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PRIEŠ 5 METUS -
1990 m. kovo 11d. Aukščiausiojoje Taryboje buvo paskelbtas 
Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atstatymo aktas.

Nuomonių apklausa
Dienraštis „Respublika“ paskelbė 

vėliausią „Baltijos tyrimų“ atliktą 
nuomonių apklausą apie pasi
tikėjimą Lietuvos institucijomis. Kaip 
ir anksčiau, žmonės labiausiai 
pasitiki Bažnyčia (pasitiki 77%, 
nepasitiki 16%). Antroje vietoje se
ka masinės informacijos priemonės 
(pasitiki 66%, nepasitiki 29%). Bet

■ kitomis astuoniomis institucijomis 
labiau nepasitikima, negu pasi
tikima. Ypač mažai pasitikėjimo turi 
ministrų kabinetas (Vyriausybė), 
prezidento tarnyba, policij a, teismai, 
savivaldybės, seimas. Jais pasitiki 
mažiau negu trečdalis žmonių,

v nepasitiki - apie du trečdalius.
į Per vėliausią apklausų laikotarpį 
, ženkliausiai krito teismų prestižas, 
i Teismais pasitiki vos 24%, nepasi

tiki - 61%. Manoma, 'jos augančio
■ nepasitikėjimopriežastimiyranetik 
' paplitęs kyšių ėmimas, bet ir pra- 
; eitų metų pabaigoje LDDP valdžios 
L pravesta teismų reforma, kurią
■ dauguma spaudos sutiko kritiškai.

Jos metu, pažeidžiant Konstituciją, 
LDDP valdžia pertvarkė Aukš
čiausiąjį teismą, papildydama ji 
dešimčiai metų vien iš savo kan
didatų. Spaudoje kartojasi prie
kaištas, kad šitaip LDDP nori 
sumažinti teisines kliūtis saviš
kiams perimant svarbius turto 
objektus.
Savivaldybių rinkimai

Vasario 23 d. oficialiai prasidėjo 
kampanija savivaldybių ■ rinki
mams. Rinkimai įvyks kovo 25 dieną 
ir naujosios tarybos dirbs du metus. 
Rinkimams iš biudžeto skirta 5 
milijonai litų. Svarbiausios kon
kuruojančios grupės yra tiys: LDDP 
(kuri dominuoja dabartinėje ka
dencijoje), Tėvynės sąjunga ir 
krikščionys demokratai (kurie 
naujosiose tarybose numatomai dirbs 
išvien, įtraukiant narius ir iš 
mažesnių dešiniųjų vienetų) ir Cen
tro grupuotė (kurią daug kur su
daro Centro bei Liberalų sąjungos ir 
socialdemokratai).

Manoma, jog po šių rinkimų LD
DP įtaka savivaldybėse turėtų 
sumažėti. Tačiau neaišku, kiek 
pritarimo gaus centristai, nes jiems 
nesisekė per seimo rinkimus. Tėvy
nės sąjunga į rinkimus eina su šū— 
kiu„Mūsų savivaldybės dirbs jums“. 
Iš savo kandidatų ji griežtai reika
laus rūpestingumo, sąžiningumo, 
kompetetingumo ir pagarbos kiek
vienam žmogui. Be to, savivaldybių 
tarybų nariai ir pareigūnai privalės 
deklaruoti savo turtą ir pajamas. 
Tėvynės sąjunga taip pat neatsisako 

' ankstyvesnio reikalavimo kompen
suoti nuvertintus santaupų indėlius 

ir privatizavimo akcijas.
Prezidentas Lenkijoje

Vasario 17 d. į Varšuvą su oficialiu 
vizitu atvyko prezidentas A. Bra
zauskas, kurįlydėjojo dukra Audronė 
Usonienė, keletas ministrų, seimo 
narių ir pramonės atstovų. Su
sitikimuose su Lenkijos prezidentu 
L. Walęsa buvo aptartos įvairios 
problemos ir pasirašytos dekla
racijos. Abi pusės pritarė muitinių 
bei sienos perėjimo punktų page
rinimui ir siekimui prisijungti prie 
NATO. Lenkų atstovai buvo susi
rūpinę lenkų teisėmis Lietuvoje, gi 
Lietuvos prezidentas išvardino, ko
kia plati yra Lietuvos lenkų savi
tarpio veikla, kuri netrukdoma ir 
net Lietuvos valdžios remiama. 
Kalbėdamas Lenkijos seime, pre
zidentas A. Brazauskas pabrėžė, kad 
dabartinė sunkumus kelianti siena 
tarp Lenkijos ir Lietuvos esanti tar
si liūdnos atminties Berlyno siena; 
ją reikėtų padaryti lankstesne. Taip 
pat reiktų pasvarstyti Lietuvos ir 
Lenkijos jui gtinio taikos palaiky
mo batalione- įkūrimą.
Prezidentas į Izraelį

Kovo pradžioje Prezidentas A. 
Brazauskas vyks į Izraelį vals
tybiniam vizitui. Prezidento pa
tarėjas užsienio politikai Justas 
Paleckis pareiškė, jog tai bus vienas 
iš reikšmingiausių vizitų per visą 
Prezidento dviejų metų kadenciją. 
Spėjant pagal J. Paleckio išanksti
nius pasisakymus, Prezidentas 
lietuvių tautos vardu ištars kokius 
nors atgailos žodžius, kaip tai 
neseniai padarė panašaus vizito me
tu premjeras A. Šleževičius. Mano
ma, kad bus sustiprintos įtariamų
jų paieškos bei eventualus baudi
mas. Kadangi per pokario trėmi
mus ir įkalinimus daugeliui asme
nų buvo primestas „bendradar
biavimas su fašistais“, dabartinė 
Vyriausybės akcija ypač palies 
politkalinius ir Sibiro tremtinius.

Spaudos žiniomis, tūkstančiai 
asmenų gauna pranešimus, kad gali 
būti peržiūrėtos sovietmetyje su
darytos jų bylos.

Generolo prisiminimai
„Laisvės“ radijas paskelbė inter

viu su generolu Vladislavu Ačalovu, 
kuris buvo sovietų armijos para
šiutininkų vadu ir dalyvavo 1991 
m. sausio mėnesio įvykiuose Vil
niuje. Pasak V. Ačalovo, planas 
atstatyti sovietinę valdžią Lietuvo
je (kaip ir Latvijoje bei Estijoje) bu
vo žinomas ir M. Gorbačiovui, nes 
labai slaptas pasiruošimas buvo 
pradėtas netrukus po kovolld. Jau 
gegužės mėnesį būtų buvę galima 
paskelbti ypatingą padėtį, nes buvo

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AUKSČIAUSIOS tarybos

AKTAS
DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMOS VALSTYBĖS

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, reikšdama Tautos valią,* 
nutaria ir iškilmingai skelbia, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos 
jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suvereninių galių vykdymas, ir nuo 
šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė.

Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės aktas ir 1920 
m. gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo ' "lucija dėl atstatytos Lietuvos 
demokratinės valstybes niekada nebuvo nustoję teisinės galios ir yra 
Lietuvos valstybės konstitucinis pamatas.

Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedaloma, joje neveikia jo
kios kitos valstybės konstitucija.

Lietuvos valstybė pabrėžia savo ištikimybę visuotinai pripažintiems 
tarptautinės teises principams, pripažįsta sienų neliečiamumą, kaip jis 
suformuluotas 1975 metų Europos saugumo ir bendradarbiavimo pasitari
mo Helsinkyje Baigiamajame akte, garantuoja žmogaus, piliečio ir tautinių 
bendrijų teises.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, kaip suvereninių galių 
reiškėją, Šiuo aktu pradeda realizuoti visą valstybės suverenitetą.

L. Sabutis
Lietuvos Respublikos 

Aukščiausios Tarybos Sekretorius

Vilnius, 199© m. kovo 11 d. 
priimta 22:45 Lietuvos laiku

suplanuota per 2 - 3 valandas užimti 
Vyriausybės rūmus ir svarbiausius 
valdymo bei ryšių punktus. Tačiau 
ta operacija kas mėnesį buvo 
atidėliojama. Tik 1991 m. sausio mėn. 
Ačalovas, tuo metu buvęs Rygoje, 
gavo skubų nurodymą skristi į Vil
nių, kur jau buvo paruošti įvairūs 
kariuomenės bei KGB daliniai ir 
vien tik Vilniui skirtas Pskovo 
parašiutininkų pulkas. Likus vos 40 
min. iki signalo, akcija vėl buvo 
atšaukta, o sekantys veiksmai 
vykdomi tik dalinai. Po paros galų 
gale buvo duotas pagrindinis įsa
kymas, įjungiantis ir TV bokšto 
užėmimą. Deja, pasak Ačalovo, 
kariškiai buvę „išduoti“ , nes tuo 
metu panašus įsakymas kažkodėl 
nebuvo gautas Latvijoje ir Estijoje.

Lietuvoje jau buvusi sudaryta 
sovietinė valdžia iš komunistų 
partijos asmenybių ir jos delegacija 
net du kartus skrido į Maskvą tartis 
su M. Gorbačiovu. Juos skraidinęs

V. Landsbergis
Lietuvos Respublikos 

Aukščiausios Tarybos Pirmininkas

paties Ačalovo lėktuvas iš Kėdainių 
aeruosto. Pavardžių Ačalovas ne
minėjo.
Karo policija?

Krašto apsaugos ministras Linas 
Linkevičius pareiškė, kad per 
praėjusius metus žuvo 22 Lietuvos 
kariuomenės kariai. Iš jų 5 žuvo 
vykdydami tarnybines pareigas, ki
ti - ne tarnybos metu: 4 autoava
rijose, 3 nuskendo, 4 nusižudė, 1 
nelaimingo atsitikimo auka, 5 buvo 
nužudyti. Lietuvos kariuomenės 
padaliniuose pernai buvo užre
gistruoti 4296 nusižengimai ir 96 
nusikaltimai, dėl kurių iškeltos 83 
bylos. Ministro nuomone, čia reika
las sukasi apie tokius nusikaltimus, 
kuriuos turėtų tirti speciali karo 
prokuratūra. Reikalinga ir spe
cializuota karo policija. Kaip aptaria 
kiti šaltiniai, didoka problema 
Lietuvos kariuomenėje esanti iš

Nukelta į 2 psl.
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TRUMPAI
IŠ VISUR
Nežiūrint į rusų keletą kartų 

paskelbtą pranešimą apie Grozno 
miesto paėmimą,vasario mėnesio 
pabaigoje rusų karinės pajėgos gy
nė nuo čečėnų puolimo vieną pa-, narių turinčią Laisvą vokiečių 
grindinių Grozno miesto arterijų. 
Rusų pajėgas rėmė ir aviacija. Nuo 
savų sprogmenų per klaidą žuvo 25 
rusų Omono dalinio kariai.

Alžyro vyriausybė, atrodo, yra 
nepajėgi sustabdyti Islamo eks
tremistų masinius teroro veiksmus 
prieš policiją, politikus, kultū
rininkus, pramoninkus ir užsie
niečius. Vasario 21 d. virš tūkstančio 
politinių kalinių sukilę į savo ran
kas paėmė kalėjimą, nužudė keturis 
įkaitais paimtus kalėjimo sargus. 
Alžyro saugumo daliniai kalinių 
sukilimą numalšino po poros dienų. 
Sukilimo malšinimo metu buvo 
nužudyti 95 kaliniai.

□
Prancūzijos vyriausybė apkaltino 

penkis amerikiečius politiniu ir 
ekonominiu špionažu u- paprašė JAV 
ambasadorę išsiųsti juos iš Pran
cūzuos. JAVšiuos kaltinimus paneigė 
ir nesiruošia patenkinti Prancūzi
jos pageidavimą (ne reikalavimą).

JAV prezidentas Bill Clinton savo 
vizito Kanadoje metu gana atsar
giai pasisakė prieš Kvebeko pro
vincijos atsiskyrimą nuo Kanados. 
Savo kalboje Kanados parlamente 
’Otavoje jis pabrėžė, kad JAV nesikiš 
į Kanados vidaus politiką, tačiau 
mieliau matytų Kanadą vieninga 
valstybe.

□ 
Jungtinių Tautų taikos palaiky—

LIETUVOS ĮVYKIU fiPŽVfiLGfi

sovietų armijos perimta naujokų 
brutalizavimo tradicija, kuri at
baidanti bent dalį šaukiamųjų.
Kada švęsime sovietų 
valdžios „atkūrimą“?

šitaip savo savaitės apžvalgą 
užvardina „Lietuvos ryto“ vice
redaktorius Rimvydas Valatka, 
pastebėdamas, kad dabartinė LDDP 
valdžia vis labiau pabrėžia sovie
tines sukaktis. Foną jo ironiškam 
klausimui suteikia faktas, kad per
nai nemažai dėmesio buvo skirta 
Vilniaus „išvadavimui“ 1944 m. 
vasarą, ir kad LDDP asmenybės 
dalyvavo ceremonijose, minint 
Raudonosios armijos įžengimą į 
Klaipėdą 1945 m. pradžioje. Prieš 
keletą savaičių prezidentas A. 
Brazauskas per radiją pakvietė 
Lietuvos politines ir visuomenines 
organizacijas, kultūros ir švietimo 
įstaigas, net visą visuomenę švęsti 
„pergalės dieną“ (kuri buvo svarbi 
sovietinė šventė), nes šiemet sueina 
jos 50 - osios metinės. Ta proga 
Prezidentas paragino valstybės 
įstaigas ir savivaldybes daugiau 
rūpintis (Raudonosios armijos)
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: SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI
l Ištrauka iš dr. A. Kabailos paskaitos, skaitytos Tėvynės sąjungos Syd- 
[ nė jaus skyriaus popietėje, sekmadienį, vasario 26 d., Bankstowne.

{ Atrodo, kad yra verta pristatyti 
i rinkimų grafiką: kas renkama, kada 
j renkama ir kaip renkama. Naudo- 
i siu Jurgio Razmos TS Informa- 
1 ciniame biuletenyje Nr. 1 tokius 
i rinkimų aiškinimus (cituoju):
1 Kovo 25 dieną pirmą kartą vyks 
i rinkimai (į savivaldybes) pagal 
i proporcinę sistemą. Nors Tėvynės 
i sąjungos konservatorių frakcijos 
i siūlė, kad rinkimai vyktų pagal 
i mažoritarinę sistemą arba bent 
1 seniūnus būtų leista žmonėms 
i išrinkti tiesiogiai, tačiau, kaip 
1 įprasta, šie pasiūlymai LDDP Seimo 
i daugumos buvo atmesti.
1 Kodėl LDDP taip suinteresuota, 
i kad rinkimai vyktų pagal propor- 
i cinę sistemą? Niekam ne paslaptis, 
i kad šiuo metu LDDP rėmėjų skai- 
1 čius yra labai sumažėjęs,todėl var- 
i gu ar rasime nors vieną apylinkę, 
i kur LDDP atstovas galėtų surinkti 
i daugiau balsų,negu dešiniųjų par- 
i tijų iškelti kandidatai. Nelengva 
i jiems būtų rasti žmonių, kurie su- 
i tiktų balotiruotis po susikom- 
I promitavusios LDDP vėliava. O 
1 renkant pagal proporcinę sitemą, jie 
i gali tikėtis įveikti 4% barjerą ir, 
i išnaudodami dešiniųjų susikal- 
[ dymą, daryti didelę įtaką savi- 
I valdybėms. Kaimiškose apygardo- 
| se buvę LDDP nariai gali į sa- 
l vivaldybės tarybas patekti per 
] Valstiečių partijos sąrašą.
i Proporcinė sistema sudaro sąly- 
Į gas pasireikštisilpnomspartijoms... 
t Patekus daugelio partijų^ltstovams 
Į į savivaldybės tarybą, bus nelengva 
I suformuoti stabilią koaliciją ir 
[ išrinkti savivaldybės vadovus. To 
I nepadarius per du mėnesius - 
[ atitinkamoje savivaldybėje bus 
I įvedamas tiesioginis valdymas...
[ Lietuvos teritorijoje bus su- 

• formuotos 56 savivaldybės. Rin- 
i kimams vykdyti kiekvienos sa- 
1 vivaldybės teritorijoje bus sudaro- 

  Į ma viena daugiamandatinė rinki- 
veteranais. Visos institucijos pri- [ mų apygarda. Į savivaldybės tarybą, 

- - -............................. | priklausomai nuo gyventojų skai
čiaus, bus renkama nuo 21 iki 51

mo pajėgos galutinai pasitraukė iš 
Somalijos. Paskutinėmis pasi
traukimo dienomis prasidėjo kovos 
tarp somalų frakcijų dėl evakuoja
mų Mogadišo uosto ir aerouosto 
įrengimų.

Vokietijos vyriausybė įsakė už
daryti dvi radikalias šovinistines 
partijas, jų tarpe keletą tūkstančių 

darbininkų partiją. Policija pravedė 
kratas šios partijos narių namuose.

□
Po kelias savaites užtrukusių 

įtemptų deiybų, Kinija nusileido 
JAV spaudimui ir pasirašė abiems 
pusėms naudingą prekybinę sutar
tį, prižadėdama sutikti su beveik 
visais JAV reikalavimais, apsau
gančiais jų kompiuterių programų 
ir vaizdajuosčių patentus. Vogtomis 
programomis ir kita išvogta techni
ka besiverčiančios kiniečių įmonės 
buvo uždarytos prieš pat sankcijų 
įvedimo datą, vasario 26 d.

O
į erdvę iškeltus satelitus seką 

mokslininkai išaiškino paslaptingų 
žemę pradėjusių siausti atominių 
debesų kilmę. Radioaktyvius debe
sis sudaro aušinimo skystis, mažais 
lašeliais išsiskiriantis iš Sovietų 
Sąjungos kadaise paleistų 33 sate
litų su branduoliniais reaktoriais. 
Nors šie radioaktyvūs lašeliai 
nesudaro pavojaus žemės gyven
tojams, dėl savo didelio greičio jie 
eventualiai galės pakenkti ryšių 
satelitams.

Haiti prezidentas Aristide atleido 
iš pareigų beveik visą kariuomenės 
vadovybę, kadaise diktatoriškai 
valdžiusią kraštą. Haiti parlamen
to ir savivaldybių rinkimai įvyks 
birželio 4 d., o antrasis rinkimų ra
tas - birželio 25 d. 

valančios užtikrinti, kad tokia pa- i - —
galba jiems būtų suteikta. j «aus> bus renkama nuo 21 iki 51

R. Valatka pastebi, kad Preziden- i nario (Vilmuje 51). (Citatos pabaiga) 
tas tokio rūpesčio nerodo Lietuvos Į Is V1SO bus renkami 1488 sa- 
partizanams, politiniams kaliniams I vivaldybių nariai. Kadangi rinkimai 
ir tremtiniams, kurie buvo kaip tik j V/ks proporcine sistema, panašiai, 
tokio „išlaisvinimo“ aukos. R. 
Valatkos nuomone, Prezidentas 
tiesiog užmiršta nusikaltimus, 
susietus su Raudonosios armijos 
„išvadavimu“ ir tolimesne okupaci
ja. Todėl, pasak jo, „ar dabar jau 
toks metas, kai iš krašto kančių 
istorijos jau vėl galima tyčiotis?“

Parengė V. Doniela

i 
i
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i kaip rinkimai į Australijos senatą, 
i tad partijų koalicijos prieš rinkimus 
i nėra itin reikšmingos. Mažorita- 
Į rinėje sistemoje („first past the post“ 
i arbasistemoje.panašiojeįAustralijos 
' „House of Representatives“ rin- 
l kimus), koalicijų sudarymas būtų 
[ daug svarbesnis, nes be jų suda- 
l rymo įvyktų dešiniųjų partijų joms 
j kenksmingos tarpusavio varžybos, 
l Tad balsuojama bus ne už asmenis, 
j bet už partinį sąrašą. O koks šiuo 
l metu įvairių partijų populiarumas? 
[.Apklausų daviniuose sunku su- 
l sigaudyti, nes jie dažnai būna 
j netikslūs ir tendencingi. Betgi, nie- 
i ko patikimesnio, kaip vi— 
[ suomeninės apklausos, neturime.
i Štai sausio mėnesio apklausos 
[ rezultatai paskelbti „Respublikoje“ 
i atrodė taip: į klausimą už ką žmo- 
■ nės balsuotų, jei rinkimai įvyktų 
i rytoj, pasisakė sekantys procentai 
j žmonių: krikščionys demokratai-18, 

LDDP - 11, konservatoriai - 10, 
socialdemokratai - 8.2, Cento' 
sąjunga - 5, Liberalų sąjunga - 3.2. 
Demokratų partija -1.8, Tautininh 
sąjunga -1.3, neketinančių balsuoti- 
18.

Deja, viso išeina 77%, o tai atrak 
gan keistai. Kaip jau minėjau, pa 
daug patikėti apklausomis negali
ma. Tačiau, kad ir įtartini daviniai, 
jie geriau negu visiškas spėliojimai

O kaip partijos ruošiasi balsavimui 
Tėvynės sąjunga (Lietuvos kon

servatoriai) kels sąrašus visuose 5$ 
šiuose miestuose ir apygardose. Sa
vo sąrašuose partija visur pateiks 
tiek kandidatų, kiek numatyti 
rinkti savivaldybių tarybos narių. 
Skirtinguose miestuose ir apygar
dose bus sudaromos įvairios koali
cijos su Tautininkų, Politinių kali
nių ir tremtinių sąjungomis bei si 
Demokratų partija. Šiuo metu 
Tėvynės sąjungai priklauso virš 1! 
000 narių.

Krikščionių demokratų partij a ke
lis kandidatus kels visuose 5t 
miestuose ir apygardose. Savi 
kandidatus krikščionys demokratą 
kelia tik savarankiškai, nesi- 
jungdami į jokias koalicijas. Kai: 
jau minėjau, priešrinkiminių 
koalicijų . sudarymas proporcinis 
balsavimo sistemoje nėra toki 
svarbus,kaip mažoritarinėje. Galbūt,: 
kad krikščionys demokratai jaučiasi 
pajėgūs patys vieni įveikti LDDP 
Tai nelabai drąsinanti perspektyvi 
ateinantiems Seimo rinkimams, nes 
dešiniųjų jėgų koalicija ten bis 
daug svarbesnė.

Lietuvos Tautininkų sąjunga: 
nutarė dalyvauti 11 rinkiminių, 
apygardų. Dar dešimtyje apygardą 
LTS sudarys bendras koalicijas s 
dešiniųjų partijų atstovais.

Lietuvos tremtinių ir kalinių 
sąjunga kels kandidatus 25 apy
gardose. Koaliciją ketina sudaryti® 
Lietuvių tautininkų sąjunga ii 
Demokratų partija, o kai ku: 
dalyvaus savarankiškai. Sąjungą 
vadovauja-Balys Gajauskas. Joje yn 
apie 85 000 narių.

Politinių kalinių sąjunga nėn 
politinė organizacija, todėl jos atsto
vų pavardės įtrauktos į kitų partij; 
sąrašus. Apie 10 šios visuomeninės 
organizacijos atstovų pavardžių yn 
įtraukta į Tėvynės sąjungos ir 
krikščionių demokratų sąrašus 
Politinių kalinių sąjunga turi apiež 
500 narių, jos pirmininkas yri 
Antanas Stasiškis. A. Stasiškis 
nuomone, „daugelio naujai įsikū
rusių partijų tikslai visai neaiškūsir 
tik klaidina rinkėjus... Jų nariais 
tampa buvusieji nomenklatūros 
atstovai... LDDP autoritetas siw 
kęs, todėl jie persimetaį kitą partiją".

LDDP, žinoma, dalyvaus rinkimuose. 
Jai yra daug galimybių paveikti rin
kėjus per valstybės kontroliuojamas 
viešosios nuomonės reiškimo priemonei 
TV, radiją ir daugumą laikraščiui 
Nežiūrint LDDP susikompromitavimą, 
jų „nurašyti“, deja, negalima. F

Kaip ir kitiems postkomunistiniam; 
kraštams, Lietuvai nebus lengvfi 
nusikratyti komunistinio valdym 
paliktų nuostatų ir visos aplinkos be 
visuomenės užteršimo.
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V fiSfiRIO 16 D. HDELfilDĖJE
Lietuvos nepriklausomybės 77 

metų sukakties minėjimas buvo 
pradėtas vasario 17 d. vakare ALB 
Adelaidės apylinkės valdybos su
ruoštu priėmimu, per paskutinius 
10 ar apie tiek metų, jau tapusiu 
tradicija.

Pietų Australijos premjeras p. Dean C. Brown, p. Rosslyn Brown 
ir ALB Adelaidės apylinkės valdybos pirmininkė Jaitina Vabol- 
ienė Vasario 16 - sios proga suruoštame pobūvyje.

Susirinko gražus būrys kviestinių 
svečių. Paminėtini yra Pietų Aus- 
ralijos premjeras p. Dean Brown su 
žmona, jo sekretorius Julian Ste- 
fani, MLC, Michael Atkinson, 

. atstovaujantis opozicijos lyderį, 
i ilgametis lietuvių draugas, Lietuvos 
I vyriausybės apdovanotas Sausio 13- 
( sios medaliu, buvęs Pietų Australi- 
j jos valstijos švietimo ministras 

Greg Crafter, Etninių reikalų 
departamento atstovai, kitų kraštų 
garbės konsulai Adelaidėje, RSL 
atstovas, latvių ir estų bendruome
nių atstovai ir daugiau kviestinių 
svetimtaučių svečių, vienu ar kitu, 
būdu praeityje parodžiusių lie
tuviams prielankumą ar pagelbėju- 
sių kokiu nors būdu kovoje už 
Lietuvos nepriklausomybę. Viso 36 
asmenys.
Taip pat buvo pakviesta ir visa eilė 

mūsų bendruomenės narių, dau
gumoje jaunesniosios kartos at
stovų. Atrodo, kad Apylinkės valdyba, 
kviesdama į panašius renginius 

I jaunesniąją kartą, daugumoje pro-

Tautinių šokių grupė "Branda" pobūvio metu šoka "Per girią, 
girelę..."«•••••••••••••••••••

PRANEŠIMAS
Pasaulio lietuvių bendruomenės 

valdyba praneša, kad 1994 m. Pasaulio . 
lietuvių dainų šventės apyskaita 
paskelbta 1995 vasario mėn. „Pasaulio 
lietuvyje“. 

fesijos žmones, dažnai užimančius 
aukštus postus tarnyboje ar dir
bančius profesinius darbus, bando 
tokiu būdu prie bendruomeninio 
darbo pritraukti ir tuos, kurie 
atrodytų jau lyg ir nubyrėję.

Priėmimas vyko anglų kalba. Vedė 

priėmimą Gintaras Kubilius. Apy
linkės valdybos pirmininkė J. 
Vabolienė pasveikino susirinkusius 
svečius, trumpai prisiminė šio vaka
ro reikšmę ir Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjimo 
reikalingumą, ypač svarbų mums, 
išeiviams iš Tėvynės.

Tostą už Lietuvą pakėlė premjeras- 
D. Brown, savo trumpoje kalboje 
pabrėždamas būtinybę niekada 
nepamiršti, kas buvai, ir kas esi.

Ypatingai malonu buvo klausyti 
M. Atkinson kalbos. Gerai pasiruošęs 
ir žinodamas apie ką kalba, jis ra
gino lietuvius nepamiršti okupanto 
padarytų skriaudų ir laikytis prie 
savos bendruomenės.

Taip pat trumpai dar kalbėjo Lie
tuvos Respublikos garbės konsulas 
Adelaidėje J. Jonavičiųs.

Tautinių šokių grupė „Branda“ gy
vai pašoko tris šokius, tuo ir baig
dama vakaro programą.

Nuotaikingų vaišių metu buvo 
gražiai pabendrauta ne tik su 
svečiais, bet ir savųjų tarpe. Pobū

vis užtruko iki vėlyvo vakaro.
Vasario 18 d., 9 vai. ryte maloniai 

išklausėme ALB Adelaidės apylin
kės radijo komiteto paruoštos 
lietuviškos radijo valandos.

Pagrindinis Vasario 16 - sios mi
nėjimas įvyko sekamdienį, vasario

Jurgis Jonavičiųs, 
LR garbės konsulas

19 d. Minėjimas pradėtas vėliavų 
pakėlimu Lietuvių namų sodelyje 
10 vai. ryto, 10.45 vai. vėliavos buvo 
pakeltos ir prie šv. Kazimiero 
bažnyčios. Vėliavų pakėlime da
lyvavo ir lietuviškų organizacijų 
atstovai su savo organizacijų vė
liavomis. šv. mišias aukojo kuu. J. 
Petraitis, MIC.

Pagrindinė minėjimo programa 
prasidėjo 1.30 vai. po pietų Lietuvių 
namų salėje. Pagal programą atro
dytų, kad šis minėjimas bus, kaip 
jau ir daugiau praeityje yra buvę, 
eilinis. O vis dėlto taip nebuvo. 
Minėjimą pradedant, žodį tarė 
Apylinkės valdybos pirmininkė, bu
vo pagerbtas žuvusių už Lietuvos 
laisvę atminimas. Susirinkusių virš 
200 tautiečių atsinešimas, pro
gramoje dalyvavusių pasiruošimas 
ir pastangos - viskas susijungė į vie
ną darnią visumą, kuri kėlė susirin
kusių nuotaiką, didino susikaupi
mą ir sukūrė bendrą gražaus ir se
niai laukto renginio pakilų jausmą.

Minėjimo ašimi buvo V. Baltučio 
paskaita. Kruopščiai paruošta, gerai

SYDNĖJAUS PADANGĖJE
Nuskambėjo 
paskutinis 
„Armonikos“ aidas

Paskutinysis „Armonikos“ ansam
blio narys, jos vadovas Stasys 
Liupkevičius vasario 20 dieną 
išskrido namo į Lietuvą. Paskuti
nius porą mėnesių jis svečiavosi pas 
p. Geli ir Bumeikius. Svečiuoda
masis veltui laiko neleido - kūrė 
naujas dainas (net 19!), mokė 
jaunąsias sydnėjiškes lietuvaites 
dainavimo meno.

Stasio Liupkevičiaus suburtas 
ansambliukas „Ilgesys“ labai gražiai 
pasirodė per Vasario 16 - sios 
minėjimą Sydnėjuje, kurio metu jas 
pristatė Rimantė Geli. O Stasys 
Liupkevičius, kaip teko patirti, iš
vyko ne visam laikui, lapkričio 
mėnesį, šį kart jau ilgesniam laikui, 
jis sugrįšiąs su abiem dukrom.

PAREMTI ŠOKĖJAI
Sydnėjaus lietuvių tautinių šokių 

grupei "Sūkurys" Etninių reikalų įstai
ga (Ethnic Affairs Commission of 
N.S.W.), pagal 1994/1995 m. kultūrinės 
paramos programą, įteikė 2000 dolerių 
dovaną tautiniams rūbams įsigyti.

Apie paramos suteikimą grupės va
dovei Rasai Blansjaar pranešė pats 

išmąstyta, ne per ilga, ji taip patrau
kė klausančiųjų dėmesį, kad jam 
kalbant salėje buvo absoliuti tyla.

Kaip Adelaidėje jau per ilgą metų 
eilę yra įprasta, šventės proga 
AVKS Ramovė pagerbė nusipel
niusius savo narius, o AL fondas ir 
ALB Krašto valdyba, aukštais 
pažymiais išlaikiusią valstybinius 
lietuvių kalbos egzaminus Liną 
Verbylaitę atitinkamai apdovanojo.

Meninėje dalyje trys tautinių šo
kių grupės - senjorės, „Žilvino“ 
mergaitės ir „Branda“ - pašoko 6 
šokius. Visos grupės šauniai įsijun
gė į minėjimo programą. Nikodemas 
Skidzevičius ir Lina Jablonskytė 
padeklamavo po vieną eilėraštį. 
Meninę programą užbaigė choras 
„Lituania“, V. Straukui vadovauj ant, 
atlikęs 3 dainas.

Po programos visi susirinko 
Lietuvių namų sodelyje. Prie pa
minklo žuvusiems už Lietuvos lais
vę buvo padėtos gėlės, o skambant 
Tautos himno garsams, nuleistos 
vėliavos.

Paminėtinas Lietuvos Respubli
kos garbės konsulo iniciatyva 
suruoštas Vasario 16 subuvimas 
Lietuvių namuose -Vasario 16 d. 12 
vai. šio minėjimo metu buvo pa
keltos vėliavos prie paminklo žu
vusiems už Lietuvos laisvę. Žodį ta
rė Apylinkės valdybos pirmininkė ir 
LR garbės konsulas, kas kai kurių 
tautiečių tarpe sukėlė kiek sujudi
mo ir kontroversijos. Atrodo, kad 
šiuo atveju geriausiai tiktų V. 
Kudirkos žodžiai:

Gražu yra matyti lietuvių būrelį, 
kurie tarp svetimųjų vienybę užlaiko 
ir susiėję Tėvynei aukoja žodelį, 
Motiną pagarbin atminimais vaiko.

Reikia sveikinti jauną Adelaidės 
apylinkės valdybą, suruošusią tokį 
sklandų ir malonų didžiosios tau
tinės šventės minėjimą.

V. S. Naras

daugiakultūrinių ir etninių reikalų mi
nistras Michael Photios, M.P.

"Sūkurys” yra vienas iš gyviausių 
Sydnėjaus lietuvių jaunimo sambūrių, 
ir mes džiaugiamės jiems suteikta pa
rama, kas - tikimės - įgalins šią gražią 
grupę dar gražiau reikštis ne tik lietu
vių, bet ir australų tarpe. Sveikiname!

„Ei, grybai, grybai, 
jūs palieka mano!..“

Onutė Kapočienė grįžus iš Oberono 
ir Jenolan, NSW, girių, pranešė, kad 
ten rudmėsių tiek, kad ne grybau
tojai grybus, bet grybai juos vejasi!..'

Bet Mėlynuosiuose kalnuose, 
NSW, grybai dar tik kur ne kur 
tepasirodo, dar tebesislapsto po 
lapais ir krūmokšniais, mat kal
nuose dar šaltokos naktys - pasakojo 
p. Marytė Paltanavičienė. Dar 
užtruksią kelios savaitės, kol rudmė
sės sugeltonuos kaip reikia!..

Vyt. Šiaurys
••••••••••••••••••e
MŪSŲ BENDRADARBIAMS
Pertho ir Brisbanės Vasario 16 - 

sios minėjimų aprašymai bei keli kiti 
įvairių autorių rašiniai bus spausdi
nami sekančiame "M.P." numeryje.

Red.
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H OBARTO PADANGĖJE
Ir vėl viešnia iš šiaurės apsilankė 

Tasmanijoje (pirmoji buvo p. Rūta 
Gajauskaitė 94.3.6). Į Launcestoną 
aplankyti p. Krutulių atvyko jų 
giminaitė Birutė Butkevičienė. 
Žurnalistė, „Lietuvos aido“ re
daktoriaus atsakingoji sekretorė.

po to paskaitė trumpą paskaitą ir, 
baigęs, paprašė p. Birutę But
kevičienę pasidalinti su susirin
kusiais svečiais žiniomis iš Lietu
vos. Ponia Birutė kalbėjo be užrašų, 
iš širdies ir jausmingai, dažnai aša
rą nusibraukdama, o kartais net

Mielą mūsų valdybos narę
OAUTĘ KAPOClEAĘ

Lietuvoje mirus jos sesutei, nuoširdžiai užjaučiame.
Sydnėjaus lietuvių moterų 

socialinės globos draugijos valdyba

Nuotraukoje iš kairės "M.P." bendradarbis Stepas Augustavi- 
čius, p. Birutė ■ Butkevičienė ir Ramūnas Tarvydas.

Dėkoju širdingai artimiesiems, draugams ir pažįstamiems, kurie 
lankė mane ligoninėje ir prisiminė.

Tegul Dievas laimina Jus visus.

Albina Brunkienė

Kad galėtų hobartiškiai susitikti 
su šia viešnia, ALB Hobarto apylin
kės valdybos pirmininkas Ramūnas 
Tarvydas suruošė iešminę Tolosa 
parke. Sekmadienį, vasario 5 d., 
gausus būrys Hobarto lietuvių 
susipažinome su ponia Birute ir 
išklausėme jos pasakojimų apie 
dabartinės Lietuvos vargus, lai
mėjimus, nusivylimus ir džiaugs
mus. Ponia Birutė yra karšta 
Lietuvos patriotė, skaudžiai at
jaučianti atsikuriančios tautos 
skausmus ir turinti daug kritikos 
dabartinei jos valdžiai, nors ir 
pripažįsta, jog ir Vytauto Lands
bergio metu daug klaidų buvo 
padaryta.

Oras šiam renginiui pasitaikė 
labai malonus, ir, tik iešminės ug
nelei užgęsus, prapliupo lietus. Ponia 
Birutė galvoja, kad ji tą lietų čia 
atvežė. Prieš jai atvykstant, Tas
manijoje buvo labai sausa, o jai 
atvykus - lyja kone kasdien.

Vasario 16 d. atšventėme Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimą prieš 
77 metus. Iškėlėme trispalvę prie 
Tarptautinės draugystės sienos 
Hobarto centre. Vėliavai kylant, 
sugrojome, magnetofono juostelėje 
įrašytą, Lietuvos himną, prisidėjo
me savas balsais, o keliant Austra
lijos vėliavą, sugrojome ,Advance 
Australia Fair“. Diena buvo be vėjo ir 
vėliavos kabėjo tarytum liūdnos, vė- 

i jo neplaikstomos. Po šia liūdna 
trispalve Aleksandras Kantvilas 
pasakė trumpą kalbą lietuviškai ir 
angliškai. Kalbėjo jis apie istorijos 
bėgyje patirtus Lietuvos nepri
klausomybės praradimus ir at
gavimus.

Sekmadienį, vasario 19 d., ne
priklausomybės minėjimą atšven- 
ėme pagal senus papročius, susi
rinkę pas ponus Šikšnius. Ramū
nas Tarvydas atidarė minėjimą, 
paprašydamas minutės tyla pa
gerbti žuvusius už Lietuvos laisvę,

kalbą nutraukti jai teko, kol ašaros 
leis vėl kalbėti. Žinoma, mes visi 
girdime ir skaitome apie padėtį 
Lietuvoje, apie vargus ir sunkų 
gyvenimą joje, apie klaidas jau 
padarytas ir dabar daromas, bet vis 
tik ponios Birutės kalba įnešė ir nau
jų perspektyvų. Ji papasakojo apie 
dabartį ir praeitį. Apie penkiasde
šimt raudonosios vergijos metu tru
ko, tuo laiku gimė nauji žmonės, 
kurie augo nieko daug nežinodami 
apieLietuvospraeitį,išskyrus tai ką 
tuometinė valdžia leido jiems žinoti, 
kas jai buvo reikalinga, kad žinotų. 
Kalbėjo ji apie net mažiausių 
informacijos trupinėlių trūkumą, 
apie jokio ryšio su užsienio kraštais 
neturėjimą. Viskas buvo daroma ir 
mokyklose mokoma tik tai, kas bu
vo partijos ir valdžios suplanuota ir 
leidžiama. Ji paminėjo apie in
teligentiją ir kitus susipratusius 
lietuvius, išmirusius Sibire, kur ir 
jai teko keletą metų praleisti. Ji 
kalbėjo apie didelį galvosenos 
skirtumą tarp išeivių ir Lietuvoje 
gyvenančių. Kaip sunku dabar 
vieniems kitus suprasti, net 50 me
tų išgyvenus kaip ir skirtinguose 
pasauliuose.

Ponia Birutė neturi didelės pa
garbos prezidentui A. Brazauskui ir 
dabartinei valdžiai, ji nepagailėjo 
jam karčių žodžių.

Viešniai baigus kalbėti, mes 
kankinome ją dar ir savo klausi
mais, jų buvo begalės - apie politiką, 
apie V. Landsbergį po Atgimimo, apie 
dabartinius vadus, apie galimybę 
dešiniesiems laimėti sekančius 
rinkimus, bet ji kantriai į visus juos 
bandė atsakyti. Klausinėdami ir 
kartais pasiginčydami, nepaste
bėjome bėgančio priekin laiko ir gal 
tik Judy Tarvydienės užkandžiais 
apkrautas stalas ir alkis priminė, 
kad jau laikas tuos klausimus 
užbaigti.

Minėjimą užbaigėme sugiedo
dami „Lietuva, tėvyne mūsų“. 
Himnas skambėjo ypatingai skam

biai, kadangi tądien sush'inkusių 
buvo daug daugiau nei paprastai. P. 
Krutulis buvo chorvedžiu.

Užkandžiaudami, dar ilgai svars
tėme apie klausimų metu paliestus 
reikalus. Visi turėjome progos su p. 
Birute asmeniškai pasikalbėti ir 
pabendrauti su svečiais bei vieš
niomis iš Launcestono ir kai kuriais 
vietiniais, kurie į mūsų susibūrimus 
retai beapsilanko.

Užkandžių metu Algis Taškūnas 
apdovanojo visus susirinkusius 
knyga „Lemiamas posūkis“. Tai vie
na iš tų knygų, kuria buvo naudoja
masi geležinės uždangos pra
laužimui, kai tokio turinio knygos 
vežėjai ar savininkai būtų galėję 
atsidui-ti Sibiro sniegynuose. Ši kny
ga dėvėjo kaukę knygos, spausdin
tos okupuotoje Lietuvoje ir priim
tinos tų laikų valdžiai.

Vasario 16 - sios minėjime buvo 
perskaityta sekančio turinio tele
grama iš Lietuvos:

„Vilnius, 90/18152100

Gerbiamas Algimantai Taškūnai,
Lietuva švenčia Valstybės atkūrimo 

dieną - Vasario 16 - tąją. Siunčiame ir 
Jums kuo nuoširdžiausius sveikinimus 
bei linkėjimus.

Leiskite Jums pranešti, kad Lietuvos 
Respublikos Prezidentas šios nacio
nalinės šventės proga Tamstą apdova
nojo Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino ordino medaliu.

Lauksime iš Jūsų žinios, kada žadate 
apsilankyti Lietuvoje, kuomet Jums bū
tų galima įteikti garbingą mūsų valsty
bės apdovanojimą.

Su pagarba, 
Andrius Merkauskas

Respublikos Prezidento kanceliarijos 
vadovas, Lietuvos Respublikos ordinų 

kancleris“

Mes, Hobarto apylinkės lietuviai, 
džiaugiamės tokiu Algio Taškūno 
darbų Lietuvai įvertinimu ir svei
kinome to įvertinimo sulaukus. Kad 
jis tokio įvertinimo nusipelnė mes 
visi čia žinome, kad dabartinė 
Lietuvos valdžia jo darbus įvertintų 
- nesitikėjome.

Linkime Algiui dar daug panašių 
apdovanojimų. Lietuvos labui jis 
labai daug darbo paaukojo.

Stepas Augustavičius

A. t A. LI OWI GAILIUI
mirus Lietuvoje, jo broliui Juozui Gailiui ir visiems 

giminėms reiškiame gilią užuojautą.
Geelongo skautų "Židinys"

Tėvynės 
sąjungos popiete

Sekmadienį, vasario 26 d., Tėvynės 
sąjungos Sydnėjaus skyrius suruošė 

diskusinę popietę apie politinę 
Lietuvos padėtį. Pranešimus skaitė 
prof. Algis Kabaila („Lietuvos 

savivaldybių rinkimai ir mes“) ir 
prof. Vytautas Doniela („LDDP, 
taktika Lietuvos politinėje kovoje“). 
Popietę pravedė Vytautas Patašius. Į 

Po pranešimų dalyviai uždavė 
klausimus ir kalbėjosi apie struk- ■ 
tūrinius savivaldybių pokyčius,! 
politikos ir Bažnyčios santykį, 
Lietuvos spaudą ir kt. (pranešimų 
santraukas spausdins „Mūsų Pa-! 
stoge“)

TS Sydnėjaus skyriaus pirminin- į 
kui Vytautui Donielai išvykus į j 
Lietuvą, skyriui vadovaus Vytautas j 
Patašius.

„M.P.“ inf.

MELBURNO LIETUVIU
PENSININKŲ SUSIRINKIMAS

Vasario 14 d. įvyko pirmasis) 
Melburno pensininkų sąjungos*, 
susirinkimas, kuriame dalyvavo 80, 

narių. Tylos minute buvo pagerbti i 
mirę nariai - O. Szentimery, P. Dyžė, Į 
J. Valiauga ir B. Zdanius.

Vasario 16 - oji paminėta Vilčiai 
Kružienei deklamuojant poemą apie 
Lietuvą. Iš .’linksmesnės pusės buvo i 

paminėta kaip tik tą dieną, vasario 
14 - ąją, buvusi Valentino diena ir 
pasveikinti varduvininkai.
Buvusiai valdybai atsistatydinus, I 

išrinkta nauja. Naujai išrinkta 
valdyba pareigomis pasiskirstė 
sekančiai: pirmininkė - Viltis! 

• Kružienė, iždininkė-V. Jablonskienė, 
renginių vadovas - Poškaitis ir 
sekretorė - A. Sadauskienė. Pasi
traukusiems valdybos nariams - D.| 

Sparvelienei, S. Šiuškui ir daugi 
dirbusiaip. Šiuškienei buvo pareikšta' 
padėka.

Revizijos komisija, susidedanti ii 
S. Rūbo, J. Sniro ir A. Baltrukonienėsl 
sutiko dirbti ir toliau.

A.Sį
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VIIVAKAIBĖ AR JAU DVIKALBĖ 
ifsiRAi MOSi iin iMV ihaihuoviiaT? ;

f Paskutinio ALB Krašto Tarybos 
sisuvažiavimo metu, tarp kitų klausimų, 
bibuvosvarstytas ir angliško skyrelio įvedi- 
mmas į „Mūsų pastogę“ bei anglų kalbos 
naaudojimas ten, kur lietuvių kalba 
neebesuprantama. Šiuo klausimu plačiai 
pasisakė PLB Valdybos pirmininkas 
Bronius Nainys.

Spausdiname jo pasisakymą.
Red.

Tikrai nustebau, išgirdęs paskutinia
me ALB Krašto tarybos suvažiavime 
pasiūlymą nutarti į ALB veiklą įsivesti 
anglų kalbą ir taip bendruomenę pa
daryti dvikalbe.

Pasiūlymas neapgalvotas, neišmąsty- 
taasir priimtas būtų pats didžiausias žing- 
sr snis i Australijos lietuvių nutautinimą.

Pirmiausia - Bendruomenės veikla 
nim'ekuomet nebus dvikalbė. Įsivedę anglų 
kaalbą, teigiame - šaka lietuvių kalbos, 
neespėsim nei pamatyti, nei suvokti, kai 
ji įtaps vėl vienkalbė, tik ta kalba bus jau 
niebe lietuvių, bet anglų. Nors lietuviško
je veikloje dalyvauju daugiau kaip 50 
metų, ir per tuos metus teko susidurti ir 
su gyvenamojo krašto kitų tautinių 
grupių veikla, visgi neteko užtikti dviem 
ktalbom veikiančios tautinės grupės ar 
jios dalies. Tiesa, apie bandymus tai pa
daryti žinau, bet dvikalbiškumas tęsėsi 
labai trumpą laiką, iš tikrųjų tai buvo tik 
pereinamas laikotarpis, ne visiškai 
staiga, bet tik šiek tiek lėčiau lietuvių 
kkalbą pakeičiantis į anglų. O kai tari 
attsitiks, o visiškai neabejoju, kad atsi- 
tilks. kam tada mums bereikės lietuviš- 
kosspaudos, lietuviškų radijo valandėlių, 
lietuviškų knygų, lietuviškų pamaldų, 
lietuviškų vaidintojų grupių, lietuviškų 
koncertų. Ir kaip bus nubausti - ir nie- 
kzs negalės paaiškinti, kodėl - tėvai, 
motinos, močiutės bei tėvukai, kurie daug 
daug metų sunkiai dirbo „kad savo 
pprieaugį išmokytų lietuviškai. Kaip bus 
mubausti tie pasišventėliai lietuviškų 
mokyklų mokytojai, auklėtojai, jauni
mo, skautų, ateitininkų vadovai, lietu
viškų stovyklų organizatoriai - ir už ką? 
Nubausti tų, kurie arba nepanorėjo arba 
patingėjo, arba dėl kitų, dažniausia visiš
kai nerimtų ir nepateisinamų, priežasčių 
savo vaikų neišmokė lietuviškai.

Įsivedimas anglų kalbos į mūsų pačių 
pagrindinę lietuvybės išlaikymo organi
zaciją - Lietuvių Bendruomenę, visiškai 
paneigs jos pagrindinius, Lietuvos Char- 
tcos kūrėjų nustatytus, principus, paneigs 
tuuosprincipusjau45metus puoselėjančius 
žnmones.

'Kiltys,,kad įsivedusi anglų kal
bą Australijos LB pritrauks į ją daugiau 
žmonių, jaunosios kartos veikėjų, iš 
dalies gal pagrįstos, bet ir tai abejotina. 
Iš pradžių gal jų šiek tiek, bet tik šiek 
tiek, pagausės, bet netrukus tie nauji 
vekėjai kažkur dings. Ir paliks darbą 

rbti tiems lietuviškai mokantiems ank
stesniesiems, bet jau tik angliškai.

Daugybę priežasčių galiu nurodyti 
šiam savo teiginiui pagrįsti. Iš savo pa
ties patirties Jungtinėse Amerikos Vals
tijose. Jais galėčiau ir visą „Mūsų pasto
gės“ numerį pripildyti, kaip statinę van
dens, nors tai užimtų perdauglaiko ir popie
riaus, bet, tikėkite, kalbu netuščiai.

Užsienio lietuviai gyvena ne vien tik 
angliškai kalbančiuose kraštuose, jų yra 
Retų Amerikoje, Vokietijoje, Lenkijoje, 
Estijoje, Latvijoje, Rusijoje. Kaip mes 
susikalbėsime ir bendrausime su jais,

nemokėdami lietuviškai? Pagaliau, kaip i. 
susikalbėsim ir bendrausim su Lietuva? 
Kaip mes, gyvendami svetimoje aplinko- i 
je, galėsim įsijausti į savitą lietuviš- j 
ką dvasią, pajusti tautos gyvybės pulsą, i 
įsigyti lietuvišką nusiteikimą, tautos j 
esmės ir siekių supratimą be lietuviško , 
žodžio, be lietuviško rašto, be laikraščio, 1 
knygos, žodinės kūrybos. Kaip galėsime i 
įsijausti į grožį net ir paprastų liaudies 1 
dainelių, kurias taip labai mėgstame dain- , 
uoti? Kas būsime mes be lietuvių kalbos? 1

Tikjau nebe Australijos, Amerikos, Pietų , 
Amerikosarkitokraštolietuviai! Iš pradžių l 
gal dar būsim lietuvių kilmės australai, * 
o vėliau tik australai, amerikiečiai, ka- l 
nadiečiai, gal tik dėl istorij ai reikalingos j 
statistikos pridėdami „lietuvių kilmės“, i

Turbūt mes visi, šiandien kalbantys j 
lietuviškai, žinome šiek tiek ir apie Lie- i 
tuvos praeitį, istoriją. Pažįstam ir jos [ 
žemėlapį, taip pat ir jos dalį, kuri šiandien i 
žymima kita spalva kaipo etninė. O kodėl | 
ji dabar tik etninė? Atsakymas vienas: i 
todėl, kad vietiniai gyventojai okupanto j 
spaudžiamiirjo.sudarytosaplinkossupa- l 
mi prarado lietuvių kalbą ir nutauto. Iš [ 
didelių lietuviais apgyventų plotų prieš l 
pusantro šimto metų lietuviškai kai- j 
bančio gal milijono dzūkų dabartinėse i 
Šiaurės Lenkijai priklausančiose žemėse j 
beliko jų vos 30 tūkstančių. Gudijos i 
dabartmėsežemėse-tikseptyniolikakaimų. Į 
Jie liko lietuviški, nes šiaip taip išlaikė, i 
išsaugojo lietuvių kalbą, lietuvišką žodį, j

Iš istorijos žinome ir apie lietuvius i 
bajorus, mūsų ano meto inteligentiją, j 
gana aukštos kultūros lopšį, taip reika- , 
lingą pirmosios Lietuvos nepriklauso- 1 
mybės (1918-1940) laikotarpiui. Bet to | 
„lopšio“ jau nebebuvo. Pamiršę lietuvių j 
kalbą (koks žmogaus snobizmo pavyzdys!) , 
jie išsidangino į Varšuvą arba sunyko 1 
pačioje Lietuvoje.

Amerikos statistiniai duomenys rado 1 
tame krašte gyvanančių daugiau kaip [ 
830 tūkstančių lietuvių kilmės žmonių. 1 
Naujųjų ateivių irjų prieaugio, dar lietu- ' 
viškai kalbančio, nepriskaičiuosim i 
turbūt nė 50 tūkstančių. Taigi, šioje ša- | 
lyje gyvena,sakykim,apie800tūkstančių i 
tik angliškai kalbančių rietuvių. Lietu- | 
vių! Lietuvių? Bet ką jie Lietuvai ar net i 
sau kaip lietuviai reiškia? Jie neturi nei Į 
vieno net anglų kalba laikraščio, žurna- l 
lo, radijo programos, nei vienos angliškai j 
kalbančių lietuvių organizacijos. Nei au- i 
kos, nei kitokios naudos iš jų lietuviškam Į 
darbuinegausi.Tiesa,yraapie4tūkstančius i 
priskaičiuojanti „Vyčių“ organizacija. Ji ’• 
šiek tiek naudos Lietuvai davė, daugiau 
laisvėjimo laikotarpiu. Bet dabar kartą 
per metus jų atstovai suvažiuoja, apie 
Lietuvą pakalba, ką nors Lietuvoje pare
mia, į Lietuvą nuskrenda. Leidžia ne
didelį žurnaliuką „Vytis“ - angliškai. 
Savose gyvenvietėse bažnyčiose lietu
viškai pagieda. Gerai. Bet tik keturi iš 
800 tūkstančių. O kur visi kiti? Kokia 
jėga Lietuvai būtų, jeigu jie mokėtų lie
tuviškai. O dabar - nieko.

Bet... ten Amerika.
Ar tokie nori tapti ir Australijos lietu

viai? Jie tikrai taps, jeigu į Bendruomenę 
įsives anglų kalbą. Ir netrukus.

Nenorim, nereikia ir negalim atstumti 
nuo lietuviškos veiklos lietuviškai nekal
bančių lietuvių. Juos kviečiam ateiti, 
padėti mums dirbti, bet tiktai per didelė 
kaina būtų jiems už talką sumokėti atsi
sakymu lietuvių kalbos mūsų susirin-

jPĖDSEKYS

KAZIMIERINES
ŠVENČIANT

Šv. Kazimieras yra Lietuvos 
šventasis, į kurį žmonės kreipiasi, 
prašydami pagalbos sunkiais Tau
tai laikais. Jo pagalbą jautė lietu
viai, kovodami prieš rusus ir yra 
pasakojama, kad jis tris kartus 
pasirodęs ir padėjęs lietuviams ko-

K. Bradūnas

PRIE ŠV. KAZIMIERO
KARSTO

Aš pirmąkart prie Tavo karsto 
O lūpom žodžio nerandu...
Ten Tau dangus po kojų barsto 
Palaimintos šalies žiedų.

Mane čia žemė prisirišo, 
Pakirpo man sparnus narve - 
Kada ir vėl, kada sugrįšiu, 
Kokiais keliais man į Tave?

Gal tų šventųjų kaulų dulkės 
Užkris man galvą nejučia, 
Ir laime virs dienų kančia?

Gal angelų to balto pulko, 
Aukštybėn nešančio Tave, 
Sparnai tyliai palies mane...

votojams. Šv. Kazimieras tapo ypa
tingu lietuvių tautos simboliu.

Lietuviai skautai pasirinko šv. 
Kazimierą savo globėju, nes jis la
bai mylėjo Dievą, Tėvynę ir Ar
timą. (Iš kn. "Sese, budėk!")

Jo šventę švenčiame kovo 4 die
ną.

LSS AUSTRALUOS RAJONE
•b LSS Australijos rajono vadijos 

posėdis įvyko š.m. vasario 6 d. 
Kensington, Melburne. Aptarti 
įvairūs, su rajono veikla susiję, 
reikalai: buvusioji šių metų pra
džioje rajoninė stovykla, naujos 
rajoninės stovyklos ruošimas ir kt.

•b XVI - ji LSS Australijos rajono 
stovykla įvyks 1997 m. pradžioje. Ją 
ruoš rajono vadija Melburno apy
linkėse.

•b Iš JAV gautomis žiniomis, 
Lietuvos skautų sąjungos Tarybos 
pirmininku išrinktas j.s. Iii. Algi
mantas Žilinskas (anksčiau gyvenęs 
Melburne). Be Lietuvos skautų 
sąjungos Lietuvoje veikia dar ir ki
tos kelios skautų organizacijos - 
Lietuvos skautija, Europos skautai 
ir kt. Kol kas Teisingumo minis
terijoje įregistruota tik LSS .

•b Melburno,Džiugo“ tuntas sau
sio 23 - 27 dienomis, kasdien po 7 vai. 
(įskaitant po valandą pietums),- 
suruošė pirmosios pagalbos kursus.

Stovykloje.
Nuotr. V. Vaitkaus

Egzaminus išlaikė 11 skautų ir

kimuose, kitoje viešoje veikloje - spau- j 
doje, radijuje. Visa tai turi būti atlieka- | 
ma tik lietuvių kalba. Kalbėdamas apie į 
„Mūsų pastogės“ laikyseną galėčiau, pa- > 
bandymui, pasiūlyti kartą per mėnesį ' 
išleisti mažesnio formato keturių puslapių , 
anglišką priedą, taikomą lietuviškai i 
nemokantiems lietuviams, iš jų pačių | 
pasikviečiantredaktorių,bendradarbius, i 
korektorius, technišką talką ir žiūrėti, | 
kas iš to išeis. Per kokius metus, bus i 
galima suvokti tokios krypties naudą. Į 
Pamatysim, ar padaugės skaitytojų, ar l 
„Mūsų pastogei“ leisti atsiras daugiau j 
pinigų, bendradarbių, talkos. l

Tik jokiu būdu nesiūlau įvesti anglų j 
kalbos į pačią „Pastogę“. Siūlau jai tik i 
anglišką priedą, redaguojamą ir admi- Į 
nistruojamą tų žmonių, kurie dabar taip i 
uoliai anglų kalbą perša Lietuvių bend- [ 
ruomenei. Bronius Nainys i

skaučių, jiems įteikti atitinkami 
diplomai. Kursus pravedė „Pirmo
sios pagalbos darbuotojų ruošimo 
centras“ (Ambulance Officers Trai
ning Centre).

•b Viktorijos valstijos egzilų skau
tų sąjungos (ESGAV) stovykla įvyks 
kovo 31 - balandžio 2 dienomis. Čia 
stovyklaujančioms lietuvaitėms 
skautėms vadovaus v. sk. Daina 
Tamašauskaitė, skautams - s.v. Li
nas Kasperiūnas. Vykstantieji 
registruojasi pas tuntininką. Sto
vyklos mokestis - 12 dolerių. Esą 
norinčių dalyvauti yra iš Adelaidės 
ir Sydnėjaus.

•b Melburno „Džiugo“ tunto 
stovykla įvyks balandžio 21 - 23 
dienomis, stovyklos mokestis - 12 
dolerių, palapinės mokestis - 3 
doleriai dienai. Stovykla vyks Riddel

Nukelta į 6 psl.
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^SPORTAS
SPORTININKŲ KELIONĖ

LIETUVON
Iš Australijos į Lietuvą vyksta dvi 

sportininkų grupės. Pageidaujantys 
nesportininkai gali taip pat skristi 
su šiomis grupėmis. Pirmoji grupė iš 
Sydnėjaus išskrenda birželio 10 
dieną, 4.45 vai. po pietų Qantas 
lėktuvu iki Bangkok, iš ten - Lenki
jos LOT (amerikiečių firmos) lėktu
vu iki Varšuvos ir iš ten - mažesniu 
į Vilnių. Grupė į Vilnių atskris 
Sekmadienį, birželio 11 d., 2.10 vai. 
po pietų. Bilieto kaina į ten ir atgal - 
2150 dol., plius 11 dolerių - Lietuvos 
taksa. Norintieji skristi su šia grupe, 
čekį, sumoje 2161 doleris, iki kovo 25 
dienos turi rašyti „Magna Carta 
Travel“ ir pasiunčia ALFAS valdy
bai: 18 Miller Ave., Ashfield, 2131,

Sporto departamento direktorius rašo
(Tęsinys iš praeito numerio)
Ateityje numatomas ir pradėto 

sporto stadiono Šeškinėje baigimas. 
Tai vis darbai reikalaujantys lėšų, 
kurių taip sunku dabar gauti. Visi 
šie darbai ir rūpesčiai, kaip Išsireiškė 
V. Nėnius, reikalauja daug stiprių 
nervų ir kantrybės. Pats gi šio 
departameto direktorius savo 
jaunystėje buvęs geras ledo ritulio ir 
futbolo žaidėjas, svorių kilnotojas,

LSS AUSTRALUOS RAJONE
Atkelta iš 5 psl.
Creek vietovėje (49 km nuo Mel
burno).

•b Melburno skautininkų ramovės 
išvyka įvyks Wamambool, Vic. (263 
km nuo Melburno) kovo 25-26
dienomis.

•b Melburno „Džiugo“ tuntas 
organizuotai dalyvavo vasario 16 - 
sios minėjimo pamaldose. Skautų 
globėjo šv. Kazimiero šventė bus 
paminėta kovo 5 d., pamaldose 
dalyvaus tunto vienetai, o po pa
maldų vyks Kaziuko mugė ir tunto 
sueiga, skautų reikalams bus 
pravesta loterija.

•b Sydnėjaus skautės - tai ruo
šiasi dalyvauti šv. Kazimiero dienos 
pamaldose ir po to vykstančioje 
„Kaziuko mugėje“.

•F Sydnėjuje veikiančio „Aušros" 
tunto koordinatoriumi (nesant 
tuntininko) yra ps. Vytenis Šliogeris.

LIETUVOS SKAUTAI - VĖL DRAUGE
Lietuvos skautų sąjunga šešta

dienį Vilniuje surengė suvažiavimą, 
kurio tikslas - susipažinti su nauja 
vadovybe, kurią iki sausio 14 dienos 
paštu išrinko sąjungos nariai.

Buvusi Skautų sąjungos pir
mininkė Koletą Jurskienė savo 
pranešime akcentavo, kad daug 
planuotų darbų nenuveikta dėl kurį 
laiką kilusių konfliktų tarp sąjungos 
narių. Ji pasidžiaugė, kad pagaliau 
apgintas sąjungos pavadinimas ir 
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parašydami taip pat kada maždaug 
nori grįžti, ar turi dar kitokių pla
nų. Teirautis telefonu galima pas A. 
Laukaitį (02) 798 0306.

Norintiems skristi nesportinin- 
kams su antrąja grupe, lėktuvas 
išskris iš Australijos apie liepos 22 
dieną, dėl tikslesnės informacijos 
galima skambinti Ritai ar Petrui 
Andriejūnams tel. (02) 680 3389.

Su pirmąja grupe kelionės kaina 
iš Melburno yra ta pati, iš Adelaidės 
gali tekti skristi atskirai iki Bang
kok ir tik ten prisijungti prie visos 
grupės arba pradėti kelionę iš 
Melburno ar Sydnėjaus. Tas pats 
yra ir iš kitų miestų.

ALFAS

baidarininkas ir kultūristas. O šiuo 
metu jis aktyvus senjorų klasės 
krepšininkas ir tenisininkas. Jau
nystėje, būdamas sportininku fa
natiku, dar tik keturiolikmetis Vy
tas, norėdamas su kitais vaikais 
žaisti ledo ritulį, iš savo rajono vai
kų tėvų surinko po 20 kapeikų, 
pasisamdė traktoriuką, kuris prie 
Nemuno padarė ledo ritulio aikštelę. 
Tik, bėda, toji buvo be vandens. Tada 
Vytas paskambino gaisrininkams.

Girdėti, kad paskiri tunto jaun. 
skautų - čių, skaučių vienetai vei
kia, vadovaujami jaunųjų vadovų. 
Australiško rudens metu numa
tyta suruošti tunto iškylą.

Teko taip pat girdėti, kad nuo 
sekančių metų pradžios tuntą 
perimsianti nuolatinė vadovė - 
tuntininkė, bus suruošta metinė* 
tunto stovyklėlė. Tunte yra įre
gistruoti 39 skautai - tės ir vadovai - 
ės.

X XV - je rajoninėje, Aušros“ vardo 
stovykloje Adelaidėje stovyklavo 11 
sydnėjiškių brolių - sesių. Iš jų keli 
davė įžodžius - prit. skautai - ės (2) ir 
vyr. skautės (4).

•b ASS Sydnėjaus skyriaus 
pirmininke išrinkta fil. dr. Julija 
Bogušaitė -Bassil. Skyriaus iždininkė 
- fil. dr. Vida Viliūnaitė.

B.Ž.

Lietuvoje yra tik viena - skautų - 
sąjunga.

Kaip papasakojo vyriausioji skau
tininke Stefa Gedgatidienė, šiuo 
metu viena aktualiausių skautų 
problemų-pasisiūti uniformas. „Mes 
ir dabar nešiojame skautiškas uni
formas, bet naujoms pasiūti trūks
ta lėšų. Turime pirkti labai didelį 
kiekį- iki 5000 metrų - audinio“, - 
sakė ji.

("ELTA", 1995.2.27)

Angelė Kristians su savo komanda - tai patys j auniausi krepšii 
žaidėjai. —---------------------
kad ten gaisras. Tie atvažiavę ėmė 
barti vaikus, bet aikštelę vis tik 
išliejo. Vaikai galėjo ledo ritulį žais
ti. O vadovas Vytas už šį savo darbą 
ir diržo gavo, tačiau sportas dėl to 
nenukentėjo.

Sporto departameto direktorius 
Vytautas Nėnius ypatingai geras 
Australijos lietuvių draugas. Vi
suomet kiek galėdamas stengiasi 
jiems padėti, todėl ir dabar kviečia 
kiek galima gausiau dalyvauti 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse. 
Jis laukia kada ir vėl galės savo 
draugams iš kengūrų krašto pa
spausti ranką ir palinkėti geros 
sėkmės Lietuvoje.
Lietuvos trispavė bus 
iškelta Kosciuškos kalne

ŽinomasLiętuvos alpinistus Vladas 
Vitkauskas pradėjo paskutinę savo

LIETUVIAI PENKIAKOVININKAI
LAIMI MELBURNE

Vasario pradžioje Melburne vyko 
moderniosios penkiakovės pasaulio 
čempionatas. Sportininkai suvažiavo 
į šį čempionatą iš viso pasaulio. 
Jame taip pat dalyvavo du lietuviai - 
20 - metis Andrius Zadneprovskis iš 
Klaipėdos, Gintaras Staškevičius ir 
treneris V. Kalininas. Moderni 
penkiakovė susideda iš 5 sporto ša
kų- šaudymo, plaukimo, fechtavimo, 
jojimo ir 4 km bėgimo. Pirmąją vietą 
laimėjo Andrius, kuris šiuo metu 
gyvena ir treniruojasi Kaune. Jis tik 
5 metai kaip dalyvauja šios pen
kiakovės varžybose ir Ispanijoje, 
Toledo mieste, jaunių varžybose 
laimėjo aukso medalį. Bendrose 
varžybose jis buvo aštuntas. Jis, kar
tu su Lietuvos vyrų komanda, 
neseniai dalyvavo Baltarusijos’ 
varžybose, kuriose buvo 36 stip
riausi Ukrainos ir Baltarusijos 
penkiakovininkai . Lietuvos ko
mandos penketuke buvo abu Au
stralijoje dalyvavę - Zadneprovskis 
ir Staškevičius. Jie laimėjo pirmą 
vietą ir tapo Baltarusijos čempio
nais. Praeitais metais Andrius bu
vo ir pasaulio jaunimo čempionas, o 
pernai, dalyvaudamas pasaulio 
suaugusių taurės etape, buvo 
septintas ir Gintaras - aštuntas. 
Kaip sako penkiakovės ekspertai, 
Andriaus ateitis šiame sporte yra 
labai šviesi. Jis gerai plaukia, bėga 
ir jodinėja. Už poros savaičių jie 
vyksta į Meksiką, kur vyks antras 

kelionę į aukščiausią Afrikos kalni 
Kilimandžarą (5895 m). V. Vit
kauskas yra pasiryžęs iškelti Lie
tuvos vėliavą visų pasaulio kon
tinentų aukščiausiuose kalnuose. Iki 
šiol mūsų trispalvės jau bus iškeltos 
aukščiausiam pasaulio kalne Azijos 
Evereste (8848 m), Europos Elbruse 
(5642 m), Siaurės Amerikos Ma- 
kinlyje (6193 m), Antarktidoj) 
Vinsone (4897 m). Paskutiniame 
žygyje į Kilimandžarą dalyvauja 14 
alpinistų. Kelionė prasidėjo iš Keni
jos sotinės Nairobi. Po šio žygio, 
Lietuvos trispalvė numatoma iškel
ti aukščiausiame Australijos Kos
ciuškos kalne (2228 m) ir Pietį) 
Amerikos Akonkagvoje (6960 m). V. 
Vitkausko pasakymu, kelionė į 
Kosciuškos viršukalnę bus tik 
smagus pasivaikščiojimas.

Paruošė A. Laukaitis

pasaulio varžybų susitikimas. Iš 
viso yra 6 susitikimai, po Meksikos 
jie vyks Prancūzijoje, Vokietijoje, 
Italijoje ir Vengrijoje. Iš visų 
susitikimų, kur mažiausiai būtina 
būti nors 4 - se, tik pirmi 8 pateks j 
paskutinį ratą ir tada galės daly
vauti olimpiadoje. Melburne labai 
mažai trūko, kad Gintaras Staš
kevičius laimėtų 3 vietą. Jis gavo 7 ■ 
tą. Iš profesijos yra mokytojas, ve
dęs, augina 3 vaikus. Kaip ir trene
ris, taip ir abu penkiakovininkai yra 
labai malonūs, nuoširdūs vyrai. 
Treneris abiejais labai patenkintas 
ir tikisi, kad abu jie išsilaikys 
pirmame aštuntuke ir pasieks 
baigmę. Tai buvo pirmas kartas, kai 
lietuvis laimėjo pirmą varžybų etapą.

Judita D.•••••••••••••••••••!

| } AUKOS
\ I / AUSTRALUOS

—ueiuviįj

20 dol. - K Vanagienė (230) - SA;
20 dol. - E. Karblane (190) - Vic, 

Vasario 16 - sios proga.

Nuoširdžiai dėkojame už aukas.

Vincas Ališauskas 
AL fondo iždininkas
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MYČSŲ MIRUSIEJI-----------------------
SUDIEV D AILIALVIill JUOZUI 

BAUBUI

Vietoj a. t a.
Qelill VLADO DUMČIAUS

garbingam atminimui

PPraeitų metų gruodžio 18 d. netekome 
danr vieno darbštaus dailininko Juozo 
Ba&ukaus, kuris paskutinį dešimtmetį 
paaasivadino Joseph Banks. Pagal jo pa- 
tieies pasakojimą, tai buvo pavardė jo 
tikikro tėvo, Škotijos angliakasio, kuris 

į žuavo kasyklose dar prieš sūnaus gimimą. 
Mtfotina, Agnė Banks - Krikštolaitytė, 
grįrįžo į gimtuosius Sintautus, kur ir gimė 
Juuozas 1909 m. liepos 3 d. Po pusmečio 
minirus motinai, kūdikėlį išaugino dėdės 
Baįaukai. Juozas mokėsi Šiaulių amatų 
monokykloje religinio meno restauravimo 
ammato. Baigęs mokslą 1931 m. su dėde 
Ju Juozu Dapkevičium dekoravo bažny— 
čiačias ir restauravo religinius paveikslus. 
194941 m. vedė ir susilaukė dviejų dukterų. 
Kakarui prasidėjus, išbėgo iš Lietuvos, 
till tikėdamasis greitai sugrįžti, tačiau 
gyyiTem'mas taip susiklostė, kad grįžti 
atįtgal nebeteko.

Vokietijoje, Augsburge, Baukus lankė 
grąafiko Vaclovo Rato „Studiją“ ir 1946 
mm. įstojo į Stuttgarto meno mokyklą 
stistudijuoti tapybos. Į Australiją atvyko 
191949 m. ir po privalomo darbo sutarties 
uz užsiėmė namų dažymu. 1956m.įstojo ir 
trsįrejus metus lankė Melbourne Royal
Tefechnical College vakarinį meno kursą, 
nenorėdamas pasigilinti plastiniame mene.

1 Pirmieji Baukaus meno darbai buvo 
re realistiniai ir gana sentimentalūs. Tai 
vi vis daugiausiai jaunystės prisiminimų 
v.- vaizdai, pav. „Anupro trobelė“, „Ruduo“ 
ir ir gausybė panašių paveikslų. 1963 m. 
BBaukus įsijungė nariu į Viktorijos meno 
diraugiją (Victorian Art Society), ir 
paataįpsniui perėjo į abstraktaus meno 
stilių. Baukus tapyboje rinkosi įvairius 
objektus, tačiau daugiausiai tapė gam
toms temomis, kur dažnai pasiekdavo la
bai lyriškų rezultatų, pav. „Pavasario 
vėjelis“ ir kt. Mėgo jis išreikšti ir kos
mines vizijas, pav. „Dalinis užtemimas“, 
„Stebuklas atmosferoje“. Vėliausiai jis. 
pnadėjo domėtis šiuolaikinėm tech- 
nnologinėm problemom, pav. „Ko- 
nmunikacija“. Reikalui esant, tapydavo 
r realistinius portretus. Jo kūrybai 

: bbūdingos stiprios linijos bei dėmės ir 
, airiškus apsisprendimas kompozicijoje.

Dflirbo jis aliejumi, akriliu ir akvarele. 
SSpalvą naudojo taupiai ir jo darbų 
biendras koloritas buvo gana tamsokas 
ifrribotos skalės.

Būdamas darbštus ir užsispyręs, jis 
pasiekė geros technikos ir jo paveikslai 
kabėjo reguliariai ruošiamose Victorian 
Art Society rudens ir pavasario meno 
paarodose. Jis taip pat dalyvavo ir Lietu
vių dienų meno parodose, turėjo kelias 
inndividualias parodas įvairiose Aus
tralijos vietose: Melburne 1962 m., 
BBrisbanėje 1972 m., Sydnėjuje 1983 m. 
irr Adelaidėje 1984 m.

Baukus nuo vaikystės buvo silpnos 
1 sveikatos, bet stipraus nusistatymo.

Paskutinį dešimtmetį sveikatai stipriai

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojo: Dundu 
šeima - 40 dol., V. ir J. Katkevičiai - 20 dol, I. Taimys 
- 20 dol., S. Pusdešrienč - 20 dol., V. ir E. Baltučiai - 
10 dol., V. Janulis - 10 dol., V. ir A. Palupai - 10 dol., 
U. ir A. Jočiai - 5 dol., L. Radzevičienė - 10 dol., B. ir 
E. Dūkai - 10 dol., P. Andrijaitis - 10 dol., V. Aever- 
auskienė - 10 dol. Viso aukojo 175 dolerius.

ATSISVEIKINIMAS SU 
A. t A. VLADU DUMČIUMI

Juozas Baukus (Banks) 
1909 - 1994

sušlubavus, kai neretai ir paeiti vie
nam būdavo sunku, jis tirpstančiais 
pirštais nenuilstamai tapė, kūrė atei
ties planus, nepasidavė jį apimančiai 
negaliai. Jam 85 metų gyvenimo 
neužteko savo užmojams įvykdyti dėl

J. Banks. "Komunikacija". 
Mišri technika.
įvairių priežasčių, gal ir dėl to, kad visą 
gyvenimą jautėsi esąs neįvertintas, ir 
tas kartumas pasireikšdavo santykiuose 
su žmonėmis ir net trumpuose tele
foniniuose pasikalbėjimuose. Drau
gysčių užmegzti jis nemokėjo ir liko 
vienišas iki pat mirties. Tačiau ryšius 
su Lietuva palaikė ir nuoširdžiai rėmė 
savo gimines. Ateityje žadėjo suruošti 
individualią parodą Vilniuje, žadėjo į 
Lietuvą išsiųsti visus savo paveikslus, 
pats nuvažiuoti į gimtinę, bet, deja, tie 
pažadai dėl silpnos sveikatos ir liko 
pažadais.

Baukaus tapybos darbai puošia 
lietuvių namus Australijoje, Sydnėjaus 
lietuvių bibliotekoje kabo jo nutapyti 
visi trys Lietuvos prezidentai, o penki 
abstrakčios tapybos darbai repre
zentuoja jo kūrybą Vilniuje, Radvilų 
rūmuose, Australijos lietuvių dailinin
kų skyriuje.

Genovaitė Kazokienė

Mielas Vladai, gausybė minčių 
susitelkė, bandant rasti tinkamus 
atsisveikinimo su Tavimi žodžius.

Savo žemišką kelionę pradėjai 1909 
spalio 22 dieną Šakiuose. Ji per karus ir 
vandenynus atvedė Tave į tolimą mies
tą Adelaidę.

Mūsų keliai susitiko Vokietijoje, 
pabėgėlių stovykloje, kur barakėliuose 
prisiglaudei sujauna šeima. Gyvenimas 
nebuvo sotus, o paliktos Tėvynės ilgesys 
aštriai graužė, nes kelias į ją buvo 
uždarytas. Visuomet žvelgei j gyveni
mą iš šviesiosios pusės, taigi ir tokioje 
liūdnoje padėtyje įstengei mūsų veiduose 
sukelti šypseną, kai pasirodė Tavo 
redaguojamas humoro leidinys „Kir
varpa“. Jau pabėgėlių- stovyklos susi
rinkimuose, kur buvo sprendžiama opi 
maisto problema, visad rasdavai 
šmaikštų žodį.

Išvykstant į Australiją, mūsų keliai 
išsiskyrė, tik po dešimties metų 
susitikome Adelaidėje. Pats jau buvai 
šaknis čia įleidęs, įsijungęs į lietuvišką 
gyvenimą. Likai lygiai toks pats judrus 
ir jautrus visiems lietuviškiems rei
kalams, kaip ir tada, kai paliktas kraš
tas buvo tik už Kelių Šimtų kilometrų. 
Mačiau Tave ramovėnų eilėse, apylin
kės valdyboje, mačiau Tave statant 
Lietuvių namus, mačiau Tave visuose 
mūsų bendruomenės susirinkimuose ir 
renginiuose. Labai vertinai lietuvišką 
žodį ir negailėjai jam sunkiai uždirbtų 
savo lėšų. Prisimenu, kai „Mūsų pastogė“ 
atsidūrė kritiškoje padėtyje, Pats bu
vai pirmasis paskyręs tūkstantinę jai 
padėti.

Mėgai kurti ir ne kartą girdėjome 
Tavo žodinę kūrybą, kurioje, kaip ir 
visuomet, vyravo jumoristinė nuotai
ka, vis kelianti mus iš kasdienybės, iš 
dulkių, kurios kasdien vis sunkiau mus 
slegia. Branginai lietuvių kalbą ir 
negalėjai suprasti kai ją kas stengėsi 
pamiršti. Nešiojai savyje krūvas 
atsiminimų apie Lietuvos gyvenimą ir 
ne kartą raginai rašyti, ir Pats žadėjai 
aprašyti, kad kiekviena pėda nuo 
Lietuvos palikimo iki kapo duobės 
svetimame krašte būtų užrašyta, būtų 
nepamiršta.

Ne kartą išlydint į amžinybę mūsų 
bendruomenės narius, nepatingėjai tar
ti jautrų užuojautos žodį, nes brangi
nai kiekvieną lietuvį, tikėdamas ir 
žinodamas, kad jų atsiskyrimas tai lyg 
krintanti plyta iš mūsų Bendruomenės 
pastato.

Dažnai sukeldavau Tavo šypsnį, kai 
pavadindavau Tave mūsų Bendruo
menės „ patriarchu“, nes taip tampriai 
buvai suaugęs su mūsų Bendruomene - 
buvai neatskiriama jos dalis. Sunku 
bus mūsų susirinkimuose, kai visiems 
pritrūkus žodžio, Pats jį visuomet 
surasdavai.

Atgimusi Tėvynė Tave atgaivino, nes 
po žmonos mirties gyvenai, kaip dažnai 
sakydavai, vienišą, bet nenuobodu 
gyvenimą. Aplankei laisvą Lietuvą net 
keletą kartų ir raginai kitus vykti ir 
atsigaivinti lietuviška dvasia. Pasku
tinę kelionę prieš porą su puse metų į ■ Arvydas su šeimomis.

Vladas Dumčius
1909 - 1995

Tėvynę keliavome kartu. Grįžai su 
debesėliu veide, nes tikėjaisi, kad Lie
tuva tuoj išsivaduos iš priespaudos 
likučių, bet supratai, kad teks dar ilgai 
laukti, ir pasakei, kad vargu ar teks 
Tau sulaukti dienos, kolei išsisklaidys 
visi rūkai ir Lietuvos danguje žydės 
melsva žydrynė, be debesėlio buvusios 
kančios.

Dažnai sakydavai, kad gyvenimas yra 
gražus, įdomus ir pilnas, kai jam 
atisduodi, kai jame paskęsti. Preitame 
Naujųjų metų baliuje, kai sutikau Tave 
tarp šokančių porų, buvai kaip visuomet 
pilnas sodraus humoro ir pasakei: 
„Atsišokau savo šermenyse“. Taigi, 
humoro nepalikai iki paskutinės savo 
gyvenimo dienos.

Tavo atsisveikinimo proga, sūnūs 
vietoje gėlių kviečia Tavo garbingam 
atminimui skirti „Mūsų Pastogei“, tai ir 
buvo Tavo pageidavimas.

Ilsėkis, mielas Vladai, po ilgos ir gra
žios savo gyvenimo kelionės, kuri buvo 
prasminga, įdomi ne tik Tau, bet vi
siems, kurie su Tavimi bendravo ir 
dalinosi gyvenimo valandomis. Tikiu, 
kad Viešpats Tau suteiks ramybę ir 
amžinąjį poilsį, nors ir svetimoje ša
lyje! _______

Vladas Dumčius mirė 1995 vasario 20 
dieną Flinders ligoninėje nuo plaučių 
uždegimo. Palaidotas vasario 23, po 
pamaldų šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Mišias atnašavo kun. J. Petraitis. 
Pamaldose dalyvavo daug Vlado gimi
nių ir artimųjų. Atsisveikinimo kalbas 
pasakė: ALB Adelaidės apylinkės 
valdybos vardu - Janina Vabolienė, 
Adelaidės lietuvių sąjungos - Vytautas 
Neverauskas, ateitininkų - Elena 
Varnienė, žurnalistų - Valė Ne- 
verauskienė, artimųjų - Viktoras 
Baltutis. Ilga mašinų vilkstinė paly
dėjo Vladą į Centenial kapines. Prie 
kapo atsisveikino: Adelaidės pensinin
kų vardu - Edvardas Dukas, Vlado 
kaimynas Viktoras Ratkevičius ir 
ramovėnų vardu - L. Budreika.

Po laidotuvių visi dalyviai buvo 
pakviesti į šv. Kazimiero parapijos salę, 
kur prie uždegtų žvakučių įvyko 
pabendravimas ir pietūs, kuriuos 
paruošė Adelaidės lietuvių katalikių 
moterų draugijos valdyba.

Liūdesyje liko sūnūs Aurimas ir
vb

'Mūsų Pastogė" Nr.9 1995.03.6 psl.7
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Informacija

i VACLOVAS SAVAS
* YPATINGA MENO DARBŲ KOLEKCIJA IEŠKO
J GARBINGŲ NAMŲ!

Reta proga įsigyti vienintelę išlikusią Vaclovo
* Rato meno darinį kolekciją.
* Ši kolekcija yra siūloma tiktai pilnoje savo su-
* dėtyje arba po pusę ar ketvirtį. Pavienius darbus
* įsigyti nebus galima.
* ši meno kolekcija yra pakviesta prestižinei paro-
* dai Vilniuje. Į Jūsą namus tie darbai pereitų, po
* parodos jiems grįžus į Australiją. Jūs tuomet tu-
* rėtumėte unikalią ir labai vertingą žymaus pa-
* saulinio masto Australijos lietuvio menininko
* kolekciją.
I Skambinkite tel. (02) 953 9494, faksas (02) 953 5097.

dėl su atimi; į lilttvą 
iŠ SYDNĖJAUS

rŠYDNĖJA17ŠTfEfuvfŲ-^' 
! NAMUOSE

16- 18 East Terrace, BANKSTOWN, Tel. 708 1414, 
j faksas (02) 790 3233

Į Hadu paradas
I balandžio 9 d. (sekmadienį), 2.30 vai. p.p.
I "JAZZ BOWS" demonstruos rudeninius ir žiemi- 
| nius moterų rūbus, aksesuarus.

Viskas parduodama su 30% nuolaida.
Kredito kortelės ir čekiai priimami.

Staliukai, šampanas, užkandžiai.

Loterija (įvairūs prizai). Bilietas 5 dol.
Vaikus prižiūrės "vaikų kampelis"

I Laimingas durų prizas - 50 dol.

SKELBKITĖS ,MŪSU PASTOGĖJE“ - VISI ŽINOS!

Sydnėjaus apylinkės valdyba praneša, kad humanitarinės paramos siuntai 
tuščios dėžės bus išduodamos Lietuvių klubo kieme kovo 11 d., šeštadienį, tarp 
8 vai. ir 14 vai.

Pasiimant dėžes, reikės sumokėti po 65 dolerius už didelę dėžę ir 45 dolerius už 
mažą. Su dėžėmis gausite visą reikiamą informaciją raštu. Buvome priversti 
pakelti kainą, kadangi žymiai pakilo pervežimo laivu mokestis.

Supokuotas dėžes į Lietuvių klubą reikės grąžinti kovo 25 dieną, šeštadienį, 
tarp 8 vai. ir 13 vai. Ant atskiro lapo paruoškite siuntėjo ir gavėjo adresus, 
nurodant kokia dėžė - didelė ar maža - ir atiduokite A. Kramiliui.

Dėžių svoris neturi viršyti 30 kg. Dėžės turi būti stipriai supokuotos, neviršijant 
dėžės išmierų. Virvių naudoti negalima.

Dėl kitokios informacijos galite skambinti A. Kramiliui tel. (02) 727 3131.
A.KramUiuS; OAM, JP

ALB Sydnėjaus apylinkės valdybos vardu

PADĖKA
Paremti Tėvynės sąjungos kam

paniją Lietuvos savivaldybių rin
kimuose, per Tėvynės sąjungos 
Sydnėjaus skyrių tarp vasario 20 ir 
26 buvo gautos šios aukos (ketvirtas 
sąrašas): Canberros lietuviai 
pensininkai „Paguoda“ - 200 dol., V. 
ir G. Ališauskai (Vic.) - lOOdol., L 
Jonaitis (NSW) - 50 dol., Dana 
Gailiūnienė (NSW) - 30 dol., V. ir B. 
Barkai (NSW) - 50 dol., Veronika 
Rusienė (NSW) -100 dol., Veronika 
Petniūnienė (NSW) - 20 dol..

Kaip parama Lietuvai per p. Vla
dą Bosikį gautos šios aukos iš 
Melburno: LKVS Ramovė (Melb. sk.) 
- 200 dol., Melburno lietuvių klubas - 
200 dol., J. Valaitienė - 50 dol., A. 
Stupuras - 25 dol., A. Miškinis - 25 
dol., V. Bosikis - 25 dol., A. Raudys - 
20 dol, B. Beržanskas - 20 dol., V. 
Šukevičius - 20 dol., J. Bruožis - 15 
dol., A. Blechertas - 10 dol., V. 
Aglinskas -10 dol.

Visiems aukojusiems nuoširdus 
ačiū.

Vytautas Doniela 
TS Syd. sk. pirm.

AUKOS
„Mūsų Pastogei“
J.K. NSW $15
Mrs. J. Mitkus Qld. $5
F. Borumas ACT $5
S. Stukys NSW $40
Soc. globos moterų Vic. $100
draugija, Melburnas
P. Kazlauskas Qld. $15
K Kučinskienė ACT $15
P. Andrijaitis SA $15
P. Bielskis SA $5
R. Lokienė NSW $5
Mrs. V. Vaitiekūnas Vic. $5
F. Luckienė Qld. $15
J. Andriulis Qld. $5
L. Vitkūnienė SA $5
T. Grinčelis ACT $15
J. Bimba NSW $10
Dėkojame už aukas. Red.

IEŠKO
Ieškau savo pusbrolio Kazio 

Šimkūno, pokario metais gyvenusio 
Australijoje. Gimęs 1923 m. ar 1925 
m. Tauragnuose. Jį pažįstančius ar 
žinančius jo likimą, maloniai prašau 
man pranešti.

Rašyti: Valė Masiulytė - Per- 
naravičienė, Birutės gt. 19, Utena, 
Lithuania.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

NAUJOS ORO Kulionių
KAINOS

SKRISKITE FINfilR ORO UNIJOMIS
| VILNIŲ

Kainos nuo 1980 dolerių asmeniui.
I Galioja vykstantiems balandžio - spalio mėnesiais.

ESTIJA - LATVIJA - LIETUVA KELIONES
7 dienos ir 6 naktys ------ Į

nuo 1350 dolerių asmeniui (iš Helsinkio).
I Neišleiskite savo dolerių be reikalo,
I UŽSISAKYKITE BILIETUS PflS EKSPERTUS -
I juos gaunate tik per:

! GATE WAY TRAVEI, į
1 PTTSEFD.

AS The Boulevarde, Strathfield - 2135 
Tel.(02) 745 3333. Fax (02) 745 3237.
Lic-2 TA 000 888 ACN 001344 323

| VeOV BALTIJOS KEIONIŲ EKSPERTAI

MUSKE'S BALTIC & WORLD TRAVEL 
LATVIU KELIONIŲ AGENTŪRA, 

14 METU PATIRTIS BALTIJOS KRAŠTUOSE

* Ruošiamos grupinės kelionės į Lietuvę 1995 m. 
gegužės, birželio ir liepos mėnesiais.
* Patarnaujame iškviečiant gimines iš Lietuvos.
(bilietus galima atsiimti Vilniuje)
* Mūsų agentūra naudojasi LUFTHflNSOS, SRS, LOT ir 

kitų oro linijų paslaugomis kelionėse į Lietuvą.
SKAMBINKITE: dienos metu -Angelikai (03) 867 7155, 

vakarais (7-11 vai.) Henrikui Antanaičiui (03) 857 8338. 
Muškė's Baltic and World Travel (Lic. 31780) 
Suite 17 Albert Square, 37 - 39 Albert ltd., Melbourne

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) 790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Skelbimai: 1 cm x 6 cm = $ 3. $ ® Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę. 

Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro paštu $ 65
U žsienyje oro paštu $ 90
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