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LR PREZIDENTO SVEKINIMAS AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENEI LIETUVIŲ EMIGRAVIMO Į AUSTRALIJĄ 50-MEČIO PROGA
Mielieji Tėvynainiai,

Man, kaip Lietuvos valstybės vadovui, labai malonu pasveikinti Jus šia 
visai lietuvių diasporai reikšminga proga.

Lietuvą ir Australiją skiria didelis atstumas - didelis geografine, bet ne 
dvasine prasme. Tačiau jas vienija europinė civilizacija ir kultūra, pagarba 
demokratijos vertybėms. Australiją ir Lietuvą visada jungė jame-gyvenantys 
žmonės. Lietuvai tapus agresijos auka 1940 m., Australija priglaudė nemažai 
lietuvių, istorijos vėjų išblaškytų po visą pasaulį. Jų dvasinis ryšys su savo Tėvy
ne padėjo suartėti abiem valstybėms. Žmogiškų širdžių ryšys paprastai būna 
tvirtesnis, atsparesnis nei oficialios valstybinės sutartys bei susitarimai, jis suke
lia norą pažinti vieniems kitus, bendrauti, keistis informacija. Būtent dėl to 
tolimoji Australija netapo Lietuvai paslaptingąja Terra Incognita.

Pažymėtina, kad Australijos lietuvių bendruomenė yra viena didžiausių 
ir veikliausių mūsų išeivijoje, šią savaitę priėmiau skiriamuosius raštus iš nau
josios Australijos ambasadorės Lietuvai ponios Judith Pead, kuri taip pat labai 
teigiamai atsiliepė apie lietuvių išveivijos veiklą. Negaliu nepaminėti Jūsų is
torinės misijos darant spaudimą Australijos vyriausybei nepripažinti Lietuvos 
aneksijos de jure.

Tikiu, jog ir ateityje Jūsų veikla Lietuvoje bus labai aktyvi ir prasminga. 
Leiskite palinkėti visokeriopos sėkmės ir tvirtybės kiekvienai Australijoje įsikū
rusiai lietuviškai šeimai.

Algirdas BRAZAUSKAS . '

1997 m. lapkričio 16 d.

Parlamento rezoliucija
Pirmadienį, lapkričio 23 dieną, Australijos federaliniame parlamente buvo 

pasiūlyta ir priimta sekanti rezoliucija (ją pasiūlė Liberalų partijos narys Mr. 
Zammit, prieš tai pasitaręs su Imigracijos ministru Hon. Philip Ruddock):

That this House:
(1) notes that November 1997marks the fiftieth anniversary of the arrival 

in Australia of the first postwar migrants from Lithuania, Latvia and 
Estonia:'

(2) recognises the important contribution made to migrant welfare, 
education and support by the (a) Baltic Council of Australia, (b) Council 
of Estonian Societies in Australia, (c) Latvian Federation of Australia and 
New Zealand and (d) Australian Lithuanian Community; and

I (3) records its appreciation for the significant contribution which Aus
tralians of Baltic background have made to our nation's economic, social 
and cultural development.

Lietuvos įvykių apžvalga
> ■ ■ . ■

"Gintaro” tautinių šokių grupė šoka Melburno lietuvių suruošto 50 - mečio 
jubiliejaus programoje. Žiūr. str. 3 - me šio numerio puslapyje.

Nuotrauka Melissos Savickaitės
MAAAAAAflA/WWWVWVWVWWAWWVWWiAAAWWVWVVWWWWWVi

Prezidento rinkimai
Trečiadienį, lapkričio 19 dieną, 

•ietuvos TV pristatė visus 7 kandida- 
li.s į prezidentus ir jų šeimas. TV 
ąrnalistai parengė siužetus apie 
ekvieną iš kandidatų, supažindino su 

; šeimomis ir atskleidė pagrindines 
■ografijos detales. Intarpuose buvo 

rodomos apklausos gatvėse, kur at
sitiktiniai žmonės pasakojo, kokių 
savybių asmenį jie norėtų matyti 
Prezidento poste ir kokios turėtų būti jo 
galios. Beveik dvi valandas trukusioje 
tiesioginėje laidoje kandidatai paaiš
kino, kodėl jie kandidatuoja ir atsakė į 
žurnalistų klausimus. Prieš prasidedant 
TV laidai, studijoje buvo nutrūkusi 

elektros srovė. Pradžioje įtarus, kad tai 
gali būti sabotažas, vėliau paaiškėjo, 
jog nelaimė įvyko skirstymo lentoje, o 
srovę atstatė du technikai, patys leng
vai susižeisdami.

Kandidatai galės pasinaudoti TV 
paslaugomis dar 2 kartus po 40 minu
čių. Burtais ištrauktas jų pasirodymo 
laikas. Gruodžio viduryje vyks tar
pusavio debatai, kuriuos taip pat lėmė 
burtai. Diskutuos Rolandas Pavilionis 
su Valdu Adamkumi, Artūras Paulaus
kas su Kaziu Bobeliu, o gruodžio 10 - 
oji tenka trims likusiems: Rimantui 
Smetonai, Vytautui Landsbergiui ir 
Vyteniui Andriukaičiui.

Pastaruoju metu spauda pabrėžia, kad 
prezidento rinkimų rezultatas gali 
pakeisti ir dabartinį Ministrų kabinetą, 
nes Prezidentas turi teisę siūlyti Seimui 
Ministro pirmininko kandidatūrą. Kad 
šiame poste liktų Gediminas Vagno
rius, yra aiškiai pareiškęs Vytautas 
Landsbergis. Valdas Adamkus savo 
nuomonės dar nėra išsakęs, bet grei
čiausiai kitą asmenį siūlytų Artūras 
Paulauskas. Šita aplinkybė gali atsi
liepti į dabartinės Vyriausybės ir 
Generalinės prokuratūros pravedamą 
bylų kėlimą bankų tuštintojams, fi
nansiniams sukčiams, neteisėtiems 
privatizuotojams, taip pat gali sutruk
dyti nesąžiningų tarnautojų valymą 
muitinėse, policijoje ir kitose vals
tybinėse įstaigose. Kaip pastebi „Res
publika“. vengdami dabar keliamų by
lų užsienin yra pasitraukę nemažai 
naujųjų turtuolių, kurie kaip tik laukia, 
kad Prezidentu būtų išrinktas toks as
muo, kuris prie jų „nesikabins“.

Daugiau lėšų kariuomenei
Kariuomenės dienos išvakarėse Kraš

to apsaugos viceministras (JAV lietuvis 
pulkininkas) Jonas Kronkaitis patvir
tino. kad šiemet padidėjo krašto ap

saugos biudžetas. Pernai šiam tikslui 
buvo skirtas 0,6% bendro vidaus 
produkto, šiemet jau 0,9%, o kitų me
tų biudžete šį skaičių siūloma padidin
ti iki 1,5%. Viceministras taip pat 
pranešė, kad Lietuva netrukus gaus di
delę ginkluotės siuntą, tačiau patiks
linti atsisakė. Pasak jo, yra orien
tuojamasi į ginklų gavimą už dyką, nes 
kai kurios valstybės mažina savo kari
nes pajėgas. Šitaip, pavyzdžiui, Lietu
vai perduodama 2 500 radijo stočių. 
„Respublika“ prideda, jog iš Čekijos 
turbūt bus gauta apie 30 dar gerų rusiš
kų sunkiųjų tankų. (Kol kas Lietuvos 
kariuomenėje tankų nėra; ji turi 42 
šarvuočius, iš kurių 10 yra nekoviniai 
vilkikai.)

Kariuomenės dienos proga Vyčio 
Kryžiaus 4 - ojo laipsnio ordinu buvo 
apdovanotas Karinių oro pajėgų vado 
pavaduotojas pulk. Stasys Murza. 
Ordinai taip pat buvo įteikti keliems 
Sausio 13 - sios gynėjams, keletui 
Lietuvos karininkų ir dviem suomiams 
karininkams.

Pensijos rezistentams
Nuo sausio 1 dienos rezistencijos 

dalyviams bus mokamos valstybinės, 
maždaug 500 litų mėnesinės pensijos. 
Karių sąrašus šiai pensijai gauti pa
teiks Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centras. Lietuvoje 
yra apie 500 - 600 tokios pensijos 
nusipelniusių asmenų. Šalia tokių pen
sijų per artimiausius dvejus metus bus 
išmokamos ir vienkartinės pašalpos 
ginkluoto pasipriešinimo kovose su
žalotiems, tardymo ar įkalinimo mėtų 
invalidais tapusiems žmonėms. Nuo 
kitų metų pirmos grupės invalidams 
bus pradėta mokėti po 14 000 litų, an
tros grupės - 11 500 litų, trečios - 8 500 
litų. Tokioms pensijoms per metus teks

Nukelta į 2 psl.
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[(Lietuvos įvykių apžvalgaį ® Trumpai iš visur
Atkelta iš 2 psl.
išleisti apie 6 mln. litų, o vienkartinės 
pašalpos kainuos irgi apie 6 mln. litų. 
Vėliau Seimas svarstys siūlymą, kad 
parama turėtų būti skiriama ir žuvusių 
savanorių šeimoms.

Lapkričio mėnesį Vyčio Kryžiaus 
pirmojo laipsnio ordinas buvo paskirtas 
sovietų kalėjimuose kankintiems ir 
sušaudytiems 1941 metų birželio 
sukilimo štabo nariams. Jų vardai: 
Vytautas Bulvičius, Jurgis Gobis, 
Aleksas Kamantauskas, Juozas Kilius, 
Stasys Mockaitis, Aleksas Sadzevičius, 
Antanas Skripkauskas, Leonas Žem
kalnis.

Žala Lietuvai
Sovietų okupacijos metais Lietuvai 

padaryta žala sudaro 276 milijardus 
JAV dolerių. Tai nurodoma išvadose, 
kurias apibendrino speciali komisija. 
Jai vadovauja ūkio ministras V. Babi
lius. Komisija skaičiavo, kokius nuo
stolius Lietuva patyrė 1940 - 1991 me
tais dėl nužudytų ar priverstų emi
gruoti, ištremtų, pašauktų tarnauti 
Sovietų Sąjungos kariuomenėje, taip 
pat dirbusių likviduojant Černobylio 
avarijos padarinius. Atsižvelgta ir į 
Lietuvos organizacijoms, teisės ir 
finansinei sistemai, aplinkai bei kitoms 
sritims padarytą žalą. Komisijos duo
menis numatoma išleisti atskiru lei
diniu. Tačiau šiuo metu neaišku, kaip 
dėl žalos atlyginimo bus kreipiamasi į 
Rusiją. Pasak krašto apsaugos vice
ministro, „tai turi spręsti politikai“.

Naujienos bankuose
Atsiželgus j Valstybės kontrolės ir 

centrinio Lietuvos banko išvadas, 
lapkričio 20 dieną buvo nušalinta Že
mės ūkio banko valdyba, kuriai vado
vavo LDDP valdymo metu paskirtas 
Vaclovas Litvinas. Revizija rado 
pažeidimų ir pastebėjo, kad banko 
vadovai nekontroliavo skyrių veiklos. 
Šis bankas valdo didžiausią lietuviškų 
bankų turtą (1711 mln. litų), tačiau jau 
šiemet patyrė virš 11 mln. litų nuos
tolio. Anksčiau Žemės ūkio bankas ne 
kartą figūruodavo spaudos pranešimuo
se apie skandalus bankuose ir buvo 
susietas su didelio Lietuvos žvejybos 
laivyno išpardavimu. Šiaipgi kelių šim
tų milijonų dolerių žvejybos laivynas 
kažkaip išnyko per kelerius metus, galų 
gale netgi nesugebėjęs išmokėti algų 
savo jūrininkams.

Tęsiant tyrimą dėl pinigų iššvaisty
mo Valstybiniame komerciniame ban
ke, pareikštas papildomas kaltinimas 
dėl 2,6 mln. JAV dolerių dingimo. Šie 

'Mūsų Pastogė" Nr.47 1997.12.1 psl.2

pinigai buvo gauti iš JAV kaip paskola, 
tačiau greit buvo pasisavinti. Tarp 
kaltinamųjų yra firmos „Verta“ vado
vas kaunietis Žilvinas Žilinskas ir du 
ukrainiečiai. Vienas iš šio banko va
dovų, EBSW koncerno prezidentas 
Gintaras Petrikas, slapstosi užsienyje.

Tiriant sukčiavimą kituose bankuo
se, sudaryta apie 70 bylų “Akcinio, 
inovacinio banko“ tyrime ir apie 60 by
lų „Litimpeks“ atveju. Baigiamas ty
rimas dėl ypač skandalingai pagarsė
jusio „Aurobanko“ bankroto. Daugelis 
kaltinamųjų sakosi turto neturį arba yra 
apsistoję užsienyje.

Kontrabandos rezultatai
Ministro pirmininko Gedimino Vag

noriaus paliepimu buvo pradėta tirti 
Lietuvos muitinėse įsitvirtinusį ko
rupcijos tinklą. Šiuo metu Valstybės 
saugumo departamentas pateikė pra
dinius duomenis apie didelio masto 
kontrabandą, kurioje dalyvavo daugy
bė pasienio bei muitinės pareigūnų. 
Valstybei padaryti nuostoliai jau 
skaičiuojami šimtais milijonų litų. Pa
sak VSD generalinio direktoriaus Jur
gio Jurgelio, tokio masto kontrabanda 
žlugdo kai kurias Lietuvos pramonės 
šakas, o pagal finansines pasekmes 
prilygsta prieš porą metų vykusiam 
bankų tuštinimui. Į kontrabandos 
blokavimą yra energingai įsitraukęs 
dabartinis Muitinių departamento 
vadovas Alvydas Budrys, kuris pakeitė

Muitinių departamento direktorius 
Alvydas Budrys.
ekspremjero Šleževičiaus metu paskir
tą Vitalijų Geržoną, kadaise aukštą 
Lietuvos komunistų partijos pareigū
ną.

Šiuo metu tyrimai ypatingą dėmesį 
skiria kontrabandai, kuri įkeliauja į 
Lietuvą kaip tranzitinės prekės (tuo 
išvengiant muito mokesčio), bet Lie
tuvoje ir pasilieka, kitose muitinėse 
suklastojant dokumentus, tarsi tos pre
kės iš tiesų būtų buvę iš Lietuvos vėl 
išvežtos. Šitaip nuo kiekvieno sunk
vežimio („furgono“) valstybė praras
davo apie 15-20 tūkstančių litu. Tyri
mai parodė, kad dokumentų klasto
jimas buvo masinis, pvz., per Sudargo 
kelio postą fiktyviai „pravažiavo“ apie 
3 000 sunkvežimių, ir vienas iš to posto 
pareigūnų suklastojo 561 krovinio 
dokumentą. Kadangi sunkvežimiai 
įvažiuoja vienoje Lietuvos dalyje, o 
„išvažiuoja su prekėmis“ kitoje, ko
rupcija buvo tapusi sistematiška ir sie
kė aukščiausius muitinių departamen
to pareigūnus.

Paso galiojimas
Kol kas Lietuvos Respublikos pasas 

turi dvi galiojimo datas: viena iš jų

Lapkričio 20 dieną rusų žmogaus tei
sių organizacijos „Kariuomenės ir 
visuomenės draugija“ atstovas Nikita 
Česnov paskelbė liūdnus Rusijos 
kariuomenę liečiančius statistinius 
davinius. Per pirmus devynis šių metų 
mėnesius 314 rusų kareivių nusižudė, 
1037 žuvo, 2106 kareiviai buvo sužeis
ti. Pagrindine mirčių ar sužeidimų 
priežastimi yra pasenusios technikos 
priemonės arba brutalus kitų kareivių 
elgesys.° J WWW

Lapkričio 20 dieną Irakas nusileido 
Jungtinių Tautų spaudimui bei JAV 
karinių pajėgų telkinių grėsmei ir su
tiko vėl besąlyginiai įsileisti JT nusi
ginklavimo inspektorius. Po kelių die
nų 75 inspektoriai iš Bahrein atskrido 
į Bagdadą, jų tarpe keli amerikiečiai.

Irakas tikisi, kad tarpininkavusi jų 
ginče su JT Rusija išrūpins, kad būtų 
panaikintos Iraką varžančios ekono
minės sankcijos. Sunku to tikėtis, 
ypatingai kai Irakas užsispyrusiai 
neįsileido Jungtinių Tautų tikrintojų į 
visą eilę vietovių bei neleidžia patik
rinti nei vienų Saddam Hussein rūmų.

Lapkričio 21 dieną Australijos at
letikos sąjunga atšaukė vokiečiS dr. 
Ekhart Arbeit paskyrimą vyriausiu 
Australijos atletikos olimpiniu tre
neriu, kai galutinai buvo išaiškinta dr. 
Arbeit praeitis. Jis buvo Rytų Vokie
tijos slaptosios policijos agentas ir ži
nojo apie jo treniruojamų'-atletų pa- 

• siekimų pagerinimą uždraustų chemi- 
kalų pagalba.

nurodo, koks yra paso galiojimo laikas, 
kita - iki kada pasas galioja užsieniui. 
Paso galiojimo laiką užsieniui reikė
davo pratęsti kas penkeri metai. Nuo 
sausio 1 dienos šios dvi datos sutaps, 
vadinasi, kaip skelbia „Vyriausybės 
žinios“, „paso galiojimo užsienyje lai
kas atitinka paso galiojimo laiką“. Nuo 
liepos bus atsisakyta ir kito įrašo pase, 
būtent nurodymo, kur pilietis yra 
prisiregistravęs kaip nuolatinis gy
ventojas. Pastarasis įrašas buvo smar
kiai kritikuojamas kaip sovietmečio 
palikimas, nes per tokią informaciją 
buvo sukurta piliečių kontroliavimo 
sistema.

Pertvarkomos šventės
Vyriausybė pasiūlė teismui svarstyti 

įstatymą, pagal kurį būtų pailgintos 
Kalėdų šventės, atsisakant kai kurių 
kitų švenčiamų nedarbo dienų. Siūlo
ma, kad nedarbo laikotarpis apimtų 
visą laikotarpį nuo pirmos Kalėdų die
nos iki Naujų metų dienos. Tokiu bū
du poilsio dienomis būtų paskelbtos 
gruodžio 27,28,29, 30 ir 31 dienos, bet 
Kovo 11 (Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo diena) ir liepos 6 (Mindaugo 
karūnavimo diena) liktų tik „atminti
nos dienos“, bet ne poilsio dienos. Prie 
pastarųjų “atmintinų dienų“, kurių yra 
keliolika, neseniai buvo priskirtos Žo
linės (rugpjūčio 15) ir Okupacijos ir 
genocido diena (birželio 15).

Naujas banknotas
Pirmadienį, lapkričio 24 d., į apy

Lapkričio 22 dieną Vokietijoje, 
sulaukęs 101 metų amžiaus, mirė 
sprausminių lėktuvų išradėjas Carl 
Neubronner. „

Lapkričio 22 dieną Sydnėjuje, „Ritz - 
Carlton“ viešbutyje, nusižudė 37 metų 

. pasaulinio garso Rock muzikos žvaigž
dė australas Michael Hutchence.

Lapkričio 21 dieną į Bougainville sa
lą išskrido pirmieji Australijos karei
viai, siunčiami prižiūrėti paliaubų 
vykdymą. Australų kariai savo parei
gas eis neginkluoti.

Vengrų kilmės australas Uri Wendt 
planuoja įkurti didžiulį turizmo centrą 
Gretoje, kurio vienu iš įžymybių būtų 
atstatytas Gretos emigrantų centras. 
Gretos emigrantų stovykla veikė nuo 
1949 m. iki 1960 m. Šią stovyklą nu
pirko Uri Wendt tėvas ir pavertė ją 
ganyklomis.

Irane sukurstytų fundamentalistų 
musulmonų minios reikalavo mirties 
ajatolai Montazeri. Minios plėšė 
Montazeri vadovaujamą musulmonų 
teologijos mokyklą. Ajatola Montazeri 
remia reformų šalininką Irano prezi
dentą Ali Khatemi. Dauguma mu
sulmonų dvasininkų yra fundamenta
listo Irano religinio lyderio ajatolos Ali

Khamenei šalininkai, ir jie laiko 
Montazeri išdaviku.

vartą buvo paleisti 200 litų nominalo 
banknotai. Iki šiol didžiausias nomi
nalas buvo 100 litų, ir toke banknotai 
sudarė didesnę dalį apyvartoje esančių 
grynųjų pinigų sumos. Naująjį 200 Lt. 
nominalą nutarta įvesti todėl, kad daug 
atsiskaitymų dar vyksta ne čekiais ar 
bankų pervedimais, bet grynais pini
gais. Gruodžio 1 d. į apyvartą bus pa
leista ir nauja 50 centų moneta, kuri 
palengvėle pakeis 1991 metų laidos 
monetą.

Karo metai
Lapkričio 19.dieną buvo atnaujinta 

byla dėl žudymų Kauno „Lietūkio“ 
garaže 1941 m. birželio mėnesį. Kaip 

praneša BNS, byla atnaujinta todėl, kad 
nebuvo iki galo ištirtos žudynių, 
aplinkybės, nenustatyti ar neapklausti 
galimi įvykių liudytojai ir neišaiškinti 

kaltininkai. Bylą tirs Kaune miesto 
apylinkės prokuratūra, kuri sudarys 
specialią tardymo grupę.

Lapkričio 20 d. Generalinė prokura
tūra iškėlė baudžiamąją bylą Kaziui 
Gimžauskui, kuris įtariamas žydų 
persekiojimu karo metu saugumo 
policijoje ir buvo pavaldus panašiai 
kaltinamam Aleksandrui Lileikiui. Į 
Lietuvą Kazys Gimžauskas atvyko iš 
St. Petersburg miesto Floridoje.

Parengė 
Vytautas Doniela
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šimtmečio po Pietų Kryžium
^Melburno nosie - po 5^ meili
Prie krantinės prisirišusi didžiulė, 

balta „Princess of Tasmania“, netoli 
horizonto keturstiebis būrinis laivas, 
arčiau kranto mažesni burlaiviai. Po 
truputį iš už debesų lenda saulė, lyg 
užsakyta šio minėjimo organizatorių.

Į kavinės patalpą nebesutilpome, prie 
įėjimo sėdėjusios sakė, kad skaičiavo 
iki 150, opaskuijau ne. Man atrodė, kad 
susirinko gerokai virš 200 šimtų. 
Daugelis stovėjome lauke, dalindamie
si prisiminimais: „Krantinė tada buvo 
iš prastų lentų“, „Laive "Kanimbla" , 
kuriuo mus atvežė į čia iš Freemantle, 
valgyti davė avieną, iš kurios perpjo
vus bėgdavo kraujas, o aplink lakstė 
tarakonai“. Dar kitas paklausus apie 
pirmąjį įspūdį, prisiminė uosto dar
bininkus, kurie savo cigaretes sugebėjo 
susisukti vienos rankos pirštais - „cle
ver country!“

Įvairiais transportais atvykusieji į 
Australiją prisisegė atpažinimo kor
teles, kuriose taip pat buvo užrašytas 
laivo pavadinimas ir transporto nume
ris. Mačiau vieną vyrą, kurio laivas 
vadinosi „S. S. Mama“ - gimęs jau tė
vams atplaukus, bet atvežtas mamos 
kūne. Dalyvavo eilė kviestų svečių, 
paminėsiu tik kalbas sakiusius.

Ministras Phil Honeywood, atstova
vęs Viktorijos valstijos premjerą Jeff 
Kennett, pabrėžė vertingą lietuvių įna
šą statant Australijos valstybę (buil
ding anation). Parlamentaras Carlo Car-

Minėjimo dalyviai klausosi ALB Melburno apylinkės valdybos pirmininko A.
Vaitiekūno žodžio. , , 
Ii, atstovavęs opozicijos vadovą John 
Brumby, atkreipė dėmesį, kad mes 

’išlikome lietuviais ir čia, ir Lietuvoje. 
Parlamentaras Clyde Holding atstova
vo federalinės opozicijos vadovą Kim 
Beazley. Jis dėkojo mums už drąsą ir 
sprendimą atvykti į Australiją, už įnašą 
į Australijos gerbūvį, Clyde Holding 
prisiminė tuometinį Australijos imi
gracijos ministrą A. Calwell, kuris ati
darė duris imigrantams į Australiją ir 
tai, kad niekada nebuvo reikalauta 
atsisakyti nei savo religijos, nei savos 
kultūros. Viktorijos valstijos parla- 
mentaras Viktoras Petronaitis (Victor 

■Perton), jau ne kartą lankęsis Lietu
voje, atkreipė dėmesį į mūsų jaunimą, 
kuris sekančiais metais vyks į Lietuvą. 
Jis taip pat paminėjo, kad jo va
dovaujamas parlamentarinis Įstatymų 
reformos komitetas nuolatos ben
dradarbiauja su tokiu pačiu komitetu 

Lietuvos Seime. Buvęs Krašto valdy
bos pirmininkas Andrius Žilinskas, da
bar Lietuvos užsienio reikalų ministe
rijos yra paskirtas LR garbės konsulu, 
kalbėdamas Australijoje gimusių lietu
vių vardu, pabrėžė lietuvių meninin
kų įnašą į Australijos kultūrą, kurį liu
dija ir dr. G. Kazokienės dviejų tomų 
disertacija. Sveikinimus atsiuntė Aus
tralijos Ministras Pirmininkas John 
Howard ir Lietuvos Prezidentas Algir
das Brazauskas. Monika Sodaitienė, 
atstovavusi 1947 - 1954 metų laikotar
pio atvykėlius, vaizdžiai papasakojo 
apie savo įsikūrimą Australijoje, tuo ne 
vienam iš susirinkusių primindama, 
kad taip iš tikrųjų buvo, o kitiems 
pasakydama, kad taip buvo! Pirmuo
sius atvykėlius atvežusio laivo „Ka
nimbla" didelę įrėmintą nuotrauką 
padovanojo buvęs "Kanimblos" jū
rininkas Ray Winter.

Meninę dalį uosto krantinėje pradėjo 
vyrų choras, diriguojamas Birutės 
Prašmutaitės, - „Dunda, trankosi 
griaustiniai!“ Ta pačia daina prieš 50 
metų pirmąjį atvykėlių koncertą Bo- 
negilloje pradėjo lietuvių vyrų choras, 
diriguojamas Petro Morkūno. Išsijun
gus elektrai ir neveikiant garso apara
tūrai, tautiniams šokiams muzika buvo 
improvizuota, panaudojant šalia sto
vinčio automobilio aparatą. „Clever 
people“, lietuviai, pagalvojau, prisimi-' 
nęs tuos viena ranka cigaretes sukan

čius australus. O ar kuris iš mūsų prieš 
50 metų pagalvojo, kad čia lietuviškus 
tautinius šokius šoks mūsų anūkai? 
Trumpą nuotaikingą koncertą užbaigė 
visada laukiami ir mėgiami „Melbur
no kaimo dainininkai“. Tačiau nega
lima nepaminėti ir kaimo muzikantų 
kapelos, linksmai prie įėjimo su
tinkančios atvykstančius į minėjimą.

Minėjimą pravedė Melburno apy
linkės valdybos pirmininkas A. Vai
tiekūnas, kuris taip pat buvo ir minė
jimo ruošos komiteto narys. Komitetui 
pirmininkavo Birutė Prašmutaitė. Kar
tu komitete dirbo Laima Rubaitė, Al
dona Vyšniauskienė, Petras Baltutis, 
Monika Sodaitienė, o jiems dar tal
kininkavo dr. K. Zdanius, Irena Vil- 
kišienė, Algis Klimas. Ačiū jiems už 
darbą ir už pasisekusį, prisimintiną 
minėjimą. Manau, kad minėjimo vieta, 
uostas, į kurį atvykome, parinkta labai

Kalba lietuvių - latvių kilmės Viktorijos valstijos parlamento narys Victor
Perton. ______________ _
tinkamai, simboliniai. Netgi kai kurie 
trūkumai, mums, jau pripratusiems prie 
iškilmingesnių renginių, man neatrodė 
trūkumais, jie tik pabrėžė, priminė 
kokiais keliais atėjome. Kiekvieno

Dalis garbės svečių su 50 - mečio komiteto nariais: priekyje iš kairės - Monika 
Sodaitienė, Laima Rūbas, Victor Perton,MLA (Vic.), Andrius Vaitiekūnas, 
Regina Fuster ir Aldona Vyšniauskienė; stovi - GeofT Cannard, Andrius 
Žilinskas, Birutė Prašmutaitė, ministras atstovaujantis premjerą dau- 
giakultūriniams reikalms Hon. Phil Honeywood, Clyde Holding MP ir Fotis 
Kopetopoulos.

Visos šio puslapio nuotraukos Melissos Savickaitės

(Sydnejus atšventė atvykimo $O - mėtį
Jau kelintas mėnuo kaip Sydnėjuje 

sklandė gandai, kad kažkas daroma, 
kad ruošiamasi grandioziniam lietuvių 
atvykimo į Australiją penkiasde
šimtmečiui paminėti, bet kas ruošia
ma - tik retam pavyko ką nors sužinoti. 
Specialiai tam reikalui sudaryto komi
teto nariai paslaptingai tylėjo. Tik iš 
pranešimų „Mūsų Pastogėje“ žinojo
me, kad lapkričio 22 - oji yra tam pa
skirta diena, tiksliau ■ sakant, tos dienos 
vakaras.

Šeštadienio vakare, 19 valandą, į 
Sydnėjaus lietuvių namų kiemą prisi— 

troškimas yra sugrįžti į gimtinę. Pana
šus jausmas subūrė mus į ten, kur 
žengėme pirmą žingsnį Australijoje - 
Station Pier, Port Melbourne.

Gabrielius Žemkalnis

statė mūsų gerokai "pakrautas" vakaro da
lyviais limuzinas. Prievartų baltai ap
rengtas sargybinis mus praleido nieko 
nesakęs, matyt, ne mes tie laukiamieji. 
Kiemo šone - garbės svečiams atitverta 
vieta, matyt, tai jų toji sargyba laukia.

Klubo prieškambaryje, prie laiptų į 
antrą aukštą, vėl pareigūnai, kurie visus 
„nusagsto etiketėmis“, iškabintame 
plane pasiūlo susirasti stalus, prie kurių 
„baliavosime“. O jų čia dvi ar trys rū
šys - paprastų mirtingųjų, pirmuoju 
transportu atvykusių ir garbės svečių.

Pagaliau visi kviečiami rinktis į antrą
Nukelta į 4 psl.
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Sydnėjus atšventė atvykimo $O - mėtį

atkelta iš 3 psl.

aukštą, kur vyks prašmatnusis minė
jimas.

Ką gi, nebeatpažįstame šiandien 
antrojo aukšto! Viskas tiesiog švytėte 
švyti. Net koridorius išpuoštas lie-' 
tuviškais šiaudinukais, mažojoje sa- 
liukėje— bare įrengta tikrai įdomi ir 
gausi mūsų pradžių pradžios Austra
lijoje foto paroda, čia taip pat svečiams 
įruoštas kokteilių baras, pūpso pasiutu
siai skanios lašiniuočių bandelės ir 
vyno stiklai, kuriuos išnešioja maloniai 
šypsančios jaunos lietuvaitės...

Sutvarkyta, ne tik sutvarkyta, bet ir 
pertvarkyta biblioteka. Koridoriaus gale 
pyragų stalais užbarikaduota „Mūsų 
Pastogės“ redakcija, „nacionalizuotas“ 
LR konsulato parodos kambarys - čia 
dabar milijonai lėkščių, lėkštelių, 
puodelių ir kitos paskirties reikmenų, 
prie kurių vis dar tvarkydamosios pluša 
ponios ir panelės... Vorele, su padėklais 
rankose, ant kurių puikuojasi tortai ir 
kitos saldžios gėrybės, žengia Sydnėjaus 
bendruomenės ponios.

Pagrindinė minėjimo salė skoningai 
išpuošta lietuviškomis juostomis. Prie 
centrinės sienos - Australijos ir Lietu
vos vėliavos, jų viduryje auksu tviska 
didžiulis 50 skaitmuo, simbolizuo
jantis šio vakaro paskirtį ir - eilių eilės 
gėlėmis ir žvakėmis išpuoštų stalų 
susirinkusiems.

Minėjimo šauklio ALB Krašto val
dybos nario Kęsto Proto rankose kri
vūlė - vedami salėn sueina garbės sve
čiai. Juos pasitinka minėjimo dalyvių 
plojimai.

Svečiams susėdus, Sydnėjaus sa
vaitgalio mokyklos jaunieji mokiniai 
pašoko tautinį šokį. Po to nuskambėjo 
Australijos ir Lietuvos himnai, gieda 
visi susirinkusieji (ypatingai gražiai 
skambėjo lietuviškasis). Šauklys trum
pai paaiškina krivūlės reikšmę lietu
vių tautos gyvenime ir kaip ji ėjo savo 
pareigas iš kartos į kartą, deja, su 
apgailestavimu pastebėdamas, kad 
krivūlės amžius, greičiausiai, pasibaigs 
su šiuo vakaru. Šauklys pristatė gar
bės svečius. Jų būrys nemažas: p. Ross 

Cameron federalinio parlamento Parra- 
mattos rinkiminės apylinkės narys, 
atstovaujantis čia Ministrą Pirmininką 
John Howard ir Imigracijos ir dau- 
giakultūrinių reikalų ministrą Philip 
Ruddock, federalinio parlamento narys 
Blaxlando rinkiminei apylinkei p. 
Michael Hatton su žmona, kuris 
minėjime atstovavo federalinės opo
zicijos lyderį Kim Beazley, Lietuvos 
Respublikos generalinis garbės kon
sulas p. Viktoras Šliteris su žmona,

"Mūsų Pastogė" Nr.471997.12.1 psl.4

NSW tautinių reikalų komisijos pir
mininkas Stepan Kerkyasharian, Aust 
talijos estų draugijų tarybos pirmi - 
ninkas Uino Sinunul 1 su žmona, ALB 

Sydnėjaus apylinkės valdybos pir
mininkas p. Albinas Giniūnas su žmo
na ir ALB Krašto valdybos pirminin
kas dr. Vytautas Doniela su žmona.

Atskirai buvo pristatytas pirmuoju 
transportu atvykusiųjų stalas. Jų čia 
taip pat buvo gražus būrelis: Viltis 
Kružienė iš Melburno, Algis Bara- 
kauskas iš Milduros, Jonas Bimba su 
žmona Margarita, Valentinas Gulbinas, 
Kastutė Jurskienė su vyru Vytautu, 
Anskis Reisgys su žmona Martina ir 
Balanda Wunderlich su vyru Henry. 
Atrodo, visi iš Sydnėjaus ar jo apylin
kių.

Atidaromąjį žodį tarė ALB Krašto 
valdybos pirmininkas dr. Vytautas 
Doniela (jo kalbos santrauką spaus
diname atskirai), primindamas su
sirinkusiems, kaip ir kodėl čia atsira
do lietuvių bendruomenė. Kalbos 
pabaigoje jis pasiūlė tostą už Austra
liją.

Pavakarieniavus kalbėjo Australijos 
Ministrą Pirmininką bei Imigracijos ir 
daugiakultūrinių reikalų ministrą 
atstovavęs Hon. Ross Cameron. R. 
Cameron trumpai prisiminė lietuvių 
tautos praeitį ir tolimesnį jos likimą, 
kai daliai tautos reikėjo gelbėtis 
svetimuose kraštuose, jis sakė, kad su 
baltais bendrauja jau nuo paauglio 
dienų - drauge su jais dalyvaudavo 
demontracijose prie sovietų konsulato 
Woolaharoje.

Federalinės opozicijos lyderį at
stovavęs Hon. Michael Hatton 
prisiminė ankstyvesnius metus Aus
tralijoje, į kuriuos pateko naujieji po
kario imigrantai, džiaugėsi šiuo metu 
esančia daugiakultūrine Australija, prie 
kurios formavimo, tarp kitų, prisidėjo ir 
lietuviai su latviais ir estais.

Lietuvos Respublikos generalinis 
garbės konsulas V. Šliteris savo kalboje 
sakė, kad naujieji imigrantai lietuviai 
nemanė, jog jie čia, Australijoje, liks 
ilgesnį laiką - kada atgaus Lietuva 
laisvę, jie vėl grįš į savo kraštą. Jie buvo 
ne ekonominiai, bet politiniai emigran
tai ir nors čia atvykus rado labai 
primityvias sąlygas, kurios daugeliu 
atvejų buvo ne ką geresnės nei Sibire, 
buvę savam krašte ne tik ūkininkais ar 
tik darbininkais, bet ir profesoriais, 
gydytojais, aukštais pareigūnais, są
žiningai dirbo kur paskirti... V. Šliteris 
sveikino ALB Krašto valdybą už šios 
šventės suruošimą.

Po meninės dalies intarpo toliau kal
bėjo NSW daugiakultūrinių reikalų 
komisijos pirmininkas p. Stepan Ker-

Imigracijos ministro sveikinimas
Į banketą, skirtą paminėti 50 - mečio jubiliejui, buvo pakviestas ir 

Imigracijos ministras Hon. Philip Ruddock. Negalėdamas asmeniškai da
lyvauti, jis atsiuntė linkėjimus. Spausdiname truputį sutrumpintą sveiki
nimo tekstą.

I thank the Australian Lithuanian Community Federal Execu
tive for the invitation to join your celebration this evening of a 
most significant event in your community's - indeed, Australia's 
- history.

Although I am unable to be present, I hope to join members of 
your community in some of the many other activities I know you 
have planned to commemorate the 50th anniversary of the 
arrival in Australia of people from Lithuania ant the other Baltic 
States.

Along with migrants from other of Eastern Europe who follo
wed soon after, you were the first large non - English speaking 
migrant group to come to Australia en masse during the imme
diate post - war period. Your willingness to work hard and to 
integrate well into the community paved the way for greater 
acceptance of migrants generally in that significant period of 
Australia's history. On behalf of all Australians, I thank you for 
your contribution to our nation..

Thus, tonight is not only a celebration of the 50th anniversary 
of the arrival of the Lithuanian pioneers; it is also an opportu
nity to reflect on Australia's evolution as a multicultural society 
and on how, thanks to the contribution of the Lithuanians and 
other post - World War Two settlers, Australia has positioned it
self to face the next century with confidence and high expecta
tions.

Again, 1 congratulate your community on this auspicious occa
sion and trust that everyone present will have a most enjoyable 
evening. i£.

kyasharian. Jis priminė O. Truchaną ir 
kitus lietuvius, daug prisidėjusius ir 
nusipelniusius, kuriant dabartinę Aus
traliją. „Nors ne vienas mūsų giedame 
du himnus, mes esame australai... Jūs 
pastatėte šį kraštą (gausūs vakaro da
lyvių plojimai)!.."

Pirmo transporto narių vardu mi
nėjimo dalyvius sveikino melbumiškė 
Viltis Kružienė. Ji taip pat perdavė ir 
ALB Melburno apylinkės valdybos 
linkėjimus, vakaro rengimo komitetui 
įteikė dovaną.

Meninę dalį šio vakaro programoje 
atliko Sydnėjaus „Dainos“ choras 
(akordeonu pritariant A. Kramiliui) ir 
tautinių šokių grupės „Sūkurio“ šokė
jai, vadovaujami Rasos Blansjaar. 
Meninė vakaro dalis buvo užbaigta Joe 
Blansjaar užvedus populiarią australų 
dainą „Waltzing Matilda“. Ją dainavo 
ne tik choras, bet ir visi vakaro daly
viai.

Visa 50 - mečio programa buvo veda
ma angliškai. Ir nors tai kai kuriems 
nelabai patiko, bet, atrodo, kad savo 
tarpe turint svetimtaučių svečių, ne
kalbančių lietuviškai, kitaip padaryti

ALB Krašto Valdybos pirmininko dr. V. Donielos žodžio 
santrauka 50 - mečio proga

Pasveikinęs garbės svečius ir ban- 
ketan susirinkusius tautiečius, Krašto 
Valdybos pirmininkas dr. Vytautas 
Doniela pirmiausiai nukreipė dėmesį į 
pokario Australijos politikos užkulisius 
(dabar žinomus iš archyvinių do
kumentų), kurie nulėmė tai, kad to lai
ko pirmaisiais migrantais buvo pasirink
ti baltiečiai. Jau 1945 metų rugpjūčio 
mėnesį Arthur Calwell pabrėžė, kad 
reikia padidinti Australijos gyventojų 
skaičių, vadinasi, „populate or perish“. 

tikrai nebuvo galima.

Minėjimas, sakyčiau, praėjo labai 
sėkmingai. O kad jis pasisektų priėjo 
ruošos dirbo ALB Krašto valdybos 
įsteigtas specialus komitetas, kuriam 
vadovavo ALB Krašto valdybos narys 
Anskis Reisgys. Jame taip pat dirbo ir 
visa eilė žmonių, atsakingų už atskiras 
minėjimo rengimo dalis - dr. Angonita 
Wallis (svečių priėmimas), Antanas 
Kramilius (k - to sekretorius), Vincas 
Bakaitis (bilietų platinimas), Martina 
Reisgienė (patalpų puošimas), Rasa 
Blansjaar h Birutė Aleknaitė (meninė 
programa), Algimantas Bumeikis (foto 
paroda), Onutė Kapočienė (maisto 
parūpinimas ir kt.), Giedrius Dryža 
(informacinis leidinys „A migrant sto
ry“) ir Kęstutis Protas (ceremo- 
nialmeisteris). Dauguma šių žmonių dar 
turėjo ir savus padėjėjus, kurių vardus 
gal tik jie vieni težino.

Visą minėjimą į 40 minučių trukmės 
videojuostą užrašė Vytautas Vaitkus.

Taigi, pradedame 51 - uosius metus 
Australijoje!

Gi Vokietijoje truputį vėliau Britų 
okupacinės kariuomenės vadas Sir 
Sholto Douglas jau buvo palankiai 
išskyręs pabėgėlius baltiečius ir nu
matęs juos per 12 mėnesių apgyven
dinti Anglijoje kaip „the most suitable 
settlers“. Tai sužinojęs, Australijos 
misijos Berlyne vadovas brigadierius 
T. W. White informavo Australijos 
vyriausybę, pridėdamas savo re
komendaciją: „They (the Baltic refu-

Nukelta į 5 psl.
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Ne Jūratei Reisgytei, kurios gy- 
tenvmas veržiasi tarytum būtų vei
kiantis ugnikalnis. Tik nežinia, kada ir 
kur prasiverš. Paskutiniais metais tas 
ugnikalnis kiek aprimo. Kodėl? Pasiro
do, ji studijavo Macquarie universitete 
ir šių metų rugsėjo mėnesį jai buvo 
suteiktas anglų kalbos, lingvistikos ir 
usižinojimo priemonių (media) ba
kalauro laipsnius ir pedagogikos 
iiplomas (B.A. ir Dip. Ed.).

Tai nebuvo eilinės jaunuolio studi
jos, kai tėvelis dukrelę į mokslus siun
čia, o motulė kaseles šukuoja. Tai bu
to jaunos moters, auginančios du 
paauglius vaikus, sunkus ir atkaklus 
darbas be jokių stipendijų ar pašalinės 
pagalbos. Priešingai, ji turėjo padėti ir 
vaikams, ir tėvams. Studijų metu di
delių sukrėtimų irgi netrūko! Skyry
bos ir molinos mirtis gerokai išmušė 
gyvenimą iš normalios, nusistovėjusios 
eigos. Žinoma, ir dideli džiaugsmingi 
įvykiai neaplenkė Jūratės gyvenimo - 
tai Lietuvos nepriklausomybės at
gavimas.

Kas Jūratės nepažįsta? Kur tik ji 
nebuvo?

Augo ji didelių patriotų šeimoje: 
motina - Teresė Daukaitė - Reisgienė - 
Australijoje mūsų įsikūrimo pradžioje 
labai aktyviai reiškėsi visuomeninėje 
veikloje; tėvas - Jurgis Reisgys - dau
giau pedagogikoje ir spaudoje. Jūratė, 
aišku, ir lankė, ir baigė visas lietu
viškas mokyklas, ir nuo mažens pri
klausė skautų organizacijai, dalyvavo 
vietinėse ir tarptautinėse stovyklose. 
Būdama 14 metų jau vadovavo Syd- 
nėjaus lietuvių tautinių šokių grupei 
(1964 - 1966), dainavo Kazimiero 
Kavaliausko vadovaujamame „Dai
nos“ chore, žaidė krepšinį ir 1970 bu
vo „Neries“ sporto klubo vicepirmi

Atkelta iš 4 psl.

gees) appear to be hard working and 
law abiding“. Arthur Calwell, tapęs 
Imigracijos ministru 1947 metų birže
lio mėnesį, išskubėjo Anglijon ir ap- 
\ankė baltiečių stovyklas Vokietijoje, 
kur šios tautybės jam irgi paliko labai 
puikų įspūdį. Po keliolikos dienų jis 
jau atskubėjo į Ženevą, kur Australijos 
vardu 1947 m. liepos 21 d. pasirašė 
sutartį su IRO. Australijai reikėjo ne tik 
specialistų, bet ir juodadarbių, o kartu ji 
pažadėjo priimti ir šeimas. Toks 
skubotumas lėmė, kad pirmasis laivas 
Australijon atplaukė jau 1947 m. 
lakpričio 28 d. Jame iš 843 migrantų 
buvo 439 lietuviai. 

ninke. 1966 metais ji Australijos lietu
vių jaunimo I kongreso komiteto narė, 
1972 metais - II Sydnėjaus lietuvių 
jaunimo kongreso komiteto pirminin
kė, 1973 metais - Sydnėjaus jaunimo 
sąjungos pirmininkė. Tuo metu re
daktoriui Vincui Kazokui nuoširdžiai 
pritariant ir skatinant lietuviško jauni
mo veiklą, buvo išleistas jaunimo 
parengtas specialus „Mūsų Pastogės“ 
numeris jaunimui. 1983- 1984 metais ji 
mokytojavo lietuvių mokykloje, 1995 
metais - lituanistiniuose kursuose.

Jūratė matėsi ir girdėjosi beveik vi
sose lietuviškose organizacijose, bet 
labiausiai išgarsėjo Tarybų Lietuvos 
prezidento Justo Paleckio aferoje 1966 
metais, kai ji „išgavo“ jo parašą ant 
Pasaulio lietuvių jaunimo peticijos 
Jungtinėms Tautoms, kurioje buvo 
prašoma laisvės Lietuvai.

1989 - didžiojo pakilimo metai, kai 
Lietuvoje jau pradėjo įsisiūbuoti 
laisvėjimo srovės pučiami sujudimai. 
Tais metais ji buvo išrinkta Sydnėjaus 
lietuvių apylinkės valdybos pirminin
ke. Ir nors tame poste ji ilgam nepasi
liko, bet spėjo užmegzti ryšius su 
televizija ir radiju bei australų poli
tikais Canberroje. Pačioje 1990 metų 
pradžioje ji lankėsi sovietų ir JAV 
ambasadose, keldama reikalavimą iš
vesti sovietų kariuomenę iš Lietuvos ir, 
surinkus sovietų ginklus, juos pavesti 
Jungtinių Tautų priežiūrai. Tuo metu tai 
skambėjo skandalingai. Todėl, įvy
kiams riedant dideliu tempu, šių orga
nų atstovai (TV, radijas, politikai) 
tiesiogiai kreipėsi (ir patys teikė) po
litinę informaciją Jūratei. Kovo 11 die
ną, tik paskelbus nepriklausomybę, 
lietuviai ėmė spontaniškai plaukti į 
Lietuvių namus, o ten jau buvo Jūratės 
sukviesta australų spaudos konferen-

Dr. V. Doniela trumpai apibūdino 
padėtį, kurioje atsidūrė pokario bal- 
tiečiai ir kaip skiriamo darbo bei 
primityvios pastogės parūpinimas 
palengvėle išaugo į patogesnį įsikū
rimą. Pabrėždamas faktą, kad baltie- 
čiai buvo politiniai migrantai, prelegen
tas mandagiai apibūdino vėlesnius jų 
ryšius su politinėmis partijomis, užta
rėjų radimą Parlamente ir, galų gale, 
Australijos greitą atsikūrusios Lie
tuvos pripažinimą. Nurodydamas, kad 
lietuviai prisidėjo prie dabartinės 
daugiakultūrinės Australijos formavi
mo, jis išreiškė lietuvių padėką prie
globstį suteikusiam kraštui ir pakėlė 
tostą už darnaus sugyvenimo ateitį - už 
Australiją.

cija.
Nors savo studijose ir veikloje Jūratė 

pašalinės pagalbos neturėjo, bet turėjo 
labai stiprią paramą iš savo vaikų. Ir 
nors abu vaikai yra labai įsitraukę į 
mokslą, tačiau vis tiek randa laiko lan
kyti ir lietuvių kalbos kursus Strath- 
fieldo gimnazijoje, ir dalyvauti tauti
nių šokių grupėje. Abu - Gintas ir 
Daina - gražiai kalba lietuviškai, nors ir 
augo mišrioje šeimoje. Ir ne tik kalba 
lietuviškai, bet ir susigaudo lietuviš
kuose kultūriniuose bei visuomeni

Pertho lietuvius
♦ Vėlinių dieną Pertho tautiečiai, 

apsilankę į Karrakatta kapines, prisi
minė mirusius savo artimuosius. Trum
pai papasakojo apie Vėlinių prasmę, 
maldas už mirusius paskaitė Pertho 
lietuvių kapelionas kun. A. Savickis. Ta 
proga pasinaudojo Klimaičių ir Rep- 
ševičių šeimos ir paprašė kun. A. Sa
vickį pašventinti Lietuvos kūrėjo 
savanorio Andriaus Klimaičio antkapį. 
Kitas savanoris kūrėjas Barnabas 
Baikauskas, miręs jau prie 22 metus, 
buvo gražiai prisimintas savo žmonos, 
vaikų ir jų šeimų.

♦ Pertho lietuvių golfininkų ir jų 
draugų būrelis, prisimindamas gražias 
dienas, kai prieš 9 metus „Tauro“ klu
bas žaisdavo „The Lakęs“ golfo lan
kose, spalio 13 dieną vėl ten nuvyko ir 
buvo maloniai nustebinti kurso pa

Kariuomenės šventės minėjimas
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 79 - 

tosios metinės Sydnėjuje paminėtos 
buvo lapkričio 23 dieną.

Minėjimas prasidėjo pamaldomis šv. 
Joachimo bažnyčioje. Kunigas Jonas 
Girdauskas atlaikė mišias už Lietuvos 
laisvės kovose ir tremtyje žuvusius 
karius. Pamaldose su savo skyrių 
vėliavomis organizuotai dalyvavo 
ramovėnai ir šauliai.

Po pamaldų minėjimas vyko Lietu
vių namuose Bankstowne. Minėjimą 
atidarė LKV sąjungos „Ramovė“ 
Sydnėjaus skyriaus pirmininkas An
tanas Vinevičius, kuris, nesant dva
siškio, rimties minutėje už žuvusius 
perskaitė invokaciją. Lietuvos Res
publikos generalinis garbės konsulas 
Viktoras Šliteris ir ALB Sydnėjaus 
apylinkės valdybos pirmininkas Al
binas Giniūnas šventės proga pasvei
kino organizatorius ir ramovėnus.

Kruopščiai paruoštą paskaitą paskai
tė poetas - rašytojas Juozas Almis Jūra- 
gis. Prelegentas pateikė įdomių duo
menų apie Lietuvos kariuomenę, kuri 
reiškėsi jau Vytauto Didžiojo laikais, 
prie Juodosios jūros, Žalgirio mūšyje, 
kare su švedais ir Algirdo kariuomene 
prie pačios Maskvos. Buvo tikrai labai 
įdomu pasiklausyti apie Lietuvos ka A.V. K.
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Padėka
Po įvairių mano šeimos įsipareigojimų, teko pačiai atsigulti į ligo

ninę. Buvau labai sujaudinta mano mielų draugų ir pažįstamų lan
kymu ligoninėje ir namuose, už linkėjimus kortelėmis, telefonu ir gė
les . Kiek daug malonių prisiminimų Jūs man suteikėte, už tai lieku 
Jums labai dėkinga.

Zita Andriukaitienė

niuose reikaluose.
Motina padėjo vaikams, vaikai padė

jo motinai studijuoti. Visi-trys sudarė 
tamprų rezginį. Todėl Jūratės diplo
mai yra lyg ir visos šeimos pasieki
mas, lygiai taip, kaip ir Ginto - pirmo 
kurso architektūros studento - bei Dai
nos - 9 - tos klasės pirmūnės gimna
zistės pasiekimai yra visų trijų šių 
žmonių bendrų pastangų rezultatas.

Todėl ir sakau jiems visiems - tris 
kartus valio!!!

Genovaitė Kazokienė

sikeitimu. Senais laikais lankos buvo 
lygios, dabar aikštelės apsaugotos smė
lio duobėmis (bunkeriais), o kai kur jas 
saugo vanduo. Dalyvavo 11 žaidėjų. 
Pirmą vietą ir jai skirtą trofėjų laimėjo 
H. Žuromskis (36 taškai), II - V. 
Cibulskis. Užbaigtuvės vyko pas D. ir 
V. Francus, čia smagiai pabendrauta, 
užkandžiauta, šaltu alučiu pasivaišinta 
ir dienos įspūdžiais pasidalinta.

♦ Į Perthą gruodžio gale iš Lietuvos 
atvyksta 5 plaukikai, įskaitant ir tre
nerę. Jie dalyvaus sausio mėnesį čia 
vyksiančiame Pasaulio plaukimo čem
pionate. Čempionatas vyks Challenge 
stadione. Lietuvos plaukimo federacija 
kreipėsi į Apylinkės valdybos pir
mininką, prašydama apgyvendinti 
sportininkus.

(„Žinutės“, Nr.ll)

riuomenės istoriją iš vidurinių amžių.
Organizatorių vardu apsilankiusiems 

į minėjimą ir prelegentui poetui - 
rašytojui Juozui Almiui Jūragiui 
padėkojo skyriaus garbės narys A. 
Kramilius, OAM. Po sugiedoto Tautos 
himno buvo parodytas filmas „Šiaurės 
golgota“. Tai filmas apie Lietuvos ka
rių tragediją, Lietuvą okupavus rau
donajai armijai. Filmas padarytas 
Lietuvos televizijos pagal Krašto 
apsaugos ministerijos užsakymą. Šį 
filmą galima užsisakyti pas A. Kra- 
milių.

Po iškilmingo lietuvių atvykimo į šį 
kraštą 50 - mečio minėjimo šeštadie
nį, Kariuomenės šventės minėjime 
dalyvavo tik patys ištikimieji. Ap
gailestautina, kad kiti tautiečiai, netgi 
tuo metu būdami Lietuvių namuose, 
minėjimo laiką leido prie kitų malo
numų. Dėkingi esame visiems ap
silankiusiems į minėjimą ir už jų au
kas, ypatingai Sydnėjaus šauliams, 
kurie uniformuoti dalyvavo šventėje. 
Džiugu pastebėti, kad buvę nesutari
mai tarp šaulių ir ramovėnų jau seniai 
liko praeityje. Glaudus šių organizacijų 
bendradarbiavimas yra šventa pareiga.
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-^Viešnios is <S%ustralijos--------
Neseniai Lietuvoje viešėjo Austra

lijoje gyvenanti baleto pedagogė Ja
nina Drazdauskaitė - Čiunovienė ir jos 
dukterėčia Ramona Ratas - Zaka
revičienėje Cunovas (taip jos pavardę 
taria australai) rugsėjo pirmąją savaitę 
dėstė baleto pamokas Vilniaus operos ir 
baleto teatro šokėjoms bei Vilniaus ba
leto mokyklos vyresniųjų klasių mo
kinėms.

1944 metais Janina, kaip ir daugelis 
Kauno valstybės teatro baleto artistų, su 
vyru Čiunovu pasitraukė į Vakarus. 
Karo audra juos nubloškė į Vieną. 
Nuvargę, sutinusiomis kojomis jie atė
jo į Vienos miesto teatrą. Vadovybė po 
peržiūros juos priėmė. Janina su vyru ir 
kiti lietuviai šokėjai šoko operetėse. 
Bet Vieną ėmė stipriai bombarduoti, ir 
jų šeima pasitraukė į Insbruką. Karui 
pasibaigus, beveik visi Kauno valstybės 
teatro baleto artistai susibūrė Augs
burge ir pastatė L. Delibes baletą 
„Kopelija“. Raudonasis kryžius pa
dėjo įsigyti kostiumų. 1947 m. liepą 
įvyko premjera. Spektaklis susilaukė 
pasisekimo ir buvo rodomas daugely
je miestų.

1949 m. Čiunovai ir Janinos sesuo 
Regina (irgi šokėja) su dailininku vy
ru Ratu Rataiskiu ir maža Ramona at
vyko į Australiją. Janina šoko ir kartu 
pradėjo dėstyti baletą studijose. Tada 
Australijoje daug dėmesio buvo skiria
ma anglų baleto metodikai - buvo 
reikalaujama Londono karališkosios 
baleto akademijos diplomo.Teko daug 
dirbti norint išmokti, perprasti griežtas 
anglų baleto mokyklos taisykles. 
Egzaminavo iš Londono atvykusi 
komisija. Iki šiol ji yra šios akademijos 
narė ir moka nario mokestį.

J. Čiunovienė dėstė įvairiuose Aus
tralijos miestuose, Naujojoje Zelandi
joje, Japonijoje, o nuo 1987 m. ji kas 
met kviečiama į Ameriką ir dalyvauja 
rusų baleto metodikos seminaruose. 
Čia ji dėsto kartu su žymiomis nišų 
pedagogėmis S. Meserer, I. Kolpakova, 
E. Kurgapkina. Ne vienerius metus 
stebėdama jos pamokas Amerikos bale
to istorikė Gretchen Warr Warren pa
rašė straipsnį. Šis straipsnis išspaus
dintas jos knygoje „Baleto mokymo 
menas. Dešimt dvidešimtojo amžiaus 
meistrų“. Vilniuje stebėdama organiš
kas, profesionalias, muzikalias Janinos 
pamokas, jos didelį dėmesį „Port de 
bras“ - rankų ir kūno judesių ko
ordinacijai, - pritariau ir kitoms auto
rės mintims. 82 - jų metų pedagogė 
daugiau rodė judesius, o ne kalbėjo. 
Straipsnio autorė ją pavadino senosios 
rusų mokyklos balerina. Tada aš ir 
prisiminiau 1975 m. Niujorke matytas 
rusų emigrančių, buvusių žymių ar
tisčių A. Danilovos, F. Dubrovskos 
pamokas. Man labai patiko J. Čiu- 
novienės dažnai kartojami žodžiai: 
„Taip mane mokė mano mokytojai...“ 
Ir tai skambėjo kaip didžiulė pagarba 
ne tik mokytojams, bet ir klasikinio ba
leto tradicijoms.

Per visas Janinos pamokas sėdėjo 
gyvybinga, linksma Ratas Ramona. Ji 
papasakojo, kad mokykloje mokiniai, 
negalėdami ištarti jos pavardės Ratais- 
kis, ėmė vadinti mis... kiss. Ji verkdavo, 
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ir tėveliai nutarė palikti pavardę Ratas. 
Ramona mokėsi, o vėliau šoko Bo- 
rovanskio baleto trupėje. Čekų kilmės 
šokėjas E. Borovanskis kartu su žy
miąja rusų balerina A. Pavlova gas
troliavo Australijoje. Šokėjas po gastro
lių čia ir apsigyveno. Jis yra laikomas 
australų baleto įkūrėju. Ramona šoko 
trupėje, televizijoje, vėliau dėstė bale
tą. Dabar ji turi savo drabužių firmą 
,3odywear by Ramona“.

Viešnios Vilniaus operos teatre matė 
du vienaveiksmius baletus: „Vakaro 
šokiai" (muz. F. Schubert) ir „Karmen“ 
(muz. G. Bizet ir R. Ščedrino). Pa
klausiau, kokį įspūdį paliko mūsų tru
pės šokėjai per pamokas ir spektak
lius.

Janina sakė: „Kai važiavau į Lietuvą, 
nežinojau, ką rasiu. Man patiko mo
kyklos mergaitės. Jų išvaizda nebloga, 
gerai išmokytos. Aišku, kad ne visos 
pateks į teatrą. Abu pastatymai įdomūs 
ir skirtingi. Solistė E. Špokaitė geriau 
šoko klasikinius šokius. Trupės šokė
jos lyg ir stengėsi, bet Vakaruose, 
Japonijoje, per pamoką ir spektaklį 
jauti, kad šokėjai atiduoda visą savo 
energiją. O čia šokėjos lyg ir tausojo 
save...

Vėliau pradėjome kalbėti apie Aus
traliją. Prisiminėme (aš apie tai esu 
rašiusi) per karą Vokietijoje gimusį 
Juozą Janušaitį. Baleto jis mokėsi 
Australijoje. Nuo 1966 iki 1981 m. jis 
buvo šios šalies baleto trupės solistas. 
Buvo puikios išvaizdos, tempera
mentingas, turėjo aktoriaus gabumų, 
todėl jis sukūrė daug charakteringų 
vaidmenų. Iš jų „Gulbių ežero“ - 
Rotbaras, „Eugenijaus Oniegino“ - 
Greminas, „Anos Kareninos“ - Kare
ninas ir kt.

Iki 1967 m. net 14 metų Australijos 
baleto trupei vadovavo anglė Maina 
Gielgud, žymaus aktoriaus sero Dž. 
Gielgud dukterėčia. Jie turi ir lietuvių 
didikų Gedgaudų kraujo. Maina šoko 
įvairiose Europos, tarp jų ir M. Bejar- 
t‘o, trupėse. Australijoje ji subūrė ne 
tik gerą trupę, bet mokėjo ir rasti fi
nansų. Direktorė įsteigė baleto moky
tojų draugiją (tokią draugiją reikėtų 
įkurti ir Lietuvoje). Baleto mokytojai 
moka nario mokestį, turi privilegijų - 
jiems leidžiama lankytis repeticijose, 
dalyvauti baleto premjerų priėmi
muose, vykti su baleto trupe į gastro
les. Pastaruoju metu kai kurie kriti
kavo konservatyvų trupės repertuarą. 
Gal todėl M. Gielgud, atsisveikindama 
su trupe, į 1966 m. repertuarą įtraukė 
jaunus šiuolaikinio šokio chore- 
ografus.Vienaveiksmį baletą „Alche
mija“ pastatė aborigenų „Bangarra“ 
šokio teatro choreografas Stephen Pa
ge pagal brolio kompozitoriaus David 
Page muziką. Šiame spektaklyje šiuo
laikinis šokis siejamas su Australijos 
kultūrų elementais. Net du baletus pa
statė jaunas australų baletmeisteris 
Stanton Welch: vienaveiksmį „Rau
donoji žemė“ (muz. Peter Sculthorpe) 
ir trijų veiksmų S. Prokofjevo baletą 
„Pelenė“. Viešnios kritikavo šį pa
statymą. Balete nėra fėjų, pamotės ir 
seserų vaidmens, šoka vyrai su puan
tais. Pelenė irgi šiuolaikiška - ji nelei-
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SKAITYTOJŲ ŽODIS *
Gerb. Redaktoriau,
Kaip buvęs Lietuvos aktyvistų fron

to (LAF) narys ir 1941 metų birželio 
sukilimo dalyvis, jaučiu pareigą at
sakyti į p. Vytenio Šliogerio klausimus 
44 - me „Mūsų Pastogės“ numeryje 
(1997.11.10), 6 psl. Maloniai prašau 
šitą mano atsakymą paskelbti jūsų 
redaguojamame laikraštyje. Tikiuosi, 
kad Spaudos sąjunga, kiek žinau, vienas 
iš jos narių yra p. V. Šliogeris, leis 
jums tai padaryti.

Iš vienos pusės sarkastiška yra sa
kyti: „...kai tik karas prasidėjo (reiš

kia, vokiečių armijos prieglobstyje. 
Mano pastaba.), vyrai kaip mūras 
sukilo...“, iš kitos pusės - reikalauti, kad 
beginkliai, nors šiaip jau gerai or
ganizuoti, LAF ir kitų Rezistencijos 
grupių nariai jau pirmoje birželio 
mėnesio pusėje turėjo pradėti pilietinį 
karą prieš Sovietų Sąjungą, kad su
stabdytų išvežimus, ir kad p. Vyteniui 
Šliogeriui, 11 - kos metų berniukui, ir
jo motinai nereikėtų vaikščioti visą 
naktį Žaliakalnio gatvėmis ir pervargti. 
Šiuo metu vienuolikos metų arabų 
berniukai, ypatingai Libane, auto
matiniais ginklais šaudo į Izraelio ka
rinis, o ne vaikšto naktimis slaps
tydamiesi miškuose! Nejaugi p. Vy
tenis Šliogeris rimtai reikalauja, kad 
tie politiniai kaliniai, kurie aktyviai 
dalyvavo Birželio sukilime, LAF narių 
ką tik išvaduoti iš kalėjimo, jau pir
moje birželio pusėje privalėjo išsilauž
ti iš kalėjimo ir sustabdyti išvežimus 
bei sprogdinti geležinkelius? O gal net 
1941 metų kovo mėnesį politiniai ka
liniai turėjo pabėgti iš kalėjimų ir pri
sidėti prie partizanų, kurie pagal 
Wiesenthal'io centro paskelbtą in
formaciją „Towards the Final Solu
tion“, jau 1941 metų kovo 23 dieną 
Panevėžyje išžudė 7 523 žydus vyrus, 
moteris ir vaikus. Žinoma, jei p. Vy
tenis Šliogeris ta informacija tiki, tada 
tikrai Rezistencija buvo labai galinga 
ir turėjo sustabdyti išvežimus.

Dr. A. Viliūnas 
WWA/WWVVWWVWVWWkWWW 
džia būti skriaudžiama. Baliuje ji įsi
myli ne princą, bet jo sekretorių Dan- 
dinį. Taigi ne vien dramų, bet ir baletų 
kūrėjai nebesilaiko teksto - baleto - 
siužeto.

Dabar Australijos baletui vadovauja 
Ross Stretton. Jis ilgai šoko Niujorke, 
„Amerikos baleto“ trupėje. Todėl 
nenuostabu, kad šį sezoną buvo pa
statytas vienas pirmųjų Dž. Balančino 
baletų „Apollo“ (muz. J. Stravinskio) ir 
žymios šiuolaikinio Amerikos šokio 
choreografės Twyla Tharp viena
veiksmis baletas „In the Upper Room“. 
Anot viešnios, Australijos baleto šo
kėjai, būdami puikiai pasirengę, suge
ba šokti ir šiuolaikinių choreografų 
kūrinius.

Baleto artistai dar prisimena Ame
rikoje gyvenančios Birutės Barodisai- 
tės pamokas. Manau, kad daugelis 
prisimins J. Čiunovienės viešnagę, jos 
pamokas, taiklias pastabas.

Aliodija Ruzgaitė 
„Meno dienos“, Nr.7 

1997.9.19

Gerb. Redaktoriau,
Perskaitęs Vytenio Šliogerio laišką 

(„M.P.“ Nr.44) stebiuosi, kiek mažai 
supratimo apie masines deportacijas ir 
1941 metų sukilimą turi vidurinės 
kartos tautiečiai, gimę dar Lietuvoje.

Gerbiamas Vyjenis klausia, kodėl 
niekas nesukilo prieš bolševikus 
deportacijų metu, nesprogdino trauki
nių ir t.t. Betgi dauguma Lietuvos 
kariuomenės karininkų jau buvo nu
ginkluoti ir anksčiau išvežti mirčiai į 
Sibirą arba nužudyti Lietuvoje ar 
Červenėje. Kas galėjo organizuoti 
sukilimą ir iš kur buvo galima tada gau
ti ginklų? Lietuvoje liko karininkai, iš 
kurių kai kurie netgi bandė sulaikyti ir 
patį Lietuvos prezidentą Antaną Sme
toną Vokietijos pasienyje. Ar galima 
buvo tikėtis, kad tokie karininkai būtų 
buvę suinteresuoti sukilimo prieš 
bolševikus organizavimu?

Sukilime dalyvavo daug politinių 
kalinių, kuriems teko laimė išsilaisvin—
ti iš kalėjimų, ir kurie jau užtenkamai 
buvo bolševikų prikankinti. Neturėjo 
tokios laimės 73 jauni Lietuvos patrio
tai Rainių miškelyje, iš kurių net dvie
jų trečdalių nebuvo įmanoma atpažinti 
po žvėriškų bolševikų kankinimų.

Mūsų kaime vienintelį medžioklinį 
šautuvą turėjo komunistas Petras 
Valaitis. Pasitaręs su uošviu Pranu 
Matusevičium, jis nunešė tą šautuvą 
pas savo žmonos tetėną Juozą An
driukaitį, įkišo į jo roges, užmetė ant 
viršaus šiaudų, 6 paskui apskundė 
Andriukaitį (mano sutvirtinimo sa
kramento - dirmavonės podžių) mili
cijai, kad pastarasis laiko ginklą. 
Andriukaitis buvo areštuotas, nors vi
sas kaimas žinojo, kad tas šautuvas 
priklausė pačiam Petrui Valaičiui. Kai
me liko tik spragilai...

Ginklų atsirado tik prasidėjus karui, 
kai nuo ginklų sandėlių ir kitur pa
bėgo bolševikų sargybos.

Norėčiau tikėti, kad ir Vytenis apie 
tai žino? Man jau buvo 14 metų, 1941 - 
siais gyvenau kaime ir supratau, kad 
gelbėti tremtinių nebuvo įmanoma dėl 
dviejų priežasčių - viena, nebuvo gink
lų, antra, niekas nežinojo iš anksto, kad 
jis ar ji bus deportuojami, kol ankstų 
rytą jų kiemo neapsupo NKVD sar
gyba.

A. Kramilius

Ed. Mažrimo linograviūra - vienintelė to 
vardo Tauragės M. Mažvydo liuteronų 
bažnyčia.
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gSPORTAS
Australijos lietuvių sporto klubų atstovų 
susirinkimo įvyksiančio Sydnėjuje 47 - 

sios sporto šventės metu 
1997 m. gruodžio mėn. 28 d. (sekmadienį)

dienotvarkė
mus gali būti papildyta ir pakeista.

1. Suvažiavimo atidarymas, minutės 
tyla mirusių sportininkų ir vadovų 
pagerbimas.

2. Suvažiavimo dienotvarkės tvir
tinimas.

3. Praėjusio suvažiavimo protokolo 
skaitytmas ir tvirtinimas.

4. ALFAS pirmininko pranešimas.
5. ALFAS iždininko pranešimas.
6. Sporto klubų ir kitų sportinių vie

netų 1997 metų veiklos pranešimai.
7. Pasaulio lietuvių žiemos sporto 

šventės rengimo komiteto pranešimas.
8. Diskusijos dėl pranešimų.
9. ALFAS garbės nario rinkimai 1997 

metams.
10. Naujos ALFAS valdybos ripkimai.
11. Būsimų sporto švenčių nustaty

mo klausimai.
12. VI Pasaulio lietuvių sporto šven

tės Lietuvoje svarstymas.
13. Klausimai ir sumaymai.
14. Suvažiavimo uždarymas.
Dienotvarkė pagal atstovų pasiūly-

ALFAS valdyba sveikina Vincą Binkį 
ir jo valdybą už gerai organizuotą ir 
puikiai pravestą Pasaulio lietuvių žie
mos sporto šventę.

Dabartinė ALFAS valdyba baigia sa
vo kadencijos darbą šių metų gale, per 
Australijos lietuvių sporto klubų at
stovų suvažiavimą 47 - oje sporto 
šventėje Sydnėjuje.

ALFAS valdyba reiškia padėką 
Antanui Laukaičiui už didelį jo įnašą į 
Australijos lietuvių sportinį gyvenimą. 
Antanas yra ne tik Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto atstovas Sydnėjaus 
olimpinėse žaidynėse, bet dar sutiko 
atstovauti Australijos lietuvius spor
tininkus II Lietuvos tautinėje olimpia
doje ir VI Pasaulio lietuvių sporto šven
tės organizaciniame komitete Lietu
voje.

Sveikiname ir dėkojame visiems 
sporto korespondentams, kurie rašė ir 
rašo į mūsų laikraščius lietuviškai ir 
angliškai. Prašome, kad rašytumėte ir 
ateityje.

ALFAS VALDYBA

Sporto šventės organizatoriai
(sports carnival organisers)

Krepšinis (basketball) - Peter Andriejūnas - 9680 3389;
Rita Andriejūnas - 9680 3389;

Tinklinis (volleyball)) - Arvydas Zduoba - 9980 9004;
Lauko tenisas (tennis) - Andrew Lašaitis - 9743 4118;
Stalo tenisas (table tennis) - Nita Wallis - 9498 1545;
Golfas (golf) - Jerry Belkus - 9791 9557;
Biliardas (billiards) - Gediminas Sauka - 9708 1518;
Referees co - ordinator - Alvydas Dulinskas - 9674 3661.

Sporto šventės vietos
Bažnyčia (Church) - St. Joachims Catholic Church , John St., Lidcombe;
Lietuvių klubas (Lithuanian Club) - 16 East Terrace Lithuanian Club, Banks tom, (9708 1414);
Krepšinis (Basketball)- Aubum Basketball Stadium, Church St.,Lidcombe(9646 5343);
Tinklinis (Volleyball) - Aubum Basketball Stadium, Church St., Lidcombe (9646 5343);
Lauko tenisas (Tennis) ■ Lidcomne Tennis Centre, Olimpic Drive, Lidcombe (96465070);
Golfas (Golf) - 29/12 New Brighton Golf Club, 30/12 Liverpool Golf Club;
Stalo tenisas (Table Tennis) - Lithuanian Club, Aubum Basketball Stadium;
Biliardas (Biliards) - Lithuanian Club, 16 East Terrace, Bankstown (9708 1414);
Plaukimas (Swimming) - Aubum Swimming Centre, Church St, Lidcombe (96499125);
Susipažinimo vakaras - Lithuanian Club;
New Years Eve Ball - Lithuanian Club;
Recovery BBQ - to be advised.

Proposed Schedule -1997 Sydney sporto šventė
Friday 26/12/97 1:00 pm - 8:00pm - Registration Day - Lithuanian Club; 
Saturday 27/12/97 9:30 am- Delegates Information Meeting - Church Hall, Lidcombe;

11:15 am - Mass;
12:30 pm
2 pm -
3:00 pm -
8 pm -

Sunday 28/12/97 9:00 am-
9:00 am -

- Lunch (Probably BBQ at Stadium);
Opening Ceremony;
Game 1 - Basketball;
Susipažinimo vakaras; Lithuanian Club 
ALFAS Delegates Annual Meeting;
Tennis;

f Mūsų mirusieji f
Mirė a.a. Jonas Radinas

Artimieji pranešė, kad lapkričio 21 dieną mirė 72 metų amžiaus tautietis, gy
venęs Sydnėjaus priemiestyje Strathfielde, Jonas Radinas.

Palaidotas Rookwoodo kapinių lietuvių sekcijoje. Gedulingas šv. Mišias už 
mirusiojo vėlę atlaikė ir mirusį palydėjo į kapus kun. J. Girdauskas. ■» tį

A. f A. Onutei Cipkuvienei
po ilgos ligos mirus Lietuvoje, nuoširdžią užuojautą reiškiu 
sesutei Cecilijai Protienei, jos šeimai ir artimiesiems Lietuvoje.

Valentina Karkus

A. f A. Onai Cipkuvienei
mirus Tėvynėje, mielus bičiulius - velionės seserį Ceciliją Pro- 
tienę, dukterėčią Birutę Nagulevičienę, sūnėną Kęstą Protą, 
gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi

Palmyra ir Bronius Žaliai

Padėka
A. f A. dėdei Jonui Sakalauskui

mirus, nuoširdžiai dėkojame kunigui J. Girdauskui už gedulingas 
pamaldas ir palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Mieliems draugams ir pažįstamiems dėkojame už šv. Mišių aukas, 
gėles, dalyvavimą laidotuvėse, užuojautas ir visokeriopą pasitama- 
vimą mums sunkiose valandose. Nuoširdžiai ačiū visiems.

Zita ir Pranas Andriukaičiai 
su šeima

10:00 am - Basketball, Biliards;
7:00 pm - Meet at Bankstown Lithuanian Club for bus trip to Sydney;
8:30 pm - Harbour Cruise;

Monday 29/12/97 TBA - Golf - New Brighton Golf Club;
9:00 am,- . Tennis;
10:00 am - Basketball Games;
1:00 - 6:00 pm - Swimming Family Afternoon;

Tuesday 30/12/97 TBA - Golf - Liverpool Golf Club;
10:00 am - Basketball Games; ,,

Wednesday 31/12/97 10:00am - Basketball Games, Rinktine Games;
Closing Ceremony;

7:30 pm- New Years Eve Ball;
Thursday 1/1/98 12:00 pm - Recovery BBQ.
Table■. Tennis and Voleyball schedules to be advised upon receipt of registration/ 

entry forms from each Club. Sporto šventės organizatoriai

1997 m. Australijos lietuvių sporto šventė Sydnėjuje -
"Kovas" ruošiasi!

Informacija apie būsimą Australijos lietuvių sporto šventę buvo išsiųsta visiems 
Australijos lietuvių sporto klubams.

Jeigu ruošiatės dalyvauti šioje sporto šventėje, praneškite apie tai savo gyve
namos vietos sporto klubui ir kuo skubiau atsiųskite vykstančių į šventę narių 
sąrašus šios šventės organizatoriams. -

Liko tik kelios savaitės iki šventės! Laukiam visų!
Sporto klubo" Kovas" valdyba

RENKITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, 
švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondų stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime,stosime 
jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia 
įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44-50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051
Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:

P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

Prašom nepamiršti užsimokėti
^Mūsų Pastogės** prenumerata-

------- "Mūsų Pastogė" Nr.47 1997.12.1 psl.7
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PRANEŠIMAS
Atkreipiame maloniu skaitytom dėmesį, kad metų pabaiga jau čia pat ir šiais 

metais teišeis tik 3 "Mūsų Pastogės" numeriai.
Primename, kad šventinius sveikinimus, kurie bus paskelbti paskutiniame šių 

metų numeryje, laikas siųsti jau dabar, iš patyrimo žinome, kad kai kurie 
skaitytojai sveikinimų pasiuntimą palieka paskutinei dienai ir jų sveikinimai 
redakciją pasiekia laikraščiui išėjus.

Sveikinimo išspausdinimas kainuoja $ 15. Redakcija jų lauks iki gruo
džio 16 dienos. Redakcija

Lat’s have 
aPARTY

the comedy musical 
^TĮAVAG^A „„. :.... ................ . _

Rock till you drop - laugh till you stop 
$ Stir fotxi. service, dancing end fun al \

Entrance from security carpark to venue
4 I i‘ L- Terr:.;! ' .;. ■
!3»0k lit !4?8 8?57 Mon to Frl 840am:-5.30pm
or'flckctuft WOfitCOO . ■ - ...4, .

AUKOS
^australuos

LIETUVIŲ

FONDUI
Australijos lietuvių fondui aukojo:
100 dol. - L. H. Ray, a.a. Kęstučio 

Lyniko atminčiai. Dėkojame už auką.'
Vincas Ališauskas

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
W NAMUOSE

16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. (02)97081414, faksas (02)9790 3233.

Sydnėjaus "Dainos" choro metinis

įvyks lapkričio 30 d. 230 vai. po pietų Lietuvių Klube, Bankstowne.
Programoje: vyrų, moterų ir mišraus choro naujos dainos.

Įėjimas - $ 10, vaikams iki 16 metų - veltui.
Visus maloniai kviečiame apsilankyti!

Choro "Daina" valdyba

Sydpėjaus Liet Klubo Kalėdų Eglutė
įvyks gruodžio 13 dieną (šeštadienį) 12 vai. po pietų Lietuvių Klube, 

Bankstowne (12 vai. - pietūs: 1 vai. - klounas; 2 vai. - Kalėdų Senelis).
Please register children by 3nd December 1997 at the Lithuanian Club Ph.: 

(02) 9708 1414 (Danguole). Only members'children are eligible. Children 
must be up to and including the age of 12.

AL fondo iždininkas' Melburno "Dainos sambūrio" koncertas

Kviečia Melburno sporto klubas "Varpas"
Melburno sporto klubas "Varpas" kviečia visus jaunus sportininkus ir spor

tininkes, kurie norėtų dalyvauti šiemet Sydnėjuje įvyksiančioje 47 - je Austra
lijos lietuvių sporto šventėje, susirinkti pasitarimui gruodžio 7 d., sekmadienį, 3.30 
vai. popiet: 230 Banksia Secondary College, Heidelberg.

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite R. Mickui (03) 9458 1840.
"Varpo" valdyba

Gruodžio 7 dieną, sekmadienį, 1.30 vai. popiet "Dainos sambūris" ruošia metinį 
48 - ąjį koncertą, kuris įvyks Lietuvių namuose. Maloniai kviečiame visus apsi
lankyti.

Bilieto kaina suaugusiems 10 dol., vaikams iki 14 metų - įėjimas nemokamas.
Valdyba

Melburno "Džiugo" tunto skautų stovykla 
vyks 1998 m. sausio 3-10 dienomis "Treetops" skautų 
stovykloje (Riddells Creek, 40 km. nuo Melburno). Mo
kestis - 80 dolerių. Padieniui - 20 dolerių. Registracija ir 
mokestis bus priimami per Tunto sueigą lapkričio 30 dieną 
Lietuvių namuose.
Visi skautai ir besidomintys skautavimu mielai laukia

mi. Tuntininkas s. Povilas Kviecinskas
Įtek 03 9744 4270)

Kviečia Sydnėjaus Savaitgalio 
mokykla

S. m. lapkričio 30 d. 1.30 vai. po pietų, Sydnėjaus 
Savaitgalio mokykla ruošia

MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO 
PfiOGSAMĄ

Maloniai kviečiame visus tautiečius apsilankyti tik 1 valanda 
ankstėliau prieš choro metinį koncertą ir pasidžiaugti mažųjų 
pastangomis ir sugebėjimais.

Sydnėjaus Savaitgalio Mokykla

Sydnėjaus lietuvių bibliotekos pranešimas
Pranešame skaitytojams, kad mūsų bibliotekoje jau priimama prenumerata "Pa

saulio lietuviui" už 1998 metus.
Be to, yra gauta Vinco Kazoko knyga, pavadinta "Mūsų Pastogė" Australijoje". 

Knygoje yra atrinkti pirmojo dešimtmečio jo redaguoto bendruomenės laikraščio 
vedamieji, kuriuose apsvarstoma mūsų istorija. Tai yra tarytum mūsų lietuviško 
gyvenimo veidrodis, atspindintis kiekvieno iš mūsų min tis, požiūrius bei polin
kius. Nagrinėjama mūsų kultūrinė bei politinė veikla, aprašyti chorai, tautiniai 
šokiai, teatrai, koncertai, mokyklos, mūsų pastangos kovoje dėl Lietuvos politinės 
nepriklausomybės tiek lietuviškuose, tiek ir australiškuose plotuose. Visa tai iš
reikšta trumpai ir glaustau kondensuotai, tarytum suspausta į riešuto kevalą. V. 
Kazokas turėjo platų žvilgsnį ir didelį sugebėjimą neprapulti detalėse, bet viską 
susumuoti, supinti į vieną pynę su aiškiomis išvadomis. Ta ypatybė kaip tik da
bar ryškiai matosi.

Knygą išleido Lietuvos žurnalistų sąjunga Vilniuje.
Sydnėjaus lietuvių biblioteka

Pranešimas

Sydnėjaus pensininkams
Sydnėjaus lietuviams pensininkams , "Neringos" klubo nartams Kalėdinės 

šventės vaišės (Christmas Party) įvyks gruodžio 11 dieną, 11.30 vai. Lietuvių klu
be Bankstowne.

Vaišėms prašome registruotis pas klubo šeimininkę Genovaitę Kasperaitienę,tel. 
9644 1805 arba klubo raštinėje tel. 9708 1414.

Į vaišes maloniai kviečiami visi pensininkai ir ne klubo nariai.
"Neringos" valdyba

Sydnėjaus "Aušros" tunto vasaros stovykla ren
giama Camp Coutts, Waterfall 1998 m. sausio 3-11 dieno-
mis.Vienam asmeniui pilnas stovyklavimo laikas kainuos 70 
dolerių, stovyklausiantiems trumpiau - 1 diena kainuos 10 
dolerių.

Skautus, kurie negalės stovyklauti, kviečiame apsilankyti 
šeštadienį, sausio 10 - ąją - svečių dieną.

Dėl informacijos galite kreiptis pas v. sk.v.sl. Dainą Šli- 
terytę, 40B Fiddens Wharf Rd., Killara 2071. Tel. (02) 9498
2571. Daina Šliterytė

Pranešu "Mūsų Pastogės" skaitytojams, kad ką tik iš Lietuvos gavau mano 
antrosios šiemet išleistos knygos "Nepraraskime vilties" siuntą.- Knygos kaina $20, 
plius persiuntimas. Adr.: 82 Victor St., Picnic Point-2212. Tel.: (02) 9773 6707.

A. Mauragis

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

tFunerals of Distinctionf
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 

Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

"Mūsų Pastogė" Nr.47 1997.12.1 psl R:-----

SKELBKITES ..MCSI, PASTOGĖJE"

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. * s S Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 45 Užsienyje paprastu paštu $60 N. Zelandijoje oro paštu $ 75

U žsienyje oro paštu $ 100
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