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LIETUVOS <WKHJ 
APŽVALGA

ATAKA SEIME
Tebesitęsia stipri ir plati valdžios kritika, 

tūrių pastaruoju metu buvo paaštrinę Romual- 
io Ozolo vieši laiškai premjerui Adolfui 
Sleževičiui. ELTOS pranešimu, Tėvynės 

Sąjunga seimo vadovybei įteikė 52 seimo 
narių pasirašytą raštą, kuriuo oficialiai reiškia
mas nepasitikėjimas premjeru bei jo vadovau
jama vyriausybe. Kartu įteiktas sąrašas 
statymų, kurie esą skatina ir dengia valdžią 
ri kraštą apėmusią korupciją.

Pareiškime ("interpeliacijoje") teigiama, 
og" tolesni šios Vyriausybės savanaudiški ir 
:haotiški veiksmai kelia grėsmę žmonių so

ldiniam saugumui ir demokratinės valstybės 
onstitucinei santvarkai". Rašte sakoma, kad 
lyriausybės iniciatyva buvo priimti 54 
statymai ir aktai, "kuriais dalijami valstybės 

įmigai ir privilegijos privatiems asmenims! 
Sagstomas neteisėtas pareigūnų pasipelny- 
tas ir svetimo turto pasisavinimas". Vyriau- 
ybė taip pat kaltinama krašto ūkio smukdy
tai. mokesčių manipuliavimu ir realiu lito 
(įvertinimu. Rašte teigiama, jog žemiau skur
li ribos jau atsidūrė apie 70 % Lietuvos gyven
tų.

Pagal seimo statutą, per dvi savaites vy- 
tausybė privalo raštu atsakyti į interpeliacijos 
Skeltus klausimus. Po to seime prasidės dė
stai.

Tėvynės Sąjunga neturi didelių vilčių, 
id nepasitikėjimo pareiškimas eventualiai 

J as priimtas. Kol kas LDDP seime turi dau- 
imą ir jos balsai nulems interpeliacijos 
rimą.

Ta proga Tėvynės Sąjunga taip pat pa- 
iškė, kad ji nesieks išankstinių seimo 
akimų. Rinkimai turėsią įvykti normaliu 
iku, t.y. kai po metų baigsis šio seimo 
idencija.

KRITIKOS DOKUMENTACUA
Ryšium su nepasitikėjimo pareiškimu, 

ėvynės Sąjunga penkiuose "Lietuvos aido" 
ameriuose išspausdino detalizuotą api- 
idinimą tų LDDP priimtų seimo įstatymų ir 
yriausybės potvarkių, kurie sudarė pagrindą 
mipcijos plitimui ir "saviškių" pasipelny- 
ui. Tai pirmas tokio masto dokumentas Lie- 
ivos istorijoje, parašytas vyriausybei dar 
besant vadžioje.

j Savaip formuluotą valdžios kritiką bend- 
- sniais teiginiais pastaruoju metu pareiškė ir 

tos opozicinės partijos, jų tarpe - social- 
mokratai. Pakartotinai viešą laišką premje- 

j ii A. Šleževičiui paskelbė ir Romualdas 

( zolas, šį kartą specifiškai išvardindamas 
. iliolika korupcijai priskirtinų atvejų. Jis 
(kreipia dėmesį į keistą vyriausybės politiką 

i ftos srityje (kuri gali vesti link nepageidau- 

mo ekonominio priklausomumo) ir kaltina 
' yriausybę, kad ji dujų importo kontrolę atida- 

įsi Rusijos bendrovėms.
R. Ozolas taip pat pabrėžia, kad jo pirmi- 

ame laiške vyriausybei išreikšti kaltinimai 
ą teisingi, nes kitaip gi premjeras būtų jį 
įdavęs teisman. "Vyriausybė yra nusikaltusi 
ilstybei ir jos žmonėms, todėl teisme gintis 
mgia", rašo R. Ozolas

LDDP VIDU.JE
Spalio pabaigoje Vilniuje įvyko LDDP 

ketvirtasis suvažiavūnas, kuriame dalyvavo 
466 delegatai ir svečiai. LDDP pirmininkas, 
kartu ir valstybės premjeras, Adolfas 
Šleževičius savo pranešime pastebėjo, kad 

kai kurių pranašautas partijos skilimas 
neįvyko. Jis apsidžiaugė delegatų bei savų 
seimo narių konstruktyviu darbu ir pabrėžė, 
kad LDDP išlaikanti aukštą politinę kultūrą. 
Jis taip pat pareiškė, kad neabejojąs gera 
LDDP ateitimi. Viena iš svarbiausių su
važiavimo rezoliucijų esanti "Dėl pagrindinių 
LDDP socialinės politikos nuostatų 1996 
metais", kurioje žadama kelti bendrą gyveni
mo lygį.

Spauda atkreipė dėmesį į tai, jog prieš 
prasidedant suvažiavimui iš partijos buvo 

rašalintas gerai žinomas aktyvus LDDP ir sei
mo narys Kęstutis Jaskelevičius. Pastaruoju 
metu jis kritikuodavo LDDP liniją ir savo 
mintis buvo žadėjęs išdėstyti suvažiavime. Po 
pašalinimo jis nebeturėjo teisės pasisakyti.

Spauda atkreipė dėmesį ir į tai, kad LDDP 
viduje susikūrė grupė, remianti neseniai 
įregistruotą Socialistų partiją. Ši neslepia savo 

simpatijų marksizmui bei sovietinei praeičiai. 
Tarp jos rėmėjų seime yra Mindaugas Stakvi
levičius, kuris seime yra Žmogaus teisių bei 

tautybių reikalų komiteto pirmininkas. Tuo 
metu, kai Lietuvos komunistų partija pakeitė 

savo vardą į Demokratinę darbo partiją, M. 
Stakvilevičius buvo joje įkūręs komunistų 
frakciją ir jo padėjėju buvo dabartinis seimo 
pirmininkas Česlovas Juršėnas. Frakcija 
sunyko po žlugusio Maskvos pučo.

ATGIJĘS SKANDALAS
Iš įvairių dienraščiuose aprašomų korup

cijos atvejų, vėl atsinaujino bėdos susisiekimo 
ministerijai priklausančiose "Lietuvos aviali
nijose".

Pasak spaudos, šią avialiniją nuolat turi 
remti vyriausybė: apart neseniai suteiktos 3,5 
mln. litų paskolos, vyriausybė iš biudžeto 
skyrė 11.5 mln. litų paskolą, o dar 8 mln. litų 
ši aviakompanija buvo gavusi anksčiau. Abe
jojama dėl sugebėjimo skolas grąžinti.

Spalio pabaigoje avialinijai buvo iškelta 
baudžiamoji byla dėl dviejų Boeing - 737 
lėktuvų pirkimo, turint omenyje finansinius 
aspektus. Kratos buvo padarytos avialinijos 
vadovaujančių darbuotojų butuose ir darbo 
kabinetuose. Avialinija dėmesį patraukė dar 
1993 metais, kai buvo pirktas mažai naudoja
mas "vyriausybinis" lėktuvas Jetstar, už jį 
permokant, kritikų nuomone, gal apie vieną 
milijoną JAV dolerių. Susieta su šiuo pirkiniu 
buvo dabar New York’e gyvenančio Simono 
Velonskio pavardė, kuris prieš tai ten buvo 
įkūręs komitetą remti Algirdo Brazausko 
kandidatūrą prezidento rinkimuose. Dabar 
spauda pakartotinai aprašo "biznio planą", 
kuris gimė panašiose aplinkybėse ir kainavo 
150.000 dol„nors jo vertė esanti labai maža. 
Detalizuotai padėtį aprašydamas "Lietuvos 
rytas" taip pat pastebi, kad situacijoje 
figūruoja ir premjero A. Šleževičiaus pavardė.
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Esą sutampa jo ir avialinijos generaldirek- 
toriaus S. Dailydkos interesai. Jau anksčiau 

avialinija netekusi 400.000 dol. kai iš anksto 
buvę sumokėta tam tikrai firmai už kurą, bet 
už jį neatsiskaityta.

Aštrios kritikos susilaukė ir Vidaus 
reikalų ministras Romasis Vaitekūiurą. Dalis 
seimo narių reikalavo, kad jis atsistatydintų, o 
per seime įvykusius debatus (dalyvaujant ir 
pačiam ministrui), neatsirado nei vieno 
užtarėjo, nors nepasitikėjimo siūlymas buvo 
atmestas.

Tarp įvairių kaltinimų buvo ir tai, kad 
policija pavėluotai reagavo į pranešimą, kad 
viename Kauno bute egzistuojanti moderni 
plataus masto telefonų klausymo aparatūra. 
"Lietuvos rytas" rašo, jog šį klausymo centrą 
montavo ir aptarnavo KGB 16-me skyriuje 
dirbę asmenys. Sakoma, jog padėjęs ir buvęs 
Lietuvos SSR KGB vadovas generolas R. 
Marcinkus. Centras buvo firmos EBSW ži
nioje, kuri savo ruožtu esanti susijusi su

DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VIZŲ POLITIKOS 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ATŽVILGIU

1995 m. liepos 7 d. Bendrųjų reikalų taryba 
sutiko su Teisingumo ir Vidaus reikalų tary
bos sąrašu, kuris nustato kokių trečiųjų šalių 
piliečiams reikės vizų, įvažiuojant į ES šalis.

Į jį pateko:
Afganistanas, Albanija, Alžyras, Angola, 

Saudo Arabija, Armėnija, Azerbaidžanas, 
Bahreinas, Bangladešas, Baltarusija, Beni-’ 
nas, Butanas, Bulgarija, Burkina Fasas, Bu
rundis, Kombodža, Kamerūnas, Žaliojo 

Kyšulio salos (Kabo Verden), Kinija, Kome
tai, Kongas, Šiaurės Korėja, Dramblio Kau

lo Krantas, Kuba, Džibutis, Dominikos Re
spublika, Egiptas, Jungti niaiArabųEmyratai, 
EkvatorinėGvinėja, Eritrėja, Etiopija, Fidžis, 
Gabonas, Gambija, Gruzija, Gana, Gvinėja, 
Bisau Gvinėja, Gajana, Haitis, Maldyvai, 
Malis, Marokas, Mauritanija, Moldova, Mon
golija, Mozambikas, Mjanmaras, Nepalas, 
Nigeris, Nigerija, Omanas, Uzbekistanas, 
Pakistanas, Papua ir Naujoji Gvinėja, Peru, 
Filipinai, Kataras, Centrinės Afrikos Respub
lika, Rumunija, Rusija, Uganda, Ruanda, 
San Tomė irPrincipė, Senegalas. Siera Leonė, 

LDDP. Seime užklausus, ar vėluojanti poli
cija nenorėjusi pridengti ryšių tarp EBSW ir 
LDDP, ministras R. Vaitekūnas tik atsakė, 
kad jam "tokia išvada nesiperša" - o tai kritikų 
nepatenkino.

ATIDENGJASMEMORIALAS
Spalio 30 Vilniaus Antakalnio kapinėse 

buvo atidengtas memorialas Lietuvos laisvės 
gynėjams-tautos kančias ir skausmą simbo
lizuojanti Pietos skulptūra. Ją pašventino 
Vilniaus arkivyskupas Audrys Bačkis.

Memorialą sukūrė skulptorius Stanislo
vas Kuzma ir architektai Marius Šaliamoras ir 
Juras Balkevičius. Po memorialu ilsisi dau
guma žuvusių 1991 sausio mėnesį ir vėliau 
Medininkų poste. Jų kapus dengia juodo 
granito plokštė su iškaltomis pavardėmis ir 
trumpomis žiniomis. Vienintelės žuvusios 
) merginos Loretos Asanavičiūtės kapą 
išskiria balto marmuro kryžius.

Parengė V. Doniela

Somalis, Sudanas, Šri Lanka, Surinamas, 
Sirija, Tadžikistanas, Tanzanija, Čadas, Tai

landas, Toga, Tunisas, Turkija, Turkmenis- 
tanas, Ukraina, Vietnamas, Jemenas, Zair
as, Zambija. Pridedami ir teritoriniai vienetai, 
kuriuos ne visos valstybės narės pripažįsta 
valstybėmis, būtent, Taivanį, Jugoslavijos 
Federacinę Respuliką (Serbija ir Juodkalni
ja) ir buvusią Jugoslavijos Respubliką Make
doniją.

Šis sąrašas buvo viešai paskelbtas 1995 m.

25 d. Dėl jo didžiulį nepasitenkinimą pareiškė 
Bulgarija ir Rumunija.

Užsienio reikalų ministerijos duomeni
mis, prieš sudarant šį sąrašą ES šalys atidžiai 
studijavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos vizų 
politiką, (vizų režimas su NSV šalimis, vizų 
neišdavimas pasienyje), klausimus dėl ko - 
vos su nelegalia migracija.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos neįtraukimas 
į šį sąrašą, reiškia Baltijos valstybių vizų 
politikos NSV Azijos, Afrikos šalių, kuri 
artima ES šalių politikai, įvertinimą.

LRG.Konsulo inf.
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TRUMPAI 
IŠ VISUR

Lapkričio 5 d. vakare Tel Avive fanati
kas žydas, teisės studentas,mirtinai 
peršovė Izraelio min. pirmininką Jičak 
Rabin, kuris mirė po pusantros valandos 
ligoninėje. Nobelio taikos premijos lau
reatas Jičak Rabin buvo ką tik baigęs 
kalbėti apie taikos svarbą 100,(XX) savo 
šalininkų miniai Izraelio Karalių 
aikštėje. Atentatą įvykdęs Jigal Amir 
priklausė ekstremistinei mažai žydų or
ganizacijai, reikalavusiai išstumti arabus 
iš užimtų Palestinos sričių, kolonizuo
jant jas žydais.

Laikinuoju Izraelio min. pirmininku 
paskirtas užsienio reikalų ministras 
Šimon Peres. Į Jičak Rabin laidotuves 
atvyko apie 80 pasaulio lyderių, jų tarpe 
JAV prezidentas Bill Clinton su 100 
žmonių delegacija. Australiją atstova
vo min. pirmininkas Paul Keating, 
kontraversiniai atsisakydamas į laido
tuves pasiimti opozicijos lyderį John 
Howard.

Šri Lankos vyriausybės gin
kluotos pajėgos atsiekė svarbių 
laimėjimų prieš tamilus sukilėlius Jaff
na pusiąsalyje, užimdami "Tamilų 
tigrų“ požeminius įrengimus, jų tarpe 
ligoninę ir štabo būstinę. Tamilai 
evuakavo Jaffna miesto gyventojus. Tarp 
200 ir 300 tūkstančių tamilų traukiasi į 
pusiasalio gilumą.

@®@
Atsinaujino protesto demonstra

cijos prieš JAV karines bazes Okinavoje, 
paremiant salos gubernatorių, atsisa
kiusį patvirtinti pasirašytas bazių 
nuomos pratęsimo sutartis. Ameri
kiečiai sutiktų iškelti dalį karių į kitas 
Japonijos salas, tačiau Japonijos min. 
pirmininkas žada pats patvirtinti sutar
tis, aplenkiant Okinavos gubernatorių.

MLR sąjūdžio tarptautinis suvažiavimas Čikagoje
REIKALAUJA KARALIAUČIAUS 

KRAŠTO GRĄŽINIMO LIETUVIU TWIAI
Mažosios Lietuvos Rezistencinio 

sąjūdžio tarptautinis suvažiavimas 
Chicagoje, 1995 m. rugsėjo 2 d., at
stovaujantis toli nuo tėviškės nu
blokštųjų rūpesčiams genocido nu
siaubtoje tėvynėje, šiuo kreipmusi ra
gina Lietuvos Respublikos Prezidentą, 
Vyriausybę ir visas aktyviąsias tautos 
pajėgas neatlaidžiai siekto Mažosios 
Lietuvos - neteisėtai pramintos Kali
ningrado sritimi - demilitarizavimo ir 
priglaudimo prie gyvosios lietuvių tau
tos kamieno. Ten dabar įsitvirtinusios 
Rusijos federacinės kariuomenės gink
luotosios pajėgos ir jų karinė paruoša 
neabejotinai kelia Lietuvos Respub
likos laisvam gyvenumui nuolatinę 
grėsmę, o kaimyninėms šalims nesta
bilumą.

Netolimos praeities faktai aki
vaizdžiai liudija siaubingą tikrovę. 
Sovietų Sąjungos kariuomenės 1944/ 
45 metais Mažosios Lietuvos autoch
tonų gyventojų sunaikinimas, senųjų 
prūsų ir lietuvių istorinių vietovardžių 
išplėšimas ir krašto kolonizavimas iš 
Rusijos gilumos atkeltais svetimais 
žmonėmis, palieka neužgydomą žaizdą

®@®
Dauguma kanadiečių lengviau 

atsiduso,kai sužinojo, kad per spalio 29 
d. Kvebeko provincijoje pravestą refe
rendumą 50.6 % pasisakė prieš Kvebeko 
atsiskyrimą nuo Kanados. Už Kvebeko 
nepriklausomybę agitavęs provincijos 
premjeras Jacques Parizeau atsistaty
dino iš pareigų. Per panašų gyventojų 
atsiklausimą 1980m.separatistai surinko 
vos 40 % balsų. Dabar gavę 49.4 % 
balsų, jie tikisi laimėti per sekantį 
referendumą .

Lapkričio 3 d. Rusijos Aukščiau
sias teismas panaikino Centrinės 
rinkimų komisijos nutarimą neleisti 
dalyvauti rinkimuose Aleksandro Ruc- 
koj vadovaujamai partijai, siekiančiai 
Rusijos galybės atstatymo. Sekančią 
dieną tas pats teismas leido ir liberalų 
reformų partijai "Jabloko", vadovauja
mai Gregorijaus Jevlinskio, 
užsiregistruoti rinkimuose.

®®®

Lapkričio 2 d. prancūzų policija 
užtiko alžyriečių teroristų naminių 
bombų dirbtuvę (netoli Lille miesto, 
krašto šiaurėje). Keli teroristai areštuo
ti. Du kiti grupės nariai suimti britų 
policijos Londone. Per alžyriečių teroro 
sprogimus Prancūzijoje žuvo 7 as
menys, arti 200 sužeistų.

Lapkričio 3 d. Pietų Afrikoje suim
ti 11 aukštų policijos pareigūnų ir 
apkaltinti organizavę 1987 metų žudy
nes, pravestas Zulu policininkų. Tarp 
šimtųjų yra buvęs Krašto apsaugos mi
nistras gen. Magnus Malan bei du kiti 
saugumo policijos generolai (J.Gelden- 
huysįir K. Liebenburg).

Zt&i rSfc

Lapkričio 3 d. Luzono salą Fili
pinuose nusiaubė taifūnas Angela su 
240 km. per valandą vėjais. Apnaikinta 
Manila ir plačios apylinkės, Nuo taifūno 
žuvo 600 žmonių, pusė milijono liko be 
pastogės.

Europos tautų geopolitinėje struk
tūroje.

Nacių - komunistų vertybių skalę 
vaizdžiai išreiškė Sovietų rašytojų 
pirmininko Ėjos Erenburgo atsišauki
mas į okupacinius Sovietų Sąjungos 
karius, raginantis juos be atodairos 
žudyti, prievartauti ir naikinti visus 
užimto krašto žmones, negailint mote
rų nei vaikų. Toks barbarizmas buvo 
visu aršumu vykdomas Mažojoje Lie
tuvoje - Karaliaučiaus srityje - esmi
niai lietuvių kilmės gyventojų tarpe. 
Vokietijos gilumon besiveržianti 
sulaukėjusi sovietų kariuomenė ypač 
nusiaubė Gumbinės, Ungurės, Gerdu- 
vos, Sodėnų-Nemirkiemio ir daugybę 
artimų vietovių. Teritorine apsuptimi 
vykdomas vietinių gyventojų marini
mas badu, masinis civilinių žmonių, 
žiemą suvarytų ant Kuršių marių 
ledo, skandinimas sprogmenimis ir 
žudymas kitomis priemonėmis - tai vis 
brangi sovietinių karinių institucijų 
"išlaisvinimo ir globos” pavyzdžiai Lie
tuvių tautai, nedalyvavusiai II Pa
saulinio karo planuose, nei jo grobių 
dalinimęsi.

DĖDES ŠAMO ŽEMĖJE
AR MENKĖJA LIETUVIŠKOJI VEIKLA

J. JANUŠAIT1S

Vis dažniau ir dažniau spaudoje, 
pokalbiuose, suvažiavimuose užsime
name apie menkėjančią užsienio lietu
vių veiklą, retėjančias darbuotojų gre
tas, stokojant rašto, kultūros veikėjų. 
Mažėja lituanistinių mokyklų tinklas. 
Tad ramiai galvojant, ar iš tikrųjų taip 
jau blogai yra?

Tiesa, mažėja lituanistines mo
kyklas lankančių vaikučių. Sunkėja 
spaudos būklė. Štai jau nustojo veiku
sios kelios radijo valandėlės. Beveik 70 
metų veikęs, kompozitoriaus Antano 
Vanagaičio įkurtas "Margutis" Čikago
je, buvo nutilęs, tik dėka keletos entu
ziastų bandomas atgaivinti, bet ar ilgai 
"Margučio" balsas aidės oro bangomis? 
Tai vis finansiniai sunkumai. Jau nete
kome keletos. laikraščių žurnalų. Vieni 
baigė savo amžių, kiti persikėlė į Lietu
vą. Taigi, iš toliau stebint visą lietu
viškąjį judėjimą JAV , lyg ir atrodytų, 
kad pradedame pavargti. .

Bet palikime pesimizmą ir opti
mistiškiau pasižvalgykime lietuviška
jame pasaulyje Dėdės Šamo žemėje.

Štai "Drauge" paskelbtas lietu
viškųjų organizacijų veiklos kalendo
rius spalio, lapkričio ir gruodžio 
mėnesiams.

Skaitai renginių ir organizacijų 
pavadinimus. Stebiesi, kad vien tik Či- 
kagoje toks stiprus šio žiemos ir rudens mes, giedamas lietuviškų pamalu metu
sezono judėjimas. Jau paskelbta, per 
tuos tris mėnesius įvyksiant apie 70 
įvairiausių renginių, o kur dar nepa
siskelbę? Kiekvieną savaitgalį vyksta 
Pasulio lietruvių centre, Jaunimo cent
re, Balzeko kultūros muziejuje. Šaulių 
namuose po kelis renginius. Vyksta or
ganizacijų suvažiavimai, gegužinės po 
stogu, meno parodos, madų parodos. 
Vien šaunių pokylių per tą laikotarpį 
būsią arti dvidešimties, o į pokylius,
vakarienes bilietai jau sieks $ 30 - 35 
asmeniui. Pensininkai, rėmę renginius, 
su pagrindu pradeda dejuoti, kad tuština 
kišenes. Neįmanoma išvardinti visų 
renginių, jų gražių tikslų... Bet jaunųjų 
talentų vakatas, Kultūros tarybos Pre
mijų šventė. Operos renginiai, meninių 
pajėgų pasirodymai vis tik kalba, kad 
vien Čikagos kultūrinis, visuomeninės 
veiklos gyvenimas dar nuostabiai gy-

Šimtmečius vokiečių , o dabar Rusi
jos užgrobta ir visokeriopai engiama 
Mažoji Lietuva turi turėti pripažintą 
teisę prisiglausti prie tautos kamie
no, kaip akivaizdžiai išreikšta 
Mažosios Lietuvos Tautinės tarybos 
1918 m. lapkričio 30 d. paskelbtu 
Tilžės Aktu. Nepriklausomam gyveni
mui prisikelianti Lietuva, plati Pa
saulio lietuvių bendruomenė „ neturi

IEVAJANUTĖ
Mažosios Lietuvos Rezistencinio sądžio 

suvažiavimo pirininke

vas. Kai kurios organizajos yra 
įsivedusios tradicijas, kasmesuruošti 
savo renginius su specialiais pro
gramomis, geriems tikslamsenkant 
lėšas, kaip pav. Lithuanian Mey Lift, 
Caritas ir kt., kurių lėšomis Ipiami 
Lietuvos našlaičiai, tremtiniai, [litiniai 
kaliniai, seneliai. Ne vien Čikaoje ver
da lietuviškos veiklos gyvenitas. Dar 
yra didesnieji telkiniai - Los ingeles, 
Clevelandas, Detroitas, St. Persbur- 
gas ir kiti, kur taip pat neskojama 
įvairių renginių, liudijančidietuvių 
veiklos gyvastingumą.

Kiek sunkiau mažesnies telki
niams, bet ir pastarieji suram būdų 
išlaikyti lietyvybę gyvą savo telniuo- 
se. Jeigu neturime savų talent prog
ramoms atlikti, pasikviečiai me
nininkai iš kitur. Gražų pavyz turiu 
savo gyvenvietėje - Daytona Beh, FL. 
lietuvių telkinio gyvenimą. Čiayvena 
apie 150 lietuvių, tačiau sėkminai vei
kia LB Apylinkė, Lietuvių lubas, 
"Saulutė", Tėvynės Sąjungos - Ltuvos 
konservatorių - skyrius, Balfas. urime 
veiklias valdybas, pasišvemsius 
žmones, kurių rūpesčiu turime liuviš- 
kas pamaldas kas mėnesį, vyka LB 
Apylinkės ruošiamos pabendtvimo 
popietės restorane su programėmis, 
turime gražų, gerai dainuojantchorą 
"Sietyną", o chore dainuoja 12ioterų 
ir 5 vyrai, bet turi paruošę apie 6 gies- 

bažnyčioje ir apie 70 gražių lieaviškų 
dainų, kurias girdime "Sietyno", ršiaip | 
ruošiamuose mūsų telkinio reniniuo- 
se. O kai proga pasitaiko, išsiriečia 
šios organizacijos ir iš Lietuvoneni- 
ninkus, ar JAV dainininkus.

Taigi, stebint tik šio maželki- 
nio lietuvių gyvenimą, vistik džiaiesi, 
kad veikla yra, kad "nemirštant, jau 
nekalbant apie didžiuosius lietuv tel
kinius.

Taigi, žinoma, mano, kaippti- 
misto mintys. Gal kas su tuo netiks. 
Bet stebint visą lietuviškąjį paulį 
Dėdės Šamo žemėje, gal peraug 
nederėtų aimanuoti, kad jau "en- 
kėjame".

Taigi, tokiomis nuotaikius 
sugrįžtame į rudens ir žiemos šono 
veiklą.

moralinės teisės likti abejingi šiai 
genocidu nuteriotai tautos dali prie 
Baltijos krantų. Mažosios Li.uvos 
grąžinimas gyvenimui savoje tūtoje 
reikalauja Lietuvos vyriausyls ir 
visų lietuvių nepaliaujamų pasngų.
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PRISIMINTA M. K. ČIURLIONIO 
120-11 GIMIMO DIENA

Lapkričio 5 d. Sydnejuje, Lietu
vių namuose įvykęs iškilmingas žymio
jo lietuvių dailininko Mikalojaus Kon
stantino Čiurlionio 120-sios gimimo die
nos prisiminimas praėjo labai iškilmin
gai, gausiai dalyvaujant Sydnėjaus lie
tuviams. Minėjimą, talkinant dr. Geno
vaitei Kazokienei, suruošė Sydnėjaus 
Akademinio Skautų Sąjūdžio (ASS) 
skyrius.

Minėjimą - akademiją atidarė 
skyriaus pirm. Julija Basil, pakviesdama 
dr. G. Kazokienę vesti programą. Įva
dui "Sutartinės" ansamblis padainavo 
"Beauštant! aušrelė", harm. M. K. 
Čiurlionio. Toliau dr. G. Kazokienė 
supažindino klausytojus su M. K. 
Čiurlionio biografiniais daviniais, dr. 
Ramutis Zakarevičius paskambino M. 
K. Čiurlionio "Ruduo" (op.l7-nr. 2), 
kanoną (op.9- nr. 1) ir vieną preliudą, 
(op.33 - nr.6) iš vėlesnio, 1909 m. peri- 
jodo.

Baigiant aptarti M. K. Čiurlionio 
muzikinę- kultūrinę veiklą, dar kartą 
įsiterpė "Sutartinė" su paties muziko 
harmonizuota liaudies daina "Bėkit 
bareliai..."

Sekė M. K. Čiurlionio - dailininko 
• kūrybos aptarimas, kurią, kaip prele
gentė aiškino, nelabai lengva suprasti 
dėl "dviejų priežasčių: pirma, dėl 
muzikinės struktūros joje panaudojimo

PA BTI SYDNĖJAUS KLUBO DIREKTORIAIm
Sydnėjaus Lietuvių Klubas buvo įsteigtas 

; 1962 metais. Pirmoji valdyba buvo sudaryta 
ii V. Simniškio, V. Dantos, E. Kolakausko, 
P. Mikalausko, M. Petronio, A. Jasaičio ir P. 
Groso. Vėliau per valdybos eiles perėjo 55 
rsmenys. Virš dešimties metų valdyboje išbu
vo: E. Kolakauskas 12 metų, M. Petronis 14 
metų ir ilgiausiai - V. Simniškis - 21 metus, 
hs klubo pirmininku buvo o įkūrimo 1962 
1962 m. iki 1982 m.

KLUBO DIREKTORIŲ PAGERBIME DALYVAVĘ DIREKTORIAI
__________________ Nuotrauka A. Bumeikio

Visi daug dirbo, pašventė daug savo lais- 
ralaikio, daug sielojosi ir vargo klubo 
eikalais. Visų noras buv o, kad klubas būtų 
t liktų ateityje lietuviškos veiklos centru.
Ne kartą buvo kalbama apie šių asmenų 

hrbo įvertinimą ir jų pagerbimą. Praėjusiai 
valdybai kilo idėja įruošti klube garbės 

:ntą su šių asmenų pavardžių įrašais. Vienas 
i tų iniciatorių, asmuo kuris daugiausiai 
dėjo darbo ir rūpesčio prie šios garbės lentos 
gyvendjnimo, buvo Jeronimas Belkus.
Idėja gimė irbuvo įgyvendinta. Buvę klubo 

tald- bų nariai gavo malonius pakvietimus 
gyvauti Garbės lentos atidengimo iškilmėse 
,tn. spalio 31 dieną, 7 vai. vakaro.
Iškilmes pradėti buvopakviestas praėjusios 

aldybos pirmininkas Jurgis Karpavičius. Jis 

ir, antra, dėl įsisenėjusios klaidingos 
teorijos apie Čiurlionio simbolių dau
giaprasmišku mą".

Kaip iliustracijas paryškinti 
prelegentės mintims, protarpiais tekstas 
buvo papildomas Vinco Kazoko eilė
raščiais. Dr . Vida Viliūnaitė padek
lamavo jo eilėraštį "Draugystė", o An
tanas Šarkauskas - iš "Zodiako ženklų 
serijos" eilėraštį "Šaulys".

Prelegentė plačiai aiškino apie 
muzikos įtaką M. K. Čiurlionio 
kūriniams - fugoms ir sonatoms, su ku- 
rinmis ii.ę natpUęinc i nacaiilin mnnn 
i toriją, kaip pavyzdžius davė "Eglaičių fugą”- 
ir sonata "Jūra".

Baigdama aiškinti apie M.K. 
Čiurlionio kūiybą, ji trumpai susumuoja . 
"Taip su Čiurlionio kūryba mes paky- 
lam nuo jūros iki padangių".

Antroji paskaitos dalis buvo pa
iliustruota M. K. Čiurlionio paveikslų 
reprodukcijomis, panaudojant projekcinį 
aparatą.

Baigiant akad. J. Viliūnienė, 
pranešė liūdną žinią - šį rytą miręs ASS 
skyriaus narys, v. s. fil. Balys Barkus, 
buvęs veiklus skautų vadovas. Jis 
pagerbtas tylos minute.

Vėliau programos dalyviai, jiems 
atsidėkojant, skaučių akademikių ap
dovanoti gėlėmis, o po to visi dalyva
vusieji minėjime, pakviesti pyragams ir 
kavutei. B. Ž.

trumpai priminė šios idėjos reikšmę ir prasmę. 
Skatinę ateities valdybas tęsti pradėta^ darbą. 
Toliau su valdybų darbais ir vargais bei visa
pusiškais įsipareigojimais supažindino Ans- 
kis Reisgys. Jis visiems priminė ir pabrėžė, 
kad kuriant šį klubą žmonės, kurie dirbo 
valdybose buvo dar nepasenę ir ne pensi
ninkai, ir jie turėjo jaunas šeimas, profesi
nius darbus, statėsi sau gūžtas ir bandė 
užtikrinti ateitį ne tik sau, bet ir savo 

vaikams. Visi jie nebrangino nei savo 'aiko, 
nei įdėto darbo bendram mūsų lietuviško 
gyvenimo ir jo egzistencijos labui.

Žvelgiant į praeitį, visi šiuometiniai pa
siteisinimai. kad negali eiti į valdybas dėl 
savo profesinių ar kitokių priežasčių nėra 
pagrįsti. Senųjų valdybų nariai suprato šių 
įsipareigojimų reikšmę ir noriai atidavė savo 
duoklę mūsų visų labui.

Garbės lentą atidengti buvo pakviestas 
Lietuvos Respublikos Garbės Konsulas 
Viktoras Šliteris.

Žvelgiant į šių iškilmių organizacinį pa
siruošimą matosi, kad ir čia daug prisidėjo 
prie klubo valdybos veikiantis Moterų 
komitetas. Svečiai buvo pavaišinti už
kandėliais ir šampano sklidinom taurėm.

Vėliau buvo vaišinami karštu kugeliu, o po 
to sekė kava ir pyragai.

Plaukė valandos besikalbant, grįžtant pri
siminimais į praeitį. Ir vėl praeinant pro šią 
garbės lentą bei žvelgiant j ten įrašytas 

pavardes, užkliūni r sustoji prie tų , kurių 
jau nėra mūsų tarpe. Nuo 1962 m. iš mūsų 
tarpo išsiskyrė: V. Simniškis, V. Bukevičius,

DAINOS CHORAS CANRERROJE
Spalio 22 d. Dainos choras drauge 

su "Sūkurio" Veteranų šokėjų grupe 
pakviesti ALB Canberros apyl valdy
bos, nuvyko autobusu į Canberros lietu
vių namus ir po ten vykusio Lietuvių 
bendruomenės informacinio susirinki
mo, suruošė koncertą, trukusį pusantros 
valandos. Įdomu buvo pastebėti, kad 
Canberros lietuvių klubas pernai metais 
Canberros apylinkės valdybos veiklai 
buvo paskyręs $ 5000.

"DAINOS" CHORAS PERTRAUKĖLĖS METU
Nuotrauka A. Kramiliaus

Koncerto eigą pristatė choristė 
Ramunė Zinkutė - Cobb. Į koncertą atsi
lankė apie 60 klausytojų, pora asmenų 

buvo net iš Queanbeyan'o. "Dainos” 
mišrus choras, diriguojant Birutei Ale
knaitei ir Justinui Ankui padainavo: 
PASISĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ, OI KAS 

SODAI (solo B. Aleknaitė), DAR NE
JOK, SENAS DIEDAS, PAMYLĖJAU 
MERGUŽĖLĘ, PRADĖS AUŠRELĖ 

AUŠTI, dainuota šokant "Sūkuriui", 
GRAŽI MŪSŲ ŽEMĖ ir GRAŽIAU
SIOS SPALVOS.

Moterų choras šauniai išpildė O 
RAMUNĖLE, OBELĖLĖ IR UPELIS ir 
LIETUVA. Vyrų choras pasirodė su 
ARO daina. KUR LYGŪS LAUKAI, ir 
KRANTŲ GĖLĖ.

Veteranai šokėjai atliko pasi
gėrėtiną tautinių šokių pynę.

Josep Blansjaar, akompanuojant 
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★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
PRANEŠIMAS

Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį, kad metų pabaiga jau čia pat, ir 
šiais metais teišeis tik 7 Mūsų Pastogės“ numeriai.

Primename, kad šventinius sveikinimus, kurie bus paskelbti paskutini- 
ame šių metų numeryje gruodžio I 8 d., laikas atsiųsti jau dabar. Iš patyr
imo žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimų palieka 
paskutinei dienai, ir jų sveikinimai redakciją pasiekia, laikraščiui jąų 
išėjus. Sveikinimo išspausdinimas kainuoja 15 dolerių. Redakcija jų lauks 
.ki gruodžio mėn. 14 d. Redakcija

P. Alekna. V. Danta. P. Grosas, A. Jasaitis, 
E. Kolakauskas, B. Kaufeldas, A. Makaras, 
M. Petronis. Berašant šias eilutes sužinota, 
kad dar vienas klubo narių iškeliavo į Ana
pus, tai Balys Barkus.

Tegul ir jiems būna garbė ir mūsų padėka. 
Prisiminkims juos kaip pasišventusius dar
buotojus Sydnėjaus lietuviškoje bend
ruomenėje. ĄJ.

Justinui Ankui, padainavo dvi dainas 
angliškai. "Dainos" chorui akompanavo 
vietinė pianistė Rasa Daukutė. Ji išpildė 
keletą klasikinių kompozicijų.

Koncertui pasibaigus, Canberros 
lietuvių bendruomenės vardu buvo 
padėkota svečiams, atvežusiems kul
tūrinių dovanų iš Sydnėjaus ir pakviesta 
prie pietų stalo. Sydnėjiškiai pabend
ravimui daug laiko neturėjo, nes skubėjo 
grįžti į Sydnejų.

Tenka pastebėti, kad "Dainos" 
choras, vadovaujamas jaunų dirigentų, 
reiškiasi kaip stiprus meninis vienetas, 
kuris gali gražiai atstovauti lietuvius ne 
tik lietuvių bendruomenėje, bet ir užjos 
ribų. Linkėtina mūsų chorui išvesti mūsų 
dainas ir šokius bei gražius tautinius 
rūbus į australišką publiką, kad ir į pro
vinciją.

Šiuo metu choras ruošiasi savo 
metiniam koncertui, kuris įvyks gruodžio 
3 d. Lietuvių namuose, Bankstowne. 
Neabejoju, kad jis bus įdomus. Pastebėta, 
kad palengva į chorą įsijungia ir jaunes? 
ni amžiumi. Paskutinė įstojusi nauja 
choristė - Kristina Katauskaitė, iš Can
berros.

Sveikiname jaunus ir ne taip jau
nus dainininkus, atėjusius į "Dainos" 
chorą.

Apsilankykite choro metiniame 
koncerte ir tikrai nenusivilste.

akras.
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AGONIJA ?
Janina Malijauskienė

Nutautimas - skaudus reiškinys, kuris 
kaip piktžaizdė periodiškai ir masiškai 
mūsuose kartojasi. Kai kas šią nelaimę 
grindžia tragiškais Lietuvos istorijos viražais, 
nepalankia geografine padėtimi, agresy
viais kaimynais. Kažin ar tik ne mūsų na
cionaliniame charakteryje glūdi vėžinis 
židinys, pagraužus tautinės savigarbos jaus
mą? Gal tai pražūtingų istorinių klaidų, pa
darytų tolimoje praeityje pasekmė? Galbūt 
baudžiavinės vergovės palikimas? Mili- 
tariniu požiūriu Lietuva buvo sulipdžiusi 
galingą valstybę, tačiau jos valdovai nesu
prato ar kovodami dėl sosto pamiršo savo
sios raštijos ir apskritai kultūros svarbą 
tautos išlikimui. Todėl amžių bėgyje sparčiai 
lydėmės visų kaimynų naudai. Maža to, dėl 
žemo kultūros lygio nunyko pati valstybė. 
Tautos vedliai - diduomenė, bajorai, mies-.

ne viena priežastis. Vyravo klaidingas su
pratimas, kad pakanka tik išmokyti gimto
sios kalbos, o po to, vaikui ateinant į protą, 
viskas vyks savime, kaip Lietuvoje. Tėvynėje 
natūraliai įaugama į savo tautą, nes visa 
aplinka šį procesą skatina. Svetur į atsineš
tinę tautybę, paprastai , skersuojama. Ka
dangi ji nėra nei įgimta, nei paveldima 
malonė, todėl auklėtojams tenka sunki parei
ga sumaniai plušėti iki vaikų pilnametystės. 
Plaukti pasroviui lengviausia, tik vargu ar 
garbinga. Žinoma, žmogus išradingas, jis 
sįsuomet suranda sau pasiteisinimą.

Labai Svarbu buvo vaikus išmokyti gim
tosios kalbos, tačiau tai tik pirmas žingsnis 
per slenkstį į tautos dvasinį lobyną. Ne kal
bos mokėjimas apsprendžia tautybės pasi
rinkimą. Be to, buitinė kalba ribota ir 
skurdi. Jei vaikui augant žodynas kryptin
gai neplečiamas jo amžiui tinkama literatūra, 
pašnekesiais įmatresne tematika bei kitom 
priemonėm, jis kaip mat išblėsta paaugliui 
susidūrus su kitakalbiais amžininkais. Nor-

Mielai Sydnejaus Skautų Židinio narei

AfA ANGELEI MINIOTAITEI-SCHOFFER
mirus, jos Šeimą ir Brolius nuoširdžiai užuojaučia ir drauge liūdi

Sydnejaus Skautų Židinys

Mirus

AfA ANGELEI MINIOTAITEI-SCHOFFER
nuoširdžią užuojautą šeimai ir velionės broliams reiškia

Irena ir Algis Dudaičiai
Magdalena Migevičienė

Tauriam lietuviui

A. f A. BALIUI BARKUI
mirus, giliame liūdesy likusius žmoną Valentiną, dukras Laimą, Ritą ir visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Irena ir Algis Milašai

tiečiai, gavę iš lenkų herbus, pavardes bei 
kalbą, blizgučių bei tuštybės suvilioti, pasi
savino ydingą lenkišką gyvenimo būdą, kas 
atvedė ilgainiui prie valstybės pakasynų.

Dvigubon nelaisvėn patekusi liaudis pa
tyrė begales vargo ir netekčių, bet, laimei, 
išliko gyva. Iš savo tarpo kilusių neskait
lingų šviesuolių vedama, šio šimtmečio 
pradžioje entuziastingai kibo į valstybės 
atkūrimo darbą. Per du dešimtmečius, 
aišku, įveikti penkių amžių atsilikimą 
nerealu, nes daugelyje veiklos barų teko 
pradėti nuo nulio. Kadangi ryžtas gyventi 
reiškėsi itin gaivalingai, todėl valstybės

malus vaikas pajėgus (lietuviukas - taip 
pat!) per trumpą laiką įsisavinti dvi kalbas, 
bet jam turi būti suprantama, kodėl privalu 
abi tolygiai mokėti ir nuolat tobulinti. Per 
knygą, tėvų asmeninį pavyzdį, per mokyklą, 
lietuvišką organizaciją bei vyresniųjų sukur
tą aplinką vaikas įvedamas į tautinės kultūros 
bei istorijos lankas. Čia vyksta bręstančio 
j'nogaus apsisprendimas kuo būti, kuriai 
tautai priklausyti. Tėvų tautą pasirinkti 
savąja reikia drąsos, tautinio sąmoningu
mo, atkaklumo, o svarbiausia - meilės. 
Rūpestingai nuo lopšio auklėtam jaunuo
liui nesvetimos ir bendražmogiškosios

A.tA. BALIUI BARKUI

mirus, jo žmonai Valentinai ir Šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

Ona Barzdienė ir dukros
Nijolė ir Jūratė

viduje per trumpą laiką įvyko daug nuosta
bių pasikeitimų, tačiau 20-ties laisvės metų 
aiškiai nepakako išplaukti į platesnius 
vandenis, išgarsėti mokslo bei kultūros 
laimėjimais, nes pastarąja! sukurti reikia 
šimtmečių. Todėl pasauliui buvome ir likome 
mažai žinoma gentis prie Baltijos.
Penktąjame dešimtmetyje eilinį kartą 

lemtis išginė šimtus tūkstančių Lietuvos 
žmonių į Rytus sunaikinimui ir didelį skaičių 
- į Vakarus, pagrindinai anglosaksų kraštus, 
tame tarpe beveik visą per du dešimt
mečius ugdytą inteligentijos žiedą. Ir vėl 
pasikartojo tai, kas praeityje vos ne mirtinai 
pakirto tautos egzistencijos pamatus. Kar
tais mąstau, ar tai ne pagoniškųjų dievų 
kerštas, gal kerai, bet vėl gręžiuosi į praeitį, 
nes ten regiu šios nelaimės ištakas. Užuot 
daužę kardais Maskvos vartus ir girdę žirgus 
Juodojoje jūroje, mūsų išgarbinti karvedžiai, 
tautos vyresnieji galėjo ir privalėjo parengti 
bent moralinių - etninių vertybių kodeksą,

vertybės, kurios papuošiajaunystę idealiz
mu, skatinančiu dirbti ir aukotis bendram 
labui. Čia išryškėja tėvų, auklėtojų ir 
bendruomenės nuopelnai. '
Darbo pradžia, atrodo, buvo daug žadanti. 
Laikui slenkant geso patriotinis įkarštis, 
užleisdamas vietą nuovargiui, nusivylimui, 
rezignacijai. Didelį poveikį turėjo ga
limybė praturtėti, prislopinusi lietuvybės 
išlaikymo svarbą. Kaip, žinią, negalima 
tuo pačiu metu uoliai tarnauti Dievui ir 
Mamonai. Pastaroji lyg trandis visus kil
nius širdies polėkius paverčia trūnėsiais. 
Erzeliui, tarpusavio rietenoms, kaip dera 
vadų ir vadukų tautai, taip pat išeikvota 
begalės laikoirdvasinių galių. Kažinarne 
tie "karai" atbaidė jaunimą nuo Lietuvių 
namų, virtusių nūnai pensininkų klubais. 
Čia retai išvysi jauną veidą, o sporto 
žaidynėse ar skautų stovyklose jau 
neskamba dainingalietuviųkalba. Kaipjai 
skambėti, jei vyresnieji, meilikaudami,

A.fA. BALIUI BARKUI
mirus, jo žmoną Valentiną, dukras Laimą ir Ritą bei jų šeimas nuoširdžiai 

užjaučia
B. ir J. Dambrauskai
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žmoną dr. Valentiną ir dukras Laimą ir Ritą su šeimomis giliai užjaučia
Nįjolė, Irvis, Rasa, Markus ir Audra
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kadirtalmudopavyzdžiu,leidžiančiu žydam 
būti bet kurios valstybės piliečiais, tačiau 
griežtai įpareigojančiu saugoti ištikimybę 
savajai tautai,o gabumais ir darbais skleisti jos 
šlovę ir stiprinti reikšmę pasaulyje.

Nežymi dalis į Australiją atvykusių 
Nemuno augintinių jau pačioje pradžioje 
sąmoningai nusigręžė nuo savosios praei
ties. Palikta Tėvynė, tarsi žvaigždė klajūnė 
dingo jiems iš akiračio. Ji niekuo nežavėjo, 
nešildė, nieko nežadėjo. Buvo skubama kuo 
greičiau ištrinti savosios skirtybės žymes. 
Kadangi nuo sąžinės balso kartais pabėgti 
sunku, imta niekinti lietuvybę kultivavusius 
brolius. Suprantama, būtų kur kas ramiau, jei 
ir kiti pasektų tuo pačiu nutautinto keliu.

Dauguma, tačiau telkėsi į būrį, kūrė lietu
viškus centrus, steigė mokyklas, kaupė 
knygų fondus, leido spausdintą žodį, daina
vo, šoko, vaidino, drauge džiaugėsi ir liūdėto. 
Taip buvo- kuriama lietuviška kultūrinė 
terpė, gyvybiškai svarbi naujų kartų 
auklėjimui. Šiandieną dažnas pasakoja, 
kaip stengėsi tautine dvasia auginti vaikus, 
vežiojo juos į savaitgalio mokyklas, į lietu
viškus renginius, deja, lietuviais išauklėti 
nedaugeliui pavyko. Nesėkmę lėmė, aišku, 
„Mūsų Pastogė“ Nr. 441995.11.13. į

stengdamiesi savo aptingusioms, išlepu
sioms atžaloms, patys griebiasi svetimy
bių? Debilis irtas išmoksta motinos kalbą, 
o mūsiškiai, iš esmės sveiki vaikai, tik 
vienu garsu tesugeba mūkti.

Lietuviška mokykla, akivaizdu, ne
pasirengė tokiam sunkiam egzaminui. 
Pradžioje būta daug entuziazmo ir turėta 
mokytojų iš Dievo malonės, todėl ir 
rezultatai buvę žymiai geresni. Vėliau, 
kaip esu patyrusi, mokytojomis dirbo 
mamos, atvedusios savo atžalas lie
tuviško rašto mokytis. Mokytojo darbas, 
deja, nesiriboja iŠmokymu perskaityti 
"mama mala, sula laša". Norint išugdyti 
Žmogų ir sąmoningą savo genties sūnų 
ar dukrą reikia pasiruošimo, daugmeilės 
ir atsidavimo. Išeivijos gyvenimo 
išskirtinumas reikalauja, kad šios savybės 
būtu keliagubai ryškesnės.

Auklėti jaunąja kartą svetimoje 
aplinkoje labai sunku ir vargu ar galėtų 
kas pasiūlyti sėkmę laiduojantį metodą. 
Tačiau esu įsitikinusi, jei abu tėvai giliais 
dvasios ryšiais yra susiję su savo tauta, 
kuri'jiems tapo nelygstama vertybe ir 
tą jausmą pasiryžę pratęsti vaikuose,

PAGERBDAMI

A. f A. BALĮ BARKŲ
vietoj gėlių aukojame $ 20 "Mūsų Pastogei"

Janina ir Vytautas Deikai

PAGERBDAMI

A. f A. BALĮ BARKŲ 
vietoj gėlių aukoja $ 25 "Mūsų Pastogei" 

Danutė ir Stasys Skoruliai

tada surandami keliai į jų širdis. Štai Ado 
mas su Adomiene savo pareigą atliko gar 
bingai, o kas kliudo Šimams?

Andai į mano rankas pakliuvo 1962 m.
išėjęs leidinukas "Blezdingėlės prie 

Torrenso". Sudomino Adelaidės univer
siteto studentų nuomonė tyrinėjant nutauti
nto problemą mūsų gentainių tarpe. Štai jų 
požiūris: "Pirmieji nutausta ir savo vaikus

nutautina "diplomuoti beraščiai", t. y. 
aukštuosius mokslus išėję, bet silpno 

protavimo asmenys". Nuo jų, sako tyri
nėtojai, tik nežymiai atsilieka pasiturintys, 
arba "tie, kurie stengiasi kuo geriau mat- 
rialiai įsikurti. O tokių daugiau pasitaiko 
prasilavinusių tarpe". Ir galutinė išvada:

"Gilios inteligencijos žmogus niekada 
nenutausta."
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Soduose pilna geltonuojančių 
kriaušių, raudonšonių obuolių (nors jie 
šiemet gana menkos kokybės: dėl eilės 
šiltų žiemų labai paplito augalų ligos ir 
kenkėjai), jau ariamos dirvos žiemkenčių 
sėjai, man nematytas reiškinys - ražienų 
deginimas laukuose. Orai labai gražūs, 
nors ūkininko akimis žiūrint, truputį per 
sausi.

Mūsų šios dienos lankytinų vietų 
sąraše - Visaginas (buv. Sniečkaus 
miestas), jo atominės jėgainės 
(vadinamos ir Ignalinos atomine 
elektrine) stotis ir Zarasų apylinkės. 
Visaginas ir atominė elektrinė pradėti 
statyti 1975 metais. Visagino mieste 
dabar gyvena apie 30 000 gyventojų. Tai 

.švarus, pušynuose įrengtas miestas 
Daugiaaukščiai pastatai, jei juos 
palyginsi su Kauno ar Vilniaus 
mikrorajonais, labai gražūs. Oficialūs 
pavadinimai čia dviem - lietuvių ir rusų 
kalbomis. Gatvėse, kurnepasiklausytum 
tusų kalba. Mieste esą tik 14% lietuvių. 
Net miesto meras ir policijos viršininkas 
yra rusai. Tik katalikų klebonas yra 
lietuvis. Pati bažnyčia "nugara" 
prisiglaudusi prie savivaldybės rūmų 
pastato ir tik kryželis žymi, kad tai 
religinis pastatas. 1992 - 93 metais 
rasų šeimos iš Visagino gana gausiai 
grįžusios į "matušką Rosiją", bet 
praeitais metais jų išvažiavę tik koks 
100, o kai kurie net grįžę atgal...

Apsukę porą ratų apie Visaginą 
'išvykome į pačią atominę jėgainę, 
esančią nuo miesto už kelių ar keliolikos 
kilometrų. Ji čia sutrumpintai vadinama 
VAES- "Valstybinė atominės energijos 
stotis". Visur aplink laukuose aukštos 
įtampos elektros laidai. Jėgainės pastatai 
užima didelį plotą. Dešinėje pusėje stovi 
eilė kranų, spėjame, kad ten buvo pradėti 
darbai prie dabar sustabdyto trečiojo 
jėgainės bloko. Fotografuojame pastatus. 
Jie mums atrodo labai grėsmingi - juk 
jei čia įvyktų avarija panaši į Čemobilio, 
būtų po Lietuvos!...

Atominė jėgainė pradėjusi veikti
1983 m. Tuo metu (rašoma "Tarybinėje 
Lietuvos enciklopedijoje:, išleistoje 
1986 m.)ji buvusi galingiausia pasaulyje.
1984 m. ji pagamino 5,2 milijardus kWh 
ei. energijos. Iš turbinų išėjęs garas 
kondensuojamas kondensatoriuose, 
kuriuos aušina Drūkšių ežero vanduo. 
Jėgainės pagaminama energija teikiama 
Lietuvai, Baltarusijai ir Latvijai".

. Niekas mūsų nestabdo. Palie
kame automobilį mašinų stovėjimo 
aikštelėje ir einame į kavinę. Bičiulis 
šypteli ir sako, rodydamas į pakabintą 
ant sienos meniu: "Pasiskaityk!..." 
Neperskaičiau, nes valgių sąrašas buvo 
parašytas vien rusiška "kirilica”. 
Nedidelė kavinė beveik sausakimšai 
prisėdusi gražiai apsirengusių,- 
užkandžiaujančių moterų. Kai kurios jų 
iniformuotos spec, uniforma - gal 
vidinės tvarkos pareigūnės ar kas tai 
panašaus. Vyrų tik keli. Visos ir visi 
kalba rusiškai. Į mus bu vo tik atsitiktinai 
žvilgterėta ir tai, greičiausiai, tik dėl 
mūsų kelioninės aprangos. Užsisakėm - 
lietuvių kalba-po puoduką kavos ir po 
/pyragaitį. Užsakymą priėmusi moteris 
įtik pasakė "Ja vas poniala!" ir aptarnavo 
fiaip ir visus.__________________ ______

Nelabai gailėjomės apleidę 
jėgainę- žinojimas kas atsitiktų įvykus 
avarijai slėgė, šiaip jau optimistiškai 
nusiteikusias mūsų galvas.

Iš atominės negrįstais keliuką, 
patraukėme Turmanto linkui. Prie kelių 
nedaug užrašų tad du ar tris kartus teko 
klaustis kelio sutiktų žmonių. Žinoma, 
atsakymai nors labai mandagūs ir 
nuoširdūs, buvo rusiški.

Pakeliui pravažiavome kaimelį, 
pavadintą Šakiais, o dar toliau, pasukę 
į kairę, privažiavome Tilžę, kur mus 
sustabdė lietuviai pasieniečiai. 
Žvilgterėję į mūsų pasus, praleido prie 
DRŪKŠIŲ ežero kranto (to paties, 
kuris "vėsina" atominę jėgainę). Tai 
didžiausias Lietuvos ežeras, užimąs 4500 
ha. ploto, giliausioj vietos turįs 31 m. 
Už poros kilometrų nuo čia - pasienis, 
kur susikerta Lietuvos, Latvijos ir 
Baltarusijos sienos.

Sukame atgal į dešinę ir -. pro 
Turmantą - pasiekiame ZARASUS. 
Apsukame kartą, kitą apie šio gražaus 
miesto, suspausto tarp trijų ežerų- 
Zaraso, Zarasaičio ir Griežtos -ir turinčio 
apie 10 000 gyventojų, centrą, ilgiau 
neužsibūdami skubame į Stelmužę, 
aplankyti Lietuvos (ir - sako - Europos) 
ąžuolų karaliaus STELMUŽĖS 
ĄŽUOLO. Jo amžius esąs tarp 1500 - 
2000 metų, storis - 3,5 m. aukštis 23 m. 
Nors suvaržytas geležiniais strypais, nors 
paramstytos jo šakos storokais sienojais, 
bet žaliuoja jis lyg niekur nieko! Čia pat 
priėjo ir medinė 1650 m. kirviu ir kaltu 
suręsta, triskartrestauruota (nors vidinės 
sienos tebėra originalios ) bažnyčia - 
muziejus ir tokia pat medinė varpinė. 
Pamaldos bažnyčioje vyksta kartą per 
mėnesį. Bažnyčios pasieniais ir jos 
viduryje-Zarasų krašto liaudies meistrų. 
medžio drožėjų ir kalvių rinktiniai darbai.

Grįžtam atgal kitu keliu - pro 
Šunelę, Degučius, Antalieptės marias, 
Salako miestelį, su vienabokšte 
bažnyčia, senais rąstiniais namais, 
Luodžio ežerą, Dūkšto miestelį, Dysnų 
ežerą, antrą savo didumu Lietuvoje (2490 
na.)... Tarp Persveto ir Persvetaičio 
ežero įsiterpęs SENASIS DŪKŠTAS.Tai 
buvęs didžiulis dvaras XIX a. ir dar 
tarybiniais laikais jo rūmai, karvidės, 
kiaulidės, svirnai ir kt. pastatai buvo 
naudoti vietinio kolūkio. Prie dvaro 
buvusios bažnytėlės išlikę tik pamatai. 
Ant pastatyto paminklėlio užrašyta, kad 
"Buvusios bažnyčios rūsyje palaidotas 
dail. Jonas Rustemas, 1762 - 1835”. 
(1798 - 1832 Vilniaus universiteto 
tapybos katedros dėstytojas, nuo 1811
- profesorius; išugdė nemaža Lietuvos 
tapytojų).

Paskutinių kelių mūsų ekskursijų 
kelio galas buvo IGNALINA. Toje 
vietoje kur dabar yra miestas, XIX a. 
vidurio žemėlapis rodo buvus nedidelį 
palivarkėlį, stovėjusį gražiame Gavio 
ežero šlaite. Vėliau irjo nebūta'. Pirmasis 
pastatas buvusi geležinkelio stotis 1861
- 1862 m. nutiesus geležinkelio liniją 
Petrapilis - Varšuva. 1866 m. čia buvę 
85 gyventojai. Tikrumoje žmonės čia 
gyveno jau akmens amžiuje. Galbūt I ir 
II tūkstantmečių slenkstyje čia gyveno 
sėlių gentys. Senieji Ignalinos ežerų 
vardai, spėjama, yra sėlių kalba: Kiaunas 
(Čiaunas), Erzvėta, Dysna, Asėkas, 

Almajas, Ūkojas, Asalnai, Pakasas, 
Utena...

Girdėjau vietinius aiškinant 
Ignalinos vardo kilmę. Kažkada gyvenęs 
turtingų tėvų sūnus Ignas, kuris 
įsimylėjęs neturtingą mergaitę Liną. Kai 
Igno tėvai jiems neleido vestis, jie abu 
nusižudę... Nuo to laiko ta vieta ir 
pavadinta "Ignalina".

Kaip Kaunui Pažaislio, taip Viln
iui Verkių rūmų architektūrinis ansamb
lis, esąs apie 10 km. nuo sostinės centro. 
Jį mėgsta vilniečiai, mėgsta ir čia apsi
lankę svečiai, kai kurie jų didžiojoje 
svečių knygoje net yra įrašę, kad tai’ 
"Lietuvos perlas" ar "Lietuvos Versa
lis". Ir aš tikrai su jais sutinku - jie 
neperdėjo!...

Verkius aplankėme rugpjūčio 26 
d. Mūsų laimei, mus su rūmų praeitimi 
supažindino pats direktorius T. Urbaitis. 
"Rūmai pastatyti ant mūsų tėvų pag
oniškų kaulų" - pasakojo jis. Apie Vilnių 
daug legendų. Viena jų apie čia gyve
nusį krivių krivaitį ir jo nelegalų sūnų 
Lizdeiką, pasiteisinusi - Verkiuose rasti 
pagoniškos šventyklos likučiai po bu
vusių krikščioniškų bažnyčių griu
vėsiais, prieš 7 metus darant archeo
loginius kasinėjimus. Gal irta legendos 
dalis apie verkiantį kūdikį, būsimą 
krivių krivaitį Lizdeiką, įkeltą su lopšiu 
į ąžuolą yra tikra, palyginkite: verkiąs 
kūdikis - Verkiai, netoliese plaukianti 
Verknės upė..."

Iki 1387 m. Verkiai buvo didžiųjų 
kunigaikščių, vėliau (iki 1794 m.) -Vil
niaus vyskupų nuosavybė. Dabar išlikę 
mūriniai rūmai yra tretieji. Jie statyti 
vysk. Ignoto Jokūbo Masalskio. Rūmų 
planus darė architektai Laurynas Stuoka 
- Gucevičius ir Martynas Knačkfūss'as. 
Su laiku į dvaro architektūrinį ansamblį 
įėjo 15 pagrindinių pastatų, iš kurių svar
biausi: vyskupo rezidencija, kurios vie
name gale buvo bažnyčia, kitame - 
brangenybių saugykla, o iš šonų - dvi 
"oficinos". Masalskis tik 12 metų 
tesidžiaugė savo prabangiu dvaru, nes 
Tado Kosciuškos ruošto sukilimo metu, 
už bendradarbiavimą su rusais, 1794.06 
28 jis buvo pakartas. Dvaras atiteko 
vokiečių kilmės didikams Witgenštei- 
nams. 1864 m. Liudvikas Witgenšteinas 
centrinius rūmus nugriovė, pakeisdamas 
ir rytinę "oficiną". Paskutinis dvarą iki 
1940 m. valdė čekų - lenkų kilmės Špi- 
nakas, miręs skurde 1942 m.

1941 m. užėję vokiečiai dvare 
'norėjo įrengti Hitlerio buveinę Lietuvo
je. Vėliau, pokario metais, dvaras buvo 
pagalbiniu ūkiu, tiekiančiu šviežias 
daržoves ir vaisius LK partijos vyriau
sioms galvoms. Buvo įsteigta ir pora 
žemės ūkio mokyklų. Nuo 1960 m. 
Verkių rūmai priklauso Lietuvos Mokslų 
Akademijai.

Rūmai amžių bėgyje labai nu
kentėjo nuo karų ir savininkų aplaidu
mo. Ypač smarkiai rūmus nualino Na-

BUVĘ VERKIŲ ANSAMBLIO PAGRINDINIAI RŪMAI XIX a. (centre). 
IŠLIKĘ TIK KAIRĖJE IR DEŠINĖJE ESĄ PASTATAI.

Mes lankėmės kairėje esančiuose rūmuose.
........ - — „Mūsų Pastogė“ Nr. 441995,11.13. psl.5

LIETUVOS GANDRAS IŠBANDO
SAVO SPARNUS

poleono kareivių antplūdis 1812 m. 
Dalis rūmų dabar yra restauruoti.

Mes apžiūrėjome tik "Rytinę 
oficiną", t. y. kairėje ansamblio pusėje 
išlikusius rūmus, dabar naudojamus 
Mokslų Akademijos. Nors dauguma 
brangiausių, šiais nelabai ramiais laikais 
yra išvežta iš ramų, vis tiek negalėjome 
atsigėrėti restauruotų rūmų grožiu: fres
ka kupole, įvairių salių lubomis, sieno
mis, baldais... "Riterių salėje" įvyko ir 
pirmosios Persitvarkymo sąjūdžio dis
kusijos 1988 m.

Išeidami iš rūmų, dar kartą 
žvelgėme į prieškambaryje pastatytą 
rūmų maketą, stengdamiesi įsivaizduoti 
kokie jie buvo anais laikais, kai rūmų 
kiemuose tryško fontanai, eikių žirgų 
traukiamos lakstė karietos, o salėse 
vikščiojo, šoko, vaišinosi, žiūrėjo teatro 
ar baleto pastatymų išsipuošę viešnios ir 
svečiai!...

Vilniaus mieste, kaip teko girdėti, 
užsienio lietuviai gana smarkiai perkasi 
butus. Vilniaus senamiečio gatvelių 
labirintuose, pasirodo, butus perkasi 
JAV, Švedijos, Vokietijos ir - žinoma - 
Australijos tautiečiai. Butai dažnai yra 
apverktinoje padėtyje, tad nusipirkus ir 
norint juose gyventi, tenka juos restau
ruoti, bei pritaikyti "šiems laikams"... 
Atnaujinimo kaina kartais tolygi pirki
mo kainai.

Butų kainos? Tai perkančiųjų - 
parduodančiųjų paslaptis. Teko girdėti, 

kad Vilniaus senamiestyje nepertoliau- 
siai nuo Katedros, jų kainos prasidedan

čios JAV $ 25000 ir daugiau. Nusipirkti 
nedidelį butuką provincijoje daug pi

giau. Pav. Alytuje jis gali kainuoti nuo 
JAV $ 6-8C00. Biržuose - apie $ 5000.

Bronius ŽALYS
(bus daugiau)
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Antanas LAUKAITIS 

Tęsinys

Neatsilieka ir vietiniai žmonės, 
su kuriais aš gražiai sugyvenu. O pas 
mus, net ir tokiame mažame mieste
lyje kaip Krakės ir jų apylinkės, 
našlaičių ir kitų globos reikalingų 
vaikų yra. Čia klebonas papasakojo, 
kaip vieną kartą eidamas pavakary 
gatve, pamatė purviną ir apiplyšusią 
mergaitę. Priėjęs prie jos paklausė 
kas ji tokia esanti, kur gyvena ir ar 
nenorėtų gyventi su kitais vaikais jo 
našlaičių namuose? Pasiprašėjis tada 
nuvedamas pas jos tėvus. O ten pa
matė labai vargingą butą, nešvarą ir 
pusiau girtą tėvą. Paklausė jis tada 
tėvo ar šis neleistų savo mergaitės į 
jo prieglaudą? O tėvas, pasižiūrėjęs į 
kleboną pasakė, kad jis turi dar tris 
vaikus ir jei klebonas duos jam po 
pusę litro už kiekvieną, tai gali imti 
visusketuris. Klebonas greitai nuėjo 
į krautuvę, nupirko du litrus degtinės, 
atnešė juos tėvui ir pasiėmė visus 
keturis vaikus, pasakydamas tėvui, 
kad šis gali dar pasilaikyti ir tuos 
pinigus, kuriuos valdžia jam moka 
už vaikus...

Ir dabar šie vaikai yra laimingi 
ir pavalgę, gražiai aprengti ir gyvena 
klebono Romualdo našlaičių namuo
se iš kurių, pagal amžių, irį mokyklą 
eina.

Nusivedė mane klebonas į, 
tuo metu vykusį, Kražių vidurinės 
mokyklos mokslo metų uždarymą ir 
abiturientų atsisveikinimo vakarą. Ir 
čia pamačiau kaip šis kunigas yra 
mokytojų gerbiamas ir mokinių 
mylimas. Sveikinau ir aš jaunuosius 

abiturientus, trumpai papasakodamas 
apie Australiją ir čia esantį lietuvišką 
jaunimą.

Prasidėjus šokiams, maniau, 
kad mano širdis išlėks per bumą, nes 
visos tos gražios abiturientės vis 
norėjo su ta, nors ir ne jų amžiaus 
"kengūra" pašokti, o šokama buvo 
tikra, lietuviška polkutė. Tada šiaip 
taip atsilaikiau ir drauge su klebonu 
nuvažiavome į jo suruoštą pobūvį, 
skirtą sporto vadovams, kur susi
pažinau ir artimai išsikalbėjau su šio 
rajono bendrovių vadovais, agrono
mais ir kitais žmonėmis, kurie čia 
patys neblogai gyvena ir padeda ki
tiems, ateitį nušviesdami ne juodo
mis, bet šviesiomis spalvomis. At
sisveikindamas paklausiau kun. 
Romualdą, ar jis nenorėtų ir ar 
negalėtų kuriam laikui į mūsų Syd- 
nejų atvažiuoti, nes mūsų kunigo 
prasta sveikata ir jam toks energin
gas kunigas būtų tikra palaima?

- Žinoma norėčiau, bet tik ke
liems mėnesiams, nes jokiu būdu ne
galiu ilgesniam laikui palikti tokius 
šaunius savo parapijiečius, senelių 
„Mūsų Pastogė“ Nr. 441995.11.13. psL6

namus ir ypatingai - našlaičių namus 
- atsakė besišypsantis klebonas ir 
palinkėjolaimingo gyvenimo visiems 
Australijos lietuviams.

Nors Lietuvoje yra labai daug 
vargingai gyvenančių žmonių, tačiau 
automobilių' ten priskaičiuojama virš 

vieno milijono, tai yra - beveik kas 
trečias žmogus turi savo automobilį, 
kas labai retai pasitaiko net kituose 
kraštuose. Bevažinėjant po Lietuvą, 
dažnai, net mažesniuose miesteliuo
se teko matyti krautuvėse arba net 
turgaus aikštėse po uždengtu lietsar
giu pardavinėjant senus drabužius. 
Jų kainos buvo gana mažos, nors ir 
daiktai buvo ne per geriausi. Pasitei
ravau kaip ir iš kur tie drabužiai čia 
atsiranda ir kas iš jų pardavimo pel
nosi? Pasirodo, tai yra drabužiai, dau
gumoje surinkti labdaros organizaci
jų įvairiuose kraštuose ir nebūtinai 
lietuvių. Jie atvežami į Lietuvos 
sandėlius, ir čia geresniišjų atrenka
mi, o visi kiti, pagal svorį, parduoda
mi šio verslo žmonėms, kurie vėliau 
juos ir pardavinėja. Kitas dalykas yra 
tada, kaip ir pas mus, kada yra 
surenkami daiktai ir jie tiesioginiai 
persiunčiami bažnyčioms, naš
laičiams ar senelių namams ir pan. 
Tada tie daiktai yra išdalinami dau
giausiai jų reikalingiems žmonėms.

Be Krakių gražiai prižiūrimų 
našlaičių namų, buvau dar mažame 
Dzūkijos Leipalingio miestelyje, 
kur prie gimnazijos yra našlaičių ir 
neturtingų vaikų pensionatas. Šie 
vaikai neturi net žaislų ir iš gaunamų 
valstybės pinigų labai sunku juos 
išlaikyti. Kitą kartą, kai bus ruošia
mos siuntos į Lietuvą, aš kreipsiuos 
į mūsų žmones, ypatingai į dzūkus, 
kad jie kaip nors irgi prisidėtų prie 
šių vaikų gyvenimo pagerinimo.

Baigiant noriu pasakyti, kad 
man bebūnant Lietuvoje, pagyvėjo 
kalbos apie būsimus rinkimus, apie 
gal naują Seimą, kurio atstovų dabar 
tikrai yra per daug (rodos 140), o 
užtektų gal net 90, nes kiek kartų 
buvau Seime, tiek kartų ten būdavo 
gal tik truputis daugiau kaip pusėje 
narių. Gi, jeigu opozicija (o jos par
tijų - didesnių ar mažesnių yra apie 
20) tarpusavyje nesusijungs irjei 
dabar tarpusavyje nesitars ir ne
kovos dėl būsimų valstybės postų, tai 
jie rinkimų laimėti tikrai negalės.

Lietuvoje, ypatingai vasarą, 
yra labai gražu. Niekur ir nepama
tysi tiek gražaus jaunimo, taip gražių 
merginų vaikštančių pagrindinėmis 
miestų gatvėmis. Tikrai, tai ne mūsų 
australiškas jaunimas su apiplyšu
siais "džinsais”, kareiviškais batais, 
kita apdriskusia apranga. Tik sveikinti 
reikia tas lietuvaites merginas, ku
rios taip sunkiais laikais moka
parodyti savo grožį.

VINCAS BINKIS ŽIEMOS

važiavimas, kurio metu klubų atstovai prt 
neš apie metinę klubų veiklą, numatys kt 
vyks sekanti Australijos lietuvių sport 
šventė, išrinks Australijos lietuvių fizini 
auklėjimo sąjungos valdybą ir tarsis di

tolimesnių ateities darbų bei kaip sukurti 
išlaikyti daugiau jaunimo lietuvių tape.

Šio suvažiavimo metu bus gera pros
aptarti ar mes sutinkame Australijoje cgani 
zuoti Pasaulio lietuvių Žiemos portr 
šventę ir kuris sporto klubas sutiks tą venų
techniškai įgyvendinti?

Aš siūlau atstovams, kurie

SPORTO ŠVENTĖJE
Rodos tik vakar mūsų slidinikai sugrįžo iš 

Pasaulio lietuvių Žiemos sporto šventės, o 
jau laikas pradėti ruoštis sekančiai.

Lietvoje kalnų slidinėtojams nėra sąlygų 
(nėra kalnų), tad nenuostabu, kad jie pagei
dauja, jog šios sporto šventės būtų organi
zuojamos užsienyje, būtent JAV, Kanadoje 
arba Australijoje.

Organizuoti Žiemos sporto šventę ge
riausios sąlygos yra Šiaurės Amerikoje, 
tačiau ten dalyvavę slidininkai pasiūlė 
sekančią šventę organizuoū Australijoje.

Suorganizuoti Pasaulio lietuvių sporto 
šventę Australijoje mes tikrai sugebėsime, 
vienintelė maža rizika - ar bus užtenkamai 
sniego, nes kartais pasitaiko blogas sniego 
sezonas?

Australijos lietuviai pasižymi kaip geri 
organizatoriai. Kas antri metai organizuo
jamos Australijos lietuvių dienos, kur pa
sirodo chorai, teatrai, tapytojai, skulptoriai, 
lietuvių tautodailininkai ir t.t., o sporto 
šventės ruošiamos kasmet.

Šių metų sporto šventę ruošia Geelongo 
sporto klubas "Vytis". Tuo pačiu laiku vyks 
Australijos lietuvių sporto klubų su

Mirus šeimos bičiuliui

A.fA. BALIUI BARKUI,
nuoširdžią užuojautą žmonai, dr. Valentinai, dukroms Laimai,Ritai ir jų 

šeimoms bei seseriai Ramutei Lietuvoje reiškia ir drauge liūdi
Cecilija Protienė 
Birutė Nagulevičienė

Mirus

A.fA. BALIUI BARKUI
skausmo valandoje reiškiame gilią užuojautą žmonai, dr. Valentinai, dukrois 

Laimai, Ritai ir jų šeimoms
R. V. Geniair

V. ir P. Gružausai

A.fA. BALIUI BARKUI mirus

gilią užuojautą reiškiame jo žmonai Valentinai, dukroms Laimai ir Ritai.

Magdalena Migevičieiė
Irena ir Algis Dudaičai

Brangiam A.fA. BALIUI BARKUI mirus

jo žmoną Valentiną, dukras Laimą ir Ritą giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

savo klubus, iš anksto gerai pagalvot, net 
suruošti Pasaulio lietuvių Žiemos porte 
šventę bus didelis darbas ir tam reikės'ide-
lio pasišventimo. Vincas Bikis

DIMITRIJUS KRAUCEVIČUS,
šių metų sporto šventės rengtas ii 

JUDITA DARGIENĖ, viea ii 
sekančios sporto šventės organizatrit 
Mt. Buller, Vic., SNIEGO K/čl- 
LYSTĖJE Nuotrauka V. Bkio

Aleksandro ir Leono Traškų šeims 
JV
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MIRUSIEJI

MIRĖ SKAUTŲ VEIKĖJAS V. S. B. BARKUS
Lapkričio 5 d. Sydnejaus Concordo ligoninėje mirė ilgesnį laiką sirgęs 

a. a. Balys Barkus 74 m . amžiaus, žinomas Australijos lietuvių skautų veikėjas, 
visuomenininkas. Laidotuvės įvyko lapkričio 8 d.

Išsamesnį nekrologą talpinsime sekančiame "MP" numeryje. "MP" inf.

Netekus prityrusio, pasišventusio skautijos vadovo, buvsio LSS Australijos 
rajono vado

A. f A. v. s. fil. BALIO BARKAUS,
liūdime ir tuo pačiu nuoširdžią, skautišką užuojautą dėl šios netekties reiškiame 

žmonai, dr. Valentinai, dukroms Laimai ir Ritai bei visiems artimiesiems .
LSS Australijos rajono vadija,

skautės ir skautai

Broliui

A.fA. v. s. fil. BALIUI BARKUI
į amžinybę iškeliavus, jo žmoną ,dr. Valentiną ir seseris skautes Laimą ir Ritą 

bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi
"Aušros" tunto skautai - tės

ir vadovai

Ilgamečiu! skautų vadovui

A. f A. v. s. fil. BALIUI BARKUI, 
baigus šios žemės kelionę, žmonai, dr. Valentinai, dukroms 
Laimai. Ritai ir artimiesiems užuojautą reiškia ir drauge liūdi

ASS Sydnejaus skyrius

Į Amžinąją Stovyklą iškeliavusiam židiniečiui

A.fA. BALIUI BARKUI,
jo žmonai, dr. Valentinai, dukroms Laimai ir Ritai su šeimomis nuoširdžią užuojautą
rlškia Sydnejaus Skautų Židinys

A.fA. JONAS SADAUSKAS
1905.2.9- 1995.10.25

Jonas Sadauskas gimė Žardelių kaime. 
Gižų valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje tur
tingo ūkininko šeimoje. Užėjus bolševikams 
dalis šeimos buvo išvežta į Sibirą. Grįžtant 
antrą kartą raudoniesiems. Jonas pasitraukė 
į Vokietiją, o iš ten atvyko į Australiją. Kurį 
laiką gyveno Sydnejuje, buvo aktyvus 
ramovėnas, dalyvavo lietuviškame gyve
nime. Vėliau persikėlė į Canberrą, o iš ten į 
Coonamble miestą kur dirbo kaip statybi
ninkas, įsigijo nuosavybę, o paskutinius 22 
metus praleido augindamas vynuoges ir ki
tus vaisius, kuriuos prinokusius siuntinėdavo 
draugams į Sydnejų ir Canberrą.

1993 m. iš Lietuvos atvyko jo sesuo Albi
na su sūnumi Romanu. Ji pakvietė Joną 
parduoti namus ir amžių baigti Lietuvoje. 
Atrodo, kad namo parduoti nepavyko ir taip 
velionis pasiliko čia gyventi iki mirties.

Spalio 11 d. gauta žinia, kad Jonas pagul
dytas į Coonamble ligoninę po širdies ata
kos. Susisiekus su ligonine, Jonas prašė kuo 
greičiau atvažiuoti ir atsivežti Onutę ir Algį 
kapočius dėl testamento sudarymo. Spalio 

15 d. nuvykus į ligoninę Jonas parašė testa
mentą. Savo testamente Jonas pageidavo jo 
pelenus persiųsti į Lietuvą ir palaidoti prie 
jo motinos Barzdų kapinėse, netoli savo 
gimtinės.

Paskutinius Sakramentus suteikė vietos 
klebonas kun. Martin O’Mahoney. Vietos

klebonas kun. O'Mahoney aukojo šv. Mišias 
spalio 29 d. šiltai atsiliepdamas apie velionį 
Joną, kuris šelpęs iš savo santaupų vietinius 
ir atvykusius iš Lietuvos. Pamaldose dalyva
vo A. Kramilius ir testamento vykdytojai 
Onutė ir Algis Kapočiai.

Kūnas sudegintas DUBBO krematoriu
me. Už a. a. Jono vėlę memoralinės mišios 
Sydnejuje bus paskelbtos vėliau.

Sutvarkęs savo žemiškus ir dvasinius 
reikalus šioje žemėje, ILSĖKIS 
RAMYBĖJE. LAI AMŽINOJI ŠVIESA 
TAU ŠVIEČIA AUKŠTYBĖSE UŽ 
TAVO GERUS DARBUS ŠIAME PA
SAULYJE. A. Kramilius

MIRĖ AjA JONAS ČERNIAUSKAS
Gauta žinia, kad 29.10.95 Bulli ligoninėje 

mirė Wollongongo mieste gyvenęs tau
tietis, buvęs Tautos fondo atstovas Jonas 
Černiauskas.

Laidojamas lapkričio 9 d. Sydnejuje.
akras

At A ANGELEI MINIOTAITEI-SCHOFFER
Liūdna žinia atėjo iš Canberros. Ten lap

kričio 7 d. mirė a. a. Angelė Miniotaitė - 
Schbffer.

Tikimės sekančiuose "MP" numeriuose 
atspausdinti platesnį nekrologą

"MP" inf.

A.fA. ANTANUI MIKELIŪNUI
į amžinybę išėjus, netekties skausme liūdinčias žmoną Emiliją, dukras Gailutę ir 

Valdonę, visus gimines bei arimuosius giliai užjaučiame

V. ir J. Ratkevičiai

Brangiam bičiuliui BALIUI BARKUI mirus,
liūdime ir užjaučiame mums labai brangią jo šeimą: žmoną dr. Valentiną Barkienę, 

dukras Laimą ir Ritą ir jų vyrus. Užjaučiame seserį Ramutę ir gimines Lietuvoje 
bei gimines Amerikoje. vida ir Algis Kabailai,

Paulius ir Suzette Kabailai ir šeima,
Rimas ir Amanda Kabailai ir šeima,
Milda Dulhunty - Kabailaitė, jos vyras Peter ir 
dukros Annabel ir Emmeline.

Mirus

A.fA. agr. BALIUI BARKUI,
jo liūdinčią žmoną Valentiną, dukteris Laimą , Ritą ir jų šeimas giliai 

užjaučiame ir kartu liūdime
Elena ir Napoleonas Volkai

A.fA. TEODORAI JANTAUSKIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą Danutei, Kęstučiui ir visai Ankų šeimai. 
Vietoj gėlių "Mūsų pastogei" aukojame $ 25.

M. ir J. Keliavai

I amžinybę iškeliavus visuomenininkui

A.fA. BRONIUI STRAUKUI
jo sūnui dirigentui Vytautui ir artimiesiems užuojautą reiškia

Sydnejaus "DAINOS" choras

Mirus

A.fA. BRONIUI STRAUKUI
nuoširdžią užuojautą jo sūnui Vytautui ir šeimai reiškia

Sydnejaus taut, šokių grupė "SŪKURYS"

A.fA. BALIUI BARKUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą dr. Valentinai ir dukrelėms Laimai ir Ritai 

Marija ir Antanas Švedai

Mirus

A.fA. BALIUI BARKUI
reiškiu nuoširdžią užuojautą žmonai dr. Valentinai, dukroms Laimai ir Ritai su 

šeimomis bei giminėms ir artimiesiems Lietuvoje ir JAV
Vytautas Patašius

Mirus

A.fA. BALIUI BARKUI
gilią užuojautą reiškiame žmonai Valentinai Barkienei, dukterims Laimai ir Ritai 

ir jų šeimoms »
P. Daukiene ir Pullinen Šeima

Mirus mielam bčiuliui

A.fA. BALIUI BARKUI
nuoširdžią užuojautą žmonai, dr. Valentinai, dukroms Laimai, Ritai ir jų 

šeimoms reiškia
Birutė ir Vytautas Vaitkai

r. j i >;ri z Palmyra ir Bronius Žaliai

Nuoširdžiam bičiuliui, kultūrininkui,

A.fA. BALIUI BARKUI
mirus, žmonai, dr. Valentinai, dukroms Laimai ir Ritai bei visiems 

artimiesiems užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Elena Jonaitienė, Rasa Blansjaar, 
Eglė Garrick ir jų šeimos
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In formacija
LIETUVIŲ KOOPERATINĖS KREDITO DRAUGUOS "TALKA" 

SYDNĖJAUS SKYRIUS 
PRANEŠA

TALKOS Sydnėjaus skyriaus metinis informacinis susirinkimas įvyks 
lapkričio 25 dieną, šeštadienį 2.30 vai. p.p. Lietuvių .klube Bankstowne, 

mažojoje salėje. . , -
Metinio susirinkimo dienotvarkėje:
- Skyriaus veiklos pranešimas;
- Skyriaus metinio pelno paskirstymas;
- Draugijos valdybos narių pranešimas;
- Klausimai ir pasiūlymai.
TALKOS draugijos valdybos nariai iš Melburno dalyvaus susirinkime, 

padarys savo pranešimą ir atsakys į klausimus.
Nariai ir norintieji įstoti j narius yra maloniai kviečiami dalyvauti 

susirinkime.Užbaigsime susirinkimą narių ir svečių pasivaišinimu - užkanda ir 
gaivinančiais bei stipresniais gėrimais.

V. Šliogeris 
Sydnėjaus skyriaus vedėjas

SKUBUS PRAŠYMAS IŠ MIMAI S

rŠWNĖJA"uŠ-LfEfuvfŲ
NAMUOSE V#! 

I i 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414, VjS?
.nu

faksas(02)7903233_____________[ K
| ~ -----  ~ ' " ’ ' ~ Š

I KLUBAS IR ŠIEMET RUOŠIA KALĖDINĘ EGLUTĘ - T

! KALĖDINĮ KONCERTĄ
I V '■ 'jS-
I gruodžio mėn. 10 d. Sekmadieni, 2 val.p.p. |

I
I 
I
I
I

Klubo narių vaikus galima užregistruoti darbo valando- S . 
mis tel. 708 1414 iki lapkričio 30 d.

Prašom pranešti vaikų vardus, pavardes, amžių ir į 
klubo nario numerį. E

Koncerto programą išpildys Sydnėjaus lietuvių savait- ?• 
galio mokyklos vaikai.

Vaikai (ne tik klubo narių vaikai) norintieji dalyvaut j 
programoje: šokti, dainuoti, deklamuoti eilėraščius, pa- į
groti instrumentu ir 1.1, prašomi skambinti tel. 610 
2540 Elenai Erzikov (po 5 val.p.p.).

GAL KAS IEŠKO GERŲ NAMŲ lie

tuviškai enciklopedijai anglų kalba? Tokią 
šešių tomų enciklopediją su džiaugsmu 
priglaustų, mylėtų irnaudotų Vilniaus Dailės 
Akademija.

O kodėl anglų kalba? Akademijos studen
tai ir profesūra gana dažnai turi progos pa
bendrauti su įvairiom užsienio mokslo įstai
gom. Ką išmoksta tokiu būdu, tai jų laimikis, 
bet kiekvieną kartą jie turi progos 
užsieniečius painformuoti apie Lietuvą - jos 
istoriją, kultūrinį gyvenimą, įžymius žmones, 
meną ir pan.

Žinių mūsiškiai turi, o kai reikia angliškai 
išsireikšti - pritrūksta sąvokų, specialių 
žodžių. Mik-mik, ir išeina nė šis nė tas.

Turint enciklopediją anglų kalba, nebebūtų 
gėda su pasauliu kalbėtis.

Jei turit ir nevartojai - padovanokit arba 
parduokit (iš Akademijos biudžeto tam 
tikslui skirta keletas litų). Jei turit tik vieną 
ar kelis tomus - pravers ir tie. O jeigu pavyktų 
sudaryti du pilnus komplektus - Akademija 
būtų septintame danguje. Persiuntimu 
pasirūpinsime.

Kas norėtų ištiesti pagalbos ranką, 
skambinkite A. Karazijienei 9-338-2172 
arba J. Mikštui (vakarais) 9-329-0297. Arba 
knygas galima paduoti J. Mikštui Melburno 
lietuvių bibliotekoje šešt. 11-2 vai. ir sekm. 
12-3 vai.

Tai kaip? A. Karazijienė

KAS VALGO KIRVIO SRIUBĄ?
Vien iš sąrašų tų žmonių, kurie pinigais 

aukojo "kirvio sriubai", matyti, kaip mūsų 
bendruomenę sujaudino lenkinamo Lietuvos 
krašto vaikų likimas. O žiūrint į vajaus metu 
nuolat pilnėjančias dėžes, atrodė, kad auko
tojų buvo šimtai. Jų pavardės neskelbtos. 
Vilnijos krašto dėkingiems vaikams ir 
mokytojams jie - Melburno ir Viktorijos 
lietuviai.

Neseniai iš Lietuvos sugrįžusi Alena Kara
zijienė lankėsi tose pirmosiose mokyklose, 
kurios buvo sušelptos iš Melburno išsiųstais 
siuntiniais. Ne tik siuntiniai, bet ir Socialinės 
globos d-jos ir Katalikių moterų d-jos siųsti 
pinigai, pasirodo, buvo labai ir labai reikalingi

Lapkričio 19-tą d., 1 vai. 30, Socialinės 
globos moterų d-ja kviečia visus į moterų 
seklyčią (arba bendruomenės kambarį) pasi
klausyti A. Karazijienės pasakojimo. Juk

Pamaldas atnašauskun. dr. P. Dauknys St. 
Mary's katedroje, kampas Pearson ir Foster 
str., Sale.

Po pamaldų minėjimas vyks 12 Trood 
str., pas p. E. Eskirtienę.

Bus įdomi paskaita, eilėraščiai, turtinga 
loterija ir bendros vaišės.

Svečiai iš toliau ir vietiniai tautiečiai 
kviečiami skaitlingai dalyvauti.

SENIŪNĖ

PLOTKELĖS
Šiemet kaip ir praeitais metais plotkelės 

parapijiečiams nebus siuntinėjamos paštu. 
Nuo sekančio sekmadienio jas bus galima 
atsiimti parapijos salėje Lidcombe ir Lietu
vių namuose Bankstowne.

Prašome pasiimti sau ir savo artimiesiems.
Kun. Povilas Martūzas

MELBOURNO

SRILDOS SĄJUNGOS SUSIRINKIMĄ

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narių metinis susirinkimą, 
įvyks šių metų lapkričio 19 d., sekmadienį, 2.30 p.p.

■ Sydnėjaus Lietuvių Namuose 16-18 East Terrace, Bankstown.
Darbotvarkėje:

1. Praeito metinio susirinkimo protokolo tvirtinimas
2. Metų, pasibaigusių 1995 m. birželio 30 d. apyskaitos, direktoriaus ir revizoriai i

pranešimų tvirtinimas pagal Sąjungos įstatus. į į
3. Sąjungos Valdybos sąstato praplėtimas iki 6 narių.
4. Kiti reikalai, kuriuos pagal Sydnėjaus įstatus galima iškelti susirinkime. ;

! Susirinkimo nariai, kurie turi kitų narių įgaliojimus (proxies), turi juos jte'į ii;
Spaudos Sąjungos raštinei. 16-18 East Terrace. Bankstown, ne vėliau kaip ?; į ji, 

i valandas prieš susirinkimo pradžią. ■><
I Iki nominacijų užsidarymo gautos sekančios nominacijos j Spaudos Sąjungos Valdyb įĮ :

V. Doniela-siūlė V. Patašius, parėmė A. Laukaitis įj;
K. Protas - siūlė V. Patašius, parėmė V. Šliogeris jįlįj
V. Šliogeris - siūle V Patašius, parėmė V Doniela I

i I Po oficialios susirinkimo dalies seks. prof. V. Sonielos paskaita tema
■i Korupcijos mechanizmai Lietuvoje" bei bus traukiama Spaudos loterija ■ 

Visi susidomėję kviečiami dalyvauti.
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdy ; i

[__ Į i

GEELONGO LIETUVIAM
< PARDUODAMA > . ALB Geelongo lietuvių Apylfe

,v, . I narių metinis susirinkimas įvykss::? • 
Parduodami nauji moteriški tau- kričl0 mėn 12 d. sekmadienį, 2.3(pį

I tiniai rūbai, atvežti tik iš Lietuvos, I
| Iautodailes kombinato gamyba. | visį Geelongo apylinkės lietvii,.
< _ Skambmtitel_(02) 63023_09^ kviečiami dalyvauti susirinkime.

__________________ ALB Geelongo Apylinkės valyl:;:.!
_ ____________ II ■! I III - - ' - ~ 'f

Lietuvos Kariuomenės minėjimas SYDNfiJUJl
Lietuvių Karių Veteranų Sąjungos "RAMOVĖ" Sydnėjaus skyrius regisi 
Lietuvos kariuomenės 77-jį atkūrimo minėjimą š.m. lapkričio2(d,.

Sekmadienį, Lietuvių namuose Bankstowne 
Programa:

1) UJO vai. pamaldos Lideombės bažnyčioje už žuvusius karius, šauiur
norėsite išgirsti, kas gi "valgo" jūsų visų 
išvirtą viralą.

Lauksime.
Socialinės globos moterų d - ja.

SALE APYLINKIŲ TAUTIEČIAMS
Prieškalėdinės pamaldos ir Kariuomenės 

šventės minėjimas įvyks šeštadienį, lapkričio 
mėn. 18 d. 12 vai.

APYLORGAMZAQTOMS
Visų bendruomenės organizacijų 

atstovai kviečiami dalyvauti Melbourne 
apylinkės 1996 m. parengimų kalendo
riaus sudaryme, kuris įvyks š. m. lap
kričio 17 d., penktadienį, 7 vai. p.p. 
Lietuvių namuose, 50 Errol St., North 
Melbourne, ąįjj Melbourne Apylinkės 

lietuvių bendruomenės valdyba

partizanas ir visas kitas, kurie paaukojo gyvybę ginant Lietuvos lakę.
2) Viešas minėjimas Lietuvių namuose 2 vai. p.p.

Prašome nevėluoti, minėjimą pradėsime punktualiai. Paskaitą skait s 
Australijos laivyno aukšto rango karininkas R. Bičiūnas.

įėjimas nemokamas. Prie įėjimo bus renkamos aukos lietuvių tremtinu 
namams Vilniuje ir "Kario” žurnalui paremti.

Maloniai prašome Sydnėjaus ir apylinkių visuomenę skaitlingai dalyvad 
pamaldose ir minėjime.
Jus kviečia LK.V. S -gos "Ramovė" Sydnėjaus skyriaus valė ba į
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