
XLIII Metai Australian Lithuanian Weekly Registered by Australia Post publication No NBH 0698 Kaina - Price $1 7.12.1992 Nr. 49 (2300)

LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
JUNGTINĖS TAUTOS 

vienbalsiai priėmė Baltijos rezo
liuciją dėl svetimos kariuomenės 
išvedimo.

Be abejonės, pats svarbiausias 
Lietuvos ir kitų Baltijos šalių reikalas 
yra svetimos kariuomenės išvedimas. 
Jau pirmame savo posėdyje naujai 
išrinktas Lietuvos Seimas patvirtino 
tą jų pirmtakų suformuluotą nuosta
tą. Tačiau šiam klausimui esminę 
reikšmę turi politinis spaudimas, gi 
pagrindinė arena tokiam spaudimui ir 
kontraėjimams yra Jungtinių Tautų 
Organizacija.

Lietuvos nuolatinė misija Jungti
nėms Tautoms 1992 lapkričio 25 dieną 
iš Niujorko išsamiai praneša, kas buvo 
atparta JT Organizacijoje dėl sveti
mos kariuomenės išvedimo.

Pagal šį Lietuvos misijos Jungtinėse 
Tautose pranešimą, šiandien, lapkri
čio 25 d., Jungtinių Tautų Generalinė 
Asamblėja vienbalsiai priėmė Baltijos 
valstybių iškeltą rezoliuciją dėl 
svetimos kariuomenės išvedimo. Bal
tijos valstybių vardu plenarinėje 
sesijoje kalbėjo Latvijos premjeras 
Ivars Godmanis. Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos rezoliuciją savo pareiškimais 
iš eilės dar parėmė: Didžioji Britanija, 
kalbėjusi Europos Bendrijos vardu, 
Jungtinės Amerikos Valstijos, Vengri
ja, Rusijos Federacija, Danija, kalbė
jusi Šiaurės šalių vardu, Kanada, 
kalbėjusi Australijos ir Naujosios 
Zelandijos vardu, Moldova, Kosta 
Rika, Rumunija, Afganistanas ir 
Kroatija.

LATVIJOS PAREIŠKIMAS
Latvijos premjeras 1. Godmanis 

pažymėjo, kad Estija, Latvija ir 
Lietuva nuo 1990 metų pavasario 
siekia pilnai atstatyti nepriklausomy
bę, tačiau svetimų karinių pajėgų 
buvimas Baltijos valstybėse pažeidžia 
jų suverenumą. Be kita ko, tų dalinių 
buvimas užkerta kelią užsienio inves
ticijoms, kenkia aplinkai ir gręsia 
tarptautinei taikai oei saugumui. 
"Padėtis kitose buvusiose Sovietų 
Sąjungos dalyse, kaip pvz. Moldovoj, 
tebūna pamoka Baltijos valstybėms 
apie galimą pavojų", aiškino I. 
Godmanis, pridurdamas, kad pavojų 
kelia ir dideli ginklų bei amunicijos 
kiekiai, kurių Baltijos valstybės 
nekontroliuoja.

Pasak 1. Godmanio, 100.000 buvusių 
sovietų karių yra dislokuoti Baltijos 
valstybėse. Jie dažnai be valdžios 
žinios ir be leidimo juda per Baltijos 
valstybių teritorijas. Tačiau I. God-, 
marūs sveikino Lietuvos - Rusijos 
sutartį, pagal kurią numatoma kariuo
menę išvesti iš Lietuvos iki 1993 m. 
rugpjūčio 31 d.

Apibūdindamas Estijos ir Latvijos 
derybų procesą su Rusija, premjeras 
I. Godmanis išvardino iškilusias kliū
tis. Nepaisant tų kliūčių, šia rezoliu
cija Baltijos valstybės nori sujungti 
regioninės kariuomenės išvedimo pa
stangas su globalinėmis taikos pastan
gomis Jungtinėse Tautose. Tačiau tai 
darydamos, neatsisako savo pirmykš

čių įsipareigojimų tęsti derybų pro
cesą. Baltijos valstybės tikisi, kad 
Jungtinės Tautos gali suvaidinti pa
galbinį vaidmenį. I. Godmanis dekla
ravo, kad Estija, Latvija ir Lietuva 
tuo klausimu toliau geroje valioje 
derėsis su Rusijos Federacija.

Argumentas, kad patalpų trūkumas 
kliudo Rusijai išvesti kariuomenę, 
baltijiečių neįtikina. į Baltijos ir kitų 
valstybių siūlymus išspręsti butų 
klausimą Rusija bendrai nereaguoja.

Estija, Latvija ir Lietuva ieško 
užtikrinimo, kad Rusija gerbtų jų 
suverenumą ir, kad grėsmė tarptauti
nei taikai bei saugumui būtų pašalin
ta. Šiame kontekste Baltijos valstybės 
su dideliu susirupinimu žiūri į Rusijos 
gynybos ministro pasisakymus, kad 
buvusios Sovietų Sąjungos teritorijos 
telieka Rusijos interesų sferoje. 
Tokie pareiškimai, aiškino I. Godma
nis, primena L. Brežnevo doktriną ir 
kitas politines teorijas, kurios buvo 
pretekstu militarinei sovietų agresi
jai.

BRITANIJOS PASISAKYMAS
Didžiosios Britanijos ambasadorius, 

kalbėdamas Europos Bendrijos vardu, 
parėmė Baltijos valstybių susirūpini
mą karinėmis pajėgomis. "Kadangi 
šios valstybės atstatė savo laisvę, mes 
norime joms padėti konsoliduoti savo 
suverenumą ir nepriklausomybę, iš
vystyti efektyvias ir laisvas demokra
tijas su pajėgiomis laisvomis rinkomis 
bei stabiliais ir draugiškais ryšiais su 
kaimynais", tvirtino Didžiosios Brita
nijos atstovas. Buvusių sovietinių 
karinių pajėgų atitraukimas padės 
šiems procesams. Rusija turi išvesti 
savo pajėgas. Dėl to negali būti kalbų. 
Rusija turi laikytis savo pasižadėjimų.

JAV PAREIŠKIMAS
Jungtinių Amerikos Valstijų sena

torius Paul Sarbanes Jungtinių Tautų 
Generalinėje Asamblėjoje pareiškė, 
kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
aneksija buvo "vienas iš liūdniausių 
įvykių jų istorijoje". Jis pabrėžė, kad 
JAV valdžia Baltijos valstybių anek
sijos niekada nepripažino.

"Meino valdžia tiki, kad svetimos 
kariuomenės buvimas Baltijos kraštų 
teritorijoje be jų leidimo, nesutampa 
su Baltijos valstybių suverenumu, 
nepriklausomybe ir naryste tarptauti
nėje bendruomenėje". Amerikos at
stovas toliau sveikino Lietuvos ir 
Rusijos sutartį dėl kariuomenės iš
vedimo grafiko ir panašias sutartis 
sudaryti linkėjo su Latvija ir Estija. 
"Suprantame istorinius ir žmogiškus 
klausimus, kurie komplikuoja ryšius 
tarp Rusijos ir Baltijos valstybių, 
įskaitant rusų ir kitų tautinių 
mažumų teises Baltijos valstybėse", 
aiškino senatorius P. Sarbanes.

VENGRUOS PRIMINIMAS

Iš savo patirties, Vengrija užstojo 
Baltijos valstybes, prilygindama šią 
Baltijos valstybių rezoliuciją, kaip 
nepuolimo pakto gulbės giemę. Visiš
kas sovietų kariuomenės išvedimas

SYDNĖJAUS LIETUVIAI, BURIAVIMO SPORTO ENTUZIASTAI^LAUKIA 
JACHTA "LIETUVA". Nuotraukoje: prie vairo jachtos kapitonas St. 
Kudzevičius. _ Nuotrauka Marijos Atkinson

galų gale užbaigtų imperializmo 
siekius. Prisimindamas, kad 1991 
birželio 30 dieną paskutinis sovietų 
kareivis paliko Vengrijos žemę, Ven
grijos ambasadorius Andre Erdo 
linkėjo Rusijai ir Baltijos valstybėms 
naudoti diplomatinį lankstumą ir 
toleranciją, kad atstatyti pilnus, 
normalius santykius.

DANUA PRITARIA

Kalbėdamas apie Šiaurės šalių 
susirūpinimą dėl kariuomenės išvedi
mo suspendavimo, Danijos ambasado
rius Bent Haakonsen išreiškė viltį, kad 
Rusija toliau vykdys savo įsipareigoji
mus pagal Helsinkio dokumentą. 
"Baltijos kraštų reikalavimas išvesti 
kariuomenę yra teisėtas ir negali būti 
surištas su bet kokiu kitu politinio 
klausimo sprendimu", savo kalboje 
pabrėžė ambasadorius B. Haakonsen. 
Šiaurės šalys supranta praktines, 
socialines ir ekonomines problemas, 
kurias Rusija pergyvena ryšium su 
kariuomenės išvedimu. Užsienio para
ma gali padėti tas problemas išspręsti. 
"Bet tas problemas negalima naudoti 
pretekstu kariuomenei neišvesti", 
baigė Danijos ambasadorius.

RUSUA ATSAKO

Rusijos ambasadorius Jury Voronov 
pažymėjo, kad jo šalis siekia gerų 
kaimyniškų santykių su Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos valstybėmis. Rusi
jos Federacija pasiruošusi padaryti 
viską, kad butų išspręstos šiuo metu 
egzistuojančios tarpusavio santykių 
problemos. Priminė, kad Rusija nuo
sekliai rėmė Baltijos šalių nepriklau
somybės siekius ir teigė, jog Rusija ir 
toliau remia šių valstybių nepriklau
somą ir demokratinį vystymąsi ir mato 
jose partnerius, kuriant naują Europą. 
Po to Rusijos ambasadorius dar 
nusiskundė dėl "rusakalbių skriaudi
mo" Baltijos šalyse ir t. t.

KANADA PASISAKO SAVO, 
AUSTRALUOS IR NZ VARDU

Kanados, Australijos ir Naujosios 
Zelandijos vyriausybių vardu kabėjo 

Kanados ambasadorė Louise Freche
tte. Ambasadorė sovietų kariuomenės 
buvimą Baltijos šalyse pavadino 
"rimta kliūtimi" šių valstybių suvere
numo įtvirtinimui. Šio klausimo tai
kingas sprendimas, pasakė Kanados 
atstovė, yra būtinas regiono ir 
Europos saugumui. Nerimą kelia 
paskutinis Rusijos įsakymas suspen
duoti karinių pajėgų pasitraukimą. 
"Tokie vienašališki veiksmai", pasakė 
ambasadorė, "neatitinka derybų dva
sios ir šalių rodomos geros valios". 
Trijų valstybių vardu ambasadorė L. 
Frechette pasveikino jau pasirašytus 
Lietuvos - Rusijos susitarimus dėl 
kariuomenės pasitraukimo ir ragino 
abi šalis gerbti sutartyse numatytas 
sąlygas ir pasitraukimo grafiką.

IR KITI REMIA BALTUOS ŠALIS

Rusijos kariuomenės atitraukimą 
parėmė Moldovos ambasadorius Tudor 
Pantiru, Kosta Rikos ambasadorius ir 
Afganistano delegacijos vadovas Ra
him Ghafoorzaibei Kroatijos ambasa
dorius dr. Mario Nobilo.

VIENBALSIS PRITARIMAS
Po visų pasisakymų, Generalinės 

Asamblėjos pirmininkas klausė ar 179 
Jungtinių Tautų nariai priima rezoliu
ciją dėl balsavimo. Niekam nepriešta
raujant, Baltijos valstybių rezoliucija 
dėl svetimos kariuomenės išvedimo 
buvo priimta vienbalsiai.

PIRMAS SEIMO POSĖDIS

Pirmąjame naujai išrinkto Seimo 
posėdyje Seimo pirmininku išrinktas 
Algirdas Brazauskas. Už jį balsavo 81 
Seimo narys. Kaip jau buvo pranešta 
praėjusiame "Mūsų Pastogės" nume
ryje, į Seimą išrinkta LDDP (buvusių 
komunistų) 73, socialdemokratų - 8 ir 
Lietuvos lenkų sąjungos - 4 deputa
tai. Be to, į Seimą išrinkti 30 Sąjūdžio, 
17 krikščionių demokratų, 4 tautinin
kų, 2 Centro atstovai bei dr. K. 
Bobelis, 1 Politinių kalinių ir tremti
nių sąjungos atstovas ir 1 nepri
klausomai kandidatavęs atstovas.

Njttelta į 2 paL

1



Pasaulio lietuvių bendruomenės 
pirmininkas Bronius Nainys

lapkričio 16 d., išvyko į Lietuvą 
ir išbus joje iki lapkričio 27 d.

PLB pirmininkas dalyvaus iš Sovie
tų Sąjungos išsilaisvinusių kraštų 
Bendruomenių pirmininkų suvažiavi
me Vilniuje lapkričio 21 d., kur bus 
aptartas tolimesnis bendradarbiavi
mas bei pagalbos programa.

Daug reikalų teks aptarti su 
Kultūros ir švietimo ministerija, ypač 
1994 metais Lietuvoje įvyksiančios 
Dainų šventės programą, organizaci
nius reikalus ir bendradarbiavimą, 
kadangi šią šventę, kurioje bus ir 
tautinių šokių programa, Lietuva ir 
Pasaulio lietuvių bendruomenė orga
nizuoja kartu. Kanadoje jau sudarytas 
programos komitetas, kurio uždaviniu 
bus išeivijos chorų bei tautinių šokių 
grupių pasirodymo paruošimas. Komi
tetui pirmininkauja Juozas Karasiejus. 
Chorų pasiruošimu rūpinsis Dalia 
Viskontienė, šokių - Rita Karazijie
nė. Visus paruošiamuosius darbus 
išeivijoje koordinuos PLB valdybos 
vicepirmininkė kultūrai dr. Vitalija 
Vasaitienė.

Taip pat teks išaiškinti ir Lietuvos 
respublikos muziejui išeivijos nusiųstų 
rodinių bei archyvinės medžiagos 
likimą po šio muziejaus uždarymo.

Paskutiniame savo posėdyje, spalio 
24 d., PLB vaidyba nutarė organizuoti 
Lietuvos kančios istorijos paruošimą, 
istorija apimtų visas lietuvių tautos ir 
Lietuvos valstybės kančias nuo Klai
pėdos atplėšimo iki praėjusių metų 
rugpjūčio, kai Lietuva buvo pripažinta 
nepriklausoma valstybe. Istorijos ra
šymas butų pradėtas, minint Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 75 metų 
sukaktį. PLB valdybos pirmininkas 
Bronius Nainys tarsis su Lietuvos 
istorikais, žurnalistais bei kitais 
profesionalais apie šio milžiniško 
uždavinio įvykdymą.

PLB valdybos pirmininkas taip pat 
aiškinsis apie paskutinėje JA V Lietu
vių bendruomenės tarybos sesijoje jo 
pasiūlytą pastovios pagalbos Lietuvos
našlaitynams planą, kuris jau turėjo

IŠ PLB VEIKLOS

Su Lietuvos Respublikos Kultūros ir 
švietimo ministerija PLB pirmininkas 
aptars pagalbos ir Pietų Amerikos 
lietuviams, stokojantiems lietuvių 
kalbos mokytojų ir medžiagos pagal 
vicepirmininkės Mildos Lenkauskienės 
paruoštą planą, klausimą. Taip pat 
tarsis ir apie Danutės Bindokienės 
knygos " Lietuvių papročiai ir tradici
jos išeivijoje", išleistos JAV lietuvių 
ir anglų kalbomis, perspausdinimą. 
Kaip jau žinoma, pirmoji tos knygos 
laida Lietuvoje buvo persispausdinta 
neatsiklausus nei autorės, nei leidėjo. 
Ši sritis reikalauja aiškesnio aptarimo 
ir susipratimo.

Lietuvos spaudos rūmai pasiūlė 
persispausdinti JAV leidžiamą "Pa
sauli^ lietuvį" ir platinti jį Lietuvoje. 
PLB valdybos pirmininkui teks išsiaiš
kinti šio užmojo sąlygas, teises, 
atsakomybę.

Savaime aišku, kad teks aptarti ir 
daugybę kitų, ypač politinių, bendra
darbiavimo reikalų, atsiradusių po 
rinkimų ir naujos vadovybės suforma
vimo. Greičiausiai, jam teks dalyvauti 
ir pirmojoje Lietuvos Respublikos 
Seimo sesijoje ir tartis su nauja 
vadovybe, jeigu ji bus išrinkta.

Prieš porą mėnesių V iiniuje pradėjo 
veikti PLB vaidybos įstaiga - būstinė. 
Jos vedėjas PLB atstovas Lietuvoje 
dr. Petras Lukoševičius. PLB valdybos 
pirmininkui kartu su vedėju teks 
paruošti įstaigos darbo pianą, etatus, 
tarnautojų samdymą, pareigas, atly
ginimą, įstaigos aprūpinimą technika 
ir medžiagomis.

Daug pasitarimų vyks ir su Lietuvos 
kultūrininkais dėl bendradarbiavimo. 
Ypač planuojamų radijo laidų apie 
išeiviją, skaityklos atidarymą Vilniu
je, kur Lietuvos gyventojai, ypač 
vilniečiai, galės susipažinti su visais 
išeivijos leidiniais ir kita kultūrine 
medžiaga.

PLB įstaiga Vilniuje rūpinsis ir 
išeivių pilietybės, okupanto atimtų 
nuosavybių susigrąžinimo ir turto 
įsigijimo reikalais. Reikės surasti bei 
paruošti šios srities pareigūnus. Bus ir 
kitokių reikalų: giminių paieškojimo, 
paveikesnio ryšio sudarymo, žinių 
perdavimo. Taigi darbo nusimato gana 
daug. Tik reikia laiko ir sveikatos.

Baniutė Kronienė

būtį, pradėtas vykdyti ir JAV LB 
apylinkės dar šiais metais turėjo 
■paruošti kalėdines dovanas joms 
paskirtiems našlaitynams.

LIETUVOS SfiVfilTĖS APŽVALGA
Atkelta iš Į j>sl.

C. Juršėnas tapo Seimo seniūnu. Jo 
pareiškimu, Vyriausybės galva dirbti

LIETUVOS SPAUDOJE

siūloma dabartiniam vicepremjerui 
Bronislavui Lubiui. Aleksandro Abiša
los vyriausybė Algirdui Brazauskui 

įteikė atsistatydinimą, kuris, pagal 
naujai priimtą Konstituciją, eina

Užmūrijo!

Prezidento pareigas. Vyriausybė buvo 
pakviesta tęsti darbą, kol bus sudary
ta nauja. A. Abišalos vadovaujama 
vyriausybė šį pasiūlymą priėmė.

NEAIŠKUMAI DĖL GALUTINĖS 
SEIMO SUDĖTIES

Lietuvos įstatymai numato, kad 
Seimo nariu negali būti asmenys, 
dirbantys kitų kraštų saugumo orga
nizacijoms, kaip pvz. KGB. Ryšium su 
tuo, kilo neaiškumų dėl kelių kandi
datų į Seimą, todėl gana reikšmingas
Vyriausiosios rinkimų komisijos krei
pimasis tuo klausimu į teismą. Nuo 
teismo sprendimo priklausys ar pasi
keis Seimo sudėtis. Pateikiame pilną 
Vyriausiosios rinkimų komisijos 
sprendimo tekstą:
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įžM AUSTRALUOS LIETUVIŲ
DIENOS PROGRAMA Į

Pakartotinai skelbiame AL D'programą. Siūlome išsikirpti ir 
pasilaikyti, o AL D metu galėsite įsigyti pilną Lietuvių dienų ir Sporto 
šventės programą - knygelę.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
Kaip numatoma programoje, beveik visi Lietuvių dienų renginiai 

vyks Bankstowno apylinkėje. Išimtimi tebus tik tautinių šokių šventė, į 
kuri vyks State Sports Centre, Homebush. Nors ši salė taip pat yra 
gema netoli, daug vietos pasistatyti mašinoms, o kad dar labiau - 
paienvinti nuvažiavimą, bus užsakytas specialus autobusas. Autobusas 
išvažiuos nuo Lietuvių namų 6.45 vai. vakare, o šventei pasibaigus, i 
atveš visus pageidaujančius atgal į Lietuvių namus tik už 4 dolerius. j

MOTELIS I

Jeigu dar yra likę pageidaujančių užsisakyti nakvynę, rekomenduo- ?
jame motelį "Greentree Inn.". Motelis arti, patogus ir gražūs J
kambariai, prieinama kaina - 65 doleriai dviem asmenims už vieną E
nakvynę. Kreiptis galite tiesiog į "Greentree Inn.", Crn. Hume J
Highway & Strickland St., Bass Hill, tel. (02) 754 1099, faksas (02) s
754 1278. ALD informacija į

KVII-JŲ AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENŲ PROGRAMA Į
ŠEŠTADIENIS, GR UODŽl O 26D. I

3.00 vai. - ATIDARYMAS. Bankstown Civic Centre. j
7.30 vai. - Ansamblio "Ž VELSĄ" koncertas Bankstown Civic Į

Centre.-;.. f
SEKMADI ENIS. GR UODŽ1 O 27 ID. f 

1.00 vai. - ALD ir SPORTO ŠVENTĖS ATIDARYMO šv. MIŠIOS |
St. Mary's katedroje. • S

3.30 vai. - SPORTO ŠVENTĖS ATIDARYMAS. Condell Park. Ę
8.00 vai. - HARBOUR CRUISE, Jetty Nr.4, Circular Quay. š

RMADI KNIS, G R UO ID Ž1 O 28D. |

9.00 vai. - KULTŪROS TARYBOS POSĖDIS Lietuvių klube. |
1.00 vai. - MENO PARODOS ATIDARYMAS Bankstown Civic 1

Centre. =
2.30 vai. - LITERATŪROS POPIETĖ Bankstown Civic Centre. =
7.30 vai. - TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ State Sports Centre, 1

Homebush. :
- 3

ANTR ADIENIS, GRUODŽI O 29D. =

9.00 vai. - ALB TARYBOS SESIJA Lietuvių klube. 1
9.30 vai. - MOKYTOJŲ KONFERENCIJA Lietuvių klube. f
7.30 vai. - JAUNIMO KONCERTAS Bankstown Civic Centre. =

T REČIAD1ENL S, GRUODŽIO 30 D. |

9.00 vai. - ALB TARYBOS SESIJA Lietuvių klube. f
10.00 vai. - AUSTRALIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS =
, SUSIRINKIMAS Lietuvių klube. E
7.30 vai. - DAINŲ ŠVENTĖ Bankstown Civic Centre. =

K ET VI R T.A INI S, G R U O D Ž I 03 3 D.

3.00 vai. - SPORTO ŠVENTĖS UŽDARYMAS Condell Park.
8.00 vai. - NAUJŲJŲ METŲ BALIUS Bankstown Civic Centre.

MEINO RARODA ATIDARYTA

Sekmadienį, gruodžio 27 d., - 3.00 - 5.00 vai.
Pirmadienį, gruodžio 28 d., - 11.00 - 5.00 vai.
Antradienį, gruodžio 29 d., - 11.00 - 7.00 vai.
Trečiadienį, gruodžio 30 d., - 11.00 - 7.00 vai.

A D R ES AI

St. MARY’S KATEDRA - Crn. Cathedral & College St., Sydney.
BANKSTOWN CIVIC CENTRE - The Mall, Bankstown.
LIETUVIŲ KLUBAS - 16 East Terrace, Bankstown..
STATE SPORTS CENTRE - Australia Ave., Homebiish.
BANKSTOWN BASKETBALL STADIUM - Third Ave., Condell Park.

ATVYKSTA V. LANDSBERGIS
Prieš užbaigiant paruošti šį "Mūsų Pastogės" numerį, gauta žinia 

per ALB Krašto valdybos pirmininką V. Martišių, kad į Lietuvių 
dienas Sydnėjuje atvyksta buv. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis.

Kiek žinoma, V. Landsbergis gruodžio 26 dieną atidarys XVII - 
ąsias Australijos lietuvių dienas.

Plačiau apie tai informuosime sekančiame "Mūsų ^Pastogės" 
numeryje.

. Inf.
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SEIMO RINKIN
Visame pasaulyje nuskambėjo nuo

stabos šauksmas apie rinkimų rezul
tatus Lietuvoje. Lietuvos žmonės, 
taip didvyriškai stoję prieš sovietinius 
tankus, be baimės statę savo gyvybes 
pavojun už Lietuvos laisvę, niekieno 
neverčiami išsirinko Lietuvos komu
nistus, dabar pasivadinusius Demo
kratine darbo partija. Užsienio lietu
viai, lyg apstulbę klausia, kas Įvyko, 
kaip tai galėjo įvykti?

Atsakymo tenka ieškoti priešrinki
minėje darbuotėje, partijų ir grupuo
čių priešrinkiminiuose pažaduose. 
Sąjūdžio, Krikščionių demokratų ir 
Tautininkų blokas kalbėjo apie Lietu
vos nepriklausomybės įtvirtinimą, 
kaip užsitikrinti, kad vėl nepakliūti į 
rytų meškos glėbį.

Komunistų strategija buvo daug 
paprastesnė ir daug sėkmingesnė. Jie 
pasisakė irgi remią nepriklausomybę ir 
iš esmės padarė tris pažadus, būtent:

1. Išsiprašyti iš Rusijos pigesnių 
kainų, ten perkamoms naftai ir 
dujoms.

2. Naujai sutarti su Tarptautinių 
valiutos fondu dėl suteikiamų pasko
lų.

3. Pakelti atlyginimus.
Tik truputį pamąsčius, labai lengva 

įsitikinti, kad tų pažadų įvykdyti 
nepavyks.

Rusijai nėra jokio reikalo Lietuvai 
naftą pardavinėti su nuolaida vien dėl 
to, kad ten žmonės į Seimą išsirinko 
buvusius komunistus. Rusijoje gyveni
mo sąlygos nė kiek ne lengvesnės nei 

LIETUVOS...
Atkelta ii 2

VYR. RINKIMŲ KOMISUOS 
SPRENDIMAS

Vyriausioji rinkimų komisija, iš
reikšdama vieningą nuostatą, kad 
Seimo nariu gali būti tik tas Lietuvos 
pilietis, kurio veikla nebuvo nukreipta 
prieš nepriklausomos Lietuvos atkūri
mą ir kuris nėra bendradarbiavęs su 
Sovietų Sąjungos KGB ar kitomis jos 
specialiomis tarnybomis, nusprendžia:

Perduoti Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiajam Teismui iš Laikinosios 
komisijos Sovietų Sąjungos KGB 
veiklai Lietuvoje tirti gautas žinias 
apie tų Seimo deputatų, bendradar
biavusių su specialiomis Sovietų 
Sąjungos tarnybomis, juridinio fakto 
nustatymui, kurie to fakto nenurodė 
kandidatų anketose ir viešai nepa
skelbė bei nepažymėjo savo rinkimi
niuose plakatuose.

V. Litvinas
Vyriausiosios rinkimų 
komisijos pirmininkas

B. Girdauskas 
Vyriausiosios rinkimų 
komisijos sekretorius 
Vilnius, 1992.11.22.

KAM GRĘSIA PRARASTI SEIMO 
DEPUTATO KĖDĘ?

Lakpričio 25 dienos "Lietuvos 
aido" žiniomis, Vyriausiojoje rinkimų 
komisijoje 131 Seimo narys jau praėjo 
Komisijos KGB veiklai Lietuvoje tirti 
"tiltą". Šešių Seimo narių - Leono 
Aleksionkos, Aleksandro Bendinsko, 
Arvydo Ivaškevičiaus, Česlovo Juršė
no, Vytauto Kanapecko ir Vytauto 
Petkevičiaus - bylos vakar įteiktos 
Aukščiausiojo Teismo pirmininko pa
vaduotojui A. Valiuliui, prašant teis
me paneigti ar patvirtinti juridinius 
faktus dėl šių asmenų bendradar
biavimo su KGB.

Dr. A. Kabailą
Canberra, 1992.11.30

[Ų ATGARSIAI
Lietuvoje - ten jos dar sunkesnės. 
Rusija visus eksportus parduos bran
giau, taip, kaip ir visos kitos pasaulio 
šalys. Pigiau parduodamos tik tos 
prekės, kurių negalima brangiau 
parduoti. Tai ir viskas. Tuo atžvilgiu 
niekas nepasikeis, jei net Jelcino 
vietoje atsisės Ruckojus.

Priešrinkiminės platformos skelbi
muose buvę komunistai skelbėsi, kad 
jie derėsis su Tarptautiniu valiutos 
fondu dėl paskolos sąlygų. Girdi, TVF 
nežinąs, kokios sunkios sąlygos Lietu
voje. Greičiausiai TVF yra gerai 
informuotas apie sąlygas kiekviename 
krašte, kuriam jis ruošiasi suteikti 
kreditus. TVF pagrindinis tikslas - 
sąlygų užtikrinimas, kad skolintojas 
už paskolą galėtų mokėti palūkanas ir 
gal eventualiai paskolą grąžinti. Dėl 
to TVF dažnai reikalauja, kad 
atlyginimai būtų užšaldyti, kad tuo 
pačiu būtų sustabdoma infliacija. Net 

jei buvusiems Lietuvos komunistams ir 
pavyktų išsiprašyti, kad būtų leidžia
ma kelti algas, kas iš to? Paskolos 
geras dalykas tik tada, kai gautas 
kapitalas investuojamas į produkciją, 
kurią galima eksportuoti ir tuo pačiu 
sutelkti lėšas palūkanų ir skolos 
atmokė jimui.

Trečias pažadas, būtent, atlygini
mų pakėlimas, lengvai įvykdomas. 
Paleisk spausdinimo mašinas dirbti 
viršvalandžius, prispausdink "vagno - 
rinių" ir bus už ką aukštesnius 
atlyginimus mokėti. O kas iš to? Juk 
tuoj kainos pakils. O jei valdžia 
uždraus kainų pakėlimą, krautuvės 
bematant vėl ištuštės.

Reikia tik apgailestauti, kad iš 
dešiniosios Santaros, prieš rinkimus 
niekas apie komunistinių pažadų 
apgauiystę veik visai nekalbėjo. 
Nekalbėjo net po pirmojo rinkimų 
rato, kai jau buvo aišku, kad 
komunistai daugiau balsų gavo, negu 
bet kas, įskaitant ir juos pačius, buvo 
galvojęs. Visa priešrinkiminė infor
macija stačiai ignoravo tuos paprastus 
pažadus. Nebuvo pasistengta plačiau 
tuos pažadus panagrinėti ir įrodyti, 
kad jie apgaulingi ir nieko gero 
neatneš. Gi žmonės balsavo ne už 
kilnius principus, o už geresnio, 
šiltenio, sotesnio gyvenimo norą ir 
būtent dabar, tuoj pat.

įdomu, kad jau prasideda tam tikri 
personalinio kulto statymai. Komunis
tai ’ dažnai vadina save įvairiais 
kitokiais vardais. Bet kaip jie save 
nevadintų, jie turi tam tikrų jiems 
visiems be išimties būdingų bruožų. 
Vienas iš jų, tai vadovaujančio 
asmens kultas. Tik po komunistų 
kraštų griuvimo paaiškėjo, kaip ištai
gingai gyveno Rytų Vokietijos, Ru
munijos, netgi Albanijos vadovai. Gi 
šiems liaudies herojams buvo statomi 
paminklai, jie buvo tiesiog garbinami. 
Ir žymieji Lietuvos komunistų vadai 
buvo keliami į aukštybes.

Jau prasidėjo mitų kūrimas ir apie 
naują komunistų - LDDPistų vadovą. 
Girdi, jis užsitarnavęs Lietuvos žmo
nių populiarumą, nes grąžino Vilniaus 
katedrą tikintiesiems. Žinia, nutyli
ma, kad tik Sąjūdžio spaudimo dėka 
Katedra buvo grąžinta. Iš viso to 
grąžinimo nebūtų reikėję, jei Ka
tedra, taip pat ir daug kitų bažnyčių, 
nebūtų buvę okupantų ir kolaborantų 
- komunistų pagrobtos. Tartum smul
kus vagišius, pavogęs iš besimaudan
čio piliečio visus rūbus, pinigus ir 
laikrodį, grąžintų dalį rūbų ir už tai 
būtų paskelbtas beveik herojumi.

Dauguma Lietuvos balsuotojų pa
darė didelę klaidą, už kurią jie dar 
turės brangiai sumokėti. Ir jiems, ir

TRUMPAI 
IŠ VISUR
Rusijos prezidentas Boris Jelcinas, 

bandydamas palenkti į savo pusę 
Arkadijaus Volskio vadovaujamus 
pramonės vadovus, iš ministrų kabi
neto atleido informacijos ministrą 
Michailą Paltoranlną ir panaikino 
valstybės sekretoriaus postą, kurį 
užėmė jo artimas bendradarbis Gena
dijus Burbulis.

G. Burbulis paskirtas prezidento 
patariamosios tarybos pirmininku.

»
Kroatija pasirašė paliaubų sutartį 

su Bosnijos serbų karine vadovybe. 
Kovos tebesitęsia tarp serbų ir 
Bosnijos musulmonų. Jungtinių Tautų 
dvidešimties sunkvežimių vilkstinė su 

' maistu ir antklodėmis praskynė kelią į 
■ 7 mėnesius serbų apsiaustyje laikytą 
Srebrenica miestą, kuriame šiuo metu 
yra apie 70.000 musulmonų, daugu
moje pabėgėlių iš gretimų vietovių.

*
Ukrainiečių inspektoriai susekė, 

kad Južnoukrainsko atominės energi
jos jėgainės tarnautojai išjungia 
automatišką saugumo sistemą, kad 
tokiu būdu būtų gaunama didesnė 
produkcija. Dėl panašaus elgesio 
įvyko ir garsioji Černobylio katastro
fa.

*
Moelln vietovėje, 40 kilometrų į 

rytus nuo Hamburgo, vokiečių ekstre
mistų padegtuose užsieniečių butuose 
žuvo 3 turkės moterys, viena jų - tik 
dešimties metų mergaitė. Wupperta- 
iyje skustagalviai jaunuoliai užmušė 
vyriškį, klaidingai palaikytą žydu. Šio 
ir kitų incidentų įtakoje, Vokietijos 
vyriausybė nusprendė imtis griežtes

Popiežius Lietuvoje bus 3 dienas
Lietuvos Katalikų Bažnyčios infor

macijos centras praneša, kad popie
žius Jonas Paulius II atvyks į Lietuvą 
1993 m. rugsėjo 4 d., o rugsėjo 7 d. 
išvyks į Latviją ir Estiją. Dėl laiko 
stokos šv. Tėvui, matyt, nepavyks 
aplankyti visų vyskupijų. Masines šv. 
Mišias ketinama aukoti Vilniuje ir 
Kryžių kalne, Kaune planuojamas
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AR PRENUMERUOSIME',,LIETUVOS AIDĄ?“
Norintiems užsakyti "Lietuvos ai

dą" 1993 metams, jau pats laikas tai 
padaryti. "Lietuvos aidas" - tai 
naujas Lietuvos dienraštis, nedaug 
bendro teturįs su prieškariniu to 
paties pavadinimo dienraščiu. Pažy
mėtina, kad "Lietuvos aidas" yra 
vienintelis Lietuvos dienraštis, kuris 
neturi "paveldėjęs" iš sovietinių laikų 
"prityrusių" žurnalistų. Ne paslaptis, 
kad sovietinėje sistemoje beveik visi 
diplomatai dirbo su sovietiniu saugu
mu ir didelė dalis žurnalistų taip pat 
atlikinėjo panašias pareigas. Tad 
nestebėtina, kad šiandien visi dien- 

mums kova už Lietuvos laisvę įeina į 
naują ir komplikuotą etapą. Artimoje 
ateityje nebus lengva atskirti pelus 
nuo grūdų, o tai bus ypač svarbu 
galimai greičiau ir efektingiau pada
ryti.

R. Ilgaitis 

Nuoširdžiai užjaučiame mūsų mielą choristę Renatą Čelnienę 
dėl mamytės mirties.

Melbourne "Dainos sambūris"

- "Mūsų Pastogė" Nr.49 1992.12.07 psL3

nių priemonių prieš neonacius. Už
drausta Nacionalistinio fronto or
ganizacija, suimta eilė jos narių, 
užtikti ginklų sandėliai.

*
Vos savaitei prabėgus po Vindsoro 

pilies gaisro, ugnis sunaikino dalį 
istorinės Hofburgo pilies pačiame 
Vienos miesto centre. Gaisro metu 
sudegė Redouten salė, pagarsėjusi 
tarptautinėmis nusiginklavimo konfe
rencijomis, tačiau išgelbėta gretimai 
esanti valstybinė biblioteka bei bal
tieji Vienos ispaniškos jojimo mokyk
los žirgai.

*
Anglijos karalienė Elžbieta II 

pasiūlė mokėti valstybinius pajamų 
mokesčius, tuo nuslopindama vis 
didėjančią monarchijos institucijos 
kritiką Anglijoje. Karališkoji anglų 
šeima nuo mokesčių buvo atleista 
1938 metų susitarimu, mainais už 
valstybei perleistas karališkas nuosa
vybes.

♦
Venesuelos socialdemokratas pre

zidentas Carlos Perez numalšino 
dalies kariuomenės ir karinės aviaci
jos bandymą iš einamų pareigų jį 
nušalinti jėga.

Karinis pučas Venesueloje truko 
porą dienų, lėktuvai atakavo prezi
dento rūmus, žuvo virš 130 žmonių, 
suimta apie 1.300 sukilėlių, daug 
lakūnų pabėgo į Peru teritoriją ir 
pasiprašė politinio prieglobsčio.

*
Smarkios liūtys ir potvyniai Juodka

lnijoje susilpnino kasyklų atliekų 
tvenkinio pylimą. Pylimas vos vos 
laikosi, o jam sugriuvus, milijonai tonų 
nuodingų atliekų prasiveržtų į upių 
sistemą ir užnuodytų visą Dunojaus 
žemupio baseiną. Jungtinių Tautų 
padaliniai skubiai ėmėsi gelbėjimo 
darbų. .................................. r.n___  

popiežiaus susitikimas su jaunimu. 
Galbūt popiežius aplankys Šiluvą ir 
Marijampolę. Rugsėjo 28 d. Lietuvos 
vyskupai patvirtino skaitinius, kurie 
bus skaito mis Jono Pauliaus II 
aukojamų šv. Mišių metu. Pirmosios 
dienos šv. Mišių tema - Krikštas, 
antrosios - Krikšto liudijimas, trečio
sios - Kryžiaus ir aukos dvasia.

"Lietuvos aidas" Nr.227

raščiai, išskyrus "Lietuvos aidą", 
remia kairiąsias jėgas. "Lietuvos 
aidą" 1993 - tiems metams galima 
užsisakyti, atsiunčiant 100 dolerių 
čokį, išrašytą "Lietuvos aidui" šiuo 
adresu: Dr. A. Kabaiia, 26 Jalanga 
Cres., Aranda, ACT 2614.

U žsisakančiūs prašome pranešti 
tikslų savo adresą. Nors 100 dolerių 
yra nemaža suma šiais gana sunkiais 
laikais, tačiau tai daug pigiau nei 
pirkti australiškus dienraščius. Jei 
penkias dienas savaitėje perkamas 
australiškas dienraštis, jis per savaitę 
kainuos 3 dolerius, o per metus 156 
dolerius, taigi žymiau daugiau nei 
lietuviškas dienraštis, oro paštu 
atsiunčiamas Jums į namus. Dabar oro 
paštu laikraštis ateina maždaug per 
10 dienų, tokiu būdu paskutines 
naujienas galima sužinoti tiesiai iš 
Lietuvos.

Dr. A. Kabaiia

i
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i;i:\i>Ri<mi\Ės darbų baruose
kariuomenes Šventes minėjimai
CANBERROJE
Lapkričio 15 dieną canberriškiai 

rimtai, kukliai ir gražiai paminėjo 
Kariuomenės šventę. Visiems susirin
kus prie paminklo Lietuvių namų 
sodelyje, Feliksas Borumas uždegė 
aukurą, "Ramovės" vėliavą įnešė 
Tomas Antanaitis, tautinę - Jūratė 
Grigonytė, o australų Leonas 
Venslovas, B. Minius ir Gliaubertas 
prie paminklo padėjo vainiką. Po 
ramovėnų skyriaus pirmininko L. 
Budzinausko žodžio - tylos minutė ir 
J. Borumo trimitas. Po to trumpą žodį 
tarė ALB Krašto valdybos vicepirmi
ninkas J. Kovalskis ir Canberros 
apylinkės valdybos pirmininkė J. 
Grigonytė. Išnešus vėliavas, visi 
susirinko į Lietuvių namų salę, kur 
paskaitą ir eilėraštį skaitė Vaclovas 
Šimkus. Eilėraščius deklamavo Birutė 
Gružienė ir L. Budzinauskas. Minėji
mas užbaigtas Tautos himnu.

J. G.

MELBOURNE
Kaip ir kiekvienais metais, taip ir 

šiais praeitą sekmadienį Melbourno 
karių veteranų sąjunga "Ramovė" 
surengė įspūdingą Lietuvos kariuome
nės šventės minėjimą.

Jau gerokai prieš vidurdienį į 
Melbourno parapijos bažnyčios kiemą 
rinkosi gražiai uniformuoti Melbourno 
šauliai ir šventiškai pasipuošę buvę 
Lietuvos kariai, o taip pat ir didelė 
tautiečių minia. Visi tvarkingai susė
do į mūsų Šventovės suolus iškilmin
goms pamaldoms. Pirmuose suoluose 
matėme uniformuotus narsiuosius mu
sų svečius Lietuvos buriuotojus, savo 
jachta "Lietuva" spėjusius apiplaukti 
pusę, pasaulio.

Musų gerbiamas klebonas, kun. dr. 
Pr. Dauknys sumaniai šios dienos 
pamaldas pritaikė šventės temai ir tuo 
atidavė didžiulę pagarbą žuvusiems, 
tebeesantiems Lietuvos kariams ir 
mūsų svečiams buriuotojams, savo 
drąsa ir pasiaukojimu visame pasauly
je iškėlusiems Lietuvos vardą ir 
įrodžiusiems, kad dabar, kaip ir 
senovėje, musų maža tauta turi 
didvyrių, kuriais galima didžiuotis. 
Petro Morkūno vadovaujamas, bažny
tinis choras jautriomis giesmėmis dar 
labiau pabrėžė šventišką šios dienos 
nuotaiką.

Iškilmingoms pamaldoms pasibai
gus, visi nuskubėjo į Lietuvių namus, 
kur sporto klubas "Varpas" jau buvo 
užsakęs pietus musų svečiams.

Lygiai 2.30 vai. prasidėjo oficialioji 
ir meninė minėjimo dalis. Koncertinė
je salėje minėjimą vedė "Ramovės" 
valdybos narys Vincas Lazauskas, 
kadangi pirmininkas Vladas Bosikis 
šiuo metu gydomas Austin ligoninėje.

Programos pirmoji dalis buvo pra 
dėta vainiko ir vėliavų įnešimu į 
koplyčią, tai atliko "Ramovės” garbės 
nariai. įneštos tautinė, "Ramovės" ir 
šaulių vėliavos. Šis momentas visam 
minėjimui suteikė dar didesnio kilnu
mo. Programai vesti buvo pakviesta D. 
Antanaitienė, maloniu ir švelniu balsu 
pranešusi apie tolimesnę programos 
eigą. Po invokacijos, apie lietuvius 
karius kalbėjo A. Šimkūnas. Savo 
kalboje jis pabrėžė, kad mes, emi
grantai, taip pat esame savos rūšies 

"Mūsų Pastogė"

TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS! 
- AUSTRALUOS LIETUVIŲ DIENOS
SYDNĖJUJE 26-31.12.1992

Nr.49 1992.32.07 psl.4____________________________

kariai, visą laiką nors ir ne ginklu, bet 
žodžiu ir įvairiais kitais darbais 
kovoję už Lietuvos laisvę. Po to, 
laikantis tradicijos, buvo pasveikinti 
ir pagerbti " Ramovės" nariai, sulaukę 
garbingo amžiaus.

Išnešus vėliavas, pradėta meninė 
minėjimo programos dalis. Buvęs 
ilgametis "Dainos sambūrio" dirigen
tas A. C eina smuiku pagrojo du labai 
gražius muzikinius kūrinius, jam 
pianinu pritarė sūnus Petras Čelna. 
Malonu buvo matyti, kaip muziko 
Čelnos šeimoje vertinama ir mylima 
daina ir muzika. Po to scenos uždangai 
atsiskleidus, išvydome vienintelį Aus
tralijoje kanklių ansamblį. Jo pradi
ninkas, steigėjas ir vedėjas buvęs 
"Čiurlionio" ansamblio dainininkas ir 
kanklininkas Stasys Eimutis, giliai 
pamėgęs kanklių muziką, pats ėmė 
gaminti kankles ir ieškoti norinčių 
išmokti jomis groti. Šiandien ansamb
lyje jau kankliuoja virš dvylikos 
kanklininkų, o jų gabumai visus 
tiesiog stebina. Šiame minėjime S. 
Eimučio kanklininkų ansamblis ne
įprastai ir gražiai atliko dainų junginį 
"Kur bėga Šešupė". Visi labai 
dėmesingai klausėsi kanklių muzikos, 
tai tikrai naujas perlas Australijos 
lietuvių muzikiniame mene. Vėliau, 
kanklininkams pritariant., solistė Bi
rutė Kymantienė nepaprastai gražiai 
padainavo, muzikės Čirienės sukurtą, 
"Raudą? Po to B. Kymantienė su V. 
Zdanium duetu padainavo dainas 
"Gimtinės dangus" ir "Ko vėjai 
pučia". Vargu ar Melbourne šias 
dainas kas galėtų dar geriau ir 
jausmingiau atlikti. Kadangi klausy
tojai ypatingai negailėjo jiems aplo
dismentų, visi buvo pakviesti kartu 
padainuoti dar vieną dainelę. Ją 
dainuojant, išaiškėjo, kad Melbourne 
dar yra labai daug lietuvių, drąsiai 
galinčių papildyti " Dainos sambūrio" 
eiles.

Minėjimas baigtas Tautos himnu.
Leonas Baltrūnas

SYDNĖJUJE
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 

šventė Sydnėjuje buvo paminėta 
lapkričio 22 dieną. Minėjimą ruošė 
LKV sąjungos "Ramovės" Sydnėjaus 
skyrius.

Už žuvusius Lietuvos karius šv. 
Mišias atnašavo kun. P. Martūzas. Ši 
data kaip tik sutapo su perkelta 
Kristaus Karaliaus švente, taigi kun. 

P. Martūzas savo pamoksle kalbėjo 
abiejomis temomis. Ramovėnai pa
maldose dalyvavo su savo skyriaus 
vėliava. Skaitymus atliko pats pirmi
ninkas A. Vinevičius, o aukas nešė 
ramovėnai V. Kondrackas ir J. 
Makūnas. Pamaldose giedojo "Dainos" 
choro giesmininkai, vargonais pritarė 
A. Kramilius.

Po pamaldų minėjimas vyko Lietu
vių namuose. Jį atidarė skyriaus 
pirmininkas A. Vinevičius. įnešus 
vėliavą, šiai dienai skirtą invokaciją 
atliko kun. P. Martūzas. Tylos minute 
pagerbti žuvę ir mirę ramovėnai.

Minėjiman atvykęs Sydnėjaus apy
linkės valdybos pirmininkas V. Juška 
šiltu žodžiu pasveikino ramovėnus, 

suruošusius minėjimą, ir bendruomenės 
narius, jį aplankiusius.

įdomią paskaitą apie strateginę 
Baltijos juros reikšmę skaitė koman- 
deris Rimas Dičiūnas RAN. Šią 
paskaitą būtų įdomu paskaityti ir 
spaudoje.

Savo kūryba šį kartą ramovėnus 
pagerbė niekada nepavargstantis mū
sų poetas J. A. Jūragis. A. Kramilius 
pasidalijo prisiminimais apie savo 
tarnybą gen. P. Plechavičiaus Vieti
nėje rinktinėje per paskutines jos 
gyvavimo dienas. Tai šiurpus netoli
mos mūsų istorijos lapas apie tai, kaip 
vokiečiai atkeršijo lietuviams, nesto
jusiems į vokiečių kariuomenę. Buvo 
sušaudyta net 70 nekaltų vyrų iš trijų 
Vilniaus krašte nuginkluotų batalio
nų.

A. Savickienė padeklamavo eilė
raštį "Kariui", po to kartu su 
dainininkais V. Račkausku,P. Andriu
kaičiu, J. Muščinskienei pritariant 
gitara, padainavo tris kariams skirtas 
dainas.

Prelatas P. Butkus MBE, V. Kon
drackas, J. Makūnas ir P. Sakalauskas 
- Sakas Sydnėjaus skyriaus buvo 
apdovanoti Garbės nario ženklais. 
Specialų įrėmintą sveikinimą 75 - 
mečio proga poetui J. A. Jūragiui už jo 
nuopelnus ir talką ramovėnams įteikė 
pirmininkas A. Vinevičius. Šiam 
darbščiam ir nuoširdžiam musų ben 
druomenės nariui visi sugiedojo "Il
giausių metų!"

Minėjimas baigtas, visiems kartu 
sugiėdant Tautos himną. Aukos šios 
dienos proga buvo renkamos Lietuvos

SPAUDOS SĄJUNGOS SUSIRINKIMAS
Priėmus finansinę "Mūsų Pastogėslietuvių bendruomenės Spaudos 

sąjungos metinis susirinkimas įvyko 
lapkričio 29 uieną Sydnėjaus lietuvių 
namuose. Posėdį atidarė Spaudos 
sąjungos pirmininkas Vytautas Pata
šius ir pakvietė tylos minute pagerbti 
šiais metais mirusius Spaudos sąjungos 
narius. Susirinkimui sekretoriavo Vy
tenis Šliogeris.

Po praeito susirinkimo protokolo 
perskaitymo ir priėmimo, Spaudos 
sąjungos valdybos pirmininkas V. 
Patašius padarė platesnį pranešimą 
apie "Mūsų Pastogės" leidimo padėtį, 
drauge išvardindamas visą eilę lai
kraščio talkininkų - darbuotojų, 
pagrindinius bendradarbius: J. Rūbą, 
dr. A. Kabailą, dr. V. Donielą, A. 
Laukaitį, be atlyginimo atliekančius 
laikraščio finansinio tvarkymo darbą 
A. Dudaitį ir St. Skorulį; V. Jarą ir V. 
Ąugustinavičių, veltui pasirūpinan
čiais adresų ir loterijos bilietų 
išspausdinimu.

Netekus ekspeditorės Daivos Bieri, 
kurį laiką laikraštį ekspedijavo patys 
vaidybos nariai. Jiems talkino Danutė 
Skoruiienė, Albinas Giniunas, Vikto
ras Jaras ir kt.

Pirmininkas taip pat padėkojo dr. V. 
Donieiai už talkininkavimą paskaitų 
skaityme per "Musų Pastogės" popie 
Les; "Linksmiesiems broliams" ir 
"Sutartinei* , atliekantiems popie
čių programas, kurios laikraščiui 
atnešė nemažai paildomų lėšų; Spau
dos sąjungos revizoriui Rimui Milašui, 
visą eilę metų veltui atliekančiam 
revizijas ir Algiui Milašui, taikinan
čiam ataskaitų paruošime.

Metų bėgyje pradėta rūpintis ir 
naujo kompiuterio ir printerio. įsigiji
mu, kadangi senasis toks senas, kad 
sugedus, pataisymui net ir naujų dalių 
jau nebūtų galima gauti. Šiam reikalui' 
įvairiais budais talkina kun. P. 
Martūzas, žinomas kompiuterių entu
ziastas. Jo dėka, žadama gauti labai 
gerą ir pigų kompiuterį - printerį. 
Tačiau naujos įrangos įsigijimui teks 
šauktis ir bendruomenės pagalbos, 
prieš tai apie šį klausimą informuojant 
ALB Krašto Tarybos suvažiavime. 

vaikų invalidų ir našlaičių namams 
(D. Baltutytės fondui).

Sydnėjaus lietuviai liko dėkingi 
programos dalyviams, o pastarieji 
visiems apsilankiusiems ir kartu parė- 
musiems našlaičius Lietuvoje. Minėji
mą vedė skyriaus garbės narys, 
sekretorius A. Kramilius. kor.

HOBARTE
Gražiai Kariuomenės šventę šiais 

•metais pažymėjo ir nedidelė Hobarto 
lietuvių bendruomenė. S. Augustavi- 
čiaus aprašymą apie šią šventę 
spausdinsime sekančiame mūsų lai
kraščio numeryje.

Nuotraukoje: ALB Hobarto apylin
kės pirmininkas Ramūnas Tarvydas ir 
Tasmanijos atstovė į Krašto Tarybos 
suvažiavimądr. Genovaitė Kazokienė 
(beje, dr. G. Kazokienė baigė ruoštis 
daktaratui ir neužilgo grįš į Sydnėjų).

leidimo ataskaitą, pagal Spaudos 
sąjungos įstatus perrinkti du šiais 
metais iš Spaudos sąjungos išeinantys 
vaidybos nariai: V. Patašius ir V. 
Šliogeris.

Baigus oficialią dalį, sekė klausimai 
ir sumanymai. Jų metu kalbėjo visa 
eilė Spaudos sąjungos narių. Pasisaky
mų būta įvairių: redaktorius prašė 
laikraštį padidinti dviem lapais. Toks 
prašymas, esant taip labai netvirtai 
"Mūsų Pastogės" finansinei padėčiai, 
buvo sutiktas tiktai šypsenomis ir 
nedaugiau...

L. Cox klausė, kada laikraštyje bus 
įvestas vienas puslapis anglų kalba, 
kad laikraščiu galėtų daugiau domėtis 
ir jaunieji.

A. Laukaitis spaudos darbe, Spau
dos sąjungos narių tarpe pasigedo 
jaunimo, kurių balsus išgirstame tik 
prieš Jaunimo kongresus, bekaupiant 
lėšas... Jie, A. Laukaičio nuomone, 
galėtų laikraštyje taip pat turėti savo 
skyrelį.

Dr. R.. Zakarevičius išsakė mintį, 
jog būtų galima "Musų Pastogėje" 
pateikti daugiau žinių apie Lietuvą 
anglų kalba. Tokie straipsniai būtų 
reikalingi parlamentarams ir daugeliui 
kitų žmonių, besidominčių Lietuva, 
tačiau neskaitančių lietuviškai.

V. Šliogeris iškėlė mintį, kad 
tautiečiai,gaunantys spaudą iš Lietu
vos ir ją perskaitę, galėtų oro paštu 
persiųsti "Musų Pastogei", kadangi ji 
pati nėra pajėgi tiek spaudos iš 
Lietuvos užsisakyti.

A. Laukaitis ir visa eilė kitų 
Spaudos sąjungos narių pasisakė už 
objektyvų žinių iš Lietuvos perdavi
mą. Dabar jį jos perduodamos 
daugiausiai iš "Lietuvos aido", o tai 
ne visada suteikia pilną Lietuvos 
gyvenimo ir įvykių vaizdą. Buvo taip 
pat nemažai pasisakyta dėl "gryno
sios" lietuvių kalbos vartojimo, kas 
atbaidą dalį vyresnio amžiaus skaity
tojų./

Susirinkimas baigtas B. Barkaus 
išreiškta padėka Spaudos sąjungos 
nariams už metų bėgyje įdėtą darbą.

B. Ž.__________ ___
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Pažintis
Tokiu pavadinimu spalio 3 dienos 

"Kauno dienoje" išspausdintas inter
viu su poete Aldona Veščiūnaite - 
Janavičiene. Pradžioje pastebima, kad 
"poetė ir gyvenime ir kūryboje yra 
mažakalbė". Ir tai tikra tiesa - 
išvertus "Lietuviškąją enciklopediją" 
ir kitus pagalbinius šaltinius, žinių 
apie Aldoną Veščiunaitę - Janavičie
nę tikrai negausu.

Poetė šių metų rugsėjo - spalio 
mėnesiais lankėsi tėvynėje, kur ji 
susitiko su Lietuvos rašytojais, Kauno 
studentėmis, studijuojančiomis išeivi
jos literatūrą ir kt. Spalio 2 dieną 
Kaune suruoštame susitikime ją pri
statė prof. Živilė Gimbutaitė. Spalio 8 
dieną susitikimas vyko Vilniaus rašy
tojų klube, jį vedė literatūros kritikas 
Ričardas Pakalniškis. Susitikimo metu 
poetei teko susipažinti su visa eile 
Lietuvos rašytojų, skaityta ir aptarta 
jos poezija.

Savo laiške, rašytame "Mūsų Pasto
gei", poetė džiaugiasi savo viešnage 
gimtinėje: "Lankiausi gimtąjame Aly
tuje - nuo aukšto šlaito žvelgiau į tolį 
nuvingiuojantį Nemuną, apvaikščiojau 
buvusią Alytaus gimnaziją, miestą 
supančius pušynus, bekintančią miesto 
architektūrą. (...)

Lankiausi Kernavėje, . ten vyko 
archeologiniai kasinėjimai, slėnyje - 
buvęs miestas. Nuostabūs vaizdai nuo 
piliakalnių. Garsusis Neries vingis. 
Viskas dvelkia nuostabia praeiti- 
mi.(...)

Lankiausi Klaipėdoje, Palangoje. 
Pirmą kartą stovėjau ant Baltijos jūros 
kranto, gėrėjausi pajūrio smėlio kopų 
baltumu".

Dvi poetės kūrybos knygos ir su 
jomis susijusi medžiaga (rankraščiai, 
nuotraukos, atsiliepimai spaudoje) 
išstatyta Maironio muziejuje Kaune. 
Poetės kūryba buvo ir anksčiau 
publikuota Lietuvoje - knygoje "Poe
zijos pavasaris 88" su poetės Juditos 
Vaičiūnaitės introdukcija ir kt.

Tačiau grįžkime prie interviu su 
poete "Kauno dienoje":

"Gyvenate toli nuo Lietuvos. Jūsų 
kūryba taip pat beveik nebuvo 
publikuota musų periodikoje. Papasa
kokite apie save.

- įsikūrėme Australijoje seniai - 
laivu ten atplaukę 1950 - alsiais. 
Atsidūrėme tame tolimame kontinen
te - milžiniškoje saloje, apsuptoje 
neperžengiamų vandenynų, be galo 
toli nuo visko, kas supo vaikystėje ir 
jaunystėje. Šis atitrūkimas nuo Euro
pos, nuo aplinkos, kur dar tik pradėjo 
formuotis mano literatūriniai polinkiai 
(mano palaipsnis atitrūkimas nuo 
tapybos, grafikos - buvau jau Vokie
tijoje, Freiburge, baigusi L'Ecole dės 
Arts et Metiers) sukėlė didelius mano 
vidinius pasikeitimus. Nors dar daly
vavau su savo tapybos ir grafikos 
darbais reikšmingoje to meto parodoje 
Syanėjuje, draugai ir draugės - 
skulptoriai, tapytojai, grafikai - 
savotiškai susvetimėjo.

Staiga atsirado kūrybinė būtinybė 
susirasti gyvą pokalbį jau visai kitame 
galimybių lauke. Pradėjau rašyti, 
siųsti savo eilėraščius į "Metmenis". 
Ten spietėsi elitas, žmonės, sugebą 
originaliai reikšti savo mintis, kūry
biškai išradingi.

- Dvi Jūsų poezijos knygas išleido 
A. Mackaus knygų leidimo fondas 
Čikagoje. Kur - Amerikoje ar 
Australijoje - turite gausesnį skaity
tojų būrį?

- Mano poezijos skaitytojai - 
drįsčiau sakyti "Metmenų", "Akira
čių" skaitytojas, gal vienas kitas yra 
Australijoje, pačioje Lietuvoje. Nors

su poete
dažnai buvau kviečiama dalyvauti 
literatūros popietėse, gana populia
riose septintame - aštuntame dešimt
mečiuose, pastaraisiais metais tokie 
vakarai smarkiai retėja.

- Kokie poetai Jums, Jūsų kūrybai 
artimiausi?

- Turbūt nesuklysiu ir vėl akcen
tuodama "Metmenyse" besireiškian
čius ankstesniuosius ir dabartinius 
autorius ir kitus savaip prabylančius. 
Paminėsiu: A. Nyka - Niliūnas, H. 
Nagys, H. Radauskas, T. Venclova, J. 
Mekas, V. Mačernis, K. Bradūnas, taip 
pat moteriškieji balsai: Liūne Sutema, 
Ž. Bilaišytė. Lietuvoje gyvenantieji: 
J. Vaičiūnaitė, S. Geda, M. Martinai
tis, Just. Marcinkevičius ir nemažai

NE PRIEVARTOS, BET MEILES REIKALINGA
(ADVENTINES MINTYS)

Ruošiamės švęsti krikščionybės 
2000 metų jubiliejų. Krikščionybė 
pasižymėjo ne vien tik kaip universali 
religija, bet dar labiau kaip pažangi 
kultūra, žmonijai atnešusi daug švie
sos. Deja, šiandien mes ją matome 
patekus į sunkią moralinę krizę, 
netekusią vidinės jėgos kovoti ir 
aukotis už kilnius krikščioniškus 
idealus. Kas atsitiko su krikščionybe, 
kad ji taip suskilo į daugybę konfesijų, 
tarp savęs kovojančių dėl teologinių 
doktrinų, dėl socialinių postulatų, dėl 
formulės, kad du plius du yra keturi, o 
ne penki, kaip dažnai yra teologijoje. 
Šiandien toji krizė privedė krikščio
nybę prie subedievėjimo. Šiandien 
krikščionybė laikosi dėka senų tradi
cijų ir kapitalų, suteiktų į nekilnoja
mą turtą. Tad kokia jos ateitis, kas 
privedė prie šiandieninės padėties. 
Jeigu krikščionybė nesugebės atskirti 
pelus nuo grudų, jos ateitis liūdna... 
Jei krikščioniškoji teologija nesugebės 
atskirti Gerosios naujienos principų, 
Kristaus mokslo tiesų nuo Seno 
įstatymo mitų, jei neatpažins Kris
taus apreikšto Dievo Tėvo, o garbins 
kerštingą, piktą, pavydų Abraomo, 
Izaoko, Jokūbo - Izraelio Dievą, tai 
niekas negalės pasikeisti nei Bažny
čioje, nei pasaulyje, nes mes tebeesa- 
me pagonys, Kristus pas mus dar 
neatėjo. Tai, ką mes vadiname 
krikščionybe, tebėra veidmainystė. 
Nuo IV a. pradžios krikščionybė 
nuslydo nuo savo tikrojo kelio, 
tapdama Romos Katalikų Bažnyčia. 
Tačiau apie tai nekalbėsime - laiko 
daug užimtų, o mums svarbu kitas 
klausimas, būtent: ko Dievas iš 
žmonijos nori?

Juk, jeigu Dievas sutvėrė pasaulį ir 
žmogų, tai jis tą padarė ne kaip 
žaisliuką sau pažaisti, nuobodžias 
valandas praleisti. Jis turėjo turėti 
rimtą tikslą ir rimtą planą, kaip tą 

jaunesniųjų, gausiai savais eilėraš
čiais užpildančių literatūrai skirtus 
puslapius.

- Dėstote lituanistinėje mokykloje, 
rašote straipsnius Australijos lietuvių 
laikraščiuose. Kaip surandate laiko ir 
energijos?

- Dirbu, ir tiek. Darbas gana 
malonus - mėgstu dirbti su jaunais 
žmonėmis jų formavimosi metais, 
mėgstu sekti jų dar tik beryškėjančius 
pomėgius, polinkius, jų žvilgsnis 
ateičiai svarbus man. Jaučiuosi stimu
liuojama, kartais net inspiruojama. 
Darbas džiuginantis tuo, kad Austra
lijos švietimo ministerija respektuoja, 
pripažįsta lietuvių kalbos reikšmę 
multikultūrinėje Australijos visuome
nėje. Lietuvių kalba gimnazijoje yra 
lygiateisė su visais kitais dėstomais 
dalykais. Mokytojai yra apmokami. 
Esu, tiesa, vienintelė mokytoja Syd- 
nėjuje, nėra su kuo pasitarti, pasida
lyti problemomis. Lietuvių kalbos 
komisija yra Pietų Australijoje, Ade
laidėje, už tūkstančių mylių.

- Kokie Jūsų kūrybiniai planai? Ko 
tikitės iš šios kelionės po Lietuvą?

- Rašau ir nematau kitos išeities. 
Tikiuosi, kad paskutinieji trys mano 
eilėraščiai, išsiųsti į "Metmenis", bus 
atspausdinti. Žinau, kokia didelė 
atsakomybė skaitytojui. Netikrumas, 
pažįstamas turbūt visiems rimtes
niems autoriams, lydi ir mane. Po 
truputį renkasi medžiaga ir trečiai 
mano poezijos knygai. Kaip ją 
pavadinti? Kur ieškoti iliustratoriaus?

Čia norėjau susitikti su rašytojais, 
pasiklausyti jų pašnekėsiu, net ir 
aštraus ginčo, pajusti mūsų turtingos 
kalbos gyvybingumą".

(Kalbėjosi Dalia Kuizinienė.)

savo norą įgyvendinti. Manau nesu
klysiu taip sakydamas, ir teologai man 
neprieštaraus. Pagal Kristų, Dievas 
yra visos žmonijos Tėvas. Taigi ko gali 
norėti Tėvas iš savo vaikų? į tokį 
klausimą kiekvienas lengvai atsakys: 
meilės ir panašumo į save. Tai yra 
didžiausias visų tėvų noras ir tai yra 
giliai natūralūs reiškinys. Taigi Dievas 
nori meilės iš savo vaikų, nori, kad 
grįžtų į jo namus tobuli, panašūs į Jį, 
savo tėvą. Bet, kaip žmonės gali 
mylėti Dievą, jo nematydami? Jei aš jo 
nepažįstu ir nežinau, kiek Jis man 
geras, mylėti neįmanoma. Čia pagal
bon ateina Kristus ir paaiškina: 
mylėdamas artimą, myli Dievą - "ką 
padarėte vienam iš mažiausių mano 
brolių, man padarėte" (Mt 25,40). 
Taigi pats Kristus jaučiasi broliu 
vienoje šeimoje su visa žmonija. Tai ir 
yra esminis Krikščionybės principas - 
Dievas yra visos žmonijos Tėvas, o 
Kristus - jo sūnus. Logiška, kad jis yra 
ir mūsų brolis, o mes visi esame Jo 
Amžinojo Dievo Tėvo vaikai, sudaro
me dievišką šeimą. Tarp Kristaus ir 
mūsų, žemės kelionėje esančių, skir
tumas yra tas, kad jis tobulas, o mes 
tik tobulumo siekiantys jo broliai. Štai 
kokia yra Dievo plano prasmė ir mūsų 
pašaukimo tikslas. Kristus visa tai 
atskleidė savo Gerąja naujiena pakly- 
dusiems broliams pagonims, ir pats 
numirė ant kryžiaus, tą tiesą liudyda
mas. Čia, kaip matome, nėra jokio 
prieštaravimo, kad Dievas yra visos 
žmonijos Tėvas ir, kad Kristus yra 
Dievo Tėvo Sūnus, mūsų brolis. Tik 
Kristaus apreiškimas su aštuoniais 
palaiminimais yra Gerosios naujienos 
esmės principas, kurį pirmieji krikš
čionys stengėsi suprasti ir įgyvendinti. 
Kristus nekalbėjo nei apie pasaulio 
sutvėrimą, nei apie danguje kilusį 
angelų sukilimą, nei apie Adomo ir 
Ievos prakeikimą, nei apie Dievo

Dienos pažymėtos 
išvy kiniais
Aldona Vesčiūnaitė-Janavičienė

Melancholiškas miestas lėtai 
iš miglos keliasi 
ir atsisukęs jūron klausosi 
visais neaprėžtais langais 
vakar ilgai 
švilpynės skverbėsi iš tolimų 
pakrančių, 
išblukęs apsiaustas tebedengė 
pečius, '
tamsiuose tonuose aidėjo 

nueinančiojo 
žingsniai, 
kartojami ištįsę žodžiai.

Neatspėti. 
Neišgirsti.
Šviesus rytinis pakraštys: 
Simfoninė poema 

iškeliaujančiam.
Gražioji nimfa plaikstosi 

bangoj 
nenori pasitraukti į gilumas. 
Ją traukte traukia žmogiškoji 
drama, 
likimas neatspėjamas 

žmogaus: 
kur lenksis 
kur palinks 
Kuo pažymėtas jojo kelias? 
Kuo įsirėš į laiko audinį? 
Gal atsidusdamas? 
Gal nenorom?
Kai dienos pažymėtos 

išvykimais.

rūstybę ir mirtiną nuodėmę, nei apie 
tų nuodėmių atpirkimą ir išganymą. 
Jis kalbėjo apie socialinį ir moralinį- 
žmonijos santvarkos pakitimo reikalą 
- apie Dievo karalystės įgyvendinimo 
būtinumą žemėje ir Dievo Tėvo meilę 
visai žmonijai. Krikščionybę kitaip 
suprato apaštalas Paulius, jis buvo 
talentingas ir mokytas fariziejus, 
Kristaus persekiotojas. Kristui mirus, 
krikščionybė sėkimingai plito po 
pirmųjų Sekminių, kuriose Petras 
primygtinai ragino minią: "Gelbėkitės 
iš šitos iškrypusios padermės!" (Apd 
2,40). Kas gi toji iškrypusi padermė? 
Aišku, kad žydai, kurie Kristų 
nukankino. Paulius tą viską gerai 
žinojo ir, matyt, ilgai svarstė, kol 
gavo apšvietimą, jodamas į Damaską 
persekioti krikščionis. Ar iš tiesų 
Paulius buvo stebuklo ištiktas, ar pats 
apsisprendė už Kristų, naują idėją 
sukūręs, to, žinoma, niekas nepasakys. 
Tačiau šiandien mes galime pasakyti, 
kad jei krikščionybė tapo antruoju 
Izraeliu, tai yra jo nuopelnas, jo dėka 
kūrėsi krikščionių bendrijos. Šv. Jono 
evangelija ir apreiškimas Pauliaus 
idėją sutvirtino ir užbaigė nepajudi
namomis dogmomis. Krikščionybė 
sklido Kritaus idealais sužavėta, 
niekas nesigilino į jos teologines 
tiesas, užteko vienų idėjų ir tvirto 
moralinio pagrindo. Tą pastebėjo 
Romos politikai, ir, norėdami sutvir
tinti Romos imperijos pagrindus, 
nusižiūrėjo į greitai kylančią krikščio
nybę. Tada Romos imperatorius 
Konstantinas D. IV amžiaus pradžioje 
ir pasodino Romos katalikų popiežius 
į vyriausio dievo Jupiterio sostą. Nuo 
tada krikščionybė pakito turiniu tr 
dvasia. Romos politikai, su gnostikų 
literatūros (Jono evangelija ir apreiš
kimu) ir Pauliaus teologijos pagalba, 
kodifikavo naują įstatymą, vadinamą

Nukelta įi? psL
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jgSPORTAS
SPORTO ŠVENTĖ SYDNĖJUJE

Šių metų Lietuvių dienos ir 42 - oji 
Sporto šventė jau Čia pat. Iki šiol 
neužsiregistrave sporto klubai ir 
nesumokėjusieji ALFAS mokesčio, 
prašomi tai padaryti nedelsiant. Visi 
šventės renginių pasiruošimai jau 
baigti ir Sydnėjaus lietuvių sporto 
klubas "Kovas" laukia atvykstančių 
sportininkų. Turėjo atvykti Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto krep
šininkai, tačiau dėl finansinių sunku
mų jie nebeatvyks lygiai taip pat, kaip 
ir sportininkai iš Los Angeles. I. 
Marčiulionienės vadovaujamos krepšį-. 
ninkės neatvyks, kadangi net dvi 
komandos narės neseniai ištekėjo ir 
medaus mėnesį nusprendė praleisti

SPORTO NAUJIENOS
POLITIKA ĮTRAUKIAMA Į 

SPORTĄ
Jau gana ilgas laikas, kai. politiniai 

kraštai, vienas su kitu atsiskaitydami, 
įtraukiami ir į sportinį gyvenimą. 
Didysis griovimas buvo prasidėjęs ir 
Šiame gyvenime. Pasaulyje jau žino 
mas "Žalgirio" klubas, nors ir sunkiai 
apgriautas, išsilaikė; "Gintaro''k]ubas, 
anksčiau buvęs Profesinių sąjungų, 
išformuotas; Vilniaus "Žalgirio" sta
dionas, pats didžiausias ir geriausias, 
tik per plauką netapo turgumi, tas 
pats vos neatsitiko ir su Alytaus 
sporto stadionu, esančiu kurortiniame 
pušyne. Jis tik paskutiniu laiku liko 
išgelbėtas nuo pardavimo mafijai; 
-tdkiefpati padėtis ir su Alytaus sporto 
rūmais. Daugelis sporto bazių ir 
sporto mokyklų Lietuvoje jau likvi
duotos, perdavus jas savivaldybėms ir 
privatiems asmenims, jos bankrutavo 
ar užsidarė. Tačiau paskutiniu metu, 
pamačius, kad viskas, kaip ir žemės 
ūkis, baigiama sugriauti, kilo sporti
ninkų ir sporto mylėtojų pasipriešini
mas, tokiu budu griovimas buvo 
gerokai pristabdytas.

Panašiai atsitiko ir tarp individualių 
sportininkų. Štai Lietuvos lengvosios 
atletikos sąjungos prezidentas V. 
Vilimas, nesutaria su pirmuoju aukso 
medalio laimėtoju R. Ubartu. Jo netgi 
nenorėta leisti į olimpiadą, o grįžus 
namo, jis buvo apkaltintas neteisėtu 
aukso medalio gavimu, kadangi R. 
Ubartas, kaip ir atletai D. Ubrikienė 
ir D. Plungė, nedalyvavo priešolimpi- 
niame dopingo patikrinime, dėl ko 
pastarieji du nebuvo priimti į olimpinę 
rinktinę, tačiau tai nebuvo pritaikyta 
R. Ubartui. V. Vilimas pareiškė, jog 
R. Ubarto medalis neva yra "nešva
rus". į apkaltinimą netruko atsiliepti 
ne tik didžioji sporto vadovų dalis, 
pačių sportininkų, bet ir įtakingi 
Lietuvos žmonės, spaudoje viešai 
puolę apkaltinusį čempioną. V. Vili
mui per spaudą buvo pareikšta, jog 
olimpinio čempiono garbė yra ir 
Lietuvos garbė, o toks čempiono ir jo 
šeimos juodinimas, besitęsiantis jau 
ilgoką laiką, turi būti sustabdytas.

įdomus pasisakymas apie mums jau 
pažįstamą, Australijoje viešėjusią 
žurnalistę Romą Griniūtę - Grinber
gienę išspausdintas "Respublikoje". 
Žurnalistė yra dirbusi sporto laikraš
čio "Vytis" vyriausia redaktore, kuris 
dėl mažo skaitytojų skaičiaus nuo 
gruodžio mėn. užsidarė. Laikraštyje 
"Vytis" ne kartą užgaunančiai buvo 
"Mūsų Pastogė" Nr.49 1992.12.07 psl.6

kur nors labiau romantiškoje vietoje 
negu krepšinio aikštelė.

Iš Lietuvos atvyks tik Lietuvos 
tinklinio federacijos viceprezidentas 
Algirdas Balcevičius. Jis taip pat yra 
tarptautinės klasės teisėjas ir galės 
mums talkinti tinklinio varžybose. 
Kartu atvyksta žinoma sporto žurna
listė Marytė Marcinkevičiūtė, kuri 
Lietuvos spaudai žada aprašyti Lietu
vių dienas ir Sporto švente.

Sportininkai, pageidaujantys daly
vauti Naujųjų metų sutikime, prašomi 
per savo klubus užsisakyti vietas, iš 
anksto už tai susimokant.

Ant. Laukaitis

pasisakoma prieš redaktorei nepriim
tinus asmenis ir sporto veikėjus, jie ne 
kartą buvo vadinami negražiais žo
džiais ir vykdomas sportinio gyvenimo 
kiršinimas. V. Vilimas apie R. 
Griniūtę - Grinbęrgienę rašo: "Ap
skritai apie "Vytyje" rašančią žurna
listę Romą Grinbergienę, tiksliau apie 
visą jos karjerą, reikėtų pakalbėti 
atskirai. Ji labai mėgsta prikaišioti 
savo priešams biografijas. Tai gal 
vertėtų jai pačiai prisiminti, kaip su 
pasididžiavimu "Sporto" laikraštyje : 
rašė apie Leonidą Brežnevą, Molėtų 
rajono komunistų partijos sekretorę, 
kaip, grįžusiam iš Šveicarijos sporti
ninkui, papasakojus apie gražų "ano 
pasaulio" gyvenimą, pareiškusi, kad 
jis nėra patriotas ir kompromituoja 
socialistinį gyvenimo būdą. Apskritai 
Grinbergų šeima ir socializmo laikais, 
ir dabar nori būti pirma. Bet gal 
užteks jiems kiršinti federacijas ir 
sportininkus, gal užteks turėti "šei
myninį rangą" Lietuvos tautiniame 
olimpiniame komitete. Juk yra ir 
kantrybės ribos".

A. SABONIO KREPŠINIO 
MOKYKLA

Jau seniai girdėjome ir žinome, kad 
Vilniuje Šarūnas Marčiulionis yra 
įsteigęs jo vardo vaikų krepšinio 
mokyklą. į šios mokyklos atidarymą 
šių metų rudenį, beje, iš Amerikos 
buvo atvykęs ir pats Šarūnas. Tada jis, 
lipdamas laiptais, susilaužė koją. 
Grįžus į Ameriką, koja jau baigia 
sugyti ir krepšininkas pamažu pradeda 
vis daugiau treniruotis savo profesio
nalų komandoje.

Kaune atsidarė dar viena vaikų 
krepšinio mokykla. Ją finansuoja ir 
remia žinomas Lietuvos krepšininkas 
Arvydas Sabonis. Praeitą vasarą 
Arvydas buvo išrinktas garsiojo Kau
no krepšinio klubo "Žalgirio" prezi
dentu, jį Arvydas taip pat remia 
fiansiniai ir padeda spręsti kitas klubo 
problemas. įsteigus vaikų krepšinio 
mokyklą, Arvydas Sabonis nepriešta
ravo, kad ji būtų pavadinta jo vardu, 
nors šiaip Arvydas labai nemėgsta 
tuščių reklamų ir gyrimo. Kauno 
Arvydo Sabonio vardo vaikų krepšinio 
mokykla veikia jau nuo rugsėjo 
mėnesio, jos vadovu dirba R. Šaiūga, 
vaikus treniruoja R. Burneckas ir A. 
Žukauskas. į mokyklą priimami 9-12 
metų amžiaus vaikai. Norinčių treni
ruotis buvo labai daug, tik visus 
priimti nebuvo įmanoma. Vaikai 
mokomi " Žalgirio" sporto salėje, o be 

jos nuomojamos dar trys atskiros 
salės.

PAGERBTAS A. POVILIŪNAS
Lapkričio viduryje Akapulkos mies

te, Meksikoje, vyko pasaulio Tautinių 
olimpinių komitetų vadovų suvažia
vimas. Jame Lietuvos tautinį olimpinį 
komitetą atstovavo jo prezidentas A. 
Poviliūnas ir J. Grinbergas. Susitikime 
buvo aptarti visi olimpiniai reikalai. 
Viename Europos olimpinių komitetų 
vadovų posėdyje, Pasaulio olimpinio 
komiteto prezidento Jacques Rogge 
pasiulymu ir rekomendacija, buvo 
pasiūlyta, kad A. Poviliūnas būtų 
išrinktas Europos atstovu Olimpinių 
sporto įrengimų komisijoje. Šis pasiū
lymas buvo priimtas. Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto prezidentas Artū
ras Poviliūnas tapo pirmuoju iš 
Baltijos valstybių ir Nepriklausomų 
valstybių sąjungos (buv. Sovietų 
Sąjungos) vadovų tarpo Pasaulio 
olimpinių komitetų asociacijos 
(ANOC) nariu. Jis pakeitė Vengrijos 
olimpinio komiteto vadovą, buvusį 
fechtavimosi čempioną P. Schmitt, 
kuris paskirtas Vengrijos ambasado
riumi Ispanijoje. Meksikoje taip pat 
buvo plačiai aptartas artimesnis 
balsavimas su kitomis olimpinėmis 
valstybėmis ir netrukus bus pasirašy
tos bendrinės ir dvišalės bendravimo 
sutartys, įskaitant ir Rusijos olimpinį 
komitetą. į Vilnių A. Poviliūnas grįžo 
su 32.000 dolerių čekiu, kuris buvo 
įduotas Lietuvos tautiniam olimpiniam 
komitetui , kaip parama Lietuvos 
olimpiniam judėjimui.

LIETUVOS SPORTINIAI ŠOKIAI
Lapkričio viduryje Vilniuje pasibai

gė Lietuvos sportinių šokių jaunių 
pirmenybės. Jas, skirtingai nuo kitų 
varžybų, stebėjo gana didelis žiūrovų 

; skaičius. Šešiolikos metų grupėje 
laimėjo Vilniaus šokių klubo"Ratuto" 
šokėjai Eglė Visockaitė ir Marius 
Germanavičius, kurie tik prieš mėnesį 
Panevėžyje laimėjo standartinių šokių 
pirmenybes, o dabar geriausiai pasiro
dė Lotynų Amerikos šokiuose. Šiais 
metais jie taip pat išsikovojo Prancū
zijos atviro čempionato savo amžiaus 
grupės abiejų programų nugalėtojų 
vardus. Belgijoje tarp 19 metų 
amžiaus šokėjų Eglė ir Marius buvo 
antri. Vilniaus pirmenybėse, iki 14 
metų amžiaus grupėje, nugalėtojais 
tapo taip pat Vilniaus šokių klubo 
"Vijūnėlis” šokėjai GretaPoliuškina ir 
Vytautas Eidukaitis. Šiuo metu Lietu
voje yra 20 sportinių šokių klubų ir 
Lietuvos šokėjai turi labai gerą 
reputaciją užsienyje, todėl jie gana 
lažnai kviečiami dalyvauti tarptauti
nėse varžybose.

GOLFAS Į OLIMPIADĄ 
NEĮTRAUKIAMAS

Olimpinių komitetų vadovų pasita
rime Meksikoje buvo pasiūlyta, kad į 
sekančią vasaros žaidynių olimpiadą 
Atlantos mieste 1996 metais butų 
įtrauktos ir golfo žaidynės. Tai siūlė 
amerikiečiai. Tačiau dauguma olimpi
nių komitetų vadovų tokiam pasiūly
mui nepritaria ir Tarptautinio olimpi
nio komiteto viceprezidentas, aus
tralas K. Gosper šią idėją ketina 
boikotuoti, griežtai motyvuodamas 
tuo, jog ši sporto šaka neina koja 
kojon su olimpiniu judėjimu. Iki šiol 
golfas jau du kartus buvo įtrauktas į 
olimpines žaidynes - 1900 metais 
antrose žaidynėse Paryžiuje, kur 
dalyvavo tik 6 moterys ir 24 vyrai iš 
keturių valstybių, ir antrą kartą - po 
keturių metų St. Louis, Amerikoje, 
kur dalyvavo tik 24 amerikiečiai ir 
kanadiečiai. Iki šiol nėra net tarptau-

Australijos laivyno karininkas A. 
Dičiūnasir jachtos "Lietuva" kapito
nas St. Rudzevičius ant jachtos denio.

Jachta "Lietuva", apsilankiusi Mel
bourne ir Adelaidėje, gruodžio 3 dieną 
išplaukia į Perthą.

Nuotrauka Marijos Atkinson 
tinės golfo federacijos, kas priešta
rauja olimpiniam judėjimui

R. KURTINAITIS Į AUSTRALIJĄ

Remiantis paskutinėmis iš Lietuvos 
gautomis žiniomis, vienas iš geriausių . 
Lietuvos krepšinio žaidėjų Rimas 
Kurtinaitis pasirašė sutartį su naujai 
įsisteigusia profesionalų lygos krepši
nio "Townsville Sun" komanda. Sutar
tis pasirašyta dviem metams. Ji buvo 
derinama kone mėnesį, kadangi pra
džioje jon nebuvo įtraukta visa eilė 
darytų pažadų. Kaip praneša žinių 
agentūra AP, apie sutartyje pasirašy
tą sumą nieko nesakoma, kadangi tai 
komercinė paslaptis. Australijon R. 
Kurtinaitis atskrenda po Naujų metų. 
Dėl šios sutarties jis negalėjo vykti į 
Ameriką, kur vieši Kauno "Žalgirio" 
krepšininkai ir jau yra laimėję dvejas 
rungtynes prieš" Lewcis" studentus 
rezultatu 96:91 ir Texas Kingswille 
universitetą rezultatu 85:80. Rungty
nėse daugiausiai taškų pelno A. 
Visockas, D. Lukminas, G. Einikis ir 
T. Stumbrys. Amerikoje šiuo metu taip 
pat vieši ir Vilniaus "Statybos" 
krepšininkai. Jie jau žaidė ketvertas 
rungtynes, pirmąsias laimėjo rezulta
tu 88:66, o antrąsias ir trečiąsias 
pralaimėjo 70:76, 69:72, paskutinią
sias laimėjo rezultatu 68:61.

Europoje vyko Ispanijos ir Italijos 
žvaigždžių iš užsienio rungtynės. Jas 
laimėjo Ispanijos komanda, kurioje 
žaidžia ir išrinktas geriausiu žaidėiu 
Arvydas Sabonis. Už tai jis buvo 
apdovanotas specialiu prizu - naujau
sio modelio automobiliu "Fiat". Tai 
jau antras toks gražus apdovanojimas 
A. Saboniui už geriausią pasirodymą. 
Dabar po "Fiatą" turi jis ir jo žmona 
Ingrida.

Lietuvoje lūžęs Š. Marčiulionio 
dešinės kojos šeivikaulis ir išnarinta 
kulkšnis gyja gerai. Pagal amerikiečių 
spaudą, krepšinio aikštelėn anksčiau
siai jis gali grįžti gruodžio 1, o 
vėliausiai sausio 1 dieną. Be Šarūno 
Marčiulionio "Golden State Warriors” 
komandai sekasi blogai ir savo grupėje 
Šiuo metu jie yra tik šešti. Kaip sako 
komandos treneris, Š. Marčiulionis yra 
vienas iš geriausių komandos žaidėjų.

Antanas Laukaitis

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Pranui Mika

lauskui už sporto klubui "Kovui" 
įteiktą kalėdinę dovaną - 300 dolerių.

E. Lašaitis
Sporto klubo pirmininkas
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Naujuoju Testamentu. Kaip tik tada 
Romos Katalikų Bažnyčia tapo prie
varta: priverstinis tautų krikštas, 
kryžiaus karai ir inkviziciniai teismai. 
Krikščionybė pateko i fatališkai 
klaidingą kelią ir jame tebėra. Tiesa, 
šiandien neturime nei priverstinio 
krikšto, nei kryžiaus karų, nei 
inkvizicinių teismų, tačiau turime 
moralinę prievartą, religinę svetimų 
dievų _ ir žmonių neapykantą. Šie
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dalykai nėra krikščioniški, kain jie 
pateko f krikščionybę? Pateko su 
Abraomo, Izaoko, jokūbo - Izraelio 
Dievo kultu, su dekologu: "Neturėk 
kitų dievų, tiktai mane vieną".

Paulius, interpretuodamas Kristų, 
padarė esminę klaidą: jis pripažino 
predestinaciją ir paneigė laisvą žmo
gaus valią, tokiu būdu žmogų nužmo
gindamas: žmogus Dievui nebe Tėvas,, 
o absoliutus valdovas Viešpats, kurio’ 
reikia bijoti ir, kuris reikalauja tik 
ištikimybės. Kristaus Tėvas Dievas' 
reikalingas meilės, gi Pauliaus Dievas 
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You are invited to read about the daily 
events of the Baltics in the pages of 
THE BALTIC OBSERVER. Accept 
four free weekly issues reserved for you 
and see how sharply the news in the 
Baltics snaps into focus.

The BALTIC OBSERVER can help 
you understand about the legislative, 
business, and economic situation, as 
well as provide articles of a general 
interest. THE BALTIC OBSERVER 
is the Newest and the Best English 
language newspaper delivered air mail 
directly from Riga on a weekly basis.

You get the news gathered by corres
pondents on location throughout the 
Baltics. Other news agencies, banks, 
embassies, etc., pay as much as $200 to 
receive the same information, on a daily 
basis, which is provided weekly by THE 
BALTIC OBSERVER for less than 15 
cents per page.

THE BALTIC OBSERVER reports 
on news and changes affecting all the 
Baltics with stories that are not found 
in other publications at such a low 
price... If you want to understand the 
events in the Baltics or gather business 
information, accept this special intro
ductory offer.

Money-Back Guarantee
1. Accept 4 free issues of The BALTIC 

OBSERVER and then cancel if you 
don’t want to continue.

2. If you continue, you are still entitled 
to cancel anytime for a prompt, full 
refund on all unmailed issues.

FREE TRIAL SUBSCRIPTION
To get 4 free issues of The Baltic 
Observer (a $10 newsstand value ), 
simply fill out the attached Free Sub
scription Acceptance Card and mail it 
back postage-free! Read your free trial 
subscription and then decide.

If you want to continue, pay just $45.00 
for 25 additional issues (29 in all). If you 
don’t want to continue, write “cancel” 
on the bill, return it and owe nothing. 
The four free issues are yours to keep.

SEND NO MONEY NOW. We’ll start 
your free trial subscription NOW and 
send a bill later. But—please—accept 
your free trial subscription to The 
Baltic Observer BEFORE this limited
time offer expires.

LIMITED TIME OFFER 
— MAIL TODAY!

Viešpats reikalingas paklusnumo, o 
Abraomo Kareivijų Viešpats reikalin
gas ištikimybės ir baimės iki savo 
pirmagimio sūnaus paaukojimo ant 
laužo. Čia ir yra esminis skirtumas 
tarp Dievo Tėvo ir Abraomo Dievo, 
čia ir yra esminis žmogaus ir Dievo 
santykių skirtumas, čia yra meilės ir 
garbės reikalas. Tos dvi sąvokos turi 
skirtingą turinį: meilės sąvoka apima 
ir garbės sąvokos turinį, bet garbės 
sąvokos turinys nėra reikalingas 
meilės turinio. Tuo būdu, garbindami 
Dievą, nebūtinai mes jį mylime. 
Garbindami, nebūtinai mes į jį ir 
tikime, nes tai dažniausiai darome iš 
baimės: nebūtinai iš Dievo baimės, bet 
iš tų žmonių,kurie jį proteguoja ir iš 
to naudos turi. Krikščioniškoji liturgi
ja kaip tik ir remiasi judo - 
krikščioniškąja doktrina. Ten esminis 
elementas yra ne meilė, bet garbini
mas, šlovinimas, liaupsinimas. Argi to 

^krikščioniškasis tikėjimas iš mūsų 
= reikalauja?
| Atėjo laikas krikščionybę suprasti 
Ę kitoje šviesoje. Dievui, esant absollu- 
Ęčiai tobulu, nieko nereikia, išskyrus 
= meilę, nes tobulas negali pats save 
=mylėti. Taigi Dievas žmogų sutvėrė iš 
= meilės, nes tik meilė tobulam gali būti 
E maloni, prasminga ir, tokiu būdu, 
| reikalinga. Taigi Dievo ir žmogaus 
s santykiai ga"li būti pagrįsti tėvo ir 
Ę vaikų meile, o ne valdovo ir tarnų 
=ištikimybe ir baime. Ištikimybė gali 
= būti suprasta tik ten ir tik tada, kada 
^valdovui yra konkurentas. Dievas 
| tokio pavojaus neturi, taigi ir žmogaus 
E ištikimybė jam nėra reikalinga. Mato- 
E me, kad mūsų krikščioniškasis tikėji— 
Ernas svetimiems dievams tarnauja, 

kitaip sakant, tebeesame dar pagonys.
Kadangi Dievas yra tobulas, tai 

= savaime suprantama, kad ir jo kūryba 
^privalo būti tobula. Deja, mes to 
Ę tobulumo šiame pasaulyje nematome. 
E Kaip reikėtų tai suprasti? Kadangi 
E Dievas yra tobulas, jo kūryboje nėra 
s nei gero, nei blogo, viskas yra tobula. 
S Dievo planas yra tobulas, tačiau 
Įžvelgiant iš žmogaus egzistencinio 
E taško į gamtą ir į žmogų, tobulumo 
| negali matyti, nes pats evoliucinis 
Ę procesas yra tobulėjantis. Kadangi 
g žmogus yra tobulėjantis subjektas ne 
E vien medžiagine, bet ir dvasine 
Ę prasme, jam yra būtina turėti laisvą 
= valią, be kurios jis negalėtų tobulėti. 
B Tokiu būdu žmogiškasis tobulėjimo 
Ė procesas reiškiasi gero ir blogo 
Įpažinimu ir jo pasirinkimu, kitaip 
Įsakant, kultūros pažanga. Kai žmonija 
Srenkasi tik bloga, įvyksta kultūros 
fdekadensas ir žmoniją užgriūva viso- 
škios negerovės. Jei žmonija rinkusi tik 
E gera, kaip jų sąžinė reikalauja, tada 
Įžengtume į rojų. Kas galėtų paskyti, 
3 kad šis planas netobulas? Be gero ir 
-blogo pažinimo - žmogus būtų 
| gyvulys. Kadangi didelė žmoniją  dalis 
Ęnepaiso savo sąžinės balso, nesilaiko 
Ę moralinių normų, gyvena blogų pa- 
Įpročių gundoma, kitų skriaudžiama ir 
| kitus pati skriausdama, ji tampa 
Eantisocialia, savanaude egoiste, išga- 
Ęma. Tokioje situacijoje gyvendamas, 
Ežmogus dažnai elgiasi blogiau už 
| gyvulį, tampa ligoniu, suserga manija, 
Ešėtonizmu. Tas blogis ateina į 
g paveldėjimą, taigi religija ir turėtų 
Sbūti toji priemonė, kuri saugotų 
| žmoniją nuo šėtonizmo, nuo žmogaus 
liškrypimo nuo žmogiškų normų, kitaip 
| žmonijai gręsia išsigimimas ir civiliza- 
§ ei jos žlugimas. Todėl religija, kaip 
E tokia, yra preventyvinė priemonė 
g apsisaugojimui nuo socialinių negala- 
= vimų, nuo taip vadinamų nuodėmių. 
= Tačiau pati religija turi eiti kartu su 
Į kultūrine pažanga, savo dogmose 
E negali atsilikti nuo mokslo ir kultūros 
~ apskritai, kaip kad šiandien atsitiko su 

krikščionybe ir kitomis religijomis, 
kurios nedaro jokios įtakos į žmonijos 
pažangą.

Kas atsitiko, kad krikščionys nebe- 
paiso krikščioniškų idealų? Bažnyčia 
su savo dieviškais įgaliojimais (Žiūr. 
Mt 16,19) ir sunkiu paveldėjimu 
(S.Įst.) nuklydo nuo tiesos kelio ir 
Gerosios naujienos principų, ir tikin
tieji prieš savo norą ir valią atsidūrė 
dvasinėje menkystėje, neišvengiamoje 
veidmainystėje, formalizme. Tokiu 
būdu sėjamas geras grūdas nukrito į 
blogą dirvą (Žiūr. Mt 13, 4—8; 19-23). 
Kristus savo mokinius perspėję gražiu 
palyginimu, bet mes jo neklausome. 
Gerosios naujienos principai stovi ant 
Dievo ir žmonių meilės pagrindo. 
Teisingai šv. Augustinas suprato šiuos 
principus: mylėkite Dievą ir darykite 
ką norite.

Aleksandras Mauragis
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NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 
MELBOURNE

įvyks gruodžio 31 dieną, ketvirtadienį, Melbourno lietuvių klube.
Sutikime jūsų laukia linksma muzika, bare - geriausias gėrimų 

pasirinkimas (savo atsinešti neleidžiama). Dalyviai apsirūpins savais 
užkandžiais ir pyragais, kavą bus galima gauti vietoje. Bus traukiama 
įdomi loterija.

Naujųjų metų sutikimo pradžia 8 vai. vakaro, įėjimas - 5 doleriai 
asmeniui. Stalus galima užsisakyti ir iš anksto įsigyti bilietus pas 
Kęstutį Lyniką tei. 848 5663 arba pas dr. Joną Kuncą tel. 857 5854.

Melbourno lietuvių klubo
vaidyba

PRANEŠIMAS
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį, kad metų pabaiga jau čia pat, ir 

Šiais metais teišeis tik 2 -"Mūsų Pastogės" numeriai.
Primename, kad šventiniu^ sveikinimus, kurie bus paskelbti paskutiniame 

šių metų numeryje gruodžio mėn. 21 d., laikas atsiųsti jau dabar. Iš patyrimo 
žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą palieka paskutinei 
dienai, ir jų sveikinimai redakciją pasiekia, laikraščiui jau išėjus. Sveikinimo 
išspausdinimas kainuoja 15 dolerių. Redakcija jų lauks iki gruodžio mėn. 14 
dienos.

Paskutinis šių metų "Mūsų Pastogės" numeris išeis gruodžio 21 dieną, o 
ateinančių metų pirmasis numeris - 1993 metų sausio mėn. 18 dieną.

Visus skaitytojus, per šį pertraukos laikotarpį numatomų renginįq 
skelbimus, prašome skelbti paskutiniame šių metų "Mūsų Pastogės" numeryje.

daugiau dolerių, ir nebūtinai vienkar
tine auka, turi teisę tapti pilnateisiais 
Australijos lietuvių fondo nariais, 
tačiau ne visi, paaukoję šią sumą, yra 
fondo narių sąrašuose. Tapti pilnatei
siu fondo nariu reikalingas formatus 
pareiškimas. Norime, kad visi aukoju
sieji 25 ar daugiau dolerių, turėtų 
galimybę gauti metines fondo apy
skaitas, dalyvauti susirinkimuose ir 
spręsti fonao reikalus. Tam tikslui 
prašome šiuos dar ne narius aukotojus 
užpildyti ir grąžinti fondo vaidybai 
žemiau spausdinamo pavyzdžio pa
reiškimą.

Kviečiame į ALF narių tarpą visus 
aukotojus. Užpildžius šį pareiškimą, 
prašome pridėti 25 dolerius, arba 
'skirtumą nuo iki šiol paaukotos sumos, 
kaip vienkartinį nario įstojimo mokes
tį.

Australijos lietuvių fondas neturi 
metinio nario mokesčio ir savo 
nariams nestato jokių finansinių 
įsipareigojimų, išskyrus įstojimo mo
kestį. ALF vaidyba

Pavardė ir vardas..................
Adresas.............................

Australijos lietuvių fondo valdybai, 
P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 
3051.

Prašau mane priimti Australijos

Redakcija

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDO 
KREIPIMASIS

Primename, kad 
visi, Australijos 

lietuvių fondui pa
aukoję 25 arba

lietuvių fonao nariu. Sutinku vykdyti 
visas nario prievoles, aptartas fondo 
memorandume ir nuostatuose. Kartu 
pridedu...dolerių nario mokesčiui. 
Data. Parašas.

GEELONGE
PRANEŠIMAI

Metiniame Geelongo lietuvių są
jungos klubo narių susirinkimne lap
kričio 21 dieną išrinkta nauja valdyba, 
kuri pareigomis pasiskirstė sekančiai: 
pirmininkas - J. Gailius, vicepirminin
kas - J. Medelis, vicepirmininkės 
moterų reikalams - 1. Gailiuvienė ir 
M. Manikauskienė, sekretorė - B. 
Liebich, kasininkas - V. Čerakavičius. 
Revizijos komisiją balsų dauguma 
sudaro: K. Starinskas. V. Bindokas ir 
G. Valaitienė.

Nauja vaidyba, lapkričio 23 dieną 
pasiskirsčiusi pareigomis, apsvarstė 
numatomo kalėdinio pobūvio jaunimui 
ir senimui ruošimą gruodžio 5 dieną. 
Pobūvis kasmet darosi vis didesnis ir jo 
suruošimas pareikalauja vis daugiau 
lėšų ir darbo. Šiais metais valdyba 
nutarė vietoje Kalėdų senelio ir 
renginio suteikti paramą sekančia 
tvarka:

Geelongo jaunių tautinių šokių 
grupei "Gegutei" - 500 dolerių:

Lietuvos Respublikos garbės kon
sului Australijoje - 100 dolerių;

Jachtos "Lietuva" jūrininkams, jų 
viešnagės Melbourne metu - 50 
doleriu;

"Mūsų Pastogei" ir "Tėviškės

RENKITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslą^ 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
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r^YDNĖJAŪiLIETimŲl 
! NAMUOSE ! 
Į 16 -18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 Į 

I ~ I
Lietuvių Klubas, gruodžio 20 d, (sekmadienį) 2.00 vai. p. p. ruošia ]

Į KALĖDINĘ EGLUTĘ Į
klubo narių vaikams. 3

Registruotis iki lapkričio 29 d. klubo raštinėje. į

Sydnėjaus Lietuvių Klubas ir šiemet ruošia l
! BENDRAS KŪČIAS !

tautiečiams - gruodžio’24 d., 7.00 vai. vakare. į

Kaina 15 dolerių asmeniui. i

Kalėdų metu klubui reikalingi baro tarnautojai. j
I Kreiptis i klubo vedėja. I

qpiiiiiiiiiiimiiiiimiimiiimiiii Padėka linini U B
Šių metų lapkričio 8 dieną įvyko Sydnėjaus lietuvių moterų ?

socialinės globos draugijos metinė iešminė Sodyboje. Sodybon tą dieną j
suvažiavo nemažai svetelių. Pasivaišinę skaniais patiekalais, bandė | 
savo laimę laimės šulinyje. 1

Dėkojame už paaukotus fantus mieloms ponioms N. Bauerienei, K. 2 
Šniukštienei, J. Viiiūnienei ir M. Kopcikienei. Taip pat dėkojame 
visoms Sodybos ponioms, kepusioms kugelį, pyragus ir bendrai 
prisidėjusioms prie iešminės sėkmės. Tačiau didžiausias ačiū mieliems 

= tautiečiams, taip gausiai apsilankiusiems iešminėje. š
Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės j

globos draugijos valdyba 
Binnnnninniiiinniiiinnniinnininnininiiiiinnnniiiniiniininninniinnninnnninnininnin*
aidams" po 50 dolerių;

Geelongo lietuviškai radijo valan
dėlei 3YYR - 25 dolerius.

Valdyba, turėdama tik dvi nepilnas 
savaites pobūvio suruošimui, labai 
apgailestauja ir atsiprašo visų jau 
užsiregistravusių, o labiausiai vaiku
čių, nesulaukusių vaišių stalo ir 
Kalėdų senelio. Valdy’nos nuomone, 
vaikučių nuvežimas į Lietuvių dienas 
butų daug svarbesnis, o ypatingai jei 
tai bus padaryta finansiniai sunkiu 
metu.

Geeiongo lietuvių sąjungos 
klubo valdyba

MELBOURNE
MELBOURNO SPORTININKAMS
42 - oji sporto šventė įvyks 

Sydnėjuje. Sporto šventės metu vyks 
sekančių sporto šakų varžybos: 
krepšinio, tinklinio, golfo, biliardo, 
lauko teniso, stalo teniso, skvošo,

plaukimo ir kėglių (ten-pin-bowling).
Sportininkai, pageidaujantys daly

vauti šioje sporto šventėje, prašomi 
užsiregistruoti kuo greičiausiai pas A. 
Mickų tel. 458 1840 ir J. Dagienę tel 
366 2903.

Primename, kad treniruotės jaunes
niems 10 - 14 metų berniukams ir 
mergaitėms iki 14 metų vyks Montmo
rency Secondary Colledge, Dobsin St., 
Montmorency, sekmadieniais, nuo. 
12.30 vai. po pietų.

Tėveliai, jei norite, kad vaikai 
dalyvautų šventėje, prašome atsivežti 
vaikus arba susisiekite su komandų 

vadovais. Pranešti: apie berniukus, 
jaunesnius nei 10 metų J. Lukaičiui 

tel. 882 4466, apie mergaites ir 
berniukus iki 14 metų - A. Mickui.

Sporto klubo "Varpo" 
valdyba

Į Ilgus metus Bankstowno Old Town Plazoje veikusi j
V jūsų mėgstamų tortų, pyragų Ir pyragaičiu. kepykla |

J MARIA & LEO Į
Į - BLUE BIRD KITCHEN į
! KONTINENTALINIŲ PYRAGŲ SPECIALISTAI Į
J persikėlė t 5 MARCE PLACE, CONDELL PARK. tel. T90-1383 į į ir yra pasiruošusi jums patarnauti..

Kviečiame apsilankyti. Priimame užsakymus telefonu ir, reikalui 3 
| esąnt, užsakymą pristatome į namus. |

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. * * * Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 35 Užsienyje paprastu paštu $ 45 N. Zelandijoje oro paštu $ 65 

Užsienyje oro paštu $ 70
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