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Sveikiname mielus tautiečius Vasario Šešioliktosios proga! 
Minėdami šią garbingą dieną, pasvarstykime, ko mūsų 
Tėvynei dar reikia, kad ji būtų saugi pasaulyje, o jos piliečiai 
jaustųsi saugūs savame krašte - ir stenkimės jai padėti.

ALB Krašto Valdyba

Lietuvos įvykių apžvalga
Įsigaliojo Europos S-gos narystė

Vasario 1 d. įsigaliojo Lietuvos 
Asocijuotos Europos Sąjungos narystė. 
Šios narystės sutartį su Europos Sąjunga 
1995 m. birželio mėnesį pasirašė tuometi
nis premjeras Adolfas Šleževičius.

Europos Sąjungos asociacijos sutartis 
yra pagrindinis dokumentas, apibrėžian
tis Lietuvos ir Europos Sąjungos ben
dradarbiavimą ir, pagal užsienio reikalų 
viceministrą A. Rimkūną „ši sutartis yra 
laikytina vienu svarbiausių Lietuvos 
pasirengimo prie Europos Sąjungos pil
nos narystės strategijos elementų“.

Sutarčiai įsigaliojus, Lietuvos pa
sirengimas narystei ir prisitaikymas prie 
Europos Sąjungos narystės kriterijų bus 
akylai stebimas. Konkretūs ir objektyvūs 
Europos Sąjungos narystės kriterijai 
buvo nustatyti Europos Tarybos suva
žiavime, įvykusiame Kopenhagoje 1993 
metų liepos mėnesį. Lietuvos pasiruoši
mas Europos Sąjungos narystei, pagal 
šiuos kriterijus, turi tam tikrų trūkumų, 
nors yra pastebėta, kad demokratijos 
išsivystymas, žmogaus teisių apsauga bei 
tautinių mažumų priežiūra viršija Sąjun
gos kriterijus. Trūkumai matomi teisė
saugos veikloje, kovoje su korupcija, 
finansų bei bankų veiklos reguliacijoje ir 
gamtosaugos veikloje. Europos Sąjungą 
ypač jaudina Ignalinos branduolinės 
jėgainės matomas nesaugumas ir tarp
tautinių reguliacijų neišpildymas jėgai
nės priežiūroje. (Ignalinos branduolinis 
reaktorius skaitomas kaip vienas iš de
šimties pavojingiausių pasaulyje.) ES 
abejoja, ar Lietuvos žemės ūkis bei pra
monė esą pasiruošę ES esančiai atviros 
rinkos konkurencijai, tad reikalauja eko
nominių reformų. Svarbiausia, ES kriti
kuoja Lietuvos administracinę biurokra
tiją, kuri kliudo naujų, ES reikalaujamų, 
įstatųišpildymui. (Plačiau ši tema aprašyta 
„Lithuanian Papers“, Vol. 11,10-18 pp.)

Protestas dėl ambasadoriaus 
paskyrimo

„Lietuvos aido“ puslapiuose kyla pro
testas dėl buvusio prezidento patarėjo 
Nerio Germano paskyrimo Lietuvos am
basadoriumi Suomijoje. (Ambasadoriai 
yra skiriami prezidento, Užsienio reikalų 
ministerijos teikimu.)

„Lietuvos aido“korespondentas Dalius 
Stancikas teigia, kad Neris Germanas, 
1994 metais būdamas Seimo kancleriu, 
neteisėtai pasirašė garantinį laišką iš
duodant „Tauro“ bankui 10 milijardų 
JAV dolerių kreditą. Anot šio kores
pondento, šį faktą tyrusi Seimo komisija, 

vadovaujama socialdemokrato R. Dagio, 
savo išvadose paskelbė, kad šiuo aktu Ne
ris Germanas „viršijo savo įgaliojimus“. 
Teigiama, kad būtų sunku įrodyti, kad 
N. Germanas nesuprato ką darąs ir dėl to 
jam jau gręsia „kaltinamųjų suolas“.

Dalius Stancikas taip pat teigia, kad 
išlikusiuose KGB archyvo dokumentuose 
Neris Germanas yra įvardytas kaip agen
tas „Petrauskas“, kuris 1997 metais buvo 
išsiųstas į agentūrinę kelionę, į JAV. 
Svarstant N. Germano kandidatūrą į 
ambasadorius trys Seimo nariai užklausė 
Valstybės saugumo departamentą apie 
buvusį (ar esamą) bendradarbiavimą su 
užsienio specialiosiomis tarnybomis. 
VSD vadas Jurgis Jurgelis atsakė, kad 
neturįs žinių apie minėtą veiklą. D. 
Stancikas-.'o!i?c< teigia, kad tie patys KGB 
archyviniai dokumentai rodo, kad 1997 
metais A. Brazauskas, pasitelkęs KGB, 
tikrino N. Germano tinkamumą dirbti 
atsakingą Lietuvos Komunistų partijos 
partinį darbą. (N. Germanas buvo LKP 
Centro komiteto instruktorius.)

Nepaisant šių užmetimų Neris Ger
manas buvo patvirtintas kaip Lietuvos 
ambasadorius Suomijoje. Minėtas kores
pondentas kaltina ir naujai išrinktąjį pre
zidentą Valdą Adamkų dėl neprincipingo 
elgesio „santarvės“ labui.

Porinkiminiai rūpesčiai
Prezidento rinkimų rezultatai Tėvynės 

S-gai (Lietuvos konservatoriams) sukėlė 
ir džiaugsmo, ir rūpesčių. Pažvelgus į 
prezidento rinkimų antro rato rezultatus 
matome, kad dešinio sparno krikdemų - 
centro sąjungos kandidatui Valdui Adam
kui rinkimai sekėsi žymiai geriau negu 
StasiuiLozoraičiui 1993 metų rinkimuose.

1993 metų balsai:
S. Lozoraitis 770,000 (38.9%)
A. Brazauskas 1,210,000 (61.1%)

1997 metų balsai:
V. Adamkus 968,000 (50.4%)
A. Paulauskas 954,000 (49.6%)

Taigi, V. Adamkus surinko 198,000 
daugiau balsų negu S. Lozoraitis, o kairio 
sparno kandidatas A. Paulauskas 256,000 
mažiau negu A. Brazauskas.

„Lietuvos aido“ korespondentas V. 
Laučius šiuos rezultatus mato kaip didelį 
dešinio centro laimėjimą. Tačiau, pa
žvelgus į V. Landsbergio pirmame rinki

mų rate gautus balsus, t.y. 293,000, situa
cija darosi mažiau linksma, nes tai net 
116,000 mažiau balsų negu Tėvynės 
Sąjunga surinko per 1996 metų Seimo 
rinkimus. Spėjama, kad Tėvynės Sąjun
gos rėmėjų kairysis sparnas pinname ir

"PYNIMĖLIO" ansamblis, atvykęs iš Tėvynės, praskaidrino savo jaunatviškais 
šokiais, dainomis, muzika mūsų nuotaikas, o kai kur net padėjo atšvęsti Vasario 16- 
ją... Nuotraukoje ansamblio jaunieji nariai šoka Sydnėjaus Lietuvių namų sce
noje. (Žiūr. tekstą 3-4 psl.) Nuotr. A. Burneikio
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antrame rinkimų rate savo balsus atidavė 
V. Adamkui.

Atsižvelgiant į „Baltijos tyrimų“ ap
klausos rezultatus galima spėti, kad 
socialdemokratai, kurie pirmame rate 
ketino balsuoti 45% už A. Paulauską, 
28% už savo partijos kandidatą V. An
driukaitį ir vos 10% už V. Adamkų, an
trame rate savo balsus padalino maždaug 
po lygiai tarp likusių kandidatų. Tuo 
metu V. Adamkaus kandidatūrą iškėlu- 
sios Centro sąjungos balsuotojai pinname 
rate ketino balsuoti 41 % už V. Adamkų ir 
40% už A. Paulauską.

Tėvynės S-gai (Lietuvos konserva

Lietuva spaudoje
* Archyvų departamento direkto
rius Antanas Šoliūnas pateikė premjerui 
Gediminui Vagnoriui adresuotą atsis
tatydinimo pareiškimą, informuoja dien
raščiai. Prieš mėnesį kilo skandalas, kai 
A. Šoliūno tarnybiniame kabinete buvo 
rastos kelios į apskaitą neįtrauktos KGB 
bylos. Už tai premjeras jam pareiškė 
drausminę nuobaudą - pastabą. A. Šoliū
nas aiškino bylas pirkęs turguje, o anks
čiau seifo atidaryti negalėjęs, nes buvo 
pametęs raktą. Seimo Nacionalinio sau
gumo komitetas šią savaitę pasiūlė Vy
riausybei apsvarstyti, ar A. Šoliūnas tin
ka departamento vadovo pareigoms. At
sistatydinimo priežastimi A. Šoliūnas 
nurodo tai, kad vykstanti priešiška kam
panija, jam keliami kaltinimai trikdo vi
sos archyvų sistemos veiklą, neleidžia 
normaliai dirbti. G. Vagnorius A. Šoliūno 
atsistatydinimą vakar priėmė.
* Likviduojamas „Tauro“ bankas 
valstybei yra skolingas daugiau nei 100 
milijonų litų, rašoma „Respublikoje“. 
Finansų specialistai vertino skolų grą
žinimo perspektyvą. „Tauro“ banke pra
puolė ir 17 milijonų ekiu Europos Sąjun
gos kreditas. Pasak dienraščio, Europos 
Sąjungos kreditų išvogimas, matyt, tu

toriams) rūpi kam teks jų partijos kairiojo 
sparno balsai (t.y. tie 116,000, kurie 
nebalsavo už V. Landsbergį) per sekan
čius Seimo rinkimus ir, korespondento 
nuomone, dešiniųjų partijai teks stengtis 
pritraukti naujų, daugiausiai jaunosios 
kartos, rėmėjų. Anot korespondento, 
„orientacija į jaunosios kartos pasaulė
žiūrą nereiškia principų ar idealų atsi
sakymo, nes idealizmas ir pragmatizmas 
gali taikingai koegzistuoti ir griežti 
principai nėra nesuderinami su paprasta 
tolerancija“. Atrodo, kad didėjantis jau
nosios kartos politinis aktyvumas sukelia 
naujų rūpesčių. ParuoSė D Kairaitis

rėjo reikšmės šios institucijos sprendimui 
nepakviesti Lietuvos derėtis dėl narystės 
ES. Tiesiai taip niekada nebuvo pasa
kyta, tačiau dienraštis atkreipia dėmesį, 
jog ES dokumente „Dienotvarkė 2000“ 
Lietuvos Vyriausybei nurodoma: „Pirma 
reikia restruktūrizuoti ir pertvarkyti ban
kus“.
# Policija iki šiol nesuranda Kauno 
nusikaltėlių autoriteto Semiono Bula- 
tovo, sausio 23 dieną pabėgusio iš Vals
tybės teismo psichiatrijos ir narkologijos 
tarnybos prie Sveikatos apsaugos mi
nisterijos Utenos skyriaus, rašo „Lietuvos 
rytas“. Šis pabėgimas buvo staigmena 
teisėsaugai. Tačiau .Lietuvos rytas“ dar 
praėjusių metų lapkričio 12 dieną rašė, 
kad S. Bulatovas gali pabėgti. Tokią 
prielaidą dienraštis paskelbė po to, kai 
Vilniaus apygardos teismas atmetė Ge
neralinės prokuratūros prašymą pratęsti 
S. Bulatovo kardomąjį kalinimą. S. Bu- 
latovui iškelta baudžiamoji byla už 
operacijų su pinigais arba vertybiniais 
popieriais, pažeidimus bei paskolos pa
naudojimą ne pagal paskirtį, primena 
dienraštis. Koncernas „Linda“, kurio

Nukelta į 2 psl.
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® Trumpai iš visur Į NUOMONĖS IR PASISAKYMAI

Vasario 4 d. Šri Lanka iškilmingai pa
minėjo savo nepriklausomybės (nuo D. 
Britanijos) penkiasdešimtmetį. Garbės 
svečiu sostinėje Colombo dalyvavo D. 
Britanijos sosto įpėdinis Valijos ku
nigaikštis Charles. Iškilmių metu krašto 
šiaurėje vyko aršios kovos su sukilėliais 
tamilais. Šri Lankos min. pirmininkė 
Chandrika Kumaratunga savo kalboje 
iškilmių metu pabrėžė, kad Šri Lankos 
kariuomenė sutriuškins sukilėlius, tačiau 
suvienytoje valstybėje visos etninės gru
pės turėsiančios visišką lygybę.

Vasario 4 d. smarkus žemės drebėji
mas nusiaubė Tokhar provinciją šiau
riniame Afganistane. Žuvo apie 4 000 
žmonių, 15 000 liko be pastogės, daug 
sužeistų. Humanitarinėms organizaci
joms sunku padėti nukentėjusiems, nes 
gamtos sąlygos provinciją daro sunkiai 
pasiekiama. Be to, provincija yra kon
troliuojama koalicijos, kovojančios prieš 
Afganistano Talibaan vyriausybę.

Vasario 4 d. Dolomitų kalnuose, šiau
rės Italijoje žemai skrendantis JAV karo 
lėktuvas užkliudė ir nutraukė lyną, ku
riuo virš slėnio kabinomis kėlėsi turistai. 
Viena iš kabinų nukrito į slėnį. Žuvo visi 
20 keleivių. Antroji kabina pakibo ore, jos 
keleivius pasisekė išgelbėti. Lėktuvo įgu
la buvo apmokoma kaip skraidyti pažeme.

Nežiūrint ankstesnių įsipareigojimų, 
Bosnijos musulmonų vyriausybė atsisako 
leisti serbams ir kroatams pabėgėliams 
grįžti į Sarajevą. Savo nusistatymą vy
riausybė pakeistų tik tada, jei Jungtinės 
Tautos ir JAV priverstų Bosnijos serbų 
respubliką leisti sugrįžti musulmonų 
pabėgėliams į jų buvusias gyvenvietes.

Lietuva spaudoje
Atkelta iš 2 psl.

prezidentu S. Bulatovas buvo, iki ban
kroto spėjo surinkti iš žmonių 12 mln. li
tų. Dar 7 miln. litų įvairių pavadinimų jo 
firmos paskolomis paėmė iš Ūkio banko. 
Tardymo duomenimis, didelę dalį pinigų 
S. Bulatovas spėjo pervesti į savo sąs
kaitas užsienio bankuose.
* Vasario 7 d. Japonijoje, Nagane, 
įvyko XVIII žiemos olimpinių žaidynių 
atidarymas, pirmame puslapyje rašo 
„Lietuvos rytas“. Lietuvos vėliavą ati
darymo metu nešė slidininkas R. Pana
vas. Šiose žaidynėse Lietuvą atstovauja 7 
sportininkai. Iš viso Nagano žaidynėse 
dalyvaus 2450 sportininkai iš 72 šalių. 
14 sporto šakų atstovai kovos dėl 68 
medalių komplektų. Pirmą kartą į žaidy
nių programą įtrauktos snieglenčių, mo
terų ledo ritulio ir kerlingo varžybos.
* Vilniaus apygardos teisme toliau 
buvo nagrinėjama baudžiamoji byla, ku
rioje pasikėsinimu sukčiauti stambiu 
mastu kaltinamas Seimo narys Audrius 
Butkevičius. Buvo toliau apklausiamas 
UAB , ,Dega“ vadovas Klemensas Kirša. 
Įtariama, jog A. Butkevičius iš jo reika
lavo 300 000 JAV dolerių už tarpi
ninkavimą, kad būtų nutraukta K. Kir- 
šos vadovaujamai bendrovei iškelta bau
džiamoji byla. „Respublika“ rašo, kad Ge
neralinę prokuratūrą yra pasiekusios ži
nios, jog pinigus A. Butkevičius ėmė Artū
’Musų Pastogė" Nr.6 1998.2.16 psl.2

Japonų kraštutinių kairiųjų pažiūrų 
grupė yra nusistačiusi prieš svarbų Narita 
aerouostą. Ši grupė dabar naudojasi žie
mos olimpinėmis žaidynėmis parodyti, 
savo nusistatymą. Vasario 2 d., prieš pat 
Nagano olimpinių žaidynių atidarymą, 
grupė iššovė tris raketas į Narita aero
uostą. Tik dvi raketos sprogo. Ši grupė 
įspėjo olimpinių žaidynių organizatorius, 
kad paskutinė olimpiados diena, vasario 
22 d., bus „labai bloga diena“.

Irakui vėl atsisakinėjant įsileisti 
Jungtinių Tautų nusiginklavimo inspek
torius į apie 70 prezidento „rūmų“, JAV 
tęsia kariuomenės koncentraciją Persų 
įlankos srityje. Saudi Arabija atsisakė 
leisti JAV naudotis jos bazėmis puolant 
Iraką, tačiau JAV turi bazių Kuwait, 
Bahrein ir Turkijoje, įlankoje sukoncen
truoti 3 JAV lėktuvnešiai ir vienas D. 
Britanijos lėktuvnešis. JAV tikisi, kad 
Australija irgi prisidės prie koalicijos prieš 
Iraką savo laivyno vienetais.

Japonijos vyriausybė ir Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius Kofi Annan 
kreipėsi į visas Jungtinių Tautų nares, 
kad jos susilaikytų nuo karo veiksmų, 
kol tęsis Nagano žiemos olimpiniai 
žaidimai (tai yra, iki vasario 22 d.). Atro
do, kad iki viršminėtos datos JAV kaip 
tik baigs' karo pajėgų koncentraciją Irako 
kaimynystėje.

Rytų Azijos kraštai iki šiol vengė 
artimesnių ryšių su Taivanu, vengdami 
nepaląnkiosKinijos reakcijos. Šiuo metu, 
atsidūrę sunkumuose, eilė valstybių 
kreipėsi į Taivaną, prašydamos ekono
minės pagalbos: Indonezija, Malaizija, 
Filipinai, Singapūras.

ro Paulausko rinkimų kampanijai remti.
Generalinėje prokuratūroje jos 

vadovo Kazio Pėdnyčios iniciatyva buvo 
surengtas pasitarimas, kuriame buvo 
kalbama, kaip kovoti su šalį apėmusią 
sprogdinimų ir padeginėjimų banga. 
Generalinis prokuroras Kazys Pėdnyčia 
teigė, jog jau sulaikyti keli įtariamieji 
sprogdintojai. „Lietuvos rytas“ praneša, 
kad Klaipėdoje vėl buvo padegtas auto
mobilis. Sausio mėnesį šiame mieste 
maždaug per savaitę buvo sudeginta 11 
automobilių, o 2 susprogdinti.
* Lietuvoje nepakankamai rūpina
masi užsienio turizmu, teigia „Kauno 
diena“. Užsieniečiai čia pasigenda ne tik 
dėmesio, tačiau ir informacijos apie 
teikiamas paslaugas, lankomus objektus. 
Tokios informacijos ypač trūksta pro
vincijoje. Galbūt todėl apie 85% visų į 
Lietuvą atvykusių keliauninkų apsistoja 
tik sostinėje. ELTA

TT" -Jie-

Prieš pat išleidžiant šį "Mūsų Pasto
gės" numerį, gauta žinia, kad PLB Val
dybos pirmininkas Vytautas Kamantas 
išvyksta į Lietuvą vasario 21 dieną, o 
pirmininko pavaduotojas Gabrielius 
Žemkalnis - vasario 16 dieną.

Abu dalyvaus Prezidento inauguraci
jos iškilmėse, o Gabrielius Žemkalnis 
liks Vilniuje ir pusmetį dirbs išeivijos 
lietuvių atstovybėje.

Inf.

Pasirokavimai
Noriu pasisakyti p. V. Juškos minčių, 

pagarsintų radijo valandėlėje, tema. Ne 
kartą teko girdėti senimą panašiai pos
tringaujant, bet suklusau, kai prabilo 
aktualiais visuomeniniais klausimais 
vidutinio amžiaus atstovas. Vyliausi, kad 
bešališkai pažvelgs į savąjąkartą, ypač jos 
nusiteikimą tos šalies atžvilgiu, kurioje 
liko ir jų genealoginės šaknys. Deja, ma
no viltys nepasitvirtino. Kai jaunieji 
šiandieną nerodo noro lietuviškos veiklos 
tęstinumui išlaikyti, vargu ar prasminga 
planuoti mūsų bendruomenės Australijo
je ateitį, nes tai tolygu namo statybai ant 
ledo. Todėl ir reikėtų pirma pasidomėti jų 
tautiniu apsisprendimu, idėjinių bei 
dvasinių vertybių orientacija, socialinėmis 
nuostatomis. Suemigrantėjimo pavyks 
išvengti tik tiems, kurie pasiliks tautos 
bei jos kultūrinių interesų orbitoje. Vien 
tautiniais šokiais ir daina jokia bendruo
menė gyvuoti negali. Jeigu jaunimas ša
linasi nuo veiklos, reiškia, laiko ją sau 
neprasminga. Jokių kitų kliūčių nėra ir 
būti negali.

Ši nelaimė, mano galva, turi ne vieną 
priežastį. Tarp kitų, pagrindinių, pami
nėčiau specialybės pasirinkimą. Gal ne
daug suklysiu teigdama, jog mūsų jauni
mas beveik šimtu procentų rinkosi ir ren
kasi profesijas, priskirtinas materialiosios 
kultūros sričiai. Einant techninius, me
dicinos ar kitus t. v. praktiškus mokslus, 
dvasinėms - kultūrinėms reikmėms lyg ir 
nelieka vietos. Vis didėjančios konku
rencijos sąlygomis, besivydama dolerį, ši 
karta, atrodo, tenkinasi išimtinai pro
fesiniais bei asmeninės gerovės reikalais, 
nesirūpindama gilesne žmbghūš būties 
prasme. Tik humanistinis auklėjimas 
pajėgus išugdyti dvasinių - kultūrinių 
interesų alkį, į ką, matyt, nei mokykla, nei 
tėvai nekreipė pakankamo dėmesio. Taip 
mūsų atžalynas, svetimųjų, o ir tėvų pa
vyzdžiu, neįvertino dvasinės kultūros 
svarbos ir pasuko vien medžiaginių gė
rybių kaupimo keliu.

Įžymus išeivijos filosofas J. Girnius 
rašė: „atiduotas svetimai tautai vaikas 
nėra kaltas... Už vaikus atsakingi tėvai. 
Besirūpindami vaikų materialine ateiti
mi, tėvai parduoda ir išduoda savo vaikų 
sielas". Šią problemą p. Juška kažkodėl 
nutylėjo, o išsakytas kitas priekaištas 
senjorams, manau, be pagrindo. Per 10 
gyvenimo Australijoje metų neteko pa
stebėti, kad jaunas žmogus būtų vyres
niųjų atstumtas dėl lietuvių kalbos 
nemokėjimo. Galėjo būti sugėdintas, bet 
tai ne atstūmimas. Pataikavimo jaunie
siems, kad tik ateitų, kad tik jiems nebūtų 
sunku, regėjau į valias. Antra vertus, jei 
jaunuolis(- ė) nemoka tėvų kalbos, reiškia 
gimdytojai jo neišmokė, todėl nelogiška 
būtų dėl savo kaltės ginti juos lauk.

Apie išeivijos ryšius su Tėvyne man, 
išties, labai sunku kalbėti. Įžvelgiu svetur 
gyvenančių tautiečių ne tik išpuikimą, sa
vo tariamo pranašumo demonstravimą, 
bet neretai ir piktybišką vergijoj vege
tavusios tautos dalies menkinimą.

-Mes kovojom už Lietuvos laisvę, o 
jai mūsų nereikia, ji nori tik mūsų pinigų, 
- tai ne tik p. Juškos, bet dažnai balsu 
išsakoma pretenzija ir kiekvieną kartą ji 

skaudžiai žeidžia. Juk Dievas, Tėvynė, 
laisvė ir panašios sąvokos privalo būti 
suprantamos kaip savaimingos vertybės, 
■kuriomis nevalia spekuliuoti, juoba už 
ištikimybę joms laukti atlygio. Pasi- 

aiškinkim tad viešai ir atvirai, kas gi yra 
ta mūsų atgrasi Lietuva? Daugelis ją 
sutapatina su nemandagiais net įžūliais 
valdininkais, prasigėrusiais vakarykščiais 
kolchozninkais, plėšikais, vagimis ir 
kitokiais niekadėjais. Skaudu, tačiau 
nepamirškim, mes visi vienodai esame 
atsakingi už šią padėtį. O Lietuva - tai ir 
žemės lopinėlis, prigludęs prie Baltijos, 
permirkęs jį besąlygiškai mylėjusių sū
nų bei dukterų krauju, Lietuva - tai per 
ilgus amžius protėvių sukurtas istorinis, 
kultūrinis ir religinis palikimas, Lietuva, 
pagaliau, tai kiekvienas lietuvis, nepri
klausomai kur gyventų - Tėvynėje ar' 
būtų likimo nusviestas prie Mičigano 
ežero, į Andų papėdes, į kengūrų žemę ar 
vis dar vargtų Sibiro platybėse. Kol mu
myse blykčioja Tėvynės meilės liepsnelė, 
tol esame neskaidoma Lietuvos dalis. Tad 
kam priekaištaujame? Jei sau, tai save ir 
įvardinkim.

Išeiviai dažnai mėgaujasi praeities 
idealizavimu, tačiau šis kultas užtemdo 
ateities perspektyvą. Iliuzinė praeitis 
kliudo užmegsti ryšį su dabarties tauta ir 
drauge siekti šviesesnės ateities, ko mes 
neabejotinai visi trokštame.

Pagalba Lietuvai - tai dar vienas di
delis nesusipratimas. Kai parama vargšui 
teikiama iš meilės, iš žmogiškojo so
lidarumo arba sekant krikščioniškos 
moralės principais - nesigarsinama, nes ši 
filantropija kyla iš dvasingumo gelmių. 
Ir Kristus taip mokė. Cituoju Evange
liją: „dalindamas išmaldą netrimituok 
gatvėse ir aikštėse kaip daro veidmai
niai, kad būtų žmonių giriami. Kai tu da
liji išmaldą,., tenežino tavo kairė, ką da
ro dešinė“. Dažniausiai,. tačiau, tenka 
observuoti, : kąi_. labdarą paverčiama 
lengva, priemone savimeilei patenkinti, 
nuoboduliui išblaškyti. Taip saldu gir
dėti, kai sušelptasis tave giria, liaupsina, 
laiko savo geradariu, kilnumo įsikūni
jimu. O tuštybei, patenkinti nėra galo. 
Spaudoje, per radiją be atvangos vardi
jami visokie aukotojai, rinkėjai, siuntėjai 
ar bent pirštą pamirkę tame skystimėly. 
Tariama meilė Tėvynei liejasi upeliais, 
net į pobūvius suplaukę lietuvaičiai 
nepamiršta gimtinės. Vietoj dovanos 
varduvininkui, žiūrėk, sumeta šimtinę 
kitą, kad broliai Lietuvoje galėtų pra
mokti... gimtosios kalbos. Po to skun
džiamasi, piktinamasi: nepadėkojo, pa
dėka neatitiko lūkesčių, nemyli savo ge
radarių, nerodo respekto, neduoda pilie
tybės, negrąžina turto, gal kai kas apmau
dauja, jog nekviečiamas užimti aukštą 
postą valstybės valdyme, ir taip be galo.

Kai žmogus suvokia tėvynę kaip di
džią vertybę, tąsyk, mano supratimu, jis 
nereikalauja apmokėti jokių sąskaitų, 
priešingai, pats prisiima pagal galimybes 
jos atžvilgiu moralinius įsipareigojimus ir 
stengiasi tą pareigą vykdyti ne gražiais 
jausmingais žodžiais, bet visų pirma savo 
vidinio turinio formavimu, kad santykis 
su kitu žmogumi būtų grindžiamas ne tik 
humanistinio elgesio normomis, bet ir 
širdimi. Tada ir pradedama suvokti, kaip 
svarbu puoselėti protėvių kalbą, pažinti 
jų dvasinės kūrybos palikimą, rūpintis tos 
kultūros gausinimu. Mūsų jaunimas 
daugumoje gavo aukštąjį išsimokslini
mą, todėl kūrybiškai kur kas pajėgesnis 
už tėvų kartą. Kiekviena tauta yra įparei
gota kurti savąją kultūrą nepriklausomai 
nuo to, kur konkretus žmogus gyvena. 
Tada tikrai neliktų vietos nei smerkimui, 
nei priekaištams, nei nusivylimui. Iš
metinėjimai tik pačius priekaištautojus 
parodo gana neigiamoje šviesoje.

Janina Malijauskienė
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SI BENDRUOMENĖS VEIKLOJE H
"Pynimėlis" įsipynė į mūsų širdis!..

Ketvirtadienio (sausio 5 d.) vakaras. 
Tvanku, tik spėk prakaitą braukti... Pa
sikrovę pilną mašiną keleivių, atskubame 
ir mes į Sydnėjaus Lietuvių namus 
„Pynimėlio“ ansamblio koncertam Na
mų kiemas kimšte prikimštas automa
šinų, salės beveik sausakimšos tautie
čiais, nors dar kone valanda iki koncerto 
pradžios... Tiek žmonių Sydnėjaus Lie
tuvių namuose seniai bematyta!..

Koncertas prasidėjo punktualiai - 19 
vai. Jo pradžioje pora žodžių pasvei
kindamas svečius, Panevėžio miesto 
„Pynimėlio“ ansamblio narius, tarė ALB 
Sydnėjaus Apyl. Valdybos pirm. Albi
nas Giniūnas. Trumpai su ansambliu ir 
būsima programa supažindino pats an
samblio vadovas Ričardas Bakanauskas - 
čia, pas mus, esanti tik mažytė „Pynimė
lio“ ansamblio dalelė: 13-ka šokėjų, 5 
muzikantai (muzikantai vyresnio amžiaus) 
ir 6 dainininkai, kurių amžius - daugu
moje - iki 12-kos metų. Džiaugiasi atvy
kę, prašo perdaug nekritikuoti, jei kas ne 
taip gerai išeis, nes jie ką tik iš kelionės ir 
nelabai atsigavę!..Ir-nepagailėti katučių...

Į sceną pasipila jaunų, grakštučių, 
tautiniais rūbais apsirengusių mergyčių 
būrelis - šoka „Kepurinę“... Po jų - berniukų 
ir mergaičių šokama „polka su ragu
čiais“, užbaigiama berniukų šelmišku 
„ragučių“ parodymu.

Seka įvairūs šokiai ir žaidimai, pa
įvairinami muzikiniais (tarpais (akor
deonas, klarnetas, „barškučiai“, kontra- 
basas ir būgnas) bei skudučių melodi
jom. Daugumai šokių dainuoja keturių 
merginų ir 2-jų berniukų chorelis, karts 

Šokio sūkuryje ...

nuo karto pakeičiąs šokėjus ir padainuo
jąs liaudies dainelių. Jų tarpe „Gieda 
gaideliai“, „Praded aušrelė aušti“, ,JLakš- 
tingalėli...“, „Šalia kelio vieškelėlio“, 
.Pempei, pempei kuodotoji“.

Žiūrovus daugiausiai žavėjo šokiai ir 
žaidimai, o jų buvo labai daug, sekančių 
vienas kitą: „Kalvelis“, šokis su skam
bučiais, šokis su kaladėlėm, vainikėliais 
pasipuošę „piemenaitės“ šoko „Rytagonę“, 
specialiai „Pynimėliui“ sukurtą šokį 
„Vyželę“ ir dar kelis... Pagal ansamblio 
tradiciją jokio pranešėjo nebuvo - pro
grama, su trumpa 15 minučių pertrauka, 
vyko be sustojimo tarp paskirų progra
mos punktų: šokį sekė šokis, daina vijosi 
muzikinius kūrinėlius, programos punk
tams papildant vienas kitą. Pati tautinių 
šokių technika - iki galo išbaigta. Nežinau 
ar mažieji šokėjai kur nors padarė kad ir 
mažą klaidelę, bent mano akys to ne
pastebėjo.

Kulminacinis koncerto pasirodymas - 
gaidys, bemokinantis savo gaidžiukus.

"Pynimėlio" vyriausia galva Ričardas 
Bakanauskas.

Jei gaidį vaizdavo pats išvykos vadovas 
Ričardas Bakanauskas (ir tai tikrai buvo 
geras gaidys!), tai visus prijuokino pats 
mažiausias gaidukas - Egidijus Gervic- 
kas - „niekur laiku nesuspėjus“, bet su
gebąs didžiajam gaidžiui net per tarpkojį 
pralįsti!..

Pabaigai - ilga ir labai greito tempo 
šokių pynė, pritariant chorui ir orkestrui.

Sekė „Pynimėlio“ ansamblio vadovo 
R. Bakanausko atsisveikinimo žodis - 
padėka, ta proga įteikiant dovanėles LR 
gen. garbės konsului Viktorui Šliteriui ir 
ALB Sydnėjaus Apyl. Valdybos pirm. 
Albinui Giniūnui. Sydnėjaus tautiečių 
vardu mažom dovanėlėm buvo apdova
noti ir visi ansamblio dalyviai.

Užbaigta specialios loterijos laimin
gųjų numerių traukimu (ją pravedė Da

nutė Ankienė su talkininkėmis), kurios 
pelnas ėjo ansambliui.

• • •
Nors ir labai buvo užsiėmęs „Pyni

mėlio“ vadovas, tačiau nors trumpai teko 
su juo pasikalbėti ir apie patį šaunųjį 
jaunųjų ansamblį. Ansamblis pairtas 
1986 m. Violetos Tursienės, kuri ilgą lai
ką buvo ir jo vadovė. Panevėžio miestas 
suprato tokio ansamblio svarbą ir reika
lingumą; jis čia buvo labai populiarus, 
savo eilėse apjungiąs virš 370 jaunuolių, 
nuo kelių metų amžiaus iki - maždaug - 
vidurinės mokyklos baigimo.

Ansamblį sudaro kelios grupės: or
kestras, liaudiška kapela, mažųjų choras, 
bebaigiančių mokyklą šokėjų grupė, še
šios kitos šokėjų grupės ir dvi paruo
šiamosios grupės. Su ansambliu dirba 8 
apmokami vadovai.

„Pynimėlio“ ansamblis - visuomeninė 
organizacija. Ją dalinai remia savivaldy
bė, tėvai, bet daugumą lėšų sukaupia 
pats ansamblis.

XX-oji Australijos Lietuvių Dainų šventė Geelonge
1998 metų pabaigoje įvyks Australijos Lietuvių Dainų 

Šventė, tačiau Sydnėjaus, Adelaidės, Melbourne ir Geelongo 
trSįfhfjf miestų dainininkai jau dabar labai kruopščiai ruošiasi. Jie jau 
\Spl beveik išmoko visą dainų repertuarą!

XX-oji Dainų Šventė - neeilinis įvykis Geelongo lietuvių 
kultūriniame gyvenime. Ji įvyks gruodžio 28 dieną, pačioje nau

jausioje Geelongo Deakin Woolstores koncertinėje salėje, kuri yra nuostabiai 
gražiame Geelongo pajūryje. Chorai atliks 15 dainų, įskaitant Australijos ir 
Lietuvos himnus. Repertuare daug žinomų dainų, pvz.: visus išjudinantis vyrų 
choro "Ramovėnų maršas" arba jaudinanti moterų choro atliekama "Devyn
balsė", o ką jau bekalbėti apie visų pamėgtą "Užjūrių, marių"! Atskiri chorai taip 
pat stebins savo dainavimu.

Žinoma, šios pirmosios Geelonge įvyksiančios Dainų Šventės sėkmė pri
klausys nuo jūsų gausaus apsilankymo, tad jau dabar, mieli žiūrovai-klausy
tojai prašome pasižymėti savo kalendoriuose, kad gruodžio 28 dieną esate 
laukiami Geelonge!

Padėka mūsų pagalbininkams adelaidiškiams Sue ir Vytautui Opulskiams 
už 1998 m. Dainų Šventės knygų emblemų sukūrimą!

G. Pranauskienė, ALD Dainų Šventės koordinatorė

Dainuoja "Pynimėlio" choras. Visos šio str. nuotraukos - Algimanto Burneikio.

V. Tursienei pasitraukus iš vadovės 
pareigų prieš 8 metus, jas perėmė dabar
tinis vadovas Ričardas Bakanauskas, 
dirbęs su ansambliu nuo pat jo įsikūrimo. 
Jis yra baigęs Vilniaus konservatorijos 
Klaipėdos filialą kaip choreografas - 
baletmeisteris.

Ansambliečiai rankų sudėję nesėdi. 
Neskaitant daugybės koncertų Panevė
žyje ir visoje Lietuvoje, jis jau lankėsi 
įvairiuose Europos kraštuose, kai ku
riuose net po keletą kartų. Jis koncerta
vo Anglijoje, Belgijoje, Ispanijoje, Lat
vijoje, Lenkijoje, Estijoje, Olandijoje, 
Prancūzijoje, Rusijoje, Turkijoje, Vokie
tijoje... Australija esąs dvyliktas jų lan
komas kraštas. Tokių išvykų per metus 
sutuokiama po 5 - 6. Vyksta vis naujos 
ansambliečių grupės.

Kas nulėmė šį apsilankymą Austra
lijoje? Sydnėjuje vienas iš ansambliečių 
turįs dėdę... Na, o po to buvę kalbėtasi su 
melboumiškėmis visuomenininkėmis 
p.p. Lilija Kozlovskiene ir Alena Kara- 

: zijiene... ir taip buvę pakviesti.
Ne! ... Australija jiems neatrodanti 

kažkokia keista, neįprasta antipodų ša
lis!.. Čia esą labai smagu, šilta ir - įdomu!

Nepakartojamas koncertas
Nuaidi paskutiniai „Waltzing Matil

da“ garsai, išsiskirsto žiūrovai, pasibai
gia Baltijos šalių emigrantų 50-ties metų 
gyvenimo Tasmanijoje jubiliejinis kon
certas. Ramūnas Tarvydas ir Rožė Vai- 
čiulevičiūtė tvarko techninius reikalus, 
stumdo kėdes. Užgęsta šviesos... Nutols
ta paskutiniųjų išėjusiųjų žingsniai, 
nutilusio Hobarto šviesose išsisklaido 
dainos garsai, šokių ritmai ir liūdnos 
armonikos verksmas.

Geelongo choro „Viltis“ choristai ir 
prie jų prisijungę Geelongo „Universal
Voice“ dainininkai, tą vakarą dar ilgai 

----- "Mūsų Pastogė" Nr.6

* * •
Į Australiją atvyko šie „Pynimėlio“ 

nariai: vadovai - Ričardas ir Rita Baka- 
nauskai, kiti ansambliečiai ir rėmėjai - 
Tautvilas Julijus Kiznis, Ala Fetingienė, 
Antanas Gintautas Paskačimas, Rima 
Garbauskienė, Kęstutis Žukauskas, Si
gita Kristina Sebeckienė, Jonas Jodelis, 
Vita Kulbienė, „Pynimėlio“ šokėjai ir 
dainininkai - Vilma Ališauskaitė (11 m.), 
Dina Arlauskytė (11 m.), Šarūne Ra- 
muckytė (12 m.), Ieva Auksakytė (10 m.), 
Julija Antanavičiūtė (10 m.), Justina 
Baškauskaitė (9 m.), Justina Garbauskai- 
tė (10 m.), Benas Loginovas (10 m.), Do
mas Šipelis (10 m.), Egidijus Gervickas 
(9 m.), Valdas Krikščikas (11 m.), Marius 
Kazakevičius (9 m.), Nerijus Būtėnas (13 
m.), Neringa Klimaitė (11 m.), Ieva Bu
čytė (13 m.), Daiva Kablytė (Hm.), Ie-' 
va Sebeckytė (10 m.),'Mindaugas Šmo- 
čiukas (11 m.), Jurgaitis Donatas (15 m.), 
Rokas Labanauskas (11 m.).

„Pynimėlio“ nariams linkime kuo 
geriausios viešnagės Kengūrų žemėje ir - 
ačiū už mūsų dienų pralinksminimą.

B. Žalys

negesino šviesų Backpackers bendrabu
čio kambariuose. Toks stiprus įspūdis 
apima kiekvieno širdį, tarsi mes esame 
vieni iš tų, prieš 50 metų atkeliavusių į 
Hobartą jaunuolių.

Aptariame koncerto smulkmenas ir 
liekame patenkinti ne tik kad savo tauti
nius rūbus gausiai publikai pademons
travome, bet ir tuo, kad dainos liejosi iš 
pačios širdies. Jos ne tik nešė žiūrovus 
nuo Raseinių iki Dubysos, bet priminė 
jiems miškų gėlės kvapus, pirmosios 
meilės skausmą ir lietuviškos obels

Nukelta į 4 psl.
1998.2.16 psl.3
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Nepakartojamas koncertas

Geelongo choras "Viltis" ir Gcclongo "Universal Voice" dainininkų grupė 
koncertuoja prie Hobarto Parlamento rūmų. Diriguoja G. Pranauskienė, akom
panuoja J. Henderson.

baltumą, atrastos pakelyje į savo paliktą 
sodybą.

„Universal Voice“ choristai jau porą 
metų pažįsta „Vilties“ dainininkus, ir kuo 
ilgiau ši draugystė tęsiasi, tuo labiau jie 
nori mokintis lietuviškų dainų. Tad ir 
šiame koncerte „Universal Voice“ choris
tai ne tik dainavo itališkai, prancūziškai, 
bet savo pasirodymą užbaigė Bob Dylan 
daina, išversta į lietuvių kalbą „Tu vėjo 
paklausk!“

Mūsų numylėta akompaniatorė Jan 
Henderson ne tik groja mišriam, moterų ir 
vyrų pasirodymams, bet taip pat jautriai 
palydi Vyt. Mikalausko „Lopšinę gimti- 

!nei ir motinai“, kurią atlieka 5 solistai: 
Stasė Lipšienė, Kajatonas Starinskas, 
Aldona Scano, Gražina Pranauskienė, 
Artūras Gružauskas, o taip pat jungtinis 
„Vilties“ ir „Universal Voice“ choras. Ši 
lopšinė paruošia salėje sėdinčius žiūrovus 
dviems dainoms, kurias laivu keliaujantys 
į tolimąjį kontinentą lietuviai, latviai ir 
estai išmoko prieš 50 metų. Užtraukiame 
„O, my darling, Clementine“ ir „Waltzing 
Matilda“.

Ir Hobartas atšventė 50-metį
Pereitų metų pabaigoje, t.y. apie 

lapkričio 28 d., visos didesnės Australijos 
lietuvių bendruomenės atšventė pirmojo 
transporto, atvykusio po Antrojo pasauli
nio karo į Australiją, 50-ties.metų sukak
tį. Tikrumoje, tas jubiliejus turėjo išryš
kinti ne vien lietuvių, bet ir kitų baltiečių 
atvykimą į šį kraštą pirmąja banga. Jie 
praskynė kelią kitiems pokario pabė
gėliams, laukusiems galimybės kur nors 
pastoviai apsigyventi, nes Vokietijoje 
karo pabėgėlių prieglobstis buvo laikinas.

Pradžioje Australijos piliečių daugu
ma buvo labai priešinga pabėgėlių at- 
sikvietirnui į Australiją. Tuo metu Austra
liją valdė darbiečių partija. Buvęs Imi
gracijos ministras Arthur Calwell apva
žinėjo daugelį DP - išvietintų asmenų - 
stovyklų ir pastebėjo, kad baltiečiai būtų 
puikūs naujakuriai Australijos žemynui 
apgyvendinti. Norint gauti Australijos 
žmonių pritarimą priimti pabėgėlius iš 
nualintos Europos, buvo nutarta pirmiau
siai vežti jaunus, nevedusius vyrus bei 
moteris iš trijų Baltijos kraštų. Pirmo 
transporto jaunuoliai bei jaunuolės turė
jo gražią išvaizdą, daugumoje šviesia
plaukiai, kad tiko tuo laiku esamai 
Australijos „White Policy“. Svarbiausia, 
tačiau, jie buvo sveiki ir raumeningi.

Tuo laiku Australijoje labai trūko 
darbo jėgos, nes karas ir belaisvių stovyk
los sunaikino daug jaunų žmonių. Dau
guma emigrantų nemokėjo anglų kalbos. 
Iš emigrantų mažai kas pažinojo šio kraš-

'f ų Pastogė" Nr.6 1998.2.16 p:

Jaunimas smagiai šypsojosi, kai sce
noje dainuojantys ir salėje sėdintys jun
giasi į vieną bendrą skambesį, vyresni 
judina lūpas, ar nubraukdami nuriedėju
sią ašarą, stengiasi ją paskandinti Do
nato Juchnevičiaus lūpinės armonikėlės 
tyro upelio čiurlenimą primenančiuose 
garsuose. Vakaras palieka neišdildomą 
įspūdį, nes jaučiasi nuoširdumas, šiluma, 
noras būti drauge.

Išsiskirstome iki sekančio ryto, kur 
dar manome susitikti su Hobarto lietu
viais Sandy Bay ir dainuodami lietuviškas 
dainas dar pagraudinti jų jautrias širdis. 
Deja, dėl lietaus mūsų susitikimas neį
vyksta. Iš ryto praneša, kad Australijos 
dienos paminėjimo prie jūros nebus, nes 
scena neturi stogo. Apima toks jausmas, 
kad daugiau nebepasimatysime. Susi
pakuojame tautinius rūbus, dar kiek 
apgailestaujame dėl prarasto koncerto 
Hobart Cup, kuris dėl blogo oro irgi ne
tikėtai atidedamas ir laukiame išskri
dimo valandos.

G. Pranauskienė

to geografinę bei klimatinę padėtį. Darbų 
skirstytojams buvo lengva atvykėlius 
siuntinėti po visą Australiją. Darbai buvo 
numatyti toli nuo didžiųjų miesto centrų. 
Į darbus skirstymas buvo lėtas. Po to, kai 
dauguma pirmo transporto žmonių buvo 
išskirstyti į darbovietes didžiojoje Austra
lijos dalyje, atėjo laikas darbininkus siųsti 
į Tasmaniją. Pirmieji baltiečiai atvyko į 
Tasmaniją 1948 metų sausio 18 d.

Švenčiant 50-ties metų sukaktį buvo 
sudarytas baltiečių komitetas, susidedąs 
iš pirmininko Ramūno Tarvydo (lietuvio), 
sekretoriaus Ervino Miezičio (latvio) ir 
iždininko Kalev Kruup (esto), padedant 
pagalbiniam komitetui, surengti šią ne
paprastą šventę.

Iškilmės prasidėjo 1998 m. sausio 24 d. 
sujungiant 50-metį su Australijos dienos 
minėjimu. Iškilminga vakarienė suruošta 
erdviame Hobarto Laetare Gardens res
torane. Puošnūs stalai, gėlės ir kiekvie
nam specialus leidinėlis „History of Baltic 
Migrants in Tasmania“. Nors Tasmanija 
negausi baltiečiais, bet į salę prigužėjo 
labai daug svečių. Ne tik pirmieji atvykė
liai, bet ir jų vaikai bei jau suaugę vaikai
čiai. Daug svečių atvyko iš kitų Austra
lijos vietovių, nes visi norėjo prisiminti, 
kaip jie gyveno šioje saloje prieš 50 me
tų. Jaunesnieji, nors kai kurie net nemo
kėjo tėvų bei senelių kalbos, bet visi iš
didūs, kad kilę iš karo atblokštų pabė
gėlių, kurie čia atvyko ne gardesnės duo
nos ieškodami, bet gelbėdamiesi nuo 
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raudonojo siaubo, kuris užliejo jų brangų 
tėvų bei prosenelių kraštą.

Rytojaus dieną, sekmadienį, visi mel
dėsi Hobarto R. katalikų katedroje. Trijų 
Baltijos šalių vėliavos, šalia australiškos, 
suteikė rimties ir iškilmingumo. Malonu 
buvo matyti ir girdėti atvykusį iš Ge
elongo chorą. (Reikia paminėti, kad 
choristai patys apsimokėjo kelionę į 
Hobartą).

Tą pačią dieną, 6 vai. vakaro, buvo 
iškilmingas priėmimas Hobarto Par
lamente. Lietuvių, latvių ir estų ilgame
čiai draugai bei rėmėjai parlamentarai, 
kaip Brian Haradine, Michael Hodgeman 
ir Daniel T. Norton pasakė gražias kalbas, 
įvertindami baltiečių įnašą į Tasmanijos 
bei visos Australijos gyvenimą. Mr. D. T. 
Norton buvo šio 50-mečio renginio glo
bėjas. Kalbėjo opozicijos lyderis - dar
biečių partijos atstovas - Jim Bacon ir 
etninių reikalų šešėlinis ministras John 
White. Visi kaip vienas labai gražiai 
atsiliepė apie baltiečius, jų nuveiktus 
darbus bei jų įnašą į Tasmanijos gyve
nimą. Dr. K. Kruup, kuris jau daug metų 
bendrauja su latviais ir lietuviais, padė
kojo šiems dignitoriams už jų rėmimą 
ruošiant 50-ties metų jubiliejų.

Dalyviai vaišinosi gėrimais ir už
kandžiais, o vėliau bu vo atneštas didžiulis 
pyragas su 50-ties metų jubiliejaus už
rašu, kurį pjovė p. Ieva Saulis (latvių 
bendr. pirmininkė), parlamentaras Jim 
Bacon ir dr. Kalev Kruup.

Po priėmimo Parlamente, svečiai vyko 
į Hobarto miesto Rotušę. Puošnioj salėj 
vyko koncertas, kurį atidarė John Remess, 
TV žinių Hobarte pranešėjas, latvis, ir 
iškilmingoje vakarienėje atlikęs prane
šėjo pareigas. Visus žavėjo jo aiški dik
cija ir laikysena.

Pirmoji scenoje pasirodė latyaitė Gail 
Schuster, padainuodama solo Australijos 
dienos proga „I am Australian“. Po to 
scenoje pasirodė Geelongo dainininkai ir 
jungtinis Geelongo australų choras, ku
riam diriguoja visiems gerai pažįstama 
Gražina Pranauskienė. Choro spalvingi 
rūbai džiugino visus, o jų dainos kai kam 
net ir ašarą išspaudė.

Toliau pasirodė latvių šokėjai su dai
nininku ir kanklininkėmis. Šokėjai, pasi
puošę įdomiais tautiniais drabužiais, 
padainavo keletą dainelių ir pašoko ke
letą šokių. Labai įspūdingai eilėraštį 
„Nemune ledai išplauks“ padeklamavo

Australų spauda apie mus
„The Sydney Morning Herald“ sausio 

10 dienos laidoje įdėjo pusės puslapio 
straipsnį apie naujai išrinktą prezidentą 
Valdą Adamkų. Laikraščio žurnalistas 
James Meek pasinaudojo komentatoriaus 
Artūro Račo žiniomis iš Lietuvos. 
Straipsnyje aprašytas Valdo Adamkaus 
gyvenimas, jo veikla Amerikoje ir rinki
mų eiga Lietuvoje. Nuotraukoje Valdas 
Adamkus su žmona pakėlę pergalės taures.

Sausio 10 dieną žurnalas „Time“ irgi 
paminėjo prezidento rinkimus Lietuvoje 
World News (Pasaulio Žinių) skyriuje.

Paskutiniame, vasario 2 dienos nu
meryje, „Time“ įdėjo viso puslapio 
straipsnį, pavadintą „Letter from Vilnius, 
Normalcy is the Best Revenge“. Straips
nio autorius Paul Quinn - Judge išsamiai 
apibūdino dabartinį Vilniaus miesto 
gyvenimą kaip normalų ramaus miesto 
gyvenimą, išgyrė jo komercinę pažangą, 
jo restauravimo darbus, pareikšdamas, kad 
rusams išėjus ir pradėjus restauravimo ir 
atstatymo darbus, Vilniuje atsiskleidžia 
kultūra, kuri labiau panaši j Skandina
vijos kultūrą negu į Rytų. Rašydamas 

Vytautas Petraitis. Po to žiūrovus žavėjo 
Edward Grant, pagrodamas smuiku 
„Fantasia No.2 - D minor“ (Leo Portnoff ir 
Sarabande), „Gigue“ (Henry Eccles). 
Girdėjome estų melodijų rinkinį, grojant 
klasikine gitara. Matėme profesionalius 
šokėjus ir dar daug kitų. Tarp įvairių 
programos atlikėjų neatsiliko ir Hobarto 
moterų šokėjos, pasirėdžiusios spalvin
gais rūbais, pašokę 2 šokius ir po progra
mos apdovanoję koncerto dalyvius gė
lėmis, o Ramūnas Tarvydas šiltu žodžiu 
padėkojo visiems atvykusiems ir vietin
iams koncerto atlikėjams. Žiūrovai nepa
gailėjo gausių katučių ir po šaunaus 
koncerto visi nenoromis skirstėsi namo.

Toks iškilmingas jubiliejus būtų ne
pilnas jei nepaminėčiau šia istorine proga 
suruoštos liaudies meno parodos, kurią 
sudarė rinktiniai gintarai, įvairūs rank
darbiai, geležies ir molio išdirbiniai. Ant 
scenos gražiai prisegtas estų tautinių rūbų 
komplektas, lietuviškas rankšluostis su 
įausta trispalve ir himno žodžiais ir daug 
daug kitų gražių dirbinių. Nors surinktų 
liaudies meno dirbinių buvo neperdau- 
giausia, tačiau viskas buvo skoningai 
surūšiuota ir išdėstyta... Prie viso šito, tik 
įėjus į parodą, krito į akis gražiai išdės
tytos knygos, ,From Amber Coast to Apple 
Isle“ šia ypatinga proga išleistos Ramūno 
Tarvydo. Knyga išleista gerame popie
riuje, gausiai iliustruota. Surinktos nuo
traukos ir pasisakymai prieš daugelį metų 
atvykusių emigrantų, jų transporto sąrašai 
ir rinkinys pavardžių tų, kurie dirbo atvy
kę į Tasmaniją po Antro pasaulinio karo.

Teko pastebėti, kad australai irgi gau
siai lanko parodą, domisi baltiečių menu 
ir mielai perka R. Tarvydo išleistą knygą, 
kurią galima būtų gauti ne tik parodoje, 
bet ir kiekvienoj didesnėj Hobarto krau
tuvėje. Vartant šią istorinę Hobarte išleis
tą knygą ir visą kitą informacinę medžia
gą reikia stebėtis, kiek daug darbo ir 
pasiaukojimo reikėjo įdėti, o mums rei
kia tik tai įvertinti ir padėkoti autoriui, 
kad visa tai nenuėjo į užmarštį.

Buvau nustebinta, jog tokia negausi 
baltiečių emigrantų kolonija, ypač vyres
nės kartos žmonių pajėgė surengti tokį 
iškilmingą ir gražų 50-ties metų jubiliejų. 
Esu buvusi ir kituose 50-mečio renginiuo
se, bet tikrai galiu pasakyti, kad vis dėlto 
šis suruoštasis Hobarte buvo.įdomiausias 
ir sėkmingiausias.

Viltis Kružienė

apie gyventojų nuotaikas, jis palygina 
dabartinį mandagumą, primenantį jam 
elegantiškus prieškarinius laikus. Straips
nyje smulkiai aprašytas buvęs KGB 
kalėjimas ir jo rūsiai, kur daugelis lietuvių 
žuvo kankinių mirtimi. Pacituoti vienos 
jaunos merginos prisiminimai iš Sausio 
13-tos įvykių: „Visi galvojome, kad 
praradome nepriklausomybę. Mano tėvai 
liepė kartu eiti ir ginti TV bokštą, kad 
amžinai atsiminčiau, kas yra LAISVĖ“. 
Apie V. Adamkų autorius rašo, kad ir 
šiandien jis kalba amerikoniškai su ak
centu, kas liudija, kad jis per 50 metų, 
pragyventų Amerikoje, vistiek išliko 
lietuviu. Straipsnis baigiasi buvusio KGB 
kalėjimo muziejaus vadovo pasakymu: 
„Valdui Adamkui nereikia aiškinti savo 
praeities, nes jis neturi nei giminių, nei 
draugų, kurie tarnavo ir dirbo Komunistų 
partijai ir dabar pasidarė bankininkais“.

Mano pastaba: gal galų gale išauš tas 
rytojus, apie kurį taip svajojome!

Vincas Bakaitis
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„Ačiū išeivijai,
išauginusiai mums Prezidentg“

Genovaitė Kazokienė

- rašė man Lietuvos žurnalistė Vir
ginija Skučaitė. Ir dar didžiąja raide - 
Prezidentą. Jaudinantys žodžiai. Žo
džiai iš Sibiro tremtinių vaiko, kuriam 
likimas buvo gal daug kartų žiauresnis 
už mūsų, ir vis dėlto neužgesinęs meilės 
Lietuvai. Kitame pasaulio gale - išeivija, 
taip pat su neužgesinama meile, ilgesiu 
ir viltimi laisvai, nepriklausomai Lie
tuvai. Išeivijoje gyvenantys sūnūs ir 
dukros, kas ką sugebėjo, kas ką mokėjo 
savo darbus ir pasiekimus kreipė Lie
tuvos linkme. Vieni pasiekė daugiau, kiti 
mažiau. Vienas iš aukščiausiai iškilu
sių ir yra naujasis prezidentas Valdas 
Adamkus. Virginija Skučaitė, bent tuo 
metu kai man rašė laišką, Valdo Adam
kaus nei iš toli, nei iš arti nebuvo ma
čiusi, o aš jį mačiau labai seniai tik iš 
tolo, bet mus visus jungia ta pati meilė 
Lietuvai, tie patys sentimentai, tie pa
tys troškimai. Mane ypač prie dabar
tinio prezidento priartino faktas, kad jis 
dar „Aušros“ gimnazijos mokinys, jau 
dalyvavo pogrindžio spaudoj, priklau
sė Lietuvos laisvės kovotojų sąjungai. 
Nors aš pati jokiai sąjungai nepriklau
siau, bet taip pat „Aušros“ gimnazijoj 
būdama sovietmečiu šapirografu spaus
dinau atsišaukimus, kuriuos vakarais su 
jaunesne sesute lipinom ant tvorų ir 
telegrafo stulpų. 1944 m., kai mes visi 
pasitraukėm „porai savaičių“ į Vokieti
ją, Adamkus iš jos vėl grįžo į Lietuvą ir 
prisijungė prie kovojančių partizanų 
Žemaitijoje, kur tik dėl jėgų persvaros 
reikėjo pasitraukti iš kovos lauko ir 
grįžti į Vokietiją. Bet ar iš tikrųjų tai 
buvo pasitraukimas, ar tik pozicijų 
pakeitimas? Valdo Adamkaus atveju, 
kaip rodo jo tolimesnis gyvenimas, tai 
buvo tik pozicijų pakeitimas.

Vokietijoje jis priklausė „Šviesos“ 
organizacijai, kuri buvo įkurta 1946 m. 
Tubingene jaunų lietuvių studentų. 
Kaip tai malonu žinoti mums, senie
siems šviesiečiams!

Amerikoje, Ilinojaus universitete 
baigęs inžineriją, specializavosi aplin
kos taršos tvarkyme ir jau tada ieškojo 
būdų.kaip savo žinias pritaikyti Lietu
vai. Jis buvo įsitraukęs ne tik į lietuvių 
bendruomeninę veiklą, bet ir į Amerikos 
vidaus politiką ir 1972 m., jau su dip
lomato pasu, gavo leidimą pirmą kartą 
aplankyti Lietuvą. Ar jūs prisimenate, 
ką reiškė tuo metu išeiviui apsilankyti 
Lietuvoje? Aš puikiai atsimenu tuos 
teisiosios bei dorosios lietuvių ben
druomenės dalies puolimus, boikotą, tą 
pravardžiavimą išdavikų, parsidavėlių 
ir sovietų agentų vardais, nes pati ant 
savo kailio tai patyriau, kai 1972 m. ir 
1975 m. lankiausi Lietuvoje. Tada dar 
nuvežiau ir Vaclovo Rato grafikos dar
bus, iš kurių buvo surengta vieša paroda 
Lietuvos dailės muziejuje. O ką bekal
bėti apie Adamkų, knris sovietmečiu, 
naudodamasis diplomatiniu pasu, ga
beno į Lietuvą antisovietines knygas! 
Čia aš visai nenoriu savęs lyginti prie 
Adamkaus, bet noriu pasakyti, kad 
kiekvienas iš mūsų, dalyvavęs išeivijo
je politiniame, visuomeniniame ar kul
tūriniame darbe, save daugiau ar mažiau 
identifikuoja su Adamkum, atrasda
mas daugiau ar mažiau bendrų siūlų, 
jungiančių mus visus prie Lietuvos. Mes 

sakome, jis savas, jis mūsų.
Taip galvojame mes, Adamkaus as

meniškai nesutikę. Bet aš pakalbinau 
žmogų, kuris jį pažino ir bendravo su 
juo Amerikoje. Tai mūsų žymusis dai
lininkas Vladas Meškėnas, kuris 1979 
metų rudenį, sūnaus Eugenijaus lydi
mas, išvyko į Ameriką „laimės ieškoti“. 
Ne taip, kaip kadaise mūsų broliai - 
basi, tik su dėdės atsiųsta „šipkarte“, 
bet kaip žmogus, jau savo vardą turįs 
meno pasaulyje. Meškėnas nusileido 
Čikagoje dar niekad ten nebuvęs. Ki
šenėje tik Adamkaus adresas ir Vinco 
Kazoko rekomendacinis laiškas, pri
menąs Juozo Bačiūno, garsaus Ame
rikos lietuvių veikėjo, apsilankymą 
Australijoje ir tuo metu Meškėno nuta
pytą Bačiūno portretą. Adamkus Meš
kėną sutiko, galima sakyti, išskėstom 
rankom. Tuoj jam parūpino ne tik ap
sigyvenimą, bet ir studiją, kurioje 
dailininkas galėtų toliau dirbti. Tai bu
vo jau šimto metų belaukiančio dai
lininko prof. Adomo Varno studija, ku
rioje Meškėnas praleido beveik ištisus 
metus. Nors Adamkus niekad neturėjo 
„laisvo“ laiko, po darbo bėgdavo į įvai
riausius susirinkimus, posėdžius ir pa
sitarimus, bet mokėjo atkreipti dėmesį į 
dailininko Meškėno darbus, mokėjo 
jais gėrėtis ir įvertinti. Meškėnas nutapė 
Adamkaus portretą jo paties kabinete, 
prie amerikoniškos vėliavos, padarė 

Vladas Meškėnas - Almos Adamku- 
vienės portretas. Aliejus, 1979.

kėnas jį prisimindamas. Daugiau lai
ko Meškėnas praleido su p. Alma Adam- 
kuviene, kuri sutiko ilgiau pozuoti ir 
rasdavo laiko draugiškiems pasikal
bėjimams. „Nors prie žaizdos dėk“ - taip 
apibūdina dailininkas savo modelį. Atė
jus Velykoms, Meškėnai buvo vienin
teliai Adamkų svečiai.

Ši maža gyvenimiška ištrauka tik 
parodo, kokia nesipuikuojanti ir huma
niška yra Adamkų šeima. Tai ne politikų 
saldžialiežuvavimas ieškant finansų ir 
rėmėjų, o gryniausias nuoširdumas.

Be abejo, naujojo prezidento laukia 
dideli darbai ir didelė kova su įvai
riausiom nedorybėm ir ydom. Juk so
vietinė valdžia išsiaugino dvi savanau
diškas biurokratines kartas, kurioms 
dirbti dėl Lietuvos iš idėjos, savęs iš
sižadant, yra retai girdėti ir daugeliui 
visai nepriimtini dalykai. Idealistams 
buvo specialios „perauklėjimo mokyk
los“ Sibiruose, tačiau jie prie biuro
kratijos nei ėjo, nei priėjo. Jie tik parodė 
savo valią Baltijos kelyje, Sąjūdyje, par
lamento gynyboje. Vėliau jų viešajame 
gyvenime beveik ir neliko. Tikėkimės, 
kad prezidentui Adamkui pavyks, tarp 
kitų svarbių valstybinių darbų įsą—

Vladas Meškėnas - Valdo Adamkaus portretas. Pastelė, 1979.
moninti valdžioje esantiems žmonėms zidentą? Atrodo, kad taip, išaugino, nors 
vakarietišką požiūrį į valstybę ir žmogų laisvoji Lietuva pasėjo tas sėklas, kurios 
valstybėje. išeivijoje išaugo ir išbujojo.

Ar išeivija išaugino Lietuvai pre- Ačiū Lietuvai, tai įvertinusiai.
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Vasario 16 gimnazijai reikia paramos
Vokietijos Federalinė valdžia pranešė, 

kad ji nuo 2000 metų neberems Vasario 16 
gimnazijos. Parama lig šiol buvo duodama 
iš fondų, skirtų Antrojo pasaulinio karo- 
pabėgėliams. Šiuo metu gimnazija ir ja 
besirūpinančios institucijos ieško paramos iš 
kitų valdžios šaltinių, kaip pavyzdžiui vo
kiečių švietimo ministerijos. Gal ta parama 
nebūtų tokia didelė, bet vistiek gimnaziją, 
tikriausiai, būtų galima išlaikyti.

Šiuo metu gimnaziją lanko 85 mokiniai: 
50 iš Vokietijos, 2 iš Amerikos, 3 iš Argentinos 
ir 30 iš Lietuvos. Taigi, didelė dauguma dar 
vis iš užsienio. Vokietijos lietuviams ši gim
nazija labai svarbi, nes čia lietuviai gyvena 
labai išsibarstę po visą Vokietiją ir nepajėgia, 
išlaikyti šeštadieninių mokyklų. Todėl 
gimnazija yra vienintelė mokykla, kurioje šio 
krašto lietuvių vaikai gali mokytis lietuviškai. 

Lietuvai ši gimnazija labai naudinga, nes 
čia besimokantys jaunuoliai išmoksta gerai 
vokiškai ir angliškai, pagyvena užsienyje ir 
susipažįsta su Vakarų kultūra bei mentalite
tu. Be to, jie čia gali įsigyti vokišką abitūrą, 
kuri atveria kelią į Vokietijos ir kitų kraštų 
universitetus. Visi žinome, kad Lietuvai rai
kia žmonių su vakarietišku išsilavinimu. 1, D 68623 Lampertheim - Huettenfeld,

Dauguma tėvų iš Lietuvos, leidžiantys Germany. A. Šmitas,
vaikus į šią gimnaziją nėra dideli turtuoliai. Gimnazijos direktorius.
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Dažniausiai tai smulkūs verslininkai, kurie 
investuoja į savo vaikų mokslą. Prekiaudami 
su užsieniu, daugelis jų mato, kaip svarbu 
gerai mokėti užsienio kalbas. Dalį mokinių 
išlaiko išeivijos lietuviai. Savo vaikus čia 
siunčia taip pat lietuviai, kurie Vokietijoje 
tik laikinai gyvena dėl darbo arba mokslo. 
Visi čia besimokantys jaunuoliai grįžę į Lie
tuvą bus naudingi savo kraštui. Tai būtų 
konkreti pagalba Lietuvai.

Mokyklos, o ypatingai bendrabučio, 
išlaikymas yra labai brangus ir vieni tėvai 
nepajėgia visas išlaidas padengti. Todėl 
gimnazijai reikalingos aukos. O jos pasku
tiniaisiais melais labai sumažėjo. Šiais me
tais gimnazija surinko žymiai mažiau negu 
praeitais metais, o jau praeiti metai buvo 
baigti su didele skola. Ypatingai dabar, kai 
vedamos derybos dėl gimnazijos ateities, mes
šavo įnašu turėtume parodyti, kad norime 
šią gimnaziją išlaikyti, nes kitaip ir vokiečių 
valdžia nepadės.Todėlprašomejūsų paramos.

Aukas prašome siųsti per Bendruomenę 
(nurodant, kad tai auka gimnazijai) arba tie
siog gimnazijai:

Litauisches Gymnasium, Lorscher Str.
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ĮPĖDSEKYSffT
Miško brolių stovykla

^SPORTAS
Šiemetinė „Džiugo“ tunto stovykla 

suruošta 1998-jų sausio 3-10 dienomis 
„Tree Tops“ australų skautų stovykla
vietėje prie Riddells Creek miestelio, apie 
40 km nuo Melboumo.

Dar prieš stovyklą tunto vadovybė 
nutarė sudaryti sąlygas, kad jaunieji va-
dovai turėtų progos lavintis vadovavimo
darbe: jaunimas sutiko užimti kai kurias 
pareigas stovykloje, gelbstint vyr. vado
vams ir smarkiai dirbo.

vadovas v.s.fil. kun.dr. Pranas Dauknys 
ir daugiau svečių. Kunigas pravedė 

o vėliau adaikė šv.

"Džiugo" tunto "Miško brolių" stovyklos štabas. Iš kairės:
Antanaitis, Darius Tamašauskas.- Nuotr. B. Prašmutaitės.

Stovyklai vadovavo Girius Antanai
tis, stovyklos adjutante - Ginta Statkutė, 
brolijos pastovyklės vadas - Darius Ta
mašauskas, seserijos pastovyklės vado
vė - Daiva Statkutė, užsiėmimų vadovas - 
Paulius Kviecinskas, laužavedė - Audra 
Verbylaitė, jaun. skautų(-čių) vadovai - ps. 
Ona Prašmutienė ir ps. Antanas Pocius.

Svarbiausias pareigas turėjo Povilas 
Kviecinskas, su visa eile mamų vedęs 
virtuvę, visus sočiai ir skaniai maitinęs.

Stovyklavo apie 55 skautai(-tės), 
suskirstyti į grapes, pavadintas partizanų 
apygardų vardais - Geležinio Vilko, 
Kęstučio, Vytauto, Prisikėlimo, Tauro, 
Gedimino. Gi palapinių - skilčių vardais 
parinkti žymiųjų partizanų vardai: Sta- 
niškis, Žemaitis, Jecys ir kt.

Šeštadienį (sausio 3 d.) suvažiavę 
skautai greitai įsikūrė ir pasipuošė savo 
rajonus, kad kuo skubiau galėtų pradėti 
skautiškų programų ėjimą. 

Pirmas užsiėmimas prasidėjo G. 
Antanaičio pravestu pašnekesiu, supa
žindinusiu brolius - seses su partizanų 
veikla, vardais, gyvenimu. Skautainupiešė 
ir nuspalvino partizanų dalinių ženklus ir 
vardus, o po to s. Birutė Prašmutaitė vi
sus pamokė dainą „Stoviu aš parimus“, 
paskaitė porą eilėraščių ir aprašymų apie 
partizanus. V.s. Rasa Statkuvienė papa-

Prityręskautai kandidatai, naktį pastatę 
bokštą. Iš kairės: Justinas Rutkauskas, 
Girius Antanaitis, Saulius Klimas, 
Verbyla (iš Adelaidės) ir Nindra Skeivy tė
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sakojorkaip partizanai gyveno miškuose ir 
kaip kovojo prieš rusus. Sekė uždavinys - 
kiekviena grupė turėjo padaryti partizanų 
bunkerio modelį iš vietoje turimos me
džiagos.

Popiet iš Melboumo atvyko „Kaimo
dainininkų“ grupė, pamokinusi dainų ir 
palinksminusi stovyklą. Atvyko dvasios

Mišias. Vakare - laužas!.. Deja, dėl dide
lio gaisro pavojaus tikro laužo kurti ne
galėjome, bet už tai visi smagiai dainavo 
ir linksminosi.

Sekančią dieną (sausio 5 d.) gydytojai 
Aurelija Sadauskienė ir Andrius Pranc- 
kūnas pravedė pirmos pagalbos užsiė
mimus: visi juos labai aktyviai stebėjo ir 
mokinosi. Po pietų - skautorama. Ją prave
dė ps. Rimas Skeivys, mokindamas 
aukščio, pločio ir kit. matavimus; s. P. 
Kviecinskas nušvietė Lietuvos istoriją 
nuo 1900 m. iki dabar, papasakodamas, 
kodėl mes esame Australijoje ir t.t.; v.s. 
R. Statkuvienė - Lietuvos pažinimą. 
Nepilnai užbaigus skautoramos „stotis“, 
miestelyje pasigirdo gaisro pavojaus 
alarmas. Ir tikrai, žiūrime, kad netoliese 
nuo stovyklos pro medžius kyla dūmai... 
Bet po pusvalandžio pavojus praėjo. Tą 
vakarą vietoj laužo programos žiūrėjome 
praeitų stovyklų vaizdajuostes, o jau-
iriesiems nuėjus miegoti, vyr. vadovai 
žiūrėjo videojuostą apie gulagus Rusi
joje ir nužudytus partizanus (vėliau ir 
jaunimas matė, koks buvo gyvenimas ra
sų okupacijos metais). Nakties metu prity
rę skautai kandidatai pastatė didelį, 
įspūdingą bokštą.

Antradienio rytą (sausio 6 d.) v.s. R. 
Statkuvienė pravedė „lobio ieškojimo“ 
(„Treasure Hunt“) uždavinį. Kiekviena 
grupė gavo 20 daiktų sąrašą: juos jie tu
rėjo surasti, pagaminti ir Lt. ir per valan
dą laiko pristatyti į virtuvę. Buvo duoda
mi taškai už kūrybingumą ir pristatymą.

Popiet visi stovyklautojai (virš 11 metų) 
pasiruošė ir išėjo į naktinę iškylą - 15 km 
kalnais ir pakalnėm... Gi jaunesnieji, likę 
su vadovais stovykloje, kepė „pizzas“ ir 
pyragus, žaidė ir prižiūrėjo stovyklą.

Iškylos metu vyko ir naktinis žaidimas 
- skautininkai buvo „enkavedistai“, jie 
užėmė stovyklavietę ir prit. skautų kan
didatų statytame bokšte iškėlė raudoną 
vėliavą. Iškylaują skautai buvo „parti
zanai“. Jie turėjo prislinkti prie bokšto ir 
iškelti lietuvišką trispalvę. Žaidimas tęsė
si porą valandų. Pagaliau grupė „parti
zanų“ pasiaukojo, kad vienas jų - Sam 
Lukaitis - galėtų prabėgti pro šnipų ir 
gaudytojų tinklą ir iškelti trispalvę.

(B. d.)
v.s. Rasa Statkuvienė

Sporto naujienos
• Perth'e vykusiose Pasaulio plau
kimo pirmenybėse dalyvavo ir 2 lietu
viai: Arūnas Savickas (dabar gyvena ir 
mokosi Amerikoj), treniruojamas Inos 
Šimeliūnaitės ir Darius Grigalionis, 
treniruojamas Ritos Kondrotaitės (įdo
mu, kad abu šiuos geruosius Lietuvos 
plaukikus treniruoja moterys. Kur dingo 
vyrai???). Abu plaukikai į finalą nepate
ko. Savickas bendroje įskaitoje buvo 14- 
tas ir Grigalionis - 23-čias. Plaukė 200 
m. nugara. 100 m. nuotolyje Grigalionis 
tik per plauką nepateko į finalą. Savickas 
100 m. laisvu stiliumi iš 81 startavusio 
plaukiko buvo 46-tas, nors kvalifikaci
niame plaukime buvo savo grupėje 8-tas. 
Sydnėjuje Pasaulio plaukimo taurės 
varžybų I-me etape dalyvavo tik Gri-

Šventinės
• Šventės, taip lauktos, atėjo ir, gaila, 
greitai praėjo. Tačiau daug įdomių 
dalykėlių nutiko per jas, nors kiek girdė
josi, nei vieno policija nesustabdė, nei 
vienas dar „neapsiženijo“, nors gražuolės 
iš Lietuvos (gal net apie dešimt) ieško 
vyrų, nesvarbu koks amžius ar grožis, 
svarbu, kad turėtų namą, nors blogiausiu 
atveju, gali būti ir butelis, o sveikata kuo 
blogesnė tuo geriau. Viena iš tų gražuolių 
apsilankė pas vieną žinomą Sydnėjaus 
veikėją vėlai vakare su keptu viščiuku, o 
piršlyboms nepavykus, besisvečiuodama 
pas kitą Lietuvos gražuolių globėją, iš to 
apmaudo kone visus jo gėrimus slaptai 
išgėrė, o kad šeimininkas nepyktų, pri
pildė juos šalta arbata. O kas toliau atsi
tiko, tai spėkit patys.
• Labai gražu ir malonu gauti šven
tinius ir naujametinius sveikinimus, o 
dar gražiau, kai jie yra patalpinami mūsų 
spaudoj, tuo paremiant ir jos vargingą 
finansinę padėtį. Tačiau, kai mūsų 
bendruomenės laikraštyje žmonės pas
kaitė vieną šventinį sveikinimą, tai ne tik 
skaitytojai, bet ir Kalėdų senis labai 
nusistebėjo, manydamas, kad bendruo
menės laikraštyje jis visai netiko.
• Galas žino, ar tas Kalėdų senis, 
nors atkeliavęs iš labai toli, yra toks ga
bus, nes jis net ir lietuviškai skaityti iš
moko. Būdamas vaikų ir jaunimo didelis 
draugas bei globėjas, labai nustebo, kai 
„M.P.“ Nr. 49 skaitydamas apie sekantį 
jaunimo kongresą, kurį rengs Australijos 
jaunimas (lietuviškas), MelbournoJaunimo 
Sąjungos duotoje nuotraukoje pastebėjo 
vieną jaunuolį, vilkintį marškinėlius ir ... 
priekyje jų didžiulį komunistinį „kūjo ir 
pjautuvo“ ženklą. Nors Sovietų S-ga jau 
subyrėjo, Lietuvoje ir visos dekoracijos 
su tokiais ženklais seniai dingo, bet 
Melboumo jaunuoliai dar vis propaguoja 
tą komunistinį ženklą. O Kalėdų senelis, 
kuris yra visuomet taip dosnus jaunimui, 
pasakė, kad savo dovanų maišo už to 
pjautuvo tikrai neužkabins.
• Mes labai gerai žinome, kad 
dabartinis Krašto Valdybos pirmininkas 
sportu ir mūsų sportiniu gyvenimu labai 
mažai domisi. Tačiau stebėtina, kad jis 
savo naujametinėje kalboje, per mūsų ra
dijo valandėlę, paminėdamas ir iškel
damas visus buvusius mūsų lietuviškuo
sius reikšmingus įvykius, visai nerado 
reikalo, o gal ir nenorėjo, paminėti, kad 
patys pirmieji didesnieji susibūrimai 

galionis, kvalifikaciniame plaukime 100 
m. nugara tapęs 6-tu ir finale atplaukė 5- 
tas. Tai labai geras rezultatas.
* Gautomis neoficialiomis žiniomis 
(įdomu ar žino ALFAS ir Melboumo 
„Varpas"), sausio pabaigoje mėnesiui 
laiko į Melboumą turėjo atskristi pasau- 
liodisko metimo vicečempionas Virgilijus 
Alekna, kartu su savo treneriu Rimantu 
Kalibatu ir gal kitu žinomu Lietuvos atle
tu Vaclovu Kidyku. Jie čia turėtų gyventi 
ir treniruotis atletikos treniruočių stovyk
loje Melbourne ir gal dalyvaus kokiose 
lengvesnėse rungtynėse. V. Alekna yra 
Lietuvos prezidento asmens sargybinis. 
Jis tikisi tą darbą dirbti ir su naujuoju 
prezidentu.

A. L-tis

pabiros
buvo mūsų Australijos lietuvių sporto 
šventės, jau nuo 1950 metų tradiciškai 
tęsiamos iki šios dienos. Patys pirmieji 
1949 metais įsisteigę buvo mūsų sporto 
klubai, kurie ir šiandien yra patys gau- 
singiausi ir turi daugiausiai jaunimo. O 
kur kiti, net ir kultūriniai sportininkų 
pasireiškimai, kaip „Kovo“ teatro grupė, 
jų tautinių šokių būrelis, garsūs ir Aus
tralijoje mūsų sportininkų vardai ir kita. O 
Lietuvoje sportininkų tarpe yra ir filosofų 
ir net olimpinių sportininkų.
♦ Jau gana daug į Australiją, ypa
tingai į Sydnėjų, yra atvažiavusių žmo
nių iš Lietuvos. Dar kol mes, senieji šio 
krašto lietuviai, būdavom pradžioje jiems 
reikalingi, tai ir juos dažniau pamaty
davome. Tačiau, kai jie tik truputį čia 
geriau įsikurdavo, rasdavo darbą arba 
susirasdavo sau kokį nors legalų ar ne
legalų „globėją“, taip ir dingdavo iš mū
sų tarpo, žinoma, iki tol, kol vėl bėda 
neprispirdavo. Tačiau ir čia yra išimčių, 
tai Sydnėjaus savaitgalio mokyklos ve
dėja Jadvyga, alytiškis dzūkų patronas 
Rimas, Dalia spaudoje, keli krepšininkai 
Adelaidėje ir gal dar vienas kitas. O taip 
malonu būtų jų ir daugiau matyti mūsų 
tarpe.
* Atrodo, kad jaunesniųjų pusiau 
slaptas „Krupniko“ klubas pradėjo smarkiai 
senti ir šių metų jų tradiciniame baliuje 
Sydnėjuje buvo gan mažokas skaičius. 
Neoficialiai su buvusiais jaunesniaisiais, 
pakeitę pradininką „EŽY“ klubą, jie ir 
šiandien su juo lygintis dar negali. „EŽY“ 
nariai visuomet remia ir sportininkus, ir 
savą spaudą, o sudegus Geelongo Lietu- 
viųNamams, net parėmė juos gražia auka. 
Ką nors parodykit ir jūs „krupnininkai“.
• Įdomu, kur dingo „Kovo“ garbės 
nariai ir kiti buvę koviečiai sportininkai? 
Negi taip greitai buvę į garbės narius pa
kelti koviečiai apkerojo ir pamiršo, kad ir 
dabar „Kovas“ gražiai veikia ir turi dide
lį jaunų sportininkų būrį, kuriam taip 
reikalinga vyresniųjų moralinė ir ma
terialinė pagalba. Net keista buvo stebėti, 
kai paskutiniosios šventės metu, va
dovaujant pirmininkei Nitai, prie sta
diono ir maistą, ir alutį pardavinėjo mūsų 
šauniosios krepšininkės: Gražina, Rita, 
Daina, Julytė ir dar kelios, o Naujų metų 
balių, tuoj pat po visų varžybų, irgi tvarkė 
kovietės, nors čia jau atsirado ir keletas

Nukelta į 7psl.
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t Miisų mirusieji f Aui. Zofijai Kyniantienei
mirus, reiškiame gilią užuojautą vyrui Mečislovui ir jo šeimai

Geelongo choras "Viltis"

Mūsų draugus Joną Zinkų bei dukras Ramunę ir Rasą su šeimomis, jų žmonai ir 
motinai Marijai Zillkienci mirus, nuoširdžiai užjaučia

Genovaitė, Ugnė ir Kajus Kazokai

Buvusiam Sydnėjaus "Aušros" Tunto skautų vadovui
A.fsk.v.v.sl. Kęstučiui Narbutui

mirus, nuoširdžią užuojautą artimiesiems reiškia
Sydnėjaus "Aušros" Tunto skautai ir skautės

A. f A. JMarijai Zinkieitci
mirus, jos vyrą Joną, dukras Ramunę ir Rasą bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame 

Antanas Šutas, Vanda Kairienė

A. f A. Kęstučiui Narbutui
mirus, jo broliui Vytautui Narbutui ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

NSW Jungtinis Baltų Komitetas

A. f A. Marijai Ziiikicuci
Amžinybėn išėjus, giliam liūdesy likusiems: jos vyrui, buv. kėdainiškiui v .s. 
Jonui Zinkui, dukroms Ramunei ir Rasai, jų šeimoms bei visiems artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Janina ir Viktoras Ratkevičiai

A. f A. Marijm Ziukicnci
Amžinybėn išėjus, jos vyrą Joną, dukras Ramunę ir Rasą bei jų šeimas ir ar
timuosius Tėvynėje nuoširdžiai užjaučia ir drauge jų skausmo valandose liūdi

Cecilija Protienė ir Birutė Nagulevičienė

a-a. Marijų Zuikicnę
prisiminus viso pusšimčio praeityje. Bendrose židiniečių ekskursijose bei 
tautiniuose susibūrimuose pasigesime TAVĘS!
Vietoje gėlių ant Velionės kapo "Mūsų Pastogei" skiriame S 20.

Vincenta, Pranas, Renius, Gailius, Viktorija Antanaičiai

Pagerbdami
a.a. Marijos Ziiikieuės

atminimą, vietoje gėlių aukojame "Mūsų Pastogei" S 30.
June ir Bronius Dambrauskai

Jau 10 metų 
kaip Jo nėra

Prisimindami prieš 10 metų mirusį 
brangų Vyrą - Tėvą - Senelį, visuomen
ininką

A. f A. Valių Bitinų 
vietoje gėlių ant mums brangaus šei

mos nario kapo, aukojame "Mūsų Pas
togei" S 100.

Žmona ir šeima

AI.GIIRD EDW ARD RAUDON
(Algirdas E. Radzivanavičius)

1924.11.22 Kėdainiai — 1998.01.13 Melbourne
Algirdui Rahdon mirus, liūdesy likę šeimos nariai nuoširdžiai dėkoja 

visiems artimiems, draugams ir visai lietuvių visuomenei už paramą skau
džiame laikotarpyje. Ačiū visiems už aplankymus, paskambinimus ir gėles, 
už dalyvavimą pamaldose, paskutinėje Velionio kelionėje, pagaliau ir šer
menyse namuose.

Našlė Joan, dukros Edita. Elizabeth ir Lida, sūnus Ričardas

A. f A. Marijų Zinkicuę
vietoj gėlių ant jos kapo, aukojame "Mūsų Pastogei" S 20.

Cecilija Protienė ir Birutė Nagulevičienė

^SPORTAS
Atkelta iš 6 psl.

krepšininkų. O kur gi dingo visi vyres
nieji. kurių daugumas vėliau temoka tik 
kritikuoti jaunuosius'
• O Naujų Metų balius buvo tikrai 
šaunus! Šį kartą net muzika patiko vi
siems. Vyresniesiems lėtesnė ir ne tokia 
triukšminga, nors kai jaunesniesiems bū
davo duodama jų mėgiama ir garsesnė, 
tai ir dalis vyresniųjų, prisiminę jaunystę, 
palaikė jiems kompaniją. Du barai ir 
pokerio mašinos nešė taip pat sportišką 
pelną Lietuvių Klubui.
• Pasibaigus šventėms, prisispona- 
vus iki soties, daugumas sportininkų, 
pakeitę savo sportines uniformas į skau
tiškas, atsirado Sydnėjaus skautų sto
vykloje, gražiame miške, prie Waterfall. 
Pardavus buvusią lietuvių skautų sto
vyklavietę Inglebum'e. dabar ši australų 
skautų stovyklavietė yra lyg ir nuolatinė 
lietuviams skautams.
• Stovyklos „bazė" buvo tuntininkė 

Klaidos atitaisymas
"M.P.” Nr. 5 straipsnyje "Prezidentas - geras sportininkas" per klaidą buvo parašyta - 
"sveikinimo kalbą sakė Australijos krepšinio sąjungos prezidentas Antanas Laukaitis". 
Tą kalbą sakė australas. Dėl įvykusios klaidos nuoširdžiai atsiprašome str. autorių, p. 
A. Laukaitį ir suinteresuotus. Red.

ir kovietė krepšininkė Daina Šliterytė, su 
savim atsivežusi ir visą savo šeimą - bro
lį, seserį ir sesutę. Maitinimo šefo buvo 
tėvelis Viktoras, namie palikęs visus 
konsulatinius titulus bei ordinus, ir čia. 
užsivilkęs virėjo žiurstą, gerai maitino 
skautus ir jų svečius.
• Tačiau, tarnyba yra tarnyba ir 
konsulas Viktoras rinkimų dieną turėjo 
pravesti Lietuvos prezidento rinkimus 
mūsų klube. Todėl pasikvietė į pagalbą 
ankstyvesnį skautų virėją - skautą vytį 
Antaną ir tas jam padėjo ne tik tą dieną, 
bet ir iki stovyklos pabaigos.
» Atrodo, skautai abiejų virėjų - 
skautų vyčių buvo gerai maitinami, net 6 
kartus per dieną, nes atėję maži skautukai 
pasakė virėjams, kad net jų mamytės 
nemoka tokių skanių makaronų ar gu- 
liašo su kotletais pagaminti. Stovyklos 
adjutante Daina, per šventę laimėjusi 
geriausios krepšininkės titulą, jėgoms 
atgauti skanius ledus net su šakute valgė.
• Stovyklos virtuvės šefas Viktoras 
net naują vardą įsigijo - tai „Sourcream“, 
nes jis taip mėgsta rūgščią grietinę, kad 
ją dėdavo visur ir visiems sakydavo, kad 

tai sveikiausias ir skaniausias maistas, o 
krautuvė, kur buvo perkamas visas mais
tas, šios rūgščios grietinės pet savaitę 
pardavė tiek, kiek ten per visus metus 
nėra išperkama.
• Nors šioje modernioje australų 
skautų stovykloje ir yra pastatai su lovo
mis ir matracais, kur miegojo mažesnieji 
skautukai, tačiau vyresnieji skautai ir 
skautės, nors ir lietui smarkiai lyjant ir 
perkūnui griaudžiant, rodydami savo 
patvarumą, gyveno ir miegojo palapinėse.
• Berenkant Lietuvos prezidentą, 
Sydnėjuje buvo tik vienas tautietis, kuris 
balsavo už kandidatą Paulauską. Tai 
„Džentelmenas socialistas“, apsirengęs 
baltu kostiumu (nesvarbu lyja ar nelyja) 
savo balsą atidavė todėl, kad beviešint 
vasarą Lietuvoj, jam teko pabučiuoti 
jaunos p. Paulauskienės rankutę. Tačiau 
tas pabučiavimas jam čia kainavo 3 gero 
gėrimo bonkas, nes jis pralaimėjo varžybas.

Tas Pats

KOMENTARAS. "Šventinių pabi
rų" autorius teigia, kad radijo valandėlėje 
Naujų Metų išvakarėse aš iškėlęs "visus 
buvusius mūsų lietuviškuosius reikšmin
gus įvykius", bet ten sąmoningai ignora
vęs Australijos lietuvių sportininkų veiklą 
nuo pat 1949 metų. Toks priekaištas yra 
nesuprantamai keistas. Esant ribotam 
laikui, organizacijų veiklą aš apžvelgiau 
labai trumpai tik pereitų 1997 metų bė
gyje, paminint ir sportinius įvykius. Štai 
mano apžvalgos radijo įrašas: "97-ais 
metais veiklos netrūko, nors, žinoma. 
mažėjantis tautiečių skaičius jau negali
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pasiekti tokio gyvastingumo, koks jis buvo 
prieš 40, 30. net 20 metų. Vis dėlto, 
Australijos Lietuvių Bendruomenė. AUŠ, 
tebebuvo stipri, nepakrikusi organiza
cija. Funkcionavo klubai ir panašios 
paskirties pastatai - tik su liūdesiu 
prisimename, kad. deja, Geelonge ne
tekome vieno iš jų. Veikė parapijos ir jų 
atitinkami komitetai, daug dirbo sociali
ne globa užsiėmusias moterys, kurios 
rūpinasi tiek globos reikalingais tautie
čiais čia pat. tiek paramos prašančiais 
tėvynainiais pačioje Lietuvoje. Repetavo 
ir koncertavo chorai, repetavo ir rodėsi 
tautinių šokių grupės. Skautai tęsė ne tik 
savo įprastines tradicijas, bet šventė ir 
savo, taip sakant, nuosavą penkiasde
šimtmečio jubiliejų. Sporto klubai rungė
si tarp savęs ir su aplinkos komandomis, 
o kartu sugebėjo pagloboti keletą gau
sesnių grupių, varžyboms atvykusių iš 
Lietuvos. Nelengvą darbą dirbo sa
vaitgalio mokyklos ir lituanistiniai kur
sai. Daug kilų organizacijų tęsė savo 
įprastinę veiklą, kartais energingai, kar
tais silpniau - ir visa ši vaivorykštė 
atsispindėjo mūsų abiejuose savait
raščiuose: "Mūsų Pastogė" ir "Tėviškės 
Aidai"".

Vytautas Doniela
ALB Krašto Valdybos pirmininkas

Prašome nepamiršti 
užsimokėti 

JHūsų Pastogės** 
prenumeratų.
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INFORMACIJA

"PYNIMELIO" KONCERTAS MELBOURNE
Po sėkmingų koncertų Sydnėjuje, Canberroje ir Geelonge, "Pynimėlis" 

užbaigs savo gastroles Australijoje. Paskutinis koncertas įvyks vasario 22 d. 2 
vai. po pietų Melbourne Lietuvių Namuose. Bilietų kainos:

suaugusiems - $ 12, jaunuoliams nuo 12 metų ir studentams - $ 5.
Ateikite ir pamatykite - gal negreit vėl atvažiuos!

Rengėjai

PRANEŠIMAS
Geelongo Lietuvių S-gos klubo narių metinis susirinkimas įvyks šių metų vasario 22 
d. 12 vai. Pettitt Park Hall Beauford Ave, Bell Post Hill. Darbotvarkėje:

1. Susirinkimo atidarymas;
2. Prezidiumo kvietimas;
3. Balsavimo komisijos sudarymas;
4. Praeitų metų visuotino susirinkimo protokolo skaitymas;
5. Prasimai: pirmininko, kasininko, revizijos komisijos;
6. Pranešimų diskusijos ir veiklos tvirtinimas;
7. Valdybos rinkimai, renkama iš penkių asmenų, įskaitant ir vice pirmininkę 
moterų reikalams, o Revizijos Komisija renkama iš trijų narių;
8. Klausimai ir sumanymai;
9. Susirinkimo uždarymas.

Kviečiame visus narius atvykti laiku, bet nesusirinkus pilnam narių kvorumui, numa
tytas susirinkimas prasidės 30 min. vėliau ir bus laikomas teisėtu. Po susirinkimo 
turėsime bendrą kavutę, tik nepamirškite“B.Y.O'.' Nariams pietūs nemokami. Iki malo
naus pasimatymo 1998 metų metiniame susirinkime.

Geelongo Lietuvių S-gos klubo valdyba

"Giminės"
Galima įsigyti TV juostose įrašytą Lietuvoje populiarų serialą "Giminės". Par

duodama pilnais komplektais, kurie susidaro iš 40 dalių 11-oje kasečių. Komplekto 
kaina $ 600, pervedant į vieno Australijos banko sąskaitą. Užsisakyti šiuo adresu:

Valius Minsevičius, Kaštonų g. 21 - 56, LT - 4580 Alytus, Lietuva - Lithuania.
Australijon šiuo metu yra atsiųstas vienas pilnas "Giminių" komplektas (kaina taip 

pat $ 600), kurį galima įsigyti per V. Donielą, P.O. Box 189, Bankstown, NSW 2200, 
tel. (02) 9796 3314.

GRĮŽKITE TEN
KUR YRA JŪSŲ ŠAKNYS !

Kelionės į Baltijos kraštus niekad ne
buvo lengvesnės ir pigesnės, su keliais 
pasirinkimais ir kainomis! Mes siūlome 
jums sekančias:

AUKOS 
australuos 

uEiuvnj 
FONDUI

Finnair • Lufthansa 
Lauda*«

Laikas

Vasaris 1680 1650 1570
Kovas 1780 1790 1725
Balandis - 15 Geg. 1895 1925 1880
16Geg. - Liepa 1995 2060 1995
Rugpjūtis -15 Rug.1895 1925 1880
16-30 Rugsėjis 1795 1790 1755
Spalis - 15 Lapkr. 1680 1650 1570
16-30 Lapkr. 1795 1790 1755
1-10 Gruodis 1895 1925 1880
11-23 Gruodis 1995 2060 1995
24-31 Gruodis 1895 1790 1880

• Qantas / British Airways / Finr rirr per 
Singapore / Bangkok I Helsinki.

» v Lauda Air/ Austrian Airlines per Vienna.
«li. Qantas / BA / Singapore Airlines / Thai 

Airways/Lufthansa per Singapore/Bang- 
kok / Frankfurt.
Pastaba: priedo prie šių kainų mes 
imame $ 50 rezervacijos mokestį ir. 
atitinkamas taksas. Galutinis mokėjimas 
3 savaitės prieš išvykstant.

Giminaičiams ir svečiams, atvykstantiems 
į Australiją, mes siūlome į ten ir atgal 
skrydžius nuo $ 1720 (plius rezervacija ir 
taksos).
Bilietas galioja vienus metus ir turi būti 
sumokėtas Australijoje.
Skambinti mums tel.:
1 800 625 151 arba (02) 9223 5377.
Mūsų įstaiga: Suite 402, 2 Bligh Street, 
Sydney, 2000.

WORLD AROUND TRAVEL LTD 
Lie. 2TA004156

A.a. Z. Kyiuautieiiei Geelonge 
mirus, vietoj gėlių aukojo:
po $ 20 - J. Manikauskas (580), A. ir S.
Obeliūnai (1195);
po $ 10-0. Šrederis (465).

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Vincas Ališauskas
AL Fondo iždininkas

LABDARA Į LIETUVĄ
Gautas laiškas iš "Tėvonijos" labdaros 

organizacijos vadovo Marijaus Rimke
vičiaus, kad šiuo metu negali priimti 
siuntos iš Australijos.

Siunta iš Sydnėjaus (konteineris) bus 
siunčiamas laike dviejų mėnesių. Jeigu 
negalės jos pristatyti Rimkevičius, yra 
kita firma, kuri sutinka mūsų siuntą 
pristatyti.

Šiuo kreipiamės į Sydnėjaus ir apylin
kių tautiečius nedelsiant pranešti jūsų 
užsakymus dėl dėžių Antanui Krami- 
liui tel. 9727 3131. Kainos ir sąlygos, 
galimai su mažais pakeitimais, yra tos- 
pačios kaip anksčiau.

Katalikų Kultūros Draugija

BENDRADARBIAUK
"MŪSŲ PASTOGĖJE"!
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE tS

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

Klubas atidarytai
Pirmadieniais 5 v.v. -10 30 v.v. 
Antradieniais Įdubas uždarytas. 
lYedadieniais 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 vaL popiet švediškas stalas 
tsmorgasboard) ir 6 vai. - 8 vai. vakaro.
sekmadieniais -12.30 vai. popiet - 7 vai. vakaro.

. ■ ... ---- - J

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, NS W 2194. Tel. 9718 6199 arba į S ydnėjaus 
lietuvių moterų socialinės globos 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

Melburne prasideda nauji mokslo metai - trūksta mokinių!
Pernai Melburno lituanistinius kursus sėkmingai baigė keturi mokiniai - Girtus 

Antanaitis, Dalia Didžytė, Daiva Statkutė ir Rimas Strunga. Vasario 16 - sios proga 
sužinosime, kuris iš jų geriausiai baigė, ir kuriam bus įteikta Australijos lietuvių 
fondo premija.

Melburno lituanistinių kursų naujieji mokslo metai prasideda š. m. vasario 7 d. 
Jeigu susirinks pakankamas mokinių skaičius, toliau veiks dvi klasės - abitūros, 
vadinamos VCE, ir žemesnioji klasė, apimanti visus kitus gimnazijos amžiaus ir 
vyresnius mokinius; jeigu nesusirinks, o kol kas dar nėra pakankamai užsirašiu
siųjų, viena klasė bus uždaryta. Taigi visi norintieji šiais metais mokytis lietuvių 
kalbos prašomi pirmos pamokos metu prisistatyti Victorian School of Languages, 
kuri randasi Princes Hill College, Arnold Street, Carlton.....

Pamokos veikia šeštadienio rytais nuo 9 iki 12 valandos. Mokytoja

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

f Funerals of Distinctionf
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 

Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200
Redaktorius Bronius Žalys. * ® ® Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 2319

Fax (02) 9790 3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 50 U žsienyje paprastu paštu $65 N. Zelandijoje oro paštu $ 80

U žsienyje oro paštu $ 110

8


	1998-02-16-MUSU-PASTOGE_0001
	1998-02-16-MUSU-PASTOGE_0002
	1998-02-16-MUSU-PASTOGE_0003
	1998-02-16-MUSU-PASTOGE_0004
	1998-02-16-MUSU-PASTOGE_0005
	1998-02-16-MUSU-PASTOGE_0006
	1998-02-16-MUSU-PASTOGE_0007
	1998-02-16-MUSU-PASTOGE_0008

