no šios mafijinės grupuotės kaip pikty
binio auglio tautos kūne ardomą; ą veik
lą.

Represinio aparato darbuotojai, o 
dangau, pasirodo irgi liepsnoję meile 
Lietuvai, tik nedrįsę nusiimti užsidėtos 
kaukės, ir norėję- ramiai bei sočiai 
nugyventi savo amželį, netikėję, jog 
SSSR sugrius. Rezistentus persekioję 
todėl, kad „patys jau negalėjo būti tokie 
kaip mes...“ Tai iš piršto išlaužti teigi
niai, nes nėra nė mažiausių įrodymų, 
kad mintis apie nepriklausomybę būtų 
bent kartą jiems atėjusi į galvą. Įdomu, 
ar į šią „nepriklausomybininkų“ kate
goriją buvo įtraukti ir tokie sadistai, 
kaip Marta vičius, Rimkevičius, Ražaus- 
kas, Todesas ir kt.? P. Štromui kažkodėl 
labai svarbu buvo pabrėžti, jog ši meta
morfozė įvyko po 1959 m. Išties, Sta
linui mirus, klaikiuose kazematų 
požemiuose anuomet jau netraiškė 
■sąnarių, nemušė vieliniais bizūnais, 
nelupinėjo nagų, nepjudė šunimis, ne
spardė, o taikė “pažangesnes tardymo 
priemones“. Manau, svečiui žinomi fak
tai, kai, palyginti neseniai nusipelnę 
mūsų mokslui, kultūrai ir tautai as
menys buvo pakišti po traukinio ratais, 
prigirdyti upėje, pastumti po 
sunkvežimiu, nutildyti beprotnamyje, 
paveikti psichologiškai ar medi
ciniškai...O kas šiandieną atseks lemtį 
tų mažai kam žinomų žmonių, kuriuos 
vienaip ar kitaip nutildė Felikso „saka
lai“? Apie išvarymą iš Lietuvos į užsienį 
žinau tik vieną faktą. Tačiau norint 
užsitarnauti tokią „nemalonę“, reikėjo 
būti didžiai nusipelniusio tėtušio ar 
globėjo vaikeliu.

Dabar šiek tiek apie J. Markulį-Erelį. 
ši figūra buvo mums pristatyta paties 
išdaviko pramanytu savo asmens 
įvaizdžiu be jokių komentarų. Todėl 
klausytojui teko priimti tai kaip tikrą 
pinigą. O gausūs spausdinti šaltiniai 
rezistencijos klausimais, paremti do
kumentais iš KBG archyvų, byloja vi
sai ką kitą. Buvo pasakyta, jog po 1949 
m,,kai į Sibirą išgriauta ko ne ketvirtis 
milijono tautiečių, vienas iš Pasiprieši
nimo sąjūdžio vadovų-, J. Markulis, nu
tarė nacijos gelbėjimo tikslais išduoti 
priešui ginkluotą rezistenciją. Iš tikrųjų 
toks faktas buvo, bet žymiai anksčiau, 
ojo užmačia-judošiška. 1946 m., pagal 
MGB kruopščiai parengtą planą, 
parsidavėlis Erelis sušaukė steigiamąjį 

įkurti Vyriausiąjį Ginkluotų Pajėgų 
Štabą, pavaldų BDPS, taigi Markuliui, 
Kaip vėlesni įvykiai patvirtino, ši cen
tralizacija buvo reikalinga sėkmingam 
rezistencijos likvidavimui vienu ypu, 
būtent per Lietuvos partizanų junginių 
vadų suvažiavimą 1947 m. sausio mėn. 
Perdėm didelis Erelio entuziazmas 
veikti, oypačgebėjimasnugalėtikliūtis, 
kurios dažnai atrodė neįveikiamos, kai 
kam kėlė įtarimą. Sąskrydis atidėtas 
kelioms dienoms ir perkeltas į kitą vie
tą be Markulio žinios. Tuo būdu išveng
ta didelės nelaimės, nes anksčiau nu
matyta vieta jau iš vakaro buvo ap
supta KGB kariuomenės. Skaudžiau
siai nuo Erelio nukentėjo Žemaitijos, 
kovotojai, nes jie ilgiausiai nenorėjo 
patikėti to „patrioto“ niekšingumu. Jis 
įtraukė į pogrindžio veiklą daug mūsų 
inteligentijos, o vėliau juos pražudė. 
Pagal KGB operatyvinį planą steigė 
Vakaruose BDPS delegatūras iš tau
tiečių, nepritapusių prie VLIKo ir kitų 
už laisvę kovojančių lietuviškų organi
zacijų užsienyje. Siuntė klaidinančią 
informaciją, siekiant dezorientuoti vi
suomenę, o ypač VLIKą remiančias 
užsienio tarnybas, dėl padėties Lietu
voje. Markulio parinkti, o gen. Sokolūvo 
paruošti provokatoriai, apsimetę par
tizanais, buvo permetami į Vakarus. 
Jie turėjo užduotį infiltruotis į įvairias 
VLIKo instancijas. Užsimota žūt būt 
VLIKą sužlugdyti ar bent suskaldyti. 
Manau, kad dar ne visi Erelio „nuopel
nai“ iki šiol atskleisti. Ateitis viską 
išaiškins.

J. Markulis buvo mano profesorius. 
Pokaryje ir humanitarams teko iš
klausyti „Civilinės gynybos“ kursą. Stu- - 
dentams, ypač merginoms, jis labai 
imponavo: išvaizdus, auksaburnis, 
šmaikštuolis, dažnai pažerdavo tokio 
linksmo sąmojaus okupanto ar savųjų 
renegatų adresu, kad mes laukte lauk
davome jo paskaitų. Žinojome, kad pro
fesorius yra svarbus asmuo Lietuvos 
pogrindžio veikloje ir tai nekėlė mums 
įtarimo - buvome geltonsnapiai fuk- 
siukai, nesuvokiu kaip ir kur pipirai 
dygsta.

Neseniai skaičiau, jog Markulį dar 
1941 m. politbiuras įžvelgė tinkamu 
pogrindžio judėjimui skaldyti. Todėl vi
sai tikėtina jog jau 1944 m. jis buvo 
tikras radinys KGB organams ir galbūt 
išdavystėmis užbaigė LLA gyvavimą, 
nes buvo jos Tarybos narys.

Buvo juokinga, graudu ir apmaudu 
klausytis tautiečių audringų aplodis
mentų. Negi taip užliūliavo paskaitos 
pradžioje išsakyta liaupsė, kad dau
giau jau nieko nesinorėjo girdėti? O ir 
su Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mo periodu susiję įvykiai bei žmonės 
taip pat pavaizduoti kreivame veidro
dyje. Bet apie tai gal kas kitas parašys.

Janina Maiijauskieni

Bendro Demokratinio Pasipriešinimo 
Sąjūdžio suvažiavimą, dalyvaujant 
partizanų dalinių atstovams. Nutarta
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I B TARYBOS SESIJA, BALIO 
SEIMAS, ALT'os KONGRESAS 

Jurgis Janušaitis

lOMETįJ BE POVILO PROTO

Dėdės Šamo žemėje lietuviškoji veikla 
nerodo dar nuovargio žymių. Vasarą 
vyksta įvairios jaunimo stovyklos, stu
dijų savaitės, ideologinės organizacijos 
ruošia suvažiavimus, įdomias politines, 
visuomenines svarstybas. Taigi dirbame. 
O kai ateina ruduo, prasideda nauja 
veikla - organizacijų susirinkimai .kultū
rinės veiklos spinduliavimas. Ypač tai jau
čiama didesniuose lietuvių telkiniuose.

Šio rudens svarbiausiais įvykiais ten
ka laikyti JAV LB XTV-tosios Tarybos 
suvažiavimą Washington DC/ 
Baltimorėje, Bendro Amerikos Lietuvių 
šalpos Fondo-BALFO jubiliejinį Seimą 
ir XII-tąjį Amerikos Lietuvių Kongresą 
Čikagoje.

JAV LB XTV Tarybos sesija vyko 
rugsėjo mėn. 17-18 d.d. Prieš tai, rugsėjo 
mėn. 16d. JAV LB Krašto Valdyba su
ruošė politinį seminarą, kuriame daly
vavo iš Lietuvos Seimo atstovai - G. 
Kirkilas ir G.Vagnorius. Iš spaudos 
pranešimų matyti, kad šiame sulėkime 
dalyvavo ir visa eilė žymių amerikiečių 
ypač ekonomistų. Rengėjų teigimu tokie 
sulėkimai naudingi, parodo išeivijos jėgą, 
rūpestį savo Tėvynės reikalais, o ameri
kiečiai arčiau pažįsta, įvertina dabartinės 
Lietuvos problemas. Čia tektų pridėti, 
kad tokių konferencijų LB jau yra su
ruošus! keletą, svarstyta aktualių klau
simų su Lietuvos valdžios atstovais, 
tačiau, kiek juntama, dar mažai naudos 
tebūta iš pasitarimų. Gal ateityje tai 
išryškės.

LB XTV-toji Taryba buvo išrinkta šių 
metų pavasarį. Išrinkta 60 Tarybos 
narių, iš jų pusė visai nauji, niekada
Taryboje nedirbę. Sesijoje dalyvavo iš 
viso 60 atstovų. Taryboje turi dalyvauti 
ir apygardų pirmininkai su balsavimo 
teise. Bet, atrodo, devyni Tarybos nariai 
sesijoje nepasirodė.

Per dvi dienas Taryba, atskirose komi
sijose, svarstė LB būsimos veiklos pla
nus, aptarė praeitos Tarybos veiklą ir 
išrinko naujus KV organus. Praėjusios 
Tarybos prezidiumas, vadovaujamas 
Vytauto Kamanto, iš anksto apklausęs 
Tarybos narius, Sesijai pateikė labai 
plačią programą - įvairūs Tarybos pre
zidiumo, KV, įvairių komisijų praneši
mai užėmė labai daug laiko. Net 47 
klausimai buvo patiekti Tarybai aptarti 
einamuose reikaluose. Bet Tarybos se
sija buvusi darbinga, aptarta daug at
eičiai naudingų klausimų, priimta nu
tarimų, tik, kad juos kas vykdytų!

Tarybos dėmesio centre buvo JAV LB 
KV pirmininko-ės rinkimai ir naujo pre
zidiumo sudarymas.

Į KV kandidatavo didelę bendruo
meninės veiklos praktiką turintis, įvai
rias aukštas Bendruomenėje pareigas 
ėjęs Vytautas Kamantas. Jo kandidatūrą 
rėmė spauda. Tačiau sesijoje tarybos 
narių tarpe agitaciją vedė pora buv. KV 
narių už adv. Reginą Narušienę. Bal
savimo metu . JAV LB KV 
pirmininke ir buvo ji išrinkta. Adv. R. 
Narušienė buvusioje KV ėjo vicepir
mininkės pareigas. Prezidiumas buvo 
išrinktas iš Los Angeles LB narių.

Po sesijos spaudoje pasirodė įvairių 
vertinimu, o kai kurie korespondentai
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sesiją ėmė vadinti „istorine" už tai, kad 
pirmą kartą JAV LB KV pirmininke 
buvo išrinkta moteris. Ar dėl to sesija 
„istorinė“, kai kurie rimti bendruome- 
nininkai net suabejojo.

Naujoji KV pirmininkė Čikagoje, Le- 
monte padarė visuomenei pranešimą 
apie būsimą veiklą. Iš planų neatrodo, 
kad naujosios valdybos veikla daug kuo 
skirsis nuo buvusiųjų, nors prieš sesi
ją pasirodė nuomonių, kad reikia ieškoti 
veiklai „naujų metodų“. Pamatysime. Tik 
gal naujoji pirmininkė stipriai pasuks 
vairą į bendradarbiavimą su Lietuva, ką 
rodė ir buvusioji valdyba, ypač Visuome
ninių reikalų Taryba.

Sesijos metu paaiškėjo, kad beveik pusė 
Tarybos narių neskaito lietuviškosios 
spaudos, Pasaulio lietuvio, Draugo. O 
visuomenininkai vis tik spauda turėtų 
domėtis, ją remti.

Ši Tarybos sesija suženklino būsimos 
veiklos kryptis ir linkėtina, kad Taryba 
sėkmingai vykdytų LB naudingus ir 
išeivijai būtinus darbus. Pažymėtina, kad 
Tarybos sesijoje vienas narys bandė riks
mu kaltinti PLB už „Lietuvos kovų ir 
kančių istorija“, kurią jis degino New 
Yorke, bet prezidiumo buvo paprašytas 
nutilti ir sesijos dalyviai neparodė jokio 
tam dėmesio, ką jis ir pats pripažįsta.

BENDRO AMERIKOS LIETUVIŲ 
ŠALPOS FONDO - BALFO istorinis ju
biliejinis Seimas, minint BALFO veiklos 
50-ties metų sukaktį, įvyko Čikagoje, šv. 
Kazimiero vienuolyno auditorijoje, 
1994m. spalio mėn. 22-23d.d.

Seimą ruošė Balfo valdyba su direk
torių pagalba. Seimo programa gana
įvairi, plati, apimanti Balfo veiklos penkis 
dešimtmečius. Balfaš buvo įsteigtas 
Amerikos Lietuvių Tarybos pastango
mis prieš penkiasdešimt metų. Balfas 
buvo ta gailestingoji ranka, kuri šelpė 
tremtinius stovykloje pokario metais, 
vėliau labai daug prisidėjo prie išvietin- 
tųjų persikėlimo ir apgyvendinimo Ame
rikoje, sudarė galimybes atvykti į šį kraš
tą giminių ir artimųjų neturintiems. Visą 
Lietuvos okupacijos laikotarpį Balfas 
siuntė įvairiais keliais pagalbą į okup. 
Lietuvą! tolimą Sibirą, į Lenkiją ten gy
venantiems lietuviams. Okupantų buvo 
žiauriai puolamas Balfas už pagalbą 
vargstantiems Lietuvoje ir Sibire.

Balfas ir dabar atlieka didelę šalpos 
misiją. Remia Vasario 16 gimnaziją, siun
čia įvairią pagalbą į Suvalkų trikampį, 
tai pat padeda iš Lietuvos atvykstan
tiems ir Lietuvoje tremtiniams, politi
niams kaliniams, našlaičiams. Balfas 
tvarkosi demokratiškai, išrenkami di
rektoriai, valdyba. Jau daugelį metų 
Bal fili vadovauja energingoji pirmininkė 
Marija Rudienė.

Kasmet vykdomi Balfo vajai visoje 
Amerikoje, surenkama gana daug aukų, 
kurios įgalina Balfo tolimesnę veiklą.

Taigi šiame sukaktuviniame Balfo sei
me buvo aptarta šakota veikla, papla- 
nuota veiklos ateitis, padėkota aukoto
jams, rėmėjams ir ilgamečiams Balfo 
darbininkams.

Seime paskaitą skaitė Balys Gajaus
kas, buv. politinis kalinys, o dabar Seimo 
narys. Jis plačiai aptarė Lietuvos poli- 

Sakoma, kad geriausias gydy
tojas esąs laikas, nes jis išgydęs 
visus skausmus. Bet ar tikrai 
taip? Ar galime užmiršti į 
Amžinybę iškeliavusius mums 
mielus artimuosius - šeimų 
narius, bičiulius, mokytojus?.. 
Ne!.. Jie bus su mumis iki mes 
būsime - atsimenami ir mylimi.

Bet laikas bėga, nesustab
domai!.. Štai jau 10 metų kai savo 
tarpe nebeturime a. a. Povilo Pro
to - šeimos tėvo, susipratusio li
etuvio. Jį prisimindama gedi 
našlė Cecilija, dukra Birutė, 
sūnus Kęstutis. Prisimena jį ir
Sydnėjaus lietuvių bendruomenė, kurios aktyviu nariu jis buvo daugelį 
metų.

Povilas Protas gimė 1909 m. birželio 10 d., Salantuose. Baigęs 
vidurinį mokslą studijavo ekonomiką Kauno Vytauto D. Universitete. 
1933 m. baigė Karo mokyklą ir kaip vyr. leitenantas dirbo Auto 
rinktinėje, rinktinės vado pavaduotoju. 1934 m. sukūrė šeimą su 
Cecilija Valančiūnaite.

Vokiečių okupacijos metais Povilas veikė pogrindyje - Kęstučio 
organizacijoje, 1944 m. įstojo į Vietinę Rinktinę Utenos kuopoje ir 
vadovavo II-jam būriui. Vienose kautynėse su raudonaisiais partiza
nais buvo sunkiai sužeistas. Kiek pasveikęs, drauge su šeima, pasi
traukė į Vokietiją.

Karui pasibaigus, mokytojavo Seedorfo lietuvių gimnazijoje, moky
tojų kursuose. 1949 m. atvyko į Australiją, pastoviai įsikurdamas 
Sydnėjuje. Aktyviai dirbo lietuviškajame gyvenime: buvo ALB Sydnėjaus 
apylinkės valdybos nariu, ALB Krašto valdyboje, Tautos Fondo 
atstovybėje, neskaitant kitų, mažesnių pareigų.

Labai mėgo dainą, tad ilgus metus dainavo Sydnėjaus lietuvių cho
ruose. Priklausė Skautų Židiniui.

A. a. Povilas mirė 1985 m. sausio 21 d.
10-čio sukaktį minint prisimename a. a. Povilą Protą, o jo Šeimai ir 

artimiesiems reiškiame užuojautą, minint šią netekties dieną.
B.Ž.

tinę padėtį ir nuoširdžiai įvertino il
galaikę Balfo veiklą, paramą, ką esą 
patyrę ir politiniai kaliniai.

Seimas vyko visada įprastine tvarka - 
sveikinimai, pranešimai, direktorių 
rinkimai, pažmoniai, banketas, iškil
mingos pamaldos.

Seimas praėjo darbingoje nuotaikoje, 
pasiryžta dar daug metų dirbti pade
dant esantiems neviltyje, varge ir pagal

bos reikalingiausiems-Balfas nepolitikuo
ja, jis po savo sparnais glaudžia visų 
įsitikinimų, pažiūrų, religijų žmones, už 
tai Balfas susilaukia visuomenės nuošir
džios paramos. SĖKMĖS BALFUI!

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRE
SAS, jau dvyliktą kartą ruošiamas 
Amerikos Lietuvių Tarybos pastango
mis, įvyko 1994m. spalio mėn. 29-30 d.d. 
Čikagoje, Lietuvių kultūros Balzeko 
muziejuje. Kongreso išvakarėse atsto
vai dalyvavo susipažinimo ir pabendravi
mo vaišėse. O sekančias dvi dienas vyko 
Kongreso darbo posėdžiai. Kongreso 
šūkis: Visi vieningai dirbkime kartu su 
Tauta Lietuvos gerovei. Kongrese spe
cialius pranešimus padarė dr. Kazys 
Bobelis, LR Seimo užsienio reikalų 
komisijos pirmininkas, Altos garbės 
pirmininkas; LB ambasadorius Wash
ingtone DC dr. Alfonsas Eidintas ir apie 
Amerikos pabaltiečių veiklą - dr. Jonas 
Genys, ALT atstovas Washington DC.

Kaip žinia, ALT buvo įsteigta 1945m. 
Ji nepaprastai daug dirbo, kad JAV įsi
leistų tremtinius iš Vokietijos, per visą 

.savo veiklą politinėje srityje palaikė

Lietuvos kariuomenės kari - 
ninkas P. Protas, apie 1936-40 m.

glaudžius ryšius su JAV valdžiom ir 
rūpinosi Lietuvos nepriklausomybės at
gavimu. Tik Lietuvai nepriklausomybę 
atgavus, ALT veikla kiek aptilo, bet 
nesustojo, ką rodo ir šis Dvyliktasis 
Amerikos Lietuvių Kongresas, kurio 
metu vyko ir ALT 54-tasis suvažiavimas.

Kongreso išsamų 5-rių metų veiklos 
pranešimą padarė dabartinis ALTO 
pirmininkas Gražvydas Lazauskas.

Kongresas praėjo darbingoje nuotaiko
je, išklausė skyrių ir kitų komisijų veik
los pranešimus, priėmė eilę nutarimų ir 
pasiryžo politinį darbą tęsti, nes Lietu
vos problemos buvo, yra ir bus. Prašoma 
ALT veiklą remti aukomis.

Kongreso metu vyko pamaldos, šau
nus banketas, nestokota gražaus paben- 

‘ dravimo. Linkėtina ir ALT sėkmės dar
buose! , . .

JAV lietuvių telkinius ir šį rudenį gau
siai lankė tėvynainiai iš Lietuvos. Muzi
kantai, dainininkai keliauja per telki
nius, savo pasirodymus ruošia net ma
žose salėse, nes atrodo, kai kur publika 
pradeda nusivilti išgarsintais „dainų ir 
muzikų karaliais“. O politikų kelionės! 
Kiti jau po keletą kartų atvyksta, kalba 
apie „padėtį Lietuvoje“, nors tą padėtį 
žmonės gerai pažįsta. Visuomenėje vy
rauja nuomonė - geriau ministerial, Se
imo atstovai, politikieriai sėdėtų Lietu
voje, dalyvautų Seimo posėdžiuose, rim
čiau spręstų Lietuvos žmonių sunkią 
būklę,onepramogautų svetingoje Ameri
koje. Gal šie teiginiai turi ir pagrindo!!!.
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Melbourne apylinkes 
1995 m. parengimų kalendorius

Vasaris

TERORIZKMAMA IR NAIKINAMA LIITLA A 
(1938-1991)

. Al JI Melbourne* apylinkės 
pirmininkas

1 16-ta
1

Konsulų ir politikų priėmimas 
6.00 vai. vakaro - 8.00 vak.

Lietuvių namų Jubiliejinėje salėje

1 19-ta
1

Nepriklausomybės šventės minėjimas 
prasidės 2.15 vai. p.p.

Lietuvių namų koncertų salėje

1 26-ta
1

Katalikių moterų draugijos meti
nis narių susirinkimas

Moterų seklyčioje

| 28-ta
1

Užgavėnių blynų vakaras 
(ruošia sporto klubas Varpas)

Lietuvių namų Jubiliejinėje salėje

| Kovas 
| 5-ta Kaziuko mugė 

Šaulių metinis susirinkimas Bendruomenės menėjej 19-ta
Bendruomenės metinis susirinki
mas ir naujos valdybos rinkimai

Bendruomenės menėje

j 26-ta Socialinės globos moterų draugijos 
metinis narių susirinkimas

Moterų seklyčioje

I Balandis
1 19 iki 23 Džiugo tunto stovykla
1 30-ta
1 Gegužis

Katalikių moterų draugijos popietė Moterų seklyčioje

| 14-ta 
1

Motinos dienos minėjimas 
(ruošia parapijos mokykla)

Koncertų salėje

| Birželis 
( 4-ta Pabaltiečių dainų koncertas Lietuvių namų koncertų salėje
| 18-ta
|

Išvežimų minėjimas (ruošia kariai 
Ramovėnai)

Koncertų salėje

| Liepa
1-ma Parapijos choro uždaras pobūvis Klubo patalpose
2-ra Džiugo tunto laužas Koncertų salėje
9-ta Valstybės šventė Koncertų salėje
Rugpiūtis
5-ta Damos Sambūrio vakaronė Jubiliejinėje salėje

1 12-ta Katalikių moterų draugijos metinė 
įšventė

Jubiliejinėje salėje

| Rugsėjis
Į 10-ta Australijos lietuvių fondo metinis 

narių susirinkimas
Bendruomenės menėje

Į 17-ta Džiugo tunto sniego iškyla 
Socialinės Globos moterų draugi
jos popiete

Moterų seklyčioje

| 23-čia Melboumo lietuvių klubo metinis 
narių susirinkimas

Jubiliejinėje salėje

j 24-ta
Katalikių moterų draugijos popietė Moterų seklyčioje

Spalis
Į 7-ta TALKOS metinis susirinkimas Jubiliejinėje salėje

Lapkritis 
j 26-ta Kariuomenės šventės minėjimas Koncertų salėje
1 Gruodis
1 2-ra Džiugo tunto metinė sueiga Jubiliejinėje salėje
I 3-čia Dainos Sambūrio metinis koncertas Koncertų salėje
| 17-ta Mokslo metų užbaigimas Koncertų salėje
Į 31-ma
1

Naujųjų metų balius (ruošia Mel
boumo lietuvių klubas)

Jubiliejinėje salėje

i Sausio 96
| 1 iki 7-tos Džiugo tunto stovykla Paulius Jokūbaitis

Mums gerai pažįstamas J.P. Kedys, 
žurnalo News Digest-International 
leidėjas ir redaktorius išleido vertingą 
knygą „Terorizuojama ir naikinama Lie
tuva“. Knygos turinį sudaro istorinių 
faktų konstatavimas ir lietuvių tautos 
reagavimas - kova už laisvę viduje ir 
išeivijoje. Daug istorinės medžiagos 
surinkta, kas vyko Lietuvoje per 
tą pusšimtį metų. Nemažiau medžiagos 
pateikta ir apie tai, kaip buvo kovojama 
išeivijoje. Knygos apimtis plati ir įdomi, 
parašyta lengvai skaitomu žurnalisti
niu stiliumi, skaitai ją tartum kokią apy
saką. Dėl žinių ir įvykių gausumo ją 
būtų galima pavadinti maža enciklope
dija.

Iki šiol tokios knygos, kuri mėgintų 
viusotinai apimti mūsų tautos tragediją, 
neturėjome. Medžiagos parinkimas ir 
išleidimas pareikalavo ilgo ir didelio 
darbo. JJ-Kedys turėjo tvirtą tikėjimą, 
kad Sovietų Sąjunga subyrės ir Lietuva 
prisikels. Ta jo kova su Sovietų Sąjunga 
jam ir padėjo surinkti tągausiąmedžiagą, 
kuria jis šioje knygoje pasinaudojo. Da
lis medžiagos yra atspausdinta kaip san
trauka anglų kalba. Be abejo, būtų ge
riau, jei būtų atspaausdintas ir visos 
knygos vertimas.

J.P. Kedys sugebėjo pasikviesti sau 
gabius ir labai reikalingus padėjėjus, 
kurie papildė šio veikalo turinį, nušvies- 
dami tamsius tautos horizontus. Knygo
je dalyvauja R. Grunskis - „Lietuvos 
gyventojų deportacijos 1940-52“; A Bub
nys -,Nacių okupacijos režimo politika 
1941-1944 m.“ ir „Lietuvių antinacinė 
rezistencija 1941-1944 m.“; dr. J. Ja

saitis-„Lietuvių 
tauta ir tautinės mažumos“; K. Budgi- 
nas - „Diplomatinės kovos dėl Mažosios 

Lietuvos“; Algirdas Budreckis - 
„Amerikos lietuvių taryba“; Mjr. Balys 
Raugas - „Lietuvos batalijonai Vokieti
joje“; Antanas Kramilius - „Vietinės 
rinktinės tragedija“; Balys Raugas Rie
tuvių-karių veteranų sąjunga Ramovė“; 
Vytautas Patašius - „Vladas Putvinskis 
- Liet. Šaulių sąjungos kūrėjas“.

Teigiamą įspūdį daro fotografijos, 
žemėlapiai, o taip pat dainos ir eilėraščiai, 
kurie išreiškia viltį, skausmą ir sva
jones. Publicistinis pasakojimo stilius 
patraukia skaitytoją, gi knygos turinys 
senajai kartai gyva istorija. Perskaičiau 
knygą su dideliu įdomumu.

Tarp kitko tenka pasakyti, kad auto
rius nepagailėjo skaudžios kritikos tiems 
sovietiškiems inteligentams, kurie 
skubėj o „įlįsti į valdžią“, į bankus, užimti 
kitus svarbius valstybėje punktus, pirš
to nepridėję prie nepriklausomybės at
gavimo, šiandien pilaitėse gyvena.

J.P. Kedys šioje savo knygoje sukaupė 
didelės vertės medžiagą apie politinius 
įvykius, sąlygojusius Lietuvos ir kitų 
valstybių nepriklausomybės praradimą, 
ir pagaliau, apie sovietiškos imperijos 
laipsnišką silpnėjimą ir galutinį žlugimą. 
Knygą pradeda trumpa, bet svarbia įžval
ga į Lietuvos valstybės istoriją, tuo būdu 
parodo Lietuvą ir iš tolo, kaip seną 
egzistuojančią ir kovojančią tautą dėl 
savo nepriklausomybės. Čia jis įterpia ir 
Vilniaus klausimą ir Lenkijos ultima
tumą Lietuvai, primindamas, kad Len
kija niekada Lietuvai nelinkėjo nieko 
gera. Toliau J. Kedys rašo apie „plataus 
masto partizanineskovas“ ir „Pogrindžio 
disidentinę veiklą 1956-1985“, iš kurios 
kaip tik ir kilo tvirta tautos dvasia priešin
tis pavergėjui iki pergalės. Išeivija gyvai 
jautė partizanines kovas ir dėjo visas 
savo pastangas padėti tautai išsilaikyti 
nepalaužta dvasia.

Kaip redaktoriui, pedantiškas 
literatūros kritikas ras daug ką, prie ko 
galės prikibti, bet tai ne esminis knygos 
tikslas ir ne pirmos eilės reikalas. Reikia 
atsižvelgti į aplinkybes - į laiką ir į 
pinigus, kiek autorius įdėjo į tą milžinišką 
darbą. Daugiau negalime iš jo reikalau
ti, taigi priekaištai būtų ne vietoje.

TERORIZUOJAMA IR NAIKINAMA LIETUVA 
1938-1991, J.P.Kedysautorius-redaktorius, išlei
do Ryto“ spaustuvė Klaipėdoje, tiražas 5000 
egz., 475 p., kaina nepažymėto.

Knygą galima įsigyti Sydnėjaus lietuvių bib
liotekoje- 16-18 EastTerrace, Bankstown-2200.

4. Mfauragis

M IŠĖJĘ
Mirė Adelaidėje:

* Spalio 24 d. (1994) mirė A. t A. 
ZIGMAS STANKUS, 86 m. amžiaus. 
Gimęs Telšiuose. Vedė dar Lietuvoje - 
užaugino tris dukras ir sūnų. Vokietijoje 
vedė antrukart. Iš šios santuokos gimė 
dukra Linda. Palaidotas spalio 27 d.

* Lapkričio 17 d. (1994), Woodwille 
Gardens mirė A. t A LINAS PIMPĖ, 81 
m. Gimęs Dusetų vlsč., Zarasų apskr. 
Lietuvoje dirbo policininku. 1938m. vedė 
Eleną Sutaitę. Užaugino dukrą Rūtą ir 
sūnų Gintarą. Palaidotas 22 d.

* Gruodžio 12 d. Adelaidėje mirė A. t A. 
KAZIMIERA KARPIENE). Palaidota 
sausio 3 d.

* Sausio 7 d. Hobarte mirė JONAS 
GUDELIS, viengungis. Kūnas sudegin
tas Cornelian Bay Crematorium, sausio 
13 d. Palydėjo būrelis lietuvių ir pora 
aus tralų draugų.

Velionis gimė 1918 m. gruodžio 23 
Lekaičiuose. Tėvai - Jonas ir Anna (Kar- 
lauskaitė) Gudeliai. Lietuvoj tarnavo 
ulonų pulke. Australiją(Freemantlės 
uostą)pasiekėlaivuGen. StuartHeinzel- 
mann. 1947 m. laukričio 28 d. Prievolę 
atidirbo Tasmanijos miškuose prie 
Maydenoj.o vėliau ilgus metus dirbo 
“Electrolytic Zinc“ fabrike, Risdon, Ho
barte. Buvo vienišas, su lietuviais ryšius 
mažai palaikė. Giminės Lietuvoje 
nežinomi. Iž. LarvveL'iv

Sausio 12 dieną Glebe Annex ligoninėje (Sydnėjuje) po ilgos ligos 
sulaukęs 75 metų amžiaus mirė

A.v A. VALERIJONAS (JOHN) KUTKIIS
Palaidotas sausio 18 dieną Rookwoodo kapinėse.

K.G.

PAIltfKA
Visiems giminaičiams, artimiesiems ir bičiuliams, 

dalyvavusiems mano žmonos
a. a. ALDONOS JASH LAIT1TĖS-LNKR4TIEVĖS

laidotuvėse, guodusiems žodžiu ar raštu šią sunkią valandą, 
lankiusiems ligonę ligos metu ar kitaip padėjusiems, reiškiu 
gilią padėką ir tegu Dievas Jums atlygina už Jūsų gerą širdį.

Jonas Inkratas

_________________________ „Mūsų Pastogė“ Nr. 2-31995.1.23. psl.ll
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Informacija
LITUANISTINIAI-KURSAI SYDNĖJUJE

Pranešame, kad Australijos švietimo ministerijos potvarkiu, lietuvių kalba 
įvesta į abitūros egzaminus (HSC) lygiateisiai su visais kitais Švietimo minister
ijos nustatytais privalomais dalykais. Kiekvienas lietuvis jaunuolis ar jaunuolė 
gali baigti australišką gimnaziją su lietuvių kalbos pažymiu. Taip pat kiekvi
enas mokinys turi progą klasėje giliau susipažinti su lietuvių tautos istorija ir 
kultūra.

Norintieji, studijuoti lietuvių kalbą, registruojasi 1995 m. vasario 4 dieną 
(šeštadienį). Registracija vyks Strathfield Girls High School, Albert Rd., Strath
field nuo 9 vai. iki 11 vai. ryto

Mokslas prasideda vasario 11 dieną (šeštadienį), 8.30 vai. ryto ten pat.
Dvyliktų) ų metų (Year 12) studentams mokslas prasideda vasario 4 dieną, 8.30 

vai. ryto.
Dėl informacijos galima skambinti tei. 332 1471.

A. Veščiūnaitė - Janavičienė 
Sydnėjaus lituanistinių kursų vedėja

SAUSIO 13 FONDO UŽBAIGIAMOJI
APYSKAITA

f SYDNĖJAUS LIETUVIŲ ^i |

| NAMUOSE j
I 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 *
I - I
1 .. 1I NAUJA KLUBO DIREKTORĖ I

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Nauja klubo direktore neseniai pakviesta Elena Kiverytė- 
Erzikov, gerai pažįstama Sydnėjaus lietuvių bendruome
nei jaunosios kartos tautietė.
Iš profesijos  ji yra mokytoja. Ilgą laikąšoko tautinių šokių 
„Sūkurio“ grupėje, vadovavo Sydnėjaus skautų - čių vie
netams.
Naujajai direktorei linkime sėkmės!

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I

1992 metų „Mūsų pastogėje“ Nr. 48 
esame skelbę, kadFondolikutis $1237.87 
yra laikomas „Talkos“ banko sąskaitoje 
ir apie jo panaudojimą visuomenę pain
formuosime vėliau. Toji suma iki 1994 
m. birželio mėn. palūkanų ir papildomų 
įnašų dėka padidėjo iki $ 1500. Šią sumą 
nuvežti ir perduoti dar vis nuo sausio 13 
dienos traumų bekenčiantiems devy
niems asmenims buvo įgaliota Fondo 
narė p. Gasiūnienė.

Šią paramą ganiusiųjų parašai bend
rame sąraše yra šio pranešimo autorės 
knygose. Be to, šiuo metu paštu dar vis 
ateina su šv. Kalėdų linkėjimais bei 
padėkomis individualiu gavėjų kortelės.

Vieno iš nukentėjusių - peršauto veido 
ligos istorija su desperatišku gydytojų 
nepajėgumo aprašymu, buvo tilpusi ank
sčiau minėtame „Mūsų pastogės“ nu
meryje - tik praėjusiais metais Maskvo
je buvo rasta pasislėpusios veide skevel

dros buvimo vieta. Mat Pabaltyje nebūta 
medicinos aparatūros, fiksuojančios 
svetimkūnį. „O dabar nėra kam nuimti 
protezo, neaišku, kas ligonį imsis ope
ruoti. Gižmogusveikketurimetai vaikšto 
galvą pasilaikydamas rankose, nes 
kankina dideli skausmai“, rašo jau bes
veikstanti, po tanko vikšrais gulėjusi jo 
likimo draugė. Viliamės, kad Lietuvos 
medicinos bei socialinio aprūpinimo au
toritetai nepaliks šio žmogaus neviltyje.

Dauguma nukentėjusių, jei tik jie yra 
išbridę iš savo negalių, yra įsidarbinę' 
arba tęsia savo studijas aukštose 
mokyklose. Tiktai sustiprėjęs Tomas, 
fizikos studentas, šiuo metu yra priver
stas nutraukti studijas. Jis kuria kom
piuterinį centrą Dailės akademijoje. Jis 
savo kalėdinėje kortelėje rašo: „Žinau 
daug unikalių Lietuvos grožio ir istorijos 
paminklų. Galėčiau surengti pažintines 
keliones jaunimui. Ir nebūtinai už kokį

I
I
I
I
I 
I
I

I
KLUBO VAI GYKL l VEIKLI

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

Sekmadieniais 
nuo 1 iki 8 vai. popiet

talka moka

už terminuotus indėlius
Pranešame savo nariams, kad nuo 
1995 m. vasario mėn. 1 d. naujiems 
indėliams bus mokami sekantys 
procentai:

12 mėn. sąskaitos:
nuo $5000 - 8.5%
$500 iki $4999 - 7.5%

6 mėn. sąskaitos: - 7%
3 mėn. sąskaitos: - 6%

tai mokestį. Toli nuo Lietuvos gyvenan
tiems lietuvaičiams yra ką pamatyti jų 
tėvų ir senelių žemėje, tieknukentėjusiai 
vardan savo laisvės.“ Tomą lengviausia 
surasti šiuo adresu:

Tomas Benderius / Žemaitės 8-25 / 
5920 Šilalė/LIETUVA.

Perduodami šias paskutines Fondo 
dovanas gavusiųjų padėką, tariame ir

■savo:
„AČIŪ UŽ PASITIKĖJIMĄ!“

I>. Simankevičienė
Buvusio Fondo vardu

IIOBARTO TAUTIEČIAMS
ALB Hobarto apylinkės komitetas 

ruošia du parengimus. Pirmasis - „bar
becue“ Tolosa Parke, sekmadienį, vasa
rio 5 d., 12 vai., prie būdelės Nr. 2; 
užkandžius, gėrimus prašau atsinešti. 
Antras parengimas, Vasario 16 
minėjimas, sekmadienį, 19-tą vasario, 
15 vai., pas Šikšnius, 43 Easton Avenue, 
West Moonah; užkandžiai bus' duodami. 
Prašom gausiai ateiti į abu renginius.

B. Tarvydas
ALB Hobarto apyl. v-bos pirm.

„SKAUTĘ! AIDO” 
PRENUMERATORIAMS

JAV leidžiamo „Skautų aido“ pre
numeratą (8.00 A dol.) galima 
apmokėti per J. Zinkų, 84 Victor 
Ave., Picnic point, NSW, 2213 iki 
vasario 19 dienos.

Taip pat „Skautų aidui“ priima
mos skolos (nurodyti, už kuriuos 
metus mokama) ir aukos.

AUKOS 
AUSTRALUOS 

UEIUVRJ
FONDUI

At a. Onai Sentemary Melbourne 
mirus, vietoj gėlių: po 20 dol. aukojo L 
O'Dwyer (220), V. Didelis (115) ir V. G. 
Ališauskai (1205).

10 dol. L. Geštautas (50).
20 dol. A. V. Dunskiai (80) a.t a. Jono 

Valiaugos atminimui.
Nuoširdus ačiū už aukas

Vincas Ališauskas
AI Fondo iždininkas

PADĖKA
(Laiškas gautas per Garbės Konsulą 

p. J. Janavičių)

Gerbiamas Konsule,

AlkOS ,^SŲ PASTOGEI“

Terminuotų Indėnų minimumas ■ $500 
Terminui pasibaigus, Indėli galima Blmtl ar 
pervesti I kita sąskaitų. Palūkanos {mokamos 
I einamųjų sąskaitų. Jei klientas nepraneša 
savo pageidavimo, sąskaita automatlikal 
pervedama I nauja, toki pati terminuotą 
Indėli. Pinigus Is terminuotų Indėlių galima 
Išimti terminui nesuė|us. Tuo atveju mokama 
tik pusė vlršmlnėtų procentų ui Išimtų sumų.

- 4%
- 3%
- 2%

Einamosios sąskaitos:
$5000 +
$1000-$4999
$l.oo - $999

ADELAIDE MELBOURNE SYDNEY
362 7377 328 3466 796 8662

LIETUVIU KOOPERATINĖ

^TALKAf=
KREDITO DRAUGIJA

D. Simankevičienė
J. Podssus
J. Usonis
B. Širvaitis
P. Stankūnienė
P. Morkūnas’
O. Aleknienė
L. Milvydienė
P. Baltutis
L. Cox
V. Kondrackas
J. I.
K Grigas
A. Griškauskas
A. Žilys

Vic.
QTd 
NSW 
W.A
Q'ld
Vic.
Vic.
Vic.
Vic.
NSW
NSW
NSW
NSW 
NSW 
NSW

$ 
$ 
$ 
$

$
$

$
$
$
$
$

5
15
5

15
5
5
5
5

10
95
15
80
15
15
15

Nuoširdžiai dėkojame už paramą!
Red.

“SKELBKITĖS JMŪSŲ PASTOGĖJE“!.
„Mūsų Pastogė“ Nr. 2-3 1995.1.23. psl.l2 ______________________________

Sydnėjaus lietuvių klubo 
bibliotekos pranešimas
Pakartotinai pranešu tautiečiams, kad 

klubo bibliotekoje dar galite susimokėti 
Pasaulio lietuvio prenumeratą iki sau
sio mėn. pabaigos, tad prašau paskubėti.

Bibliotekoje galite įsigyti J.P. Kedžio 
naujai išleistą knygą Terorizuojama ir 
kankinama Lietuva 1938-1991.

Taip pat biblioteka parduoda 
Armonikos koncertų audio juosteles. No
rintieji jas įsigyti prašomi paskubėti, 
nes jų nėra daug.

JK. Stašionis
Bibliotekos vedėjas

visas mūsų Nefrologijos klinikos ko
lektyvas yra giliai sujaudintas ir labai 
dėkingas Jums bei Australijos lietuvių 
bendruomenės Krašto valdybai. Jūsų 
užsakytas žurnalas “American Jour
nal of Nephrology“ - tai labai vertingas 
indėlis vystant nefrologiją Kauno medi
cinos akademijoje Kauno akademinėse 
klinikose. Dar kartą didelis ir nuošir
dus Jums ačiū.

Su geriausiais linkėjimais

Vytautas Kuzminskis. MD
Kauno medicinos akademija 

Nefrologijos klinikos vadovas

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd.

Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 

Redaktorius Bronius Žalys. *** Redakcijos ir administracijos telefonas (02)7903233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Skelbimai: 1 cm x 6 cm = $ 3. ** Už skelbimų turinį redakcija neatsako. Bendradarbių 
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