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XX - sias Australijos Lietuvių Dienas užbaigus

Australijos Lietuvių Bendruomenės suvažiavimo dalyviai, 1998.

Gal pirmą kartą per 50 metų ruošia
mos Australijos Lietuvių Dienos atėjo 
ne su pokalėdiniais karščiais, bet su 
lietum, vėjais ir tokiu vėsiu oru, kad 
buvo tiesiog malonumas sėdėti šiltame 
kabaryje ir niekur ne-.sirodyti (bent taip 
buvo Geelonge)... Tačiau gruodžio 26 - 
27 dienomis į Geelongą ėmė rinktis 
minios svečių ir viešnių. Gruodžio 27 
dieną į Lietuvių Dienų atidarymą jų 
prisirinko ištisi pulkai - iš Adelaidės, 
Canberros, Melburno, Sydnėjaus, 
neskaitant pačių šeimininkų - Geelon- 
go miesto ir apylinkių lietuvių.

Lietuvių Dienos, kaip ir tinka, 12 
valandą pradėtos buvo iškilmingomis 
pamaldomis Geelongo Šv. Petro ir Po
vilo bažnyčioje. Jas atlaikė kun. dr. 
Pranas Dauknys, jam padėjo kun. Juo
zas Petraitis, Adelaidės parapijos dva
sios vadovas, pasveikinęs susirinkusius 
lietuvius lietuviškai ir angliškai. Jo 
pamokslas buvo skirtas lietuviškos 
šeimos reikšmei ir kvietė visus ją 
išlaikyti. „Truks gal 50 metų kol užgis 
sovietmečiu šeimai padarytos žaizdos...“ 
Baigdamas, pamokslininkas palinkėjo, 
kad malda mus nuvestų į tarnybą Die
vui, Tėvynei ir artimui.

Pamaldų metu giedojo jungtinis 
Geelongo ir Melburno lietuvių choras, 
vadovaujamas Nemiros Masiulytės - 
Stapleton ir Zitos Prašmutaitės; solo 
giedojo Stasė Lipšienė. Baigiantis 
mišioms, susirinkusius pasveikino ir 
vietos parapijos kelbonas kun. Fitz- 
patrick'as, primindamas, kad pirmieji 
lietuviai šioje bažnyčioje vykusiose 
pamaldose dalyvaudavo dar 1949 me
tais. Jis palinkėjo sėkmingai atšvęsti 
Lietuvių Dienas.

Oficialus Lietuvių Dienų ir Sporto 
Šventės atidarymas įvyko tą pačią 
gruodžio 27 dieną, 14 valandą „The 
Arena" sporto salėje, Nth. Geelonge. Į 
didžiulės sporto salės patalpas susirin

ko keli šimtai svečių. Grojant maršui, į 
salę, nešini vėliavomis, įžygiavo 
Adelaidės, Brisbanės, Canberros, 
Hobartd, Ms*&ruū, Sydnėjaus ir 
Geelongo jaunimas - choristai ir 
sportininkai. Nuskambėjo solistės Sta
sės Lipšienės giedamas Australijos 
himnas. Lietuvos himną giedojo visi į 
Lietuvių Dienų atidarymą susirinkę 
tautiečiai.

Po to sekė eilė sveikinimų, kuriuos 
pradėjo LietuviiĮ Dienų Ruošos Komi
teto pirmininkas Kaja Starinskas. Po jo 
trumpai kalbėjo visa eilė kitų parei
gūnų: ALB Geelongo Lietuvių ben
druomenės ir ALFAS pirmininkas Sta
sys Šutas, Lietuvos Respublikos ge
neralinis garbės konsulas Australijoje 
Viktoras Šliteris, Geelongo miesto 
vicemeras ir Etninių Bendruomenių 
Sąjungos pirmininkas S. Kontelj, 
Lietuvos Respublikos garbės konsulas 
Viktorijos valstijoje Andrius Žilinskas, 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
atašė 2000 metų olimpiadai Australi
joje ir ALFAS garbės narys Antanas 
Laukaitis.

XX - ją Lietuvių Dienų šventę atida
rė ALB Krašto Valdybos pirmininkas 
prof. dr. Vytautas Doniela.

Oficialus Australijos Lietuvių Dienų 
atidarymas buvo užbaigtas kun. J. 
Petraičio paruošta invokacija, po kurios 
S. Viasak ir E. Obeliūnas perskaitė

■ sportininkų pasižadėjimą.
Meninę programą atliko Adelaidės, 

Geelongo ir Melburno tautiečių meni
niai vienetai.

Adelaidės „Vaidilos“ teatras vaidino 
ištrauką iš j. Marcinkevičiaus „Min
daugo“. Mindaugą vaidino Vytautas 
Straukas, Dausprungą - Vytautas 
Vencius, Vaidilą - Viktoras Ratkevi
čius. Kanklėmis kankliavo Faustas 
Sadauskas, įvadą skaitė 1. Valodkienė. 
Režisavo - Vyt. Opulskis.

Po to, talkinama net trijų dukterų, 
Gražinos, Ramintos ir Judrinos, solistė 
Birutė Kymantienė padainavo „Tėvynė 
mano" (žodžiai K. Gaudenidį laui-J'-.. - 
M. Kymanto - Klajūno) ir „Žalia pieva, 
lygumėlė“ - liaudiška, skautiška daina. 
Dainos skambėjo labai gražiai; buvo 
įdomu klausytis jauniausios solistės 
Judrinos pritarimo dainoms.

Geelongo lietuvių choras „Viltis“ 
padainavo „Lopšinę gimtinei ir moti
nai“ (ž. J. Marcinkevičiaus, muz. V. 
Mikalausko). Vadovė - Gražina Pra- 
nauskienė. Skambiai ir melodingai 
skambant dainoms, sunku buvo 
susilaikyti nepradėjus dainuoti ir dalis 
publikos jas niūniavo kartu su choru.

Po to į salės vidurį išbėgo Geelongo 
lietuvių tautinių šokių grupė „Gegutė“, 
vadovaujama Birutės Liebich. Buvo 
pašokta lietuvių liaudies šokių kom
pozicija. Pradžioje šokta su vyres
niaisiais, užbaigta - vienų jaunųjų. 
Pasirodymas gražiai atliktas, o nuo
širdumo išpildyme tikrai netrūko.

■ Senovines lietuviškas liaudies dai
nas dainavo Melburno „Kaimo dai
nininkai“, kuriems vadovavo Alena 
Karazijienė ir Bronė Staugaitienė.

„Kaimo dainininkų“ būrys, kurį 
priešpaskutinį kartą teko matyti prieš 
porą metų, smarkiai padidėjo, dainavo 
dainas daug senesnes už jas dai
nuojančius: „Pareiti brolis per lauke
lį“, „Nesprok, žalias ąžuolėli“ ir „Dai
ną apie palvą arklį“. Susirinkusiems iš 
tolimų Australijos kolonijų tautiečiams 
ir girdint jas pirmą kartą, dainos skam
bėjo tikrai nepaprastai, palyginus su 
dabar dainuojamomis (man jos skam
bėjo taip, kaip mes jas dainavome 
jaunystėje).

Melburno studentų tautinių šokių 
grupė „Gintaras“, vadovaujamas ne
pailstančios vadovės Dalios Anta
naitienės, pašoko du šokius - „Pa-

12. 29 - 30 d.
Nuotrauka: A. Burneikio

kviestinį“ ir „Pasiutpolkę“.
Lietuvių Dienų atidarymo koncer

tas buvo užbaigtas visų (stovint) gieda
ma Maironio „Lietuva brangi“.

Programą paruošė Jovita Starinskie- 
nė, konsultavo Vytautas Opulskis.

* * *

Sausio 28 dienos popietėje Adelai
dės teatras „Vaidila“ Shenton teatre, 
East Geelonge, suruošė „šiupinį“. 
Scenoje, vadovaujant V. Opulskiui, 
lengvo turinio pokštais susirinkusius 
linksmino adelaidiškiai aktoriai Ange
lė Dainienė, Vytautas Vencius, Vytautas 
Janulis, Viktoras Ratkevičius, Vytau
tas Straukas, Violeta Vanagaitė ir J. 
Lamont.

Tos pačios dienos vakare, Deakin 
universitete, Eastern Beach, įvyko ir 
Dainų Šventė. Jos koordinatorė - Gra
žina Pranauskienė, pranešėja Edita 
Ratajczak. Taip sakė žavi šventės 
programa. Šventė buvo pradėta Aus
tralijos ir Lietuvos himnais bei „Pa
sveikinimo choru“ iš operos „Pilėnai“.

Šventėje dalyvavo Adelaidės lietu
vių choras „Lituania“, Geelongo „Viltis“, 
Melburno jaunimo, Melburno „Dainos 
sambūris“. „Danos „ vyrų ir Sydnėjaus 
„Dainos“ chorai, dainavę, kartu ir ats
kirai. (Apie Dainų Šventę žiūr. atskirą 
reportažą).

* * *

Gmodžio 29 dieną Geelongo Lietu
vių namuose prasidėjo Australijos 
Lietuvių Bendruomenės (ALB) Su
važiavimas, pasibaigęs sekančią dieną. 
Jame dalyvavo apie 43 atstovai iš be
veik visų ALB apylinkių, neskaitant 
svečių. Jo metu buvo svarstytos įvai
rios bendruomenės problemos, išklau
syti atskirti bendruomenių pranešimai iš 
jų gyvenamų miestų ir pora paskaitų 
bendruomeninėmis temomis, išrinkta
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Lietuvos įvykių apžvalga
Siūloma didinti išlaidas

Užsienyje akredituoti Lietuvos gy- 
; hybos atašė ir kariniai atstovai praeitų 
i antradienį susitikę su Seimo Nacionali- 
, nio saugumo komiteto nariais pažymė
jo, jog užsienyje teigiamai vertinamas 
: šiuo metu Seime svarstomas Krašto 
apsaugos sistemos finansavimo stra
tegijos įstatymo projektas. „Taiyra la
bai gerai priimamas užsienyje do
kumentas, kuris vertinamas, kaip 
atrama, kaip pagrindas mūsų pa
siruošimo narystei NATO“, - pastebė
jo Seimo Nacionalinio saugumo ko
miteto pirmininkas Algirdas Katilius, 
kalbėdamasis su Eltos korespondente.

Kaip jau skelbta, Seimas po to 
pateikimo yra pritaręs Seimo Pirminin
ko Vytauto Landsbergio parengtam 
Krašto apsaugos sistemos finansavimo 
strategijos įstatymo projektui. Jame 
siūloma nustatyti krašto apsaugos 
sistemos finansavimo santykinius 
rodiklius: 2000 m. - 1,70 - 1,75 proc. 
bendrojo vidaus produkto, 2001 m. - 
1,95 - 2,00 proc. bendrojo vidaus 
produkto. Šį įstatymo projektą penk
tadienį parėmė ir Lietuvos Preziden
tas Valdas Adamkus. Susitikime su 
užsienyje reziduojančiais Lietuvos 
gynybos atašė jis pabrėžė, kad šis 
įstatymas yra labai svarbus tiek pačiai 
Lietuvai, tiek jos siekiui integruotis į 
NATO.

Nauja kandidatūra į 
kariuomenės vadus

Naujuoju Lietuvos kariuomenės va- 
i du greičiausiai bus skiriamas dabarti
nis krašto apsaugos viceministras Jo
nas Kronkaitis. Tai Eltai patvirtino 
šaltiniai Prezidentūroje. Su J. Kronkai- 
čio kandidatūra sutiko Seimo ir Vy
riausybės atstovai. Galimybė skirti J.

>XX - sias Australijos Lietuvių...
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nauja ALB Valdyba, reziduosianti 
Adelaidėje, ir 10 atstovų į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Tarybą (pla- 
'čiaū' apie tai kituose „M. P.“ nume
riuose).

Tos pačios dienos vakare, 19 valandą, 
įvyko ir Tautinių šokių šventė, kurioje 
dalyvavo vienetai iš Adelaidės, Ge- 
ėlbngo, Melburno ir Sydnėjaus. Ji 
suruošta bu vo Corio Leisure time Centre.

Meno paroda irgi atidaryta gruodžio 
29 dieną. Ji vyko Geelongo „The Gor- 
don Gallery“. Plačiau apie parodą 
skaitysite sekančiuose „M.P.“ nu- 
meriuose.

* * *
Muzikos ir literatūros vakaras įvy

ko Geelongo Lietuvių namuose gruo
džio 30 dienos vakare. Jis buvo labai 
įvairus ir praėjo šauniai. Netrūko ir 
publikos - salė buvo pilna.

Kiek kitaip nei įprasta, šįkart vy
resnioji lietuvių literatų - rašytojų karta 
buvo beveik neatstovaujama. Ją pakei
tė Antano Skėrio ką tik išleistos kny
gos - dienoraščio „Iš Šiaulių iki 
Australijos“ pristatymas ir skaitymas, 
kurį atliko velionio rašytojo žmona ir 
dukra, Edwardo Reilly ‘io eilėraščių 
lietuviškai ir angliškai skaitymas, po
etės Lidijos Šimkutės poezijos pri—
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Kronkaitį naujuoju Kariuomenės vadu 
aptarta praėjusią savaitę vykusiame 
Prezidento V. Adamkaus susitikime su 
Seimo Pirmininku V. Landsbergiu. Iki 
šiol Prezidentas rėmė dabartinio ka
riuomenės vado pavaduotojo pulki
ninko Valdo Tutkaus kandidatūrų, o 
Seimo Pirmininkas šiame poste norėjo 
matyti Krašto apsaugos savanorių pa
jėgų vadų pulkininkų Arvydų Pocių. J. 
Kronkaičio kandidatūra pradėta svars
tyti kaip kompromisinis variantas. Ta
čiau dekretų dėl siūlymo Seimui skirti 
J. Kronkaitį Kariuomenės vadu Pre
zidentas žada pasirašyti tik tuomet, kai 
bus susitarta dėl Kariuomenės vado 
pavaduotojo - Lauko kariuomenės va
do skyrimo.

Netrukus 64 metų sulauksiantis J. 
Kronkaitis yra karo technikos spe
cialistas, turėjęs aukštas administra
cines pareigas JAV raketų pramonėje. 
27 - nerius metus J. Kronkaitis tarnavo 
įvairiuose JAV armijos daliniuose, 
įskaitant dvejus metus Vietnamo kare. 
Viceministro apsisprendimų sutikti tap
ti kariuomenės vadu gali lemti tai, ar 
atsiras žmogus, kuris, perėmęs dabar
tines jo pareigas, sugebėtų tęsti jo 
pradėtus darbus. Atostogų Vašingtone 
metu J. Kronkaitis turėjo nemažai 
susitikimų Senate ir Pentagone. "Mūsų 
pažanga čia yra labai gerai vertinama. 
Iš mūsų tikimasi, kad išlaikysime šį 
tempą. Nenorėčiau, jog kas nors atsi
tiktų ar žlugtų mūsų planai", - kalbėjo 
J. Kronkaitis. J. Kronkaitis „Lietuvos 
rytui“ teigė, kad paskirtas kariuome- 
nėS'vadu, skubintų pradėtas kariuome
nės reformas - daugiau dėmesio skirtų 
karininkų ruošimui, rotacijai, so
cialiniams kariuomenės reikalams, 
atnaujintų ginkluotę. Viena svarbiau
sių kariuomenės vado užduočių jis lai—

statymas. Eilėraščius, jai pačiai negalė
jus atvykti, skaitė jos brolis Algis Šim
kus. Žymiojo Lietuvos poeto Justino 
Marcinkevičiaus poezijų pristatė Gab
rielius Žemkalnis.

Kitus programos punktus sudarė Sa
bos Sankauskaitės (fleita) ir Laimos 
Kubiliūtės (pianinas) pagrota ištrauka iš 
filmo „Titanikas“ muzikos (kun. 
Montvilos, žuvusio nuskendus laivui 
„Titanikas“prisiminimui), Birutės Ky._ 

mantienės ir 
Ritos Mačiulaitienės padainuotos dai-
nos „Puikios rožės (M. K. Kymanto) ir 
„Gimtinės aidai“ (P. Gaulės ir B. 
Gorbulskio); akompanavo R. Ma- 
čiulaitienė, vyko ir kiti įvairūs skaity
mai - ......* * *

Paskutiniąją 1998 metų dieną vyko 
net keli renginiai: Sporto šventės 
uždarymas, Lietuvos Baleto Bičiulių 
draugijos steigiamasis susirinkimas, 
Australijos lietuvių mokytojų su
sirinkimas ir kt. O vakare Geelongo 
West Town Hall įvyko tradicinis Nau
jų metų sutikimas, kuriame dalyvavo 
keli,šimtai (ar ne 600?) tautiečių.

Čia tik prabėgomius suminėti XX - 
ųjų Lietuvių Dienų renginiai. Se
kančiuose „M. P.“ numeriuose visos ei
lės korespondentų jie bus aprašyti 
Plačiau‘ B. Žalys

ko - sumažinti nenorinčių tarnauti 
kariuomenėje vaikinų skaičių.

Prisaikdintas naujas 
ministras

Prezidento V. Adamkaus dekretu 
Seimo narys konservatorius Rimantas 
Didžiokas trečiadienį paskirtas naujuo
ju šalies susisiekimo ministru. Šis pos
tas buvo laisvas nuo lapkričio vidurio, 
kai iš pareigų buvo atleistas tarnybinę 
etikų pažeidęs Algis Žvaliauskas. 
Ketvirtadienį Seimo plenariniame 
posėdyje naujasis susisiekimo minis
tras prisiekė. Jo priesaikų priėmė Sei
mo Pirmininkas V. Landsbergis. Iš
kilmingoje ceremonijoje dalyvavo 
Lietuvos Prezidentas V. Adamkus. 
Seimo nariai pasveikino ministru ta
pusį savo kolegų, 45 metų Seimo narį, 
kuris po priesaikos pradėjo eiti savo 
pareigas.

Amerikos lietuvė paskirta 
Prezidento konsultante

Nuo ketvirtadienio Prezidento V. 
Adamkaus konsultante socialiniais 

klausimais pradėjo dirbti išeivijos 
lietuvė, Vašingtono urbanistikos insti
tuto vyresnioji bendradarbė Skirmantė 
Kondratienė. Istorijos ir verslo ad
ministravimo magistrės laipsnius turin
ti konsultantė yra patyrusi socialinės 
politikos analitike ir programų va
dybininkė, dirbanti socialinės rūpybos 
politikos, skurdo ir bendruomenės plėt
ros srityse. S. Kondratienė yra buvusi 
JAV Urbanistikos departamento vice
ministre bei vadovavo nacionalinės 
maisto programos JAV Žemės ūkio 
departamente. 1992 metais už nuopel
nus tobulinant benamių programas S. 
Kondratienė pagerbta JAV Urbanis
tikos departamento „Auksinio erelio“ 
apdovanojimu. Atkūnf^TŠetuvos ne-' 
priklausomybę S. Kondratienė nema
žai dirbo su Lietuvos nevyriausybi
nėmis organizacijomis. Dabar ji Va
šingtono urbanistikos institute dirba 
įgyvendinant projektų „Naujojo fe
deralizmo vertinimas“, todėl Preziden
tų konsultuos tik kartais atvykdama į 
Vilnių.

Iš Konservatorių partijos 
pašalinti du eksministrai

Gruodžio 30 d. vakarų įvykusiame 
valdančiosios Tėvynės sąjungos (Lie
tuvos konservatorių) politinės tarybos ir 
valdybos posėdyje nuspręsta iš partijos 
pašalinti du buvusius ministrus - Laimų 
Andrikienę ir Vidmantų Žiemelį.Poli- 
tinės Tarybos ir valdybos nutarime 
teigiama, kad L. Andrikienė ir V. 
Žiemelis iš partijos šalinami už „veik
lą, nesuderinamą.su Tėvynės sąjungos 
įstatais" bei už „veiksmus, nukreiptus 
prieš koalicinės Vyriausybės progra
mos įgyvendinimą". L. Andrikienė ir 
V. Žiemelis yra vieni aktyviausių 
Ministro Pirmininko G. Vagnoriaus 
kritikų. L. Andrikienė Tėvynės sąjun
gos valdybos sprendimą pašalinti ją iš 
partijos pavadino „negarbingu“. „Tai 
dar vienas žingsnis, nedarantis gar
bės partijos vadovybei ir atspindintis 
jos pastarojo meto darbo stilių. Šis 
sprendimas yra ir ženklas, demons
truojantis, jog po visos eilės „žiaurių 
akcijų “ prasideda „ žiauri akcija “ prieš 
partijos ir frakcijos Seime narius“, - 
teigiama L. Andrikienės pareiškime. L. 
Andrikienė bei V. Žiemelis pareiškė 
pasitraukiantys iš Konservatorių frak
cijos Seime. Jie įsitikinę, kad frakcijoje 
įsigalėjo „nedemokratiškas, igno
ruojantis frakcijos narių nuomonę

vadovavimo stilius". Kai kurie Kon
servatorių frakcijos Seime nariai ne
slėpė savo nepasitenkinimo, kad eks
ministrai iš partijos pašalinti be frak-
cijos žinios. Dauguma jų šių informa
cijų sužinojo tik iš žiniasklaidos.

Genocido vykdytojų 
paieškos

Vilniaus apygardos teismas gali būti 
priverstas ilgam sustabdyti žydų 
genocidu kaltinamo Aleksandro Lilei
kio bylų. Tai teks padaryti, jeigu 
penktadienį paskirta pakartotinė, jau 
ketvirtoji, 92 - uosius metus einančio 
A. Lileikio sveikatos ekspertizė nei
giamai atsakys į teismo klausimų, ar 
teisiamojo sveikatos būklė leidžia jam 
pilnavertiškai dalyvauti procese ir duo
ti parodymus. Ekspertų komisijos va
dovu paskirtas Valstybinės teisės 
medicinos tarnybos generalinis di
rektorius Antanas Garmus. Jam šių 
savaitę pavesta vadovauti ir kito 
nusikaltimais prieš žydus kaltinamo 
teisiamojo- Kazio Gimžausko - sveikatos 
ekspertizei. Pastarojo baudžiamųjų by
lų teismas turėjo pradėti nagrinėti pra
eitą antradienį, bet kaltinamasis dėl 
silpnos sveikatos į teismo posėdį 
neatvyko. Teismas įpareigojo A. Gar
mų sudaryti komisiją iš specialistų, 
nedalyvavusių ankstesnėse A. Lileikio 
sveikatos ekspertizėse, nes jų išvados 
yra prieštaringos. Dvi 1997 metais A. 
Lileikio sveikatos būklę vertinusios 
medikų komisijos konstatavo, kad 
sunkaus ligonio tardyti negalima, nes tai' 
būtų pavojinga jo gyvybei. Tuo tarpu 
trečiosios, 1998 - ųjų spalį atliktos 
ekspertizės išvadoje dviprasmiškai 
nurodoma, jog A. Lileikis gali dalyvau
ti teismo posėdžiuose, tačiau stresinės 
situacijos jam pavojingos.

Kaip jau įprasta, praeitą savaitę 
įvykusių teismo posėdžių proga į Lie
tuvą trijų dienų vizitui atvyko Izraely
je įsikūrusio holokausto nusikaltimus 
tiriančio Simon Wiesenthal centro 
direktorius Efraim Zuroff. Pagal BNS 
žinių agentūros pranešimą, E. Zuroff, 
stipriais pareiškimais nuolat prie
kaištaujantis Lietuvos valdžiai dėl dar 
nenuteistų žydų genocido vykdytojų, 
neigia laikąs lietuvius žydšaudžių tau
ta: „Niekada šitaip nesu sakes. Tai 
nesąmonė. Jei šitaip kalbėčiau, nebū
čiau vertas mokslininko vardo. Kas
kart pabrėžiu: tas, kas nusikalto, turi 
atsakyti. Kuo čia dėta tautybė?" 
Paklaustas, kodėl Izraelyje, kur nuolat 
primenama žydų genocido vykdytojų 
atsakomybė, ignoruojami Lietuvos 
prašymai padėti tirti karo nusikaltimus, 
įvykdytus prieš lietuvius, įskaitant 
buvusios sovietų KGB karininko

■ Nachmano Dušanskio, dabar gyvenan
čio Izraelyje, E. Zuroff pareiškė, kad 
niekas Lietuvoje negali pateikti įrody
mų: „Priešingai, Rainių tragediją tyri
nėję mokslininkai nėra nustatę Dušans- 
kį ten buvus“. E. Zuroff per pastarąjį 
vizitą Vilniuje susitiko su Lietuvos 
vyskupų konferencijos generaliniu 
sekretoriumi vyskupu Jonu Boruta ir 
Lietuvos gyventojų genocido ir re
zistencijos centro direktore Dalia 
Kuodyte. Susitikimus jis pavadino 
geranoriškais. D. Kuodytė pasiūlė E. 
Zuroffui naudotis ir Lietuvoje esančiais 
archyvais, Izaelyje sudarinėjant ir 
išleidžiant įtariamųjų žydšaudžių 
sąrašus. E. Zuroffui buvo pareikštas 
pageidavimas leisti Lietuvos atstovams

Nukelta į 7 psl.
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Koncertas "Baltija" Adelaidėje
Praeitų metų gruodžio 6 dieną ade- 

laidiškiai turėjo progą maloniai praleis
ti popietę Adelaidės Apylinkės Valdy
bos organizuotame baltiečių koncerte, 
kuris vyko Lietuvių Namuose. Apylin
kės valdyba yra įsipareigojusi per me
tus suruošti nors vieną renginį. Šį kartą 

kilo mintis pasikviesti ir latvius su es
tais. Susisiekus su kitų tautinių ben
druomenių atstovais, paaiškėjo, kad jų 
jaunimas mielai sutiktų dalyvauti 
tokiame koncerte. Programos vedanty
sis Šarūnas Vabolis teisingai pastebėjo, 

Estų liaudies muzikos instrumentalistai.

kad savo laiku buvo kartu rengiamos 
demontracijos prie Parlamento rūmų, 
kuriose visi kartu reikalavome ne
priklausomybės Baltijos tautoms, tai 
kodėl negalima ir dabar pabendrauti, 
palaikyti mūsų visų tautines tradicijas.

Lietuvių programos atlikėjų buvo 
koncerte daugiausiai: tautinių šokių 
grupė „Žilvino branda“, susidedanti iš 
14 šokėjų; Adelaidės Lietuvių Mokyk
la - net 18 vaikų (vadovė mokyt. Rūta 
Sankauskienė) ir Lietuvių Moterų 
Ansamblis - oktetas, vadovaujamas 
Genovaitės Vasiliauskienės. „Žilvino
brandai“ vadovauja Ant. Pocius ir Liu
cija Vaičiulevičius. Ši grupė į progra
mą įtraukė net 9 šokius, o mažieji - 4. 
Puikią muziką girdėjome iš garsajuos- 
tės, be jokių nesklandumų.

Latviai atliko keturis šokius ir nustebi
no mus savo nauju stiliumi. Šokiai 
trankūs, greiti, muzika visiškai kaip mū
sų mažiau žinomų šokių iš Lietuvos. 
Šokama lengvai, ant galų pirštų. Mote

Mūsų šokėjams pradėjus programą 
trimis šokiais, sekė estų muzikantų 
pasirodymas. Estai grojo savotiškais 
liaudies instrumentais, kuriuos tegaliu 
pavadinti „bagpipes“, nes jie buvo la
bai panašūs į škotų dūdmaišius. Du vy
rai atliko visą virtinę gūdžių liaudiškų 

raliavimų, kurie, esą, perduodami tik 
pagal garsą iš vieno į kitą Estijos regio
ną.

Juodai, savotiškai apsirengę mu
zikantai priklauso estų ansambliui 
„Vikeraar“, t. y. „Vaivorykštei“.

„Žilvino brandai“ vėl sušokus tris 
šokius, girdėjome latvių kanklių (kok
ie) ansamblį „Ausma“. Grojo tik keturi 
žmonės, tačiau klausėmės su malonu
mu gal ir todėl, kad, kanklių palydi
mas, gražiai padainavo solistas - 
baritonas.

Lietuvių Moterų Ansamblis, kuris 
man niekada nenusibosta, darniai at
liko tris tikras liaudies dainas. Sakau 
„tikras“, nes programoje pažymėta, kad 
jų pradmenys nežinomi.

Noriu trumpai stabtelėti prie latvių ir - 
kontraste - lietuviškųjų tautinių šokių. 

rys apsirengę vienodais niūrių spalvų 
sijonais, o vyrai dėvi aulinius batus ir 
ilgus juodus surdutus, perjuostus auksu 
spindinčiais diržais. Atlikimas labai 
preciziškas, kontroliuotas, profesionalus 

ir elegantiškas. Žmonėms patiko, tačiau 
nė kiek ne mažiau žavėjo lietuviški 
tautiniai šokiai. Gal todėl, kad tai sava, 
lyg ir spontaniška, sakyčiau liaudiška. 
Puikūs spalvingi rūbai, tam tikras 
laisvumas, entuziazmas, džiaugsmas... 
Kokie tad turėtų būti tautiniai šokiai, 
kuris būtų tas tikrasis stilius ar in
terpretacija? Ar ieškoma autentiškumo, 
ar įvairiausi choreografai kuria, kaip 
kam patinka? Atrodo, priimtina ir vie
naip ir kitaip...

Adelaidės Lietuvių Mokyklos vaikai, 
kurių buvo net aštuoniolika, atliko 4 
lengvesnius šokius, kaip pav. „Kalvelis“. 
Nuostabu, kad mokytoja Rūta San
kauskienė sugebėjo „sulyginti“ tiek 
įvairaus amžiaus vaikų į šokantį vie
netą!

Pabaigoje vėl pasirodė „Žilvino 
branda“. Publika įsijautusi į šokių tem
pą, net rankomis į taktą plojo. Šyp- 
sojomės kai galiausiai lietuviai ir lat
viai kartu šoko trankią polką. Latviai 
vis nepataikė „į koją“, kažkaip negalėjo 
suspėti su mūsiškiais. Net ir patys iš 
savęs juokėsi, stengdamiesi prisiderinti.

Bendrai koncertas paliko labai gerą 
įspūdį ir teko girdėti, kad jaunimas ir 
ateityje norėtų kartu pasirodyti. Ade
laidės Apylinkės Valdyba tokius 
užsimojimus skatina. Be to, ir per 
Lietuvių Mokyklos vaikus tikimasi 
užtikrinti tautinių šokių tęstinumą. Štai, 
airiai Australijoje dažnai demonstruoja 
savo šokius. Gal ir baltijiečiai ateityje 
galėtų taip daryti?

Koncerto klausėsi apie 12 kviestinių 
australų svečių. Tai lietuvių draugai iš 
aukštesnių Australijos valdžios ešalo- 
nų. Be to, dalyvavo ir latvių, estų, 
ukrainiečių bendruomenių atstovai. 
Svečiai ir programų vadovai buvo 
pakviesti kuklioms vaišėms, o publika 
liko dėkinga Apylinkės Valdybai už 
įdomios popietės organizavimą.

V. Vitkūnicnė

Rinkosi Geelongo lietuviai
Lapkričio mėn. 15 dieną laikinuose 

Lietuvių namuose Pettit Parke įvyko 
Geelongo apylinkės lietuvių ben
druomenės visuotinis - metinis susi
rinkimas. Susirinkime dalyvavo 36 
bendruomenės nariai. Po lietuviškų 
organizacijų pranešimu, išsamų pra
nešimą apie atliktus darbus padarė 
bendruomenės pirmininkas Stasys Šu
tas. Iš tiesų, po įvykusios nelaimės, kai 
sudegė mūsų namai, valdyba atliko 
milžinišką darbą. Pradėjome viską, 
tiesiogine žodžio prasme, nuo nulio. 
Pirkome virtuvės įrangą, indus, staltie

Prisimenama Snieguotųjų kalnų schema
Žurnalo „Infocus“ 1998 m. vasaros kraštų, kurių dauguma čia atvyko iš ką- 

numeryje spausdintas straipsnis ragina r0 nusiaubtos Europos 1950 - I960
buvusius „Snowy Mountains Hydro

electric Scheme“ darbininkus - vyrus ir 
moteris, kad jie įsijungtų į šios sche
mos 50 - mečio minėjimą, 1999 metais 
spalio 17 d. įvyksiantį Lake Jindabyne 
vietovėje.

Milžiniška hidroelektinės shema, 
apimanti dalį Snieguotųjų kalnų NSW 
ir Viktorijos valstijose, pradėta buvo 
statyti 1949 m. ir baigta 1974 metais. 
Joje dirbo apie 100 000 žmonių iš 30

Australijos lietuvius sveikina 
Pavėluotai gauti kalėdiniai, 
naujametiniai sveikinimai

****
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***
, Wishingyou seasons greetings 
and a year of peace and happiness

From the
Hon. Philip Ruddock MP ,

Minister for Immigration and Multicultural Affdirs\ 
and the Minister Assisting the Prime Minister*-> 

for Reconciliation

ses, remontavome, dažėme išnuomotus 
namus. Viską galėsime įvertinti atvykę 
į Australijos lietuvių dienas (straipsnis 
gautas jau išleidus kalėdinį „M.p.“ 
numerį. Red.).

Į Krašto tarybos suvažiavimą buvo 
išrinkti Vytas Bindokas ir Liudas 
Bungarda. Dėl Lietuvių dienų finan
sinės kontrolės buvo išrinktą Revizijos 
komisija, į kurią įeina Kęstas Jąldųkas, 
Adolfas Obeliūnas ir Mečys Davalga..

Po įvairių pasisakymų, sugiedojus 
Lietuvos himną, susirinkimą baigėme.

Irta Valodkienė

metais. Baigus darbus prie didžiosios 
elektrinės statybos, didžioji šių žmonių 
dalis liko Australijoje. Jų tarpe buvo ir 
nemažai lietuvių.

Minėjimą organizuoja „Snowy Mou- 
ntains Hydroelectric Authority“ 
(SMHEA). Dėl smulkesnės informaci
jos apie šį susitikimą (reunion) galima 
skambinti tel. 1800 623 776, o taip pat 
sekite tolimesnę informaciją.

„M.P.“inf.
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Dirigentų gretos pasipildė
Galime didžiuotis, kad šiandien 

Australijoje turime nebe septynis, bet 
devynis lietuvių dirigentus. 1998 - tųjų 
metų gruodžio 27 dieną Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje Geelonge, iškilmingų 
Australijos Lietuvių Dienų atidarymo, 
pamaldų metu dirigavo dvi dirigentės. 
Tai Melburno ir Adelaidės bažnytinių 
chorų vadovės Zita Prašmutaitė ir Ne
mira Masiulytė - Stapleton.

, Iškilmingos pamaldos buvo pradėtos 
J. Naujalio giesme „Pulkim ant kelių“. 
Jungtinis Adelaidės „Lituania“ ir 
bažnytinis;-, choras, Geelongo „Viltis“, 
Melburno „Dainos Sambūris“ ir baž
nytinis choras bei Sydnėjaus „Dainos“ 
phoristų dalis, diriguojama Zitos ir 
Ncmiros, giedojo J. Naujalio „Linksmą 
giesmę“ bei J. Strolios ir J. Jurkaus 
„Farveski, Viešpatie“. F. Šuberto „Avė 
Maria“, vargoninkui Justinui Ankui 

- IWeiižsiiuskiiii
Žiriones sako: mažas kelmas didelį 

vežimą verčia. O per šį tarpušventį 
įsitikinome, kad maža Geelongo ben
druomenė pilnai prikrautą Lietuvių 
Dienų vežimą ko gražiausiai išvaž- 
nyČiojo per visas dienas. Kas dalyvavo, 
ŽEHŽųjgįisi, o kas nedalyvavo, gal dabar 
gailisi.

Tik negalvokime, kad dabar, praėjus 
Lietuvių Dienoms, galime ramiai 
užsnūsti. Mūsų laukia dar vienas 
džiaugsmingas ir dvasią keliantis įvy
kis-į Australiją atskrenda "Girių ai
das". O gal? Tad pakartosiu: tai buvusių 
partizanų, laisvės kovotojų, tremtinių 
kvintetas, kuris dainuoja to meto ir to 
laikotarpio dainas. Tai irgi "mažas kel
ias" - nedidelė grupė, ir vyrai, aišku, 
pebejauni, nes ir tie laikai jau darosi 
istoriniai. Tačiau balsai dar skambūs, 
.vienas iš jų - operos solistas, o dainos ir 
pasakojimai vaizdžiai atkuria Lietuvos - 
didvyrių žemės kovą su priespauda ir 
tremties skausmą.

lĄuątraiiją atvyksta Vytautas Balsys - 
partizanas "Uosis", šios grupės pradi
ninkas; Antanas Paulavičius - tremti-
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pritariant, atliko Geelongo choro „Viltis“ 
solistė Stasė Lipšienė.

Kadangi buvo nerimauta, jog visi 
norintieji pasiklausyti pamaldų baž
nyčioje netilps, tik Melburno ir Syd- 
nėjaus choristai užėmė vietas apačioje, 
o Adelaidės ir Geelongo choristai gie
dojo balkone. Tuo būdu ne tik visi tilpo, 
bet pirmą kartą buvo išbandytas išskir
tų chorų skambesys. Choristams ne

buvo sunku giedoti gerai išmoktas 
giesmes, o sunkiausias darbas teko 
vargoninkui Justinui Ankui, kuris turėjo 
ne tik sekti sudvigubinto jungtinio cho
ro dainavimo tempą, bet ir dirigenčių 
mostus. Viskas klostėsi labai sklandžiai 
ir įkvėpė Geelongo organizatoriams 
pasitikėjimo sekusiems Australijos 
Lietuvių Dienų renginiams.

Gražina Pranauskienė

Vargoninkas Justinas Ankus.

nys, grupės meno vadovas; Vincentas 
Kuprys - tremtinys, Lietuvos operos 
solistas; Antanas Lukša - partizanas 
"Arūnas"; Vladas Šniukšta - politinis 
kalinys ir Melita Kuprienė - akompa- 
niatorė.

Jie jau yra aplankę nemažai lietuvių 
kolonijų, kurios, būdamos laisvajame 
pasaulyje, išvengė tų žiaurių laikų Lie
tuvoje ir Sibire, ir visur buvo sutikti su 
meile ir pagarba ir dar su didesne meile 
ir pagarba išlydėti.

Jeigu gailitės, kad nebuvote Lietuvių 
Dienose, žiūrėkite, kad vėl netektų 
gailėtis neišgirdus "Girių aido", nes šį 
kartą nė važiuoti kažin kur nereikės - 
galėsite juos išgirsti savo mieste: 
Sydnėjuje, Kanberoje, Geelonge, Mel
burne, Adelaidėje. Nei karščiui, nei 
šalčiui, nei lietui, nei viesului neleis
kite jūsų sulaikyti.

Šį straipsniuką skaitys daugiausiai 
vyresni žmonės. Nebedaug jaunesnių
jų domisi spauda, bet tikiu, kad dauge
lis dar tebesidomi Lietuva. Tai paro
dykite jiems šį pranešimą, paraginkite 
nueiti j koncertą ne tik pasiklausyti gerų 
dainininkų , bet ir pačiu maloniausiu

aį O ALB Krašto Valdybos 
pranešimas

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Tarybos suvažiavime Geelonge 
1998 m. gruodžio 30 dieną išrinkta Kraš
to Valdyba savo pirmame posėdyje, 
įvykusiame š. m. sausio 10 d. Adelaidė
je, pareigomis pasiskirstė sekančiai:

Janina Vabolienė - pirmininkė, 
Petras Bielskis - vicepirmininkas, 
Donatas Dunda - iždininkas,

Mus sveikina...
Pavėluotai gauti sveikinimai iš įvairių Lietuvos ir Pasaulio lietuvių 

i bendruomenės pareigūnų.

******* ***********************************  *************
Gerbiami tautiečiai!
Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų! Linki Jums iš 
saulėtos Uzbekijos Taškentio lietuvių bendruomenė.

V. Žiaunys
Taškento lietuvių bendruomenė.

***************************************j}:***************

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų! Linkime Jums kūrybi
nės energijos, pelningų idėjų ir geros kloties!

Valdas Kubilius 
Pasaulio lietuvių kili ii ros, 
mokslo ir švietimo centras

*******************************************************
Kalėdinė žvaigždė ir Naujieji metai tesuartina mūsų širdis ir dar
bus visame plačiame pasaulyje!

Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos 
centras, Vilnius 

*******************************************************
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos vardu sveikinu Jus ir Jūsų Kraš
to Valdybą, linkėdama džiaugsmingai praleisti šv. Kalėdas ir links
mai sutikti Naujus metus!

Daina Batraks 
Pasaulio Lietuvių Sųjungos sekretorė 

******* ********************* **************** **********!
Nuoširdžiai sveikiname šv. Kalėdų ir artėjančių Naujųjų metų pro
ga-
Te ateinančios dienos būna prasmingos Jūsų darbais. Te pripildo Jūsų 
širdis laimės, dvasios stiprybės, tiesos, gėrio ir grožio ieškojimo.

U. Motuzas Generalinis direktorius 
Regioninių problemų ir tautinių mažumų 

departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
*******************************************************

—
būdu išmokti apie tokį išimtiną Lietu
vos istorijos tarpsnį.

"Girių aido" globą atskiruose mies
tuose koordinuoja apylinkės valdybos, o 
Melburne - H. Statkuvienė. Jei kas no
rėtų "Girios aido" narius pasikviesti,

Kūčios Sydnėjaus Lietuvių Klube
Kūčių dienos pavakarę, prie valgyk

los vedėjos Genės Kasperaitienės ir jos 
padėjėjų gražiai paruoštų stalų susėdo 
netoli 70 lietuvių bei jiems prijaučian
čių svečių. Be vietinių sydnėjiškių, 
matėsi pustuzinis svečių, atvykusių iš 
Čikagos ir daug jaunų vyrų ir merginų 
čia neseniai atvykusių iš Lietuvos. Jie 
gal ir sudarė daugumą kūčiautojų.

Kūčių vakarienės eiga ir pravedimu 
rūpinosi klubo valdybos sekretrorius 
Algis Bučinskas, vietomis padedant 
žmonai Nijolei. Prisilaikant Kūčių pa
pročių, maldą pravedė Algis Bučins
kas. Prasidėjo tarp arčiau sėdinčių 
kalėdinės plotkelės pasidalinimas. Sta
lai iš anksto buvo padengti tradiciniais 
Kūčių valgiais, o vėliau dar buvo pa
tiekti prėskučiai ir kiti saldieji. Va
karienės įtarpiais Algio Bučinsko Kū
čių papročių nupasakojimas pagyvino

Ramūnas Dunda - narys kultūros ir 
švietimo reikalams,

Saulius Varnas - sekretorius.
Korespondenciją Krašto Valdybai 

prašome siųsti pirmininkės adresu: 25 
McLachlan Avenue, Glenelg North, SA 
5045. Telefonas: (08) 8294 3792, faksas 
(08) 8221 5480. Saulius Varnas

ALB KV sekretorius

pavežioti ar privačiai pasikalbėti, šie 
asmenys žinos, kur juos rasti.

Tikslus visos grupės tvarkaraštis bus 
paskelbtas sekančiame "Mūsų Pasto
gės" numeryje.

A. Karazijienė

dalyvaujančių nuotaiką. Daug įvairu
mo ir klegesio sukėlė pabaigoje iš po 
staltiesės ištrauktas šieno šiaudelis, vie
niems nurodantis ilgą gyvenimą, ki
tiems didesnių įvykių pranašystę, o 
storesnis, kad ir trumpas - sočius metus.

Pabaigoje khibo sekretorius su žmona 
visus apdalino kalėdiniais atvirukais su 
poezijos įrašais ir dar padovanojo kam 
dubenėlį, kam puodelį, kad ateinan
čiais metais būtų iš ko valgyti.

Šį kartą Kūčių vakarienės pravėdi
ntas ir valgių gausa prašoko anksčiau 
klube ruoštas Kūčias, kuriose man yra 
tekę būti.

Džiugu, kad į lietuviškąją veiklą grį
žo Algis Bučinskas, turintis patyrimo 
visuomeniniuose ir komerciniuose dar
buose, o į lietuviškų darbų dirvonus jis 
jau buvo giliau įbridęs prieš daug metų.

• J. Zinkus

4



Australijos Lietuvių bendruomenė Paskaita, skaityta ALB Tarybos Atstovų suvažiavime, 1998.12.30

kryžkelėje
Andrius Žilinskas
Prieš pradėdamas kalbėti, noriu 

pabrėžti ir išskirti vieną punktą - buvau 
prašytas kalbėti, kaip buvęs ALB 
pirmininkas, o ne kaip Lietuvos Res
publikos garbės konsulas. Nuomonė, 
kurią čia išreiškiu yra grynai mano 
asmeninė, o ne Lietuvos valdžios 
nuomonė šiuo klausimu, ir aš šios 
nuomonės neperšu kaip Lietuvos gar
bės konsulas.

Tokia įžanga ir noriu pradėti savo, 
kaip Lietuvos garbės konsulo Melbur
ne, pokalbį su p. Stephen Brady, kuris 
yra naujai paskirtas Australijos am
basadoriumi Švedijoje ir bus atsakingas 
taip pat ir už Lietuvą. Diskusijų metu 
ponas S. Brady pabrėžė, kad tuo metu 
kai Lietuva buvo okupuota, ALB 
pagrindinis siekis buvo aiškus: Lietu
vos išlaisvinimas. Dabar, kai Lietuva 
jau keletą metų yra laisva, bendruome
nės tikslai radikaliai pasikeitė. Tik 
klausimas - kaip? Ponas S. Brady domi
si dabartine ALB veikla, kas daroma, 
kad bendruomenė save reklamuotu 
Australijoje.

Šie p. S. Brady iškelti klausimai nu
rodo pagrindinę problemą, kurią turi
me spręsti neatidėliojant, šiandien. Ma
no nuomone, mes esame kryžkelėje. 
Kaip žinome, po karo į Australiją 
nuolatiniam gyvenimui atvyko apie 8 
000 lietuvių, o dabar gi liko mažiau nei 
pusė. Per ateinančius 10 - 15 metų 
bendruomenė dar labiau sunyks, kadan
gi lietuvių, gimusių Lietuvoje, liks ma
žai, ir jie dėl senatvės negalės būti 
aktyvūs. Kokia bendruomenė bus? 
Manyčiau, reikia atsižvelgti į tai, kokia 
karta išaugs iš prosenelių, atvykusių čia 
iš Lietuvos po karo iki tų lietuvių, kurie 
į Australiją atvyko po nepriklausomy
bės atstatymo. Savaime aišku, kad ALB 
profilis keičiasi ir toliau keisis, lygi
nant tų lietuvių veiklą, kurie atvyko čia 
po karo, ir tų, kurie gimė jau Australi
joje, su mažu papildymu naujųjų 
emigrantų iš Lietuvos.

Kokia šio pasikeitimo išvada? Viena 
svarbu išsiaiškinti ir žinoti, ko žmonės 
reikalauja, kiek jie yra ir bus aktyvūs ir 
kiek bendrauja tarpusavyje. Pavyzdžiui, 
mano tėvai nusprendė kiek jie ir kiek aš 
turėčiau bendrauti lietuvių bendruo
menėje. Už jų sprendimą esu dėkingas 
tėvams, kitaip nebūčiau sutikęs lie
tuvaitės, po nepriklausomybės atstaty
mo atvykusios iš Lietuvos, kuri tapo 
mano žmona.

Mano karta, gimusi ir užaugusi 
Australijoje, lankė australiškas mo
kyklas, kuriose mokymas vyksta anglų 
kalba, tada ir dabar jie draugauja tiek 
su australais, tiek su lietuviais. Dauge
lis šios kartos lietuvių yra sukūrę miš
rias šeimas ir šeimose nekalba lietuviš
kai. Todėl jie neturi poreikio, intereso ir 
susidomėjimo visapusišku Lietuvos 
gyvenimu: istorija, politika, kultūra. 
Logiška išvada: jie neturės nei moty
vo, nei ieškos laiko aktyviai dalyvauti 
bendruomenės gyvenime, o jų vaikai 
dar mažiau bendraus šioje veikloje. 
Lietuvių kalbos lygis kris, bendruome
nė mažės, o tuo pačiu mažės ir jos 
aktyvumas.

Šiuo metu lietuvių bendruomenėje 
žmonės yra susibūrę pagal interesus, 
kur jie klesti, yra aktyvūs ir žinomi. 
Pavyzdžiui, Melburno tautinių šokių

grupė „Gintaras“. Tokių aktyviųjų yra 
ir kituose miestuose, tai chorai, šokių 
grupės. Tačiau šis faktas nekeičia 
neišvengiamumo, kad bendruomenė 
sensta ir mažėja. Būtina atsižvelgti į šį 
natūralų reiškinį ir pripažinti, kad mū
sų bendruomenę Australijoje šiuo me
tu sudaro pagrindinai vyresnio amžiaus 
žmonės.

Pagal mūsų statistiką, iš tų aštuonių 
su puse tūkstančio lietuvių, atvykusių 
po Antrojo pasaulinio karo, liko mažiau 
negu pusė. Tačiau gal bus įdomu žinoti, 
kad Australijos užsienio ir prekybos 
ministerija 1998 metų rugpjūčio mėnesį 
išleistoje informacijoje apie Lietuvą 
skelbia, kad Australijoje yra mažgaug 
17 tūkstančių, atvykusių iš Lietuvos, 
tame tarpe jų vaikai ir vaikaičiai.

Nereikia būti matematiku, kad su
prastum, jog mūsų Australijos ben
druomenėje nėra septyniolikos tūks
tančių lietuvių. Manau, esame toli nuo 
šio skaičiaus. Labai džiaugtumės, jei 
bendruomenėje būtų 2 ar 3 tūkstančiai 
aktyvių narių, t. y. 10 ar 20 procentų 
nuo visų Australijoje gyvenančių lietu
vių skaičiaus. Jei dabar mes turime ma
žai, o ateityje turėsime dar mažiau 
lietuviškai kalbančių, užaugusių lie
tuviškai nekalbančiose šeimose.

Nedaug vaikų lanko sekmadienines 
mokyklas, priklauso skautams, lanko 
tautinių šokių būrelius, sportuoja. 
Perspektyvoje aš matau pilką vaizdą. 
Tačiau negalima galvoti, kad ateities 
nėra. Tokiu būdu daugelis pasitrauktų 
iš bendruomenės ir gyventų maloniais 
praeities prisiminimais. Tai atsitiks, jei 
mes dabar neparodysime deramo 
aktyvumo išsaugant kalbą, Lietuvos 
kultūrą, tuo užtikrinant, kad lietuvių 
bendruomenė ir toliau gyvuotų.

Šio siekiant, pirmiausia turime būti 
tolerantiški tiems, kurie jau nelabai 
lietuviškai arba silpnai kalba. Manau, 
kad siekiant išlaikyti gyvybingą ben
druomenę, kad ji nemažėtų ir nesilp- 
nėtų, turime susitaikyti su mintimi, kad 
bendruomenę tikrai papildys tokie 
žmonės. Jokiu būdu tokių žmonių 
negalima atstumti. Šis faktas, nors ir 
labai apgailėtinas, bet neišvengiamas. 
Pirmosios, antrosios ir trečiosios kartos 

• lietuvių kilmės žmonės, gimę ir užau
gę Australijoje kuo toliau tuo mažiau 
kalbės lietuviškai. Tačiau šis faktas 
nereiškia, kad naujoji karta nesidomės 
savo šaknimis, lietuvių tauta ir'kultūra. 
Net jų vardai ir pavardės gali būti 
nelietuviški, bet vis tiek bus labai gerai,

jei jie domėsis lietuvybe. Norisi tikėti, 
kad kiekvienas, kuris turi lietuviškas 
šaknis, daugiau ar mažiau domėsis sa
vo tėvų ir senelių kraštu. Svarbu, kad tą 
susidomėjimą jie nuolat puoselėtų iš 
kartos į kartą. Jeigu įtrauksime juos į 
bendruomenę, tai turės pozityvią reikš
mę toliau tęsiant prosenelių tradicijas. 
Turime neatstumti jų, nors jie ir ne
įeina į puristų supratimą kas yra lietu
vis.

Be kita ko, man ne kartą teko girdėti 
negatyvius pasisakymus apie naujai į 
Australiją atvykusius lietuvius. Jie 
kaltinami tuo, kad yra ekonominiai 
emigrantai, laimės ieškotojai ir dar 
blogiau. Šie kaltinimai, sakyčiau, 
smulkmeniški, be to, juk po Antrojo 
pasaulinio karo į Australiją atvyko 
nemaža ekonominių emigrantų, bet ta
da jiems niekas nepriekaištavo. Paga
liau ar taip labai svarbu žinoti priežas
tis, kodėl jie emigravo? Mūsų tikslas 
juos nuoširdžiai įtraukti į bendruome
nę, kad šie žmonės pajustų susidomė
jimą ja ir pajustų norą ir gebėjimą tap
ti aktyviais bendruomenės nariais. Juk 
jie gali įnešti į bendruomenę kažką nau
ja, pagaliau kai kurie galėtų mokyti 
nemokančius lietuvių kalbos, sudomin
ti naujomis žiniomis apie Lietuvą.

Jau anksčiau minėjau, kad mes turi
me įsisąmonyti ir laikytis ypatingai 
specifinės strategijos, kad ir toliau 
išlaikyti bendruomenę ir lietuvių kul
tūrą Australijoje. Kokia gi turėtų būti ši 
strategija?

Lietuvių bendruomenė yra kultūrinių, 
socialinių ir sportinių paslaugų teikėja. 
Nekreipant dėmesio, ar paslaugų tei
kėjai siekia ar nesiekia pelno, jip turi 
teikti būtent tas paslaugas, kurių nariai 
tikisi, kad jos bus naudingos. Dėl to, 
manau, kad bet kokia strategija, įkurta 
bendruomenėje, privalo būti organizuo
ta prekybos ir verslo principu.

Yra toks principas - reikia žinoti kur, 
kada ir kam parduoti savo paslaugas. 
Štai teigiama, kad Australijoje yra 17 
tūkstančių lietuvių - potencialių pir
kėjų, kurie galėtų ir norėtų naudotis mū
sų bendruomenės paslaugomis. Todėl 
pirmiausia, ką mes turime padaryti, tai 
surinkti duomenis apie tuos žmones: 
surašyti vardus, pavardes, adresus ir vi
sa tai įtrakti į kompiuterį. Tokios ži
nios reikalingos, kad bet kada galėtu
me su tais žmonėmis susisiekti. Ne
galėdami su jais susisiekti, savaime aiš
ku, negalime jiems nieko pranešti apie 
savo veiklą, apie jų priklausymą 
bendruomenei, apie aktyvią ben
druomenės veiklą ir jų galimybes 
pasinaudoti šia veikla. Todėl turime dė
ti visas pastangas, kad gautume visus 
duomenis apie lietuvių kilmės austra
lus ir tuos duomenis įvesti į kompiu
terį.

Kai šį darbą atliksime, aš tikiu, kad 
galėsime pasamdyti profesionalią 
prekybos tyrimų kompaniją, kuri pa
ruoš apklausą, pagal kurią sužinosime 
visų Australijos lietuvių kilmės žmonių 
susidomėjimo lietuvių kultūra lygį, 
sužinosime ar jie kalba lietuviškai, kiek 
jie žino apie Lietuvą ir kitas žinias. Šios 
apklausos tikslas dar būtų sužinoti apie 
jų interesus ir poreikius, kurie, be abe- 
jęt, bus labai įvairūs. Iš tiesų, kiekviena 
bendruomenė bus susiskirsčiusi į gru-' 
peš pagal interesus ir poreikius. 
Pavyzdžiui, vyresnės kartos žmonės,

karo, jų vaikai ir anūkai jau gimė 
Australijoje, jie menkai moka lietuviš
kai ir yra pasyvūs bendruomeninėje 
veikloje, ir, pagaliau - jaunos šeimos, 
neseniai atvykusios iš Lietuvos - visų jų 
poreikiai yra skirtingi. Skaityti lie
tuviškas knygas, laikraščius bus įdomu 
vyresniesiems ir naujai atvykusiems, 
bet sunku lietuviškai skaityti vyresnių
jų anūkams, o, be to, jiems ir nebus 
įdomu.

Aišku, kad mūsų bendruomenė turi 
taikytis prie besikeičiančių aplinky
bių, o nesilaikyti vien tų, kurios buvo 
naudingos prieš daugelį metų. Pagaliau 
nesugebėjimas prisitaikyti prie be
sikeičiančių aplinkybių atves ben
druomenę prie visiško sunykimo. Tai
gi, norėdami išlaikyti lietuvių ben
druomenę ir puoselėti lietuvių kultūrą 
Australijoje, turime būti lankstūs ir 
prisitaikantys prie naujų aplinkybių. 
Reikia dar nepamiršti, kad bendruo
menė nuolat lenktyniauja su kitais 
paslaugų teikėjais, kurie varžosi su 
kitomis - ne lietuvių bendruomenės 
programomis. Pavyzdžiui, lietuviai veš 
savo vaikus į tuos būrelius ir užsiėmi
mus, kur vaikams bus įdomiau, o tė
vams arčiau ir patogiau.

Dar vienas svarbus marketingo ker
tinis akmuo - efektingi tarpusavio ry
šiai. Kaip mes galime reikalauti; kad 
jaunimas lankytų mūsų koncertus ir 
aktyviai dalyvautų bendruomenėje, jei
gu apie renginius pranešame tik 
lietuviškuose laikraščiuose, kurių di
delis jaunų žmonių procentas neskaito, 
nes jie jų tiesiog neprenumeruoja. Bū
tų labai įdomu žinoti, koks procentas 
amžiaus grupėse vis tik prenumeruoja 
„Tėviškės Aidus“, „Mūsų Pastogę“? 
Tikrai įtariu, kad labai mažai jaunų 
žmonių prenumeruoja šiuos laikraš
čius.

Gal būtų tikslinga bent kas savaitę, 
kas antrą savaitę ar kartą į mėnesį iš
leisti biuletenį apie renginius ben
druomenėje, ir, turint kompiuterinius 
duomenis, visiems išsiuntinėti, žinoma, 
už tam tikrą mokestį. Tokiuose biu
leteniuose galėtų atsispindėti visa 
bendruomenės veikla, o taip pat 
atvykstančių iš Lietuvos kolektyvų 
pasirodymai, keliaujančios meno pa
rodos ir kt. Turėdami tokį biuletenį, tik
rai pritrauktume daugiau žiūrovų ir 
lankytojų.

Nekalbant apie tai, kaip galime labiau _ 
pagerinti informaciją apie bendruome
nės gyvenimą ir apskritai apie lietu
višką kultūrą iš Lietuvos atvykusiems 
ir Australijoje gimusiems jų palikuo
nims, aš tikiu, kad mes privalome žiū
rėti daug plačiau į tą visuomenę, ku
rioje gyvename.

Kaip mūsų bendruomenė per 50 me
tų sukaupė tokį didelį kultūrinį turtą, aš 
be galo stebiuosi. Daug knygų para
šyta, išleista čia; sukurtos ir atliekamos 
dainos, šokiai, muzika yra tikrai aukšto 
meninio lygio. Tuo pačiu man labai gai
la, kad per visus tuos metus šiais 
bendruomenės lobiais beveik neturėjo 
ir neturi galimybės pasidžiaugti, o gal ir 
stebėtis australai. Kodėl taip yra? Ko
dėl mes visada buvome ir esame tokie 
uždari, kodėl save izoliuojame? Jei 
norime, kad mūsų kultūra ir toliau 
gyvuotų, neužsidarykime! Suteikime 
galimybę ir australams pažinti mus,

Nukelta į 6 psl.
kurie į Australiją iš Lietuvos atvyko po
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Sydney - 2000: Lietuva ruošiasi

Su Lietuvos Olimpinės misijos va
dovu, Kūno kultūros ir sporto departa
mento generalinio direktoriaus pava
duotoju Algirdu Raslanu kalbasi žur
nalistė Zina Turčinskienė.

Olimpinio ciklo trukmė - ketveri 
metai, todėl jau atsidūrėme pusiauke
lėje tarp Atlantos ir Sydnėjaus olim
pinių žaidynių. Kaip vyksta pasiren
gimas olimpiadai?

Po dviejų pasirengimo olimpinėms 
žaidynėms metų, nors, regis, viskas bu
vo labai gerai apgalvota ir suplanuota, 
kai,ką tenka trupučiuką pakoreguoti, pa-

Australijos lietuvių bendruomenė...
Atkelta iš 5 psl.

mūsų meną ir kultūrą. Argi būtų blogai, 
jei ir nelietuviai įsijungtų į mūsų jau
nimo Šokių būrelius, dalyvautų kituose 
renginiuose ir veikloje, susidomėtų mū
sų turtinga ir skambia kalba. Jeigu jie 
susidomėtų mūsų bendruomenės veik
la, tai mes turėtume juos nuoširdžiai 
priimti. Privalome plačiai atidaryti 
bp.ndruomenės duris, kad kuo didesnė 
visuomenės dalis mus pažintų, apie 
mų§įžiųp,tų. Juk kitos Australijos tau
tinės bendrųpmenės neslepia nei savo 
tradicijų, nei papročių, tai kodėl mes, 
lietuviai, savo kultūrą turime slėpti kaip 
didžiausią paslaptį, tik savo rate 
propaguoti savo pasiekimus.

Niekas manęs neklausė, kai mokiau
si universitete ir prisijungiau prie 
korėjiečių neginkluoto kovos meno, 
vadinamo „Tae Kwon Do“, ar aš esu 
korėjietis, o gal todėl, kad kaip studen
tas buvau kažkiek panašus į korėjietį. 
Siekiant juodojo diržo, išmokau pa
kankamai daug korėjietiškų žodžių ir 
frazių. Nebūtina būti ispanu, kad gerai 
išmokti flamenko muziką ir šokius ar
ba susidomėti ir mokytis tautinių airių 
šokių. Minėtų ir kitų šalių menas ke
liauja po visą pasaulį, nežinodamas sie
nų ir neužsidarydamas tik savo ben
druomenėse, nuo jų yra visiškai ne
priklausomi. Ir vis tik jais domisi ne
būtinai tos tautos žmonės. Todėl ir mes 
plačiausiai turėtume skleisti tas kultū
ros sritis, kuriomis labiausiai galėtų 
domėtis kitataučiai. Turtingi mūsų 
bendruomenės koncertai, arba at
važiuojančių iš Lietuvos meno kolek
tyvų pasirodymai turėtų būti kuo pla
čiau reklamuojami. Manau, kad per 
mažai mums reklamuotis tik lietu-’ 
viškuose laikraščiuose.

Yra ir daugiau būdų, kaip palaikyti 
’ 'ndruomenės gyvybingumą, tačiau 
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keisti. PasirengimąAtlantos olimpiadai 
vykdė sporto šakų federacijos, dabar gi 
einame centralizuoto sportininkų ren
gimo keliu. Prie sportininkų ir trenerių 
suburtos grupelės pagalbininkų: gydy
tojų, masažuotojų, technikų, organiza
torių ir t.t. Dabar stengiamės sujungti 
sporto šakų rinktines. Yra sukurta dar
bo grupė, kurioje - Vasaros olimpinių 
sporto šakų komisijos pirmininkas Vy
tas Nėnius, LTOK olimpinių rinktinių 
direktorius Kazimieras Steponavičius, 
mobilios mokslinės grupės vadovas 
prof. Juozas Skernevičius, vyriausias 
olimpinės rinktinės mokslininkas doc.

mes čia dėl laiko stokos visko neiš
vardysime. Pavyzdžiui, kad individua
lios bendruomenės galėtų laisvai įves
ti kuratorių (arba globėjų) anglų kal
boje „mentor“ sistemą, ir jaunesnioji 
karta galėtų pakviesti lietuvį arba visą 
šeimą į bendruomenės organizuotą 
renginį, kad įtraukti juos į aktyvią veik
lą. Svarbu, kad jie suprastų, ką jie nori 
pamatyti. Tas, taip vadinamas, kurato
rius bet kada jiems galėtų paaiškinti 
apie renginio reikšmę ir turinį, ypač jei
gu jiems yra patogiau ar reikalinga 
angliškai. Kuratorius galėtų supažin
dinti su bendruomenės nariais, gal net 
papietauti su jais, kad jie jaustų 
nuoširdumą, norą priimti į savo tarpą. 
Išeidami iš lietuvių namų jie gal pa
jaus kažką gero gavę, pažinę kažką 
pozityvaus, ko dar nežinojo.

Neseniai man buvo pasiūlyta mintis 
pakviesti į mūsų jaunuomenės kon
certus australų mokyklų moksleivius.. 
Jeigu nebūtų kitų tikslų, tai būtų mūsų 
koncertų rengėjams ir dalyviams- 
malonumas pasirodyti prieš didesnę, 
naujesnę auditoriją. Dar galima būtų 
svetimtaučiams parodyti skaidres, 
videojuostas ir kitas vizualines prie
mones apie Lietuvą. Be abejo, yra dar 
daug būdų, kuriuos mes ne tik galime 
panaudoti, bet ir privalome.

Kaip jau pradžioje minėjau, kad 
Australijos ambasadorius Lietuvai 
Švedijoje klausė manęs: „Ar pasikeitė 
lietuvių bendruomenės veiklos tikslai 
dabar ir kaip? Ką lietuvių bendruo
menė daro, kad išsireklamuotų Aus
tralijoje?“ Aš tikiuosi, kad visą, ką čia 
pasakiau, Jums bus aiški minėtų klau
simų svarba ir, kad esu pateikęs keletą 
naudingų idėjų, kaip mes galėtume 
užtikrinti mūsų bendruomenės kultū
rinį gyvenimą, kad ji gyvuotų ir dvide
šimt pirmame amžiuje.
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Antanas Skarbalius, gydytojas Dalius 
Barkauskas ir aš, atstovaujantis Lietu- 

*vos sporto tarybai. Pasaulio valstybės 
intensyviai ruošiasi olimpiadai. Ypatin
gas dėmesys skiriamas Australijoje, Vo
kietijoje, Amerikoje. Visi kreipia dėme
sį į tas sporto šakas, kurios turi gilias 
tradicijas, patikrintas mokyklas, iškovo- 
ja daugiausia medalių, turi stiprių tre
nerių. Šiais metais Lietuvos sportinin
kai pasiekė labai gerų rezultatų. Pasau
lio, Europos čempionatuose, pasaulio 
taurės varžybose, Europos jaunimo 
čempionatuose vien tik olimpinėse 
sporto šakose iškovota dvidešimt me
dalių. Dėl pinigų stygiaus mes atsiliko- 
me mokslinės medicininės sportininkų 
priežiūros srityje, sportininkų atstatymu 
po fizinių krūvių. Ir visai ne todėl, kad 
nežinotume, ką reikia daryti, bet todėl.
kad skyrėme per mažai lėšų. Mums vi
sada atrodė, kad atseikėdami daugiau 
pinigų sportininkų maitinimui, moko
mosioms treniruočių stovykloms pa
sieksime didesnį efektą. Deja, gyveni
mas parodė, kad didesnį dėmesį turime 
skirti medicinai.

Kaip formuojama olimpinė rinkti
nė? Kada paaiškės galutinis olimpiečių 
sąrašas?

Olimpinės rinktinės branduolys for
muojamas jau dabar pagal sportinius 
rezultatus. Olimpinėse žaidynėse nesi
tikime stebuklų. Realius rezultatus 

„nuvertiname“ 15%. Paprastai olimpia
dose rezultatai būna prastesni negu ki
tose varžybose. Dažno lietuvio rezulta
tai akivaizdžiai būna žemesni, nes mes 
neturime sporto psichologų, neturime 
gerų reabilitacijos priemonių. Išanaliza
vę rezultatus, sportininkus skirstome į 
tris grupes. Pirmajai priklauso atletai, 
galintys iškovoti olimpinius medalius. 
Ši grupė nėra gausi. Ją sudaro penkių 
sporto šakų apie 16 atletų. Šie sporti
ninkai turi pakankamai mokomųjų tre
niruočių stovyklų užsienyje, varžybų. 
Antrajai grupei priklauso tie, kas gali 
pretenduoti į pirmąjį šešioliktuką. Tai 
pati gausiausia grupė - apie 30 sporti
ninkų. Trečiąją grupę sudaro jauni, pers
pektyvūs sportininkai, kurie dar turėtų 
startuoti 2004 metų Atėnų olimpinėse 
žaidynėse. Sydnėjuje jie pretenduotų į 
pirmąjį 24-tuką. Yra ir olimpinio rezer
vo grupelė. Tik jiems dar būtų sunku 
tikėtis įveikti olimpinius barjerus. Ne
reikėtų siekti bet kokia kaina „prasi
mušti“ į olimpiadą, po to nebaigti dis
tancijos. Geriau jau likti namuose negu 
prastai pasirodyti žaidynėse.

Ar gausi Lietuvos sportininkų dele
gacija atstovaus mūsų šaliai Sydnėjuje? 
Kiek iš jų bus kauniečių?

Dabar dar sunku konkrečiai atsakyti, 
bet kauniečių tikrai bus. Manome, kad 
olimpinę rinktinę turėtų sudaryti apie 45 
individualių sporto šakų atstovai. Tiki
mės, kad vyrų ir moterų krepšinio ko
mandos taip pat perkops atrankos eta
pą, dar tapti olimpiečiais pretenduoja 
moterų žolės riedulio ekipa ir paplūdi
mio tinklininkai. Bendra delegacija (su 
sporto specialistais, treneriais, gydyto
jais, žaidimų komandomis) turėtų būti 
apie 100-110 žmonių. Tai labai optima
li ir mobili delegacija.

Ar galima Sydnėjuje tikėtis olimpi
nių medalių?

Galima ir reikia. Tik negalime pasa
kyti, kiek jų gali būti. Mes puikiai su
prantame sportą ir žinome, kad progno
zuoti yra be galo sudėtinga. Sporte at
sitinka tokių nenumatytų dalykų, kokių 
kitose gyvenimo sferose tikrai nepasi
taiko. Puikias galimybes olimpinėse 

žaidynėse turi moterys dviratininkės, 
buriuotojai, lengvaatlečiai, vyrai dvira
tininkai, šiuolaikinės penkiakovės meis
trai. Aišku, jeigu krepšininkai, patekę į 
olimpines žaidynes, pasirodys blogai, ir 
kiti medaliai nebus taip spindintys.

Kokie Lietuvos sportininkų rezulta
tai būtų laikomi gerais?

Laimėtas krepšininkų medalis ir dar 
vienas kokioje nors individualioje spor
to šakoje.

Neseniai Lietuvos sporto specialistų 
delegacija lankėsi Australijoje. Kaip 
Sydnėjus ruošiasi 2000-iesiems?

Delegacija buvo negausi, bet labai 
kompetetinga. Išsiaiškinome gyvenimo, 
treniruočių sąlygas. 1999 metų rugpjū
čio 15 - spalio 30 dienomis 30-35 spor
tininkai aklimatizuosis Australijoje, 
dalyvaus testų varžybose, mokomosio
se treniruočių stovyklose. Jie įsikurs 
Newcastle, 150 km nuo olimpinio cen
tro - Sydnėjaus. Šiame miestelyje yra 
visos reikiamos sporto bazės, geros gy
venimo sąlygos, maitinimas. Kartu va
žiuos mokslininkai ir medikai, kiekvie
ną dieną stebės sportininkus, likus me
tams iki olimpinių žaidynių parengs iš
samią programą. Mes nesame išradėjai. 
Visos šalys tą patį planuoja ir daro. 
Džiaugiuosi, kad Sydnėjuje yra du rimti 
mūsų sporto specialistai. Tai LTOK ats
tovas olimpinėse žaidynėse Antanas 
Laukaitis ir Lietuvos garbės konsulas 
Australijoje Viktoras Šliteris. 2000 me
tais Sydnėjus bus skirtas sportininkams. 
Visos sporto bazės tobulai pritaikytos 
sveikiems ir neįgaliems sportininkams, 
žiūrovams. Jau pernai atidaryta sporto 
bazė šiandien prieinama tūkstančiams 
žmonių. Australai labai mėgsta sportą, 
daug judančių ir vaikučių, ir pagyvenu
sių žmonių. Sydnėjaus olimpinių žaidy
nių Organizaciniame Komitete gausu 
užsieniečių, kad būtų perteikta kitų ša
lių patirtis. Nuo olimpinio kaimelio iki 
pagrindinių sporto bazių, centrinio sta
diono - 8-10 minučių kelio pėsčiomis, 
buriuotojams teks apie valandą plaukti 
laivu, irkluotojams - autobusu apie 50 
min., iki dviračių treko, šaudyklos - 20- 
25 minutės kelio.

Lietuvą ir Australiją skiria 8 valan
dų laiko juosta. Ar tik laiko skirtumas 
gali nepalankiai įtakoti mūsų šalies 
sportininkų rezultatus?

Prisimenu 1995 metais Kaune įvy
kusią mokslinę konferenciją apie laiko 
skirtumą, įtaką sportininko organizmui. 
Iki Australijos kelias tikrai ilgas. Ypač 
kenčia kraujotakos sistema. Jeigu lėk
tuve tenka išsėdėti 7-8 ar net 11 valan-’ 
dų, iš karto sureaguoja virškinimo trak
tas, sustoja skrandis, tinsta kojos, tirps
ta kojų raumenys, sulėtėja kraujo apy
taka. Kaip to išvengti? Nežinau. Gal 
reikėtų skristi etapais, sustoti dviems 
dienoms, pavyzdžiui, Bangkoke, pasi
mankštinti, pajudėti. O gal keliauti be 
pertraukų ir gerai išsimiegoti, atsista
tyti Sydnėjuje. Į šiuos klausimus turi 
atsakyti Lietuvos sporto mokslininkai. 
Viena aišku, kad aklimatizacija truks 
mažiausiai tris savaites. Olimpiados 
dienomis Australijos oro sąlygos turė
tų būti labai panašios į Lietuvos. Gal 
šiek tiek daugiau vėjuota, kartais karš
čiau (iki 28 laipsnių šilumos). Sydnė
juje turėtų būti visko - ir lietaus, ir karš
čio. Daugelis sporto šakų prieš pat 
olimpiadą planuoja rengti treniruočių 
stovyklas Amerikoje ir atskristi į Aus
traliją iš kitos pusės. Los Angeles ir

Nukelta į 12 psl.
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Lietuvos Įvykių apžvalga
Atkelta iš 2 psl.

susipažinti su žydšaudžių sąrašais prieš 
juos paskelbiant, kad tie sąrašai netap
tų konflikto ir priešiškumo priežastimi. 
Jam taip pat buvo perduotas žydų 
tautybės NKVD tardytojų ir liudytojų 
1940 - 1941 m. politinėse bylose sąra
šas.
Būtingės terminalas pradės 

pumpuoti naftą
Ankstyvosios naftos eksportas per 

Būtingės terminalą prasidės ne anks
čiau kaip šio mėnesio pabaigoje. 
Trečiadienį „Mažeikių naftos“ bendro
vės Būtingės terminalo filialo vadovas 
Ivanas Dološickis pareiškė, kad sausio 
pabaigoje Būtingėje galutinai bus 
pasirengta naftos pumpavimui į tank
laivius. Pasak I. Dološickio, sausio 
viduryje bus baigtos dvi siurblinės 
Mažeikiuose. Baigiama rengtis vamz
dyno nuo Mažeikių iki Būtingės 
užpildymui nafta. Tam reikės apie 20 
tūkstančių kubinių metrų .juodojo 
aukso“. Artimiausiu metu „Mažeikių 
naftos“ generalinis direktorius Ge
diminas Kiesus vyks į Maskvą tartis dėl 
Rusijos bendrovių naftos tiekimo 
Lietuvos naftos koncernui bei jų 
galimybių' naudoti Būtingės terminalą 
naftos eksportui į Vakarus. „Rusija 
greičiausiai transportuos naftą į Vaka
rus per Būtingės terminalą, bet kada tai 
įvyks ir kas tuo užsiims, reikia kalbėti 
baigus Būtingės statybą, kai bus aiš
kios terminalo veiklos sąlygos“, - per
nai spalio pabaigoje viešėdamas Vil
niuje pareiškė Rusijos kuro ir energe
tikos viceministras Vladimiras Stane- 
vas.

Padidinti akcizai naftos 
produktams

Su Naujųjų metų pradžia Lietuvoje 
buvo laukiama kainų pakilimo kai 
kurioms prekėms. Vyriausybei padi
dinus benzino ir dizelinio kuro akcizą, 
iš karto 10-15 centų pakilo benzino 
kainos. Dabar litras populiariausio A - 
95 benzino kainuoja anie 2 litus (0.80 
AU dol.). Tai daugiau kaip du kartus 
brangiau, nei Maskvoje ar Karaliau
čiaus srityje.Tačiau Latvijoje, Bal
tarusijoje ir Estijoje benzino kainos 
yra panašios. Seimo pakeistas Akcizų 
įstatymas numato, kad naftos produktų 
akcizai bus didinami dar dvejus metus. 
2000 ir 2001 metais kuro kainos dėl 
akcizų turėtų padidėti maždaug tiek pat, 
kiek ir šįmet. Iš padidintų akcizų naftos 
produktams šiais metais valdžia ketina 
valstybės biudžetą papildyti 134 mln. 
litų. Pabrangus dizeliniam kurui nu
matoma skirti kompensacijas žem
dirbiams.
Archeologai prieš Žemutinės 

pilies atstatymą
Mokslinė archeologinė komija pasiū

lė Vilniaus Žemutinės pilies vietoje 
įrengti archeologijos muziejų, kuriame 
po moderniu gaubtu būtų eksponuoja
mos atkastos Valdovų rūmų liekanos. 
Archeologų nuomone, Valdovų rūmų 
atstatymo koncepcija moksliškai ne
pagrįsta, neaptarta mokslininkų ir 
visuomenės, neatitinka šiuolaikinių 
paminklosaugos reikalavimų. Kita 
vertus, Vilniaus Arkikatedra ir Valdo
vų rūmai niekuomet nestovėjo šioje 
vietoje vienu metu. Žemutinės pilies 
rūmų atstatymą ypač remia kadenciją 

baigęs prezidentas Algirdas Brazaus
kas. Jo manymu, tai turėtų būti vienas 
pagrindinių akcentų, minint Lietuvos 
vardo paminėjimo tūkstantmetį 2009 - 
aisiais. Šios sukakties minėjimo prog
ramos projekte Žemutinės pilies rū
mams atstatyti numatoma skirti apie 
300 mln. litų.
Nauja knyga apie partizanų 

vadą
Kukliu bandymu šių dienų skai

tytojams atskleisti dvasinį partizanų 
pasaulį Nijolė Gaškaitė - Žemaitienė 
vadina savo naująją knygą „Žuvusiųjų 
prezidentas“. Ši knyga kartu su Edmun
do Zubavičiaus dokumentiniu filmu 
„Karas po karo“ praeitą trečiadienį 
Vilniuje buvo pristatyta visuomenei. 
Pradėdamas Laisvės kovų minėjimo 
metus, pristatymą Vilniaus savivaldy
bės Didžiojoje salėje surengė Lietu
vos gyventojų genocido ir rezistenci
jos tyrimo centras. Lietuvos Seimo 
nutarimu 1999 - ieji metai paskelbti 
Laisvės kovų minėjimo metais. Kny
gos „Žuvusiųjų prezidentas“ paantraš
tė skelbia, jog tai - Jono Žemaičio 
biografija. Lietuvos Laisvės Kovos 
Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo pir
mininko Jono Žemaičio likimas, autorės 
žodžiais, tarsi niekuo nesiskyrė nuo ki
tų jo bendražygių, tad, pasakojant apie 
vieną asmenybę, knygoje siekiama 
parodyti brutaliai pamintą vienos kartos 
gyvenimą, to laikotarpio atmosferą.

A. Sabonis parodė save
Pastarosiomis savaitėmis sporto 

sirgaliai ir žiniasklaida Lietuvoje be 
galo džiaugėsi garsaus Lietuvos krep
šininko Arvydo Sabonio sugrįžimu į 
Lietuvą dėl JAV NBA lygoje užsitęsu- 
sios priverstinės pertraukos. A. Sabonis 
vietoj to, kad nuobodžiauti Portlande, 
sugrįžo į Kauną ir ėmė treniruotis bei 
žaisti rungtynes su Kauno „Žalgiriu“. 
Vieną po kitos „Žalgiris“ ėmė laimėti 
Eurolygos krepšinio turnyro rungtynes. 
Prieš pat Naujuosius metus A. Sabonis 
pasirašė su Kauno „Žalgiriu“ kontrak
tą likusią sezono dalį žaisti su šiuo klu
bu. Lietuvos žiniasklaida plačiai 
reklamavo A. Sabonio tariamą pa
triotizmą, nes esą jis atmetęs kelių 
milijonų dolerių vertės pasiūlymą iš 
Madrido „Real“ komandos Lietuvos 
klubo naudai. Toks žiniasklaidos sukel
tas ažiotažas šiek tiek stebino, nes 
kontrakte su „Žalgiriu“ įrašyta sąlyga, 
kad pasibaigus NBS „lokautui“, A. 
Sabonis yra laisvas palikti savo ko
mandą ir vykti į JAV. Tą jis ir padarė, 
kai tik sužinojo apie konflikto taip 
NBA darbdavių ir žaidėjų asociacijos 
išsprendimą. Toks A. Sabonio elgesys 
nieko nenustebintų, jei ne aplinkybės, 
kuriomis tai buvo padaryta. Apie JAV 
pasibaigusį ginčą A. Sabonis sužinojo 
„Žalgiriui“ svarbių rungtynių su Bel
grado „Crvena zvezda“ komanda 
išvakarėse. Jis jau su visa komanda bu
vo nuvykęs į Belgradą, o spauda bū
simo mačo akcentu laikė A. Sabonio 
dvikovą su kitu iš NBA atvykusiu 
„centru“ V. Divacu. Lietuvos publikos 
numylėtinis Arvydas Sabonis rungty
nėse žaisti atsisakė, nes, kaip pranešė 
„Lietuvos rytas“, „baiminosi galimos 
traumos“. Tuo tarpu serbų NBA žvaigž
dė Vlade Divacas traumos nepabijojo - 
jis rungtynėse žaidė ir kartu su savo 
tautiečiais iškovojo prieš Kauno „Žal-

Trumpai iš visur
Kasmet gruodžio 26 d. prasidedan

čios jachtų lenktynės iš Sydnėjaus į 
Hobartą šiais metais praėjo nelaimin
gai. Audringas oras sužalojo daug jach
tų, kelios jų nuskendo, žuvo šeši jūrei
viai.

WWW

Gruodžio 29 dieną ekstremistai 
musulmonai, dalinai užverbuoti D. 
Britanijoje, pagrobė Jemene 16 va
kariečių turistų (12 britų, 2 australus ir 2 

i amerikiečius). Sekančią dieną keturi 
įkaitai buvo nužudyti, jų tarpe ir austra
las Andrew Thirsk. Per grobikų su
sišaudymą su policija buvo sužeisti ke
li turistai. Tarp 12 išgelbėtų turistų yra 
ir australe Catherine Spence, išsigelbė
jusi apsimesdama žuvusia.

WWW

Sausio 5 dieną Malaizijos valstybės 
prokuroras Mohtar Abdullah paskelbė, 
kad Malaizijos policija yra kalta dėl 
buvusio ministro pirmininko pava
duotojo Anwar Ibrahim sumušimo 
areštinėje. Dėl šio įvykio atsistatydino 
Malaizijos policijos viršininkas, bet 
opozicijos remiamo Anwar Ibrahim by
la vis dar tęsiama.

WWW

Nuo sausio 2 dienos bendras piniginis 
vienetas Euro tarpusavio atsiskaitymui 
yra naudojamas daugelyje Europos 
valstybių, nors banknotai ir monetos 
pradės kursuoti tik nuo 2002 m. sausio 1 
dienos.

WWW

Sausio 6 dieną Irano vyriausybė 
pareiškė, kad jos saugumo organai 
areštavo visą eilę saugumo darbuotojų, 
kurie „nuklydę“ 1998 metų pabaigoje 
nužudė penkis intelektualus, reformų 
šalininkus.

WWW

Irako vyriausybei nesilaikant lapkri
čio 14 dieną duoto pažado leisti laisvai 
veikti Jungtinių Tautų nusiginklavimo 
komisijai, gruodžio 17 - 20 dienomis 
JAV ir D. Britanijos karo aviacija ir 

girį“ pergalę rezultatu 77:69.
Naujų metų sutikimas 

Lietuvoje
' Naujųjų metų išvakarėse, gruodžio 30 
d., Lietuvos premjeras Gediminas 
Vagnorius suruošė, iškilmingą pokylį- 
į Šiuolaikinio meno centrą Vyriausy
bės vadovas pakvietė per 600 svečių su 
„antrosiomis pusėmis“. Į pokylį atvy
ko Valdas Adamkus, Algirdas Bra
zauskas, Vytautas Landsbergis, kiti 
Vyriausybės bei Seimo nariai, žinomi 
verslininkai, Bažnyčios hierarchai, 
kultūros, meno, mokslo bei sporto 
įžymybės. Premjero ir jo žmonos poky
lis buvo surengtas iš Vyriausybės 
reprezentacinių lėšų. Vyriausybės 
aparato darbuotojų nuomone, turbūt 
pirmą kartą tokio lygio pobūvyje buvo

AUKOS 
AUSTRALUOS 

IIFTUVR, 
FONDUI 

Australijos Lietuvių Fondui aukojo: Valdybos vardu dėkoju už aukas.
50, 0000 dol. - K. Butkus (55,360) Audrius Balbata.AL fondo iždininkas 
irri1.":. . . . . i'i'Pi'. "Mūsų Pastogė" Nr.l - 2 1999.1.18 psl..?..

laivynas bombardavo karinius taikinius 
Irake. Sunaikinta apie trečdalis taikinių, 
žuvo arti 2000 Irako karinio personalo, 
didesnių civilių aukų išvengta. Są
jungininkai sustabdė Desert Fox ope
raciją prasidėjus musulmonų atgailos 
mėnesiui Ramadan.

WWW

Gruodžio 19 dieną JAV kongreso 
Atstovų rūmai priėmė nutarimą iškel
ti bylą valstybės prezidentui Bill Clin
ton. Iki šiol tik vieną kartą istorijoje 
JAV prezidentas buvo kongreso tei- 

. siamas - prezidentas Andrew Johnson 
1868 metais. Sausio 8 dieną 100 JAV 
senatorių buvo prisaikdinti kaip juri 
komisija bylai spręsti, o pats teismo 
procesas prasidėjo sausio 14 dieną. 
Prezidentas Bill Clinton kaltinamas 
sulaužius savo kaip prezidento pasi
žadėjimus dviem atvejais. Komisija tu
ri teisę prezidentą pašalinti iš pareigų, 
jeigu tai nuspręstų dviejų trečdalių 
balsų dauguma.

WWW

Kardinolas Edward Clancy, sulaukęs 
75 metų amžiaus, atsistatydino iš 
Sydnėjaus arkivyskupo pareigų. Jis šias 
pareigas eis tol, kol Šventasis Sostas 
nepaskųs naujo jo įpėdinio: Lietu- 
viams ne kartą parodęs savo drau
giškumą, kardinolas E. Clancy pastaru o^ 
ju metu nesveikavo, kartais apalpdamas 
nuo karščio per ilgesnes pamaldas.

WWW

Sierra Leone sostinėje Freetown vyks
ta kovos tarp sukilėlių ir vyriausybei 
ištikimos kariuomenės, kuri yra rerųią- 
ma pajėgų, atsiųstų iš Nigerijos. Per 
susišaudymus žuvo keletas žurnalistų.

WWW

Atsistatydino keli Olimpinių žiemos 
žaidynių Salt Lake City 2002 komiteto 
nariai, kai paaiškėjo, kad jie kyšiai^ 
įtakingiems Tarptautinio Olimpinio 
Komieto nariams užtikrino savo miėštd 
parinkimą olimpinėms žaidynėftiš.

Paruošė V, Patašius

sukurta jauki atmosfera - grojo kame
rinis orkestras, dainavo Neda, skani- 
bėjo džiazas.

Tuo tarpu apie 100 000 Lietuvos 
gyventojų nutarė Senuosius metus 
palydėti prie jūros. Paskutinę praėjusių 
metų dieną Palangą užplūdo automo
biliai iš visos Lietuvos. Buvo užpildyti 
visi poilsio namai ir viešbučiai. Prieš 
vidurnaktį svečiai patraukė prie jūros 
tilto. J. Basanavičiaus gatve jūros link 
slinko minios žmonių, kaip vasarą. Vi
sus žavėjo tylus, rudeniškas, o ne 
žiemiškas Palangos oras.

Ruošiant šią kroniką pasinaudota 
informacinės agentūros Elta pranešimais, 
„Lietuvos rytu“ ir Laimos Statulevičienės 

Lietuvos spaudos apžvalgomis
Spaudai parengė Saulius Varnas 

1999 m. sausio 10 d.

NSW. Speciali atskira auka.
500 dol. -1. Taunys (1013), S A, a.a. K. 

Lyniko atminimui.
50 dol. - A. Sabrinskas (Moe, Vic.).
10 dol. - J. Manikauskas (615), Ge- 

elongas, a.a. J. Renkausko atminimui.
10 dol. - A. Obeliūnas (1265), Geelon- 

gas, a.a. J. Renkausko atminimui.
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^sroitTAS
The 48th Australian Lithuanian 

Sports Festival
Geelong 27 -31 December 1998

Merginų krepšinio komandos laimėtojos - Adelaidės "Vytis”.
Nuotrauka A. Laukaičio

THE OPENING
In they marched proudly following 
their Sport’s Club flag.
Generous applause greeted the Ade
laide players as they did their “lap of 
honour” followed next by the Brisbane 
and Canberra contingents and then 
Hobart represented by their only com
petitor, Roze Vaiciulevicius. Mel
bourne, the largest team, entered the 
Arena and was loudly cheered by the 
now responsive audience, followed by 
the extremely small contingent from 
Sydney. The biggest roar erupted when 
the local Geelong team appeared all 
neatly attired in their blue uniforms. 
(It’s no surprise that they won the Best 
Dressed Team award)

After speeches from various dignitaries 
the Sporting Pledge was recited in 
Lithuanian by Rebecca Wiasak and 
Abla Obeliūnas and then in English by 
Edis Obeliūnas and Steven Wiasak.

The sporting teams then left the main

Sydnėjaus Lietuvių Klube
Gruodžio 15 dieną Sydnėjaus Lietu

vių Klubo Direktoriai susitiko su Klu
bo personalu pasitarimui.

Metų pabaigoje, didesniajai daliai 
Klubo Direktorių dalyvaujant Lietuvių 
Dienose Geelonge, Klubo Valdyboje 
jautėsi atostoginis laikotarpis.

Malonu, kad Kūčių vakarą Klube 
susirinko nemažas būrys tautiečių, virš 
60 žmonių. Apgailėtina, kad jau ilgas 
laikotarpis kai sydnėjiškiai yra be lie
tuvio kunigo, kuris galėtų pravesti šią 
tradicinę vakarienę. Prisimenant mūsų 
buvusius dvasios vadus bei dalyvių 
artimuosius negalinčius būti kartu šio
je vakarienėje, prie stalo buvo tuščia 
lėkštė ir jiems degė simbolinė žvakė.

Labai gerai, kad tenka gauti įvairių 
pasiūlymų iš Klubo narių. Šie pasiūly

BENDRADARBIAMS
Dėl korespondencijos gausos, ne visi 

atsiųsti straipsniai, laiškai, nekrologai 
tilpo į šį "M.P." nr. Juos spausdinsime se

court and into their places strode the 
Geelong Choir and National Dancers as 
well as selected interstate performers 
from Adelaide and Melbourne who 
sang, danced and acted to an apprecia
tive audience. The highlight for many, 
me included, was the angelic voice of 
Geelong’s own Stace Lipsys.

Dr Vytas Doniela, the President of the 
Federal Executive of the Australian 
Lithuanian Community, officially 
opened the 20lh Australian Lithuanian 
Cutural Festival and the 48th Australian 
Lithuanian Sports Festival.

BASKETBALL

UNDER 11
It was an absolute thrill to watch these 
little rascals rush around the baseball 
court pretending they were “Michael 
Jordan”. Teams from Adelaide, Gee
long and Melbourne competed in this 
division with some Sydney players be
ing added to the Geelong team because 

mai pastoviai bus aptariami posėdžiuo
se ir apie rezultatus bus pranešta na
riams.

Kiekviename Valdybos posėdyje yra 
svarstomi pareiškimai norinčių tapti 
nariais. Nepamirškite paraginti savo 
draugus ir pažįstamus, kad neliktų 
Sydnėjaus apylinkėse lietuvių, kurie 
nebūtų klubo nariais.

Tuo pačiu yra liūdna, kad vis tik įžen
gus į Naujus Metus per tą trumpą laiką 
jau teko atsisveikinti ir palydėti 
amžinybėn net 3 narius.

Laukiama, kad mūsų salė bus pilnu
tėlė, kai čia koncertuos iš Lietuvos at
vykę buvę politiniai kaliniai, taigi va
sario 14 dieną visi susitiksime klube!

A. Bučinskas 
Sekretorius

kančiuose numeriuose.
Dėkoju už bendradarbiavimą!

Red.

“Kovas” didn’t have a team - a big 
disappointment to many.
The great thing about junior basket
bailers is that they ALL want to play at 
once and its just great to see their 
smiles (like split watermelons) when 
they get a chance to display their skills.
Results:
Geelong 39 (P Gorup 14, A Obeliūnas 
13) - Melbourne 10 (E Stephens 6) 
Adelaide 39 (J Marriot 16, M San- 
kauskas 13) - Melbourne 5 (R Lynikas 
3)

The deciding game was between Ade
laide and Geelong and despite a second 
half comeback from Geelong, Adelaide 
held its nerve (Who has nerves when 
your< 11 or under?) and beat the un
lucky Geelong team.
Adelaide 28 (J Marriot 16, M San- 
kauskas 13)-Geelong 24 (J Šutas 10, A
Obeliūnas 5)
Final Placings : 1. Adelaide

2. Geelong
3. Melbourne 

The top point scorers :
30 Joey Marriot (Adelaide)
23 Max Sankauskas (Adel) Melbourne 20 - Adelaide 0 (Forfeit)
18 Alana Obeliūnas (Gccl) Geelong 47 (D Reilly 12, E Obeliūnas

Šventės vyrų krepšinio laimėtojai - Melburno "Varpo" raudonieji.
Nuotrauka A. Laukaičio

12 and UNDER

Three teams in this division with some 
overlapping of players from the Under 
11 but once again it was left to Gee
long, Melbourne and Adelaide with 
Alexander Karp (Syd) boosting the 
ranks of the home team.
Unlike the closeness of the Under 11 
competition this division was convinc
ingly won by the Geelong team and it 
was apparent the tcammoves created by 
Stan Rcbis and John Obeliūnas were 
far superior to that of the other teams. 
The only weakness in the Geelong 
team is that their foul shooting conver
sion could have been greater. Both 
Adelaide and Melbourne have enthusi
astic players and coaches, and augers 
well for the future if they can hold the 
teams together.
Results :
Geelong 43 (M Gorup 14, A Rebis 11, 
J Bindokas 7) - Melbourne 19 
(A Lynikas 12)

Geelong 28( A Rcbis 8, A Obeliūnas 4) 
Adelaide 15(D Vaitkus5 ,R Kubilius 3)

Adelaide 46 (R Kubilius 1) 
Melbourne 16 (E Stephens 6)

Final Placings :1.Geelong
2. Adelaide
3. Melbourne

Top Point Scorers :
20 M Gorup (Geel)
19 A Rebis (Geel)

14 A Lynikas (Mel)
12 R Kubilius (Adel)

Foul Shooting: Team Adelaide (45%), 
Melbourne (35%), Geelong (28%).
Individual: K Colwell (Adel) 67% •, 
D Vaitkus (Adel) 50%

BOYS-UNDER 14

A fiercely contested division which had 
everything - individualistic basketballs 
skills, great team play, excellent
coaching from the Melbourne bench 
and a tight contest. The only Disap
pointment was the conduct of an ex
tremely talented Melbourne youngster 
who took exception to some refereeing 
decisions, which, if tech fouled, could 
have cost Melbourne, the game, which 
they so thoroughly deserved to win.
Results :
Adelaide apparently played an “illegal 
player” according to the scoreshcet and 
had to concede the game to Melbourne, 
however they did play a “friendly” 
match with Adelaide defeating Mel
bourne 45 - 36.

12, A Rebis 10) - Adelaide 20 
(G Vaitkus 8, M Genes 7)

The deciding game between Geelong 
and Melbourne was an absolute thriller 
with Melbourne taking control early 
and by half time had established a 
seemingly unassailable lead of 13 
points. Urged on by the locals the 
youngsters from Geelong kept pegging 
back the lead but alas time ran out and 
Melbourne hung on to a very well de
served victory from the “never say die” 
Geelong team. What a pity there cannot 
be TWO winners because they’re cer
tainly were NO LOOSERS.
Once again, foul shooting played a 
major factor with Melbourne convert
ing 3 of 6 whilst Geelong only man
aged 2 of 10, with Edis Obeliūnas 
sinking his only 2 attempts.
Melbourne 41 (D Jarutis 20, M Kris

tens 9) - Geelong 40 (S Wiasak 14, 
E Obeliūnas 12, M Rebis 10)

Final Placings : 1. Melbourne
2. Geelong
3. Adelaide

Top Point Scorers : 33 D Jarutis (Mel) 
24 S Wiasak (Geel) 
15 M Jeanes (Adel) 

Foul Shooting: Teams Melbourne 44%, 
Adelaide 40%, Geelong 25% 
Individual P Biritonas (Mel) 67% 
„ j J. BelkusBus daugiau.

Gautas išsamus A. Laukaičio sporto 
šventės aprašymas bus spausdinamas 
sekančiuose ”M. P." numeriuose. Red.
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Frontui besiartinant
(Iš mano atsiminimų)

Aleksandras Mauragis

1944 m. Gyvenau Vilniuje. Frontas 
artėjo, vokiečiai traukėsi. Buvo aišku, 
kad vokiečiai karą pralaimėjo. Jau nie
kas iš mūsų nebeturėjo iliuzijų, kad 
frontas nebesulaikomai rieda ir riedės 
iki Vokietijos sienų, bet buvo manoma, 
kad į Vokietiją vokiečiai neįsileis rusų, 
kovos iki paskutinės, kol anglai ir 
amerikiečiai užims visą Vokietiją. Taigi 
pasitraukti į Vokietiją daugeliui atrodė 
bus saugu ir net naudinga mūsų krašto 
politikai. Tas klausimas buvo svarsto
mas ir Vilniaus rezistencinės vadovy
bės politiniame sektoriuje. Buvo priei
ta nuomonės, kad šeimas reikia iškelti 
iš miesto, o patiems pasilikti iki 
paskutinės minutės, pasirūpinti leidi
mais pereiti Vokietijos sienas. Kadangi 
neišvengiamai susidarys partizaninė 
veikla, tai jai reikia parūpinti ginklų ir 
vadovybę. Karinėje ir politinėje veik
loje pasilieka tie, kurie patys ap
sisprendžia, kad jiems negręsia pavojus 
būti išduotiems, ir kad jie gali pasirū
pinti savimi ir savo šeimos saugumu. 
Tokia nuomonė daugumos buvo priimta 
ir pagal tai elgtasi.

Kovo mėnesio pradžioje gavau leidi
mą nuvažiuoti į Palangą. Turėjau žinių, 
kad Palangoje žvejai kartais vieną kitą 
nuveža į Gotlando salą. Rūpėjo man ši
tą klausimą ištirti, o, be to, rūpėjo 
saugesnę vietą surasti: šeimą iš Vilniaus 
iškelti.

Mano leidimas galiojo dvi savaites, 
taigi, išnaudodamas progą, sustojau 
Kaune, Šiauliuose, Paventyje irTelšiuo- 

’ sė ’(čia'dėl vietos stokos praleidžiu 
susitikimus Kaune, Šiauliuose ir 
Paventyje).

Telšiuose turėjau gerą bičiulį advo
katą Kostą Kojelį, buvome vienos kla
sės draugai. Žinojau, kad jis dirba 
pogrindyje, bet nežinojau kokio nu
sistatymo yra žemaičiai, ką jie galvoja 
daryti, kada frontas juos pasieks.
Išlipau Telšių stotyje, toks liūdnas, 

graudus jausmas apėmė mane. Žmonių 
visur taip maža. Kažkoks paslaptingas 
nujautimas sako: „Viską, ką matai, ką 
sutinki, daugiau nematysi, daugiau 
nesutiksi. Artinasi baisi audra, kuri 
nušluos namus, sunaikins turtus, paneigs 
Dievą, išžudys ir išniekins žmones“.

Balta katedra ant kalniuko, užsukau 
ją aplankyti. Tuščia. Dar geriau. Mėgstu 
tuščias bažnyčias, tada jos pilnos dva
sios.

- Viešpatie, kur tu, kuris viską žinai ir 
viską gali, apsaugok mus nuo šios bai
sios grėsmės. Kodėl turime žūti, ar 
gyvybę ne tam davei, kad gyventume, 
ar gyvybė nėra tavo dovana? Ar tu nesi 
mūsų Tėvas, kodėl kenčiame ir žūstame 
gyvenimo nepažinę? Kodėl atėmė tokiu 
žiauriu būdu tą brangiausią dovaną, ku
rią mums su meile davei? O, Viešpatie, 
kiek skaudaus sielvarto mano tautos 
sieloje, pasigailėk mūsų, pasigailėk...

Išėjau iš katedros kiek tvirtesnis, lyg 
šviesiau pasidarė. Gerai, kad turime 
kam pasiskųsti ir pasidalinti skausmu, 
jei neturėčiau būtų daug blogiau, būtų 
sunkiau. Viltis yra tokia galinga jėga, 
tokia reikalinga gyvenimui. Kad tik 
neprarastume vilties ir.nepalūžtume 
dvasioje.

Susiradau K. Kojelį. Jis dar mie
gamajame, sakosi sergąs, bet neatrodo. 

Jo mažiukas dar lopšyje. Žmoną iš 
gimnazijos laikų pažinojau, buvo 
žemesnėse klasėse, gražuolė, dabar jau 
mama. Kone visą naktį su Kostu 
prakalbėjome, jis pesimistas, pasitrauk
ti iš Lietuvos neketina. Daug jaunų vy
rų, pabėgusių iš Plechavičiaus rinkti
nės, neturi kur dėtis, jie stos į partiza
nus, jie dar jauni vyrukai, jiems reikės 
vadų. Visi negali išbėgti. Vokietija grei
tai sugrius ir Lietuvai atstatyti reikės 
jėgos, rusai geruoju nenorės išeiti, nors 
taikos konferencijoje ir būtų pripažinta 
Lietuva de jure nepriklausoma.

Tokiais atvejais negali nieko - nei 
prikalbėti, nei atkalbėti, nes nieko pats 
nežinai. Eini aklo likimo vedamas ir 
darai kas reikia daryti, visai nežinoda
mas, kas iš to išeis. Skirtingai apsi
sprendėme: jis pasilikti, aš pasitrakti. 
Likimas lėmė, kad aš dar gyvenu, o jo 
jau seniai nebėra. Buvo rusų suimtas ir 
nužudytas kalėjime pirmaisiais pokario 
metais.

Atsisveikinau su savo jaunystės 
draugu. Lyg nujautėme, kad daugiau 
jau niekados nebesusitiksime, nors ir 
pasakėme vienas kitam iki pasimaty
mo.

Jau Kretingoje išlipęs iš traukinio 
pajutau gaivinantį jūros orą. Skubiai 
įšokau į mūs laukiantį autobusiuką ir, 
Dieve, padėk man. Nuo ko pradėti, 
galvoju, neturiu nė vieno pažįstamo, pas 
kurį galėčiau apsistoti, kuris galėtų ma
ne supažindinti su žvejais, ar apie tai 
žinančiais asmenimis. Bet seniai maty
ti vaizdai, gražūs prisiminimai nuotaiką 
pataisė. Palangos miesto aikštėje 

’ autobusiukas sustojo, ir žmonės bema- 
■ tant išsiskirstė kas sau. Pasilikau vie
nas. Dairausi. Bevaikštinėdamas po 
gatves noriu ką nors susitikti, prakal
binti, bet nieko negaliu rasti, kas būtų 
tinkamas pasikalbėti. Visi, kuriuos 
sutinku, skuba, bėga savais reikalais. 
Turistų nematyt nė vieno, kuris dairy- 
tųsi į parduotuvių vitrinas ar ieškotų 
gatvių užrašų. Laikas jau būtų susirasti 
ir nakvynei vietą. Manau, eisiu pas 
burmistrą, gal jis man nurodys kokį 
viešbutį ar vilą, kur galėčiau pernakvo
ti ir pavalgyti. Pradarau burmistro 
įstaigos duris ir nustembu:

- O, čia kas?.. Algis Vanagas!..
- Sveikas, Mauragi, nu kaip tu čia 

patekai?
- Aš, aš tavęs aplankyti atvažiavau, 

Algi...
- Duok ūsą, pasiutusiai esu pasiilgęs 

senų draugų, čia jų nė vieno nėra.
- Ir aš taip pat pasiilgęs tavęs, brolau, 

- ir mudu pasibučiavome, kaip du bro
liai seniai nesimatę.

Algį Vanagą pažinau dirbdamas Vyr. 
Skautų štabe. Jis, būdams Užsienių 
reikalų ministerijos protokolo šefas, daug 
padėjo mums susitvarkyti su užsienio 
skautais ir išvykomis į užsienį: Mano 
draugystė su Algiu užsimezgė nuo to 
laiko, kai Baden PawelTis su dideliu 
būriu skautų 1933 metų vasarą lankėsi 
Palangoje ir Klaipėdoje. Mudviem buvo 
pavesta angliškai paruošti propagandi
nę brošiūrėlę apie Lietuvos skautus. 
Kadangi laiko buvo nedaug, tai mums jo 
namuose teko ruošti ir tikrinti tekstus. 
Nuo tada gerai pažinau Algį ir jo žmo
ną. Tai buvo jauna elegantiška .pora, 
tinkama reprezentacijai. Graži ponia 
mėgo flirtą ir lengvą gyvenimą, Algis

A. f A. Marijai Magdalenai Migevičienei į 
mirus, dukrai Irenai, sūnui Aliui, jų šeimoms ir artimiesiems nuoširdžią ,';‘ Į 
užuojautą liūdnos netekties metu reiškia

Cecilija Protienė ir 
Birutė JVagulevieieiiė

A. f A. Marijai Magdalenai Migevičienei 
mirus, nuoširdžią užuojautą dukrai Irenai ir sūnui Aliui su šeimomis 
reiškia

Anelė Pauliukonienė, 
Konstancija Ridikienė ir

Bronė Ropienė

A. f A. Bruno Paskočimui
mirus, jo artimai bičiulei Zinai, giminėms ir artimiesiems užuojautą ' ; 
reiškia

Regina ir Bronius Tiriliai. Tasnianija

Mielam sporto klubo "Kovas” nariui • ■>
A. f A. Bruno Paskočimui 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame šeimai ir artimiesiems.
Sporto klubo "Kovas”valdyba

A. f A. Broniui Paskoeintni 
mirus, visiems artimiesiems ir šeimos nariams giliausią užuojautą 
reiškia

Sydnėjaus Lietuvių Klubas

A. f A. Vincui Zduobai
mirus, visiems artimiesiems ir šeimos nariams giliausią užuojautą ,fl(.
reiškia u;doH

Sydnėjaus Lietuvių Klubas
•

A. f A. Vincui Zduobai
mirus, sūnums Arvydui ir Edžiui beijų šeimoms gilią užuojautą reiškia , į

Vingilių šeimąnbrB

■ w ■ iA. f A. Vincui Zduobai ’ >
miras, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo sūhums Arvydui, Edžiui ir jų ! 
šeimoms.

Marija ir lVorl>ertas Vilkaičiai >d A

Ar liūdnesnio kas būti galėtų už likimą žmogaus šiam
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas, o mirtis nelaukta ZrsZaZg^Bff((įt <<) ,,iv( 

A. f A. Vincui Zduobai
miras, sūnums Arvydui ir Edmundui, dukroms Dovilei ir Zitai, anū- d'1 
kartis Simonai ir Vincukui, seseriai ir artimiesiems Lietuvoje giįi^.’f^ 
užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Diana irVayne Popham,
A. Marašinskienė, A. Pauliukonienė

Mirus .(i;z
A. f A. Laimai Gružauskui, .■>qod

reiškiu nuoširdžią užuojautą jo motinai Elenai Baltaragienei, broliui”'/ 
Gėriui Gružauskui ir šeimai. j otlldX

Onutė Maksvytienė -1

A. f A. Laimai Grabam Gružauskui 
mirus, jo mamai Elenai Baltaragienei, broliui Gėriui Gružauskui ir 
šeimai reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. .,

Venclovų šeima, /]:i 
Marytė Švedienė , , j

A. f A. Vincentai Savickienei .;
miras, visiems artimiesiems siunčiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. įji

Gold Coast'o lietuviai i

priešingai, jis į gyvenimą žiūrėjo rim
tai. Galima buvo justi nesutarimą tarp 
jų, ir pats. Algis ne kartą skundėsi žmo
nos neištikimybe. 1940 metais Algis 
buvo sovietų suimtas ir niekas nežinojo 
apie jo likimą. Tik vokiečių kariuome
nei užėmus Lietuvą, jis laimingu

išliko gyvas. Nors ir žinojau, kad Algis 
liko gyvas, bet nežinojau nei kur jis 
gyvena, nei ką jis dirba, ir dabar štai jis 
Palangos burmistras. Ar galėjo,,lpūti 
geriau?
Tęsinys sekančiame numeryję.

būdu
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Į Amžinybę išėjus nepailstančiai, tykiąjai lietuvių 
bendruomenės darbuotojai

A. j* A. Marijai Magdalenai Migevičieuei, 
jos atžaloms - dukrai Irenai ir sūnui Aliui, jų šeimoms bei artimie- 

ist: stems Australijoje ir Tėvynėje nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge 
liūdi

Palmyra ir Bronius Žaliai

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos ilgametei, 
daug nuspelniusiai labdaros darbuose narei

A. f A. Marijai Magdalenai Migevičieuei 
taip netikėtai atsiskyrus iš mūsų tarpo, nuoširdžią užuojautą jos dukrai 
Irenai, sūnui Aliui, jų šeimoms ir artimiesiems reiškia

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės
Globos Draugija

A. f A. Marijos Magdalenos Migevičienės
šviesiai atminčiai pegerbti "Mūsų Pastogei" skiriu 50 dol.

Elena Jonaitienė

Mylimai Mamytei, Močiutei
A. į* A. Magdalenai Migevičieuei 

mirus, giliame liūdesyje nuoširdžiai užjaučiame dukterį Ireną, sūnų 
Alių ir visus artimuosius.

Milašų šeima

Vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 35 dol.

A. j A. Marijai Magdalenai Migevieienei 
išėjus į Amžinybę, jos dukrai Irenai, sūnui Aliui, jų šeimoms ir ar
timiesiems užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Danutė ir Jurgis Karpavičiai

A. f A. Magdalenai Migevičieuei 
mirus, dukrą Ireną, žentą Algį, sūnų Alių ir marčią Renatą, visus anū
kus ir proanūkus nuoširdžiai užjaučia

Elena Kiverienė ir
Elena ir Jonas Erzikov

,A. f A. Marijai Magdalenai Migevičieuei 
mirus, nuoširdžią užuojautą dukrai Irenai, sūnui Aliui, jų šeimoms ir 
artimiesiems reiškia

Onutė ir Algis Kapočiai

Negrįžtamai išėjusiai į Amžinybę
A. f A. Marijai Magdalenai Migevičieuei, 

nuoširdžią užuojautą dukrai Irenai, sūnui Aliui, jų šeimoms ir ar
timiesiems reiškia

Aleksandras Mauragis, 
Aijolė ir Kastytis Stašioniai

A. į* A. Marijai Magdalenai Migevičieuei 
mirus, jos dukrai Irenai, sūnui Aliui, jų šeimoms ir artimiesiems Aus
tralijoje ir Tėvynėje nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Zita ir Pranas Andriukaičiai

A. f A. Marijai Magdalenai Migevičieuei 
mirus, nuoširdžią užuojautą dukrai Irenai, sūnui Aliui ir jų šeimoms 
reiškia

Ričardas červinas ir Juozas Cervinas

Negailestingai mirčiai iš artimųjų tarpo išplėšus
A. f A. Mariją Magdaleną Migevičieuę, 

jos dukrai Irenai ir sūnui Aliui bei jų šeimoms ir artimiesiems nuošir
džią užuojautą reiškia

Laima ir Vytenis Sliogeriai

A. f A. Marijai Magdalenai Migevičieuei 
išėjus į amžinąją Dangaus karalystę, židiniečiams - dukrai Irenai, sū
nui Aloyzui bei jų šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia

Sydnėjaus Skaut ų Židinio sesės ir broliai

Pagerbdami
A. f A. Magdaleną Migevičieuę, 

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dol.
Laima ir Kęstutis Protai,

Liuda Bilevičienė
A. f A. Magdalenai Migevičieuei 

mirus, jos dukrai Irenai, sūnui Aliui, jų šeimoms, giminėms ir ar
timiesiems reiškiame gilią užuojautą.

J. Zinkus, Ramunė ir Rasa

Mielai
A. f A. Magdalenai Migevičieuei 

iškeliavus Anapilin, nuoširdžiausią užuojautą dukrai Irenai ir sūnui 
Aliui su šeimomis reiškia ir kartu liūdi

Elena Rotcienė,
Teodoras ir Margucrita Rotcai

Marijai Magdalenai Migevičieuei 
mirus, gilią užuojautą Irenai ir Aliui bei jų šeimos nariams reiškia 

Izabelė Daniškevičieuė,
Onutė Maksvytienė ir šeimos nariai

Pagerbdami Velionę 
A. f A. Mariją Magdaleną 

Migevičieuę,
vietoje gėlių ant jos kapo "Mūsų Pastogei" aukojame 50 dol.

Marina ir Laurie Cox, 
Ona Osinicnė

A. f A. Magdalenai Migevičieuei 
mirus, dukrai Irenai ir sūnui Aliui su šeimomis reiškiame gilią užuo
jautą.

Venclovų šeima, 
Marytė Švedienė

A. f A. Magdalenai Migevičieuei
mirus, reiškiu gilią užuojautą dukrai Irenai, sūnui Aliui ir jų šeimoms.

Vytautas Patašius

'Mūsų. Pastogė" ^0.^2.1999.1,18 psl.10

Krikštamotę Ireną Dudaitienę jos Mamos netektyje nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime gilaus liūdesio valandoje.

Vietoje gėlių ant Mirusios kapo "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dol.
Liudos ir Ron Copenhagen šeima

Mielą Ireną Dudaitienę, "Sutartinės” dainininkę.mirus jos Mamai, 
nuoširdžiai užjaučiame liūdesio valandoje.

"Sutartinės" moterys

Vietoje gėlių ant Mirusios kapo skiriame "Mūsų Pastogei" 20 dol.

Pagerbdami brangių
A. f A. Magdaleną Migevičieuę,

"Mūsų Pastogei" aukojame 80 dol. ir kartu liūdime.
Milda Bukevičienė,

Ričardas, Dita ir Renec

A. f A. Marijai Migevičieuei 
mirus, Jos sūnui, buvusiam ilgamečiu! Klubo Direktoriui Aliui, duk
rai Irenai ir jų šeimų nariams ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Sydnėjaus Lietuvių Klubas

A. f A. Marijai Migevičieuei 
atsiskyrus su šiuo pasauliu, sūnui Aliui ir dukrai Irenai bei jų šeimų 
nariams ir artimiesiems visos šeimos vardu giliausią užuojautą reiškia

Vijolė ir Algis Bučinskai

Neužmirštamai, mielai tremties bendrakeleivei
A. f A. Magdalenai Migevičieuei 

iškeliavus amžinybėn, dukrą Ireną, sūnų Alių, gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Ona Grušienė ir
Algimanto Burncikio šeima
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A. f A. Magdalenai Migevičienei 
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos dukrelei Irenai, sūnui Aliui ir 
jų šeimoms.

Marija ir Norbertas Vilkaičiai

Į amžinąją Dangaus Karalystę iškeliavus
A. f A. Marijai Magdalenai Migevičieitei, 

jos dukrai Irenai ir sūnui Aliui bei jų šeimoms ir artimiesiems nuošir
džią užuojautą reiškia

Danguolė ir Arminas Šcpokai

A. f A. Magdalenai Migevičienei 
mirus, giliame liūdesyje likusiems dukrai Irenai, sūnui Aliui, jų šeimoms 
ir visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Danutė ir Stasys Skoruliai

A. į* A. Magdalenai iMigevičienei 
mirus, sūnui, klubo garbės nariui Aliui, dukrai Irenai ir visai šeimai 
reiškiame gilią užuojautą.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdyba

A. f A. Magdalenai Migevičieitei 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą Ireną, sūnų Alių, žentą Algį, marčią 
Renatą ir šeimą bei gimines Lietuvoje ir užsienyje.

Ixiinia, Kęstas, Venta, Carolyn 
ir Antanas Protai, 
Liuda Dilcvičicnė

A. f A. Marijai Magdalenai Migevičieitei 
mirus, dukrą Ireną, sūnų Alių, anūkes Betiną, Moniką, Violetą, jų 
šeimas ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Eugenija llliokienė, 
Tamara ir Benius Vingiliai

A. f A. Marijai Magdalenai Migevičieitei 
pasitraukus Amžinybėn, gilaus liūdesio valandoje jos dukrai Irenai, 
sūnui Aliui, jų šeimoms, giminėms ir artimiesiems reiškiame nuošir
džią užuojautą ir kartu liūdime.

Salomėja Grybienė su šeima

Pagerbdami šviesų Velionės
A. f A. Marijos Magdalenos 

Migevičienės
atminimą, vietoje gėlių ant jos kapo "Mūsų Pastogei" aukojo:

B. ir T. Vingiliai $20
M. ir A. Reisgiai $20
G. Kazokienė $20
V. Petniūnienė $20
A. Storpirštienė $10
V. Stanevičienė $20
J. ir G. Bliokai $40
J. ir E. Erzikov $20
J. ir L. Juragiai $20
C. Protienė $10
B. Nagulevičienė $10
J. ir V. Burokai ir Petras $30
Z. ir P. Andriukaičiai $10
A. ir E. Giniūnai $10
J. Šarkauskienė $20
K. ir L. Ankai $10
J. Ivinskienė $20
N. ir K. Stašioniai $20
K. ir I. Bagdonai $30
V. Binkis $20
N. ir I. Venclovai $20
A. ir V. Kaminskai $20
dr. V. Barkienė $20
D. ir S. Skoruliai $20
J. ir D. Staugirdai $20
L. Veteikienė $20
P. Daukienė $20
P. ir J. Pullinen $40
V. Patašius $30
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MŪSŲ MIRUSIEJI
Skamba Ir žvanga, gaudžia varpai, 
Liūdną Ir skaudų skleisdami gandą: ' 
va pavflUoįo auką kapai!
Dieną | dieną tiek Jų atranda!..

(Maironis)?

Didelės,garbingos moters netekus į
Sausio 8 d. Lidcombės bažnyčioje 

susirinko daug daugiau tautiečių negu 
įprastą sekmadienį. Atėjome atsisvei
kinti ir palydėti amžinybėn Mariją - 
Magdaleną Migevičienę.

Tai asmenybė, kuri Lietuviškoje 
Bendruomenėje buvo didžiai gerbiama 
ir mylima. Visada rami, draugiška, atidi 
kito skausmui, mokėjo išklausyti, 
paguosti, užtarti. Ne tik domėjosi 
lietuvišku gyvenimu, bet ir aktyviai ja
me dalyvavo bei skatino ir savo vai
kus.

Jos asmeniška duoklė Moterų So
cialinės Globos Draugijoje buvo labai 
didelė. Jos diegtu: dukros Laima ir Ire
na, sūnus Alis bei jų šeimų nariai iki 
šiolei palieka savo žymes mūsų lie
tuviškame gyvenime. Deja, dukra Lai
ma iškeliavo iš šio pasaulio daug anks
čiau už savo mamą.

Gimė 1906.7.30 Seinuose. Esant jai 
tik 6 metukų mirė motina, jau nuo to 
amžiaus reikėjo rūpintis ne tik savimi, 
bet dar ir trijų metų broliuku. Palikus 
lenkų okupuotą tėviškę, Ji prisimena: 
„Teko matyti besikuriančios Ne
priklausomos Lietuvos kareivėlius, 
vargšai su klumpėmis, bet šautuvais 
ant peties...“ Baigė Marijampolės 
Mokytojų Seminariją. Mokytojaujant 
Jončiulių mokykloje, susipažino su 
Edvardu Migevičium, su kuriuo 
1925.2.1 Kauno Prisikėlimo bažnyčioje 
sutuokė kun. Vaitiekūnas.

Šaulių organizacijai priklausė nuo 
1928.1.28, o gyvenant Kaupiškiuose ta
po skyriaus vade. Buvo apdovanota 
Šaulių Garbės medaliu.

Rusams įžygiavus į Lietuvą įsako
ma per 24 valandas šeimai išsikelti iš 
Kaupiškių, bet vyras laikinai palieka

mas, o neužilgo areštuojamas ir paten
ka į Marijampolės kalėjimą. Vokie
čiams įžygiavus į Lietuvą, grįžta 
suvargęs, į žmogų nepanašus vyras 
Edvardas . Iš Vilkijos šeima keliasi į 
Kauną. Karo banga nuneša į Vokietiją ir 
stovyklas: Seedorfą, Stade, Dedelsdor- 
fą, Diepholzą ir su „Wooster Victory“ 
karštą 1948 metų lapkričio dieną 
atsiranda Australijoje.

Prisimindama pirmąsias dienas šia
me krašte Ji rašo: „Po pusantrų metų 
persikeliam gyventi Cabramatton, 
nusiperkam namą, visa giminė kartu 
gyvenam, žinoma, susispaudę, bet jau 
patenkinti ryte į darbą, vakare namo. 
Šiuo laiku visi vaikai sukūrė lietuviš
kas šeimas, laimingai gyvena kiekvie
nas savo name“. Jos gyvenimo pri
siminimuose yra charakteringi pa
skutiniai žodžiai: „Dieve, laimink visą 
mano šeimą!"

Ne veltui yra sakoma: „Duok kitam - 
ir tau bus atlyginta“. Prie praėjusių Kū
čių stalo susirinko visa gausi, siekianti 
net 4 kartas, Migevičių šeima.

Marija - Magdalena Migevičienė bu
vo labai religinga. Sveika ar negaluo
janti stengėsi nepraleisti šv. Mišių. 
Sielojosi, kad parapija netenka lietuvio 
kunigo. Ir čia ar ne sutapimas, kad 
kalėdinėse Mišiose dalyvauja lietuvis 
kunigas ir paskutines apeigas atlieka 
taip pat lietuvis kunigas.

Juozas Abnįyjūragįs

Mamulei mirus
Gėdintiems Mamulės Irenai ir Algiui
Dudaičiams, Aliui ir Renatai Migams

Nebegirdėsite 
jos žingsnių, 
nepašauks 
žodžiai jos tarti, 
bet jos buvimą 
atpažinsi!, 
dažnai pajutę 
ją arti..

Nesibaigė gyvenimo istorija 
Mamulės.
Ji užvertė tik vieną 
Žemės rūpesniais 
prirašytą lapą... 
Dabar ii 
amžinybės raidėmis 
rašo antgamtinį 
buvimo lapą.
Rašo Jus taip mylėdama, 
kaip prie jūsų gyvendama 
Jus mylėjo...
Ji nemirė visai 
Jai atsivėrė amžinybė, ■ 
pas Dievą ji išėjo...
Ji glostys Jūsų veidus, 
vėjo bangele tapusi, 
ji Jums šypsosis žiede 
gėlės, kurios lig šiol 
nepažinai 
nes meilė motinos 
ir šiapus, ir anapus 
gyva išlieka amžinai.. 
1999sausio 7

A f .

■-■Iljšžl

Laidotuvių apeigų metu dr. kun. A. 
Savickis gražiai apibūdino Marijos - 
Magdalenos asmenybę. Dr. V. Donie4 
la detaliai supažindino su Jos nueitu 
gyvenimo keliu. Labai gražiai ir jaute
nai su meile anūkės, sesutės Betina ir 
Monika, prisiminė savo senelę ir 
išgyventus bendrus įspūdžius. Jų 
paskutiniai žodžiai buvo: „Mamulė was 
an angel to all of us“. Mišių metu gra
žiai skambėjo Birutės Aleknaitės solo 
giesmės. Krematoriume atsisveikino 
Moterų Draugijos vardu p. T. Vingi- 
lienė. Skambant Jos mėgiamai giesmei 
„Avė Maria“ dukra Irena ir sūnus Alis 
padėjo ant jos karsto numylėtas "Mardi 
Gras“ gėles. Užbaigta Tautos himnu. 
Šermenų metu paskutinį atsisveiki
nimą tarė ALB Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybos pirmininkas A. Giniūnas.

Nukelta į 12 psl.
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INFORM AC U A SYDNĖJAUS LIETUVIŲ

Paskaita Sydnėjaus tautiečiams
Sausio 24 d., sekmadienį, 2 vai. p.p., Lietuvių Namuose Bankstowne dr. Alfonsas 

Viliūnas skaitys paskaitą sveikatos tema - apie žmogaus širdį.
Visi maloniai kviečiami atvykti pasiklausyti šios įdomios paskaitos.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Melburno tautiečiams!
Šeštadienį, sausio 30 d., 11 - 4 vai. 

kviečiame visus aplankyti
Reginos Mačienės ir Juliaus Lipšio meno parodą ir 

Alės Liubinienės knygos "Aviete and After" pristatymą.
Parodos atidarymas 12 vai. Knygos pristatymas 1 vai.

Balwyn Community Centre
412 Whitehouse Road, Surrey Hills.

Per pertrauką jus vaišins Leticija.

Padėka parėmusiems Lietuvos Baleto Bičiulius
Lietuvos Baleto Bičiuliai (FLB) labai dėkoja Arvydui Rupšiui už jo gražią, su

kurtą ir dovanotą statulėlę iš metalo, '"Balerina", kurią laimėjo p. A. Kramilius - 
Sydnėjus. Antrą prizą "Bodywear by Ramona" laimėjo p. Labutis - Sydnėjus. 
Loterija buvo traukta Geelonge.

FLB dėkoja visiems parėmusiems šią loteriją Lietuvos baleto labui. Ypatingai 
esame dėkingi tiems, kurie platino loterijos bilietus ir surinko FLB komitetui: P. 
Šimkienei iš Melburno - 176 dol, p. Aldonai Stasiūnaitienei ir Danutei Ankienei iš 
Sydnėjaus - 350 dol., p. Joan Songailienei iš Gold Coast - 60 dol., p. Danutei
Ankienei ir Marinai Coxienei - Geelongas - 265 dol. Viso 851 dol.

Sydney - 2000... paramos?•••W* * Pasirašyta sutartis su Sydnėjaus Lie-
Sydnėjų skiria, regis, šešios valandos.
Bet talkol kas tik planai.

Kiek kainuos vieno sportininko de-

tuvių Namais, aptartas planas, kaip
Australįjos lietuviai galėtų prisidėti prie 
mūsų sportininkų sutikimo. Lietuvių

legavimas į Sydnėjaus olimpines žai
dynes?

Dabar sunku pasakyti, galutinė kai
na paaiškės 1999 metų lapkričio-gruo
džio mėnesiais. 90% kelionės išlaidų 
kompensuos Organizacinis Komitetas. 
Gyvenimas olimpiniame kaimelyje, 
maitinimas taip pat nekainuos. Reikės

Namai turėtų tapti ta vieta, kur sporto 
žurnalistai, sportininkai, rėmėjai, spor
to specialistai susirinktų diskusijoms, 
susitikimams su tautiečiais. Mūsų dele
gacijai Lietuvių Namai turėtų tapti 
kultūriniu-sportiniu centru. 2-3 Sydnė- 
jauš lietuviai turėtų talkinti mums ve
žiodami sportininkus olimpiados ir 

mokėti tik už trijų savaičių mokomą
sias treniruočių stovyklas. Išlaidos vis 
tiek bus nemenkos. Dar ir todėl reikia, 
kad olimpinę rinktinę sudarytų patys 
stipriausi sportininkai. Į olimpines žai
dynes vyks ir oficialūs asmenys, rėmė
jai, kurie patys turės už viską mokėti. 
Rėmėjai Australijoje susidurs su bilie
tų į varžybas problema. Bet jie pama
tys labai gražų miestą, galbūt pačias 
geriausias kada nors buvusias olimpi
nes žaidynes. Nors, tiesą sakant, abe
joju, kad 2004 metais olimpiada Atė
nuose galėtų pranokti Sydnėjaus olim
piadą.

Kokios tikimasi Australijos lietuvių 

mokomųjų treniruočių metu. Specialiai 
lietuviams bus išnuomotas namas, gal
vojame apie mikroautobusiuko pirki
mą. Mes labai prašėme, kad Australi
jos lietuvių finansinis indėlis būtų kuo 
mažesnis, kad jokiu būdu nebūtų ren
kamos aukos. Manome, kad ten, kur 
startuos Lietuvos sportininkai, matysi
me ir Australijos lietuvių iškeltą Tris
palvę. Tai labai nuoširdūs žmonės. Gal
būt jie nėra tokie turtingi sporto žinio
mis, bet dideli sporto entuziastai ir ger
bėjai. Tikiu, kad abipusis bendravimas 
ir šilti prisiminimai po olimpinių žai
dynių išliks dar daugelį metų.

Dėkoju už pokalbį. („Kauno diena“)
.1.

Didelės, garbiu* 
gos moters •« «

Atkelta iš 11 psl.
Skaitau, kad man teko garbė ir dide

lė privilegija, ponia Marija - Magdalena 
Migevičiene, Jus pažinus, gyvenus tose 
pačiose stovyklose, atvykus kartu tuo 
pačiu laivu, rašyti apie Jus. Daug gerų 
žodžių aš ir mano žmona Nijolė, kuri 
nuo vaikystės dienų pažinojo Jus, kaip 
savo tėvų gerus pažįstamus, norėtume 
Jums pasakyti. Bet turbūt nėra žodžių, 
kuriais galima būtų nesupaprastinus 
išreikšti tą didelę pagarbą Jums. Pasi
ges Jūsų ne tik Jūsų vaikai ir jų šei
mos, ne tik 3 anūkai ir 3 proanūkiai, 
pasigesime ir mes, visa Sydnėjaus 
lietuviška bendruomenė, pasiges ir kiti 
išsiklaidę po platųjį pasaulį, kuriuos 
gyvenimas buvo suvedęs sti Jumis, nes

nustojo plakus tikros, didelės ir garbin
gos asmenybės širdis.

A. Bučinskas

Mūsų įnirusieji
• Gauta žinia iš Adelaidės, kad Ka

lėdų atostogų metu Adelaidėje mirė 
'buvusi žymi lietuvių tautinių šokių 
propaguotoja ir žinovė a-a. Marija 
Baronaitė - Grėbliūoieiiė. Ji 
buvo apie 90 metų amžiaus.

Tikimės apie Velionę vėliau gauti iš- 
samenių žinių.
• Sydnėjuje sausio 11d. palaidotas 

vyresnio amžiaus tautietis Vincas 
Zduol.a.

■ Gauname žinias ir apie kitus miru
sius mūsų tautiečius, deja, žinome tik jų 
pavardes - Laima Gružauskas, 
Vincenta Sivickienė, Bronius 
Paskočimas - bet tikslesnių žinių 
apie juos neturime. Laukiame! "M. P."
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NAMUOSE
16-18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 9708 1414, faksas (02) 9796 4962

Kai užsuksite į Klubą, neaplenkite valgyklos, kuri veikia: 
penktadieniais 6.00 - 8.00 vai.

šeštadieniais - švediškas stalas 12.00 - 2.00 vai 
vakarienė 6.00 - 8.00 vai.
sekmadieniais - 12.30 - 7.00 vai.

Klubas veikia:
pirmadienio vakarais 
trečiadienio vakarais 
ketvirtadienio vakarais 
penktadienio vakarais 
šeštadieniais ir 
sekmadieniais

antradieniais

5.00 -10.30 vai.
5.00 - 10.30 vai.

5.00 - 11.00 vai.
5.00 - 12.00 vai.

12.00- 10.00 vai. 
klubas uždarytas

Sydnėjaus Lietuvių Klube mielai laukiami lietuviai iš 
visų Australijos vietovių ir pasaulio kraštu!

Antardienį, sausio 26 d. ■ Australia Day ■ Klubas veiks nuo 12 vai. iki 10 vjvl.vaka’O.

Taip pat valgykla.

Prašėm nepamiršti užsime&ėti
9«Musi| Pastogės®*

Prisiminkime Lietuvių Dienas Geelonge
Tik ką vykusių Lietuvių Dienų Geelonge fotonuotraukų galima gauti pas Algi

mantą Bumeikį, tel. (02) 9642 2680, adresas: 30 Highgate St., Strathfield, 2135 
NSW.

Nori susirašinėti. 34 - erių metų biologas Gintaras Nenortavičius, auginan

tis virš 500 taksonų augatų.nori susirašinėti su panašaus amžiaus ir pomėgių 
draugais. Galima rašyti Email: gintasne@pub.osf.lt

Ieškoma. Ieškau Danutės Sparvelytės, kuri gyveno Vokietijoje ir 1947 m. ar 

1948 m. išvyko į Australiją. Jeigu kas nors žinote apie ją, prašome pranešti Danu
tei Adomoinytei - Sulskienei, 9818 Charles St., Omaha, NE 68114, U.S. A.

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

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

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

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

f l iincrak of Distinction f
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 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. 1885
Redaktorius Bronius Žalys. ® ® Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 2319

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

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

U žsienyje oro paštu $ 110
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