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Lietuvos įvykių apžvalga
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Prezidentūroje
Dabartinis Prezidentas Algirdas 

Brazauskas savo kadenciją baigs vasario 
25 d. Tą pačią dieną prezidentu bus 
prisaikdintas Valdas Adamkus. Pareigas 
jis pradės eiti vasario 26 d. Algirdas 
Brazauskas pastaruoju metu lankėsi JAV 
- se, kur sausio 16 d., kartu su JAV, 
Latvijos ir Estijos prezidentais, pasirašė 
Partnerystės chartiją.

Šiuo metu Valdas Adamkus yra išvy
kęs į JAV sutvarkyti asmeninius rei
kalus. Kartu su anksčiau ten išvykusią 
žmona Alma, Lietuvon jis grįš sausio 
28 d. Viena iš jų kelionės priežasčių į 
JAV yra Almos motinos, kuriai 94 me
tai, sveikata ir pasirūpinimas globa. 
Taip pat jie turi sutvarkyti savo Čika
goje esančių namų priežiūrą. Būdamas 
JAV, Valdas Adamkus ketina dalyvauti 
keliose JAV televizijos bei radijo lai
dose ir duoti pokalbius spaudai. Grįžę į 
Vilnių, Prezidentas su žmona kol kas 
apsigyvens valstybiniuose svečių 
namuose Jovaro gatvėje, nes prezidento 
rezidencija Turniškėse bus iš pagrindų 
remontuojama.

Valdo Adamkaus, kaip JAV piliečio, 
išrinkimas Lietuvos prezidentu rado 
nemažai atgarsio Amerikos spaudoje. 
Ta proga „The Washington Post“ 
pranešė, jog už 29 metų tarnybą JAV 
administracijoje Valdas Adamkus gaus 
apie 5000 JAV dolerių mėnesinę pen
siją. Tai apie 20 000 litų, ir ši suma yra 
beveik dvigubai didesnė už Lietuvos 
prezidento atlyginimą (apie 11 000 litų 
mėnesiui).

V. Adamkus yra pasakęs, kad JAV 
pensiją jis turbūt skirs labdarai.

Sausio mėnesį Valdas Adamkus į J AV 
vyko dar su JAV piliečio pasu, tačiau 
šitaip jau paskutinį kartą. Jis norėjo 
keliauti su Lietuvos pasu ir todėl krei
pėsi dėl vizos, tačiau JAV ambasada 
atsisakė ją išduoti, nes tuo metu jis dar 
tebeturėjo JAV pasą.

Aukso grandinės
Jei Seimas pritars Vyriausybės 

siūlymui, kadenciją baigiąs Prezidentas 
Algirdas Brazauskas bus apdovanotas 
aukščiausiais valstybės ženklais - 
Vytauto Didžiojo ordinu su aukso 
grandine ir DLK Gedimino pirmojo 
laipsnio ordinu.

Vyriausybės siūlymu Seimui, tokiais 
pat ženklais ketinama apdovanoti ir 
Vytautą Landsbergį, kuris po Kovo 11 
buvo tuomentinės Aukščiausiosios 
Tarybos - Atkuriamojo Seimo pir
mininku. Jei Seimas iki vasario 25 die
nos priims Vyriausybės siūlomas 
įstatymo pataisas, tie patys apdo
vanojimo ženklai bus suteikti ir naujai 
išrinktam prezidentui Valdui Adamkui.

Artūro Paulausko planai
Artūras Paulauskas ir jo rinkimų šta

bo narė Laima Juozaitienė nutarė var
žytis dėl.dabar atsiradusių dviejų lais

vų vietų Seime. Rinkimai vyks kovo 22 
d. Duodamas pokalbį „Respublikai“, 
Artūras Paulauskas pareiškė, kad „Sei
me vienam labai sunku. Faktiškai 
vienas Seimo narys yra niekas“. Todėl 
jis galvoja apie „organizacijos“ kūrimą, 
kuri turėtų atsirasti per kokius 3 mė
nesius ir gal pradžioje nesivadins par
tija. Artūras Paulauskas taip pat 
nepatenkintas Konstitucinio teismo 
sprendimu, kad Prezidentas negali 
pertvarkyti ministrų kabineto. Pasak 
Paulausko, tai realus Prezidento nu
šalinimas nuo valstybės reikalų. Jo 
numone, toks sprendimas dar kartą ke
lia mintį, kad reikia taisyti Konstitu
ciją.

Nauji ambasadoriai
Seimo Užsienio reikalų komitetas 

pritarė Prezidento siūlymui paskirti 
■šiuos naujus ambasadorius: Prancūzi
joje - Astą Skaisgirytę (Vyriausybės 
konsultantė užsienio politikai), Švedijai 
- Vytautą Naudužą (karjeros diploma
tas, dirbęs Paryžiuje), Čekijai - Vygintą 
Grinį (buvęs Kauno meras). Dėl Nerio 
Germano, kurį Prezidentas A. Bra
zauskas siūlė ambasadoriumi Suomi
jai, Seimo komitete iškilo kelias valan
das trukusi diskusija. Neris Germanas 
daug metų buvo vienas iš aukščiausių 
pareigūnų Lietuvos komunistų par
tijoje ir dabar tebėra įtariamas ben
dradarbiavimu su KGB, todėl kai kurie 
Seimo komiteto nariai jo kandidatūrai 
prieštaravo. Galų gale Prezidento A. 
Brazausko siūlymas balsų surinko 
pakankamai.

Šiuo metu tebėra laisva ambasado
riaus vieta Austrijoje. Stipriu kandidatu 
yra Egidijus Kūris, Tarptautinių san
tykių ir politikos mokslų instituto 
Vilniuje direktorius, tačiau jam kon
kuruoja JAV lietuvė Gintė Damušytė, 
kuri ilgą laiką ten dirbo informacijos 
apie Lietuvą specialiste, o vėliau at
vyko padėti atsikuriančios Lietuvos 
valdžiai.

Fondas
JAV prezidentas Bill Clinton prane

šė, jog 1998 metais JAV kartu su 
finansininku filantropu George Soros 
(tark: Soroš) įkurs Baltijos ir Ameri
kos fondą, kurio pagrindą sudarys 15 
milijonų JAV dolerių. Geroge Soros 
yra žinomas kaip finansiškai stiprių 
fondų steigėjas buvusiuose komu
nistiniuose kraštuose; tokių fondų tiks
las esąs remti demokratinius procesus, 
kurie palengvintų perėjimą iš „už
darosios“ į „atvirąją“ visuomenę. 
Lietuvoje jau keli metai egzistuoja jo 
finansuojamas gana turtingas Atviro
sios Lietuvos fondas, kuris remia svar
bių vakarietiškų veikalų vertimą į lie
tuvių kalbą ir leidyklų darbą apskritai.

Padėtis Klaipėdoje
Pastaruoju metu Klaipėdoje buvo 

padegta dešimt ir susprogdinti du

1923.01.15 d. suėjo 75 metai, kai Klaipėda ir aplinkinė teritorija buvo 
lietuvių sukilėlių išvaduota nuo ją užėmusių aljantų pajėgų ir prijungta 
prie Didžiosios Lietuvos. Vaizdelyje -1923 metų sukilėliai Klaipėdoje.

automobiliai. Daugumoje tai brangių 
markių mašinos įvykiai siejanti su 
ginčais tarp komercinių - mafijozinių 
grupių, kurios domisi Klaipėdos mies
to ir ypač Klaipėdos uosto kontrolia
vimu. Policija pabrėžia, kad apie to
kius nusikaltimus ji negauna jokios 
informacijos, nes kovojančios grupės yra 
nusprendusios tylėti.

Klaipėdos policijai nebegalint su
tvarkyti padėties, parama buvo išsi
šaukta iš kitur. Pavyzdžiui, sausio 21 d. 
mieste budėjo apie 300 policininkų iš 
Klaipėdos apskrities, Telšių, Šiaulių, 
net Prienų ir Pakruojo. Atidžiai stebi
mi automobiliai su Kauno ir Ma
rijampolės numeriais, kadangi tų mies
tų nusikaltėliai yra aktyviai įsivėlę į 
„ginčą dėl Klaipėdos“.

Vakarų banko bankrotas
Sausio 8 d. Klaipėdos apygardos 

teismas paskelbė bankrotą skandalais 
pagarsėjusiam Klaipėdoje įsikūrusiam 
„Vakarų bankui“. Šiuo metu banko 
skolos siekia 155 milijonus litų, o tur
tas - 90 mln. litų. Be to, bankas buvo 
išdalinęs daug keistų paskolų už virš 
100 mln. litų, kurių nesitikima atgauti.

Bylos yra iškeltos keliems banko 
vadovams. Prokuratūra taip pat tiria by
las dėl kai kurių negrąžintų paskolų; 
tiriamoji suma - apie 56 milijonai litų.

Vidurio Europos laikas
Nuo kovo 29 dienos antros valandos 

Lietuvoje laikas bus skaičiuojamas pa
gal pirmąją (Vidurio Europos) laiko 
juostą. Taip Lietuvoje laikas (Green
wich laikas plius viena valanda) buvo 
skaičiuojamas iki 1940 metų. Pirmoji 
laiko juosta dabar taikoma trylikoje 
valstybių: Norvegijoje, Švedijoje, 
Danijoje, Olandijoje, Belgijoje, Pran

cūzijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Švei
carijoje, Austrijoje, Italijoje, Lenkijoje 
ir Čekijoje.

Įvedus naują laiko skaičiavimą, šie
met laikrodžiai nebus persukami va
saros laikui. (Palyginus Lietuvą su 
Australija, po kovo 29 dienos Sydnė- 
jaus ir Melburno laikas bus tik 8, o ne 9 
valandas į priekį.) Bet rudenį Lietuva 

■ laikrodžius atsuks vieną valandą kartu 
su Vakarų Europa. Latvija ir Estija kol 
kas pasilieka prie senosios („Rytų 
Europos“) skaičiuotės, kurios iki šiol 
laikėsi ir Lietuva.

Informacija išeiviams
Vyriausybės nutarimu steigiama nau

ja tarnyba - Informacijos centras 
išeiviams, norintiems grįžti į Lietuvą. 
Sausio 21 d. Vyriausybės posėdyje 
patvirtinti šio centro nuostatai. Svar
biausias naujojo centro uždavinys - 
kaupti ir teikti informaciją apie ga
liojančius įstatymus, turinčius reikš
mės sugrįžtančių išeivių integracijai į 
Lietuvos gyvenimą, aiškinti pilietybės 
ir visus su tuo susijusius klausimus. 
Naujoji tarnyba taip pat konsultuos 
persikėlimo tvarkos, sveikatos prie
žiūros, pensijų klausimais, aiškins, kaip 
Lietuvoje galima apsirūpinti būstu, 
įsigyti žemės sklypą namo statybai, 
supažindins su galiojančia socialinių 
garantijų ir socialinės slaugos sistema, 
įsidarbinimo ir privataus verslo ga
limybėmis. Naujasis centras taip pat 
rinks informaciją apie norinčius atvyk
ti į Lietuvą, palaikyti ryšius su jau 
sugrįžusiais išeiviais, tvarkys norinčių 
grįžti ir jau grįžusių apskaitą. Centras 
bus išlaikomas valstybės lėšomis.

Parengė Vytautas Doniela
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® Trumpai iš visur
Wife

Artėjant vasario mėnesio konstitu
cinei konferencijai, kuri turės pasakyti, 
ar Australijai rekomenduojama per- 
šioganizuoti į respubliką, sausio 23 d. 
Australijos ministras pirmininkas pa
darė įdomų pareiškimą. Pirmą kartą 
ministras pirmininkas John Howard 
paminėjo, jog galbūt netinka, kad 
Australija turi dalintis savo valstybės 
galva su kitomis valstybėmis.

Iki šiol John Howard buvo tvirtas 
respublikinės santvarkos priešininkas.

Sausio 24 d. australų kilmės astro
nautas Andy Thomas su grįžtama 
amerikiečių raketa „Endeavour“ buvo 
nuskraidintas į Rusijos erdvės stotį 
„Mir“. Ten jis pakeis 4 mėnesius er
dvėje išbuvusį amerikietį astronautą 
David Wolfe, ir pats pasiliks „Mir“ 
įguloje 4 mėnesius. „Endeavour" ra
keta atskraidino į “Mir“ tris tonas įvai
rių reikmenų bei įrengimų, jų tarpe ir 
atsarginį kompiuterį. „Mir“ kompiu
terių sistema nuolat šlubuoja, tuo 
sudarydama rimtą pavojų stoties per
sonalui.

JAV prezidentas Bill Clinton;pa- 
staruoju metu pasiekęs aukštą asme
ninio populiarumo lygį krašto viduje, 
gali staiga netekti jo dėl santykių su 
įvairiomis moterimis. Jei jo kaltintojai 
įrodytų, jog prezidentas yra pataręs 
buvusiai Baltųjų rūmų tarnautojai 
Monikai Lewinsky neteisingai prisiekti 
teisme, išsiginant nelegalių intymių 
santykių su prezidentu, yra rimtas 
pavojus, kad jis gali būti pašalintas ir iš 
savo pareigų.

Sausio 20 d. Rusijos prezidentas Bo
ris Jelcinas paskyrė 55 metų amžiaus

^SKAITYTOJŲ ŽODIS
Gerb. Redaktoriau,
Nors keliais žodžiais, kiek leidžiama 

laiškų skyriuje, tebus man leista pasku
tinį kartą atsakyti į dr. A. Mauragio 
laišką 48 - me „Mūsų Pastogės“ 
numeryje.

Atrodo, kad dr. A. Mauragis kvietė 
skaitytojus išsakyti savo nuomonę, tai 
aš ir išsakiau, ir galiu užtikrinti, kad po 
šio mano laiško gavau tikrai daug 
sveikinimų iš mūsų bendruomenės 
narių ir nei vieno priekaišto. Visi, kiek 
suprantu, yra inteligentai, daugiau 
išsilavinę nei aš. Kad esu mažo moks
lo, nei gėdinuosi, nei didžiuojuosi, lik 
galiu pasakyti, kad jo man užteko čia, 
Australijoje, ir darbe, ir bendruome
nėje. Niekas niekada dėl to manęs iš 
jokių pareigų nėra atleidęs.

Dr. A. Mauragis skaito, kad aš jį 
užpuoliau, o aš skaitau, kad išsakiau 
savo nuomonę, ką ir pats dr. A. Mau
ragis ragino padaryti.

Dr. A. Mauragis tvirtina, jog nėra ga
vęs jokių pareiškimų nei iš Vatikano, 
nei iš kunigų. Tai kodėl religine tema 
jis nerašo į katalikų laikraštį „Tėviš
kės Aidai“?

O dėl to, kad su juo nekalba drau
gai, gal nereikėtų juos vadinti kvailais 
ir bemoksliais. Gerai prisimenu 1986 - 
'Mūsų Pastogė" Nr.4 1998.2.2 psl.2

generolą Anatolij Kornukov Rusijos 
karo aviacijos viršininku. Įdomu, kad 
šis generolas 1983 m. rugsėjo 1 d. 
vadovavo Sovietų sąjungos naikintuvų 
grupei, ir kad jo įsakymu buvo pašau
tas per klaidą į Sovietų sąjungos terito
riją įskridęs keleivinis Pietų Korėjos 
lėktuvas. Žuvo visi 269 lėktuvu skridę 
civiliai keleiviai. Generolas A. Komu- 
kov ir šiandien yra įsitikinęs, jog jo 
elgesys buvęs tikslus, ir kad savo įsa
kymu jis užkirto kelią kažkokiam slap
tam bandymui iššnipinėti sovietų 
gynybinius įrengimus.

kitįJįįiP'įU'

Iškilmingai sutiktas prezidento Fidel 
Castro, sausio 22 dieną popiežius Jonas 
Paulius 11 pradėjo savo vizitą Kuboje. 
Nore F. Castro ir siekia popiežiaus vi
zitą išnaudoti politiniai ir atremti 
amerikiečių formuojamą neigiamą

Kubos įvaizdį, popiežiaus pamokslai 
negali jam būti malonūs. Popiežius Jo
nas Paulius II savo pamoksluose puola 
religinį indiferentizmą, skyrybas, 
abortus, kontracepciją, o taip pat 
pabrėžia, kad Kuba turi siekti žmogaus 
teisių įgyvendinimo, ir jos piliečiai turi 
teisę laisvai išreikšti savo įsitikinimus, 
jungtis į įvairius sambūrius.

Sausio 23 d. Papua Naujoji Gvinėja 
pasirašė oficialią sutartį su Bougain
ville salos sukilėliais. Sutartis pasira
šyta Naujosios Zelandijos mieste 
Christchurch. Formalios paliaubos 
prasidės balandžio 30 d., o iki to laiko 
saloje pasiliks neginkluoti tarptautiniai 
stebėtojai. Pažadėta ir pilna amnestija 
sukilėliams, laisvi rinkimai dar šiais 
metais, formalios derybos dėl salos 
politinės santvarkos. Salos gyvento
jams vėl grąžinta teisė įsigyti pasus.

1987 metus, kai buvau apkaltintas „ka
ro nusikaltimais“. To meto Apylinkės 
valdyba bandė nuo manęs nuslėpti 
straipsnį spausdintą Londono „Daily 
Mail“, kuriame pateikiami kaltinimai 
man asmeniškai ir bendrai lietuviams. 
Kodėl? Kad galėtų į mane slapčia žiū
rėti kaip į žydšaudį? Gerai prisimenu, 
kaip mane apeidavo dideliu lanku tiek 
Krašto valdyba, tiek Baltų taryba, 
bijodama susitepti net klausimu: 
„Kramiliau, ar ten yra nors kiek tiesos, 
tame laikraštyje?“ Bandžiau gintis 
vienas. O jei Krašto valdyba būtų 
pareiškusi priekaištus „Daily Mail", tai 
gal šiandien savo kasoje turėtų mili
joną dolerių? Ir tai darė visi didelio 
mokslo „išminčiai“. Vienas iš tų dak
tarų dar ir šiandien vaikščioja di
džiuodamasis, kad su Kramilium ir da
bar dar nekalba. Ką gi, didelis mokslas 
neleidžia jam kalbėtis su Kramilium. 
Kaip ta lietuviška patarlė sako: „Iš di
delio rašto išėjo iš krašto“.

Ar tik ne panašiai išėjo ir su Jumis, dr. 
A. Mauragi? O aš apskritai mėgstu se
nus žmones, nes ir pats jau nesu jau
nas. Kaip ir dauguma mūsų, nesame 
kalti už praeityje Bažnyčios, ar kitų, 
padarytas kaltes, ir neatsiprašinėsiu aš 
dėl to. Užtenka, kad Brazauskas su

Etninės bendruomenės ir olimpiada
„Kultūrinė įvairovė - geriausiai 

Sydnėjaus išlaikyta paslaptis" - tokiu 
pavadinimu prieš pat Kalėdas Sydnė
jaus technologijos universitetas iš
siuntinėjo pranešimus spaudai.

Esą prieš čia vyksiančias olimpines 
žaidynes reikalingas skubus išsi
aiškinimas apie kultūrines Sydnėjaus 
įvairoves. Tai reikalinga, sako šio 
universiteto profesorius Jock Collins, 
kad žaidynių metu būtų iškeltas etninis 
Australijos tonas.

Prof. J. Collins 25 metus tyrė Aus
tralijos istorinę, socialinę ir ekonominę 
etninės įvairovės reikšmę ir yra para
šęs kelias knygas apie daukiakultūrinę 
jos reikšmę. Tarp šių knygų yra „Mi
grant Hands in a Distant Land - 
Australia's Postwar Immigration“(1988 
- 1991) ir „Shop Full of Dreams - Eth
nic Small Business in Australia“ 
(1995).

Federalinei valdžiai paskyrus 340 000 
dolerių, prof. J. Collins dabar pradėjo 
tirti kompleksines ekonomines, švie
timo, socialines, politines ir kultūrines 
Sydnėjaus etninių bendruomenių 
apraiškas ir jų sąlytį su Sydnėjaus 
olimpinėmis žaidynėmis. Profesorius 
mano, kad Australija pilnai nepa
sinaudoja multikultūrizmu ir su tuo 
surištu turizmu. Ji „nepakankamai iš
kelia savo kultūrinę įvairovę. Paimkim 
Sydnėjų - pusė miesto gyventojų yra 
pirmos ir antros kartos imigrantai, apie 
ką dauguma gyventojų net nežino“.

„Kosmopolitinė mūsų kultūra dau
gumai turistų, atvykstančių į Australiją 
pirmą kartą, yra tikras siurprizas. Mūsų 
įvaizdis užsienyje vis daryta izoliuo
to, neištirto krašto, kuris yra ap
gyvendintas baltosios raeęs žmonėmis, 
įvaizdis. Jie žino, kad čia yra vietinių 
(aborigenų) gyventojų, kad turime gra-
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Šleževičium atsiprašinėjo žydų Je
ruzalėje.

Su pagarba A. Kramiliųs

Gerb. Redaktoriau,
Ačiū Jums už 1997.11.10 „Mūsų 

Pastogėje“ mano laiško su visuome
niniu klausimu „Kodėl lyg tai nebuvo 
pogrindžio mėginimų stabdyti išveži
mų į Sibirą 1941 m. birželio mėnesyje“ 
išspausdinimą.

Iki šiol gavau visą eilę atsiliepimų 
per “Mūsų Pastogę“, o taip pat ir raštu, 
ir žodžiu iš asmenų dar prisimenančių 
tą laikotarpį. Noriu šiuo mano viešu 
laišku visiems jiems nuoširdžiai padė
koti už išreikštas nuomones.

Atsižvelgiant į pareikštas anų laikų 
jaunų žmonių nuomones, ir želgiant į tą 
jau tolimą praeitį, ypatingai šių dienų 
pasaulėžiūros akimis, man peršasi 
įvertinimai, apie kuriuos anksčiau 
kažkaip nebuvau pagalvojęs.

Vis tik po dvidešimties metų Lie
tuvos Respublikos mokyklų ir ka
riuomenės pastangų išauklėti padorų, 
nuoširdų, gerbiantį autoritetą ir valdžią 
pilietį - tokia samprata jau 1941 metais 
buvo labai įaugusi į to laikmnečio 
jaunimo psichiką. Persilaužti iš tokios 
pagarbos autoritetui, valdžiai, reikėjo 
labai didelės sudrebinančios katalizės, 
kokios dar nebuvo prieš ir per išve
žimus į Sibirą. Tokia katalizė susidarė 
po išvežimų, jau karo pradžioje.

Kaip ten bebūtų buvę, žiūrint iš tų 
laikų dvasios, galimybių buvo bent jau 

žią egzotišką florą ir fauną, bet apie vi
sa kita jie žino labai mažai. (...)

Lig šiol, sako prof. J. Collins, Austra
lija tradiciniai turistams reklamuodavo 
tik tokias krašto vietas, kaip Sydnėjaus 
opera, Didysis barjerinis rifas ir Uluru, 
visai užmiršdama šio krašto 150 metų 
istoriją ir jos procese - etninę įvairovę. 
(...)

Labai svarbu išryškinti mūsų kos
mopolitinį įvaizdį prieš Australijai 
susiduriant su tarptautiniu tiriančiu 
žvilgsniu 2000 - aisiais metais“.

Profesorius sako, jog reikalingas 
skubus dialogas su Sydnėjaus etninė
mis bendruomenėmis, kad užtikrinti 
visišką jų kultūrinį įsijungimą į olim
pinių žaidynių eigą su jų pareigūnais, 
sportininkais ir turistais.

„Sydnėjus turi nepakartojamą progą 
šį, 2000 - jų metų, įvykį paversti visiš
kai nauju. (...)

Beveik kiekvieno krašto komanda, 
kuri vaikščios po olimpinį Homebush 
stadioną, susitiks su australų ben
druomene, kuri imigravo iš to paties 
krašto, ir kuri šauks jiems „Valio!“. (...)

Tikrai įdomus reiškinys apie aus
trališką identitetą yra tai, kad imigran
tai, pagal savo praeitį natūraliai palai
kys savo buvusio krašto komandas, bet 
kartu ir Australiją, nes ji yra jų naujasis 
identitetas. (...)

Aš manau, kad tai visai nėra anti- 
australiška, ir kad tai yra geras dalykas 
ir turėtų būti pripažintas kaip tikras 
daugiakultūrizmo įnašas.

Dėl platesnės informacijos galima 
skambinti: Prof. Jock Collins, tel. (02) 
9281 2020 (darbo) arba (02) 9810 8663 
(namų). Pranešimą paruošė Susannah 
Thackray, UTS Media Officer, tel. (02) 
9514 1734.

„M.P.“ inf.

mėginti trukdyti išvežimus į Sibirą. 
Nereikėjo sukilimo, nereikėjo ginklų, 
reikėjo pasiryžimo sabotažui.

Pavyzdžiui, buvo galima atsukti 
geležinkelio bėgių varžtus ar užmesti 
ką nors ant tų bėgių. Negi pogrindis 
nejautė, kad krašte darosi kažkas 
neįprasto, kai geležinkelio mazguose 
ruošiami gyvulinių vagonų, apkaltų 
spygliuota viela, ešelonai, kai didesnių 
miestų pašonėse koncentruojami sunk
vežimių parkai.

Galima buvo mėginti sugadinti 
išvežimams suburtus sunkvežimius, 
gal įpilti į benzino bakus cukraus, gal 
perdurti padangas, bent jau tų, kurie 
turėjo pripučiamas. Na, ir pagaliau, 
išvežamų ūkininkų vienkiemių keliu
kus atkertant nuleistais medžiais ar 
šiaip gružu. Vis tik kiekviename ūkyje, 
kol pakrovė išvežamuosius ir jiems 
leistą mantą, sunkvežimis stovėjo bent 
30 minučių.

Man susidaro įspūdis, kad pogrindis 
tuo metu prieš sovietus buvo in
telektualinės, o ne sabotažinės akcijos 
pobūdžio. Tuo labiau, kad to meto 
Lietuvos jaunimui vykdyti sabotažą 
būtų buvęs reikalingas didelis dvasinis 
persilaužimas, kuriam, man atrodo, jis 
dar nebuvo psichologiškai pasiruošęs.

Vytenis Šliogeris

BENDRADARBIAMS
Dėl korespondencijos gausos, ne visi 

atsiųsti straipsniai, laiškai, nekrologai 
tilpo į šį "M.P." nr. Juos spausdinsime se
kančiuose numeriuose. Red.
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Pas Pertho tautiečius

♦ Pertho tautiečiai Kūčias atšventė 
bendrai gruodžio 21 dieną po pamaldų į 
Lietuvių namus susirinkus 37 tau
tiečiams. Kūčios buvo suneštinės. 
Tautiečius švenčių proga sveikino 
ALB Pertho apylinkės valdybos pir
mininkas kun. A. Savickis. V. Francui 
grojant vargonėliais, buvo pagiedotos 
kalėdinės giesmės. Kūčių dalyvius dar 
sveikino iš Lietuvos atvykę Birutė 
Gamienė ir Vaidas Stalioraitis, o Ka
lėdų senelis visus apdalino saldainiais. 
Kūčios užsibaigė prie kavos puodelio.

♦ Sporto klubo „Tauro“ valdyba 
gruodžio 14 d. golfininkų subuvimu 
(klube tik ši sekcija ir beveikia) Lie
tuvių namuose užbaigė sporto metus. 
Kadangi subuvime dalyvavo ir kelio

Kalėdinė eglutė Adelaidėje
Kalėdinę eglutę savo nariams praeitų 

metų gruodžio 11 dieną Lietuvių 
namuose suruošė Adelaidės pensininkų 
klubas. Dalyvių joje buvo 140.

Tik įėjus į salę, pajutau kalėdinę dva
sią - ilgi, gražiai papuošti stalai, sce
noje didžiulė mirganti kalėdinė eglutė.

Visą pobūvį vedė Pensininkų klubo- 
pirmininkas E. Dukas. Jis pasveikino 
susirinkusius ir vedė meninę programą.

Eglutės pobūvyje: iš kairės - Kun. Juozas Petraitis, Birutė ir Edas Dūkai, Jurgis 
ir Birutė Jonavičiai.

"M.P." bendradarbių vakaronė
Gruodžio 18 d. vakare, užbaigus 

darbus su paskutiniu "Mūsų Pastogės" 
numeriu, į jaukų Sydnėjaus Lietuvių 
Klubo valgomąjį susirinko gražus būrys 
"M.P." bendradarbių - Spaudos Sąjun
gos valdybos nariai, redakcijos darbuo
tojai, bendradarbiai su poniomis.

Vakaras pradėtas lietuvių bendruo
menės Spaudos Sąjungos valdybos pir
mininko p. Vytauto Patašiaus šventiniais 

užbaigimą... Nuotrauka V. Vaitkaus

lika lietuviškai nemokančių, klubo 
pirmininkas Vyt. Klimaitis metinę 
apžvalgą padarė angliškai. Pranešimą 
apie klubo finansinį stovį padarė 
iždininkė V. Repševičienė. Po to buvo 
surengta loterija ir pasivaišinta kavute.

♦ Praeitų metų gruodžio 7 d. buv. 
Pertho lietuvių sporto klubo „Storm“ 
krepšininkai ir jų žmonos susirinko pas 
Algį Baikauską pabendrauti. Beval
gant ir begurkšnojant šaltą alutį, buvo 
prisiminta klubo praeitis (klubas dukart 
keitė pavadinimą, „Storm“ vardas po 
kurio laiko buvo pakeistas į „Neris“, o 
dabartinis „Tauro“ vardas priimtas 
maždaug prieš 20 metų.).

(„Žinutės“ 1/262)

Programa buvo labai įdomiai supinta iš 
poezijos skaitymo (Juozas Bajorinas), 
Adelaidės moterų okteto trijų skambių 
dainų (vadovė G. Vasiliauskienė) ir 
kalėdinių giesmių, kurias giedojo visi 
dalyvavusieji.

Vėliau, klebonui kun. J. Petraičiui 
palaiminus Kūčių patiekalus (švediš
kas stalas, kava ir pyragai), ilgokai 
pasivaišinta. Q Baužienė, BEM 

sveikinimais ir trumpa darbo metų 
apžvalga. Pavakarieniavus, prie kavutės 
dar kalbėjo "M.P." redaktorius Bronius 
Žalys, pasidžiaugęs redakcinio kolek
tyvo gražiu, draugišku sugyvenimu, kas 
lengvina ir patį darbą redakcijoje - ad
ministracijoje, kur normaliai turėtų dirb
ti bent jau dvigubai daugiau žmonių.

Namo išsiskirstyta po 3 valandų 
malonaus pabendravimo. "M.P." inf.

ALB Krašto valdyba 
sveikina nenuilstantį mūsų Ben

druomenės veikėją Vytautą Ne- 
verauską pelnytai apdovanotą 
aukštu Australijos ordinu.

Jūsų, Gerbiamas Vytautai, iš
kilumu didžiuojasi visi Australi
jos lietuviai.

Linkime Jums dar daug dar
bingų ir kūrybingų metų.

Pagerbtas V. Neverauskas
Š. m. sausio 26 d., Australijos 

dienos proga', tarp eilės apdo
vanotųjų ordinais/medaliais yra ir 
mūsų bendruomenės nario Vytau
to Stasio Neverausko pavardė: 
"Awarded the Medai (OAM) of 
the Order in the General Division" 
už darbą lietuvių bendruomenėje, 
ypatingai Adelaidės lietuvių są
jungoje.

Apie Vytautą Neverauską Australijos lietuviams daug pasakoti nerei
kia, jis labai gerai žinomas net ir už jūrų marių...

Vytautas - ilgametis skautų ir bendruomenės veikėjas, keliskart buvęs 
LSS Australijos skautų rajono vadu, Australijos lietuvių bendruomenės 
Krašto valdybos pirmininku, neskaitant jo ilgų metų įnašo į Adelaidės 
lietuvių bendruomeninę - kultūrinę veiklą.

Nuoširdžiausiai sveikiname apdovanojimo proga.
"Mūsų Pastogė"

Lauros ir Petro Čelnų vestuvės
Sausio 10 dieną Karmelitų bažny

čioje, Middle Park, prelatas kun. dr. P. 
Dauknys sujungė Laurą Baltutytę ir 
Petrą Čelną vedybiniam gyvenimui. 
Melburno „Dainos sambūris“, vargonais 
palydint Zitai Prašmutaitei, giedojo 

• „Kaip grįžtančius namo paukščius“, 
Jurgis Rūbas solo - Bethoveno „Sanc- 
tus“ ir duetu su Birute Prašmutaite - 
Grabovskio „Avė Maria“. Skaitymus 
atliko jaunųjų draugai. Jaunąją prie 
altoriaus atvedė tėvelis. Jaunųjų pa
lydą sudarė jaunosios brolis Robertas 
Baltutis su Kerryn Crump ir jaunojo 
brolis su žmona Dana.

Diena buvo šilta ir saulėta. Gražiai 
išpuoštoje erdvioje ir jaukioje bažny
čioje susirinkę draugai ir giminės iš 
abiejų pusių juto jaunųjų džiaugsmą. 
Tai buvo vestuvės be ašarų.

Vestuvių puota vyko Kellybrook 
Wynery, kalvotame Wonga Parke, toli 
nuo miesto dulkių ir triukšmo. Jau
kioje nuotaikoje prasidėjo oficialioji 
dalis, kurią pravedė jaunosios brolis 
Eugenijus.

Lauros ir Petro tėveliai jaunuosius 
pasitiko su duona ir druska, o jaunosios 
bočeliui sukalbėjus maldą, prasidėjo 
vaišės. Maisto ir vyno tikrai nestigo, 
kaip ir pridera geram vynuogynui, ku
ris spaudžia vyną tik iš geriausių savo 
pačių augintų vynuogių.

Jaunosios tėvelis savo kalboje pa
brėžė, kad Laura yra ramaus būdo ir 
meniškos sielos. Ji baigė Melburno 
universitete stomatologiją, dirbo dan
tų gydytoja ir kaime, ir mieste, vėliau 
tapo dantų klinikos vedėja, o pastaruo
ju metu dėsto Melburno universiteto 
Stomatologijos fakultete.

Laura nuo mažens mėgo meną, tapė, 
užsiėmė grafika, yra baigusi meno 
mokyklą Melburno karališkame tech
nologijos institute, dalyvavo ne vienoje 
meno parodoje, o šių metų liepos mė
nesį jos kūrinių parodą bus. surengta

Jaunieji Laura ir Petras Čelnos.
Žemaičių dailės muziejuje, Plungėje.

Jaunasis irgi mėgsta mokslą. Prieš 
keletą metų jis baigė matematikos ir 
kompiuterių mokslus La Trobe uni
versitete ir įgijo mokytojo diplomą. 
Šiuo metu jis studijuoja Melburno 
karališkame technologijos institute, 
kurį tikisi baigti šiemet ir įsigis medi
cinos laboratorijos mokslų diplomą.

Laura su Petru taip pat aktyviai 
dalyvauja lietuviškame gyvenime. Abu 
dainavo Melburno „Dainos sambū
ryje“, Petras ne kartą koncertuose 
skambino pianinu, dažnai akom
panuodavo chorui, sambūriečius vy
rus mokė choro partijų. Šia veikla jis 
tęsia Čelnų šeimos tradiciją - jo tėvas 
Albertas 27 metus vadovavo chorui, 
mama dar ir šiandien tebedainuoja 
sambūryje.

Jaunieji, pašokę romantišką valsą, kur 
jiems kompaniją laikė net keturios kar
tos, prapjovę tradicinį vestuvių tortą, 
atsisveikino su svečiais ir išvyko į vilą 
Dandenongo kalnuose, o sekančią dieną 
- į povestuvinę kelionę į Tasmaniją.

Dalyvė
sų Pastogė" Nr.4 1998.2.2 psl.3
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Qena Jonaitienė

Sydnėjaus „Aušros“ tunto stovykla 
vyko š.m. sausio 3-11 dienomis 
įprastinėje stovyklavietėje Camp Cou- 
tts, Waterfall apylinkėje. Svečių 
lankymuisi buvo paskirtas antras
stovyklos šeštadienis, bet mums, dviems 
senoms skautėms, ta diena bu vo užimta, 
todėl nutarėme stovyklą aplankyti 
viduryje savaitės, kad ir iš anksto 
nepranešusios. Gal viršininkė per daug 
nesupyks ir priims ne tik pusantros die
nos pasisvečiuoti, bet ir pilnai pa- 
stovyklauti.

Stovyklos viršininkė sesė Daina 
susipažįsta su stovyklon atkeliavusiu 
pitonu. _____________

Camp Coutts atsiradome vėloką 
antradienio rytą. Stovykloje jokio 
gyvybės ženklo! Rajonas tuščias, bet 
ant stiebų vėliavos plevėsuoja vėjelyje. 
Einam į pagrindinį pastatą - virtuvę, 
valgyklą, salę - tuščia! Tačiau ant sie
nos kabo aiškiai čia pat sukurtas dide
lis stovyklos ženklas ir skelbimų len
telės. Randame dienotvarkę ir viskas 
paaiškėja: šis pusdienis skirtas kelionės 
ženklų ir kompaso naudojimo prati
mams miške. Štai kur teks stovyklau
tojų ieškoti. Tuo tarpu iš čia pat susto
jusio automobilio, didžiulę dėžę temp
damas, išlipa stovyklos ūkvedys. Aiš
ku, tai vis tas pats ištikimas brolis 
Viktoras, stovyklos labui nepabijojęs 
juodo darbo, nežiūrint kitų aukštų 
pareigų... Malonu pasisveikinti ir gyvu 
žodžiu pasiteirauti apie tai, ką perskai- 
tėm skelbimų lentoje. Viktoras parodė, 
kokia kryptimi jaunimas išėjęs. Dar 
valandėlei sus'iabdęs papasakojo apie 
vakar dieną vykusius alpinizmo pra- 

įsidarėme rėmus indams pasikabinti... Nuotr. E. Jonaitienės
Pastog&LNM 1998t2.2~ psĮ.4,.«g^^ ------

Visiems teko virvėmis nusileisti nuo 
aukštos stačios uolos. Jauniausias da
lyvis - gintarėlis - dar nepilnų penkerių 
metukų, o vyriausia, šio sporto anksčiau 
niekad nebandžiusi, sesė pernešusi 
keturiasdešimtį. Viena paukštytė, vos 
pradėjus leistis, pakibo ore galva že
myn. Vėliau paklausta, ar labai išsi-
gando, atsakė, kad nei kiek, nes žinojo, 
kad vadovai nepaliks kabančios...

Pasukusios į mišką, susidūrėme su 
būreliu užsiėmimo dalyvių: pora 
vyresnių skaučių, vienu skautu vyčiu ir 
skiltim labai jaunų paukštyčių ir vil
kiukų. Stabtelėjome pasisveikinti nors 
su vadovais, nes jaunieji viens už kitą 
puldinėjo ir čia, ir ten ieškodami ženk
lų, ar, į akmenį virtę, giliai susikaupę 
studijavo kompasą. Išgirdome, kad 
dienos pratimui pasidalinę į tris grupes, 
jaunieji varžosi sėkmingiausių miško 
keliautojų vardui. Tolėliau sutikome ir 
kitas grupes. Paslėptą ženklą pastebė
jus, pasigirsta toks linksmas klegesys, 
tarsi užburtas lobis būtų atrastas.

Grįžusios į rajoną, randame stovyklos 
vadovybę ir prisistatome viršininkei 
Dainai, atsiprašydamos už atvykimą ne 
laiku, siūlomės į talką. Maloni viršinin
kė mus priima ir paaiškina, kad šiuo 
metu talkos nereikia, nes šiandien ne 
bulvių skutimo diena... Papasakoja apie 
stovyklą. Parodo ir rūpestingai ve-
damą dienoraštį. Stovyklautojų virš 
trisdešimties ir jų skaičius kasdien šiek 
tiek keičiasi. Tai vis vyresnieji, kuriems 
darbai bei kitos pareigos neleidžia iš
tisai ’stovyklauti. Didžioji pusė sto
vyklautojų labai jauni - vilkiukai, 
paukštytės, gintarėliai, tarp jų vienas 
geltonšlipsis - skiltininkas. Suaugusieji 
- stovyklos vadovybė, skautai vyčiai, 
vyresnės skautės, tarp jų keli mažųjų 
tėveliai ir mamytės, visi aktyvūs skau
tai. Prasitariu viršininkei, kad stovyk
loje trūksta vidurinės, geltonšlipsių 
grupės. Su savo nuolatine gražia šyp
sena ši ir sako: „Nesvarbu, šitie už
augs! Pažiūrėk, su kokiu entuziazmu 
darbuojasi. Beveik visi skautų vai
kai...“

Iš rytinės iškylos grįžę stovyklau
tojai persigrupuoja. Vieni su vadovais 
susėda ruoštis stovyklos pabaigoje 
numatytiems patyrimo laipsnių bei 
specialybės egzaminams, kiti išeina 
maudytis. Po praeitų metų sausros

Einame maudytis... Nuotr-E- Jonaitienės

dabar reikėjo rasti naują gilesnę vietą 
upelyje už rajono. Čia toli nėpaplauksi, 
bet pasitaškyti ir sviedinį pamėtyti la
bai smagu. O miškas aplinkui blizgėte 
blizga. Mat, prieš porą dienų užėjęs se
niai lauktas lietutis visas dulkes nu
plovė. Nauji eukaliptų ūgiai raudo
nuoja, žydi vadinami Kalėdų krūmai, 
akį traukia ant kelių metrų aukštumo 
stiebų sukrauti didžiuliai miško lelijų 
žiedai. Gražu.

Švilpukas kviečia pietums. Kaip iš 
anksto žinojom, pietūs puikūs ir apetitai 
nemaži. Pietaujant gera proga pasikal
bėti su stovyklautojais. Visi mielai 
dalijasi įspūdžiais, kurių regis daugiau 
negu stovykloj praleisto laiko. Tiek 
naujovių ir įdomybių. Vienas vilkiu
kas pasakojo apie antrą stovyklos naktį 
praūžusią audrą. Taip smarkiai perkū
nas griaudė ir žaibai švaistėsi, kad jis 
labai bijojęs ir negalėjęs užmigti. Tai 
vyresnė sesė vadovė jam patarusi 
skaičiuoti ne tradicines avis, bet žaibus. 
Labai skubėdamas suskaitęs virš 
penkiasdešimties ir taip užmigęs, kad 
audros ncbcgirdėjęs ir atsibudęs tik 
švilpuko pažadintas sekantį rytą saulei 
jau šviečiant...

Po pietų trumpas poilsis ir vėl 
užsiėmimas, kurį šį kartą pravedė 
spacial iai atvykęs svečias gamtininkas. 
Jis pasakojo apie tokius gyvūnus, kurių 
australiškam miške pilna, nors jie nelabai, 
mėgsta žmonėms rodytis: gyvates ir 
įvairius kitus roplius, įskaitant ir goa- 
nas. Parodė gyvūnų pavyzdžius: vi
same pasaulyje nuodingiausią rudą 
gyvatę, rūpestingai uždarytą dėžėje su 
stiklo sienele; iš maišo ant žemės iš
leistą vėžlį su namu ant kupros; labai 
judrų mėlynliežuvį driežą, kuris kant
riai leidžiasi glostomas, o vienai 
paukštytei pasiūlius, pasodintas sėdi ant 
jos sprando ir įsikabina į plaukus... 
Pabaigoje didžiausias netikėtumas: iš 
maišo gamtininkas iškėlė dviejų metrų 
ilgumo rainą smauglį. Vadovas kiek
vienam norėjusiam leido jį ne tik 
pakilnoti, bet ir apie kaklą ap
sivynioti.Visa tai buvo ne vien sto
vyklautojų įdomumui ar pramogai. Iš 
tikrųjų pašnekesys buvo rimta pamo
ka skautams gamtos mylėtojams. Miš
ke reikia mokėti gerbti mišką ir 
nuolatinius jo gyventojus, tuo pačiu 
išvengiant pavojaus sau patiems. Tam 
reikalinga tinkama apranga, dėmesys, 
pažintis su bent jau paprasčiausiais 
pirmosios pagalbos dėsniais. Už
siėmimas truko apie dvi valandas, o 
dalyviai norėjo dar ilgiau. Man senai 
daug naujo išgirdusiai, perėjo per gal

vą mintis, kad dabar dar labiau bijosiu 
žengti žingsnį nuo pažįstamo tako ir 
įsivaizduosiu, kad už kiekvieno kelmo 
tūno gyvatė, o prie labiau šakotų me
džių šakų glūdi užsimaskavusios 
didžiulės goanos, pasiruošusios tau 
pirštus nukąsti, jei tik išdrįstum prie jų 
prisiliesti.

Svečiui išvykus, dar liko graži valan
da iki vėliavos nuleidimo ir vakarie
nės. Keli atsiskyrė nuo grupės ir nuėjo 
ruoštis laužo pasirodymams. Kiti, 
pasiėmę sviedinį, rinkosi eikštėje. 
Stovyklautojai spėjo pamėgti euro
pietiškų futbolą - sokerį. Ir dabar, 
pasidalinę į komandas, pasiskirstę 
vietomis, žaidžia pagal visas taisykles. 
Abiejose komandose dalyvauja berniu
kai ir mergaitės, po vieną suaugusį, 
kelis didesnius ir kelis visai nedide
lius. Visi žaidžia rimtai, nori laimėti, 
kartais ir pasirodyti. O iš šono gražu 
stebėti, kad ir rungtyniaujant skautiš
ka dvasia nepražūva. Didesnieji lei
džia pasireikšti ir mažiukams, skuba 
pakelti parkritusius. Visi dalyvauja, 
visiems smagu.

Vakariniame vėliavos nuleidime 
atraportuoti trisdešimt keturi dalyviai. 
Ankstėliau dvi vyresnės sesės turėjo 
rytdienai grįžti į darbą. Jas pavaduoja 
naujai atvykusios vyresnės skautės.

Vakarienė nemažiau puiki, kaip buvo 
pietūs ir apetitai panašūs. Į laužą iš 
Sydnėjaus atvažiavo dar keli svečiai. 
Mano nuostabai, laužas kūpamas tik
roje laužavietėje, po atviru dangumi... 
Pasirodo, kad po paskutinio lietaus 
atšauktas draudimas ugnį kurti lauke. 
Tai malonumas! Žaidžia liepsnos, šoka 
kibirkštys, ramiam ore kyla dūmai. 
Šiandien laužą praveda sesės Daina ir 
Virginija. Skamba dainos ir šūkiai. 
Gabios laužavedės moka vis daugiau 
žiūrovų įtraukti į pasirodymus. Netru
kus aplink laužą sukosi visas ratelis. 
Pusiau apšviesti siluetai auga į keis
tas figūras. Burtai... Po vakarinės gies
mės gaila palikti gęstantį laužą. Vy
resnės skautės pasilieka savo atskirai 
sueigai, kiti traukiam naktipiečių.

Prie kavos ir savo pačių paruoštų 
skanėstų susilauktam dar vieno sve
čio: smalsumo, ar maisto kvapų pa
skatintas, iš miško ateina didokas 
oposumas. Pastovi ant slenksčio, 
pasidairo. Tik pastebėjęs, kad į jį at
kreipta daug nepažįstamų akių, apsi
suka ir sprunka iš kur atėjęs.

Sekantį rytą nutariau dalyvauti 
užsiėmimuose, nors buvau perspėta, 
kad teks tolokai paeiti ir dar užsiriog-

Nukelta į 8 psl.
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kultūrinėse paraštėse
Šventas pavydas broliams

Paskutinis pasivaikščiojimas Nariškino parke

latviams
Šiais metais keturiasdešimtšeštosios 

latvių kultūros dienos antrą Kalėdų 
dieną prasidėjo Sydnėjuje. Man teko 
didelis malonumas dalyvauti parodos 
atidaryme, kuris įvyko mums gerai 
pažįstamuose Bankstowno savivaldy
bės rūmuose. Labai tiksliai kalbant, 
kultūros dienų meninė programa, me
no fotografijos parodos atidarymu, 
stojo visa savaite anksčiau - Latvių 
namuose, Strathfielde. Pastarojoje 
dalyvavo 15 meninės fotografijos 
fotografų, kurie parodoje išstatė 38 sa
vo darbus. Visi foto menininkai vie
tiniai, bet temos surinktos iš viso 
pasaulio. Bendras parodos vaizdas la-
bai estetiškas ir rimtas.

Tačiau antrą Kalėdų dieną atidaryta 
pagrindinė tapybos, grafikos ir tau
todailės paroda buvo tikra šventė. Į akis 
krito didžiulė stiliaus, tematikos, 
mediumo ir technikos įvairovė. Malo
niai nuteikė meniškas kūrinių išstaty
mas, dėl kurio reikia dėkoti dailininkui 
Igor Dartinš ir visai jo komandai, 
ypatingai Greste šeimai. Pasirodo, kad 
latviai viską organizuoja bendruo
meniškai, sutartinai, skirtingai nuo 
lietuvių individuališkumo, solo prin
cipo.

Parodoje vyrauja figūralinis stilius ir 
jaučiasi, kad tiek abstraktusis, tiek ir 
realistinis menas pasitraukė į antras ei-' 
les. Iš vyresniosios kartos dailininkų 
parodoje matome Uldį Abolinš, Gunars 
Ktuminšylgor'Dortinš', Vija’ Spogis 
Erdmąnis ir kt. Dužiausiai iš vyresnių 
menininkų nesitikima didelio pokyčio, 
ii' man, atidžiai nesekusiai jų kūrybos, 
sunku būtų spręsti apie kokią nors kai
tą jų darbuose. Tačiau Vija Spogis - 
Erdmąnis nustebino visai nauju pa
veikslų stiliumi. Jos darbus prisimenu 
iš 1984 metais mano suruoštos Baltų 
dailininkų parodos Bankstowno lie
tuvių namuose. Tada ji buvo stilizuota, 
dekoratyvinė realistė, kurios darbų 
tematikoje vyravo gamta, ypač miškas 
ir gėlės. Dabar, kiek iš dviejų kolia- 
žinių darbų galima spręsti, matome 
subrendusią menininkę, palikusią 
praeityje linksmą, lengvą stilių, ieškan
čią metafizinio bei psichologinio at
sako į giluminius gyvenimo klausi
mus.

Yra ir keletas paveikslų grynai lat
viška tema. Tai Arvids Sodums, Mara 
.Raja, Anita Valikovs, Anita Williams, 
kurių darbai, kaip taisyklė, atlikti 
realistiškai.

Parodoje dalyvauja 37 menininkai iš 
visos Australijos, jie parodoje išstatė 80

Janis Supę - "Vuja de". (Indian ink)

Raimonds Rumba - "Drawing for
Sculpture". (Oil pastel)
darbų. Taigi pasirinkti yra iš ko. Mano 
dėmesį labiausiai atkreipė Janis Supę 
savo preciziškai atliktais grafikos 
darbais, pav., „Vuja de“, kuriame 
dominuoja meistriškai organizuota 
kompozicija. Taip pat dėmesį atkreipė 
Raimonds Rumba spalvotais škicais 
savo būsimoms skulptūroms, ypač 
„Nr.9“, kuriuose jaučiama jaunatviška 
drąsa, ir Alnis Ansons trim šilkografi- 
niais darbais, pavadintais „Flora“. Ma
ne nustebino tas subtilumas, spalvų 
prislopinimas ir puikus kompozicinių 
elementų supynimas į vieną visumą. 
Maniau, kad tai romantikės mergelės 
nedrąsios svajonės, bet labai apsirikau 
- tai jau veterano dailininko darbai.

Trečioji meno parodos dalis - tauto
dailė ir rankdarbiai: audiniai, siu- 
vinejimat," papuošalai, medžio droži-

■ niai ir keramika. Mane visiškai apstul
bino tų dirbinių kokybė ir jų išėsty- 
mas. Turbūt geriau ir būt negali: 
eksponatai visoje salėje harmoningai 
papildo vieni kitus spalvomis, tekstūra, 
skoningu sukomponavimu. Tai ne 
mėgėjų moterėlių darbas, o profesio
nalo Birže ir jo komandos darbas. Bir
že, pats būdamas brangenybių meis
tras, visą' salę traktavo kaip bran- 
gaakmenį, puikiai jausdamas kur rei
kia eksponuoti juostą, staltiesę, drožinį 
ar pagalvėlę. Pasirodo, kad latvės dau
giau linkusios į kilimėlių, takelių, 
staltiesėlių' siuvinėjimą, negu audimą. 
Jų darbuose labai dažnai vienas tautinis ele- 
•mentas išvystytas visame vienete. Mane la
biausiai domino Elza Rone kilimėliai - 
tautinių motyvų variacijos. Bendra vi
sų eksponatų ypatybė - nepaprasta 
precizija kiekviename dygsnelyje. To
dėl visai nenuostabu, kad 1996 metais 
Rygoje vykusioje pasaulinėje latvių 
rankdarbių parodoje Australijos lat
vių darbai laimėjo pirmąją vietą.

Papuošalų skyrius - tai sidabro ir 
gintaro dirbiniai. Bežiūrėdama vos 
neapsiverkiau - kodėl mes to neturim? 
Pas mus gintaro yra krūvos, bet dailiai 
įkomponuoto gintaro į metalą - vaikš
čiok skersai išilgai Lietuvą, nerasi, o ką 
bekalbėti apie Australiją! Igors Po- 
likevičs ir Edlte Puika sukūrė nuosta
bias sidabrines , gintarais nusagstytas 
brangenybes, kurių formos yra seno
sios latvių archeologijos atgarsiai.

Atidarymo metu pagrindinę kalbą 
.pasakė iš Latvijos atvykusi poetė Anda 
L'ce. Nesuprasdama kalbos, turėjau 

ijgerą progą „apžiūrinėti“ susirinkusią 
auditoriją. Žmonės daugumoje vidu- 

„Lietuva tėvyne mūsų, pilkų kryžių krašte, 
Kokių duoklę, kokių auką šiandien tau atnešti?

Neseniai išleista knyga „Last Walk in 
Naryshkin Park“, parašyta Rose Zwi, pa
mini Nariškino Parką, kuris yra Lietuvoje, 
Žagarės mieste, prie pat Latvijos pasienio. 
Knyga, parašyta anglų kalboje, apie žydų 
naikinimą Lietuvoje.

„Encyclopedia Lituanica“ (anglųkalbos 
vertimas) Vl-to tomo 288 puslapyje rašo, 
kad 1850 metais, už nuopelnus carui, gra
fas Dimitrij Nariškin Žagarės apskrityje 
gavo dvarą. Dvaras jo šeimos nuosavy
bėje išsilaikė iki I-mo pasaulinio karo. 18- 
to šimtmečio gale šalia dvaro buvo su
planuotas angliškas parkas, vėliau pra
plėstas iki 63.2 hektarų.

Tos pačios enciklopedijos 11-ro tomo 
529 puslapyje „Jews“ (The Tragic End) 
tvirtinama, kad iš beveik ketvirčio mili
jono žydų, 1940 metais birželio mėn., po 4 
metų, Lietuvojejų liko tik keletas šimtų. II- 
ro tomo 58 psi. „Deportation“, 1959 metų 
sovietų duomenys patvirtina 2 711 445 
Lietuvos gyventojų, įskaitant ir atvežtus 
gyventojus iš Rusijos gilumos, nors 1939 
metais, prieš sovietinę okupaciją Lietu
voje, buvo 3 215 000 gyventojų.. Kraštas 
prarado daugybę gyventojų: žydų ir 
krikščionių, nukentėjusių karo siaube.

Knygoje rašytoja apibūdina savo 
šeimos asmeninius patyrimus. Autorė 
aiškiai pateikia labai subjektyvią įvykių 
versiją, bet iš tikrųjų, ar lengva būti 
objektyviu rašant apie savo šeimos iš
gyvenimus ir istoriją? Tuo pačiu, ar leng
va būti objektyviu rašant apie savo tė
vynę? Tikėkimės, kad rašytojai ateityje 
pateiks bent kelias įvykių versijas, tuo 
sudarydami pilnesnį vaizdą. Gąįja, kad 
Rose Zwi to nepadarė, ji tik labai neigia
mai apibūdino lietuvius. Nieko nėra 
paminėta apie išgyventą siaubą pirmos 
sovietų okupacijos metu, apie vokiečių 
šeimininkavimą krašte ir galutinę sovie
tinę okupaciją. Mažai kas rašoma apie 
daugelį lietuvių, kurie gelbėjo žydus. Nie
ko nepaminėta apie tai, kad vokiečių 
okupacijos metu, per pirmas kelias savai
tes, vokiečiai visokiais būdais mėgino 
vaizduoti, kad veiksmai prieš žydus buvo 
organizuojami ir atliekami vietinės val
džios ar įtariamų antikomunistinių par
tizanų. Enciklopedijos Il-ro tomo 528 psl. 
parašyta, kad prasidėjusio karo pirmos 
savaitės gale nebuvo jokios „antikomu
nistinės partizanų“ veiklos, nes komunis
tai jau buvo išvaryti ir vokiečiai patyrė, 
kad lietuviai neprisidėjo prie jų veiklos. 
Neteisingai „partizanų“ vardas buvo pri
skiriamas gaujoms parsidavėlių vokiečių 
tarnyboje.

Šių dienų knygų pasaulyje labai 
trūksta baltiečių prisiminimų iš II-jo 
pasaulinio karo. Geriausias puolimų prieš 

i,. inr=-=inn°=inr==imi - ' ni
tinio amžiaus, dailiai nuaugę, skonin- 
gai apsirengę, veidai gražių šiaurie
tiškų bruožų. Pagalvojau, kad gal ir 
vokiečių naciai tą patį matė, kai lat
vius ( ir visus baltus) priskyrė prie 
„aukštesnės“ rasės. Galbūt ir Austra
lija dėl tos pačios priežasties baltiečius 
išsirinko kaip pirmuosius pavyzdinius
emigrantus. Bet tuo metu (o gal ir da- # mail: ,a taskunas: @utas.edu.au 
bar) nei vieni, nei kiti nenutuokė bal
tiečių kūrybingumo.

Palikau parodą sujaudinta ir suža
vėta, o gal ir su šventu pavydu, vis 
galvodama, koks didelis laimėjimas 
atiteko Australijai. į,

Genovaitė Kazokienė
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lietuvius paneigimas ir būtų išsamiai 
išdėstyta įvykių ataskaita iš to mūsų 
gyvenimo laikotarpio, parašyta anglų 
kalboje ir pasiekianti platesnį pasaulį. 
Remkime studentus, kad susidomėtų šia 
tema. Šiam tikslui per mūsų bendruome
nes ir organizacijas įsteikime stipendijas, 
kaip, pvz., Tasmanijos universitete veikia 
„Lithuanian Studies Society“, kuriai pri
klauso nemažai studentų, norinčių 
studijuoti šias ir kitas panašias temas, bet 
neturinčių finansinės paramos iš mūsų 
tarpo.

Elena Jonaitienė, išleisdama anglų 
kalboje savo atsiminimų knygą, pravėrė 
duris. Ar galima tikėtis, kad kiti seks jos 
pavyzdžiu? Tai yra vienintelis būdas 
garbingai pateikti visam pasauliui pilnes
nį įvykių vaizdą. Norint suprasti bet ko
kius istorinius įvykius, pirmiausia svarbu 
žinoti, kodėl taip įvyko.

Jeigu nepritariate Rose Zwi knygos 
mintims, negaiškite laiko puolimams ar 
paneigimams, bet atkreipkite dėmesį į šį 
patarimą - „Parašykite kitą knygą jos 
vietoje!“, žinoma anglų kalboje, kad vi
sas pasaulis galėtų skaityti!

Nijolė Žvirzdinas - Valkūnas

(^Atsiųsta paminėti)

• "Lithuanian papers", vol. 11 - 1997. 
"Annual Journal of the Lithuanian Stu
dies Society at the University of Tasma
nia" Mažesnio formato 80 + viršeliai, 
gausiai iliustruoti puslapiai. Kaina 4,95 
dol., plius 1,05 dol. pašto išlaidoms. 
Turinyje: "Lithuania's Road to Europe: 
- a comparative Assessment" (V. Sa- 
monis, University of Toronto), "TheFirst 
Lithuanian Book", "A Prayer from the 
Mountains’(H. Jarvis, Vilnius), "Baltic 
Political Cooperation" (A. Krupavičius, 
Kaunas, University of Technology), 
"Lithuanian - Australian Writers" (S. 
Mycak, University of NSW), "Under
standing Change in Lithuania” (D. Bal
tutis, SA), "The Cost of NATO Enlar
gement” (M. Mihalka, Garmisch - Par- 
tenkirchen), "The Seimas Election Law 
in Lithuania" (V. A. Pettai, Columbia 
University), "Saving Jewish Children" 
(I. I. Poželaite - Davis, Adelaide), "Twen
ty - five Years of Service" (A. P. 
Taškūnas, University of Tasmania), 
"Conscripts for the Soviet Empire" (A. 
Makarevičius, University of Technolo
gy, Lae, PNG), ", Vince Taškūno 
eilėraščiai, knygų, išleistų Lietuvoje, 
Australijoje ir kt. mums rūpimomis te
momis, apžvalga ir daug mažesnių 
straipsnių.

Šis, knygos formato meniškai išleis
tas žurnalas ne tik įdomus pasiskaityti 
lietuviui, bet gali būti graži dovana 
mokančiam skaityti angliškai draugui, 
svečiui, susidomėjusiam.
Kartą į metus išeinantį žurnalą re

daguoja Algimantas P. Taškūnas, OAM, 
M. Ed. Admin.(NE); redaktoriaus pa
vaduotojas Vince Taškūnas. Redakcijos 
ir biznio adresas - P.O. Box 777, Sandy 
Bay, Tas. 7006. Tel. (03) 6225 2505 arba 
6226 2541, faksas (03) 6223 4105, E -
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|SPORTAS
47-jiAustralijoslietuviųsportošventė

47-sios sporto šventės laimėtojams įteikiamos dovanos. Iš kairės: P. Andricjūnas 
("Kovo" vicepirm.), toliau stovi D. Newman, N. Wallis ("Kovo" pirm.) ir 
pranešinėtojas K. Protas - veteranas krepšininkas.

(Tęsinys iš praeito „M.P.“ nr.)

Pažymint iškiliausius šventės krep
šininkus, H. Šalkausko medalius gavo B. 
Foster, kurio mama buvo lietuvė ir neabe
jotinai jis, žaidžiantis australų rinktinėje, 
buvo pats geriausias šventės žaidėjas. 
Merginų tarpe medalius gavo D. Dičiū- 
naitė ir M. Vaičiurgytė.

Tinklinio varžybose dalyvavo tik 
Sydnėjaus ir Geelongo vyrų ir merginų 
komandos. Tai buvo šio sporto veteranai 
ir visai nesimatė jaunimo, kuriuo vetera
nai tinklininkai turėtų rimtai ir greitai 
susirūpinti. H. Šalkausko medalį gavo 
veteranė sportininkė R. Kasperaitytė.

Panašiai kaip tinklinio varžybose, taip 
ir stalo teniso varžybose, laimėtojais tapo 
veteranai žaidėjai, nors jau seniau buvo 
kalbama, kad koviečiai atgaivins šią 
sporto šaką ir pradės dažniau kultivuoti. 
Įdomu kur dingo ir šioje šventėje nepasi
rodė Adelaidės stalo tenisininkai? Negi 
veteranai pabijojo kelionės į Sydnėjų?

Lauko tenisas yra labai populiarus vi
soje Australijoje ir mūsų pačių tarpe yra 
nemažai genį jaunų tenisininkų, tačiau 
šventėje galėjo būti tikrai daug daugiau.

Golfas, ypatingai Sydnėjaus koviečių 
tarpe, yra labai populiams ir jų sekcija yra 
pati didžiausia ir drausmingiausia. Šie, 
daugumoje veteranai sportininkai, dauge
liu atvejų galėtų būti pavyzdžiu ir ki
tiems sportininkams. Gražiai golfininkai 
veikia ir Melbourne bei Geelonge, iško-

.žaidimas, tik jiems reikia galutinai susi
tarti dėl bendrų mūsų švenčių taisyklių, 
nes dažnai kyla ginčai, sakant, kad pas 
mus žaidžiama taip, o kitą kartą mūsų 
valstijoj žaidžiama taip. Tačiau ši sporto 
šaka yra populiari ir jaunimo tarpe, todėl 
jos reikėtų neužleisti.

Kiti šventės įvykiai
Kiekvienos šventės metu vyksta 

sporto klubų atstovų suvažiavimai. Jų 
metu yra aptariami visi sportiniai reikalai, 
pateikiama klubų darbų ataskaita, kas 
antri metai renkama nauja ALFAS valdy
ba. nustatomos sporto švenčių datos, 
išrenkamas naujas ALFAS garbės narys 
ir kita. Šių metų suvažiavime dalyvavo: 
S. Šutas, K. Starinskas, J. Obeliūnas - 
ALFAS; A. Wiasak, P. Obeliūnas - 
Geelongas; A. Talanskas - Adelaidė; A. 
Milvydas, R. Mališauskas - Brisbane; T. 
Bunganlaitė - Canberra; R. Mickus, A. 
Skimbirauskas - Melboumas; J. Petraitis, 
R. Vaičiulevičiūtė - Hobartas; N. Wallis, 
P. Andriejūnas - Sydnėjus ir A. Laukaitis - 
įgaliotinis Pasaulio lietuvių žaidynėms.

Suvažiavimą pradėjo pirptininkas S. 
Šutas, paprašęs minutės tyla pagerbti 
mirusius sportininkus ir jų vadovus. Savo 
kalboje pirmininkas paminėjo visus 
valdybos atliknis metų laikotarpyje dar
bus, o jų buvo tikrai nemažai ir visi pra
ėjo su dideliu pasisekimu lygiai savųjų 
klubų tarpe, lygiai ir priimant svečius iš 
Lietuvos. Jis padėkojo atskiriems klu
bams už sportininkų iš Lietuvos priėmi-

vodami ir laimėjimus šventėse. Vetera
nas geelongiškis E. Koszela ir dabar įro
dė savo pajėgumą, laimėdamas vyrų 
„Gross stroke“ varžybas. Gražiai, lai
mėdamas „Stableford“ varžybas, pasiro
dė ir veteranas melboumiškis A. Skim
birauskas, kuris kartu su šeima dalyvavo 
ir kitose varžybose ir galėjo būti pavyz
džiu kitiems varpiečiams,neatvykusiems 
į šią sporto šventę. Moterų varžybas lai
mėjo veteranė kovietė M. Čerkesienė. 
kurios visa šeima aktyviai sportuoja su 
„Kovu“. Sveikintini ir „Kovo“ žaidėjai, 

' laimėję klubines varžybas, kai Melbourne 
golfininkai, padedami hobartiškio, lai

mėjo jau kelintą kartų komandines 4-nų 
žaidėjų varžybas. Tikrai reikia pasidžiaug
ti mūsų visais golfininkais, kurie visad 
taip gražiai ir aktyviai dalyvauja sporto 
šventėse.
, Biliardas yra labai populiams švenčių 
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mus ir ypatingai Sydnėjaus „Kovui“ už 
tokį gražų parengimą buvusios Pasaulio 
lietuvių žiemos šventėj, palinkėjo ir to
liau taip gražiai dirbti, ypatingai su jau
nimu.

Iždininkas J. Obeliūnas pranešė apie 
ALFAS finansinį stovį. Nors išlaidų ir 
buvo nemažai, tačiau finasinis stovis 
liko beveik tas pats, koks buvo valdybos 
anksčiau perimtas.

Atskiruose klubų pranešimuose 
išaiškėjo, kad mažesnieji klubai turi 
sunkumų su naujais nariais ir gana 
sunkoka finansinė padėtis, tačiau pati 
sportinė veikla dar yra ir, atrodo, bus 
nebloga. Susirinkusieji plojimais pa
sveikino naują Canberros "Vilko” pre
zidentę T. Bungardaitę, kuri pristatė 
naują savo valdybą ir sakė, kad kone 
miręsjų klubas yra atgaivintas irnumato 
toliau gražiai veikti. (B.d' ( ,

A. f A. Marijai Zinkieuci 
iškeliavus Amžinybėn, jos vyrą ilgametį bendradarbį Joną, 
dukras Ramunę ir Rasą su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Martina ir Anskis Rcisgiai, 
Linda ir Ron Popenliagcnai su šeima

A. f A. Marijai Zinkieuei
mirus, jos vyrui Jonui, dukroms Ramunei ir Rasai su šeimo
mis ir artimiesiems Tėvynėje užuojautą reiškia

Irena ir Algis Rudaičiai, 
Magdalena Migevičienč

A. f A. Elenos Šmitienės
atminčiai

vietoje gėlių ant jos kapo "Musų Pastogei" aukojame 20 do
lerių. S. ir J. Vaičiai

Mirus
A. f A. Elenai Šmitienei,

jos vyrui Adolfui ir sūnui Jonui su šeima reiškiu nuoširdžią 
užuojautą.

Petronėlė Knšlcikienė ir šeima

Mielam draugui
A. f A. Algiui Rahdou

mirus, žmonai Joanai, dukterims Vidai, Elizabethai ir Editai, sūnui
Ričardui bei artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

' Eugenija Bliokicuė,
Tamara ir Benius Vingiliai

Pagerbdami Amžinybėn iškeliavusį
A. į* A. Henrikų Meiliūną

vietoje gėlių ant jo kapo aukojame "Mūsų Pastogei" 20 dolerių.
■Nijolė ir Algis Bučinskai

Ona Baužienė, BEM

A. f A. Eugenijui Baueriui
mirus, mano nuoširdžiai bičiulei, Jo žmonai Natalijai skau- * 
džios netekties proga nuoširdžią užuojautą reiškiu ir drauge 
liūdžiu

"Liūdesio šešėliui tapus nauju palydovu
Tavo gyvybės take, palydovui Henrikui iš jo pasitraukus, giliai 
užjaučiu Tave, sese Agne.
Te Tavo vardo ir dvasios Liepsna būna tvirtesnė už šešėlius".

Elena Lomsargienč

Hobarto tautiečiams
Hobarte Vasario 16-sios šventę švęsime vasario 14 d., šeštadienį, 4 vai. po

piet ponų Šikšnių namuose: 43 Easton Av., West Moonah.
Po trumpos programos įvyks dvimetis Bendruomenės susirinkimas su įprasta 

programa.
Pirmadienį, vasario 16 d., 11 vai. ryto pakelsime Lietuvos trispalvę prie Drau

gystės sienos Commonwealth rūmų kieme, Colins ir Murray gatvių sankryžoje.
Visus tautiečius gyvenančius ar besilankančius Tasmanijoje nuoširdžiai prašome 

apsilankyti abiejuose renginiuose.
ALB Hobarto apylinkės valdyba

Kviečiame Canberros lietuvius
Šiemet Nepriklausomybės šventė bus švenčiama vasario 8 d., sekmadienį, sekan

čia tvarka: 11.30 vai. ryto šv. Mišios St. Marys bažnyčioje, Donaldson St., Braddon. 
Mišias laikys svečias kun. Jodelis iš Panevėžio; minėjimas prasidės paskaita Lietuvių 
klube 2 vai. po pietų - paskaitą skaitys ALB Krašto Valdybos pirmininkas dr. Vytautas 
Doniela; 2.45 vai. vyks koncertas, kurį atliks Panevėžio tautinių šokių grupė ”Py- 
nimėlis" - įėjimas į koncertą: suaugusiems - S 10, vaikams iki 12 metų - $ 5; po kon
certo bus vaišinamasi kavute ir užkandžiais - prašome atsinešti po lėkštę užkandžių; 
popietė užsibaigs antra dr. V. Donielos paskaita, tema "Kas ir kokiu pagrindu kaltino 
lietuvius Australijoje karo nusikaltimais". Po paskaitos šia tema vyks diskusijos, o taip 
pat ir apie kitus klausimus, kurie liečia Australijos lietuvius.

Kviečiame visus Canberros ir apylinkės lietuvius atšvęsti Nepriklausomybės šven
tę lietuvių tarpe vasario 8 d. ir kartu pakviesti gimines, draugus bei pažįstamus į 
"Pynimėlio" koncertą.

Canberros liet bendruomenės s-gos valdyba
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f Mūsų mirusieji f
Mirė a.a. Marija Zinkienė

Artimųjų pranešimu, sausio 24 dienos rytą Sydnėjaus Liverpool ligoninėje, 
pakirsta vėžio ligos, mirė 76 metų amžiaus a.a. Marija Zinkienė.

Velionės palaikai sudeginti Rookwoodo kapinių krematoriume sausio 29 d.
Liūdesyje liko vyras Jonas, dukros Ramunė ir Rasa bei jų šeimos.

"M.P." inf.
Mirė a.a. Kęstutis Narbutas

Per Sydnėjaus lietuvių moterų so
cialinės globos draugiją gauta žinia, kad 
1997 m. gruodžio 15 d. Yagoonos senų 
žmonių globos namuose mirė a.a. 
Kęstutis Narbutas (gim. 1923 m.).

Būdamas jaunesnis Kęstutis aktyviai 
dalyvavo Sydnėjaus skautų „Aušros“

tunto veikloje, buvo „Kęstučio“ drau
govės draugininku.

Kiek žinoma, buvo vedęs australę 
merginą, turėjo dukrą. Daugiau žinių 
apie velionį neturima.

Ilsėkis ramybėje.
B. Ž.

A. f A. Marijai Zinkienei
mirus, jos vyrą, daugkartinį ALB Krašto Valdybos narį Joną, 
dukras Ramunę ir Rasą su šeimomis nuoširdžiai užjaučia

ALB Krašto Valdyba

Žmonai ir šeimos motinai
A. f A. Marijai Zinkienei, 

nuoširdžią užuojautą jos vyrui v.s. Jonui Zinkui, dukroms ps. 
Ramunei Cobb ir vyr. sk. Rasai Kės bei jų šeimoms reiškia

IvSS Australijos rajono vadija

A. f A. Marijai Zinkieuei
mirus, jos vyrui ilgamečiu! bendruomenės darbuotojui Jonui 
Zinkui, dukroms Ramunei ir Rasai, jų šeimoms ir artimie
siems nuoširdžią užuojautą reiškia

ALB Sydnėjaus apylinkės valdyba

Nuoširdžiai Židinio talkininkei ir rėmėjai
A. f A. Marytei Zinkienei

išėjus į Amžinybę, jos vyrui židiniečiui v.s. Jonui ir dukroms ps. 
Ramunei Cobb, v.sk. Rasai Kės bei jų šeimoms ir artimiesiems 
Tėvynėje nuoširdžią brolišką užuojautą reiškia

Sydnėjaus skautų židinys

Nuoširdžiai skautų rėmėjai
A. f A. Marijai Zinkieuei

mirus, jos vyrui v.s. Jonui Zinkui, dukroms ps. Ramunei Cobb 
ir v.sk. Rasai Kės bei jų šeimoms užuojautą reiškia ir drauge 
liūdi

Sydnėjaus "Aušros" tunto Skautai ir skautės

A. f A. Marijai Zinkieuei
mirus, vyrui Jonui, dukroms Ramunei ir Rasai, jų šeimoms 
ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Tamara ir Benius Vingiliai

A. f A. Marijai Zinkieuei
mirus, jos vyrą Joną, dukras Ramunę ir Rasą su šeimomis bei 
visus artimuosius liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

 Elytė Kaius su šeima

A. f A. Marijai Zinkieuei
išėjus į Amžinybę, jos vyrui Jonui Zinkui ir dukroms bei jų 
šeimoms reiškia

Onutė ir Algis Kapočiai

Skamba ir žvanga, gaudžia varpai 
Liūdną ir skaudų leisdami gandą 
Vėl paviliojo auką kapai!
Diena į dieną tiek atranda!...

(Maironis)

A. f A. Marijai Zinkienei
į Viešpaties ramybės sodus iškilus, jos vyrui Jonui, dukroms 
Ramunei ir Rasai bei jų šeimoms, giminėms ir artimiesiems 
Tėvynėje nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Birutė ir Vytautas Vaitkai, 
Danutė Jancy,

■  Palmyra ir Bronius žaliai
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Mūsų mielai ir branginamai draugei
a.a. Marijai Zinkienei
išėjus į antgamtinį pasaulį, šiose praradimo skausmo pilnose 
dienose nuoširdžiai užjaučiame velionės vyrą, mūsų mielą drau
gą Joną Zinkų, velionės dukteris Ramunę ir Rasą, anūkus Ro
biną, Andrių, Elytę, Amy, Nikoliuką ir visus kitus artimuosius.

Jūsų netektis skaudi
Skausmu aidi mums širdy.

Pagerbdami garbingos velionės Marijos šviesųatminimą, vie
toje gėlių ant jos kapo "Mūsų Pastogei" aukojame 30 dolerių.

Lidija ir Juozas Alinis Juragiai

Viešpaties globon išėjus
A. f A. Marijai Ziukienei,

Jos vyrą Joną ir dukteris Ramunę bei Rasą su šeimomis 
nuoširdžiausiai užjaučia ir kartu liūdi

Teodoras Rotcas su šeima

A. f A. Marijai Zinkienei
mirus, jos vyrui Jonui, dukroms Ramunei ir Rasai bei jų šei
moms nuo.širdžią užuojautą reiškia.

June ir Broniaus Dambrauskų šeima

Pagerbdami mirusią tautietę
A. f A. Mariją Zinkienę, 

vietoje gėlių ant jos kapo "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dole
rių.

Augelė ir Stasys Montvidai

A. f A. Marijai Zinkienei
mirus, jos vyrą Joną, dukras Ramunę ir Rasą su šeimomis 
liūdesio valandoje giliai užjaučia

Valentina Barinis,
Laima ir Rita

Mirus
A. f A. Marijai Zinkienei,

jos vyrą Joną, dukras Ramunę ir Rasą bei jų šeimas liūdesio 
valandose nuošįrdžiąįužjaučia ......  ....... ............. ...... ........

A. Pauliukonienė,
K. Radikienė ir B. Ropienė

A. f A. Marijai Zinkienei
minis, nuoširdžią užuojautą reiškiu liūdesyje likusiam jos vy
rui Jonui, dukroms Ramunei ir Rasai su šeimomis ir ar
timiesiems. Vytautas Patašius

A. f A. Marijai Zinkienei 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui, visuomenin- 
kui v.s. Jonui Zinkui, dukroms Ramunei ir Rasai su šeimomis 
bei artimiesiems Tėvynėje.

Elena Jonaitienė, 
Rasa ii* Eglė

A. f A. Marijai Zinkienei
mirus, jos vyrą v.s. Joną Zinkų, dukteris Ramunę ir Rasą su 
anūkais giliai užjaučia

Viktoras ir Lilija Gaidžioniai

A. f A. Marijai Zinkienei
mirus, liūdesyje likusius vyrą Joną, dukras Ramunę ir Rasą 
su šeimomis bei visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Danutė ir Stasys Skornliai

A. f A. Marijai Zinkienei 
pasitraukus Amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Jonui, duk
roms Ramunei ir Rasai bei jų šeimoms.

Salomėja Grybienė, 
_________________ ________________ Gražina Grybaitė

Pagerbdama Velionės
A. f A. Marijos Zinkienės 

atminimą, vietoje gėlių ant jos kapo "Mūsų Pastogei" aukoju 20 
dolerių.

Jadvyga Mickienė
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INFORMACIJA
(--------------------------------3 TNepriklausomybės šventė

Vasario 15 d., sekmadienį 1.30 vai. po pietų Melboumo Lietuvių Namuose įvyks
80 metų jubiliejinis Vasario 16 minėjimas.

Paskaitą skaitys Lietuvos garbės konsulas Andrius Žilinskas. Po to seks meninė 
dalis, kartu su "Dainos Sambūriu", "Gintaru" ir Panevėžio folkloriniu ansambliu 
"Pynimėlis". Visi kviečiami dalyvauti.

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

Vasario 16-sios minėjimas Sydnėjuje
Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjimas įvyks š.tn. vasario 15 d., sekmadienį.
Minėjimas prasidės pamaldomis St. Joachim’s bažnyčioje, Lidcombe, 11.30 vai. 

Organizacijos kviečiamos dalyvauti su savo vėliavomis.
Po • ualdų, 14 vai. Lietuvių Namuose įvyks šventės minėjimas. Paskaitą skaitys 

jauno" kartos atstovas Andrius Lašaitis. Meninę programą išpildys choras "Daina” ir 
kitos meninės jėgos. Kviečiame visus gausiai dalyvauti.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus sporto klubas "Kovas"
vasario 22 d., sekmadienį, 11 vai. ryto. B route pajūryje ruošia šaunų 

pikniką - iešminę (barbecue),
kuriuo pagerbsime paskutinėje sporto šventėje laimėjusius koviečius.
Vaišinsimės keptais viščiukais, salotomis ir kitokiais skanumynais, viską nu

plaudami lengvais gėrimais ir ruduoju alučiu. Žaisime pajūrio tinklinį (beach 
volleyball).
Rinkimosi vietą žymės trispalvės gairės .
Dėl smulkesnės informacijos galima skambinti klubo pirmininkei Nitai Wallis tel. 

(02) 9498 1545.
_Visi^yiečiamL_laukiame visų!______________ " Kovas"

"Pynimėlio ‘ koncertas Sydnėjuje
Vasario 3 dieną į Sydnėjų atvyksta Panevėžio ansamblis "Pynimėlis”, sudarytas iš

• jaunų, bet jau išgarsėjusių Europoje;, ansambliečių, kurie vasario 5 d. (ketvirtadie-
■ 7 vai.vakaroLietuviųNamuose.Bankstownė,muslinksminsDAINŲ-MUZIKOS

- ŠOKIŲ KONCERTO metu . Bilietų kaina nuaugusiems - $ 10, jaunuoliams nuo 12 
metu u studentams-$5. i B Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus lietuvių parapijos pranešimas
• Kol po atostogų sugrįš kun. J. Girdauskas, sekmadienio mišias lietuviams 

įprastu laiku laikys Lidcombe klebonas kun. Norman Grady.
• Nuo vasario 8 dienos lietuvių pamaldas praves kun. Jonas Girdausklas, SM, 

kas trečią ir ketvirtą mėnesio sekmadienį.
• Vasario 7 d., šeštadienį, 9.15 vai. ryto Lidcombe bažnyčioje bus laikomos 

ketursavaičio mišios už Monsinjoro John Meaney vėlę. Monsinjoras J. Meaney, 
tarnaudamas šios bažnyčios klebonu, buvo priglaudęs lietuvius savo bažnyčioje 33 
metus. Dabartinis klebonas Fr. Grady kviečia lietuvius ir lietuvių chorą dalyvauti 
šiose mišiose.

A. Kramilius
Sekretorius

kSiovyklaz stovykla...
Atkelta iš 4 psl.
linti į nemažą kalną. „Padėsim, kai 
reikės“, padrąsino jaunimas. Tai ir nu
ėjau su jais paskui vadovę. Nuo kalno 
gražus visos stovyklos rajono, vin
giuojančio upeliuko, tolimesnių kalvų 
ir miško vaizdas. Čia, kalno viršūnėje, 
randame vietą, kur dideli akmenys 
sukrauti lyg ir koplytėlei ar mažai 
šventyklai su aukuru viduryje. Susė
dam ant tų akmenų. Užsiėmimo tema: 
kaip gamtoje pasiklydus išlikti gyvam. 
Įžanginiame pašnekesyje vadovė su
griauna daugelio anksčiau turėtus 
įsitikinimus - ne pamesto kelio pir
miausiai reikia ieškoti, bet tuoj pat 
sustojus, rasti būdą kaip kitiems 
signalizuoti apie vietą, kurioje esi. Ne 
vanduo pirmiausiai pasiklydusiam 
reikalingas, bet prieglobstis kūno šilu
mai išlaikyti. Ne dar labiau pasiklysti 
kur nors bėgančio vandens beieškant, 
bet gauti vandenį iš aplinkinių augalų. 
Vadovė čia pat pademonstravo, kad 
netgi eukalipto lapai „išprakaituoja“ 
vandenį. Jos pavyzdį išbando ir daly-
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viai. Seka užuotis: pasiskirstę po du, 
dalyviai turi pasistatyti prieglobstį iš 
aplink randamos medžiagos - šakų, la
pų, akmenų. Visi griebiasi darbo. Pa
mažu išauga lapinės, šakinės, net 
akmeninės pastogės. Na, gal ne į visas 
jas įtūptų gyvas skautas, bet moko
mės... Ir bendradarbiavimo svarba dar 
išryškėja. Per greit prabėgo tas pusdie
nis.

Po pietų pasikalbu su viršininke, 
ūkvedžiu, pasiklausau pašnekesio su 
paukštytėm, pati pasikalbu su vilkiu
kais. Ir popietė per trumpa. Pavakariais 
keliaujame namo. O būtų buvę labai■ 
smagu pasilikti iki pat stovyklos 
pabaigos...

Šios stovyklos štabą sudarė: virši
ninkė Daina Šliterytė, adjutante Daina 
Dičiūnaitė, paukštyčių vadovė Audro
nė Markowskei, skaučių vadovė Elena 
Erzikov, brolijos vadovas Viktoras 
Šliteris jaunesnysis, ūkvedys Viktoras 
Šliteris vyresnysis, štabo narys Rai
mundas Vingilis, egzaminuotoja Eglė 
Garrick, laužavedė Julija Viržintaitė.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

Klubas atidarytu 
Pirmadieniais 5 v.v. -1030 v.v. 
Antradieniais klubas uždarytas. 
lYečiadieniais 5 v.v. -1030 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.

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 pabėgusiems 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 draugija

Sydnėjaus bibliotekos pranešimas
Pranešu "Pasaulio lietuvio" prenumeratoriams, kad prenumerata už 1998 metus 

dar priimama Sydnėjaus lietuvių bibliotekoje.
Be to, dar turime dokumentinio filmo "Kuršių Nerija" videokasečių, tačiau 

paskubėkite - tai tikras Lietuvos stebuklas. Bronius Stašionis ,Bibliotekos ved

Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos draugija praneša, 
kad vyresnio amžiaus tautiečiai, gyvenantys savo namuose ir reikalingi aptarnavi
mo, kaip pavyzdžiui, nuvesti pas gydytoją, pasigaminti sau maistą, maudytis ir 
pan., dėl pagalbos prašome kreiptis į draugijos valdybos pirmininkę p. Juliją 
Lašaitienę telefonu 9743 4118. Ji jums smulkiai paaiškins apie tuos aptarnavimus.

Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos draugija

Pranešimas Melburno lietuvių pensininkų sąjungos nariams

Pirmas šių metų susirinkimas įvyks vasario 10 dieną. Laukiame visų.
A. S.

Sydnėjaus "Dainos choras pradeda darbą
Po kalėdinių atostogų "Dainos" choras pradeda reguliarias repeticijas nuo va

sario 6 dienos Lietuvių namuose. Repeticijų pradžia 7.30 vai. vakaro. Visų choristų 
dalyvavimas pageidautinas. Prieš akis choro laukia Dainų šventė Lietuvoje ir 
Australijos meno dienos Geelonge metų gale bei įsipareigojimai lietuvių ben
druomenei. A. Kramilius, "Dainos” choro vardu
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