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ti perduoti neterminuotam nau
dojimui, nustačius jiems paminklo
saugines sąlygas ir religinei bendrijai 
pasirašius saugojimo įsipareigo
jimą. Krikščionių demokratų frak-

Susirūpinimas 
savo piliečiais

Rusijos dūmą kreipėsi į Lietuvos 
Seimą, kad iš Lietuvos nebūtų 
deportuoti keturi Rusijos piliečiai. 
Šiuos prosovietinės organizacijos 
„Jedinstvo“ aktyvistus nutarta 
išsiųsti iš Lietuvos, nes jie pažeidė 
Lietuvos Konstituciją, jų veiksmai 
kelia grėsmę Lietuvos saugumui ir 
viešai tvarkai. „Jedinstvo“ lyderis 
Valerij Ivanov tris metus kalėjo už 
dalyvavimą 1991 metų sausio 13 - 
sios perversme ir kitokią anti
valstybinę veiklą. V.Ivanov nuo spalio 
6 dienos yra laisvėje ir neslepia, kad 
ketina dalyvauti politikoje ir nepri
pažįsta padaręs jokių klaidų. Rusijos 
dūmos deputatai perspėja, kad 
Rusijos piliečių išsiuntimas būtų 
vertinamas, kaip nedraugiškas 
aktas, bloginantis šalių ir tautų 
santykius. Taip patdūmos kreipime
si buvusių „Jedinstvos“ aktyvistų 
deportavimas lyginamas su 40 - ųjų 
metų sovietinėmis represijomis ir 
prievartiniu trėmimu iš Lietuvos 
sovietinės okupacijos metais. („LA“, 
01.19)

Po šio kreipimosi Lietuvos Seimo 
Žmogaus ir piliečio teisių bei tau
tybių reikalų komitetas, kuriam 
vadovauja buvusios LKP komunistų 
frakcijos vadovas Mindaugas Stak- 
rilevičius, palaikąs ryšius su Rusi
os nacionalliberalų partijos lyderiu 
Tladimru Žirinovskiu, paprašė 
Migracijos departamentą pateikti 
nedžiagą apie Valerij Ivanov ir jo 
jendražygius. Dėl V. Ivanovo iš- 
iiuntimo abejoja ir kitas LKP 
romunistų frakcijos vadovas, Seimo 
urmininkas Česlovas Juršėnas. 
JA“ 01.24)
Rusijos užsienio reikalų ministras 

Andriejus Kozyrevas pareiškė, kad 
jalankiausio prekybos režimo įve-

bus visiškai suderintas kultūros objektaLPastarieiigali bū- .asmenų, kurie, buvo įtarimai h^n.

Rusijos ir Lietuvos ministrų pir
mininkų susitikime, kuris įvyks 
netrukus. Tačiau perspėjo, kad 
Lietuva nedeportuotų keturių Ru
sijos piliečių, nes tai sukeltų ne
reikalingą įtampą abiejų valstybių 
santykiuose. („LR“01.19)

Vienos partijos 
susitarimas

Kalbėdamas apie Rusijos ir Lie
tuvos susitarimą dėl karinio tranzito, 
Lietuvos užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys pripažino, kad sutik
ta su visais Rusijos reikalavimais. 
Beje, Prezidentas Algirdas Bra
zauskas, susitikęs su septynių 
frakcijų vadovais, kalbėjo, kad Rusi
jai galios vienašališkai Lietuvos nu
statytos taisyklės, kaip ir kitoms 
užsienio valstybėms. Opozicinių 
partijų atstovai teigia, kad šis 
susitarimas yra vienos partijos 
politinis sandėris. Pasak Vytauto 
Landsbergio, „kaip niekad anksčiau 
per visą LLDPistinį tarpsnį, atsi
skleidė, kad komunistų elgesio 
normos ir įgūdžiai nemiršta nie
kada“. (JA“ 01.20)
Nuosavybės net Bažny

čioms nenorima grąžinti
Seimas priėmė „Lietuvos religinių 

bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą 
turtą atstatymo tvarkos įstatymą. 
Priimant šį įstatymą, nebalsavo visos 
opozicinės Seimo frakcijos, išskyrus 
socialdemokratus. Įstatyme nu- 
matyta, kad religinės bendrijos turi 
teisę į nacionalizuotą ar kitaip 

valstybės nusavintą išlikusį nekil
nojamąjį turtą, išskyrus žemę ir 
mišką. Taip pat įstatyme nurodoma, 
kad religinėms bendrijoms ne
grąžinami gyvenamieji namai ir 
butai, taip pat pertvarkyti ar 
perstatyti pastatai, valstybinės 
reikšmės istorijos, archeologijos ir

cijos narys Antanas Raškinis pa
reiškė, kad tai įstatymas dėl antro
sios bažnyčios turto naciona
lizacijos. („LR“ 01.20)

Prieš savaitęLDDP taryba priėmė 
pareiškimą, kuriame kaltina ka
talikų Bažnyčią pastangomis kiš
tis į valstybės politiką ir atgauti 
turtą „tyliomis ir neoficialiomis 
derybomis su įvairiomis vykdomosios 
valdžios institucijomis“. Lietuvos 
vyskupų konferencija atsakė savo 
pareiškimu, kuriame teigiama, kad 
LDDP pareiškime „iškreiptai in
terpretuojamas Bažnyčios moky
mas ir interesai“. Lietuvos vysku
pai primena LDDP, kad Šventasis 
Tėvas, priimdamas Prezidentą 
Algirdą Brazauską, kalbėjo, kad 
tiesioginė politinė veikla nėra 
Bažnyčios misijos dalis. Tačiau ji 
negali atsisakyti dalyvauti, atku
riant kraštą, ypač atitinkamais 
pasisakymais ir institucine parama. 
Lietuvos vyskupai ypač kritikuoja 
LDDP teiginį apie Šventojo Sosto ir 
Lietuvos valstybės derybas, kaip 
apie „tylias ir neoficialias“. Pasak 
vyskupų, pernai lapkričio mėnesį 
buvo sudarytos trys darbo grupės, 
ieškančios būdų, kaip suderinti 
Valstybės ir Bažnyčios santykius. 
Nekilnojamo turto atgavimo srityje 
siūloma susitarti, kaip numatyta 
Konstitucijoje, atsižvelgiant į visų 
suinteresuotų šalių pageidavimus. 
Tačiau „tai yra skaudi ir opi tema, 
kuri labai erzina LDDP atstovus“.
Todėl vienašališkai priimtas įsta
tymas dėl religinių bendrijų turto 
šiurkščiai pažeidžia teisingumą ir 
parodo visišką nesiskaitymą su 
Bažnyčia Lietuvoje ir Šventuoju 
Sostu. („LR“ 01.26)
Bus peržiūrimos bylos
Kitą savaitę Vilniuje bus dar kar

tą peržiūrėtos jau reabilituotų 

dradarbiavimu su nacių valdžia 
Antrojo pasaulinio karo metais, by
los. Šias bylas iš naujo peržiūrės 
bendra Lietuvos ir Izraelio ekspertų 
grupė. Prieš metus Izraelio tei
singumo ministerija išreiškė ne
pasitikėjimą Lietuvos kompe- 
tetingoms žinyboms, tiriančioms 
reabilitavimo bylas. Buvo sutarta, 
kad šią problemą gali išspręsti 
bendras abiejų šalių ekspertų dar
bas. („LR“ 01.26)
Latvių pasiūlymas
Latvijos užsienio ministras Jung

tinėse Valstijose pasiūlė į NATO 
priimti po vieną valstybę iš Vyše- 
grado ir Baltijos valstybių. Pa
vyzdžiui, Čekiją ir Estiją, po to 
Lenkiją ir Lietuvą ir t.t. Ministras 
mano, kad taip būtų išvengta naujų 
padalijimų Europoje ir būtų su
stiprintas regiono saugumas. Lie
tuvos diplomatai pareiškė, kad šis 
latvių pasiūlymas nebuvo derintas 
su kitų Baltijos šalių gynybos 
vadovais ir nėra bendra Baltijos ša
lių pozicija. („LR“ 01.19)

Klaipėdoje keičiami 
tele fonų numeriai

Nuo vasario 4 dienos Klaipėdos 
miesto telefonų numeriai bus šešia
ženkliai. Prie vis”, Klaipėdos tele
fono numerių priekyje pridedamas 
skaičius „2“. Skambinantiš kitų šalių, 
Klaipėdos kodas bus „3706“. („LR“ 
01.19)
Rusijos spauda ir tele
vizija teigia, kad Čečėni
jos pusėje kovoja sam
diniai iš Lietuvos

Per Rusijos TV buvo parodytas 
„lietuvių šnipas“ Vladimiras Sas- 
novskas. Jis prisipažino rinkęs 
informaciją apie Rusijos kariuome
nę Čečėnijoje Lietuvos specialioms 
tarnyboms. Pasak jo, Čečėnijoje' 
kovoj a apie 80 samdinių iš Lietuvos. 
Lietuvos krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius paaiškino, kad 
minėtas asmuo Lietuvoje žinomas 
kaip Asmin Muša Zafarovič. Prieš 
keletą metų jis siūlė savo paslaugas 
Krašto apsaugos ministerijai, tačiau 
buvo išaiškintas kaip provokatorius 
ir išsiųstas iš Lietuvos. Lietuvos 
piliečiu jis niekada nėra buvęs. 
Rusijos informacijos priemonės 
ignoravo šį paaiškinimą, ir toliau 
kursto antibaltiškas nuotaikas.
(„LR“, JR“ 01.14)

Renkami parašai 
Čečėnijai remti

Tėvynės sąjunga renka Čečėniją 
remiančių asmenų parašus. Jau 
surinkta apie 110 500 parašų. 
Lietuvoje parašai bus renkami iki 
mėnesio pabaigos. Po to jie bus 
perduoti į Europos Saugumo ir
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Bendradarbiavimo Organizacijos 
būstinę Kopenhagoje. (JR“ 01.19)

Įsigalioja galiojančios 
karinio tranzito taisyklės

Rusijos ir Lietuvos užsienio rei
kalų ministerijos pasikeitė notomis. 
Rusijos notoje pranešama, kad 
įsigalioja didžiausio palankumo 
režimas prekyboje tarp Rusijos ir 
Lietuvos. Lietuvos notoje prane
šama, kad iki 1995 metų pabaigos 
pratęsiama galiojanti karinių ir pa
vojingų krovinių vežimo per Lietuvą 
tvarka. Ši tvarka buvo patvirtinta
1993 metų lapkričio mėnesį Rusijos 
kariniams daliniams, išvedamiems 
iš Vokietijos. Dešiniosios opozicijos 
lyderis Vytautas Landsbergis tai 
pavadino derybų delegacijos ap
gavyste, politinių partijų, partne
rių, vykdant valstybės politiką, 
apgavyste bei Lietuvos žmonių 
apgavyste, nes taip ilgai buvo 
sakoma, kad Vyriausybė parengė 
taisykles, kurios įsigalioja nuo sau
sio 1 dienos. Užsienio reikalų 
ministras P. Gylys pasakė, kad 
„pasiektas politinis rezultatas, 
leidžiantis palaikyti normalius 
santykius su Rusija ir parodantis 
pasauliui, kad mokame derėtis“. 
(„LA“, ,Jl“ 01.19)
Aleksandras Lileikis 

neigia savo kaltę
JAV pilietis Aleksandras Lileikis 

JAV Teisingumo departamentui 
pateikė raštą, kuriame neigia savo 
kaltę dėl žydų žudynių per Antrąjį 
pasaulinį karą. Pasak Aleksandro 
Lileikio, JAV vyriausybė, jam 
duodama vizą, žinojo, kad jis 
siejamas su tūkstančių žydų 
nužudymu, nes 1955 metais JAV 
imigracijos tarnyba turėjo apie tai 
pranešimą. Kaltinamasis teigė, kad 
buvo apklaustas 1983 metais, bet 
byla nebuvo iškelta. Byla iškelta
1994 metų rugsėjį, kai visi liu
dininkai yra mirę ir Aleksandras 
Lileikis negali deramai gintis. JAV 
pareigūnai pareiškė, kad byla iš da
lies paremta naujais Lietuvos 
archyvų dokumentais, kurie gauti 
žlugus sovietų santvarkai. („R“ 
1994.12.15)
Lietuvos diplomatinė 

tarnyba
Užsienio reikalų ministerijos 

duomenimis, dabar Lietuvos atsto
vybėse užsienyje dirba 89 diplo
matinius rangus turintys dar

■ Dabar,

■kai išmokote

savo pamoką,

kaip bosniai, aš 

pasiruošęs, 

kalbėti apie taiką.
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buotojai, iš jų - 13 ambasadorių. 
Užsienio reikalų ministerijoje yra 
78 tarnautojai, kuriems suteikti 
diplomatiniai rangai. („LR“ 01.18)

Lietuvos diplomatinėse atstovybėse 
užsienyje dirba 192 žmonės. Nu
matoma, kad šiemet jų padaugės | 
apie 30 - čia. Daugiausiai į ambasadas | 
išvyks dirbti ekonomikos patarėjų. | 
Vieno atstovybės darbuotojo užsienio | 
šalyse išlaikymas per metus 1993 , 
metais kainavo 50 tūkstančių JAV 
dolerių. Pernai jų atlyginimams 
išleista beveik2.75 mln. JAV dolerių. 
Lietuvos ambasadoriaus Norvegijoje 
atlyginimas - 2.565 JAV doleriai. I 
Užsienio reikalų ministerijai, įskai- I 
tant išlaidas Lietuvos atstovybėms I 
užsienyje, 1994 metais buvo skirta I 
beveik 23 mln. JAV dolerių. („LR“ | 
01.16) j
Lietuvos atstovybės 

užsienyje I
Užsienyje veikia 22 Lietuvos I 

ambasados, 5 atstovybės tarptau- I 
tinėse organizacijose, 3 konsulatai ir I 
11 garbės konsulatų. Daugiausiai I 
ambasadų įsteigta 1993 - 1994 | 
metais, šiemet 142 tūkstančiai JAV j 
dolerių skirta naujai ambasadai 
Izraelyje, numatomoms steigti 
ambasadoms Egipte ir Kinijoje -134 
tūkstančiai ir 220 tūkstančių JAV 
dolerių, Gardine steigiamam kon
sulatui - beveik 80 tūkstančių JAV 
dolerių.

Lietuva savo nuosavybėn yra 
įsigijusi 12 pastatų užsienyje. Už- 
Lietuvos ambasados pastatą Ukrai
nos sostinėje Kijeve sumokėta 700 
tūkstančių JAV dolerių. Šiemet 
numatoma pirkti pastatą Balta
rusijos sostinėje Minske, pradėti 
statyti ambasadą Rygoje ir konsulatą 
Karaliaučiuje. Vasario 16 - ąją 
numatomos įkurtuvės Lietuvos 
ambasadoje Kazachstano sostinėje 
Atmatoje. („LR“ 01.18)
Galima išsinuomoti

Prezidento lėktuvą
LAL lėktuvą „Jetstar“ galima 

išsnuomoti už 2000 JAV dolerius 
valandai. Lėktuvą aptarnauja dvi 
įgulos po du pilotus. Šį mėnesį 
lėktuvas buvo išnuomotas du kar
tus, o sausio 26 dieną skraidins 
Prezidentą Algirdą Brazauską į 
Krokuvą. „LA“ 01.17

Spaudai paruošė 
Dr. A. Kabaila

(Naudota Laimos Statulevi- 
čienės Lietuvos spaudos žinių 

rinkiniai).

TRUMPAI 
IŠ VISUR
Stiprios Burmos karinės pajėgos 

puolimu užėmė svarbiausią Karen 
sukilėlių bazę Manerplaw, įrengtą 
džiunglėse, kalnų papėdėje. Su
kilėliai pasitraukė į Tailando te
ritoriją. Kartu pabėgo apie 10 000 
civilių. Tailando pabėgėlių stovyk
lose Burmos pasienyje gyvena apie 
80 000 karenų.

Karenai nuo vyriausybės ka
riuomenės vis dar tebegina Kawn- 
moora sritį. Jų lyderių pareiškimu, 
prie Manerplaw kritimo prisidėjo 
Burmos vyriausybės į sukilėlių tarpą 
infiltruoti agentai, sukiršinę mu
sulmonus karenus prieš krikščionis.

*
Čečėnai vis dar tebesigina nuo 

Rusijos kariuomenės puolimų tiek 
apsuptame Grozno mieste, tiek ir 
provincijoje. Rusijos gynybos mi
nistras Pavel Gračiov pareiškė, kad, 
už įsakymo nevykdymą pulti če
čėnus, atleis „šešis ar septynis“ 
generolus. Jau anksčiau Borisas 
Jelcinas iš pareigų atleido tris 
Gračiovo pavaduotojus, generolus 
Borisą Gromovą, Georgijų Kon- 
dratjevą ir Valerijų Mironovą, kai 
šie atsisakė vadovauti Čečėnijos karo 
veiksmams. Visi trys generolai skaito 
savo atleidimą neteisėtu ir ateidinėja 
į darbą. 

*
Pasikėsinimo metu Maskvoje 

nušautas Gruzijos generolas Paata 
Datuašvili ir keliomis kulkomis 
peršautas buvęs Gruzijos gynybos 
ministras generolas Georgij Kar- 
kašvili.

Tarp Ekvadoro ir Peru atsinaujino

L4IŠK.4I l
Vyksta nuožmus karas Čečėnijo

je. Matome, kaip ilgai užtruko, kol 
čečėnai ir juos užjaučiantieji pra
dėjo visame pasaulyje protestuoti 
prieš užpuolikus.

Aišku, kad užsienio lietuviai, kar
tu su latviais ir estais, daug metų 
tą uždavinį atliko kur kas geriau. 
Tačiau dabar ne vienas suabejoja: 
jei iškiltų opus reikalas ar daug kas 
benorėtų organizuoti protestus ir 
juose dalyvauti. Gi tokiai abejonei 
yra pagrindo, nes daug mūsų yra 
nusivylę tautiečiais, kurie nebuvo 
apleidę Lietuvos. Išgirstu sakant, kad 
tie mūsų tautiečiai per 50 okupacijos 
metų patys pasidarė panašūs į 
okupantus. Geriausiu atveju, sakome 
-jei mes būtume taip gyvenę Rusijos 
okupuotoje ir komunistų valdomoje 
Lietuvoje, tai turbūt ir mes tokie 
(suprask niekam tikę) būtume...

O iš tiesų nereikėtų tais skirtu
mais stebėtis. Susitikimas, ar
timesnis susipažinimas ir artimes
nis užsienio lietuvių bendravimas 
su Lietuvos lietuviais yra iš tikro 
dviejų kultūrų susidūrimas. Žinia, 
žmonės yra įvairūs ir bet koks 
subendrinimas yra pavojingas, 
kadangi visi subendrinimai turi daug 
išimčių.

Tačiau, žiūrint gan paprastai į 
„vidurkio atvejį“, po 50 sovietinio 
gyvenimo žmonės pasikeitė. Tai įvyko 
ne vien su lietuviais, bet ir su 

. vokiečiais, vengrais, .lenkais ir t.t.

konfliktas dėl ginčijamos Amazon 
džiunglių srities, turinčios aukšto 
naftos rezervų. Per kruvinus pasien 
susidūrimus žuvo virš 20 kareivit.

*
Sausio 30 d. atsistatydinus opi 

zicijos lyderiui Alexander Downe 
liberalų partijos parlamentarai sa 
vadu vienbalsiai išrinko jau kar 
partijai vadovavusį John Howai 
kuris tuo pačiu tapo ir opozicij 
lyderiu Australijos federaliniau 
parlamente. #

Tarptautinis Hagos teismas pr i 
dėjo svarstyti bylą, kurią Australį 
iškėlė Portugalija. Australija y 
kaltinama sudariusi sutartį i 
Indonezija, nustatant Rytų Timo 
teritorinius vandenis, tuo paže 
džiant Portugalijos suverenitetą R; | 
tų Timore.

Abi šalys turi teisę nominuoi 
vieną iš teisėjų. Australija teiė 
pasirinko buvusį Australijos g 
neralgubematorių Sir Ninian Stei 
hen.Portugalai nominavo buvu 
Lenkijos užsienio reikalų minist 
prof. Krzystof Skubiszewski.

*
Sausio 26 d. nepasisekė Kiniji 

bandymas iškelti į erdves ryš i 
satelitą. Iššauta raketa sprogo j 
kebų minučių skridimo. Krisdam 
raketos skeveldros užmušė kele 
kinų kaimiečių, kitus sužeidė.

*
Mokslininkai surado natural 

medžiagą, kurios pagalba galiu 
sustabdyti dirbtinai iššaukti 
Parkinsono ligos bei giminingų nen 
ligų simptomus žiurkėse ir vii 
cinkuose.

Naujojo atradimo galutiniai < 
zultatai eventualiai teikia vili 
kad juos bus galima pritaikytgj 
dant žmones.

Labai akivaizdus yra Rytų Voki( 
tijos atvejis: nežiūrint didelių kap 
talo investavimų, apie kuriui 
Lietuva net ir svajoti negali, U 
gyvenimas daug prastesnis neg 
Vakarų Vokietijoje, tačiau Vakar 
vokiečiai skundžiasi, kad Ryt 
vokiečiai kitokie. Ten irgi yra dvię 
kultūrų susidūrimas.

Apie Rusijos išeivius po Pimo 
pasaulinio karo buvo sakoma, la 
jie nieko neužmiršo ir nieko w 
išmoko“. Apie lietuvių diasporą I 
pasakyti negalima. Ji nebuvo i 
išpaikusių didikų luomo ir sugebrj 
prasimušti, prisitaikė prie vietiiL 
papročių ir sugebėjo įsikurti bei ta 
gerą vardą turinčia šio krai 
gyventojų dalimi. Taigi, trumi 
tariant, ir mes nesame tokie, kd 
buvome išvykdami iš Lietuvos, s 
tuos penkiasdešimt metų ir M 
pasikeitėme. Ar tai nėra ryški 
pastebima susitinkant su, sakysi! 
Amerikos lietuviais, kurie atrč 
gan skirtingi nuo mūsų? Tad nr 
ko stebėtis, kad randame skirtui 
su Lietuvos lietuviais. Reikia i 
tikėtis, kad laikui bėgant išmoksiu 
vieni iš kitų pasimokyti, vieni kini 
užjausti ir suprasti.

O, jei kokia neganda užklup' 
kaip užklupo Čečėnijos žmones, ii 
rėsime dar ir energijos ir organu 
cijų vienetų, kad galėtume greiti 
efektingai reaguoti. a i

2



18-tos ^Australijos 
etų vi u ^^ienos

Šoka Sydnėjaus "Sūkurys" Nuotrauka A. Burneikio

Vykdami į Australijos Lietuvių 
dienas ir lankydami programoje 
surašytus renginius, susiduriame su 
nuolatine problema - kur eiti ir kur 
neiti? Dėl laiko, o kartais ir dėl jėgų 
stokos vieną kitą renginį tenka ir 
praleisti, tad ir renkamės... Jau
nuosius labiausiai traukia spartas ir 
tautiniai šokiai, o vyresniuosius - 
menas, daina. Į tautinių šokių šven
tę turbūt ėjome ir dideli, ir maži, 
tačiau dainų šventė taip pat nestigo
lankytojų.

Gruodžio 28 d., trečiadienį, aplankę 
meno galeriją, užbėgę į sporto 
žaidynes, šiek tiek pailsėję ir pa
sistiprinę, dainos mylėtojai, dai
nininkai ir klausytojai būriais trau
kė Adelaidės miesto rotušės link, ku
ri gražiai atremontuota, paauksuota 
ir marmuru išklota laukė lietuvių iš 
visų Australijos kampelių.

Sydnėjaus, Melburno, Geelongo ir 
Adelaidės dainininkai, pasipuošę 
spalvingais rūbais, lengvai pripildė 
rotušės sceną: Sydnėjaus moterys 
elegantiškomis, seno aukso spalvos 
suknelėmis, Melburno - giliai 
mėlynomis, papuoštomis žvilgan
čiais kaklaryšiais, Geelongo dai
nininkės - juodomis, smaragdo 
žalumo priedais ir Adelaidės - turkio 
spalvos. Visa vaivorykštė. Ilgos 
moterų suknelės buvo labai pra
šmatnios, tačiau vyrai, nors ir ne 
tiek spalvingi, su šiai šventei 
specialiai pasiūta apranga atrodė 
nemažiau elegantiški. Chorvedžiai, 
kurių buvo net septyni, savo 
elegantiškumu neatsiliko nuo cho
ristų! Apžvelgę aplinką ir apdarus, 
susikaupėme dainų šventei, kuri 
prasidėjo Australijos himnu. Dainų 
šventę oficialiai atidarė pirmasis 
Adelaidės lietuvių choro dirigentas 

Mikas Pareigis-Koncertas susidėjo iš 
dviejų dalių, viso per dainų šventę 

išpildyta net 21 daina, kurių atskirai 
čia nevardinsiu. Sydnėjaus chorui 
„Daina“ dirigavo Justinas Ankus ir 
Birutė Aleknaitė, Geelongo „Vilčiai“ 
- Gražina Pranauskienė. Melburno 
jaunimo grupei "Gintaras" vadovavo 
Dana Jokubauskaitė - Levickienė, 
kuri taip pat harmonizavo ir sukūrė 
grupės atliktas dainas. Melburno 
„Dainos sambūriui“ dirigavo Birutė 
Prašmutaitė ir Adelaidės chorui 
JLituania“ - Nemira Masiulytė -

LD TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
Ir nubėga upė klonin 
Lyg mergaitė tekina, 
Lieka gluosniai, žalias džiaugsmas 
Ir kvatojanti diena.

B. Rutkūnas

Ir nubėga upės, metai, mėnesiai ir 
dienos, nusinešdamos mūs darbus, 
norus, svajones ir... Lietuvių dienas. 
1994 metai - tai Adelaidės lietuvių 
metai, kur visi karta tempėm tą 
karčiai sąldųjųngą-Lietuviųdieųąs,

Stapleton bei Vytautas Straukas.
Chorai buvo gerai pasiruošę ir savo 

skaičiumi neatrodė mažesni, kaip 
prieš 30 metų. Tik klausytojų buvo 
kiek mažiau. Dainos įvairios, buvo 
anksčiau jau dainuotų, kurias miela 
ir vėl išgirsti, buvo ir naujų, 
sudėtingų, įdomiai skambančių, buvo 
ir su solo partijomis, kurias atliko 
Stasė Lipšienė ir Joe Blansjaar. 
Harmonizuotos lietuvių liaudies 
dainos pynėsi su iškilmingomis, kaip
„Šiaurės pašvaistė“, „O, Nemune“, 
„Lietuva“... Visus sužavėjo, nors 
skaičiumi ir nedidelis, bet gražiai 
susidainavęs Geelongo choras ir 
Melburno jaunimo grupė „Gintaras“, 
kuri buvo ne tik netikėta, bet ir labai 
maloni staigmena, juk manėme, kad 
mūsų jaunimas dainuoti nebemoka. 
Labai puikų įspūdį paliko dainos 
palydimos, akompaniamento. Nors 
lietuvių chorams tai nėra įprasta 
savybė, pianino garsai užpildė nely
gesnes vietas, sustiprino dainos 
garsus, pridavė savotiško žavesio ir 
gal net įkvėpė choristus į dainą su
dėti viską, ką pajėgė. Talentingi 
akompaniatoriai - pianistai nusi
pelnė atskiro „Valio!“, tai - Algis 
Laurinaitis iš Adelaidės ir Zita 
Prašmutaitė bei Petras Celna iš 
Melburno. Gal būtų neblogai ir visas 
chorų dainas lydėti muzika? Ne
žiūrint vieno kito nesklandumo, 
dainų šventė buvo įdomi ir gera. 
Džiugu taip pat, kad nebuvo pa
miršti ir mūsų tautiniai rūbai, 
kuriuos dainininkai vilkėjo antroje 
programos dalyje. Kad ir elegantiš
ki, ir gražūs moteriški rūbai, turbūt 
pati gražiausia apranga lietuvio akiai 
vis tik yra mūsų tautiniai...

Koncerto pabaigoje įvyko tradicinis 
kanklių perdavimas sekančios Dai
nų šventės rengėjams bei dovanėlių 
įteikimas chorvedžiams.

Tautos himnu buvo užbaigta 1994 
metų Dainų šventė Adelaidėje. 
Koncertui pasibaigus, visi choristai 
ir svečiai nuskubėjo į darbščių 
šeimininkių ALK centre suruoštas 
veišes, kurių metu ir Dainų šventės 
vadovas Edas Dukas pagaliau galėjo 
lengviau atsidusti. O, mes? Lauksi
me sekančių Lietuvių dienų ir 
sekančios Dainų šventės, linkėdami 
chorvedžiams ir choristams gero bei 
užtarnauto poilsio.

Janina Vabolienė

Ir tuščia, ir liūdna, kai viskas bai
giasi, taip trūksta apsilankiusiųjų 
draugų, artimųjų ir bendrai visų 
lietuvių, kurie šiomis dienomis tampa 
taip savi, lyg vienos šeimos vaikai, 
suvažiavę į namus. Girdėjau ir 
džiaugiuosi, kad ir jaunimas, ku
riam teko proga dalyvauti Lietuvių 
dienose, taip pat giliai išgyvena šį 
„išsiskyrimą“. O, tačiau bendra ži
nia, lyg “žalias džiaugsmas“ gaubia 
mus viltimi, jog ir vėl po dviejų me
tų pasimatysime; susitiksime Mel- pasididžiavimo ir džiaugsmo jaus-

bume! Taigi ruoškis, jaunime, bur- 
kis, šok, dainuok, kad mūsų ben
druomenės istorijos lapuose ne
paliktam tuščios tais metais vietos.

Tautinių šokių šventė kaip ir 
visuomet lyg ir apvainikuoja visas 
Lietuvių dienas. Kam ašaros ne- 
pritvindė akių ir neaptemdė 
regėjimo, kai gražiausias mūsų 
margaspalvis jaunimas, grupė po 
grupės išėjo paraduoti.? Ir mintis 
šauna kaip kregždutė, kad štai dar 
turim tiek gražaus jaunimo, kuris 
nori būti lietuviu ir jaučiasi pri
klausąs lietuviškai šeimai.

Sustoja Marceliukės kadriliui. 
Pagal visus gimnastikos dėsnius 
viską reikia pradėti iš lėto ir tempą 
greitinti palaipsniui. Aiškiai vadovai 
gerai informuoti ir lėtas kadrilis, 
nors užu širdies lietuviui ir negrie
bia, gal ir buvo gera pradžia.

Bendri vaikučių žaidimai - labai 
pageidautinas įnašas į šitokią šven
tę. Aukščiausio profesionalumo 

Šoka patys jauniausieji Nuotrauka A. Burneikio
niekas iš vaikų ir nereikalauja, ir 
nesitiki, ir gražu matyti, kaip jie 
stengiasi sekti šokio eigą ir savo 
mažomis kojytėmis nepamesti 
ritmingo šokio žingsnio. Tiek daug 
džiaugsmo ir pasigėrėjimo teikė pa
tys mažiausi šokėjai - Martynukas 
lš Melburno ir Eglutė iš Adelaidės, ir 
tvirtai tikiu, kad tiek žiūrovams, tiek 
jiems patiems tokie pasirodymai 
liks neužmirštami.

Tiesiog neįtikėtina, kad „bendri“ 
šokiai, kaip „Putinėlis“, „Vakaruš
kos“, , Audėjėlė“ ir „Pasiutpolkė“ buvo 
nuostabiai darniai atlikti. Kada visa 
šokiams duota grindų plotmė pilnai 
išnaudojama ir akys pagauna visų 
šokėjų ritmingai banguojančius 
judesius, apima kažkoks didingas 

mas, kurį sunku ir apsakyti. Garbė 
vadovui ir vadovams, kurie pajėgė 
tokią damą įvesti!

Ar vienodas rūbų spalvingumas, 
ar šokėjų grakštumas, ar tiesiog 
geografinė Melburno padėtis Aus- 
tralįjoje nulėmė jiems vidurinę vie
tą. Visiems suprantama, kad ir 
žiūrovų akys vis krypo į vidurį- Pui
kūs melsvi šokėjų rūbai (tikriausiai, 
vadovės D. Antanaitienės rūpesčiu) 
suteikė ypatingo darnumo jausmą, o 
grakštūs šokėjų judesiai ir veidų 
išraiška nepaliko jokios abejonės 
žiūrovui, kad šokėjai savo judesiais 
išreiškė džiaugsmą, žaidimą. Menas 
dvelkė jų šokime.

Tačiau turiu pažymėti, kad pa
skiros grupės, matomai repetuo- 
damos ribotose scenose ar salėse, 
gerai neišnaudoja jiems pateiktos 
plačios vietos ir vis tiek šoka 
„sugrūstai“, vos prasilenkdami vienas 
pro kitą. Gražiai vietą išnaudojo ir 
malonų įspūdį paliko „Žilvino“

mergaičių šokis „Mergaičių vaka
ronė“, kur plojimu į taktą buvo 
įtraukti net ir visi žiūrovai. Gera A. 
Pociaus choreografija, linksmas, 
vikrus šokis buvo puikiai atliktas. 
Paminėtini ir kiti įdomumo atžvil
giu šokiai - „Gintaro“ „Mikita ir
Mikitienė“, kur D. Antanaitienė 
suderino J. Lingio choreografuotus 
du šokius ir padarė dar įdomesnį bei 
gražesnį šokį; Sydnėjaus „Sūkurio“ - 
„Viengungiai ir porelės“, kur ypač 
gracingai ir vikriai pasirodė vyrai 
šokėjai - retas reiškinys dabartiniuose 
mūsų šokiuose, ir pirmą kartą, bent 
Adelaidės padangėje, atliekamas 
„Šlepsiukas“, kurį stebint, tikraibuvo 
galima įsigyventi į tą povestuvinę 
nuotaiką ir dar didesnį norą pa—.

Nukelta į 4 psl*
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XVIII - jų LIETUVIU DIENU MENO PARODA
Labai sunku rašyti apie šią meno 

parodą, ypač, žinant, kad turėtume 
džiaugtis viskuo, ką tik randame. 
Jokių reikalavimų, sakoma, nebe
gali ir būti, ačiū už tai, ką matai.

Iš tikrųjų buvo gerų darbų, ypač 
skulptūros srityje. Fausto Sadausko, 
Dalios Antanaitienės, Ievos Pocienės, 
Zitos Weelius ir Jurgio Reisgio 
kūriniai, galima sakyti, sudarė 
parodos stuburkaulį. Būdinga yra 
tai,kad,kaipdarbo medžiagą, beveik 
visi pasirinko medį, ir, kad beveik 
visi nebesitenkino vien tik formaliu 
išradingumu, o stengėsi savo dar
buose išvystyti idėją. Dalia An
tanaitienė idėją savo kūryboje yra 
tiesiog paėmusi išeities tašku savo

Faustas Sadauskas 
kūrybai. Jos -------
atveju, tai dvilypiškumas (dicho
tomy), lietuviškų ir australiškų 
minčių, vaizdų bei palyginimų 
persipynimas. Tiek skulptūroje, tiek 
tapyboje ji vysto antrosios išeivių 
kartos mintį apie įsijautimą ir 
patogios „savo vietos“ pasaulyje 
atradimą, į kurį stipriai veikia dvi 
skirtingos kultūros.

Ievos Pocienės ir Zitos Weelius 
skulptūros yra konstruktyvinės, 
kuriamos laipsniškai, prie plokščio 
paviršiaus pridedant įvairiausios 
formos (o gal ir prasmės) detales, 
tarytum atskleidžiant augančią 
formą, tarytum tęsiant prisiminimų 
užrašus.

Jurgis Reisgys kuria abstrakčias 
formas, dažnai atsitiktinai pa
diktuotas medžio šakų ar šaknų'

LD TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖAtkelta iš 3 psl.
siausti. Labai entuziastingai buvo 
priimtas šokis „Dalgeliai“, puikiai 
sušoktas Geelongo grupės „Gegutė“. 
Sveikiname Birutę Liebich, su
kūrusią tokį originalų, lengvai 
suprantamą šokį, kur meniškai 
pristatomi laukų darbai, rūpesčiai 
ir džiaugsmas juos atlikus.

Niekad nesuprantu, kodėl toks 
gražus šokis, kaip „Gyvataras“ 
negavo įdomesnio pavadinimo. B. 
Lapšienės nepaprastai komplikuo
ta choreografija tikrai vijo pynę po 
pynės Adelaidės "Brandos“ ir Mel
burno „Malūnėlio“ šokėjų eilėse. 
Ritmiški sutrepsėjimai ir įmantrūs 
įasikeitimai eilėse jau daug metų 
lirmavo mūsų išlepintuose sko- 
tiuose. 

1995.02.6 osl.4

išsikerojimo. Tai atviros, grakščios 
konfigūracijos, lengvai žiūrovų 
priimamos kaip estetinis atopūstis.

Visai kitoks yra Faustas Sadaus
kas, kurio kūryba apsunkinta 
minties ir atsiremia į senąją mito
logiją. Iš čia jis semiasi įkvėpimo, čia 
yra jo plastinio mintijimo pradžia. 
Kaip ir dera Baltijos ainiui, savo 
apmąstymams vystyti Sadauskas 
pasirenka medį, pagal lietuvių 
mitologiją, savo tikrą brolį. Jam jis 
patiki savo mintis, su juo dalijasi 
paslaptimis, daug jų tarytum už
rakina medyje. Tokie Sadausko 
darbai yra „Deivė“, „Vėtrungė“, 
„Antkapis“, „Rytai“. Pastarojo 
perlaužti, masyvūs puslankiai yra

_______  'RYTAI"
išraižyti runų abėcėle, pasakojančia 
apie saulės legendą. Tų išraižytų, 
išskaptuotų legendų raktas atiduo
damas į žiūrovo rankas, kuris, 
dėdamas pastangų, gali užrakintą 
mistiką atsiskleisti. „Vėtrungė“- 
paprastų, elegantiškų formų kūrinys, 
simboliškai sustiprintas žalčio - 
augalo metafora, prabyla į mus 
tiesiogine kalba. Sadausko sukurtos 
formos yra masyvios, kupinos 
vyriškos jėgos, paprastos, be jokių 
nereikalingų detalių, be puošmenų. 
Jo pasiekta elegancija yra papras
tume, saikingume. Kiekvienas kalto 
prisilietimas apgalvotas, iškaltas 
pagal iš anksto sudarytą škicą ir jo 
darbuose atsitiktinumai negalioja. 
Skulptorius savo darbams suteikia 
švelnų, nupoliruotą ir išbaigtą

O vis dėlto vadovai gerai žinojo, 
kad ,Aštuonnytis“, kaip iškeltas 
vainikas po visų lauko darbų, 
apvainikuoja ir visus tautinius šo
kius. Puiki ir tinkama pabaiga, 
palydima nenutylančiais dėkingais 
plojimais. Išeinant, viena čia apsi
lankiusi australe prasitarė: „I feel so 
insignificant seeing all this beauty in 
your culture. We have nothing“. Ar 
tai negarbinga būti lietuviu?

Ačiū visiems šokėjams, jų va
dovams ir organizatoriams už puikų 
vakarą, o Vytautui Straukui ir jo 
padėjėjui Andriui Dundai milžiniš
kas ačiū už milžinišką darbą. 
Tikimės, kad tautiniai šokiai buvo'ir 
bus ta mūsų kultūros šaka, kuri, 
jaunimo puoselėjama, klestės dar 
ilgus metus.

Ę. Varnienė

Dalia Antanaitienė "DICHOTOMY IT".

paviršių.
Šių Lietuvių dienų parodoje Vinco 

ir Genovaitės Kazokų fondo 1000 
dolerių premiją už geriausią trijų 
matavimų darbą lietuviška tema 
vertinimo komisija suteikė Faustui 
Sadauskui.

Keramikos srityje Vilija Dundienė 
atkreipė dėmesį į indus, saikingai 
nulipdytus ir skoningai išraižytus 
lietuviškais raštais. Liuda Tama
šauskaitė išstatė tris keramikos 
darbus, išglazūruotus ir išdekoruotus 
lengva, grakščia linija.

Algis Kasčiukaitis nepretenduoja į 
skulptorius, bet kaip geras meistras 
mums parodė kruopščiai pagamintas 
dekoratyvines dėžes, miniatiūrinius 
kryžius, koplytėles, medyje iškaltą 
Lietuvos himną. Jis desperatiškai 
ieško literatūros ir žinių apie lietuvių

liaudies meną ir dekoravimą.
Tapybos srityje gerai pasirodė 

Rosemary Aliukonytė, Linda Skro- 
lytė ir Danius Kesminas. Įdomūs 
buvo ir Kraucevičiūtės, Mockūnienės, 
Vaičiulytės, Samulytės, Baltutytės, 
•Sankauskienės bei Mary ir Jono 
Rudzinskų darbai. Tačiau vertinimo 
komisija, jausdama lietuviško ele

Riaubuno iš Lietuvos 
sporto medalių kole-

? Nuotr. Aldonos Jonavičienės r-

mento išryškinimo trūkumą, tapybos 
premijos lietuviškatemašiaismetais 
neskyrė irnusprendėtapybospremiją 
sudvigubinti ateinančiose Lietuvių 
dienose.

Paminėti darbai parodoje buvo 
tarytum paskandinti tarp iš Lietuvos 
atsiųstų grafikos lakštų, išgarsėjusio- 
Lietuvos fotografo Antano Sutkaus 
beveik šimto fotografijų ir begalės 
sportomedalių. Atrasti,koks kūrinys 
kokiai pusei priklauso (Australijos 
ar Lietuvos dailininkams) nebuvo 
lengva nei žiūrint (nes jie buvo 
sukabinti šalia vienas kito), nei iš 
katalogo (nes pavardės išvien 
sumaišytos). Tuobūdunebuvo aišku, 
kurie meno darbai Australijos 
lietuvių dienų parodoje priklausė 
Australijojegyvenantiemslietuviams 
dailininkams ir, kurie „importuoti“.

Antano Sutkaus fotografijos, deja, 
nebuvo meninės fotografijos, o gry
nai dokumentinės. Daugelyje jų 
matėme nufotografuotus tuos pa
čius adelaidiškius Lietuvoje. Kaipo 
tokios (dokumentinės) jos, mano 
nuomone,priklausė nemeno parodai, 
o Lietuvių namams. Ten joms būtų 
tinkamiausia vieta ir susidomėji—

Nukelta į 5 psl.
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Bendruomenės darbų baruose JE VYSKUPO PAULIAUS BALTAKIO 
MISIJA AUSTRALIJOJE

SYD\i;JAlLS IuKETUVIĘJ sodyboje

* Gruodžio 14 d. į sodybą sugužėjo 
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės 
globos draugijos valdybos ponios, su- 
ruošusios sodybiečiams tradicinę 
prieškalėdinę eglutę, kurios metu 
kalėdinius naujametinius linkėjimus 
d-jos vardu išreiškė valdybos pirm. 
Tamara Vingilienė. Ji taip pat 
padėkojop. Aleksandrai Storpirštienei, 
Sodyboje gyvenančiai valdybos narei, 
ir Zenonui Storpirščiui atliekantiems 
kasdieninę sodybos administraciją. Iš 
Sodybos gyventojų draugijos valdybos 
narėms linksmų švenčių palinkėjo 
Veronika Petniūnienė (Sodyboje gy
venanti jau 20 metų) ir Palmyra Ža
lienė. Po to dar pora valandų paben
drauta prie šaunaus kalėdinių vaišių 
stalo, paruošto d-jos valdybos ponių.

* Gruodžio 19 d., grįždama iš anūko

p. Ona Baužienė, BEM. Drauge su 
scdybiečiats sodyboje ji praleido trejetą 
valandų. Kavutės metu pasiūlytas tos
tas už Sodybos kūrėją, palinkint jai 
linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
Metų.

Lietuvių dienų proga keli sodybiečiai 
apsilankė ir pas p. O. Baužienę, jos 
namuose Adelaidėje, kur jie buvo la
bai maloniai sutikti.

Sausio 8 d. Sodyboje apsilankė pas 
Australijos lietuvius gastroliuojantis 
„Armonikos“ ansamblis, kurį pakvietė 
Sydnėjaus liet, moterų socialinės glo
bos d-ja. Po koncerto, pietų metu, buvo 
arčiau susipažinta su ansamblio na
riais, pasikalbėta, o jie susipažino su 
Sodyba ir sodybiečiais.

.Armonikos“ narių asmeniškoms 
išlaidoms surinkta 4 kepurę“.

Pas vyskupą D. Cremin: iš kairės kun. P. Martūzas, A. Giniūnas, 
vysk. P. Baltakis, vysk. D. Cremin, A. Kramilius ir V. Juška.

Nuotrauka A. Kramiliaus

vestuvių Berrimoje, aplankė Sodybą K.Ž.

Prieškalėdinis susitikimas Sodyboje - viduryj e, prie Kalėdų eglutės 
garbės viešnia O. Baužienė, BEM. Nuotrauka V. Vaitkaus

XVIII - jų LIETUVIU DIENU MENO PARODA

Vyskupas Paulius Baltakis, OFM, 
ALB Krašto valdybos buvo oficialiai 
pakviestas į Lietuvių dienas Ade
laidėje.

Be oficialių įsipareigojimų vys
kupas buvo labai susirūpinęs sie
lovados padėtimi Sydnėjuje. čia dar 
kol kas parapiją aptarnauja jau 
silpnos sveikatos kun. Povilas 
Martūzas, tačiau netolimoje ateityje 
Sydnėjaus lietuvių katalikų ben
druomenė gai likti visai be lietuvio 
kunigo. Šiuo klausimu vyskupas P.

Baltakis organizavo Parapijos 
komitetą, ką turi kiekvienabažnytinė 
bendruomenė. Iškilo ir diakonų. 
klausimas.

Dėl šių ir kitų klausimų vyskupas 
P. Baltakis susitiko su Australijos 
katalikų emigracijos departamento 
direktorium vysk. David Cremin ir 
Sydnėjaus arkivyskupu kardinolu 
Edvard Clancy. Abu dvasiškiai gerai 
supranta Sydnėjaus lietuvių rūpestį 
ir pagal galimybes pažadėjo šiame 
reikale padėti. kor.

"Mūsų Pastogės" darbuotojų 
vakaronė

Atkelta -iš 4 psl.

mas jomis būtų buvęs nepalygi
namai didesnis.

Nors bet koks medalis drauge yra 
ir miniatiūrinis meno kūrinysį ta
čiau sunku patikėti, kad iš Lietuvos 
atgabentiems sporto medaliams,

dailininkų darbais parodos lygio 
nekėlė, o žiūrovus gerokai apglumino. 
Galimas dalykas, kad organizatorei 
p. Mary Milton - Rudzinskienei 
niekas reikiamu laiku pagalbos 
rankos neištiesė, nepaaiškino si
tuacijos, neišvertė iš lietuvių kalbos

Gruodžio 22 dienos vakare Lietuvių 
klube pavakaroti buvo susirinkę 
„Mūsų Pastogės“ redakcijos - admi
nistracijos ir jų talkininkų bei šeimos 
narių būrelis. Kviesta buvo ir 
daugiau, tačiau gal todėl, kad tą dieną 
Sydnėjuje siautė rekordiniai karščiai 
(+42 - +44 laipsniai), ne visi pasiryžo 
leistis į kelionę...

Vakaronės metu kalbėjo ALB 
Spaudos sąjungos valdybos pir
mininkas V. Patašius, kuris pasi
džiaugė, jog ankstyvi „pranaša
vimai“, kad „Mūsų Pastogė“ ilgai 
neišsilaikys, nepasitvirtino. Bėga 
metai po metų, o „Mūsų Pastogė“ vis

Kaip m

tebelanko savo skaitytojus ir prieš 
kiekvienas šv. Kalėdas atšvenčiame 
dar vienus sėkmingai užbaigtus 
darbo metus.
Trumpu žodžiu „Mūsų Pastogės“ 

darbuotojams ir talkininkams 
padėkojo bei linksmų švenčių palin
kėjo redaktorius B. Žalys.

Buvo tą vakarą ir daugiau kalbė
jusių, maloniai pasėdėta, paben
drauta. Jau gana vėlokai skirstantis 
namo - ačiū Dievui - oras kiek atvėso, 
bet vis tiek išėjus iš klubo patalpų 
rodėsi, jog eini per duonkepę krosnį...

"M.P." inf.

a 1 o n u...!
rūpestingai Aldonos Jonavičienės 
įrėmintiems, tinkamiausia vieta bu
vo menoparoda, one Lietuvių namai 
ar sporto salė. Žinoma, čia yra 
ginčytinas klausimas.

Tačiau ta medalių, dokumentinių 
fotografijų, apdėvėtų grafikos lakštų 
maišatis su Australijos lietuvių

dailininkų laiškų, o atvežtus daiktus 
užgrūdo prieš jos valią. Kaip ten 
bebūtų, bet organizatorei priklauso 
padėka. Tikimės, kad sekančioji 
meno paroda Melburne bus aiškesnė. 
O dabar sakau ačiū už viską, ką 
mačiau.

Genovaite Kazokienė

PADĖKOS PAMALDOS
Naujųjų metų rytą Adelaidės .Galop mano širdis triumfuos!'

Turbūt nėra žmogaus, kuris 
nenorėtų išgirsti gerą naujieną. Dar 
maloniau išgirsti tokią naujieną apie 
gerą pažįstamą, draugą ir, aišku, apie 
save patį. Tačiau mums, susirū
pinusiems įvykiais Lietuvoje, tikrai 
malonu išgirsti geras naujienas iš 
tėvynės. Lietuvoje leidžiamuose ir 
mūsiškiuose laikraščiuose tokių gerų 
žinių šykštoka. Laikraščiai pasaulyje 
„gyvena“ iš sensacijų - o jos nebūna,

Pirmoje vietoje norėčiau atkreipti 
tautiečių dėmesį į kalbų konkursus 
jau vykstančius ar dar įvyksiančius 
Lietuvoje 1995 metais. Malonu, kad 
melbumietė dr. Elvira Petrikaitė - 
Šurnienė įsteigė lietuvių kalbos 
konkursus Anykščiuose ir Zarasuose. 
Mecenatė pateikė labai įdomias 
temas, kurių, deja, dar negaliu 
atskleisti. Visi šių dviejų miestų 12 - 
tos klasės lietuvių kalbos mokiniai

lietuvių katalikų šv. Kazimiero 
koplytėlė buvo pilnutėlė čia su
sirinkusių tautiečių padėkoti Dievui 
už gerai pavykusias Lietuvių dienas, 
šv. Mišias celebravo JE vyskupas 
Paulius Baltakis, jam asistavo 
bažnyčios klebonas kun. Juozas N. 
Petraitis, MIC ir kun. dr. Pranas 
Dauknys. Giedojo bažnyčios choras, 
vadovaujamas Nemiros Masiulytės - 
Stapleton.

Kadangi buvošvenčiamairMarijos 
motinystės šventė, savo pamoksle 
vysk. P. Baltakis priminė Fatimos 
Mariją, jos prašymą melstis, kad 
žlugtų komunizmas ir pažadą, kad

Lietuvos nepriklausomybės atga
vimas nebuvo pats sunkiausias 
žingsnis. Moralinis irreliginis tautos 
atgimimas pareikalausiąs net dviejų 
kartų... Lietuvos ateitis vėl patikėta 
Šiluvos Marijai. .Melskime, kad ji 
padėtų Lietuvai ir visiems iš komu
nistinės vergijos išsilaisvinusiems 
kraštams“, užbaigė vyskupas. Jis taip 
pat sveikino Adelaidės lietuvius su 
taip gražiai pavykusiomis Lietuvių 
dienomis ir dėkojo jį globojusiems - 
„Net nesinori iš čia išvykti!...“ - 
prasitarė svečias.

Pamaldos užbaigtos visų.giedamą 
giesme „AĮgj-jįa, Marija'“-

ar tik labai retai tebūna, teigiamo 
pobūdžio. Pozityvūs veiksmai kaž
kodėl priimami kaip savaime su
prantami dalykai, kurių neverta 
skelbti. O man atrodo, kad būtina, 
nes tai praplečia įvykių vaizdą 
Lietuvoje. Šviesių, skaidrių ir 
teigiamų įvykių poslinkiai atsveria 
taip dažnai skaitomų ir girdimų 
tamsių ir slegiančių naujienų krūvį.

Taigi, susimąsčiau prieš Kalėdas 
ir.paragintakeletolaiškųišmokytojų 
Lietuvoje bei labai girtinų reiškinių 
Melburne ir Adelaidėje, nutariau 
pasidalinti - su skaitytojais šiomis 

į geromis naujienomis. .

vidurinėse mokyklose (mūsiškai 
„gimnazijose“) galės varžytis dėl 
stambokų premijų. Adelaidiškis p. 
Liudas Liutkus įsteigė Vilkaviškio ir 
rajono viduriniųmokyklų 12-tokams 
anglų kalbos konkursą, paskirdamas 
300 aus. dolerių šešioms premįjoms. 
Konkursas įvyks 1995 metų pra
džioje. Straipsnelio autorės anglų 
kalbos konkursai ir premijos jau 
ketverius metus vyksta Šiauliuose, 
Marijampolėje, Kelmėje ir Rokiš
kyje. Kokių gražių rezultatų jau 
susilaukėme iš konkursuose daly-

Nukelta į,6 psl.
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^SPORTAS
Fondas remia sportininkus
Australijos lietuvių fondas, su

prasdamas sunkią finansinę Aus
tralijos lietuvių sportininkų, vyks
tančių į V - ąsias Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes Lietuvoje, padėtį, 
parėmė 5000 dolerių auka. O pinigų 
vykstantiems tikrai nemažai reikės, 
kadangi reikia nupirkti visą sportinę 
aprangą - uniformas, treningus, 
sportinius ir išeiginius marškinėlius, 
padaryti specialius ženklus, vė
liavėles ir dovanas žaidžiančioms 
komandoms, ką jie visuomet ir 
mums duoda. Tas viskas kainuoja 
jau ne šimtus, bet tūkstančius 

Kaip malonu!
Atkelta iš 5 psl. j

vavusių mokinių, padėkos laiškų, 
aišku, anglų kalba parašytų, mo
kytojų ir švietimo skyrių prielankumo 
bei noro padėti organizaciniame 
darbe.

Skaitytojai bus pastebėję, kad 
konkursai vyksta didesniuose ir 
mažesniuose provincijos miestuose. 
Tam yra geros priežastys: Vilniuje, 
Kaime ir Klaipėdoje sąlygos moky
muisi yra geresnės nei provincijoje, 
bent tokia buvo mano patirtis per 9 
mokytojavimo ir kalbų seminarų 
pravedimo mėnesius Lietuvoje. 
Mokytojai veržte veržėsi padirbėti 
didesniuose miestuose, ypatingai 
sostinėje Vilniuje, kadangi ten yra 
geresnės galimybės pereiti į privačios 
prekybos vertėjus, sekretores ir t.t. 
Tad provincijos centruose ir ypa
tingai rajonų vidurinėse ir devyn
metėse mokyklose pritrūksta tin
kamai paruoštų užsienio kalbų 
mokytojų. O kas gi nežino, kad nuo 
mokytojos ar mokytojo entuziazmo, 
pedagoginių pagrindų, stažo bei 
patyrimo priklauso ir mokinių 
susidomėjimas dėstomuoju dalyku!

O dabar pateikiu keletą ištraukų 
iš mokytojų laiškų apie konkurso 
temas, vertinimo kriterijus ir 
mokinių entuziazmą:

„...1995 m. anglų kalbos temas 
•padėjome į seifą. Rodžiau Jūsų 
pasiūlytus rašinių vertinimo krite
rijus Teresei iš. Kanados, kuri mo
kytojavo mūsų mokykloje. Jos 
nuomone temos apgalvotos, o krite
rijai panašūs į Kanadoje konkursams 
taikomus. ...Iš mokinių tikimasi 
kūrybingų rašinių“.

„... Ačiū! Ačiū!gavome Jūsų knygų 
ir skaidrių siuntas. Matytumėte, kaip 
apsidžiaugė istorijos mokytoja 
Salomėja, gavusi tris dėžes turto 
pamokoms ir medžiagos grafopro- 
jektoriui (overhead projector-red.). 
Geografijos mokytoja Teresė gavo 
vieną dėžę medžiagos. Bet nebuvo 
aplenktos ir fizikos bei chemijos 
mokytojos ir, aišku, anglistės“.

.... Koks puikus tas kursas klau
symuisi su kortelėmis ir įrašais. 
Būtent tai, ko mums trūksta“.

.... Ponia Isolda, Jūs buvote pas 
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dolerių. Australijos lietuvių fondas 
labai nuoširdžiai remia visas mūsų 
organizacijas, reprezentuojančias 
Australijos lietuvius. Ypatingas jų 
dėmesys yra mūsų jaunimas, todėl 
ir mūsų visų pareiga visais būdais 
padėti šiam mūsų Fondui.

Prie vykstančiųjų sportininkų 
paramos prisidėjo EŽY klubas 200 
dolerių auka. Tai mūsų veteranų 
sportininkų klubas, kuris narius 
turi ne tik Australijoje, bet ir 
Amerikoje bei Lietuvoje. EŽY klubas 
jau ne kartą padėjo sportininkams. 
Didelis sportininkų draugas ir 

mus, matėte mūsų skurdumą. Dabar 
mes praturtėjome. Gal vidiniai dar 
atsiliekame, bet jaučiu gerus po
slinkius“.

Anglų kalbos konferencijoje, kurią 
mes patys surengėme, dalyvavo keturi 
užsieniečiai. Jie gan gražiai atsiliepė 
apie mūsų nuveiktus darbus, dėka 
tos iš užsienio atsiųstos medžiagos ir 
mokslo priemonių. Mes ir patys 
matome pažangą ir didesnė dalis 
mokytojų užsidegė mūsų entuziazmu, 
padeda ,mums ir tobulinasi mūsų 
įsteigtoje mokslo knygų ir kitų 
priemonių bibliotekoje.

Jau paruošiau mokomųjų TV 
laidų pagal knygutes ir kasetes iš 
Oxford'o. Dabar ruošiame kitas. 
Norime visą jų ciklą rodyti Šiaulių 
televizijoje, pav. „At the Cafeteria“, 
„At the Post Office“ ir kitas popu
liariausiomis temomis. Tos laidos 
padės ir suaugusiems pramokti 
tinkamų išsireiškimų. Buvo daug 
vargo kol išsikovojome šią teisę. Truko 
visą mėnesį kol pavyko susitarti ir 
įtikinti, kad daug pinigų nereikės, 
nes mūsų draugai užsieniečiai 
neprašo užmokesčio už dalyvavimą 
laidose“.

Mieli tautiečiai, surinkau šias 
ištraukas iš keliolikos laiškų. 
Sakykite, ar neverta remti vidurines 
mokyklas Lietuvoje? Betgi, nepa
mirškite ir jaunesnių mokinių, ir tų, 
kurie mokosi devynmetėse mo
kyklėlėse labai jau mažuose mies
teliuose. Buvau net keliose, mačiau 
jų vargą - net ir kreidos kai kuriose 
nebuvo, ir direktorės, ir mokytojai 
atsiprašinėjo. Buvo net nemalonu, 
kaip pagalvodavau, kaip tie mūsų 
mokiniai visko pertekę ir kaip dažnai 
jie to visai neįvertina - net sulaužo ir 
sudergia suolus, stalelius, kėdes. 
Kam teko padirbėti valdiškose 
mokyklose Australijoje, žinau, kad 
supras mane...

Švęsdami kokį svarbesnį jubiliejų, 
prisiminkime ir savo buvusią mo
kyklą. Gal panorėsite pasekti 
aukščiau paminėtų asmenų pa
vyzdžiu? Labai mielai Jums suteiksiu 
žinias ir adresus mano turimų 
mokyklų. Skambinkite telefonu (08) 
356 2617. . r, .Isolda Pozelaite - Davis, 

Pietų Australija

Iki 10 metų amžiaus krepšinio žaidėjai.
 Nuotrauka A. Laukaičio

rėmėjas K. Grigas 100 dolerių auka 
ir šį kartą prisidėjo prie sportininkų 
kelionės. Sportininkųnepamirštanti 
Stasė Vaičius paaukojo 20 dolerių. 
Visiems aukojusiems nuoširdus, 
sportiškas AČIŪ. Sportininkai tikrai 
jūsų neapvils ir Lietuvoje gražiai 
atstovaus visus Australijos lietu

SPORTO ŽAIDYNĖS LIETUVOJE
ALFAS valdyba iš šios šventės 

organizacinio komiteto, kuriam 
vadovauja Lietuvos premjeras A. 
Šleževičius, gavo paruošiamųjų 
šventės darbų apybraižą.

Jau gaminami apdovanojimų 
medaliai, specialios juostos, plakatai, 
vėliavos, pašto ženklai ir kita 
simbolika. Vilniuje atidarymo pro
gramą daro specialistai, numatomos 
eitynės, gėlių padėjimas Antakal
nio kapinėse, meninė dalis Kalnų 
parke. Visas miestas bus specialiai 
papuoštas. Kaune visos uždarymo 
iškilmės vyks Dariaus ir Girėno 
sporto komplekse ir vakaronė Sporto 
halėje. Bus išleistas specialus 
leidinys. Žaidynių metu vyks Pa
saulio lietuvių sporto kongresas. 
Žaidynių devizas, šūkis bus - 
„Lietuviais esame mes gimę“. Jau 
yra įregistruota žaidynių emblema 
ir kompozitoriai nugalėtojams 
pagerbti kuria fanfarų muziką. Jau 
įsteigtas V Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių paramos fondas ir ko
merciniame banke „Balticbank“ 
atidaryta sąskaita Nr. 070210. 
Pasaulio ir Lietuvos lietuviai pra
šomi savo įnašais paremti šias 
žaidynes. Dalyvių gyvenamosios,

SPORTO IVAU XOS
*** Prancūzijoje, Reimso mieste 

įvyko tradicinis 42km 195 m. 
maratono bėgimas, kurio nugalėtoja 
tapo lietuvė St. Statkuvienė, nu
bėgusi šį nuotolį per 2 vai. 32 min. ir 
22 sek. Šiuo rezultatu St. Statkuvienė 
taip pat pagerino ir Lietuvos rekordą. 
Liuksemburge įvykusiame maratono 
vyrų grupės bėgime penktasis buvo 
R. Sausaitis, o tarp moterų šeštąja 
buvo V. Birbalaitė.

*** Kaime, Vytauto parke buvo 
pravestos pirmosios mažojo golfo 
Lietuvos pirmenybės. Jose dalyvavo 
4 jauniai iki 16 metų amžiaus ir 9 
vyrai. Jaunių nugalėtoju tapo 
gimnazistas D. Skėrys, vyrų - 
studentas A. Staškevičius. Po 
varžybų buvo sudaryta ir Lietuvos 
rinktinė - 6 vyrai ir 4 moterys. Jie 
dalyvaus Baltijos taurės varžybose, 
kurios prasidės 1995in. birželiomėn. 

vius.
ALFAS valdyba prašo ir kitus mū

sų tautiečius bei organizacijas savo 
auka prisidėti prie šios repre
zentacinės sportininkų kelionės į 
Lietuvą rėmimo. Čekius galima 
siųsti: ALFAS vardu, 18 Miller Avė., 
Ashfield, 2131.

laisvalaikio ir varžybų vietos bus 
apsaugomos specialios apsaugos 
tarnybos.

Pasaulio lietuvių sporto žaidynių 

paruošiamieji darbai eina prie galo 
ir, atrodo, kad šventė bus ypatingai 
gerai ir gražiai paruošta.

Visi Australijos sportininkai 
prašomi per savo sporto klubus 
užpildyti pateiktas anketas ir iki 
kovo mėn. 1 dienos, kartu su pasine 
nuotrauka, atsiųsti ALFAS valdybai. 
Iki to laiko visi sporto klubai pra
šomi atsiskaityti ir už gautus 
žaidynių ženkliukus.

Pageidaujantys į Lietuvą vykti 
kartu su sportininkais, kurių pirmoji 
grupė išvyks gegužės pabaigoje arba 
birželio vidutyje, o antroji apie liepos 
mėn. 22 dieną, prašomi susisiekti su 
ALFAS pirmininku A Laukaičiu, 18 
Miller Ave., Ashfield, 2131. Tel. (02) 
7980 306.

„KOVO“ SPORTININKU
PAGERBIMAS

Įvyks vasario 5 dieną Stanwell Park 
Beach. Važiuojant į Woolongong, iš 
Princes Highway reikia įvažiuoti į 
Hargrave Rd. ir važiuoti iki Stanwell 
Park Beach. Pradžia 11 vai. ryto.

I M
Palangoje, ‘ vėliau tęsis Jūrmaloje, 
Latvijoje, ir Taline, Estijoje. Didžiojo 
golfo aikščių Lietuvoje kol kas dar 
nėra, tačiau Vilniuje jau dabar yra 
rasta labai puiki vieta šalia naujai 
statomo stadiono ir šiuo metu vyksta 
derybos dėl visų techninių klausimų.

*** Lietuvoje užbaigtos pirmojo 
rato futbolo varžybos ir nugalėtoju 
tapo Vilniaus „Žalgiris - EBSW“. Per 
66 pirmojo rato rungtynes buvo 
įmušti 88 įvarčiai, varžybas stebėjo 
87 900 žiūrovų. Daugiausiai jų buvo 
per Vilniaus „Žalgirio“ ir Mažeikių 
,Roman“ rungtynes Mažeikiuose. Per 
visas 66 rungtynes buvo parodytos 9 
raudonos ir 107 geltonos kortelės. 
Teisėjavo 18 aikštės teisėjų. Be 
pirmosios Lietuvos futbolo lygos, yra 
žaidžiamos ir antrosios bei trečiosios 
lygos varžybos. . .

Paruošė A. Laukaitis
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MUSŲ MIRUSIEJI
LIETUVOS KARIUOMENES KAPITONĄ 

ZENONĄ ANUČAUSKĄ r 
AMŽINYBĖN palydėjus

A. f A. DAVU S PETRAUSKAS

Kiekvieną kartą kai Aukščiausias 
pasikviečia savo tarną iš šios, nuostabiai 
vasarą žydinčios žemės, prisimena ir 
mums, kad mes čia esame tik svečiai.

Laidojimo apeigos a.a. Zenonui 
Anučauskui atlaikytos 1994 m. gruodžio 
20 d. „Pine“ laidojimo biuro koplyčioje, 
Melburno priemiestyje Camberwell. 
Laidotuvėse dalyvavo ir keli lietuviai: 
VincasLukaitis su žmona, Jurgis Rūbas, 
Stasys Eimutis, Alisa Baltrukonienė.

Velionio žmona Margaret yra anglų 
kilmės ir laidojimo apeigos buvo atliktos 
anglikonų religijos dvasiškio, kuris 
apminėjo velionio lietuvišką kilmę ir 
Romos katalikų religiją. Žmonos brolis 
paskaitė nekrologą, kuriame su pagarba 
išreiškė velionio meilę ir rūpestį Lietu
vos reikalams. Susirinkusiųjų Melbur
no lietuvių vardu užuojautą žmonai ir 
giminėms išreiškė Alisa Baltrukonienė.

Baigdamas maldas, kunigas kvietė 
laidotuvėse dalyvavusius, kurių buvo 
pilna koplyčia, pasiklausyti lietuviškos 
giesmės ir paaiškino, kad Lietuvos 
okupacijos metais lietuviai Lietuvoje 
šią giesmę, „Lietuva brangi“, giedojo 
vietoje himno.

Ši lietuvių jungtinio choro gražiai 
įdainuota giesmė nuskambėjo per 
garsiakalbį ypatingai aiškiai ir tyrai. 
Sužavėti buvo ten dalyvavę australai ir 
kitataučiai. Mums, lietuviams, šis 
netikėtumas išspaudė ašarą.

Vėlinis Zenonas jau daugelį metų 
buvo silpnos sveikatos ir labai su- 
prastėjusio regėjimo. Metų našta taip 
pat sunkiai slėgė jo pečius, tačiau savo 
žmonos gerai prižiūrimas ir lepinamas, 
jis sulaukė 89 - nerių.

Gimė 1905 gegužės 24 dieną mažame 
Lietuvos šiaurės - vakarų miestelyje, 
keturių brolių ir trįjų seserų šeimoje. 
Velionis buvo trečiasis iš sūnų. Tėvas, 
žemės ūkio inspektorius, dažnai iš namų 
išvykdavo, teko motinai rūpintis ir 
auginti didelę šeimą. Motina buvo gera, 
teisinga, bet griežta, tai augimo metais 
Zenonui labai padėjo formuoti cha
rakterį, o tėvo meilė knygai padėjo jam 
įsigyti plačių žinių akiratį.

Nors nebuvo jokio muzikos pagrindo 
šeimoje, tačiau Zenono meilė muzikai 
prasidėjo dar ankstyvoje jaunystėje. 
Jaunuoliu būdamas jis jau pats pasidarė 
smuiką, tik praktikuotis groti tuo 
smuiku išeidavo iš namo į kitą trobą, 
kadangi namiškiams tas jo mu
zikavimas nepatiko.

Baigęs vidurinį mokslą, Zenonas 
padavė prašymą, kad jam būtų 
paskirta valdiška stipendija įstojimui 
į konservatoriją. Konservatorijoje 
grojo obojumi. Paskutiniais kon
servatorijos mokslo metais Zenonas 
jau dalyvavo koncerte ir buvo gerai 
atžymėtas, po to jį pakvietė groti 
konservatorijos ir valstybiniame 
orkestre. Vėliau jis tapo kariuome
nės pulko kapelmeisteriu. Mokė 
daugelį jaunų muzikantų, koncertų 
metu diriguodavo orkestrui, pats grojo 
įvairiais muzikos instrumentais.

Zenono karjeros aukštumoje prasidėjo 
1939 - 1945 metų karas. Lietuvai 
praradus nepriklausomybę, Zenonas, 
kaip ir daugelis kitų lietuvių, paliko 
tėvynę. Į Australiją jis atvyko 1949 
metais.

Australijoje atrado visiškai kitą 
•pasaulį. Čia jis, kaip ir kiti, turėjo dirb
ti paprastą ir sunkų darbą statyboje. 
Kai bendradarbių buvo paklaustas kur 
išmoko cementą pilti (tuo metu dirbo 

xMalhurna aerouosto keliu. statvboie).

jis juokaudamas atsakė, kad išmoko to 
darbo šešis metus studijuodamas 
Lietuvos konservatorijoje.

Laisvalaikiu Melburne Zenonas lan
kė muzikos koncertus ir ten susitiko su 
savo būsima žmona pianiste Margareta 
Allanson. Bendras abiejų interesas 
muzikai virto meile ir kartu su ja Ze
nonas išgyveno 44 - ris metus. Kaip 
pianistė, Margaret daug kartų, dar 
prieš išsikeliant į Canberrą, akom
panuodavo lietuviams dainininkams. 
Dar prieš porą metų, kai vienam 
Melburno solistui prireikė akom- 
paniatorės, ji mielai sutiko pasitar
nauti. Margaret visada lietuviams ro
dė daug palankumo.

Zenonui įgijus Australijos pilietybę, 
jis gavo darbą RAAF orkestre, kur grojo 
obojumi ir dirigavo.

Reikia paminėti, kad Zenonas gana 
gerai kalbėjo ir netgi rašė keletą kalbų, 
jų tarpe vokiečių, lenkų, rusų, ukrai
niečių ir anglų.

Turėdamas unikalių gabumų kal
boms, jis su žmona persikėlė į Can
berrą, ir virš dešimties metų ten 
gyvendamas, sėkmingai atliko kon
fidencialias ir slaptas pareigas fe- 
deralinei Australijos valdžiai. Tas bu
vo pačioje šaltojo karo su sovietais 
įtampoje.

Zenonas savo aukštu intelektu mo
kėjo prisitaikyti prie Australijos sąlygų. 
Mėgo tobulumą ir suprato Australuos 
politikos problemas, didžiavosi tuo, kad 
yra lietuvis, ir jo pasiekimai kovoje 
prieš komunistinę agresiją, vienokiu ar 
kitokiu būdu, liks amžinai atžymėti.

Velionis Zenonas, gyvendamas Mel
burne, palaikė kontaktą su pavieniais 
lietuviais. Klausėsi lietuviškos radijo 
programos, kol galėjo skaitė įvairią 
lietuvišką spaudą. Kai ilgiau skaityti 
negalėjo, Socialinės globos moterų 
draugijos, ligonių lankymo grupės 
pirmininkės Liolės Bartaškienės rū
pesčiu, keli pasišventę tautiečiai iš 
lietuviškų laikraščių į kasetes įkalbė
davo svarbesnius straipsnius ir jam 
nuveždavo.

Anučauskai šeimos neturėjo. Manau, 
Zenono siela dabar amžinybėje yra 
skaistus spindulys tarp gražiausių 
muzikos akordų.

Al. B.
*•••••••••••••••••••

„SKAUTĮJ 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 
metąs moKamfll ir aiikns

Sausio 20 d., vėžio ligos pakirstas, 
Gręenwich ligoninėje mirė 74 metų 
amžiaus ilgametis „Mūsų Pastogės“ 
skaitytojas a.a. Danius Petrauskas.

Pirmuosius kelis savo gyvenimo 
metus Australijoje velionis dirbo 
Snieguotųjų kalnų hidroelektrinių 
statybos darbuose. Vėliau įsikūrė 
Sydnėjuje ir gyveno Sydnėjaus 
priemiestyje North Ryde, kur buvo 
įsigijęs namą.

Lietuvių bendruomenės gyvenime 
velionis aktyviai nesireiškė, pasi
tenkino retais apsilankymais į vieną

ADELAIDĖJE
I A. t A. BOLESLOVAS 

ROMUALDAS JODELE, baig
damas 81 gyvenimo metus, mirė 
1995 vasario 2 d. Mary Potter 
Hospice, Adelaidėje. Gimė Dzūkijoj, 
mokėsi Kaune, tarnavo leitenantu 5 
- me pėstininkų pulke, vėliau - 
aviacijoje. Vedė Lietuvoje, ten gimė 
dukra Giedrė. 1949 m. atvyko į 
Australiją, 1987 m. įsikūrė Ade
laidėje. Čia 1990 m. mirė žmona 
Genovaitė.

Palaidotas Adelaidės Centennial 
Park kapinėse.

A.fA. ALDONAI INKRATIENEI
mirus, jos vyrui Jonui bei artimiesiems reiškiame gilią 

užuojautą ir kartu liūdime.
Bruožiu šeima, Melburnas

PADĖKA
A. į-A. ROZAI KORSAKIENEI

staiga mirus (š. m. sausio 20 dieną), velionė palaidota 
sausio 24 d.

Dalyvavusiems jos laidotuvėse, bičiuliams ir ypatingai 
kun. P. Martūzui bei. Antanui Kramiliui nuoširdžiai dėkoju.

Juozas Korsakas

Informacija
LABDAROS SIUNTINIAI 

Į LIETUVĄ iŠ 
SYDNĖJAUS

Sydnėjaus apylinkės valdybos 
narys Antanas Kramilius pakar
totinai praneša, kad yra ruošiamas 
sekantis konteineris su jūsų as
meniškomis dovanomis į Lietuvą. 
Smulkiau apie konteinerio siunti
mą jau buvo pranešta anksčiau. 
Būkite malonūs kuo greičiau (iki 
vasario 15 d.) pranešti, kas norės 
siųsti siuntinius. Kuo greičiau tai 
atliksite, tuo greičiau bus galima 
jūsų dovanas išsiųsti. Skambinkite 
.Antanui i Kramiliui tel. (02) 7273131.

Antanas Kramilius

VASARIO 16 - OJI
CANBERROJE

Šiais metais Lietuvos Nepriklau
somybės šventė bus pagerbta 
sekmadienį, vasario 12 d. Lietuvių 
klube. Minėjimo pradžia 2 vai. p.p. 
Visi maloniai kviečiami dalyvauti 
minėjime.

1994 metų gale Canberros lietuvių 
bendruomenė buvo inkorporuota 

kitą didesnio masto kultūrinį renginį 
ar tautinės šventės minėjimą.

Gyveno vienas. Mėgo darži- 
ninkauti, žvejoti, buvo aistringas 
golfo žaidėjas. Priklausė North Ryde 
golfo klubui ir tiek savo bičiulių 
golfininkų, tiek ir artimų kaimynų 
tarpe buvo populiarus ir mėgiamas.

Amžinybėn palydėti, sausio 25 d. 
Northern Suburbs krematoriumo 
koplyčioje susirinko keletas velionio 
bičiulių lietuvių ir gausus buvusių 
kaimynų irgolfoklubodraugųbūrys.

St
MIRUSIEJI
i A.fA. JULIUS ALEK

SANDRAVIČIUS, baigdamas 82 
gyvenimo metus, mirė 1995 sausio 3 
d. Gimė velionis Utenos apylinkėse, 
tėvų dvare. Tarnavo savanoriu 
Lietuvos kariuomenėje, vėliau dirbo 
Kaune taksistu. Į Australiją atvyko 
1949 m. Buvo nevedęs. Gyveno 
Adelaidės priemiestyje Woodville. 
Priklausė Lietuvių sąjungai ir 
Lietuvos atgimimo sąjūdžiui.

Palaidotas sausio 6 d. Centennial 
kapinėse.

GLX. P. )

pagal ACT įstatymus. Tuo metu ir 
bendruomenės oficialus pavadinimas 
pasikeitė; įregistruotas  pavadinimas 
yra „The Canberra Lithuanian 
Community Association“, lietuviškai 
-"Canberros lietuvių bendruomenės 
sąjunga“.

Apylinkės valdyba

AUKOS
„MUSŲ PASTOGEI“

Mrs. E. Astramskas 
J. Vaitiekūnas 
V. Bakaitis 
K Pauliukėnas 
V. P.
J. Šeštokas
J. Kriaučiūnas
V. Morkys
K. Butkus 
V. Salaviejus
M. Eidėjienė
E. Petrukėnienė 
J. Mikus
S. Radzevičius 
S. Ratas 
V. Šuopys 
Mrs. E. Stasis 
A. Griniuvienė 
Dėkojame už aukas.

NSW $15 
Vic. $15 

NSW $15 
SA $15 
Vic. $15

Vic. $5 
Qld. $15 
SA $25 
NSW $65 
Vic. $15 
Qld. $16 
WA $10 
NSW $15 
NSW $15 
ACT $25 
NSW $15 
NSW $15 
NSW $15

Red.
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Informacija
MTUAIVISTIIVIAI KURSAI 

MELBOLRIWE

r--į

j SYDNĖJAUS LIETUVIŲ j
! NAMUOSE |
I 16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN. tel 708 1414 1
I ----------------- ----------- I

Melbourne lituanistiniai kursai, kurie 
veikia Victorian School of Languages 
apimtyje, šiais metais vyksta Princes 
Hill Secretary College patalpose, Arnold 
Street, North Carlton.

Pirmoji 1995 mokslo metų pamoka yra 
vasario 11 d., šeštadienį, 9.00 vai. ryto. 
Pamokos tęsiasi 3 valandas, su pertrau
ka.

Į kursus priimami gimnazistai bei 
suaugusieji, įskaitant lietuviškai

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

VASARIO 16 - OJI 
ADELAIDĖJE

Lietuvos Respublikos garbės 
konsulas kviečia visus Adelaidės 
lietuvius susirinkti į Lietuvių namus 
š. m. vasąrio 16 d., ketvirtadienį, 
kartu su mūsų tėvynainiais Lietuvoje 
švęsti Nepriklausomybės šventę.

Pradėsime 12 vai. Prie vėliavų 
trumpą žodį tars Adelaidės apylinkės 
valdybos pirmininkė J. Vabolienė ir 
Lietuvos Respublikos garbės kon
sulas Jurgis Jonavičius. Keliant 
vėliavas, sugiedosime Tautos himną.

Po to Lietuvių namų salėje įvyks 
supeštinės vaišės, veiks baras, o 
videojuosta muzika, dainomis ir 
vaizdais mus nukels į Tėvynę.

Visi esate laukiami!
Jurgis Jonavičius 

LR garbės konsulas

SIl XT IXI tl IŠ
>1 IN BIKXO

Melburno lietuvių klubas orga
nizuoja siuntinių siuntą Lietuvon. 
Dėžes siuntiniams galima įsigyti 
Lietuvių namuose sekmadieniais, 
nuo 1 iki 3 vai. p.p., iki vasario 26 
dienos imtinai. Dėžės kaina 45 
doleriai. Svoris - 30 kg.

Paruoštas dėžes reikės pristatyti į 
Lietuvių namus kovo mėn. 4-5 
dienomis. Dėl smulkesnės infor
macijos galima kreiptis į Lietuvių 
klubo pirm. V. Bosikį tel. 458 1637.

Melburno Lietuvių 
klulMt valdybų

KAZIUKO MUGĖ
SYDNĖJUJE

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 5 v.v. -10.30 v.v
Antradieniais klubas uždarytas 
Trečiadieniais 5 v.v. * 10.30 v. v. 
Ketvirtadieniais 5 v. v. -11.00 v. v. 
Penktadieniais 5 v. v. -12 v. v.
Šeštadie liais 12 v. p. p. - 1.00 nakties
Sekmadieniais 12 v. p. p. - 10.00 v. v.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA

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

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

nors dalykų ar dirbinių, maloniai 
kviečiami su savo eksponatais 
dalyvauti mugėje.

Veiks atsigaivinimo baras, virtuvė 
su kopūstais irdešrelėmis, riestainių 
stalas ir t.t.

Kviečiame visus gausiai dalyvauti 
Kaziuko mugėje ir pabendrauti su 
draugais bei pažįstamais.

Sydnęjaus lietuvių katalikų 
kultūros draugijos valdyba

PADĖKA
Širdingai dėkojame kooperatinės 

lietuvių kredito draugijos „Talka“ 
Sydnėjaus skyriui už šešių šimtų 
dolerių (600.00) auką Sydnėjaus 
lietuvių katalikų kultūros draugijai, 
Lietuvos našlaičių ir vargstančių i 
pagalbos siuntinių persiuntimui.

Jūsų auką mes didžiai vertiname. 
Tai paskatinimas mums ir toliau 
dirbti.

Nuoširdus ačiū. .A. I.iniunas
Sydnėjaus lietuvių katalikų 

draugijos valdybos pirmininkas .

VASARIO 16 - OJI
HOBARTO TAUTIEČIAMS
Vasario 16 - osios minėjimas įvyks 

sekmadienį, vasario 19 - ąją, 15 vai. 
pas p. Šikšnius, 43 Easton Avenue, 
West Moonah. Bus duodami už
kandžiai.

Prašome visus tautiečius gausiai 
dalyvauti minėjime.

R.T.

VASARIO 16 - SIOS MINĖJIMAS

SYDNĖJUJE
ALB Sydnėjaus apylinkės valdyba 

bendruomenei praneša, kad šių me
tų viešas Vasario 16 - sios minėji
mas įvyks vasario 19 d., sekmadienį, 
pradžia 14 vai. Minėjimas vyks 
Lietuvių namuose, Bankstown.

Pamaldos tą dieną vyks įprastu 
laiku - 11.30 vai. St. Joachims 
bažnyčioje, Lidcombe. Iškilmingas 
mišias laikys kun. Povilas Martūzas, 
giedos choras „Daina“. Organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su savo vė
liavomis.

Po pamaldų, 14 vai. Lietuvių 
namuose - šventės minėjimas. 
Trumpa V. Juškos paskaita ir plati 
meninė programa. Pagrindiniai 
programos atlikėjai - choras „Dai
na“, „Sutartinė“, Sūkurys“ ir „Ar
monika“ (Stasys Liupkevičius) su 
jaunomis Sydnėjaus „Armonikė
lėmis“.

Kviečiame Sydnėjaus ir apylinkių 
tautiečius gausiai apsilankyti.

ALB Sydnėjaus 
apylinkės valdyba

Pranešame tautiečiams, jog KA
ZIUKO MUGĖ šiemet įvyks kovo mėn. 
5 dieną, tuoj po lietuviškų pamaldų 
Lidcombe parapijos salėje.

Pageidaujantys ką nors parduoti 
ar parodyti susirinkusiems kokių

talka moka

8.50/0
už terminuotus indėlius

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Pranotame savo nariams, kad nuo 
1995 m. vasario men. 1 d. naujiems 
Indėliams bus mokami sekantys 
procentai:

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

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

Terminuotų Indėlių minimumas * $500 
Terminui pasibaigus, lndėl| galima Kimtį ar 
pervesti | kita sqskaltq. Palūkanos įmokamos 
I einamųjų sųskaltų. Jei klientas nepraneša 
savo pageidavimo, sųskalta automatiškai 
pervedama 1 nauja, toki pati terminuota 
lndėl|. Pinigus U terminuotų Indėlių galima 
Išimti terminui nesuėjus. Tuo atveju mokama 
tik pusė vlršmlnėtų procentų už Išimtų sumų.

ATSIKVIESKITE SAVO GIMINES/ 
DRAUGUS I AUSTRALIJĄ

Mes siūlome geras sąlygas keliau
jant vokiečių Lufthansa oro linijom, 
lenkų LOT linijom, Cekoslovakų Ii- |
nijom ir t.t. |

I
Susitikite su specialistais:

GATEWAY TRAVEL I 
ęs~PTY. LTD. J

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

Einamosios sąskaitos: 
$5000 + - 4%
$1000-$4999 - 3%
$l.oo - $999 - 2%

ADELAIDE MELBOURNE SYDNEY 
362 7377 328 3466 796 8662

LIETUVIU KOOPERATINĖ 

iHllTALKA== 
KREDITO DRAUGIJA

Mūsų Pastoge
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. # & « Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Skelbimai: l cm x 6 cm = 5 3. * * Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 
Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę. 
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