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VALDAS ADAMKUS - NAUJASIS LIETUVOS PREZIDENTAS

Valdas Adamkus gimė 1926 metų lapkričio 3 dieną Kaune, tarnautojų 
šeimoje. Jo tėvas - Lietuvos Nepriklausomybės kovų savanoris, vienas 
pirmųjų karo aviacijos mokyklos vadovų. Motina daug metų dirbo Susisie
kimo ministerijoje.

Valdas Adamkus mokėsi Kauno "Aušros" gimnazijoje. 1944-ųjų liepos 
mėnesį su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Tais pačiais metais grįžo į Lietuvą ir 
įstojo į Tėvynės apsaugos rinktinį kovai su sovietų kariuomene. Dalyvavo 
kautynėse prie Sedos. Nepalankiai susiklosčius aplinkybėms antrą kartą 
atsidūrė už Lietuvos ribų. Vokietijoje baigęs lietuvių gimnaziją įstojo į 
Miuncheno universitetą.

1949-aisiais metais Valdas Adamkus su šeima atvyko į JA V. 1960-aisiais 
Ilinojaus technologijos institute įgijo statybų inžinieriaus specialybį. 1967 
metais buvo "Santaros - Šviesos“ pirmininkas. 1981-aisiais tapo JAV 
penktojo regiono (Vidurio Vakarų) Aplinkos apsaugos agentūros adminis
tratoriumi. 1993-ąis metais Valdas Adamkus buvo kandidato į Lietuvos 
Respublikos prezidentus Stasio Lozoraičio rinkimų kampanijos vadovas.

Valdas Adamkus yra Indianos koledžo, Vilniaus ir Northwestemo uni
versitetų garbės daktaras.

Lietuvos įvykių apžvalga
Patvirtinti Prezidento rinkimų 

rezultatai
Penktadienį (sausio 9 d.) Vyriausioji 

rinkimų komisija vieningai patvirtino 
galutinius Prezidento rinkimų rezultatus, 
kurie rodo, jog šalies vadovu išrinktas 71 
metų gamtosaugininkas Valdas Adam
kus. Oficialiai patvirtintais duomenimis 
už Valdą Adamkų balsavo 50,37 % 
rinkimuose dalyvavusių rinkėjų, o už 
Artūrą Paulauską 49. 63 %. Įskaitant 
užsienio konsularinėse įstaigose balsavu

sių piliečių balsus, Valdas Adamkus 
surinko virš 14 000 balsų daugiau negu jo 
varžovas, 44 metų teisininkas Artūras 
Paulauskas. Pakartotiniuose šalies pre
zidento rinkimuose dalyvavo 1 921 806 
piliečiai, kas sudaro 73,76 % visų balso 
teisę turinčių žmonių. Tik 0,82 % įteiktų 
balsavimo biuletenių buvo pripažinti 
negaliojančiais.

Valdas Adamkus savo laimėjimą 
pavadino istoriniu įvykiu ne tik Lietuvo
je, bet ir visose iš sovietinės sistemos 

ištrūkusiose valstybėse. Sužinojęs apie 
pergalę, jis teigė, kad rinkėjai parodė, jog 
Lietuva eina į Vakarus.

Naujasis Liemvos vadovas pirmiausia 
žada vadovautis savo, o ne jį rėmusios ar 
Seime daugumą turinčios partijos nuo
mone. Tai jis pareiškė penktadienį po 
Prezidento pažymėjimo įteikimo cere
monijos. Kol kas išrinktasis prezidentas 
sakosi neturėjęs jokių derybų su politinė
mis partijomis dėl Vyriausybės forma
vimo. Sprendimą apie Vyriausybės for
mavimo procedūrą dar turi paskelbti 
Konstitucinis teismas.
A. Brazauskas tikisi, kad naujasis 

prezidentas nekeis Lietuvos 
vidaus ir užsienio politikos

Prezidentas Algirdas Brazauskas tiki
si, kad išrinkus naująjį Lietuvos vadovą 
nesikeis šalies vidaus ir užsienio politika. 
„Blogai būtų, jeigu pradėtume blaškytis. 
To nesuprastų nei Lietuvos gyventojai, 
nei užsienio valstybės". - sakė A. 
Brazauskas žurnalistams sekmadienio ry
tą prie balsadėžės. kur jis pareiškė savo 
valią antrajame Lietuvos Prezidento rin
kimų ture. Kartu A. Brazauskas priminė, 
kad Lietuvos prezidentas pats negali 
kardinaliai pakeisti nei vidaus, nei užsie
nio politikos krypties. *

Paaiškėjus rinkimų rezultatams; pre
zidentas A. Brazauskas pareiškė gerbiąs 
rinkėjų valią ir naujuoju valstybės vado
vu išrinktą Valdą Adamkų. Dabartinis 
prezidentas patikino, kad V. Adamkui ir 
jo paskirtiems žmonėms bus sudarytos 
visos sąlygos susipažinti su Prezidentū
ros darbu ir tvarkingai perimti valdžią. 
Algirdas Brazauskas palinkėjo įpėdiniui, 
sprendžiant valstybės reikalus, mobilizuoti 
visus turinčius atitinkamą patirtį žmones.

Prezidentūroje aptartas valdžios 
perdavimas

Prezidentas Algirdas Brazauskas, an
tradienį susitikęs su išrinktuoju Lietuvos 
vadovu Valdu Adamkumi, pusantros va
landos kalbėjo apie valdžios perdavimo 
reikalus.

V. Adamkus žurnalistams sakė esąs 
dėkingas A. Brazauskui už galimybę jau 
dabar pradėti kalbą tais klausimais, ku
riuos reikės išspręsti iki jo prisaikdinimo 
prezidentu. „Buvau supažindintas su 
Prezidentūros struktūra, valstybės vado
vo darbo specifika. Tokie pokalbiai labai 
svarbūs siekiant ramaus, aiškaus ir 
tvarkingo reikalų perdavimo iš vienų ran-

Edmundo UNGURAIČtO piešinys

kų į kitas“, - teigė V. Adamkus.
A. Brazauskas pranešė, kad V. Adam

kui ir jo žmonėms bus sudarytos visos 
sąlygos dirbti Prezidentūroje dar iki 
kadencijos pradžios. „Bus numatytos 
patalpos. įvesta visa reikalinga ryšių 
sistema". - tvirtino dabartinis valstybės 
vadovas. Susitarta, kad V. Adamkus bet 
kuriuo metu galės kreiptis į A. Brazauską 
ir klausti, aptarinėti, svarstyti tai, kas tu
ri būti išspręsta iki kadencijos pradžios.

A. Brazauskas valstybės tarnybą 
prezidento poste baigia vasario 25-ąją'. Tą 
pačią dieną prezidentu bus prisaikdintas 
V. Adamkus, o valstybės vadovo pareigas 
jis pagal Respublikos Prezidento įstaty
mą pradės eiti vasario 26 dieną.

Buvo tiriami rinkimų pažeidimai
Lietuvos Generalinė prokuratūra tyrė, 

kokiomis aplinkybėmis Vilniaus 20-osios 
vidurinės mokyklos sporto salėje tarp 
šiukšlių atsirado prezidento rinkimų 
biuleteniai. Vilniaus prokuratūros dar
buotojai nustatė, jog šiukšlių maišuose 
rasti balsavimo biuletenių likučiai buvo 
tik anuliuotų biuletenių nuoplaišos ir 
nepanaudoti vokai. Technine klaida 
pripažintas faktas, kad Šiauliuose 100 už 
A. Paulauską balsavusių rinkėjų pažy
mėjimų buvo priskirti V. Adamkui. Ši 
klaida buvo pastebėta perskaičiuojant 
balsavimo rezultatus.

Generalinė prokuratūra atsisakė kelti 
baudžiamąsias bylas dėl visų A. Pau
lausko rinkimų štabo skunduose nurody
tų faktų. Apie tai Vyriausios rinkimų 
komisijos narius informavo generalinis 
prokuroras Kazys Pėdnyčia.

Per 5 metus Valstybės kontrolė
Lietuvai sugrąžino 680 mln. litų
Baigėsi valstybės kontrolieriaus Vido 

Kundroto penkerių metų kadencija. Šia 
proga surentoje spaudos konferencijoje 
V. Kundrotas paskelbė, jog Valstybės 
kontrolė per jo vadovavimo laikotarpį 
grąžino, išieškojo ar kitaip valstybei 
perdavė apie 680 milijonų litų pinigais ar 
kitu turtu.

Vienu svarbiausiu praėjusių penkerių 
metų pasiekimu V. Kundrotas laiko tai, 
kad Lietuvoje sukurta aukščiausia kontro
lės institucija, atitinkanti esminius tokiai 
institucijai Europoje keliamus reika
lavimus. Tai pernai pripažino Europos 
Komisija, vertindama Lietuvos pasi
ruošimą narystei Europos Sąjungoje. V. 
Kundroto teigimu, per jo penkerių metų 
darbo kadenciją Valstybės kontrolės 
pareigūnai, kiek leidžia jų kompetencija, 
ištyrė ir įvertino visus didžiausius skan
dalus, susijusius su valstybės lėšomis. 
Atskleisti ir įvertinti esminiai privatiza
cijos (taip pat ir valstybinių bankų), 
valstybės skolinimosi iš užsienio pa
žeidimai. , .....Ar savivaldybės 

gali įvesti dvikalbystę?
Seimo Valdymo reformų ir savi

valdybių komiteto pirmininkas Liudvi-
Nukelta į 2 psl.
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.

kas Sabutis mano, kad po Vilniaus rajono 
savivaldybės mėginimo įvesti rajone 
dvikalbystę, neišvengiamai kils diskusija 
apie savivaldybių kompetencijos ribų 
nustatymą. Komiteto pirmininkas neatme
ta galimybės, jog Seimas imsis aiškiau 
apibrėžti kalbos vartojimą reglamen
tuojančius įstatymus.

Vilniaus apskrities viršininkas Alis 
Vidūnas yra sustabdęs Vilniaus rajono 
savivaldybės valdybos sprendimą visose 
rajono įstaigose ir organizacijose greta 
valstybinės kalbos vartoti ir lenkų tauti
nės mažumos kalbą. Artimiausiomis 
dienomis jis turėtų kreiptis į Vilniaus 
savivaldybės tarybą, kad ši atšauktų 
valdybos sprendimą. Tarybai atsisakius 
atšaukti savo sprendimą, klausimas būtų 
nagrinėjamas teisme.
Išeivijos lietuvis tikriausiai vadovaus

V. Adamkaus kanceliarijai
Naujuoju Lietuvos prezidentu išrinkto 

Valdo Adamkaus kanceliarijos vadovu 
turėtų būti paskirtas išeivijos lietuvis, 67 
metų verslininkas Raimundas Mieželis. 
Tai paskelbė V. Adamkus. „Gerai jį pa
žįstu jau daugelį metų, jis mano bičiu
lis, bendražygis. Be to, R. Mieželis yra 
labai neblogas administratorius, turin
tis didelę organizacinio darbo patirtį", - 
sakė V. Adamkus.

R. Mieželis baigė prestižinį Harvardo 
universitetą, daugelį metų dirbo didelėje 
JAV bendrovėje „Container Corporation 
of America“, buvo jos viceprezidentas. R. 
Mieželis buvo išeivijos liberalios or
ganizacijos „Santara - Šviesa“ vienas iš 
vadovų. Jis taippatvadovavoV. Adamkaus 
fondui ir rinkimų štabe buvo atsakingas 
už kampanijos finansavimą.

V. Landsbergis ir V. Adamkus 
kalbėjosi apie Vyriausybės 

reorganizaciją
Seimo pirmininkas ir valdančiosios 

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konser
vatorių) vadovas Vytautas Landsbergis 
antradienį vakare savo namuose susitiko 
su Lietuvos prezidentu išrinktu Valdu 
Adamkumi.

Dvi valandas užtrukusiame pokalby
je pasikeista nuomonėmis bei informa
cija apie kai kuriuos užsienio politikos 
klausimus. Taip pat aptartos Vyriausybės 
reorganizavimo galimybės, tačiau išsa
miau apie tai nepranešama.

V. Adamkus rinkimų štabe sakė, kad 
išrinktojo prezidento pokalbis su V. 
Landsbergiu buvo „grynai asmeninio 
pobūdžio, todėl išsamensnės informaci
jos apie jį nėra“.

V. Adamkus iki inauguracijos 
atsisakys JAV pilietybės

Prezidentu išrinktojo Valdo Adam
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kaus atstovai paneigė pranešimus, esą V. 
Adamkus iki inauguracijos neatsisakys 
JAV pilietybės. V. Adamkus pareiškė 
žurnalistams jau sutvarkęs JAV pilietybės 
atsisakymo formalumus ir dabar tik lau
kiąs JAV ambasadoriaus, kuriam jis ža
da įteikti šios šalies pasą.

V. Adamkus netrukus vyks į JAV 
užbaigti visų reikalų šioje šalyje. Nu
matoma,kadjis Amerikoje lankysis antro
je sausio mėnesio pusėje. Jo žmona Alma 
Adamkųvienė ketvirtadienio rytą jau 
išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas 
slaugyti savo sergančios motinos.
Vyriausybė žada grąžinti įgaliojimus, 

jeigu Konstitucinis teismas 
nenuspręstų kitaip

Lietuvos Vyriausybė pareiškė, kad 
vykdydama Konstituciją, grąžins įga
liojimus dabartiniam šalies prezidentui 
Algirdui Brazauskui, jeigu Konstitucinis 
teismas, kuris svarsto šį klausimą, ne
nuspręs kitaip.

Trečiadienį posėdyje Vyriausybė 
priėmė pareiškimą, jog grąžins preziden
tui savo įgaliojimus trečią darbo dieną po 
to, kai Vyriausioji rinkimų komisija 
paskelbs oficialius prezidento rinkimų 
rezultatus.

Konstitucijoje numatyta, kad Vyriau
sybė turi grąžinti įgaliojimus šalies vado
vui „išrinkus naują Respublikos Pre
zidentą“. Gedimino Vagnoriaus vado
vaujama Vyriausybė mano, kad tokia 
formuluotė įpareigoja ją grąžinti įga
liojimus prezidentui po to, kai Vyriausio
ji rinkimų komisija patvirtina oficialius 
rinkimų rezultatus.

ŽINIOS TRUMPAI
• Danijos Karalienė Margrethe II 
perdąyė savo sveikinimus naujuoju Lie
tuvos prezidentu išrinktam Valdui 
Adamkui. Pirmadienį surengtame tra
diciniame naujametiniame priėmime 
užsienio diplomatams Jos Didenybė 
kalbėjosi su Lietuvos ambasadoriumi 
Raimundu Jasinevičiumi. Sužinojusi apie 
prezidento rinkimų rezultatus, Karalienė 
paprašė jos vardu pasveikinti V. Adamkų.
• Prezidentas Algirdas Brazauskas 
savo dekretu įsteigė Lietuvos tūkstant
mečio minėjimo direkciją prie Lietuvos 
Respublikos Prezidento kanceliarijos. Ki
tu prezidento dekretu Lietuvos tūks
tantmečio minėjimo direkcijos direk
toriumi paskirtas Stanislovas Gediminas 
Ilgūnas. Tūkstantis metų, kai pirmą kartą 
istorinėse kronikose paminėtas Lietuvos 
vardas, sukaks 2009 metais.
• Naujasis ambasadorius Vašingtone 
Stasys Sakalauskas Lietuvai atstovaus ir 
Meksikoje. Tai skelbiama Lietuvos pre
zidento Algirdo Brazausko dekrete. JAV 
sostinėje reziduojantis 51 metų diploma
tas ambasadorius Vašingtone pareigas 
pradėjo eiti praėjusių metų rudenį. Prieš 
tai šias pareigas ėjo Alfonsas Eidintas,

kuris iki šiol 
atstovavo Lie
tuvą ir Mek
sikoje. Dabar 
A. Eidintas yra 
Lietuvos am
basadorius Ka
nadoje.
• Išanksti
niais Finansų 
ministerijos duo
menimis, per
nai į valstybės 
biudžetąjpbit'

■r--------------------------------------------------- -------------------------------------- S

® Trumpai iš visur 
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Europos Sąjungos valstybių beveik 
visur panaikinti pasienio kontrolės 
punktai vėl grįžta. Prancūzija, Vokietija 
ir Austrija juos įsiveda, kad sustabdyti 
masinį kurdų pabėgėlių infiltravimą 
per Italijos ir Šveicarijos teritorijas. Kur
dai laiveliais bėga iš Turkijos ir išlipa 
silpnai saugomose Italijos pakrantėse.
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Kopenhagos turistinė įžymybė, ma
žosios undinės statula, sausio 6 d. ne
teko savo galvos, nežinomų piktadarių 
nupjautos ir pagrobtos. Galva netikėtai 
vėl atrasta sausio 10 d.

Sausio 6 d. iš Cape Canaveral, Flo
ridoje, iššauta į mėnulį „Lunar Pros
pector“ raketa. Raketa - robotas savo 
tyrinėjimo misijoje užtruks apie metus 
laiko. Paskutinis astronautų apsi
lankymas mėnulyjebuvo prieš 25 metus.

Rytų Azijos kraštai pergyvena sun
kią finansinę krizę. Tailandas, Malai
zija ir Pietų Korėja bando ištremti į jų 
kilmės kraštus milijonus svetimšalių 
darbininkų. Indonezijoje dėl krizės 
opozicija pradėjo reikalauti prezidento 
Soeharto atsistatydinimo.

Krizės pasekmės jaučiamos viso 
pasaulio biržose, nukenčia su Azija 
daug prekiaujančios Australijos dolerio 
kursas, jį lyginant su JAV valiuta.

WWW
Sausio 8 d. Sydnėjaus aerouoste 

sulaikyta į pasaulio plaukimo pirmeny
bes Perth‘e, WA, skrendanti kinietė 
plaukikė, savo bagaže turėjusi uždraus
tų augimą skatinančių hormonų ampu

lių. Šių hormonų negalima nustatyti 
tiriant šlapumą, sunku juos nustatyti ir 
kraujo analizėse. Pernai Kinijos plauki
kai vieną po kito statė vis naujus pa
saulinius rekordus.

k®®'®’

Hongkongo administracijos organų 
įsakymu, gruodžio 29 -31 dienomis 

kė 45,3 mln. litų daugiau nei planuota, į 
savivaldybių biudžetus - 124,2 mln. litų 
daugiau. Palyginti su 1996metais, faktiškos 
Lietuvos biudžeto pajamos per 1997 metus 
buvo 1,5 milijardo litų didesnės.

•-*- Lietuvoje infliacija kasmet mažė
ja. Per praėjusius metus kainos padidėjo 
tik 8,4 %; 1996 metais infliacija buvo 
13,1 %, o 1995-siais - 24,6 %. Tuo tarpu, 
vidutinis darbo užmokestis sparčiai di
dėja. 1997 m. pradžioje jis buvo 688 litų, o 
pabaigoje pranoko 1000 litų. Vidutinė 
senatvės pensija 1996 m. pabaigoje buvo 
213 litų, o šiuo metu yra 263 litai. Bendras

SKAUDI VAGYSTĖ
Jau trys mėnesiai, kai Yagoona Nur

sing namuose sveiksta dr. Konstantinas 
Stančikas, kilimo iš Mažeikių. Turėjo 
valdišką butelį Yagoona West priemies
tyje. Išėjęs į globos namus, butą dar pasi
liko, tikėdamas sugrįžti ir iš ten persikel
ti amžiaus pabaigai į Lietuvą.

Sausio 8 d. Stančiko globėjas A. Kra- 
milius rado jo bute padarytą žalą. Vagys, 
atsidarę iš kiemo pusės langą, įlindę į bu

sunaikinta ir sudeginta apie pusantro 
milijono naminių paukščių (vištų, an
čių, žąsų), norint užkirsti kelią aukšto 
mirtingumo „paukščių gripo“ plitimui. 
Žmonės šia liga gali užsikrėsti ne tik 
nuo sergančių paukščių, bet ir vienas 
nuo kito.

Savo politinio svorio netekusi Indi
joje kadaise galinga Kongreso partija 
bando atgauti prarastas pozicijas pa
sinaudodama mistika, surišta su Gandhi 
pavarde. Į rinkimų kampaniją įtraukta 
italų kilmės Sonia Gandhi, 1991 m. 
tamilųnužudyto min. pirm. Rajiv Gandhi 
našlė, kuri iki šiol stengėsi nesikišti į 
politiką.

®®t®

Gruodžio 31 d. Aspen kurorte, 
Colorado, JAV, slidinėdamas žuvo 39 
metų Michael Kennedy, atsitrenkęs į 
medį. Jis buvo prezidento JF Kennedy 
sūnėnas.

Po kelių dienų, sausio 5 d., slidi
nėdamas Nevadoje žuvo 62 amžiaus 
Sonny Bono, JAV Kongreso narys, 
kadaise populiams dainininkas.

\®l®\®

Sausio 1 d. Rusijoje įvestas naujas 
rublis, kurio vertė yra lygi 1000 senųjų 
rublių. Prieš piniginės reformos įvedi
mą vienas milijonas rublių buvo lygus 
apie 240 australiškų dolerių. Dabar 
Rusija vėl pradėjo naudoti monetas - 
įsivesta 1 rublio moneta, į apyvartą 
grįžo kapeikos.

Alžyro musulmonai ekstremistai, 
neprileidžiami prie valstybės vairo, 
kasdien nužudo po keliasdešimtį žmo
nių provincijoje. Gruodžio 30/31 naktį 
jie išžudė 412 vyrų, moterų ir vaikų, 
atkreipdami Europos valstybių dėmesį. 
Alžyro vyriausybė atmeta europiečių 
siūlomą tarpininkavimą bei pagalbą 
sustabdant civilių žudynes.

vidutinis produktas pernai pakilo 6 %. 
Tokius skaičius „Lietuvos aidui“ pateikė 
Statistikos departamento direktorius Pet
ras Adlys. Pasak jo, gyvenimo lygis 
Lietuvoje gerėja ir tuo atžvilgiu, kad 
daugėja turinčių darbą gyventojų. P. Ad
lys tačiau pastebėjo, kad praėjusiais me
tais sumažėjo Lietuvos gyventojų skai
čius. Metų pradžioje jų buvo 3 707 200, o 
pabaigoje 3 706 300. Statistika rodo, jog 
tebemažėja gimstamumas, ypač Vilniaus 
ir Utenos apskrityse.

Iš Eltos žinių surinko ir paruošė
J. Rūbas

tą per priekines duris, išsivežė šaldytuvą, 
naujus baltinius ir apatinius rūbus, bei
indus iš virtuvės... Knygų spintos buvo 
pilnos medicinos mokslinių knygų vo
kiečių ir anglų kalbomis. Jų tarpe buvo ir 
Lietuvos Enciklopedija, kurios 20 tomų 
išnešta. Pasiliko tik keli tomai kitoje 
knygų lentynoje. Nusikaltimas praneštas 
Bankstowno policijai. Keista vagystė. 
Kam buvo reikalinga lietuviška En
ciklopedija?

A. Kramiliius
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Jubiliejinis koncertas Adelaidėje

50-ties m. jubiliejaus proga Adelaidės Apylinkės Valdyba Parlamento rūmuose. Iš 
kairės: Vaidas Januškevičius, Ramutė Stankevičiūtė, Liucija Vaičiulevičius, Hon. 
Coni. Julian Stefani, OAM, MLC (Representing the Premier of SA), Janina 
Vabolienė (Apyl. pirmininkė), Birutė Mikužienė, Šarūnas Vabolis.

1997 metų gruodžio 14-tą dieną, 
Adelaidės Apyl. valdybos rūpesčiu, buvo 
surengtas koncertas - minėjimas 50 metų 
nuo mūsų pokario imigrantų atvykimo 
Australijon sukakčiai paminėti. Adelaidė
je panašus, mažesnės apimties minėjimas 
jau kartą buvo suruoštas, prijungiant  jį prie 
Vasario 16-tosios šventės renginio - tad čia 
matėme tarsi jubiliejaus tęsinį.

Pažymėtina, kad pirmajame renginyje 
dalyvavo senatorius - ministras Robert 
Hill. Kiek vėliau, metų bėgyje, Adelaidės 
Apylinkės valdyba buvo pakviesta pie
tums į Parlamento rūmus.

Į šį jubiliejinį koncertą apsilankė eilė 
kviestinių svečių: parlamentaras Hon. Cav. 
Julian F. Stefani, OAM, MLC, atstovavo 
Pietų Australijos ministrą pirmininką John 
Oįsen, iš kurio buvo gautas raštiškas 
sveikinimas; Basil Taliangis (president, 
Multicultural and Ethnic Affairs Com
mission); Michael Schulz, AM (Chairman, 
Multicultural Communities Council), o taip 
pat estų, ukrainiečių ir latvių atstovai. 
Svečiams vaišių metu buvo išdalinta „A 
Migrant Story“ knygelė, išleista ALB 
Krašto Valdybos Sydnėjuje. Trumpą kal
bą pasakė p. Julian Stefani ir Apyl. valdy
bos pirmininkė p. J. Vabolienė. Programai 
baigiantis kalbėjo p. Birutė Mikužienė 
(valdybos narė), pasigėrėtinai valdanti 
lietuvių ir anglų kalbas.

Didžiausiaprogramos dalis buvo skirta 
tautiniams šokiams, kuriuos išpildė dvi 
grupės: „Branda“ (vyresnieji) ir, .Žilvinas“ 
(jauniai). Galbūttaip padaryta atsižvelgiant 
į svetimtaučius svečius. Kaip ten bebūtų, 
šokiai buvo publikos labai entuziastingai 
priimti, karts nuo karto kojomis mušant 
taktą, patogiose kėdėse įsitaisius.

Matėme ir Viktoro Baltučio sukurtą 
trumpą komišką vaizdelį „Kad ir į pasau
lio galą“, išpildytą paties autoriaus ir J. 
Vabolienės. Jame vyras ir žmona pabė
gėlių stovykloje aptarė imigracijos 
Australijon galimybes... Dabar visa tai 
atrodo juokinga, bet tuo metu panašiai ir 
nukalbėdavome.

Programą pradėjo ir užbaigė „Litua-

Kalėdos
Kalėdines Bernelių mišias atlaikė 

kun. Jonas Girdauskas, SM. „Dainos“ 
choras, vadovaujant Birutei Aleknaitei ir 
Justinui Ankui, kėlė tikinčiųjų kalėdines 
nuotaikas skambiomis, melodingomis 
kalėdinėmis giesmėmis.

Kunigas Jonas Girdauskas aptarnauja 
Sydnėjaus lietuvius nuo balandžio mė- 

nia“ choras, vadovaujamas VytautoStrau- 
ko, akompanuojant jaunuoliui Jonui Pociui. 
Pabaigoje, ir su dideliu entuziazmu, visa 
publika kartu su choru dainavo „Žemėj 
Lietuvos ąžuolai žaliuos...“ Dainininkai 
atliko keturias dainas, be to, pritarė kai 
kuriems tautiniams šokiams, kas ypatin
gai išryškino mūsų šokių ir dainų grožį.

Tiesą pasakius, pats paskutinis prog
ramos punktas buvo visų sudainuota 
„Waltzing Matilda“. Įdomu, kad jaunimas 
išvertė šios dainos žodžius į lietuvių kal
bą, ir ji buvo atspausdinta paskutiniame 
programos puslapyje. Žinoma, „Matildą“ 
tiksliai išversti į lietuvių kalbą neįmano
ma, tad dainelė buvo komiška, ko ini
ciatoriai savo vertime, be abejo, ir siekė.

Svarbi jubiliejaus - minėjimo dalis, 
susilaukusi daug dėmesio svečių ir lie
tuviškos publikos tarpe, buvo archyvinė 
paroda. Ją sumose Adelaidės liet, muzie
jus - archyvas, šiuo metu tvarkomas A. 
Vitkūno. Parodai parnešti į pagalbą buvo 
pakviesta dailininkė Mary Milton - 
Rudzinskas. Apžiūrėjome net keturis 
stendus, pilnutėlius padidintų nuotraukų, 
senų dokumentų, net asmens liudijimų iš 
DP laikotarpio. Visus domino, pavyz
džiui, transportų ir laivų sąsrašas, api
mantis 1947 - 1951 metus imtinai. Būta 
apie 150 tokių transportų, su statistika, 
kiek imigrantų talpino kiekvienas laivas. 
Statistika gauta iš Imigracijos De
partamento.

Visdėlto, Adelaidės muziejus - archy
vas labai turtingas eksponatais, adelai- 
diškių suaukotais per daugelį metų. Gal 
todėl galvojama, kad čia mū,sų vijų 
muziejus ir todėl kiekvienas turi teisę 
pasisakyti dėl jo einamųjų reikalų ir, 
pagaliau, dėl muziejaus - archyvo ateities.

Po koncerto Adelaidės Apylinkės 
valdybos ponių ir jaunimo dėka dalyviai 
ir publika pasivaišino kava bei skanės
tais. Buvo gyvų kalbų, dainų ir linksmo 
triukšmo. Matyt po 48 - 50 metų 
Australijoje, kas sveiki, jaučiamės gana 
laimingi, ar ne?

V. Vitkūnienė

Sydnęjųje
nėšio. Mišias laiko anglų kalba kas antrą, 
trečią ir ketvirtą mėnesio sekmadienį. 
Atsakymai ir giesmės - lietuviškai.

Kunigas Jonas Girdauskas yra gimęs 
mišrioje šeimoje Tasmanijoje, lietuviškai 
neišmoko, bet liko širdyje nuoširdus 
lietuvis. 1993 metais lankėsi Lietuvoje ir 
iš ten parsivežęs Lietuvos vėliavą, ja per

\ -'"SUietutfais esame mes gtmę |
\ Sfefratais taime <A but! I

\WPpASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENEJE/
—""Iš PLB bendraraščio Nr.l ----- '

1997 m. gruodžio 5 d.
Oficialus PLB Valdybos adresas paliktas tas pats kaip ir iki šiol buvo Pasaulio 

Lietuvių Centre Lemonte: PLB Valdyba, 14911 127th Street, Lemont, IL, 
60439 - 7417, USA. Lemonte bus telkiamas PLB Valdybos archyvas. Tačiau PLB 
raštinės darbai bus dirbami Grand Rapids mieste pirmininko adresu: PLB Valdyba, 
1107 Pinewood Drive NW, Grand Rapids, MI, 49544 - 7969. PLB Valdybos 
telefonas 616-791-7333; faksas 616-791-7888; e-mail PLBValdyba@aol.com 
pirmininko e-mail Kamantas@aol.com

• * *
Pasaulio lietuvių II-ji dainų šventė vyks 1998 metų liepos 3-6 dienomis Lietuvoje. 

Lietuvos Vyriausybės nutarimu yra sudaryta šventės organizavimo komisija, kurioje yra 
PLB atstovas. Rengėjai kviečia užsienio lietuvius gausiai dalyvauti šioje šventėje. Kaip 
ir prieš pirmąją Pasaulio lietuvių dainų šventę 1994 metais, taip ir dabar, šios šventės 
direktoriaus Juozo Mikutavičiaus kvietimu, PLB Valdyba tvarko kai kuriuos adminis
tracinius reikalus. Naujos PLB Valdybos prašymu tų darbų koordinavimą toliau tęsia 
buvusi PLB Valdybos vicepirmininkė kultūrai dr. Vitalija Vasaitienė kaip Pasaulio 
lietuvių H-sios dainų šventės koordinatorė išeivijoje (PLB Valdyba, 14911 127th 
St., Lemont, IL 60439, USA) su chorų ryšininku Dariumi Polikaičiu (7318 
Ticonderoga Road, Downers Grove, IL 60516, USA, tel. 630-241-0074) ir tautinių 
šokių ansamblių ryšininke Audra Lintakiene (3603 Rosemear Ave., Brookfield, IL 
60513, USA, tel. 708-387-9180, faksas 708-485-5330). Jie informuoja ir registruoja 
išeivijos chorų ir tautinių šokių narius, kurie vyks šią vasarą į Lietuvą ir dalyvaus šventės 
renginiuose. PLB Valdybos lėšomis buvo perspausdinti Dainų šventės repertuarai ir 
pasiųsti visiems užsiregistravusiems dalyviams iš Australijos, Europos ir Pietų bei 
Šiaurės Amerikos.

• • •
PLB Valdybos pirmininkas Vytautas Kamantas praėjusią vasarą Lietuvoje buvo 

susitikęs ir įvairiais PLB reikalais kalbėjosi bei tarėsi su Lietuvos Respublikos Seimo 
pirmininku Vytautu Landsbergiu, Seimo pirmininko pavaduotoju Feliksu Palubinsku, 
Lietuvos Respublikos Seimo kancleriu Jurgiu Razma, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
ministru pirmininku Gediminu Vagnoriumi, Švietimo ir mokslo ministru Zigmu 
Zinkevičiumi, Kultūros ministru Sauliumi Šalteniu, Lietuvos regioninių problemų ir 
tautinių mažumų departamento direktoriumi Remigijum Motuzą ir kitais Lietuvos 
Seimo nariais bei valdžios pareigūnais. Bus stiprinami artimi ryšiai vieni su kitais per 
PLB atstovą Vilniuje ir ten dažnai apsilankančius PLB Valdybos narius. Kalbėta apie 
ateities PLB veiklos plėtimą ir stiprinimą per kraštų bendruomenes ir tų kraštų ben
druomenių ekonominę, politinę, profesinę, humanitarinę bei kitokią paramą Lietuvai, 
laukiant didesnės Lietuvos Vyriausybės paramos išeivijos lietuvių švietimui, kultūrai ir 
lietuvybės išlaikymui per kraštų bendruomenes. Ministras pirmininkas Gediminas 
Vagnorius po ilgo pokalbio pareiškė pageidavimą, kad kraštų lietuvių bendruomenės 
pagrindinį dėmesį kreiptų į labai svarbų lietuvybės išlaikymą išeivijoje, nes tik stipri, 
vieninga ir sąmoninga išeivija yra reikalinga ir bus naudinga Lietuvai.

• • *
Vytautas Kamantas lankėsi Vytauto Didžiojo universitete Kaune, ten kalbėjosi su 

prorektoriumi prof. dr. Povilu Zakarevičiumi ir Klaipėdos universitete su rektoriumi 
prof. dr. Stasiu Vaitekūnu. Su jais tarėsi apie akademinių ryšių plėtimą tarp Lietuvos 
universitetų su užsienio kraštų universitetais, apie išeivijos fondų paramą Lietuvos 
universitetams, profesoriams ir studentams stipendijomis, mokslo priemonėmis, knygo
mis ir kitokiais būdais. Dėl vasaros atostogų ir laiko stokos nebuvo galima susitikti su kitų 
universitetų vadovais. Su jais buvo susitikta Čikagoje lapkričio pabaigoje per X-jį 
Mokslo k kūrybos simpoziumą.

Kun. Jonas Girdauskas.
mišias pridengia altorių. Sydnėjaus lietu
viai spėjo pamilti šį jauną kunigą. Kalė
dinių mišių metu kun. J. Girdauskas pa
darė malonią staigmeną mūsų mažie
siems, kuriuos jis pasikvietė prie altoriaus 
ir po mišių apdovanojo visus dovanėlė
mis. Tai gal k nedidelis daiktas suau

gusiems, bet šiems mažiesiems šios 
Kalėdos paliks jų atmintyje visam gyve
nimui. Taigi, yra būdų kaip prieiti prie 
jaunimo.

Buvo tikėtasi, kad kunigas Jonas 
Gudauskas aptarnaus lietuvius iki 1998 
metų galo. Šiuo metu jis yra kapelionas 
HIV klinikose Parramattos vyskupijoje. 
Apgailėtinai pasikeitus planams, kuni
gas Girdauskas ruošiasi palikti Sydnėjų 
balandžio 19 dieną. Sydnėjaus lietuviai 
vėl liks be kunigo. St Joachim's parapijos 
kelbonas Norman Grady atlaikė pamaldas 
lietuviams sausio 11 k 18 dienomis. 
Kunigas Gudauskas, grįžęs iš atostogų, 
nuo vasario 8 dienos vėl aptarnaus lietu
vius. Katalikų Misijos Komitetas planuo
ja kun. Gudauskui išleistuves „sunešti
nių“ formoje balandžio 19 d. po pamaldų. 
Dėl išleistuvių kreiptis pas Danutę An- 
kienę tel. 9871 2524. A. Kranklius
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Laukiame svečių!

Panevėžio "Pynimėlio" jaunimas Nuotr. R. Bakanausko

Didžiojoj Britanijoj, Llangollenmies- Ispanijoj,Olandijoj,Vokietijoj,Prancūzijoj 
te Valijoj vyksta folkloro festivalis - irkitosešalyse.TameLIangollenfestiva- 
varžybos. Paskutinės trys dienos paskirtos lyje jie, iš 127 ansamblių, užėmė trečią
patekusiems į baigmės ratą. Tame rate ir vietą. Beveik visi ir angliškai kalbėti mo- 
Panevėžio ansamblis,Pynimėlis“. ka. Jų kelionę apmoka privatūs Lietuvos

? Į vieną iš baigiamųjų koncertų žada žmonės ir įmonės, o iš mūsų jie prašo tik,
Č atvykti Vahjos princas Charles. Jis pareiš- kad paglobotume čia, duotume progos
» Ida pageidavimą, kad jam atvykus pasi- pakoncertuoti ir kai ką pamatyti.

rodytųlietuviai.Pakalbėjęssu,Pynimėlio“ Gavęs apylinkės valdybos sutikimą
ė dalyviais ir pasižiūrėjęs jų programos, „Pynimėlį“ pasikviesti, „Entuziastų 
: princas tuojau .atsisveikina ir išvyksta. būrelis“ apsiėmė rūpintis jų viešnage.

Anglijos laikraščiai apie tai daug rašė, Šydnėjuje, Canberroje ir Melbourne jau 
o dabar ir Australijos lietuviai turės pro- atsirado dosnių ir pasišventusių žmonių, 
gą „Pynimėlį“ pamatyti ir išgirsti. An- kurie sutiko juos priimti ir pagloboti, bet 
samblis labai didelis, bet į Australiją reiktųjų truputį daugiau. Jei kas norėtų 
atvažiuoja tik 20-ties mažųjų šokėjų, prisidėti pastoge ar ratais - kviečiame! 

į muzikantų, dainininkų grupė, palydima SkambtnkiteA.Karazijieneitel.93382172 
Vj vyresniųjų. . ; arba L. Kozlovskienei 9460 9115.
.įį' Nors jauni amžiumi, tie veteranai ėr- Tolimesnių pranešimų apie .Pynimėlį“
Atįstai yra labai sėkmingai koncertavę klausykitės antradieniais per radiją.

„Entuziastai“

Melbourne "Dainos Sambūrio" metinis koncertas

Gruodžio 7 d. Mclboumo „Dainos 
•■./į Sambūris“ suruošė savo 48-jį metinį 

koncertą. Jį pradėjo mišrus choras 
vyt damomis: L. Pranulio „Senas Kerdžius“ ir 

liaudies daina, harmonizuota K. V. 
Banaičio „Oi, motinėle“. Rainos Sam- 

i'S*. būrio“ pirmininkė D. Lynikienė pasvėi- 
®?fcind atvykusius svečius ir žiūrovus. Mo- 

terų choras atliko M. K. Čiurlionio . 
harmonizuotą dainą „Nemune, upeli“ ir

■ .f: A'. Raudonikio ,Ateik irtu“.
'.; Koncerte dalyvavo Geelongo choras 

»,' %„Viltis“. Moterų trio: Stasė Lipšienė,
’ "Mūsų Pastogė" Nr.l - 2 1998.1.19 psl.4

» Dažnai bendrauja Mclboumo "Dainos Sambūris" ir Geelongo choras "Viltis" 
(Išvykoje į Brisbaną). Nuotr. B. Prašmutaitės

Gražina Pranauskienė ir Aldona Scano 
atliko M. Klajūno dainą „Eglė ir upelis“. 
Klaipėdos gimnazijos daina „Miškų gėlė“ 
bei M. Klajūno daina „Rytų šalelė“ 
skambėjo darniai. Savo pasirodymą 
geelongiškiai užbaigė A. Stankevičiaus 
daina .prisikėlimo himnas“.
, Lisa Mačiulaitytė ir James Bannan 
savo atliekamais šokiais: „Moderniu 
valsu“, „La-Bomba“ ir „Carousel“ pa- 
įvairino'koncertą. Buvo malonu pasižiū
rėti į grakščiai šokančią porą. Šokėjai 
sulaukė gausių plojimų.

ALB Krašto Valdyba praneša

t
Melboumiškis Gabrielius Žemkalnis, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdybos narys, nuo š. m. vasario mėn. vidurio 
apie šešis mėnesius dirbs kaip PLB atstovas Lietuvoje. Jis 
pakeis šiose pareigose porą metų dirbusį JAV lietuvį Juozą 
Gailą. PLB atstovybė yra įsikūrusi LR Seimo rūmuose. Ji 
pasiekiama ir elektroniniu paštu ("e-mail") šitaip: plbav@lrs.lt 

• • •
Šių metų viduryje, kai Lietuvoje vyks Pasaulio lietuvių antroji dainų šventė ir 

Pasaulinė lietuvių sporto olimpiada, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba 
susirinks akivaizdiniam posėdžiui. Ta proga šaukiamas ir Kraštų Bendruome
nių bei Jaunimo sąjungų pirmininkų arba jų atstovų suvažiavimas.

• * •
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė įkūrė Internete savo informacinius pusla

pius, kurie tvarkomi Vilniuje ir yra Lietuvos Respublikos Seimo WWW srityje 
("site"). Reikia žiūrėti: http://www.lrs.lt/plb/

• • •
Tęsiame "Paramos Lietuvai" finansinę apžvalgą. Gauti šie papildomi praneši

mai (skliausteliuose - pranešėjas):
Geelong Lietuvių S-gos Klubas (J. Gailius) (anksčiau $ 7,311) $ 11,835 
Tėviškės prieglaudoms (V. Kružienė) $ 3,000
Perth'o lietuviai (E. Čižeikienė) $ 1,725
Tėvynės Sąjunga, Syd. sk. (A. Giniūnas) (anksčiau $ 6,045) $ 2,700

Pagal tęsiamą apžvalgą, viso: $ 1,556,418
Ši apžvalga jau baigiama, todėl vėluojančius prašome atsiliepti nedelsiant. Į 

apžvalgą įtraukiame ir palikimus, jei jie skirti organizacijoms Lietuvoje arba 
Lietuvai apskritai. Rašyti ar skambinti: J. Zinkus, 84 Victor Ave., Picnic Point, 
NSW 2213, tel. (02) 9774 2914.

Susan ir Vytautas Opulskis

20-sios Australijos  Lietuvių dienos Geelonge
Lekia laikas kaip pašėlęs: atrodo tik buvome susi- 

zZ-'*’* rinkę Lietuvių Dienoms Melbourne, o jau šių metų
ngžį' 6Ą pabaigoje Australijos Lietuvių Dienas švęsime,

I 'tšvAi » 1 pažymėsime, suvestine savo lietuvybės darbų rezulta- 
BMy • tĮ tus - Geelonge. . .. .

Geelongo Lietuvių Dienų mošos komitetas jau yra 
atlikęs nemažai darbų. Paminėsiu svarbiausius iš jų. Jau ( 

, ^ųžs^jkytos salės renginiams yra paruoštas jau irLietuvių
Dienų ženklas, kuris buvo išrinktas iš daugelio darbų. Tai adelaidiškių Susan ir 
Vytauto Opulskių darbas. Jie taip pat daug prisidėjo prie dainų švenįės reper
tuaro knygų paruošimo atspausdinimo. Knygas savo iliustracijomis papuošė 
Mečys Kymantas. Sulaukėme ir finansinės paramos - Lietuvių Kooperatinė 

Kredito Draugija "Talka" atspausdino 
Dainų šventės repertuarą ir paskyrė 
komiteto iždui $ 1000. Australijos Lie
tu vių Krašto Valdyba paskyrė $ 2000 
auką - paskolą.

Komitetas nuoširdžiai dėkoja 
visiems už aukas, pagalbą ir pata
rimus. Ir toliau dėkingai priimsime 
aukas, kurios bus labai reikalingos 
pravesti 20-tąsias Lietuvių Dienas.
Čekius galima rašyti "Lithuanian -

Festival Geelong 1998" ir siųsti mūsų iždininkui L. Bungardai adresu: 167
Victoria St., North Geelong, Vic. 3215.

Melbourne „Dainos Sambūrio“ vyrų 
choras atliko dainą „Mėlynos akys“. Du
etu dainavo Paulius Mičiūlis ir Lukas 
Žiogas, o mišrus choras sudainavo L. 
Abariaus „Už Raseinių ant Dubysos“. Vi
sų netikėtumui suskambo B. Woodley ,J 
am Australian“. Šeimos kapeloje grojo: 
Algis Klimas - elektrine gitara, Justinas 
Klimas - bosine gitara, būgnus mušė Saulius 
Klimas, o Lukas Žiogas pūtė didgeridoo. 
Lukas solo dainavo pirmą dainos posmą. 
Daina buvo atlikta įspūdingai, o savo 
plojimais žiūrovai išreiškė norą šią dainą 
išgirsti ir antrą kartą.

Po 15-kos minučių pertraukos jungti
nis „Dainos Sambūrio“ ir Geelongo vyrų 
choras atliko T. Makačino dainą „Kur tas 
kelelis“ ir „Ramovėnų maršą“. O „Dainos 
Sambūrio“ ir Geelongo moterys svajingai 
padainavo M. Noviko .Devynbalsę“. Ir 
vėl scenoje Lisa ir James. Jie žiūrovus 
pamalonino Lotynų Amerikos šokiais. 
Jungtinis choras atliko S. Šimkaus „Šal-

Irta Volodkienė

tyšius“. Ši nuotaikinga daina žiūrovus 
sugrąžino į jaunystės metus tėvynėje. 
Nuskambėjo V. Banaičio daina „Už jūrų 
marių“, o A. Raudonikio daina „Jūra“ solo 
melodingai buvo atlikta S. Lipšienės, jai 
pritarė choras. Ūdrio dainą iš V. Klovos 
operos „Pilėnai“ atliko Paulius Mičiūlis, 
jam pritarė jungtinis choras. Solistas 
jausmingai atliko operos ištrauką. Savo 
metinį koncertą „Dainos Sambūris“ už
baigė „Pasveikinimo choru“ iš V. Klovos 
operos .Pilėnai“.

Šiam koncertui dirigavo B. Prašmu- 
taitė ir G. Pranauskienė, akompanavo Z. 
Prašmutaitė ir Jan Henderson. Pranešė
jos: Jazminą Cininaitė ir R. Statkuvienė. 
Garsątvarkė Girius Antanaitis, oprogramą 
paruošė dvylikametis Povilas Birštonas.

Dviejų valandų koncertas neprailgo. 
Linkime .Dainos Sambūrio“ ir Geelongo 
„Vilties“ choristams kuo geriausios sėk
mės ateinančiais metais. M. D.
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Rinkosi geelongiškiai
Lapkričio 23 dieną įvyko Geelongo 

lietuvių bendruomenės visuotinis su
sirinkimas. Susirinko kaip niekada daug 
žmonių, kadangi visiems buvo labai svar
bu sužinoti, kur prisiglausime, nebe
turėdami savo lietuvių namų.

Susirinkimas prasidėjo mirusių ben
druomenės narių pagerbimu tylos mi
nute. Po iždininko, revizijos komisijos ir 
lietuvišku organizacijų pranešimų 
išklausėme valdybos pirmininko S. Šuto 
pranešimą. Pirmininkas padėkojo už vi
sus darbus, rengiant įvairius renginius, 
paminėjo gražų M. Kymanto kūrybos 
paminėjimą, kuris buvo surengtas jau 
neturint savo namų. Tačiau didžiausias 
įvykis bendruomenės gyvenime buvo tas, 
kad liepos 23 d. sudegė Lietuvių Namai, 
sudegė viskas. Praradome tai, kas buvo
visiems brangu. Gaisro priežastys dar ALB Geelongo Apyl. Valdyba

ALB Geelongo Apyl. Valdyba prie naujų Lietuvių Namų - Pettit Park, Geelong. Iš 
kairės: S. Šutas, J. Obeliūnas, S. Lipšienė, O. Šrederis, A. Kisielis, L Volodkienė ir
E. Reilly.

Rinkosi l-mo transporto veteranai
Tasmanijos lietuviai, latviai ir estai 

„Heintzelman“ laivo atvykimo 5O-ties me
tų sukaktį minėjo 1997 m. lapkričio 29 
dieną Vokiečių Klubo patalpose, Hobarto 
priemiestyje Glenorchy. Šventę surengė 
baltiečių jubiliejinis komitetas. (Tas- 
maniečiai savo atvykimą švęs š. m. sau
sio 24-26 dienomis, nes kaip tik tada su
eina 50 metų, kai pirmieji baltiečiai 
imigrantai atvažiavo į šią salą).

Iš „Heintzelman“ laivo Tasmanijon 
buvo pasiųsta ne mažiau kaip 80 vyrų ir 
viena moteris. Po prievolės darbo pabai
gos, iš jų tik 32 liko gyventi šioje saloje. 
Dabar 14 iš tų 32 dar gyvi. Šventėje 
apsilankė 12 pionierių lietuvių ir latvių su 
žmonomis ir šeimomis, o iš viso atėjo apie 
50 žmonių, pasveikinti mūsų jubiliatus.

Programa buvo neilga, bet įspūdinga. 
KomitetopirmininkasRamūnasTarvydas tos nuotraukos, o ant stalų buvo išdėstyti 
sveikino garbės svečius ir įteikė kiekvie- dokumentai ir spauda iš tų laikų. Su

Tasmanijos lietuviai ir latviai švenčia 50 metų atvykimo j Australiją sukaktį. Gate 
stovi Povilas Auksorius, Adams Mikas, Petras Šiaučiūnas, Laimons Kluga, Henrikas 
Juodvalkis,Povilas Niaura ir Jurgis Valius; priekyje-Vladas Mikelaitis, Friedrichs 
Ostrovietis ir Jonas Lipšius; trūksta Jono Adicko ir Petro Dumšos.
Photograph Courtery of The Mercury, Hobart.

nėra tiksliai nustatytos. Draudimas yra 
jau apmokėtas. Laimei draudimas buvo 
padidintas, prieš tai namai buvo apdrausti 
visai menka suma. Visai atstatyti buvu
sius Lietuvių Namus šiuo metu neįmano
ma, nes neturime dar pakankamai pinigų.

Po keletos pasisakymų, vienbalsiai 
buvo nuspręsta pasinaudoti galimybe 
išsinuomoti namus Petit Park‘e. Sąlygos 
geros ir visai maža, simbolinė nuomos 
suma. Apsitvarkius bus galima priimti 
svečius, kurie atvyks į ruošiamas kitais 
metais Geelonge lietuvių dienas. Po 
susirinkimo išsiskirstėme namo su gera 
nuotaika, žinodami, kad dabar turime 
kur susirinkti ir ruošti įvairius renginius. 
Dėkojame visiems, kurie atsiliepė, prisi
dėjo aukomis.

nam atitinkamą pažymėjimą su keleivio 
pavarde ir numeriu. Minutės tyla buvo 
prisiminti ir pagerbti „Heintzelman‘o“ 
mirusieji. Išgėrėme po stiklą šampano 
jubiliatų garbei ir sudainavome „For 
They are Jolly Good Fellows", „Ilgiausių 
metų...“ ir panašią latvišką damą.

Susirinkusių laukė siurprizas. Po slap
to repetavimo pasirodė vėl susikūrusi 
lietuviškų tautinių šokių grupė, susidaran
ti iš Rožės Vaičiulevičiūtės, jos dukters 
Nijolės, Vlado Mikelaičio dukterų Maty
tės ir Onos bei Romo Kairio dukterų Ro
se ir Marie. Visos, išskyrus Nijolę, pri
klausė pirmajai Hobarto šokių grupei 
„Venta“, įkurtai prieš 27 metus ir nustoju
siai šokti prieš 10 metų.

Salėje ant sienų buvo iškabintos laivo 
ir Bonegillos stovykloje darytos padidin-

Nauja šeima Adelaidėje
Pereitų metų gruodžio 6 dieną Ade

laidėje buvo atšvęstos neeilinės vestuvės. 
Ateivis iš Melbourne Algis Karazija ir 
adelaidiškė medicinos sesuo Kristina Cavill 
sukūrė naują šeimą, ir Melboumas galuti
nai nustojo vilties, kad Algis grįš.

Jungtuvės vyko Kristinos tėvų sode 
prie didelio beržo, pievoje tarp žydinčių 
margų gėlių ir visame grožyje mėly
nuojančių džiakarandų. Kristinos mama 
Roma yra lietuvė, o tėvas Jim australas, tai 
ir vestuvėse susipynė įvairūs papročiai. 
Kristinos pageidavimu jos pamergės, 
nors ir ne lietuvaitės, buvo apsirengusios 
lietuviškais tautiniais rūbais (ir atrodė 
kaip tikros!), o jaunasis ir pabroliai - 
drobiniais rūbais ir susijuosę lietuviškom 
juostom. Jaunoji, aišku, buvo baltu rūbu, 
be veliumo, tik su rūtų vainiku ant plačiai 
išskleistų liepsnojančių plaukų. Cele
brantas, škotas, dėvėjo savo genties škotiš
ką sijonėlį. Svečių tarpe maišėsi įvairių 
tautybių atstovai: čia ir baltu kimono 
pasipuošusi japonė, didelė lietuvių ir 
Lietuvos bičiulė, kuri Lietuvoje vadina
ma Birute, čia ir indiško ir afrikietiško 
stiliaus rūbas. Bet dauguma svečių buvo 
lietuviai, o jaunimo tarpe - bent pusė buvo 
melboumiškiai.

Šiaip viskas vyko anglų kalba, bet 
Kristinai ateinant iš namų į sodą prie jau
nojo ir palydos, Stepas Levickas ir Neri
ja Žemkalnytė lietuviškai uždainavo 
„gieda gaideliai“, baigdami dainą (lyg 
nekantraujančio Algio) žodžiais: „Bepig 
tau jaunai laukioti, su seserėlėm kalbėti - 
tai nusibodo man čia stovėti, laukioti“.

Jungtuvių ceremonija truputį skyrėsi 
nuo įprastinės, „nes. pirmiausia pątys tė
vai sujungė jaunųjų rankas, o jau paskui 
vyko pasižadėjimai ir žiedų pasikeitimas.

Puota vyko Lietuvių Namuose. Salė 
buvo labai gražiai išpuošta baltais balio
nais ir kaspinais, ant stalų baltos gėlės ir 

malonumu seniai žiūrėjo į nuotraukas, 
bandydami atsiminti bendrakeleivių pa
vardes. Iš vietinio laikraščio „TheMercury“ 
atėjo reporterė ir fotografas. Sekantį rytą 
laikraštyje buvo atspausdintas straips
nis „Original Balts celebrate 50 years1 
freedom“.

Po formalumų atsisėdome prie gau

Tik šeši metai iki šimto!
Retas kuris turi savo gimtadienį pa- 

- čioj metų pradžioj - sausio 1-mą dieną. Ta 
reta garbė tenka Stepui Jarembauskui, 
kuris šių metų pradžioj sutiko 94-tus me
tus, ir tikime - lengvai sulauks šimto ir 
daugiau metų.

Stepas Jarembauskas dar labai tvirtas, 
energingas, vairuoja savo mašiną ir pilnas 
entuziazmo bei juoko. Prieš metus įsigijo 
kompiuterį ir dabar su Lietuva ir pasauliu 

susiriša per internetą. Daug padėjo Lietu
vos mokykloms, kad jos įsigytų kom
piuterius. Prieš karą Lietuvoje p. Stepas 
buvo kelių inžinierius. Šioj profesijoj dir

bo ir Australijoje prieš išeidamas į pen
siją. Buvo aktyvus Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų draugijos narys. Žmona Bro

nislova Lietuvoje ir Australijoje dirbo 
dantų gydytoja. Ponas Stepas yra pavyz
dys mums visiems.

R. ir R. Z.

žalumynai, vietų kortelės pririštos prie 
pasidabruotų ragio varpų.

Atvykus jauniesiems, abeji tėvai juos 
sutiko su duona, draska ir vynu. O paskui 
dar buvo „aukštyn kojom apverstas“ 
lietuviškas paprotys. Vieton to, kad jau
noji, atvykusi į vyro tėviškę, apdovanotų 
stuomenimis šešurą ir dieverius, jauna
sis, atsikėlęs iš Melbourne kaimo į 
Adelaidę, apdovanojo lininiais rank
šluosčiais savo uošvę ir svainę. Apie visa 
tai nelietuviams paaiškino Vytas Straukas.

Puotaujant, po trumpų kalbų Andrius 
Pranckūnas ir Vytas Levickis visus pra
džiugino padainuodami specialiai jau
niesiems sukurtą dainą.

Vyresniesiems svečiams pradėjus 
skirstytis, palikome jaunimą šokantį tau
tinius šokius.

Jauniesiems linkime puikios giedrios 
nuotaikos, abipusės meilės ir darnios 
lietuviškos šeimos. M.M.

sios popietinės arbatos, paruoštos Vokie
čių Klubo moterų. Net ir joms patiko 
apeigos, nes viešai pareiškė, kad smagu 
buvo žiūrėti į šokius ir būti tarp jubilia
tų. Po poros valandų, po pasikalbėjimų ir 
prisiminimų heintzelmaniškiai išsiskirstė 
tikriausiai susirinkę paskutinį sykį.

R. Tarvydas

Stepas ir Bronė Jarembauskai,
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Klubų atstovai su savo vėliavomis 47-je sporto šventėje Sydnėjuje. Nuotr. K. Genio.

Sporto šventė prasidėjo gruodžio 26 
dieną Lietuvių Klube Bankstowne. Čia 
atvykę sportininkai registravosi ir gavę 
instrukcijas, truputį atsigaivinę, išvyko į 
savo apsistojimo vietas.

Pati šventė prasidėjo sekančią dieną 
su lietuviškomis pamaldomis Lidcombe 
bažnyčioje. Nors ir buvo ši diena ne sek
madienis, tačiau bažnyčia buvo beveik 
pilna. Gražią; pasipuošę sportininkų 
atstovai nešė Lietuvos, Australijos, spor
to švenčių ir savo klubų vėliavas, prieky 
einant dabartiniam Sydnėjaus lietuvių 
kapelionui kun. Jonui Gudauskui. Pa
maldose labai gražiai giedojo Sydnėjaus 
„Dainos“ choras, savo gražiomis ir 
skambiomis kalėdinėmis giesmėmis 
praturtindami šias sporto šventės atidary
mo pamaldas. Kun. Jonas Gudauskas sa
vo turiningu ir ypatingai sportininkams 
pritaikytu pamokslu bei keliomis iki šiol 
nebuvusiomis naujovėmis sužavėjo visus 
bažnyčioje buvusius sportininkus ir kitus 
svečius.

(Apie pačią šventę ir kitus joje buvu
sius parengimus plačiau bus parašyta 
vėliau. Dabar yra duodami tik šventės 
rezultatai ir nutarimai).
SPORTO ŠVENTĖS LAIMĖTOJAI

KREPŠINIS
Vyrų krepšinio laimėtojais tapo 

Sydnėjaus „Kovo“ I-oji komanda, ne
pralaimėjusi nei vienų rungtynių. Antrą
ją vietą laimėjo „Kovo“ U-oji komanda, 
surinkusi lygų laimėjimų skaičių po 3 su 
Adelaidės „Vyčio“ komanda, bet gavusi 
geresnį taškų santykį. „Vyčiui“ atiteko III- 
čia vieta. Ketvirtą vietą užėmė Melbourno 
„Varpo“ komanda, praeitais metais bu
vusi šių žaidynių čempionė. Penktą ir 
šeštą vietas, surinkę po lygiai laimėjimų 
užėmė Geelongo „Vytis" ir Brisbanės 
„Baltija“.

Berniukų iki 16 metų laimėtojais ta
po „Kovo“ komanda, antroje vietoje 
palikdama Adelaidės „Vytį“.

Mišrių, iki 14 metų vaikų grupėje I- 
mos vietos laimėtojais tapo Sydnėjaus 
„Kovas“, II-oje vietoje palikdami Geelon
go „Vytį“.

Pavyzdingiausias sporto klubas - Brisbanės "Baltijos" krepšinio komanda su 
vadovu S. Karpuška. Nuotr. K. Genio.
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Berniukų iki 12 metų laimėtojais tapo 
Geelongo „Vytis“, antroje vietoje - 
Sydnėjaus „Kovas“.

Moterų varžybose dalyvavo tik trys 
Sydnėj aus „Ko vo“ komandos ir pirmą vie
tą laimėjo „Kovo“ merginų rinktinė.

Atidarymo ir uždarymo metu paro
domąsias krepšinio rungtynes, prie 
nužemintų krepšio lentų, sužaidė Sydnė- 
jau& „Kovo“ jaunieji iki 10 metų krep
šininkai. Tai buvo labai įdomios jaunų 
vaikų rungtynės, kurie krepšinį žaisti, 
treniruojami Ritos Kasperaitytės, pradėjo 
Lietuvių Klubo salėje tik prieš kelis 
mėnesius ir dabar jų yra apie 20 ir jie daro 
labai gražią pažangą. Tai busimosios 
„Kovo“ krepšinio „žvaigždės“.

Šventės pabaigoje buvo sužaistos 
draugiškos vyrų krepšinio rungtynės, 
pasiskirsčius mūsų geriausiems klubų 
žaidėjams. Rungtynių su australų komanda 
nebuvo.

Vyrų krepšinio rinktinė
Po visų varžybų, komandų treneriai 

sudarė vyrų rinktinę, į kurią buvo išrinkti: 
B. Foster, M. Newman, P. Šumskas, M. 
Wallis (visi iš Sydnėjaus „Kovo“); K. 
Zdanius, J. ir L. Skimbirauskai (visi iš 
Melbourno „Varpo“); D. Jaunutis, L. 

Pocius (visi iš Adelaidės „Vyčio“); B. 
Katauskas (iš Canberros „Vilko“). 
Rinktinės treneris P. Andriejūnas (iš 
Sydnėjaus „Kovo“). Kitos rinktinės 
sudarytos nebuvo.

TINKLINIS
Tinklinio varžybose dalyvavo ketu-

rios komandos: dvi mišrios ir dvi mergi
nų iš Sydnėjaus ir Geelongo. Abejas 
varžybas laimėjo Sydnėjaus mišri ir 
merginų komandos.

GOLFAS
Po krepšinio golfas yra viena iš 

populiariausių sporto šakų mūsų sporto 
šventėse. Vien „Kovo“ klube yra labai 
gausi savo nariais sekcija, turinti apie 50 
žaidėjų.

Šventės laimėtoju „Gross Stroke“ 
varžybose tapo E. Koszela, Geelongo 
„Vytis“. „Stableford“ varžybose vyrų 
nugalėtoju tapo A. Skimbirauskas, 
Melbourno „Varpas“ ir moterų M. 
Čerkesienė, Sydnėjaus „Kovas“. Klubų 
varžybų laimėtojais tapo Melbourno 
„Varpo“ ir Hobarto „Perkūno“ bendra 
rinktinė, susidedanti iš A. Skimbiraus- 
ko, Š. Žiedo, V. Levickio („Varpas“) ir J. 
Petraičio (.Perkūnas“).

STALO TENISAS
Vyrų varžybose laimėtoju tapo G.

Bernotas („Kovas“) finale nugalėjęs taip 
pat kovietį A. Bumeikį. Moterų varžybo
se laimėtoja tapo N. Wallis („Kovas“) 
finale įveikusi R. Vaičiulevičiūtę („Per
kūnas“). Mišraus dvejeto laimėtojais ta
po N. Wallis ir G. Bernotas (abu iš „Kovo“).

LAUKO TENISAS
Vyrų laimėtoju tapo J. Hutchison 

(„Varpas“) ir moterų - R. Vaičiulevičiūtė 
(„Perkūnas“). Vyrų dvejeto - A. Lašaitis ir 
E. Vaičiurgis („Kovas“). Mišraus dvejeto 
- M. ir E. Vaičiurgiai.

BILIJARDAS
Vyrų varžybų laimėtojais tapo: L G. 

Sauka („Kovas“), 2. St. Šutas (Geelongo 
„Vytis“), 3. V. Karpavičius („Kovas“).

ALFAS Valdyba
Klubų atstovų susirinkime (plačiau 

apie tai vėliau) buvo renkama ir nauja 
Australijos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
Sąjungos Valdyba (ALFAS). Ji yra 
renkama dviejiems metams. Kandidatus 
į šią valdybą pasiūlė Geelongo „Vytis“ - 
senąją valdybą ir Melbourno „Varpas“. 
Balsavimo keliu buvo palikta senoji 
valdyba, susidedanti iš: St. Šuto (pir
mininkas), K. Starinsko (sekretorius) ir J. 
Obeliūno(iždininkas). Pirmitiinkoadresas: 
P.O. Box 135, North Geelong, Vic.,3215.

Nauja ALFAS garbės narė
Kiekvienais metais klubams pasiū

lius po vieną savo kandidatą, slaptu bal
savimu yra išrenkamas vienas ALFAS 
garbės narys. Iš keturių pasiūlytų kandi
datų buvo išrinkta dabartinė „Kovo“ 
pirmininkė N. Wallis (apie jos darbą ir 
laimėjimus vėliau).

Sporto šventės
1998- jų metų sporto šventė kartu su 

Lietuvių dienomis vyks šių metų pabai
goje Geelonge ir jos rengėjais bus sporto 
klubas „Vytis“.

1999- jų metų sporto šventė vyks 
Melbourne ir rengėjais bus sporto klu
bas „Varpas“.

2000- jų metų šventė kartu su Lietu
vių dienomis vyks Sydnėjuje.

Pavyzdingiausias klubas
Šiais metais gražiausiai ir pavyzdin

giausiai pasirodžiusį klubą rinko visų 
klubų atstovai ir pirmininkai, nors anks
čiau tai darydavo iš paskirų miestų pa
kviesti ALFAS garbės nariai. Šiemet 
pavyzdingiausiu klubu buvo išrinktas 
Brisbanės „Baltijos“ klubas, gavęs pe
reinamąjį trofėjų.

Henriko Šalkausko medaliai
Jau eilę metų yra skiriami geriausiems 

krepšinio ir tinklinio žaidėjams mūsų 
žinomo, jau mirusio, buvusio gero „Kovo“ 
klubo krepšininko ir dailininko H. Šal
kausko atminimo medaliai. Juos šiais 
metais gavo: už tinklinį - R. Kasperaitytė, 
už krepšinį - B. Foster; D. Dičiūnaitė ir M. 
Vaičiurgytė.

Kelionė į Lietuvą
Australijos lietuvių sportininkų kelio

nę į II-ją Lietuvos olimpiadą ir Vl-ąsias 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynes, įvyk
siančias šių metų birželio mėnesį oficia
liai organizuoja ALFAS valdyba, artimai 
bendradarbiaudama su visais mūsų spor
to klubais ir Australijos įgaliotiniu šiai 
šventei - A. Laukaičiu. Visi klubai jau 
dabar turi galutinai sudaryti važiuojan
čių sportininkų sąrašus ir juos įteikti 
ALFAS valdybai, kad būtų galima suda
ryti mūsų komandų sąrašus.

Jeigu yra Australijoje gyvenančių 
buvusių I-osios Lietuvos Tautinės Olim
piados dalyvių, norinčių važiuoti į II-ją 

olimpiadą, kur jie bus garbės svečiais, tai 
prašome irgi pranešti ALFAS valdybai. 
Taip pat geri sportininkai iš miestų ar 
vietovių, kur nėra lietuvių sporto klubų ir 
jie nėra jų nariais, bet norintys vykti į VI- 
ąsias PLS žaidynes, prašomi susirišti su 
ALFAS valdyba ar artimiausiu lietuvių 
sporto klubu.

• • *
Po sporto šventės pamaldų, kurias 

atlaikė laikinai Sydnėjuje esantis kun. 
Jonas Gudauskas, sužavėjęs savo jaunat
višku elgesiu ne tik sydnėjiškius, bet ir 
sportuojantį jaunimą. Jis prie altoriaus 
iškvietė šventės vadovę "Kovo" pirminin
kę N. Wallis, ALFAS pirmininką St. Šutą 
ir Lietuvos generalinį garbės konsulą V. 
Šliterį, paspaudęs jiems rankas, palinkėjo 
geros sėkmės vadovavime, o visiems 
sportininkams jų varžybose k tada juos ir 
visus esančius bažnyčioje pašventino. To 
niekada anksčiau nėra buvę.

Po pamaldų visi sportininkai ir svečiai 
buvo pavaišinti šaltais užkandžiais, pa
ruoštais koviečių ir jiems vadovavusios 
Gražinos Newman, bažnyčios salėje.

(Bus daugiau)
Ant, L-tis
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Kultūrinėse paraštėse
Užslėpti lobiai-jums!

Genovaitė Kazokienė

Tęsinys iš „M.P.“ 1997 m. Nr. 49

Kai bus lietinga arba per šalta, ar per 
karšta diena, arba kai giminės užsispyrę 
stengsis jus nugirdyti, arba kai negalėsite 
atsikratyti nebeatpažįstamais draugais - 
nueikite į muziejų. Ir užėję, jei tai didelis 
muziejus, paprašykite ten budinčių žmo
nių (kurie gidų aiškinimus dažnai girdi ir 
neretai patys yra baigę universitetus), kad 
jums, atvykusiems iš užsienio, jie pabūtų 
už vedlį. Tikėkit manimi, daug patys 
sužinosite ir tiems budėtojams laiką 
paįvairinsite. Jei muziejus mažas, tada to 
muziejaus globėjai mielai bus informci- 
jos šaltiniu, nes jie globoja muziejų iš 
grynos meilės.

Būdami Kaune, užeikite į vieną, 
palyginti mažą muziejų, skirtą garsaus 
meno istoriko, grafiko, menotyrininko ir 
muziejininko Pauliaus Galaunės, jo 
žmonos, operos solistės Adelės Neza- 
bitauskaitės - Galaunienės ir diplomato 
Kazio Bizausko atminimui. Muziejus yra 
Žaliakalnyje, Vydūno alėjos ir Kipro 
Petrausko gatvių kampe, pačioje Ąžuoly
no pradžioje. Galbūt dėl tokios nuoša
lios vietos, duris dėl visa ko atidaro tik iš 
anksto pasiskambinus tel. 20 44 46. Deja 
deja, tokia tai yra padėtis Lietuvoje, kad 
atviras duris laikyti nesaugu, ypač kai 
visame pastate dirba tik kelios moterys.

Paulius Galaunė - labai šakota as
menybė, dirbusi įvairiuose lietuvių kul
tūros baruose dar prieš nepriklausomy
bės atgavimą 1918 m. Tada, studijuoda
mas Rusijoje, jis jau registravo, kur tik 
prieidamas, rusų išvežtus iš Lietuvos me
no kūrinius, kad vėliau galėtų juos su
sigrąžinti į Lietuvą. Mane vis stebina, 
kaip tvirtai tie kultūriniai ir visuomeni
niai darbuotojai tikėjo Lietuvos laisve. Jie, 

įdomu palyginti tų ir dabartinių laikų 
kostiumus arba net su Australijos opera. 
Nustojusi dainuoti p. Galaunienė važinė-

besimokydami įvairiuose rusų mokyklo
se bei universitetuose, jau rimtai svarstė 
ir planavo, kaip galės padėti Lietuvos

P. Galaunės ir K. Bizausko memorialinės lentos prie Galaunių namo.

Galaunė buvo tas žmogus, kuris pirma
sis sistematiškai suklasifikavo lietuvių 
liaudies meną. Tarp apie tuzino jo iš
leistų knygų mums gal labiausiai ir yra 
žinoma Pauliaus Galaunės „Lietuvių 
liaudies menas“, išleistas 1930 m. - Vytau
to Didžiojo metais. Žinoma, vėlesniems 
menotyrininkams buvo jau žymiai leng
viau toliau nagrinėti šioje srityje. Jis taip 
pat rašė ir spausdino savo darbus lenkų, 
rusų ir prancūzų kalbomis.

Ką iš jo darbų mes matome muziejuje? 
Ogi puikiai suorganizuotas nuotraukas iš 
tų laikų: įvairių komitetų, komisijų, daug 
to meto meno pasaulio įžymybių, o taip pat 
ir vyriausybės žmonių. Kaip įdomu tas 
garsenybes pamatyti esančius dar pačioj 
jaunystėj! Matome ir jo paties grafikos 
darbus irkitų grafikų rinkinius, matomnet 
ir lenkų dailininkų darbus, ypač jei jie 
susiję su Vilnium ir Lietuva. Matome 
didžiulę biblioteką jo darbo kambaryje, 
kuri iš tikrųjų tėra tik dalis jo bibliote
kos, nes likusiom knygom trūksta lėšų, 
reikalingų spintų ar lentynų įtaisymui. Čia 
tai man buvo tikras rojus, nes p. Kazimie- 
ros Galaunienės dėka galėjau ta biblio
teka pasinaudoti. Kas liečia liaudies me
ną, kaip aš pati patyriau, Galaunės bib
lioteka šioje srityje yra turtingesnė ir už
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto ir 
už Vilniaus dailės akademijos bei Moks
lo akademijos bibliotekas. Galbūt dėl to, 
kad Galaunė’ buvo ne tik didelis bibliofi
las, bet ir kolekcionierius. Jis viską rinko, 
kaip pats sakė „ne tik sau, bet ir savo 
tautai!“

Kam įdomu teatro gyvenimas, tas ga
li paganyti akis operos solistės Adelės 
Nezabitauskaitės - Galaunienės kamba
riuose. Ten, be įdomaus interjero, daug 
nuotraukų iš operų, kuriose p. Galaunienė 
dainavo vyriausias koloratūrinio soprano 
partijas. Aišku, tai kostiumuotos figūros ir

A. ir P. Galaunių namai Vydūno Alėjoje 2, iš kiemo pusės.

tos garsių lietuvių dailininkų paveikslais, 
spintos pilnos gaidų, o taip pat ir šeimos 
nuotraukų, papildytų iki šių dienų. Taip 
jau atsitiko, kad žiūrėdama į tas šeimos 
nuotraukas, aš neatpažinau dukters Da
lios, savo mokslo draugės, dabar gy
venančios Amerikoje.

Kam įdomu politika, gali pasidairy
ti po diplomato Kazio Bizausko memo
rialinius kambarius, nes jis su šeima gyve
no tame pačiame name. Bizauskas buvo 
Nepriklausomybės Akto signataras, Sei
mo narys, švietimo ministras, o vėliau, 
būdamas diplomatinėje tarnyboje, ats
tovavo Lietuvą įvairiuose kraštuose. Už 
tautinę veiklą sovietų sušaudytas 1941 m. 
Daug nuotraukų, pažymėjimų, atžymėji- 
mų ir monografija „Kazys Bizauskas“, 
parašyta jo žento prof. Prano Zundės.

Visas dviejų aukštų muziejus, buvęs 
Galaunių namas, dabar yra valstybės 
išlaikomas, bet tvarkomas, kaip jau 
minėjau, iš meilės jo antrosios žmonos 
Kazimieros Galaunienės. Jos pasišven
timas yra nepaprastas ir ji su meile kiek
vienam ateinančiam atvers duris ir mielai 
aprodys visą muziejų.

Viešėdami Kaune, užsukite ir į 
skulptoriaus Juozo Zikaro muziejų, kuris 
įkurtas irgi Žaliakalnyje, jo gyvenamojo 
namo studijoje, Zikaro g-vė 3. Muziejus 
taip pat prižiūrimas iš meilės, nes juo 
rūpinasi skulptoriaus duktė Alytė Zika
raitė. Mums šis muziejus dar ir tuo įdo
mus, kad Melbourne gyveno ir dirbo Juo
zo Zikaro sūnus, taip pat skulptorius 
Teisutis Zikaras. Norint čia pakliūti, rei
kia irgi pasiskambinti tel. 22 32 05.

Kaip ir galima tikėtis, tėvo ir sūnaus 
darbai labai skiriasi, nors sūnaus tėra 
eksponuojami tik pirmieji studentiniai 
darbai. Muziejuje, kuris yra mažiausias iš 
visų mano aprašytųjų, mes matome rea
listo skulptoriaus darbų eskizus bei pro
jektus. Daug Zikaro skulptūrų yra tapu
sios tarynim mūsų visų nuosavybe, ta
rytum tautiniu simboliu. Kas nežino jo 
skulptūros „Knygnešys“, o ką jau bekal
bėti apie Kauno Karo muziejaus sode
lyje aukštai stovinčią „Laisvės“ statulą, 
prie kurios, kaip vyko anksčiau, taip ir 
dabar tebevyksta minėjimai, pagerbimai

bei demonstracijos. Čia 1989 - 90 metais 
taip pat rinkosi minios žmonių, reika
laujančios laisvės Lietuvai, nors tos statu
los jau nebuvo. Ji 50 metų sovietų buvo 
pašalinta kaip pavojingas simbolis,

K. Galaunienė (apie 1978 m.).
Nuotraukos P, Ropytės 

uždegantis masines patriotines aistras. 
Be ,Laisvės“ statulos, Karo muziejaus 
sodelyje Nežinomo kareivio kapas taip 
pat papuoštas Juozo Zikaro reljefu „Už 
tėvynę“. 1944 metais Juozas Zikaras, po 
stiprių tardymų ir reikalavimų, nusižudė, 
būdamas tik 63 metų. Sunkus ir tragiškas 
buvojo gyvenimo kelias: nuo piemenavi
mo ir bemavimo iki Vilniaus meno 
mokyklos ir Petrapilio meno akademijos. 
Reikėjo vienam grumtis su vargu, badu ir 
įvairiausiais nedatekliais. Tačiau tvirta 
valia įveikė visus sunkumus. Be abejo, 
ištvermė jam padėjo įkopti į intelektualų 
gyvenimą, bet talentas ir darbas iškėlė jį į 
pirmaujančius nepriklausomos Lietuvos 
skulptorius.

Nors muziejus mažas, bet jaukus ir 
atkuria tą atmosferą, kurioje skulptorius 
dirbo. Eksponuojami ne tik eskizai ir žy
mių žmonių biustų modeliai, bet ir 
nuotraukos, jo apdovanojimai ir medaliai, 
suteikti Lietuvos prezidento. O taip pat ir 
jo varstotas, peiliai, kaltai ir pjūkleliai, 
kurie stovi nebenaudojami, liudijantys 
didelius darbus didelio menininko.

Ir visi šie lobiai - jums. Tik ateikite ir 
pamatysite.

Dail. ADA
SUTKUVIENĖ

- grafika
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Atsisveikinom sn Mons. John Thomas Meaney

Vasario 1 dieną (sekmadienį) 10.30 vai. St. Marys Katedroje mieste, mirties 
metinių proga, bus atnašaujamos šv. Mišios uža.a. Juozo Maksvyčio 
vėlę. Kviečiame visus, prisimenančius a.a. Juozą Maksvytį,apsilankyti 
pamaldose. X. Šeima

Didelis lietuvių draugas ir globėjas 
St. Joachim's buvęs parapijos klebonas 
mons. Meaney, kaip buvo išsireikšta (mi
rė j'bom to eternal lifė'gruodžio 29 dieną. 
„Little Sisters of the Poor“ globoje 
Randwicko pensionate., Sydnėjuje.

Kai lietuviai buvo nepriimami kitose 
bažnyčiose, kun. Petro Butkaus pastan
gomis, buvo gauta St. Joachims bažnyčia 
Lidcombe priemiestyje, arti geležinkelio 
stoties. 1963 metais Tautos šventė jau bu
vo atšvęsta šioje bažnyčioje ir nuo to 
laiko, mons. Meaney globoje, lietuviai 
naudojosi šia bažnyčia ir parapijos sale. 
Jokio mokesčio už bažnyčią mokėti 
nereikia. Už bažnyčią eina viena rinklia
va, kiek jos bebūtų ir to pakanka.

1991 m. mons. Meaney išėjo į pensi
ją, bet kurį laiką dar pasiliko šioje parapi
joje prie naujo klebono kun. Norman 
Grady. Lietuviams pradėjus naudotis šia 
bažnyčia, buvo tik maži vargonėliai - 
fisharmonija. Mons., išgirdęs skambias 
lietuviškas giesmes, iš Italijos nupirko 
vargonus už 75 000 dolerių, kad lietuviš
kos giesmės didingiau skambėtų. Per 
lietuviškas pamaldas pats visada sėdė
davo bažnyčioje ir kalbėdavo rožančių. 
Apie šį šventą kunigą reikėtų parašyti ne 
straipsnį, bet storą knygą. Buvo gimęs 
1910 m. liepos 27 dieną. Kunigu įšventin
tas 1934 m. lapkričio 24 d. Sausio 2 dieną 
už mons. Meaney vėlę, dalyvaujant virš 
šimto kunigų ir vyskupų šioje parapijoje.

A. t A. Henrikas Meiliūnas 
1917.05.10 - 1997.12.22

Gruodžio 22 dieną, po ilgos ligos, 
žemišką kelionę Alma Nursing namuose, 
tarp svetimų, užbaigė Henrikas Meiliūnas.

H. Meiliūnas gimė bolševikinės revo
liucijos metu Rusijoje, Sibire, kur prieš I- 
ąjį pasaulinį karą buvo ištremta jo motina. 
Henriko tėvas tarnavo Baltojoje caro 
armijoje ir, pakliuvęs į bolševikų rankas, 
buvo sukapotas kardais.

1921 - 22 metais, pasibaigus revoliu
cijai, Henriko motina Elena su mažame
čiu sūneliu grįžo į Lietuvą - buvo iškeisti į 
Lietuvos komunistus, kurie veržėsi į Ru
siją kurti „rojaus ant žemės“. Tiek moti
nai, tiek sūnui reikėjo mokytis lietuviškai. 
Motina Elena vėliau ištekėjo už našlio 
Romualdo Zenkevičiaus ir ati
darė daug kam iš vyresniosios kartos

gedulingas mišias atlaikė Australijos 
kardinolas, Sydnėjaus archivyskupas 
Edward Bede Clancy. Po pamaldų 
bažnyčioje, palaidotas Rookwoodo ka
puose, kunigams skirtame lopelyje, kur 
nėra antkapių, o tik kukli cementinė 
plokštelė su mirusio pavarde ir gimimo 
bei mirimo datomis. Kapuose laidojimo 
apeigas pravedė tik parapijos klebonas 
kun. Norman Grady, dalyvaujant grupei 
lietuvių, australų ir šeimos narių. Pagal 
mūsų tradicijas, laidotuvės kapuose buvo 
labai kuklios. Be abejo, tik tokių Velionis 
monsinjoras ir pageidavo. Ilsėkis ramybė
je, Viešpaties globoje, geraširdi kunige. 
Pasigesime tavo tėviškos globos ir meilės 
lietuviams. A. Kramilius

žmonių Kaune žinomą „Gražinos“ mo
terų kirpyklą. Henrikas, baigęs Jėzuitų 
gimnaziją, įstojo į Karo mokyklą ir iš ten 
išėjo su leitenanto laipsniu.

1940 metais, Rusijos raudoniesiems 
okupavus Lietuvą, Zenkevičių šeima 
įtikino okupantus, kad jie turi vokiško 
kraujo savo venose ir buvo išleisti į Vo
kietiją. Taip išvengė antros deportacijos į 
Sibirą. Jaunas Henrikas buvo paimtas į 
vokiečių kariuomenę ir ėjo sargybas 
Berlyne. Po atentato prieš Hitlerį, buvo 
įtartas priklausymu prie pasikėsinusių į 
Hitlerio gyvybę grupės, Gestapo areštuo
tas ir pasodintas į kalėjimą. Tik vėliau, 
at vykus žmonai Onai su mažamete dukrele 
Lėta, buvo išleistas iš kalėjimo.

Pasibaigus karui, 1949 m. Meiliūnų 
šeima atvyko į Australiją ir atliko darbo 
sutartį Devonporte, Tasmanijoje. Vėliau 
persikėlė į Sydnėjų ir su šeima apsigy
veno Canterbuiy priemiestyje. Pamėgęs 
krepšinio sportą dar Lietuvoje, Tasmani
joje žaidė krepšinį North West koman
doje ir buvo jos kapitonu. Sydnėjuje dirbo 
klubo „Kovas“ valdybos pirmininku.

Gruodžio 29 dieną Henriko palaikai 
buvo sudeginti Woronora krematoriume. 
Religines apeigas atliko kun. Pius Jones, 
SM, priklausantis Maristų kongregacijai. 
Atsisveikinimo žodį angliškai tarė A. 
Kramilius ir lietuviškai sugiedojo Libera 
Me Domine.

Liūdesyje liko pirmoji žmona Ona, 
dukros Lėta Kramilienė, Akvilina Mei- 
liūnaitė, Dalia Miller, sūnus Algis su 
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šeimomis ir antroji žmona Agnė Lukšytė - 
Meiliūnienė su sūnum dr. Hariu Lukša.

Po audringos žemiškos kelionės linki
me tau, Henrikai, surasti nesibaigiančią 
laimę ir ramybę Amžinybėje, kurios 
ieškojai šioje žemėje. Ilsėkis ramybėje.

AVK

A.a. Antanas Viknins
Ir vėl mirties angelas apsilankė Ho- 

barte - 1997 m. gruodžio 9 dieną po ilgos 
ligos mirė Antanas Viknius.

A.a. Antanas gimė Kaune 1917 m. 
liepos 30 dieną. Sulaukęs dvidešimties 
metų įstojo į Lietuvos kariuomenę. Vė
liau išėjo į atsargą puskarininkio laipsniu. 
Karo metu tarnavo Speer legione sunk
vežimių vairuotoju. Karo pabaigą sulau
kė Paryžiuje, vėliau persikėlė į anglų zo
ną Vokietijoje ir apsigyveno DP stovyk
loje Homeburgo miestelyje, kur dirbo 
vairuotoju UNRRA'os organizacijoje. 
Žmona su maža dukrele liko Lietuvoje.

Į Australiją su broliu Jonu, žuvusiu 
Darvine didžiojo ciklono metu, Antanas 
atvyko pirmuoju transportu. Privalomo 
darbo prievolę atliko šiaurės Tasmanijos 
Railton miestelyje, „Goliat“ cemento 
gamykloje. Ten susipažino su australiete 
Beverly ir įsimylėjo, bet kadangi žmona 
dar buvo gyva Lietuvoje, vesti negalėjo ir 
Beverly ištekėjo už jo draugo Henriko. 
Baigęs sutartį Antanas persikėlė į Hobar- 
tą, pasistatė namą ir dirbo namų dažyto
ju. Mirus žmonai Lietuvoje, vedė imig
rantę mergaitę iš Škotijos.

A. f A. Eugenijui Baueriui, 
pabaigusiam ilgą gyvenimo kelionę, nuoširdžią užuojautą reiškiu žmonai 
Natalijai, sūnui Viktorai ir dukrai Ingridai su šeimomis.

Elena Jonaitienė

A. f A. Ernestui Matulioniui
mirus, jo žmonai Marcelei Matulionienei reiškiame gilią užuojautą.

Soc. Globos Moterų D-ja Melbourne

Barbora Radvilaitė - tarp 
legendinių pasaulio moterų 
Tarptautiniam projektui1'Legendinės 

moterys; kuriame dalyvauja 185 pasaulio 
valstybės, Lietuva pristatė Barborą Rad
vilaitę. 16-ame amžiuje gyvenusią Lie
tuvos didžiąją kunigaikštienę ir Lenki
jos karalienę Lietuvos nacionalinė komi
sija pasirinko iškiliausia tautos atstove. 
Nacionalinės komisijos pirmininkas, Lie
tuvos dailės muziejaus direktorius Ro
mualdas Budrys spaudos konferencijoje, 
pristatydamas Jungtinių Tautų remiamą 
projektą, sakė, kad jis susideda iš keturių 
dalių. Bus išleista knyga "Gražiausios 
moterys pasaulio istorijoje", apie jas 
sukurtas filmas, sudarytas katalogas bei 
surengta tarptautinė paroda. Paroda bus 
atidaryta New York'e ir ja galės išvysti 
visų projekte dalyvaujančių valstybių 
gyventojai. Tikimasi, kad Lietuvą paroda 
pasieks apie 2000 metus. Pasak R. Bud
rio, Lietuvoje apie Barborą Radvilaitę 
bus išleista knyga, kurią tikriausiai rašys

Bėgant metams, Beverly paliko našle, 
taip pat mirė ir Antano antroji žmona. 
Pašlijus sveikatai, Beverly, jau našlė, 
prižiūrėjo Antaną. Šiek tiek pagerėjus 
sveikatai jis nuvyko į Lietuvą, aplankė 
dukrą.

Po poros metų Antano sveikata vėl 
pablogėjo ir nei Beverly globa, nei dakta
rai jam jau nebegalėjo pagelbėti. Lietu
voje paliko dukrą Reginą, o Australijoje 
dukras Katriną, Barbarą ir anūką Darių.

Gedulingas mišias už Antaną šv. 
Teresės bažnyčioje atlaikė klebonas Ter
ry Bowman. Į bažnyčią, prie tripalve 
apdengto karsto, susirinko apie ketu
riasdešimt a.a. Antano draugų ir pažįsta
mų. Atsisveikinimo žodžius pasakė ALB 
Hobarto Apylinkės pirmininkas Ramūnas 
Tarvydas, mišių skaitymus atliko Judy 
Tarvydienė. Liūdnai skambant vargo
nams visi įsijungė į lietuviškas ir angliš
kas giesmes. Mišioms pasibaigus visi 
sugiedojo Lietuvos Himną.

A.a. Antanas palaidotas Hobarto sri
ties kapinėse Kingstone, kur jau ilsisi 
keletas lietuvių. Prie kapo susirinko 11 
žmonių. Kunigas Terry Bowman paskai
tė laidojimo maldas ir pasimeldę visi 
užpylėme ant karsto po saujelę žemės. 
Beverly užpylė saujelę žemės, kurią 
Antanas parsivežė iš Lietuvos.

Toli nuo tėvynės, šaly, kur radai 
prieglobstį prieš daugelį metų ir kuri 
dabar liko antrąja tėvyne, ilsėkis ramy
bėje, Antanai.

S. Augustavičius

Vilniaus Universiteto Lietuvių literatū
ros katedros profesorė Viktorija Daujo
tytė ir Lietuvos istorijos instituto direk
torius Antanas Tyla, sukurtas filmas. 
Šiemet projekto įgyvendinimui Kultūros 
ministerija skyrė 20 000 litų, kitiems 
metams -60 000 litų. (BNS)
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Lietuvių centrai dėdės Šamo žemėje
Jurgis Janušailis

Dėl įvairių priežasčių netekus tėvy
nės ir atsiradus svetimose šalyse, be 
abejo, kiekvieną paliečia skaudūs 
išgyvenimai.

Tą patyrė pirmosios imigrantų kar
tos, tą išgyvenome ir mes, okupantų 
išblokšti iš tėvynės Antrojo pasaulinio 
karo metu.

Tačiau įsigilinus į tėvynės netekusių 
gyvenimą, pajunti, kiek daug pastangų 
tie „benamiai“ padėjo, kad sudaryti 
bent kiek panašesnes gyvenimo ir veik
los sąlygas kaip tėvų žemėje.

Įsigilinus į JAV lietuvių gyvenimą, 
tenka tik stebėtis, kiek pirmieji imi
grantai, be mokslo, bet tvirti fiziškai, 
sunkiausius darbus dirbdami, iš labai 
kuklių savo uždarbių didesniuose JAV 

t miestuose susitelkė į parapijas, sukūrė
J nuostabius lietuviškus centrus, vien

Čikagoje pastatė 13 gražiausių bažny- 
I čių, įsteigė prie jų parapijines mo- 
L kyklas, sales, ir daugelį metų lietuviai 
j tuose centruose išlaikė lietuvybę - 

lietuviškas pamaldas, mokyklas, cho
rus, organizacijas. O visoje Amerikoje 
lietuviai pastatė virš 150 bažnyčių, 
įkūrė lietuviškas parapijas, kurių vei
kla dar ir šiandien tebėra gyva.

Žinoma, laikas daro savo. Čikagoje 
beturime gal tris dar šiek tiek eg
zistuojančias lietuviškas parapijas. Net
gi jau yra nugriautų lietuvių statytų 
bažnyčių. Tai, žinia, labai skaudu, bet 
likimas daro savo.

Kai maždaug prieš penkiasdešimt 
metų Amerikon suvažiavo antroji 
lietuvių banga, prasidėjo naujas gy
venimas. Naujieji atvykėliai, tiesa, tuoj 
ėmė kurti savas organizacijas, bet 
naudojosi jau esančiomis parapijomis, 
bažnyčiomis, salėmis.

Laikui bėgant ir suvažiavus dauge
liui lietuvių, kilo ir naujos idėjos. 
Čikagoje įsikūrė tėvai jėzuitai. Kuk
liuose nameliuose, tačiau jų svajonė 
buvo įkurti jėzuitų centrą, įsigyti na
mus, kurie tarnautų lietuviams, jauni
mui, organizacijoms.

Taip šią mintį įgyvendinti buvo 
pasiryžta prieš keturiasdešimt metų. 
Kai entuziastų visuomenininkų ir tėvų 
jėzuitų projektas ryškėjo, tuoj kilo ir 
kritiškų pastabų, esą tokio centro 
nereikia. Be to, tuomet lietuvių centras 
buvo Bridgeportas, kuriame senosios 
emigrantų kartos jau buvo pastatyta 
graži salė, gražūs namai.Tuo tarpu jė
zuitų projektuojamas Jaunimo centras 
buvo gana toli nuo Bridgeporto. Taigi 
abejojo kritikai ar verta taip toli kurtis. 
Bet idėja nugalėjo abejones. Tėvai 
jėzuitai ėmėsi darbo. Architektas Jonas 
Mulokas paruošė gražų Jaunimo cen
tro projektą, inžinierius Jonas Stankus 
tapo centro statytoju. Buvo įsigytas 
didelis žemės sklypas geroje, susisie
kimo prasme patogioje gatvės vietoje. 
Prieš keturiasdešimt metų dalyvaujant 
visuomenei, projekto vykdytojams, 
tėvams jėzuitams, buvo prakasta žemė 
ir padėti pamatai Jaunimo centro staty
bai. Netrukus remiantis visuomenės 
parama ir tėvų jėzuitų ryžtu išaugo 
didingi, gražūs Jaunimo centro rūmai 
su jėzuitų vienuolynu, koplyčia, gražia 

sale, daug kambarių. Taigi jau turime 
Jaunimo centrą. Jame tuoj užvirė ir 
tebeverda nuostabiai graži kultūrinė ir 
visuomeninė veikla. Čia vyksta mi
nėjimai, šventės, koncertai, baliai. įvai
rių organizacijų susirinkimai, operos 
repeticijos, ansamblių veikla. Čia daug 
metų veikia lituanistinė pradžios ir 
aukštesnioji mokyklos. Lietuvių ty
rimo centras, čia šeštadieniais mokosi 
virš šimto mokinių. Žodžiu Jaunimo 
centras ir dabar, sąlygoms keičiantis, 
lieka lietuviškoji širdis, karštai pla
kanti lietuvybės išlaikymui.

Kaip tik dabar Jaunimo centras ir 
švenčia savo veiklos gyvavimo ke
turiasdešimtmetį. Švenčia su pri
deramomis iškilmėmis, paminėjimu, o 
Jaunimo centro administravimu dabar 
jau rūpinasi visuomenės rinkti atstovai 
- taryba ir valdyba, kurioje darbuojasi 
dar daug energingų žmonių. Jaunimo 
centras dar daugelį metų bus reika
lingas.

Antrą, nepaprastai didingą ir labai 
reikalingą centrą turime Čikagos 
priemiestyje Lemonte. Jį pavadinome 
Pasaulio lietuvių centru. Idėja įsigyti šį 
centrą kilo prieš dešimtį metų. Tai 
viduriniosios ir jaunesniosios kartos 
lietuvių, daugumoje gyvenančių Či
kagos užmiestyje, idėja. Tam šiltai pri
tarė uolus bendruomenininkas inž. 
Bronius Nainys ir dar didelis būrys ki
tų entuziastų. Šis centras - tai buvusios 
seminarijos patalpos. Didingi pastatai, 
koplyčia, salės, keliolika kambarių, 
kurie buvo paversti į condo ir juose 
apsigyveno keliolika šeimų ar pavie
nių asmenų. Pasaulio lietuvių centras 
kaštavo irgi apie milijoną dolerių. Ta
čiau tai nenugąsdino iniciatorių, jie 
rado finansinius šaltinius, organizavo 
visuomenę, gausius aukotojus, rėmėjus, 
kurie per visą dešimtmetį remia centro 
išlaikymą ir, be abejo, jo įsigijimą. O 
kai buvo nutarta tą centrą pirkti, lietu
vių spaudoje taip pat netrūko aštrios 
kritikos, netgi kaltinimų, kad norima 
sunaikinti Jaunimo centrą. Tokie 
būkštavimai nepasitvirtino. Jaunų 
žmonių ryžtas įveikė abejones. Dabar 
turime tikrai labai gražų ir svarbų 
Pasaulio lietuvių centrą, dėl kurio 

'pavadinimo dar ir dabar „pabur- 
čiaujame“.,

Pasaulio lietuvių centre veikia ka
talikų misija, Maironio lituanistinė 
mokykla, vaikų darželis, naudojamasi 
keliomis salėmis. Čia kiekvieną sa
vaitgalį ir net savaitės viduryje vyksta 
įvairiausi renginiai - organizacijų 
susirinkimai, banketai, pobūviai, kon
certai, meno parodos, ruošiamos ge
gužinės, sekmadieniais vyksta pa
bendravimas prie vaišių. Renginiais su 
dideliu būriu talkininkų rūpinasi 
darbščioji renginių komisijos pirmi
ninkė Bronė Nainienė.

Centre besilankantys svečiai ren
giniuose pasivaišina lietuviškais val
giais. Čia ruošiami ir švenčių minė
jimai, įvairūs simpoziumai, kon
ferencijos. Žodžiu, Pasaulio lietuvių 
centre vyksta nuostabiai graži ir 
lietuvybės išlaikymui labai svarbi 
veikla.

Taip pat čia turime meno muziejų, 
jame vyksta dailės parodos, bingo.

Nuoširdi padėka tėvynainiams Australijoje

Australija toli nuo Lietuvos, tačiau 
mums, leipalingiečiams, pietinės Lietuvos 
dzūkams, ji artima ir miela. O padarė ją 
tokią mūsų tėvynainiai Australijoje ir jū
sų laikraštis .„Mūsų Pastogė“, kurį mums 
siunčia Antanas Laukaitis. Be to, A. 
Laukaitis dar atsiuntė, per kitus perdavė, o 
taip pat ir pats atvežė virš ĮOOO-čio 
įvairiausių dalykų mūsų plataus profilio 
10-ties patalpų Leipalingio vidurinės 
mokyklos kraštotyros muziejui ir ge
ografijos kabinetui, kaip pvz. du bume
rangus, nuostabius koralus iš Didžiojo 
Barjerinio rifo. O šiais metais gavome jo 
visus Australijos, JAV, Lenkijos. Lietu
vos ir kitų šalių spaudoje atspausdintus 
straipsnius. Ypač vertingi jo straipsniai - 
kova už lietuviškas pamaldas Seinų - 
Suvalkų krašte, Lenkijoje.

Mūsų muziejaus .Įžymieji kraštiečiai“ 
kambaryje yra jo tėvo, irgi Antano Lau
kaičio, Leipalingio vaistininko, visuo
menės veikėjo, kovotojo už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę, mirusio 1935 
m. Leipalingyje ir tėvo brolio įžymaus 
prelato Juozo Laukaičio, mirusio 1952 m. 
tremtyje, Vladimiro kalėjime, stendai.

Muziejuje parodoma Australijos 
lietusių pagalba Lietuvai, jų visuomeninė 
ir sportinė veikla, dalyvavimas 3-čiose. 4- 
tose ir 5-tose Pasaulio lietuvių sportinėse 
varžybose. Čia pat vėliavos, kurias nešė 
Australijos lietuviai per 4-tąsias ir 5-tą- 
sias Pasaulio lietuvių sporto varžybas. 
Eksponuojami apdovanojimai, išleisti 

savas įstaigas čia turi Lietuvių fon
das, „Pasaulio lietuvio“ redakcija, 
anksčiau čia savo įstaigą turėjo ir Pa
saulio lietuvių bendruomenė.

Taigi, kaip matome, ir Pasaulio lietu
vių centras atlieka didelę lietuvybės 
išlaikymo misiją, ir visi įsitikino; kad 
toks centras buvo labai reikalingas.

Prie šių centrų tektų priskirti ir St. 
Baizeko kultūros muziejų, kuriame taip 
pat vyksta įvairūs renginiai, taip pat 
tebeveikia Šaulių namai, kuriais nau
dojasi įvairios organizacijos.

Kaip matome, lietuviai dar tebėra 
pajėgūs išlaikyti tokius kultūros cen
trus, o kultūrinė veikla JAV lietuvių 
telkiniuose tebėra nuostabiai gyva. 
Kiek laiko dar ištversime? 

?

leidiniai, knygos. Stenduose ir vitrinose 
supažindinama ir su Australijos lietuvių 
skautų veikla: nuotraukos, spaudos lei
diniai. stovyklų leidiniai, emblemos, vim
pelai, pašto ženklai ir kt.

1997 m. rugsėjo 1 dieną geriausi sep
tyni mūsų mokiniai (pernai trys) gavo 
Antano Laukaičio premiją JAV doleriais 
(po 20 ir 10 dolerių). Gi mokyklos direk
torė gavo komandoro Algio Dičiūho 150 
Australijos dolerių neturtingiems moki
niams paremti. Mokyklos bendrabučio 
mokiniai (neturtingi) gavo A. Savicko 
pasiųstą Sydnėjaus Rožančiaus būrelio 
siuntinį su drabužiais ir avalyne. Mokyk
los ir mokinių vardu visiems nuoširdi 
padėka. Be to, nuoširdžiausias ačiū už 
pagalbą muziejui Antanui Laukaičiui ir 
pertiškiams Alfonsui ir Emilijai Čižei- 
kams ir Gediminui Patupui, mačiusiam 
liepos mėnesį mūsų muziejų ir jo varganą 
padėtį.

Kviečiame mielus tėvynainius, atvy
kusius į Lietuvą, aplankyti ir mūsų muzie
jų, pamatyti, ką per 40 metų (rugsėjo mė
nesį jam sukako 40 metų) į jį atnešė 
mūsų mokiniai ir kiti asmenys, pvz. vien 
tik akmeninių kirvukų čia rasta 43, yra ir 
unikumų, pvz. į smaigalį platėjantis 75 cm. 
ilgio 9-11-to amžiaus jotvingių kalvijas 
(1000 metų senumo), ištrauktas Metelių 
žvejų žiemos metu iš po Snaigyno ežero 
ledo: Sabonio ūgio ąžuolinė nežinomo 
autoriaus šv. Agotos, saugotojos nuo gais
ro. statula, išbuvusi daugelį metų virš šv. 
Agotos koplyčios Leipalingyje; Lei
palingio apylinkės Mizarų astroblemos 
meteoritas; lietuviška Žana d'Ark - Emi
lija Pliaterytė, pagaminta Kaukaze, Je
revane armėno Ašoto Sarabianno iš balto 
marmuro specialiai mūsų muziejui. 
Muziejus atlieka didelį patriotinį darbą. 
Tai rodo jaudinantys įrašai atsiliepimų 
knygose.

Algirdas Volungevičius, 
muziejaus vadovas nuo 1957 m.

Muziejaus adresas: Druskininkų 1, 
4575 Leipalingis, Lazdijų raj., Lietuva. 
Bttel. (8-268) 57 202.
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INFORMACIJA
Popietė Sydnėjaus lietuviams

Pranešame, kad sekmadienį, 1998 m. sausio 18 d., 2 vai. po pietų 
Lietuvių namuose Bankstowne Tėvynės sąjungos Sydnėjaus skyrius ruošia po
pietę, kurioje bus aptarta

Prezidento rinkimų eiga ir rezultatai.
Kalbės Vytautas Doniela ir kiti. Po pranešimų - diskusijos. Visi maloniai kvie

čiami apsilankyti. Tėvynės sąjungos Syd. sk. valdyba

Pranešimas vyresniesiems tautiečiams
Asmenys virš 70 metų amžiaus, gyvenantys Bankstowno ir Canter

bury municipalitete, kurie gyvena savuose namuose, bet jau nepajėgia 
patys save prižiūrėti, apsitarnauti, kaip, pavyzdžiui, maudytis, palaikyti 
asmeninę higieną, nuvykti pas gydytoją, pasigaminti sau maistą ir pan., 
dėl pagalbos ir patarnavimo gali kreiptis į Multicultural Aged & Disabi
lity Support Services Inc. (CMADSS). Kreiptis reikia pas Niną Tsako- 
mas, 19 South Pde., Campsie, NSW 2194. Tel. 9718 6199 arba į Sydnėjaus 
lietuvių moterų socialinės globos moterų draugijos pirmininkę Juliją 
Lašaitienę tel. 9743 4118, kuri jums smulkiai išaiškins kaip visus šiuos 
klausimus galima išspręsti.

Ši paliegusiems valstybės skiriama parama yra suteikiama visų tau
tinių bendruomenių žmonėms, taigi, mieli tautiečiai, nesidrovėkite pra
šyti šios paramos, tuo labiau, kad ją tikrai esate užsitarnavę.

Giminės arba kaimynai, žinantys kam reikalinga tokia pagalba, gali 
šiuos žmones rekomenduoti.

Patarnautojos - slaugytojos, kurios jus lankys namuose, kalba lietu
viškai ir angliškai.

Prašykite, jūs esate užsitarnavę;, tokią pagalbą.
Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos moterų draugija

Dėmesio! Sydnėjaus "Dainos" choro nariams
Šių metų pirmoji "Dainos” choro repeticija įvyks vasario 6 dieną - pirmąjį, 

mėnesio penktadienį, 7.30 vai. po pietų Lietuvių Namuose, Bankstowne.
Prašome visus choristus punktualiai dalyvauti! Choro Valdyba

Atvyksta koncertuoti jauni svečiai iš Lietuvos
Vasario 3 dieną į Sydnėjų atvyksta Panevėžio ansamblis "Pynimėlis", sudarytas iš 

labai jaunų, bet jau išgarsėjusių Europoje, ansambliečių, kurie vasario 5 dieną (ketvir
tadienį) 7 vai. vakare Lietuvių Namuose, Bankstowne, mus linksmins DAINŲ - 
MUZIKOS - ŠOKIŲ KONCERTO metu. Bilietų kaina bus pranešta vėliau. Plačiau 
apie šį ansamblį žiūr. šio "M.P." nr. .4-tame psl.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Naujos videokasetės
Jau gautas 45 minučių trukmės spalvotas dokumentinis filmas "Kuršių Nerija" 

(autorius Arvydas Barysas). Kasetės yra dviejų rūšių: lietuviškai ir angliškai ("The 
Couronian Spit"). Filmas pasakoja apie Kuršių Nerijos susidarymą, jos gamtos grožį 
ir šio krašto žmonių gyvenimą. Vokišką filmo variantą įsigijo ir rodo Vokietijos TV. 
Kasetes galima gauti Sydnėjaus Lietuvių Klubo bibliotekoje (vedėjas B. Stašionis). 
Kasečių bus galima įsigyti ir Canberroje bei Adelaidėje per Vasario 16 minėjimą.

Netrukus numatoma gauti to paties autoriaus trumpą video juostą apie Liaudies 
buities muziejų Rumšiškėse. Filme rodomos senosios sodybos ir jų vidus iš Žemaiti
jos, Aukštaitijos, Suvalkijos ir Dzūkijos.

Tikimės, kad netrukus galėsime pranešti, kur ir kaip galima įsigyti Lietuvoje 
populiarų 40 dalių (28 valandų trukmės) TV serialą "Giminės" "M.P." inf.

Ieško
Iš Sibiro grįžęs tremtinys, kilimo iš Leipalingio valsčiaus, ieško savo giminaičio 

VAILIONIO ANTANO (sūnus Juozo), kuris gyveno ar gyvena Melbourne.
Rašyti: Boleslavas Medonas, Baltų prosp. 167 - 26, LT-3021 Kaunas, 

Lietuva - Lithuania.

Nori susipažinti
Žavi, jauna, išsilavinusi našlė mielai susipažintų su Australijos lietuviu rimtai 

draugystei, o gal ir vedyboms. Galima rašyti ir anglų kalba adresu: Dalia Mišeikaitė, 
J. Janonio 9, Kėdainiai, Lietuva - Lithuania.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

f Fii nerals of Distinction-)-
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.

* Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. (02) 9708 1414, faksas (02) 9790 3233.

Klubas atidarytas 
Pirmadieniais 5 v.v. -10 JO v.v. 
Antradieniais klubas uždarytas. 
lYečiadieniais 5 v.v. -10.30 v.v. 
Ketvirtadieniais 5 v.v. -11.00 v.v. 
Penktadieniais 5 v.v. -12.00 v.v. 
Šeštadieniais 12 v. p.p. -1.00 v. nakties 

Sekmadieniais 12 v. p.p. -10 v.v.

Klubo valgykla veikia: 
šeštadieniais -12 vai. - 2 vai. popiet švediškas stalas 
(smorgasboard) ir 6 vai. - 8 vai. vakaro, 
sekmadieniais -12.30 vai. popiet - 7 vai. vakaro.

LIETUVIŠKAI KALBANTIS 
ADVOKATAS

Patariu visais juridlnals klausimais, ypatingai

• Nekilnojamo turto 
pirkimu Ir pardavimu

• Testamentų Ir palikimų

• Pinigų investavimu
• Šeimos teisės

• Civilinės ir kriminalinės 
bylos

• Verslo reikalais

Kreipkitės į Andrių Žilinską
Lukaitis Partners 

Advokatai ir Notaras 
123 Church Street 

HAWTHORN VIC 3802

Tel: (03} 9819 5515
Fax: (03) 9819 6078

Pakeliamas "Mūsų Pastogės" metinis 
prenumeratos mokestis

Kaip dauguma "M.P." skaitytojų žino, prenumeratos mokestis padengia tik 
apie pusę (šiemet 53%) leidimo išlaidų. Kitos lėšos surenkamos iš apmokamų 
skelbimų, aukų, metinės loterijos ir palikimų. Tokiai padėčiai tęsiantis, mažėjant 
atsarginiamkapitalui, o išlaidoms kylant, su apgailestavimu turime pranešti, kad 
nuo 1998 m. sausio 1 d. "Mūsų Pastogės" metinė prenumerata bus $ 50. Ati
tinkamai pakeliama prenumerata ir skaitytojams užsienyje. (Tos pačios apimties 
latvių savaitraščio prenumerata šiuo metu yra $ 80, o estų - $ 60.) Pakeliamas 
mokestis ir už "M.P." talpinamas užuojautas, kurios dabar kainuos $ 20. 
Skelbimų kaina pasilieka ta pati. Prenumeratos mokesčio pakėlimas neliečia 
skaitytojų, jau užsimokėjusių sekančių metų prenumeratos mokestį.

L.B. Spaudos Sąjungos Valdyba dėkoja "M.P." skaitytojams ir rėmėjams už 
paramą, be kurios Bendruomenės laikraštis nepajėgtų išsilaikyti.

L.B. Spaudos S-gos Valdyba
„

Mūsų Pastoge
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. ® « Redakcijos ir administracijos telefonas (02 ) 9790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
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