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LIETUVA - ŽINIOS IR KOMENTARAI
Šie metai yra paskelbti Dariaus ir 

Girėno metais. Oficialus transatlantinio 
skrydžio minėjimas įvyko 16 liepos Vil
niaus menininkų rūmuose, dalyvaujant 
prezidentui A. Brazauskui. „Lituanicos“ 
(rašau su „c“, taip, kaip rašė Darius ir 
Girėnas) skrydžio sukakčiai pažymėti 
Lietuvos Vyriausybė patvirtino plačią 
renginių programą. Vienas iš jų, bėgimas 
iš Soldino į Kauną.,Lietuvos ryte“ rašo
ma, kad bėgikai įveiks kilometrus, kurių 
pritrūko Dariui ir Girėnui. Iš Soldino 
liepos 12-tos rytą tragedijos vietoje į 
specialią estafetės kapsulę paėmę did
vyrių krauju aplaistytos žemės, bėgikai 
pasuko Žalgirio mūšio lauko link ir per 
dieną įveikdami po 200 km. liepos 17-tą 
pasiekė Kauną ir atnešė Soldino žemę į 
atidengiamą paminklą. Taip pat iš Sol
dino į Dariaus ir Girėno aerouostą Kaune 
atskrido Lituanicos antrininkė - tai 
lėktuvas kuris buvo pagamintas Lietu
vos kino studijai prieš dešimt metų, su
kant filmą apie Darių ir Girėną. Į Kauno 
Karmėlavos aerouostą iš New Yorko at
skrido Lituanica III, kurios skridimą fi
nansavo lietuvis verslininkas iš N. Y. 
Simas Velonskis. Šis lėktuvas yra gautas 
iš Coca - Colos firmos, jo pilotais yra 
Velonskio sūnus Edvinas ir Bill Walker.

Baltic News Service pranešimu tar
pusavyje teko pasiaiškinti prezidentui A. 
Brazauskui ir derybų su Rusija delega
cijai, paaiškėjus, kad prezidentas pats 
vienas, derybininkams nežinant, pasiūlė 
Maskvai sutarties dėl kariuomenės išve
dimo pataisas. Opozicija perspėjo, kad 
slapukavimas gręsia nuolaidomis Rusi
jai, kompensacijos už armijos padarytą 
žalą klausimu.

Po susitikimo su prezidentu dery
bininkų delegacija užtikrino, kad pagrin
dinė nuostata, kad okupacijos žala turi 
būti atlyginta, nesikeičia, tačiau prezi
dentas sutiko, Maskvos prašymu, kai 
kurias sutarties formuluotes sušvelninti. 
Pavyzdžiui, apie perdavimą Lietuvai 
reikalingos ginkluotės, vietoj žodžio 
„kompensacija“ įrašyta „savitarpio naud
ingais pagrindais“. Jei sutartis bus pa
sirašyta, prezidentas padarys pareiškimą, 
kad žalos atlyginimas bus svarstomas 
tolesnėse derybose. Iš viso, dėl tos sutar
ties tikslingumo Lietuvoje nėra vienin
gos nuomonės, nes armija ir taip yra 
išvedama pagal ankstesnį Rusijos ir V. 
Landsbergio susitarimą.
Laisvosios Europos radijas, pranešda

mas apie tą patį įvykį paminėjo, kad į 
prezidento ir derybų delegacijos susi
tikimą žurnalistai nebuvo įleisti. Prezi
dento patarėjas užsienio politikos reika
lams J. Paleckis vėliau į žurnalistų 
klausimą, kas buvo nutarta dėl susitarimo, 
kurio pakoreguotą tekstą prezidentas, 
nepasitaręs su delegacija, išsiuntė Mask
vai, atsakė, kad nieko nebuvo nutarta, 
nes tai prezidento kompetencija, o dele
gacijos balsas yra tik patariamasis.

Lietuvos spaudos apžvalgoje Laisvo
sios Europos radijas cituoja „Lietuvos 
aide“ V. Landsbergį: „Prieš vasaros atos
togas skubiai leidžiami represuojantys 
įstatymai, vienas iš jų - įstatymas regla
mentuojantis demonstracijas, mitingus, 
kitus masinius susiėjimus. Reikalaujama 
iš anksto pateikti žinias apie plakatų ir 
kitų vaizduojamų priemonių turinį ir 
kalbų, pranešimų tematiką.

Visai draudžiami susiėjimai, kurių da
lyviai savo turimais daiktais pažeidžia 
moralės normas. Esant reikalui policijos 
pareigūnai gali panaudoti ir šaunamąjį 
ginklą. Taip dabar kasamas dainuojan- 

'čios revoliucijos kapas. Viską pranoksta 
nepaprastosios padėties įstatymas. Pre
zidentas gali įvesti nepaprastą padėtį, jei 
būtų įvykių, kurie keltų grėsmę visuo
menės rimčiai. Nepaaiškinta, kas galėtų 
būti ta grėsmė, ką reiškia, kad gali būti 
įvesti administraciniai teismai, kuriuos 
kontroliuos vėlgi ta pati valdžia. Jei 
tokie įstatymai bus priimti, LDDP paruoš 
sau kelią į diktatūrą. Ar įves ją - čia kitas 
klausimas“.

Litas, atrodo, jaučiasi tvirtai. Baltic 
News Service sako, kad prognozuojama, 
jog infliacija liepos mėnesį bus tik apie 
2,5 procento, o dar balandžio mėnesį 
infliacijos tempai siekė 25 procentus. 
Lietuvos bankas maho, kad tai, didžiąja 
dalimi, jų griebtos politikos nuopelnas. 
Banko veiklą labai teigiamai vertino 
Tarptautinio Valiutos Fondo ekspertai. 
Griežtos politikos bankas nesiruošia at
sisakyti, o jo vadovas R. Visokavičius 
žada net atsistatydinti, jei Vyriausybė, 
pasak jo, išprievartaus daryti papildomą 
pinigų išleidimą, dėl kurio padidėtų in
fliacija ir kristų lito kursas.

Prieš savaitę automobolio pritrenktas 
Lietuvos Seimo narys, Piliečių chartijos 
- Sąjūdžio atstovas Tautvydas Lideika 
mirė neatgavęs sąmonės. Jį Seime pa
keitė Romualda Hofertienė, Sąjūdžio 
sąraše turėjusi aukščiausią vietą.

LIETUVA - STEBUKLŲ 
KRAŠTAS

Mažeikių naftos perdirbimo gamyklai 
gręsia priverstinis sutojimas. Šį kartą ne 
dėl naftos iš Rusijoš trūkumo, o dėl kai 
kurios produkcijos pertekliaus. Gamyk
los saugyklos perpildytos mazutu ir 
suskystintomis dujomis. Gamykla labai 
numušė kainas, tačiaus sunkiai randa 
pirkėjų, nes rinka yra perpildyta. 
Pranašaujamas ir benzino pigimas, kurio 
prigaminta daugiau negu išperkama. Kad 
ateityje nekiltų tokių problemų, valstybė 
susigriebė statyti didžiulę mazuto sau
gyklą, kurioje bus kaupiamas valstybės 
rezervas, kai šis kuras būna pigiausias. 
(RNS)"

Lietuvos Respublikos vyriausybei su
kakus 100 dienų .Lietuvos aidas“ stebi-
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si, kodėl susitikimas su spauda buvo 
surengtas vėlyvą penktadienio popietę, 
kai laikraščiai jau nebespės parengti 
išsamios korespondencijos šeštadieniui 
ir toks reikšmingas įvykis bus komen
tuojamas tik už 3 dienų, nes sekmadienį 
ir pirmadienį laikraščiai neišeina. Visos 
problemos, tačiau, stebuklingai išsi
sprendė pačios. Laikraštis savais kanalais 
gavo radijui ir televizijai skirtą informa
ciją apie tai kas vyko renginyje, kuris dar 
tik bus. Prisiminimai apie ateitį... Viskas 
pasidarė aišku: priešiški (ar kritiškai) 
nusiteikę laikraščiai žinias turės po kelių 
dienų, o uoliai tarnaujantys radijas ir 
televizija gavo anksčiau skirtą aprašymą.

Kaip gali balsuojančių dauguma būti 
mažuma? Labai paprastai - kai balsai yra 
skaičiuojami taip, kaip Lietuvos seime. 
Iškėlus rezoliucija „Dėl Lito komiteto 
pareiškimo Nr. 1.“, už rezoliuciją balsa
vo 39 nariai - visi Tėvynės santaros ir 
Centro judėjimo atstovai, 5 iš 6 social
demokratai, Lenkų frakcijos atstovas ir 3 
LDDP atstovai. „Prieš“ balsavo 19-visi 
LDDP ir K. Bobelis. Susilaikė 28 - visi 
LDDP ir vienas socialdemokratas. Prii

mant sprendimą, Lietuvos seime balsai 
„prieš“ ir „susilaikė“ sudedami ir tuo 
būdu 19 „prieš“ pasidaro daugiau negu 
39 „ už“. Aišku?

.Lietuvos rytas“ liepos 8-tą savo ve
damajame rašo:

Atkūrus nepriklausomybę,iškart buvo 
pasirūpinta atkurti ir lietuviškus ordinus 
bei kitus žymenis, kurie dabar taip pat, be 
kokios nors apčiuopiamos sistemos da
lijami įvairiomis progomis. Praėjus 100 
Prezidento A. Brazausko valdymo dienų, 
įbuvo pranešta, kad jis jau spėjo įteikti 
300 įvairių apdovanojimų.

Kaip ir kas nusprendžia, kad žmogus 
vertas Vyčio ar Gedimino ordino, kaip ir 
už kokius nuopelnus parenkamas jo laips
nis? Ar Lietuva perims dar vieną sovie
tinę tradiciją ir ordinai čia bus žarstomi 
rieškučiomis?

.Jeigu B. Brazdžionis su V. Jonynu ir 
J. Marcinkevičiumi yra nusipelnę gauti 
tik trečiojo laipsnio, tai kas gaus pirmojo 
laipsnio? Toks rūšiavimas mano galvai 
visai nesuprantamas ir, atrodo, nepateisi
namas“, - neseniai Čikagos „Akiračiuo-

Nukelta į 2 psl.
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TRUMPAI 
IŠ VISUR

Tadžikistane kautynėse su sukilėliais 
tadžikais ir juos rėmusiais afganais žuvo 
25 rusų kareiviai. Rusijos vyriausybė 
pareiškė nusiusianti stiprias karines 
pajėgas į Tadžikistaną, kad užgniaužtų 
sukilimą ir sustabdytų Afganistano 
mudžabadinų įtaką kaimyninių respub
likų musulmonams.

♦ n,

Japonijoje nuo smarkaus žemės 
drebėjimo ir jo sukeltos jūrų bangos žuvo 
virš 260 žmonių. Drebėjimo epicentras 
nustatytas Japonų jūros dugne, apie 20 
kilometrų nuo Japonijos Šiaurinės salos 
(Hokaido), ojo stiprumas siekia 7.8 taškus 
Richterio skalėje.

Po užsitęsusių liūčių, iš krantų išsiliejo 
Mississippi ir Missouri upės, užsem- 
damos plačius plotus ir nutraukdamos 
susisiekimą tarp JA Valstijų rytinių ir 
vakarinių dalių. Kraštui padaryti bilijo
niniai nuostoliai.

LIETUVA - ŽINIOS IR KOMENTARAI
Atkelta iš 1 psl..

se“, rašydamas apie Gedimino ordinų 
įteikimą penkiems Lietuvos kultūros 
veikėjams, pastebėjo išeivijos publicistas 
Bronys Raila, su jam būdingu sarkazmu 
pasiūlęs pirmojo laipsnio ordinus įteikti 
tik geriems poetams, o trečiąjį ir penktąjį 
palikti partijos pareigūnams ir sugriautų 
kolchozų pirmininkams.

.Lietuvos aidas“ turi skyrių, pavadintą
„Arimai“, taikomą ūkininkams.. 123

to
s:

Gabrielius Žemkalnis, 
1993 liepos 17.
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Prancūzijos parlamentas priėmė naują 

emigracijos įstatymą, kuris apriboja 
svetimšalių teises apsivesti ar atsikviesti 
savo šeimas į Prancūziją. Įstatymas sutei
kia policijai plačias teises sulaikyti ir 
ištremti įsatymą pažeidusius svetimša
lius.

*
Australija pasiūlė pertvarkyti Jungti

nių Tautų Saugumo tarybą, praplečiant 
jos sudėtį dar penkiais nuolatiniais na
riais. Naujieji nariai neturėtų veto teisės, 
kuri, tačiau, nebūtų atimta iš dabartinių 
penkerių nuolatinių Saugumo Tarybos 
narių. i

*
Liepos 12 d. Jungtinių Tautų malūn

sparniai apnaikino somalų generolo 
Mohamed Aideed būstinę Mogadiše. 
Nukentėjo nemažai civilių. Įtūžusi so
malų minia nužudė 4 užsieniečius žur
nalistus.

Šis incidentas privedė prie nemalonaus 
kivirčo tarp Jungtinių Tautų ir Italijos 
vyriausybės dėl italų kontingento vaid
mens Jungtinių Tautų pajėgose Somali- 
joje. Gen. Bruno Loi, vadovająs 2,600 

numeryje tame skyriuje yra skelbimas 
ūkininkams. Jš vieno tokio skelbimo 
džiugu matyti, kad nežiūrint į įvairius 
sunkumus, Lietuvoje atsiranda optimistų, 
tikinčių, kad kas nors susigundys daryti 
tokius mainus:

„Keičia seną arklį į jauną kumelaitę. 
Vilnius, tel...“

Sėkmės, lietuvi ūkininke! 

t '

italų karių, atsiklausia Romos, prieš 
vykdydamas savo viršininkų įsakymus. 
Jungtinės Tautos reikalauja, kad Italija 
atšauktų generolą Loi iš pareigų: ^

*
Ilgai užsitęsusi Pakistano vyriausybės 

krizė pasibaigė, abiems besikivirčijan
čioms šalims, prezidentui Ghulam Ishag 
Khan ir ministrui pirmininkui Nawaz 
Sharif, sutinkant atsistadydinti. Opozi
cijos lyderė buvusi ministrė pirmininkė 
Benazir Bhutto turi daug galimybių 
laimėti būsimus rinkimus.

Virš 30 metų Japoniją valdžiusi libe: 
ralų demokratinė partija pralaimėjo

LIETUVOS SPAUDOJE —
APIE K. LYNIKO GERUS DARBUS
Ruošiant Lietuvos naujuosius bankno

tus, daug darbo įdėjo melboumiškis 
Kęstutis Lynikas, pinigų gamybos spe
cialistas. Prieš porą mėnesių apie K. 
Lyniko darbą gražiai atsiliepė naujasis 
Lietuvos banko direktorius R. Vi
sokavičius, o dabar K. Lyniką specifiš- 
kiau pagyrė ir Lietuvos teisipo ekspertizės 
instituto direktorius prof. Pijus Zigman
tas Pošiūnas. Perspausdiname dalį Aušros 
Seibutytės straipsnio, tilpusio „Tiesos“ 
nr. 121.

Red.

Kalba nukrypsta į seniai Lietuvos 
žmones jaudinančią temą. Kodėl iš karto 
nesugebėjome padaryti gerų banknotų? 
Gal nebuvo kas gerai pataria?

Profesorius P. Pošiūnas įsitikinęs: jei 
1990-aisiais nebūtų buvę atsisakyta 
pinigų eksperto, mūsų tautiečio iš Aus
tralijos Kęstučio Lyniko paslaugų - da
bar litas būtų visai kitoks.

Apie poną K. Lyniką ir jo darbą jau 
keletą kartų rašėme ',Tiesoje“. O va ką 
sako profesorius P. Pošiūnas. Jis 
įsitikinęs: „Tai - Lietuvai pasišventęs 
žmogus, tikras patriotas“. Dar 1989-1990 
metais jis paruošė krūvas rekomendacijų 
apie būsimos nacionalinės valiutos 
kokybę, apsaugą, būtinas gamybos de
tales. Jis numatė viską: ir kokių pagrindi
nių spalvų turėtų būti litas, ir jo gamybos 
būdą. Tada p. K. Lynikas primygtinai 
siūlė:—„Spausdinkime litus giliaspaude, _  __ _ ______
įkomponuokime apsauginius siūlelius“, užbėgtos iki ploniausio taško, išgraviruo-

Susirašinėta, dirbta, konsultuotasi iki 
1990-jų vasaros. Po to nežinia kodėl p. 
K. Lyniko paslaugų atsisakyta. Nedaly
vavo jis ir pasirašant sutartį apie litų 
gamybą ir numatant apsaugos priemo
nes, nedalyvavo ir kontrakto vykdyme. 
(Tai pabrėžiame, ir todėl, kad’p. V. 
Kunca „Tiesoje tvirtino atvirkščiai.) 

1992-aisiais vėl imta daug kalbėti apie 
litą, jo kokybę. Pernai birželį G! Vag
norius, tada dar premjeras, sudarė Lito 
banknotų kokybės ekspertų komisiją. 
Dabartinio Lietuvos banko pirmininko

rinkimus, netekdama absoliučios daugu
mos Japonijos parlamente, tačiau pasi
liko didžiausia partija ir, greičiausiai, 
įeis į koalicinę Vyriausybę. Japonai 
rinkėjai balsavo prieš valdančią partiją, 
inežiūrint . į valstybės ekonominį kles
tėjimą partijai valdant, protestuodami 
prieš įsigalėjusiąkorupciją valdančiuose 
sluoksniuose.

*
Estijos rusai pravedė nelegalų referen

dumą Narvos ir Sillamae miestuose, pa
sisakydami už autonominės srities 
sudarymą Estijos ribose. Referendume 
balsavo vos virš 50 procentų šių miestų 
gyventojų.'

R. Visokavičiaus pasiūlymu dirbti buvo 
pakviestas ir tuomet Lietuvoje atosto
gavęs ponas K. Lynikas.

, Jo patyrimas,- teigia prof. P. Pošiūnas, 
tada paskirtas Litų banknotų kokybės 
ekspertų komisijos pirmininku, - buvo 
unikalus: mat p. Lynikas puikiai išmanė 
ir pinigų gamybos technologijas ir kon
trolę“. Labai daug jis padėjo Lietuvos 
pinigų ekspertams Z. Rinkevičienei ir R. 
Sakalauskui: aiškino, mokė, konsultavo. 
Profesorius P. Pošiūnas net stebisi: 
turėdamas šeimyninių ir buitinių bėdų, 
p. K. Lynikas bemaž pusmetį praleido 
Lietuvoje, dirbdamas jos labui. Daug jo 
padėta ir sudarant naujas litų gamybos* 
sutartis. „Su tokiu pasišventimu per gy
venimą nesusidūriau“, - dabar kalba 
profesorius.

O mums įdomu ir kita - p. K.Lynikas 
kartu su kitais yra sukūręs ir visai naują 
technologijos požiūriu penkių 5 Austra
lijos dolerių banknotą.

O va'kaip ekspertas K. Lynikas pataria 
atpažinti padirbtus pinigus: Atydžiai, 
smulkmeniškai susipažinkite su pinigais 
ir žinokite, ko reikia juose ieškoti šalia 
įprastų atvaizdų ir ornamentų.

Atkreipkite dėmesį į portretą. Pa
dirbtų, suklastotų pinigų portretuose 
žmonės retai kada atrodo natūraliai, 
dažniausiai lyg senesni.

Vandens ženklai padirbtuose piniguose 
paprastai neturi švelnių perėjimų. Tikrų 

• pinigų linijos paprastai yra labai gražiai 

tos linijos yra ryškaus kontūro, kampe
liai aštrūs, o suklastotų pinigų tos pačios 
linijos bus suapvalintos. Atkreipkite 
dėmesį į labai sugaranksčiuotą banknotą, 
arba į nenatūraliai purviną pinigą. Taip 
paprastai norima paslėpti padirbtą pinigą.

Aušra Seibutytė

Iš „Tiesos“ Nr. 121 - 1993.6.25

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ

„Parama Lietuvai“ komitetas organi
zuoja sekantį konteinerį siuntimui dovanų 
giminėms ir draugams į JJetuvą. <

Šiuo reikalu Sydnejuje skambinkite A. 
Kramiliui, tel. 727 3131 dėl platesnės 
informacijos ir dėžių užsakymo.

Išsamesnė informacija^tilps sekan
čiuose „MP“ numeriuose.'

T..

A. Kramilius 
„ParamaLietuvai“ 

komiteto vardu
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AUSTRALIJOS LIETUVIĮJ BENDRUOMENĖS
ATEITIES ORGANIZACINE STRUKTŪRA IR 

VEIKLOS FORMA

>1 - . ■ .u. •; •
(Paskaita skaityta ALB veiklos darbuotojų konferencijoje 

r 1993.06.26) •
kad jiems varžomos teisės pilnai pa- 
sireikšti bei dalyvauti bendruomenės 
gyvenime, jos vadovavime. Spaudos 
demokratijos trūkumai, perdėti vienybės 
reikalavimai, pliuralizmo neigimas, mo-

Vytautas Juška
__ — y. ■ -------- - v

(Atkelta iš praėjusio nr.) ..

BENDRUOMENĖS ___________ ,r____________ o____,__
_ ORAGANIZACINĖ STRUKTŪRA nopoliškumo tendencijos, eilė kitų nei- 
Bendmomenėsidėjai įsišaknijus, bend- giamybių prisidėjo prie palaipsnio 

rinė jos narių veiklos, ^gyvenimo bei bendruomenės silpnėjimo. Jei ne- 
aplinkos patirtis sukonkretino vidinę įsiklausoma, jei ignoruojamos lieka narių 
bendruomenės organizacinę kultūrą. Tad aspiracijos, trintis baigiasi pasyvumu 
šiandien randame, kad veikia išankstinė bendruomeniniame gyvenime arba ab- 
vertybių sistema, ^nustatytos veiklos soliučiu pasitraukimu. Tą kelią pasi
gailės, žinoma kaš ir kur turi kokias’ 
teises ir pareigas. Žinoma kur ir į ką 
kreiptis įvairiausiais klausimais, kam ir 
kada nukreipti kokius nore reikalus, kas 
ir kada privalo būti suorganizuota ir pa
našiai. Šiuos žinojimus apriboja ir 

< ■ • -• . j.-i j '»’*.• • -k • • •

rinko eilė bendruomenės narių.
Lietuviškos kultūros pažinties nyki- . 

mas mūsų prieauglyje iškelia kitą prob
lemą, kurios nesame atitinkamai viešu
moje svarstę. Visas bendruomenės or
ganizavimas buvę ir tebėra vadovauja- 

aprobuoja bendruomenės organi zacinė, mas lietuviškai kalbančių žmonių, tų kurie 
struktūra su saVo statutu, taisyklėmis bei turėjo ar įsigijo bent pakenčiamą lietuvių 
organais. • 
, Bendruomenės struktūranustatė strate
ginę kryptį suvienyti ir išlaikyti organi
zuotu vienetu išeivijoje atsidūrusius lie
tuvius. Kad jie išliktų tautiškai susipratu
siais lietuviais ir vieningai galėtų po
litiškai kovoti už pavergtos tautos 
nepriklausomybės atstatymą. Koordi
nuoti veiklą krašto mastu, sukurtas cent
rinis organas - Krašto valdyba. Koloni
jiniu mastu - sukurtos Apylinkių valdy
bos, o jei mažesni vienetai, tai - 
Seniūnijos. Strategija apsprendė struk
tūrą, o palaipsniui susiformavusi organi-. 
zacinė kultūra apjuosė šį strategijos - 
struktūros padarinį.

Organizacinės struktūros paskirtis yra 
nustatyti specifines gaires, nurodančias 
kas ir kaip, kam, ką ir kada. Struktūra 
nustato ir ryšius tarp organų bei pada
linių, kas vyresnis, kas įtakingesnis. Per 
centralizaciją bei formacijas, kitaip ta
riant, per statutą, nustatomos gairės, kaip 
(bus palaikomi vidiniai ryšiai bei. atskai
tomybė, kiek plačiai ar siaurai apsiribo
jama. Struktūra nustato ir padalinių inte
gracijos bei organų veiklos diferencija- 
cijos taisykles, tačiau ryšių glaudumas 
priklauso ir nuo padalinių bei organų 
integracijos stiprumo.

Nors ALB mastu yra viena dominuo
janti kultūra, kiekviena Apylinkė bei 
Seniūnija turi savo dalinę kultūrą (sub1, 
culture), kuri reiškiasi dominuojančios 
kultūros rėmuose. Dalinės kultūros išky
la ir išryškėja dėka to, kad kiekvienoje 
apylinkėje veikia savita aplinka su 
specifinėm savitom problemom, siekiais,, 
žmonėmis ir 1.1.

Apylinkės nariai, patirdami ir išgyven- piracijas.
damituospačiusreiškinius,persiima toje Nederinom savo organizacinės kultūros
aplinkoje susiformavusios dalinės ir, galop, randame, kad australiškoje 
kultūros bruožus. Tuo būdu, nors visi aplinkoje augę, mokslus išėję, į austra- 
ALB nariai veikia vieno statuto gairėse, lišką kultūrą įaugęs mūsų prieauglis

Beridfuomenėi didėliu nuostoliu tapo 
tie lietuvių kilmės žmonės, kurie stambia 
dalimi nustojo tos pažinties, jos neį- 
gydami pakankamu laipsniu.

Bendruomenės veikla taikoma lietu
viškai kalbantiems, mūsų kultūra bei 
papročiais susidomėjusiems. Visame 
bendruomenės veikimo pagrinde yra prie
laidos, kad veikla tęsis nuolatos, kad ji 
bus patraukli ir prašfninga bei reikalinga 
lietuvių kilmės žmonėms. Šiandienos 
realybė rodo, kad stambiai mūsų prie
auglio daliai mūsų lietuviškoji veikla nei 
reikalinga, nei patraukli. Mūsų bend
ruomeninis veikimas, veikimo kultūrinis 
pagrindas daug kam yra tapęs svetimas. 
Ne vien tiems, kurie nutolo nuo lietu
vybės, bet ir tiems1, kuriems kalba ir pa
pročiai žinomi.

Lietuviškai kalbančių, tautinę kultūrą, 
pažįstančių žmonių skaičius sparčiai 
mažėja. Mišrių šeimų skaičius sparčiai 
daugėja. Tikėjome, kad vadovauti nepri
truks norinčių bei sugebančių. Organi
zacinė bendruomenės kultūra vis labiau 
tampa svetima ir tuo labiau mažėjant 
žmonių skaičiui', kurie Lietuvą laiko savo 
tėvynė, kurie save laiko pirmiau lietu
viais negu australais. Aplinkai kintant, 
ALB nėra pritaikiusi savo vidinės, domi
nuojančios organizacinės kultūros. Mūsų 
organizacinė kultūra buvo itin stipri, ji 
pririšo vyresniuosius, ištikimai tarnavo 
vadovauj ančio luomo naudai, bet nesuge
bėjo įžvelgti pavojų, kuriuos nešė aplin
ka, nesiderino, nesikeitė. Nedėjome pa
kankamai pastangų įsiklausyti į mūsų 
narių bei prieauglio norus, siekius,as-

siekiai skiriasi tarp Apylinkių bei cijos kelią. Norint sulaikyti tolimesnį 
Seniūnijų. Tai paaiškina ir skirtumus, 
kuriuos randame tarp Adelaidės, Mel
bourne bei Sydnejaus Apylinkių, tarp 
Seniūnijų. Tai paaiškina ir ryšius tarp 
Apylinkių valdybų ir-Krašto valdybos. 
Jei dalinės kultūros pradeda tolti nuo 
dominuojančios, pradeda reikštis trintis 
valdančios struktūros viršūnėse, kur bai
giasi nesutarimais bei įtampa.

Trintis išauga ir tada, jei nariai pajunta,

kitimą šia linkine, reikia derinti mūsų 
veiklą, organizacinę kultūrą. Būtina ją 
atnaujinti. Tai ir yra pirmasis uždavinys 
ateities organizacinės struktūros ir veik
los formų kūrime. ’

ŽVELGIANTĮ ATEITĮ
Pažvelkime dabar ir į tas problemas, 

kurios turi ypatingos įtakos ateities or
ganizacinei struktūrai bei veiklos for
mai:

Juozas Almis Jūragis 

asNebūsiu viepus
Savo kūnu aš dalinuosi su žeme, 
iš manęs auga žolė, 
saulė mane aplink apeina 
ir smaigsto aštrias savo kelio gaireles 
į mano šonkaulius, 
kaip sunkus šaltas tinklas, 
krinta ant manęs K ' 
medžių šešėliai ...

0 aš norėjau savo kūnu ' 
dalintis su tavimi, 
pasaulio vieškeliais 
nuėjusi Keleive. —

■ Žiemose atvėstu, apledėju, , ,
: vasarą išdžiūsta, skilinėja kaitrose,
: pasyvi mano energija išsisklaido
: dirvožemyje
• kita gyvybė keliasi iš inanęs - 
: iš mano šono auga medis.

. *d.
: Savo kūnu norėjau dalintis su tavim, 
: gyvenimu norėjau dalintis su tavim, 
: bet dalinuosi savo kūnu su žemę, 
: t ir, medžiu ,4

Vėjas, netikėtai mane suradęs, 
: šiltai arba šaltai manė paglosto, 
: bitės tarpupirščiuse ieško
: medaus, J. 53 t r C
: atskrenda paukščiai mano artumom 
: Bėgiodami aplink mane, 
j jie lizdui sukti ieško vietos. - - 
j Atskriskite; paukšteliai, 
: kraukite lizdus mano krūtinėje, 
i tad nebūsiu vienas ...

:••••••............ .............. ........... •-.

1. Lietuvai atstačius savo nepriklau
somybę, politinis bendruomenės vaid- 
.muo prarado savo pirmaeilę svarbą. ALB 
tampa nebe „politkultūrine“, bet „social- 
kultūrine“ organizacija. Busimoji veikla 
vis labiau privalės atsiliepti į ben
druomenės narių socialinius bei kul
tūrinius poreikius, jei norėsime išlaikyti 
savo narius ir būti jiems reikalingi.

2. Demografinės problemos. Vyres
nioji karta baigia pasenti, išmirti, tačiau 
prieauglio prisilaikančio prie ALB skai
čius mažas. Busimoji veikla praras savo 
įvairumą, gilumą, platumą. Apylinkių 
veikla taps panašesne į tą, kurią randame 
mažosiose kolonijose, kaip antai Gee- 
longe. Senyvas narių amžius reikalauja 
ir didėjančios globos, patarnavimų, tačiau 
teturime itin ribotas galimybes tai atlikti.

3. Katalikiškoji lietuvių bendruomenė 
jau praradusi pusę savo kunigų. Likusieji 
- silpnos sveikatos ir vyresnio amžiaus. 
Tikimybė susilaukti naujų kunigų pa
pildymo yra maža. Teks ieškoti žmonių, 
sutinkančių tapti diakonais. Patirtis JAV 
rodo, kad ten, kur nėra lietuvio kunigo, 
lietuviškos salelės išnyko. Kunigai at
liko itin svarbų vaidmenį lietuvybės 
išlaikymo darbe. Kunigų netekimas 
radikaliai pakeis tikybos išpažinimo, so
cialinio susitikimo bei bendravimo for
mas. Bendruomenei teks ieškoti naujų

leidžiamas rečiau. Naujai reikia pradėti 
galvoti apie anglų kalbos reikalingumą 
mūsų spaudoje bei jos paskirtį mūsų gy
venime. „Tėviškės aidų“ leidėjai neturėtų 
praleisti šių komentarų svarbos ir jų 

įleidžiamam savaitraščiui. ■ -•••• 
’ 5. Finansinės problemos. Bendruo
menės veikla laikėsi vyresniosios kartos 

^dosnumu. Pastaruoju metu begalinės 
rinldiavos Lietuvai „išmelžė“ tiek fi
nansų, kad darosi sunku bendruomenei 
sukaupti aukas savo veiklai finansuoti. 
Reikia permąstyti mūsų prioritetus, 
pamiršti pašalpas ir pirmiau žiūrėti savo 
kiemo. Ateityje finansinė padėtis toliau 
sunkės, nebent pasikeistų aukojančių vi
suomeninis - demografinis profilis.

6. Organizacinė kultūra privalės būti 
permąstyta ir atnaujinta, kad būtų subur
tas kuo didesnis skaičius tų, kurie dar 
sudaro šiandieninį narių skaičių. Socia
linio bendravimo forma ir turinys, lietu
viškai nekalbančių įjungimas į vadovau
jamus organus, yra opios problemos. 

• Verta pamąstyti ar nėra pribrendęs laikas 
įkurti „Lietuvos vyčių“ organizaciją tam, 
kad suteikti galimybę tiemsjcurie norėtų' 
artimesnio ryšio su savo lietuviškakilme, 
bet nebegali tai atlikti lietuvių kalba.

7. NepriklausomosUetuvosįtdkaAAe- 
tuvai esant nepriklausomai, ALB svarba 
lietuvybės išlaikyme taps mažiau

veiklos formų, sugebančių dažniau su- ’reikšminga, mažiau aktuali. Normalūs ir 

kviesti tautiečius. - . . .
4. Spaudos problema. Reikalingos Įmanomi tiems, kūne jų nori. Abipusiai 

stambios finansinės sumos, padedančios ' kontaktai padės išlaikyti etninę lietuvių 
išgelbėti sunkėjančią „Mūsų Pastogės“ 
padėtį. Prenumeratorių skaičius nedau-: 

reguliarūs kontaktai su Lietuva jau

mažumą Australijoje.
_____ _______________ 8. Yra, tačiau, ir kita medalio pusė, 

gėja, o mažėja. Jaunesnio amžiaus žmo- Ligi Šiol Lietuvos Vyriausybe mažai ski
ria dėmesio bei reikšmės savo lietuvių 
kilmės prieaugliui, gimusiam ne Lietu- 

. voje. Kai kurios Baltijos valstybės savus 
tautiečius pripažino pilnateisiais pilie
čiais, Lietuva deda visas pastangas Savus 
nutautinti.

nės laikraščio nei prenumeruoja, nei 
skaito. Čia ir prasideda organizacinės 
kultūros problemos bei lietuvių kalbos 
silpnėjimas. Spaudos demokratiškumas 
vertinamas įvairiai: reiškiamas nepasiten
kinimas*, kad laikraštis siaurų pažiūrų, 
nepatrauklus, net neįdomus. Yra tiki- 
imybė, kad po eilės metų laikraštis bus

„MūšųPastogė“ NTr.30 1993.07.26t»š1.3
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Į AMŽINĄJĄ STOVYKLĄ IŠĖJĘ ...
Pirmame š. m. pusmetyje su mumis 

atsiskyrė trys žymūs LSS Australijos ra
jono skautų vadovai. Tai v. s. Algirdas 
Karpavičius (miręs 1993.03.05), ps. Le
onas Baltrūnas (miręs 1993.04.19)ira. a. 
v. s. fil. prel. Petras Butkus.

Visi žymūs lietuviškos skautijos vete

PASKUTINIS ATSISVEIKINIMAS SU
A. A. V. S. ALGIRDU KARPAVIČIUM

Kovo 5 d. miręs v. s. Algirdas Kar
pavičius bus ilgai prisimenamas LSS 
Australijos rajono skautų-čių, kaip ne
pamainomas vadovas, vyresnysis bro
lis... Ilgesnis nekrologas apie a. a. A. 
Karpavičių buvo išspausdintas š. m. 
,JMP“ Nr. 12.

Nuotraukoje - prie a; a. v. s. A. Kar
pavičiaus karsto (iš k. į dešinę) skautų

A. A. PS. LEONUI BALTRŪNUI IŠKELIAVUS Į AMŽINYBĘ
Su dideliu liūdesiu melbumiškiai skau

tai sutiko žinią, kad š. m. balandžio 19 d. 
mirė mūsų brolis, ps. LEONAS 
BALTRŪNAS, garsus sportininkas, ir 
visuomeninikas.

Brolis Leonas gimė 1914.10.20 Latvi
joje, Rygos mieste. Baigęs lietuvių gim
naziją, atėjus laikui atlikti karinę prie
volę, atvyko į Lietuvą, kur baigė Karo 
mokyklą jaun. leitenanto laipsniu. 1937 
m. įsigijo Kūno kultūros rūmų fizinio 
auklėjimo diplomą ir buvo aukštesniųjų 
mokyklų instruktorium. Žaidė Lietuvos 
krepšinio rinktinėje, kuri 1937 ir 1939 m. 
laimėjo Europos krepšinio pirmenybes, 
tuo išgarsindama Lietuvos vardą. 1937 
m. Lietuvos prezidento A. Smetonos ap
dovanotas Vytauto Didžiojo kryžiaus I- 
mojo laipsnio medaliu.

Buvo skautu visą savo gyvenimą. Dar 
1926 m. įstojo į Rygos lietuvių skautų 
Vytauto Didž. draugovę, tais pat metais 
duodamas skautų įžodį. 1930 -' 1933 m. 
buvo 64 - to Lietuvių skautų vyčių būrelio 
vadu.

Australijoje, apie 1960 m., baigė aus
tralų skautų vadovų kursus. Ėjo įvairias 
pareigas Melbourne „Džiugo“ tunte: 
1964 m. - tunto skautų skyriaus vedėjo ir

MIRĖ BUVĘS ILGAM1

Sydnejaus skautai-tės liūdi, netekę savo 
ilgamečio dvasios vadovo, v. s. fil. kun. 
Petro Butkaus, virš 20 metų ėjusio LSS 
Australijos dvasios vadovo pareigas. Apie 

ranai ir jų mirtis yra didelė netektis ne tik 
rajono skautams, bet ir visai lietuvių ben
druomenei Australijoje.

V. s. A. Karpavičiaus laidotuvių 
nuotrauką atsiuntė Juozas Gailius. Ps. 
L. Baltrūno skautiškąjį nekrologą parašė 
v. s. Jonė Žitkevičienė.

1

vadovai: Geeįpngo skautų židinio tėvū
nas sk. v. Liudas Bungarda, „Šatrijos“ 
tunto tuntininkas, v. s. Vytas Mačiulis, 
Lietuvių s - gos klubo pirm. Juozas 
Gailius, v. s. Danutė Lynikienė, LSS 
Australijos rajono vadas, s. Narcizas 
Ramanauskas ir skautininke Loreta 
Čižauskaitė-Tigani.

(Nuotrauka Maxwell King)

tais pat metais - tunto stovyklos 
viršininko; 1965 m. - II-sios Australijos 
rajono stovyklos viršininko. Rūpinosi 
„Džiugo“ tunto skautų sportiniu gyve
nimu. Priklausė tunto skautų vyčių vie
netui ir Melboumo skautininkų ramovei, 
kur ilgus metus buvo Ramovės pirmi
ninkės „ dešinioji ranka“. 1965 m. pakel
tas paskautininku. 1987 m. apdovanotas 
LSS ordinu „Už nuopelnus“.

Brolis Leonas buvo skautas pilna to 
žodžio prasme. Iš jo niekas negirdėjo 
žodžių: „aš neturiu laiko“. Aktyviai da
lyvavo sueigose. Sakydavo: „Lietuvis 
skautas turi visur pasirodyti savo lietu
viškumu taip, kaip mes darydavome 
Latvijoje-visada pirmi!.. Mano gimtinė 
- Latvija, bet mano tėvynė - Lietuva!“

Melboumo skautų ramovės vardu 
reiškiu nuoširdžią užuojautą jo žmonai 
Aldonai, sūnums ir artimiesiems čia, 
Australijoje ir Lietuvoje.

Ilsėkis ramybėje Amžinojoje Stovyklo
je pas Aukščiausiąjį, broli Leonai.

. ■'sL- ” ’

Sesė Jonė Žitkevičienė, 
Melboumo skautininkų ramovės 

pirmininkė

DVASIOS VADOVAS

velionį plačiai aprašė „MP“nr. 17-tame 
jo bičiulis, poetas Juozas Almis Jūragis.

ILSĖKITĖS RAMYBĖJE, BROLIAI.
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75 m. JUBILIEJINĖS STOVYKLOS
! TĖVYNĖS DAINA Į

Tėvynės daina
Vėl skamba mums laisva, 
Pasklidusių skautų. 
Širdis jungdama.

Ref.:
Trispalvė sava —
Vilties vėliava
Nušviečia pasaulį — 2 k.
Lyg laisvės liepsna.

Tėvynės miškai
Juk laukė taip ilgai,

SKAUTIŠKOS ŽINIOS
Šių metų antrojoje pusėje įvyksta Lie

tuvių skautų s - gos vadovybės rinkimai, 
kurie daromi kas trėgi mėtai. Rinkimų 
komisijos pirmininkas v. s. fil. Eugenijus 
Vilkas (23912 Via Onda, Valencia, Ca 
91355, USA; tel. ir fakso nr.: 805-259- 
3909). ■ .IV

Pirmijos kvieslys išsiuntinėtas gegužės 
8 d. Vienetų sąrašai prezidiumui -birželio 
5 d. Registracijos lapai - liepos 3 d. 
Dalyvių registracija rugpjūčio 21d. Kan
didatų siūlymas į LSS tarybą - rugsėjo 
18 d. Balsavimo lapų su kandidatų 
sąrašais išsiuntimas - spalio 2 d. 
Grąžinami balsavimo lapai - spalio 30 d. 
Paskelbiami balsavimo duomenys - lap
kričio 20 d. Pirmininkų rinkimai - 
gruodžio 11d. Vadovybės rinkimų daly
viais gali būti tik įžodį davę nariai; jie turi 
būti susimokėję nario mokfestį.

Ši žinia,,MP“ redakciją pasiekė liepos 
17 d.

* Jubiliejinė LSS 75 - mečio „Litu- 
anica“ stovykla šiemet vyksta liepos 31- 
rugpjūčio 11 dienomis Rako stovyk
lavietėje, Custer Michigan, JAV. Jos metu 

SENIEJI SKAUTAI AUSTRALIJOJE
Tremtyje, pokario Vokietijoje, tik at- 

sisteigus (1945 m.) Lietuvių skautų sąjun
gai (LSS), neužilgo, pagal tų laikų posū
kį pasaulinėje skautijoje, tuometiniai LSS 
vadovai pradėjo galvoti apie senųjų

skautų vienetų steigimą prie LS s-gos ir 
1948.01.15 -19 d. d. Homeburg’e vyku
sio Tuntininkų suvažiavimo metu, pa
darė tuo reikalu pirmuosius nutarimus. 
Seligenstadt'e įsisteigė pirmasis viene-

Kad grįžtų stovyklon 
Skautijos pulkai.

Ref.: Trispalvė sava... — 2 k.

Prie Nidos kopų 
Ir Baltijos krantų, 
Šimtinių stovyklų 
Brolybės laužų.

Ref.: Trispalvė sava... — 2 k.
Žodžiai ir muzika 

s.fil. Lyvijos Bražėnaitės

bus paminėtas Lietuvių skautų s-gos 
įkūrimas, „Skautų aido“ 70-mečio ir 60 
metų nuo Dariaus ir Girėno skrydžio į 
Lietuvą metinės. Stovyklos viršininkas 
v. s. Sigitas Miknaitis

Pati pirmoji iš LSS 75-čio jubiliejinių 
stovyklų buvo suruošta metų pradžioje 
Australijoje - mat, pas mus kiti metų 
laikai...

Lietuvoje ką tik baigėsi net 2 jubiliejinės 
stovyklos, nes ten skautai susiskirstę į 3 
sąjungas.

Girdėti, kad ir iš Australijos vienoje iš 
šių stovyklų stovyklavę apie 15 asmenų.

* Š. m. kovo mėn,suėjo 40 metų, kai 
1953.03.01 d. Sydnejuje, Camperdown’e 
įsisteigė Sk. vyčių Geležinio vilko būrelis, 
praeityje išvaręs gilią vagą LSS Austra
lijos rajono skautiškojoje bei visuo
meninėje veikloje. Šiuo metu, nors Syd
nejaus ,, Aušros“ tunte ir yra skautų vyčių, 
bet būrelio, kaip tokio, veikla yra pri- 
blėsusi.

Apie Geležinį vilką plačiau parašysime 
artimiausia proga.

MiiMi PnstnP^ Nr 4(> 1993,^.26psl. 4
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
KAVINĖ PO KADAGIAIS“
Australijoje gyvenančios Agnės Lukšytės drama

Australijoje gyvenanti ir plačiai lietu
vių kultūriniame gyvenime besireiškian
ti rašytoja-beletristė novelių knygos 
„Kalnų velnias“ (1970 m.) autorė, šiemet 
išleido Vilniuje pirmą savo dramą ir 
pirmą knygą Tėvynėj - „Kavinė po 
kadagiais“.

Agnė Lukšytė kilme iš Subačiaus, 
išsimokslinusi Kauno ir Vilniaus univer
sitetuose (lituanistika, istorija, vokiečių 
kalba), išeivijoj duoną pelniusi iš kalbų 
mokėjimo: Vokietijoj - UNRRA orga
nizacijoj, Australijoj - įstaigose bei 
auklėjimo srity (darželio mokytoja, lie
tuvių radijo programų kūrėja ir 1.1.), visą 
laisvalaikį paskyrusi grožinei lietuvių 
literatūrai, yra parašiusi nemažai prozos 
kūrinių, spausdintų ne vienoj knygoj, bet 
ir periodikoj (tikriausiai turi ir rankraš
čiuose).

Į Tėvynę su savo kūryba ji grįžo 1993 
m. su originalia drama - apie didįjį 1945 
metų Dresdeno bombordavimą.

Keturių veiksmų (po dvi dalis) drama 
vyksta Vokietijos kavinėj -kažkur Dres
deno miesto pakrašty, į kurią „štamo“ 
valgyti ir prie kavos pasikalbėti užeina 
įvairių tautybių klientai. Įvairių tautybių 
(pabėgėliai ar vokiečių išvežti darbams) 
ir įvairių profesijų žmonės. Daktaras,

Atkelta iš 4 psl.

tas (1948.02.15), pasivadinęs „Gerojo 
darbelio“ židiniu, veikęs apie metus laiko 
Vokietijoje, o po to darbandęs tęsti Veik
lą emigracijoje, tarp trijuose kontinentu
ose išsisklaidžiusių savo narių. Vis tiek 
1951.07.15 d. jis užsidarė, nes milžiniški 
nuotoliai pasirodė nenugalimi, kad ir la
bai ryžtingiems židiniečiams.

Sekantis - „Liepsnojančios lelijos“ 

Trys kartos vienoje skautiškoje šeimoje: pirma eilė iš kairės- Elytė Blansjaar, Rasa 
BlansjaaiįElena Jonaitienė, Liudukas Garrick, Matukas Garrick, Eglė Garrick,Izidorius 
Jonaitis, Benius Žižys, Danius Žižys. Antra eilė iš kairės - Juozas Žižys, Juozas 
Blansjaar.

židinys, v. s. Ant. Krauso iniciatyva, 
įsikūrė 1950.11.05, Melbourne. Jis gy
vavo iki, maždaug, 1961 m.

V. s. Vyt. Kišono pastangomis, 1956 
m. įsikūrė Sydnejaus skautų židinys, 
kuriam §. m. balandžio22 d. suėjo 37 
metai.

Sydnejaus skautų židinio pavyzdžiu, 
(su kiek modifikuotais įstatais) 1983 m. 

•,v. s. Alg. Karpavičiaus sukviestas, įsis
teigė Geelongo skautų židinys.

Deja, be Australijos, visur kitur pasau
lyje, kur veikia lietuvių skautų-čių vie
netai, senųjų skautų veiklos idėja nepri
gijo ir židiniai, jei kur nors įsisteigė, 

„70 metų netrumpas amžius žmogui, 
tuo labiau žurnalui, karų, priespaudų ir 
trumpų laisvės properšų išmargintame 
pasaulyje. Vis greitėjanti kaita žmonijos 
kultūroje, politikoje, technikoje ir net 
moralėje paskandino ne vieną spausdintą 

tralijoje) jie veikijL.kaip atslaros skau^i^?^^^^^^;

gyvavo neilgai. Tuo tarpu kituose kraš
tuose, ypač pas anglosaksus (pvz. Aus- 

poetas, filosofuojantys šviesuoliai, me
nininkai, kariai ir šiaip piliečiai; visi sle
giami karo negandų, nežinios, baimės 
dėl bombų... Marta ir Johanas, kavinės 
savininkai, su įvairiais klientais išsi
kalbėdami, atskleidžia šiuos žmonių 
charakterio ir psichologinius niuansus. 
Be to, ypač Marta, nujaučia ir kažką dar 
baisesnio. Jų kavinės gražūs vitražai yra 
tokie nepaprasti, vilioją praeivius, bet 
gąsdiną pranašingų, net grėsmingų spalvų 
besikaitaliojimu. Marta įtikina, jog tai 
reiškia didesnę nelaimę. Tamsia mėlyna 
visada nukrečia šiurpu, geltona -auksinė 
kiek apramina, vėl mėlyna, tamsiai 
mėlyna...

Dramoje vienu pagrindinių veikėjų yra 
Balsas, paslaptingo-slovako Spavčenko 
vitražų kūrėjo-menininko, kuris viską 
žino, viską prisimena ir pranašauja... 
Tasai slovakas kitados žuvęs dėl nelai
mingos meilės, dabar jo „dvasia“ 
pasireiškianti Balsu, yra tartum lengvų 
menininko-fatalisto pažiūrų. Iš užbūrimo 
jis išvaduojamas vitražus bomboms su
daužius, iš griuvėsių atvirsta vėl į 
jaunikaitį.Tai lyg viltingos ateities sim
bolis.

Šioje dramoje, be prancūzų, norvegų 
vokiečių, yra ir keli lietuviai, dirbą prie-

sąjungos - labai gražiai. Tikslas - prop
aguoti skautybės idėją, remti skautiškąjį 
judėjimą, sudaryti sąlygas tarpusavio 
bendravimui.

židiniai - Geelonge ir Sydnejuje. Labai 
aktyvūs geelongiškiai, vadovaujami 
tėvūno sk.v. Liudo Buhgardos. Jie ruošia 
ekskursijas, įvairias išvykas, švenčių 
minėjimus, renka aukas, talkina kitoms

organizacijoms ir 1.1.
Paskutinių metų bėgyje, Sydnejaus 

skautų židinio veikla kiek sulėtėjo. 
Priežastys - „aukštas“ židiniečių amžius, 
o jaunesnės pamainos neprisiauginta!...

v. s. B.Ž.

„SKAUTŲ AIDUI“ - 
70 metų!

Agnė Lukšytė - Meihūniene

varta vokiečių karo pramonėj. Dalis jų 
žūsta, kiti išbėga.

Veikalas įdomus, talentingas ir gera 
kalba parašytas. Ne vien užsieniečių, bet 
ir vokiečių psichologiniai skirtumai 
paryškinti. Drama užbaigiama SS ka
rininko dvasiniu atsivertimu, tarsi viltis 
vokiečių tautai. A.R.

f I ‘

Agnė Lukšytė „KAVINĖ PO KADA
GIAIS“, 4 veiksmų drama, išleista Vil
niuje 1993 m. H. Meiliūno lėšomis; 
spaudė "Puntuko“ leidykla, tiražas 3,000. 
Dailininkė Vida Juškienė. Kaina ne
pažymėta. ( tėviškės žiburiai“, 1993) 

rašoma „Skautų aido“ 70 - mečio proga 
šventinio numerio vedamajame (Čika
goje šios sukakties paminėjimas įvyko 
balandžio 25 d.).

„Skautų aidas“ savo kelią pradėjo 1923 
m., auklėdamas lietuvišką jaunimą Die
vo, Tėvynės ir Artimo idealų šviesoje. 
Pirmieji numeriai, redaguojami ps. A. 
Baniulio, išleisti Šiauliuose, tačiau dar 
tais pat metais (1923) žurnalas perkeltas 
į Kauną.

Kiti to meto redaktoriai: J. Tamašauskas 
ir S. V. Čečeta.

1927- 28 m. žurnalą redagavo ps. J. 
Merkys, ps. E. Zabarauskas, A. Jak- 
ševičius ir A. Gražiūnas;

1929-40 m. - v. s. A. Saulaitis (ilgiau
siai redagavęs „Sk. A.“) ir v. s. K. Lau
cius.

1940.10.9. - liaudies komisaro A. 
Venclovos įsakymu, žurnalas uždarytas.

1946 - 1948 „Sk. A.“ atkurtas Vokie
tijoje, Detmolde. Jį redagavo v. s. A. 
Krausas, R. Giedraitis ir P. Prekeris.

1950- 1963 m. žurnalą jau Kanadoje
redagavo s. P. Enskaitis, v. s. S. Kairys, 
ir v. s. Č Senkevičius.

o jo redaktoriams, administratoriams ir 
leidėjams - ištvermės ir pasiryžimo, nes

1964 - 1969 - JAV einantį žurnalą vėl 
redagavo v. s. A. Saulaitis.

Geelongo skautų židinio grybavimo iškyla į Barwon Dano. 1993 4 25
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lietuviškos spaudos darbas išeivijoj 
nelengvas. V s B 1

o
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Aldona Prižgintaitė

JAUNYSTĖS DOVANA

Dažnai praeina ji pro Salį 
ir kaip pamiršti aš galiu? 
Ta šypsena... ta eisena... 
tos akys kurios ateitį regėjo 
matau svajonę aš kurią 
kadaise širdyje nešiojau; 
kad viskas taip paliks ir bus 
kaip čia atėjus atradau...

Mes susitikom jau seni 
sakei: - Leisk pabučiuot tave 
jaunystė buvo atimta 
nesibučiavom dar tada... 
Kai lūpom paliečiau aš veidą 
neatpažįstamą visai - - 
diena verpetuos metų dingus 
tapo brangiausia dovana

GIMTADIENIS 
Šią dieną aš gimiau 
atgal daug metų... 
ir ieškau savo motinos 
šioj žemėj - - 
mintis jos duotas 
žodžius pasakytus 
vėl mintyse aš klostau 
kuriuos ieškodama paliko... 
Jos glėbį šiltą aš jaučiu 
švelnumą rankų — 
kai siūlą ji gyvenimo 
man į delnus įdėjo 
kad aš jos širdgėlą 
ir džiaugsmą — 
vėl toliau gyvent galėčiau...

Gimtadienis ir Tu esi ♦
vėl su manim ir taip arti... *

. ..................................

1970- 1973-s. J. Toliušis.
1974 - 1975 - v. s. A. Namikienė.
1976 - 1979 - v. s. š. Jelionienė;
1980-1981-v.s.J. Toliušis ir v. s. A. 

Namikienė;
Nuo 1981 m. - v. s. A. Saulaitis ir 

„Pelėdų skiltis“ (nuo 1988 m.);v. s. J. 
Mikutaitienė, v. s. H. Plaušinaitienė, v. s. 
D. Sruogienė ir v. s. N. Užubalienė.

Nuo 1970 m. techninis žurnalo redak
torius - v. s. V. Vijeikis.

„Skautų aidui“, pradėjusiam 71-sius 
metus, linkime gražiausios ateities, 
stiprybės, suburiant skautiškąjį jaunimą,

5



^SPORTAS1
AR „SAULĖS“ KOMANDA 

PRARAS KURTINAITĮ Z
" v. j

Brisbanės „Courier Mail“ liepos 15 d. 
laidoje (Garry Legg str.) rašo: „Pasi
žymėjęs Townsvilles „Šuns“ krepšinio 
komandos importas - Rimas Kurtinaitis 
vakar paneigė, kad jis paliks bekylantį 
„National Basketball League“ klubą 
prieš šio sezono pabaigą.

Kurtinaičiui, kuriam dabar* 33 mėtai, 
savaitės pradžioje buvo pasiūlytas pra
bangus, turtingo Ispanijos klubo „Real 
•Madrid“ kontraktas. Jei Lietuvos ol
impinius aukso medalistas priims pasiū
lymą, jis gaus algą tris kartus didesnę, 
negu dabar jo gaunama.

Europos sezonas, prasideda rugsėjo^ 
mėnesį. „Real Madrid“ klubas, praeitais 
metais užbaigęs Europos krepšinio pir
menybes trečiuoju, nori Kurtinaičio savo 
aikštėje nuo rugpjūčio 4 dienos, maždaug, 
6 sav. prieš NBL užbaigiant savo įsipa
reigojimus. '■ z :

Kurtinaitis pranešė ispanų klubui, kad' 
jis yra užimtas iki NBL sezono pabai
gos. ■ - v

„NBL nėra vaikų darželio varžybos,'- 
^pasakė Kurtinaitis, - aš negaliu nesi
laikyti savo įsipareigojimų. Aš mėgstu 
žaisti su šio klubo komanda ir aš baigsiu 
šį sezoną čia. Tai yra jauna organizacija 
ir aš žaidžiu su puikių vaikinų būnu. Mes 
tobulėjame ir aš noriu, kad mes laimėtume 
daugiau žaidynių“.

Kurtinaitis žaidžia pirmuosius iš dviejų 
metų kontrakto, kuriuos jis pasirašė su 
„Šuns“ komanda.

Jei „Real Madrid“ sutiks priimti Kurti
naitį NBL sezono gale, jis turės prašytis1 
atleidžiamas nuo sudarytos sutarties, nes 
Europos sezonas nusitęsia į vėlyvą 
gegužį.

„Aš nesu laimingas, kad tai atsitiko 
dabar,- sakė Kurtinaitis, - aš kreipiu 
dėmesį į antrąją šio sezono dalį, kurios 
metu žaidžiu su „Šuns“ komada. Jei,,Real 

I Madrid“ norės manęs po NBL sezono, 
tada mes galėsime tartis“.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲBENDRUOMENĖS
Atkelta iš psl 3

Nesi gimęs Lietuvoje, nesi lietuvis, vadi
nasi esi australas. Šita, atsiprašant, kvai
la politika atneša daug kartėlio ir žalos!

9. Veiklai reikia vadų su vizija, reikia 
ir sekėjų. Reikalinga aiški strateginė 
kryptis. Ateities veikla bus ribota, ne
vaisinga jeigu į bendruomenės organiza
cijas nesugebėsime pritraukti amžiumi 
jaunesnių žmonių. Nebevadinkime jų 
jaunimu arba jaunesniąja karta. Čia irgi 
išraiška tos sklerozės mūsų organi
zacinėje kultūroje. Vadinkime viduriniajai 
karta, tuom kas ji yra - vidurinioji.

BAIGIAMOSIOS MINTYS
Bendruomenės paskirtis buvo suburti 

lietuvių kilmės žmones koordinuotame 
vienete, siekiant užtikrinti ilgalaikį jų 
tautinį išlikimą. Šioji paskirtis nėra 
pasikeitusi. Tos problemos, kurios buvo 
esminės bendruomenės gyvenime jos 
kūrimosi metu ir per pirmuosius dešimt
mečius, šiandien pakeistos naujomis, 
besikeičiančios aplinkos pamestomis bei 
mūsų pasirinktomis. Bendruomenės de
mografinis ir tautinis profiliai yra 
pasikeitę. Narių skaičius apčiuopiamai 
mažesnis, intelektualinis bei kultūrinis

„Mūsą Pastogė“ Nr. 301993.07.26 psl. -

ESTIJA IR ROSAI
„The Sydney Morning Herald“ š. m. 

birželio 23 d. laidoje patalpino Assoc., 
Press agentūros straipsnelį antrašte .Nau
joji teisė daro rusus svetimšaliais“. Ten 
rašoma: .Nežiūrint stiprių visų mūsų 
protestų buvęs sovietų Estijos parlamen
tas vakar (22.6) priėmė įstatymą, kuris 
dešimtis tūkstančių vietinių rusų klasi
fikuoja kaip „Svetimšalius“.

Šis įstatymas gali paliesti 500,000 rusų, 
kurių didelė dauguma dar nėra gavusi 
Estijos pilietybės.

Nuo pat nepriklausomybės atstatymo 
1991 m. Rusija kritikavo Estiją, kad ji 
leidžianti rusus diskriminuojančius įstaty
mus.

.Ęstai argumentavo, kad rusai, kurie 
emigravo į Estiją laikė sovietų valdžios 
metų, turi praeiti natūralizacijos porcesą 
prieš tapdami piliečiais.

Įstatymas, kuris buvo priimtas 59-ni- 
ais balsais iš 100-to, apibrėžė visus 
į rusus, kaip užsieniečius, kurie turi 
prašyti kas 5 metai leidimų, duodančių 
teisę gyventi krašte.

Birželio 19 d., šeštadienį, keli tūkst
ančiai demonstrantų žygiavo Estijos 
Narvos mieste, kuriame daugumoje gy
vena rusai, protestuodami prieš šį 
įstatymą. ‘ ‘

Keli Narvos bandruomenės vadovai 
žadėjo sukelti generalinį streiką, jei šis 
įstatymas bus priimtas parlamente.

Estijos ministras pirmininkas, Mart 
Laar, gindamas įstatymą sakė, kad dauge
lis rusų be reikalo reaguoja. „Pagal Euro
pinę teisę šis įstatymas yra visiškai tinka
mas“, p. Laar pasakė per Estijos televi
ziją.

Beveik 2/3 Estijos gyventojų, iš jos 
1,6 milijono gyventojų yra estai ir apie 
30 procentų - rusai.

Tas pats laikraštis š. m. birželio 24 d. 
laidoje, straipsnyje „Estija rizikuoja rusų 
pykčiu“ rašo: „Šiandien (23.6) Rusija

Vyr. menedžeris David Carmichael 
sako, kad greičiausiai, „Šuns“ koman
dos vadovybė leis Kurtinaičiui sezono 
gale nutraukti kontraktą. _ x - 

pajėgumas - pakitęs. Ant kiek mažai 
kreipėme dėmesio savo kasdienybei 
išnarplioti praeityje, ant tiek esame pri
versti rūpintis ja dabar. Jei to nepadary
sime, mūsų gyvasties pulsas toliau 
silpnės.

Kaip išsireiškiau šioje paskaitoje, 
struktūra implikuoja ir yra daugiau, nei 
nustatymas valdymo aparato sudėties. 
Tad ateities struktūra yra daugiau negu Į 
nustatymas ar turėsime Krašto valdybą, 
Apylinkes, Seniūnijas.

Nykstant Seniūnijoms, bedbejo, teks 
praplėsti Apylinkės sąvoką bei jos geo
grafinę apimtį, norint aprėpti visus vals
tijoje gyvenančius lietuvius. Struktūra 
jungia ir starategiją, ir organizacinę

ja strateginės krypties permąstymo bei 
organizacinės kultūros atnaujinimo. Šias 
problemas tegalime išnarplioti ir išspręsti | 
kartu. > '

Kviečiu visus bendruomenės narius 
šiuos reikalus rimtai apmąstyti. Cituo
jant Kęstutį Grinių „Negalima aklai taiky- 

sąlygoms jos tęsimas gali būti pragaištin- 
gas .

griežtai reagavo gindama etninius rusus, 
gyvenančius Estijoje, grasindama ma- 
žąjai Baltijos respublikai politinėmis ir 
ekonominėmis sankcijomis ir delsimu 
atitraukti buvusios Sovietų Sąjungos ka
rius. Ore pakibęs siūlomas laisvos preky
bos suitarimas tarp Estijos ir jos galingo
jo kaimyno.

Estijapaneigė, kad jos naujasis apsigy
venimo įstatymas esanti įžanga į rusų 

apkaltino rusų politikus už bandymus 
sukelti krašte įtampą ir įvelti svetimša-1 ! 
liūs į „politinius žaidimus“. Jis'kaltino 
Rusiją, ieškančią pretekstų, kad uždelstų 
kariuomenės dalinių įšvedimą. „Rusija 
tęsia kaltinimus Estijai, kad ji pažeidžia 
žmogaus teises, nežiūrint, kad Estija ga
rantavo joje gyvenančioms etninėms 
mažumoms teises, nežiūrint jų kilmės. 
Jie turi socialines ir ekonomines garan- , 
tijas, gali dalyvauti vietinės valdžios pa- j^jrie Estijos įstatymai, liečiantys ki- 
daliniuose", pareiškė jis. - — - — -

„Klausimas, ar rusai gali būti renkami 
į savivaldybių organus pasidarė opus, 
kai Talino ir Tartu savivaldybes pabandė 
išmesti rusų karius iš jų butų, Nląskva 
sako, kad tai yra pažeidimas pinninio 
susitarimo (draft agreement) tarp abiejų 
respublikų, kuris duotų kariams teisę lik
ti butuose ir juos išsipirkti“. p . ______

Sekančią dieną, (24.6) Rusija pakarto- goję, bet šiandien Vilnius ir Maskva yra 
suartėję. Latvija buvo antroji tarp Balti
jos tautų savo pasipriešinimu Maskvai, o 
dabar yra antroji bendradarbiavime su ja. 
Gi Estija? Jei ji bandys panaikinti buvusį 
savo nuolaidžiavimą Gorbačiovui, spar
dydama smėlį į veidą Jelcinui, gali pa- 

j daryti didžiulę istorinę klaidą“.
X-

tojo grasinimus mažytei Baltijos respub
likai.

Rusijos užsienio reikalų viceministras 
Vitalij Churkin pareiškė .spaudoj konfe
rencijoje, kad jis nugoatąs „serijas politi
nių, ekonominių ir kitokių žingsnių, kad 
„įtaigoti“ estų nusistatymą prieš rusų 
gyventojus Estijoje.

.LITUANICA“ VĖL SKRAIDO

Skraidanti Dariaus - Girėno „Lituanicos“ kopija, atkurta lakūno konstruktoriaus 
_______________________Vlado Kęsgąilos.____________

NUOMONĖS IR PASISAKYMAI

1941 M. SUKILIMAS

PAGALVOKIME! prašyti "prieiti" Lietuvą į TSRS. Tomas 
—^——4 Venclova, Č. Milošo 1976 m. parūpintu 

kvietimu, gavo leidimą išvykti iš Lietu
vos, ir dėstyti JAV Berkeley universitete.

Š. m birželio 17 d. 115 nr. .Lietuvos JislankėsiirAustralijoje.Savorašiniuose, 
aide“Tomas Venclova rašo:... „Taigi, ar 
sukilėliai to norėjo ar ne, jų veiksmai 
išėjo į naudą ne tiek Lietuvai, kiek naci-* 
nei Vokietijai. Tokie dalykai vadinami 
politiniu pralaimėjimu ir netgi politine 
tragedija“.

Paprastai tėvų kaltę nepriskiriame 
vaikams, bet jei vaikai kartoja tėvų klai
das, reikia pasakyti.

Tomas Venclova yra sūnus Antano 
Venclovos, kuris 1940 m. su gėlėmis

.. pasitiko sovietinę armiją ir buvo vienas 
iš delegacijos narių, vykusių į Maskvą

Estijos Respublikos .teritorija

Jis tiesiog grasina Estijai ne tik 
kariuomenės išvedimo uždelsimu, bet ir . •*
prekybos suvaržymu. „Kaip Lietuva ir 
Latvija, Estija yra prįklausoma' nuo Ru
sijos gaunant visą eilę svarbių žaliavų, 
ypatingai naftos“. .~r

• Kiek girdėta spaudoje ir televizijoje,

takalbių apsigyvenimą čia; laikinai esą 
suspenduoti.. '■

Tas pats „ The Sydney Morning Her
ald“ liepos 30 d. leidinyje straipsnyje 
„Patriotai tapę parijais“, tarp kitko rašo: 

.Lietuva vadovavo išsivadavimo žygiui 
iš Maskvos glėbio kai Michailas Gor
bačiovas baudėją išlaikyti Sovietų Sąjun- 

dėl Lietuvos valstybės žlugimo, kaltę 
kreipia Vokietijos naciams, pamiršda
mas Sovietų Sąjungą. Ne kartą yra 
pasisakęs ir dėl Lietuvos žydų naikini
mo, skirdamas nemažą kaltės dalį lie
tuviams. Savo straipsnyje: „Klaidų 
sakralizavimas“, „Lietuvos aide“, apie 
1941 m. sukilimą sako: „Sukilimas buvo 
politinė klaida, o klaidų sakralizuoti ne
dera"“.

Be to, jis savo straipsnyje bando 1941 
m. sukilimą prieš raudonuosius nuvertm- 

Nukelta Į 7 psl.
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Čia ir norėtųsi stabtelti ir giliau7 
pažvelgti į Moterų draugijos tęstinumą.

Nuo draugijos įsikūrimo dienos, tai 
Atkelta iš 6 pstiA buvo 1963, m., draugija praėjo dvi laiko
----------- —•—t'' i- epochas: Sodybos statybos eigą, drau- 
ti, net paminėdamas/kaddaug sukilėlių gijos įsitvirtinimą bendruomenės tarpe, 
nukentėjo nuo. 1944 m. į Lietuvą Draugija atsiekė savo užsibrėžtą tikslą: 
grįžusios tarybų VąidžibS, o kiti išeivijo- ‘ ’’ ””
je dar ir šiandiehherimauja, kad jų praei
ties nepradėtų tyrinėti OSI ir panašios 
organizacijos.

Autorius pamiršta Rainių miškelį, virš 
2000 žuvusių ir kitų, besitraukiančios 
sovietinės armijos nukankintų, lietuvių. 
Taigi, vis kalti IfetuviaiT ’

NUOMONĖS...

pastatė Lietuvių sodybą (Retirement Vil
lage) - į pensiją išėjusiems tautiečiams, 
sukaupė didelį turtą Sydnejaus lietuvių 
bendruomenei. Lietuvių sodybos, Enga- 
dinės turtas siekia virš pusės milijono 
dolerių. Draugija atliko didelį kultūrinį 
darbą: ruošė vakarėlius su prašmatniom 

■- programom, tradicinius Užgavėnių balius 
Lietuvos spaudoje sukilimas buvo kuk- primusų kepėm blynus, kad tik kuo 

daugiau surinkti draugijai pinigų).
Ruošė paskaitas įvairiomis temomis, 

tautines parodas, kėlė lietuvybę svetim-

liai, be didesnių iškilmių paminėtas, o 
dabartinė Lietuvos valdžia irgi neskyrė 
tinkamo dėmesio. Išeivijos spaudoje la
bai kukliai, tik prabėgomis užsiminta.: mučių tarpe, uoliai lankė ligonius ir kiek 
Dar tarybiniais metais 1941 m. sukili
mas buvo laikomas Lietuvos nacių išpuo
lis, nukreiptas prieš besitraukiančią tary
binę armiją ir nekaltus Lietuvos gyven
tojus-žydus.

Mano asmeniški prisiminimai yra la
bai ryškūs ir gyvi, kaį 1941 m. birželio 22 
d. per Kauno radiją paskelbė, kad Kau
nas išvaduotas ir suskambėjo Lietuvos 
himnas, kuris nuo 1940 m. birželio jau 
buvo nutildytas. Visa Lietuva atsiduso: 
baigėsi kruvinoji bolševikinė okupacija, 
o apie naują - rudąją, tuomet niekas dar 
negalvojo.

Lietuva 1941 m. birželio 22 - 25 d. d. 
pranešė pasauliui, kad ji nenori vergauti 
komunistams, o pasiskelbė nepriklauso
ma ir, sudarydama  Laikinąją vyriausybę, 
pareiškė ir naciams, kad nori būti laisva. 
Deja, nei raudona, nei ruda galybė ne
vertino Lietuvos siekių.

Skaudu, kad šiandien atsiranda lietu
vių kurie, neva, nori Jcritįškai“ pažvelgti yyresniąsįas. Kai kurios draugijos val- 
Į1941 m. sukilimą, o tikrumoje, bando 
nuvertinti ir paneigti jo svarbą Lietuvos 
valstybei.

Obuolys nuo obels netoli krinta, - sako 
lietuviška patarlė.

Išv.

SLMSD METINIAM 
SUSIRINKIMUI 
ARTĖJANT

Šių metų rugpjūčio mėn 8d. įvyksta 
Draugijos metinis susirinkimas, kuriame 
bus pateikta Moterų d-jos, v-bos ir Lie
tuvių sodybos patikėtinių metinė veikla 
ir 1992-93 metų finansinė apyskaita, kas 
yra privaloma visoms valstybės įstaty
muose įregistruotoms organizacijoms. 
Pranešimas apie lankomus ligonius, so
dybos ūkinę priežiūrą ir kitus draugijos- 
veiklą liečiančius^ reikalus. Šiemet bus 
renkama valdyba; dviejų mėtų kadenci
jai. 7 -.z-.

AUROS 
„Musų Pastogei“
1. A. Brunkienė NSW $ 5.-
2. L. Žilytė NSW $ 5.-
Dėkojame už aukas.

■it ■ u u Red.
Lu...

Pagerbdami šių metų liepos 7 d. 
Vičtorijoje mirusią

A. A. JULIJĄ KESMINIENĘ, 
gėlių vietoje „Mūsų Pastogei“ 
aukoja:

$ 20.- V. Juzėnienė
$ 20 - E. ir D. Bartkevičiai. 

leido lėšos, šelpė reikalingus šalpos tau
tiečius. Tuo metu ligonių ir senų tau
tiečių buvo mažiau, tad lankytojų ir en
tuziazmo netrūko.

Antras gyvenimo fenomenas tai Tempus 
Fugit (laikas bėga). Jau dauguma tau

tiečių ir draugijos narės pasiekė brand
aus amžiaus. Sergančių ir paliegusių 
daugėja kasdien, o lankytojų vis mažėja. 
Mūsų tautiečiai gyvena plačiose Sydne- 
jaus apylinkėse. Ligonių lankymas daro- 

i si vis sunkesnis ir sunkesnis vyresnio 
amžiaus moterims. Tačiau nežiūrint visų 
šių sunkumų, geraširdės savanorės mo
terys stengiasi iš paskutiniųjų lankyti, 
paguosti ligonius savuose ar kaimyni
niuose priemiesčiuose. Draugijos ir lie
tuvių moterų vardu reiškiame joms 
didelę nuoširdžią padėką.

J ‘ •
Jau atėjo pats metas, kad jaunesnioji 

lietuvių moterų karta ateitų pavaduoti

dybos narės atitarnavo 25 metus artimo 
labui ir jaučiasi užsitarnavusios poilsio. 
Ateinančioms jaunesnėms valdybos 
narėms bus dar 
praktiškai jau į] 
bą. r

Kaip matome, SLMSG d-ja pastatyta 
ant tvirto pamato, lietuviško principo, su 
visomis tradicijomis, tvirtai ekonomiškai 
administruojama Lietuvių sodyba, kuri, 
drąsiai galiu sakyti, yra pagrįstas

gįįau tęsti pradėtą ir 
idintą draugijos dar-

pasididžiavimas visai lietuviškąjai vis- 
uomeriei.

Labai kviečiame ir prašome jaunesnės 
kartos lietuves ateiti, stoti į Moterų dau- 
giją narėmis ir tęsti kilnią tarnybą artimo 
labui. Tikime ir viliamės, kad 8 rugpjūčio 
ateisite į metinį susirinkimą ir įsijungsite 
į moterų gretas.

Martina Reisgienė
, • . r£LMSG d-jos vicepirmininkė, 

LIETUVIŲ SODYBOS patikėtinė 
'

KAIP Į TAI ATS AK YT Ų 
LENKUOS PREMJERĖ 
HALINA SUCHOCKA?

Lenkijos premjerė Halina Suchocka 
paskelbė,;kad iš Lietuvos gavo tarpvals
tybinį Lietuvos - Lenkijos sutarties pro
jektą, kuriame kalbama ir „apie ginkluotą 
lenkų įsiveržimą į Vilnių 1920 metais“. 
Premjere mano, kad tai būtų vienpusiš
kas komplikuotų istorinių įvykių vertin
imas, kuris prieštarautų pasiektam sau
sio mėn. susitarimui siiLietuvos premje
ru.

Lietuvos liaudis turi šmaikštų posakį: 
„prisivirė košės, bet jos srėbti nenori“. 
Ne lietuviai užėmė Varšuvą, bet lenkai, 
dargi pačiu negarbingiausiu būdu, sulau-

CANBERROJE
PRANEŠIMAS •

Canberros lietuvių radijo valandėlė nuo 
rugpjūčio 6 d. (penktadienio). 8 vai. 
vakare pradeda transliacijas per FSM 
radijo stotį 103,1 banga. ■< >

MELBOURNE
PRANEŠIMAS

Pasaulio lietuvių inžinierių ir architektų 
sąjungos Melbourne skyriaus valdyba 
kviečia narius, prietelius ir prijaučiančius 
pasiklausyti dviejų paskaitų anglų kalba;

Algio Klimo : „A CONTEMPORARY 
TOURISTS VIEW OF ARCHITEC
TURE IN LITHUANIA“.

Joną Lipšio: „TRADITIONAL 
LITHUANIAN ARCHITECTURE“ 
Paskaitos įvyks sekmadienį, 2.30 vai.

p. p. rugpjūčio 1 d. 1993, Lietuvių namų 
Bendruomenės kambaryje, 50 Errol 
Street, North Melbourne.

SYDNEJUJE
METINIS SUSIRINKIMAS

Sydnejaus lietuvių moterų socialinės 
globos draugijos metinis susirinkimas 
įvyks š. m. rugpjūčio mėn. 8 d., 
sekmadienį 2 vai p. p. Lietuvių namuose 
Bankstowne.

Metinio susirinkimo dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.,
2. Praėjusio metinio susirinkimo proto

kolo skaitymas.
3. Draugijos pirmininkės pranešimas.
4. Patikėtinių pranešimai, v
5. Iždininkės pranešimas. - j. ...■ •
6. Revizijos komisijos pranešimas 

 
žydami neseniai pasirašytą? Suvalkų 
sutartį, užėmė Lietuvos sostinę su treč
daliu Lietuvos etnografinių žemių.

Jeigu ne lenkų okupacija, šiandien 
Brėslauja, Pastoviai, Smurgainys, Lyda, 
Gardinas, Augustavas, Suvalkai būtų tiek 
lietuviški, kiek lietuviški Šiauliai, 
Panevėžys, Marijampolė, Kaunas ir pan.
Lietuvos teritorijoje gyventų apie 6 mili
jonai gyventojų ir nebūtų jokios lenkų 
teroru nautautintos lietuvių problemos 
Vilnijoje, kurie šiandien, kažkodėl, vad
inami „lenkais“, nors daugelio tėvai ir 
protėviai buvo čia nuo amžių gyvenan
tieji lietuviai. Šiek tiek lenkų atėjūnų 
„importavo“ lenkų okupacija, bet ir jų 
daugelis išvažiavo į savo Lenkiją repat- 
rijacijos metais.

Kažinką sakytų gerb. Suchocka, jeigu, 
pvz., istorija būtų taip susiklosčiusi (o 
nuo jos išgelbėjo Jogaila), kad, sakykim, 
koks išsigimęs lenkas būtų pasigriebęs 
Poznanės vokiečių armiją, „sdlolęs“ prieš 
Varšuvą ir pasiskelbęs, kad einąs „iš
vaduoti savo tėviškės“, pasigrobęs Kro
kuvą ir gerą dalį Lenkijos, būtų prijungęs 
visa tai prie Vokietijos, o čian'uo amžių 
gyvenusius lenkus suvokietinęs teroru, 
kalėjimais; kokią šiandien butų „vokie
čių“ problema Krokuvoje ir jos apy
linkėse? Gi mirdamas, toks niekšelis, 
būtų atsiuntęs savo širdį palaidoti į Var
šuvą, kaip tai padarė lietuviu Save vadinęs 
Pilsudskis (ir Želigovskis), palaidodamas 
savo išgamos širdį Vilniuje, tarsi gražioji 
Lietuvos sostinė yra kažkokia niekadėjų 
organų sankrova, kur visokie lenkų parei
gūnai turi progos atvažiuoti Vilniun ir

„Mūsų

7. Ligonių lankytojos pranešimas.
8. Klausimai ir sumanymai.
9. Susirinkimo uždarymas.
Kviečiame visas draugijos nares ir pri

jaučiančias kuo skaitlingiau dalyvauti. 
Bus renkamas nario mokestis ir priima
mos naujos narės.

Po susirinkimo pasivaišinsime kava ir 
pyragais, pabendrausime.

P. S. Tuo pačiu pranešame, kad 
IEŠMINĖ Sodyboje šiais metais ivvks 
spalio 31 d. , • .

. ' <•_(' ... ‘-i . • lUt
Sydnejaus lietuvių moterų oiqr 
socialinės globos draugijos P- 

valdyba

SYDNEJAUS SKAUTAMS
Jau artėja mūsų žiemos iškyla. Apsi

stosime Uniting Church Conference Cen
tre, 4 Mary St. Bundeena.

Susitiksime po vakarienės 7 - 8.30 vai. 
vak liepos 30 d. ir apsistosime 2 naktis. 
Po pietų sekmadienį (1 rugpjūčio) 
išvažiuosime. t ,

Programa pritaikyta ir šeimoms, todėl 
visi kviečiami dalyvauti. Užsakėme 32 
vietas; visiems nakvynei vietų užteks.

Kaina - $ 40 suaugusiems, $ 30 
vaikams mažiau 12 metų.

Pasiimti su savim:
Miegmaišį ar patalynę. Šiltesnius 

rūbus. Rūbus iškylavimui. Popieriaus ir 
pieštukų. Skautišką kaklaraištį. Kišeninę 
lemputę („batareiką“). Pižamas. Rank
šluostį. ir tualetinius reikmenis.

Trūkstant informacijos, skambinti man 
į darbą tel. 391 9541.

Iki pasimatymo !
S. fil. Eglė Garridc

.Aušros“ tunto tuntininkė

čia, ant tos širdies krauti vainikus, įžei
dinėti lietuvių tautą. Įdomu, kaip jaustųsi 
lenkai, jeigu tokio lenkiško išgamos nie
kinga širdis būtų palaidota Varšuvoje ir 
vokiečiai ten nuolat vežiotų vainikus ir 
gėles, o neatsivežtų tą nereikalingą or
ganą sau į Berlyną?

Pilsudskio, kaip lietuviško išgamos šir
dis yra okupanto primesta ir mums ne
reikalinga. Ji primena klastą - prieš didelį 
kryžių pasirašytą ir po poros dienų klas
tingai sulaužytą sutartį, amžinosios Lie
tuvos sostinės klastingą pagrobimą ir 
trečdalį lietuvių tautos lopšio žemių iš- 
draskymą, prievartinį nutautinimą dau
gelio'brolių bei sesių, kuriuos šiandien 
vadina „lenkais“; Gerb Suchockai gerai 
žinomi Vygriai; kur dar praėjusiame 
amžiuje visur kalbėjo lietuviškai.

Būk gera, maloni Ponia, neužsigauk, 
bet norėtume gauti Jūsų atsakymą į<šiWos 
atvirus žodžius, o kai būsite Vilnitfįe ir 
dėsite vainiką ant Pilsudskio širdies kapo, 
atsiminkite, kad lietuvių tauta matys ne 
kokį pagarbos mostą, bet įžeidimą, ger
biant tiek ašarų, kančių ir žemių išplė
šusiam niekadėjui.

Servus
P.S. Į Vilnių premjerė atskubės, nes 

jau gavusi signalų, kad Lietuva dėl Želi
govskio darysianti kompromisų. Jeigu 
jos bus įvykdytos, tai dabartinė valdžia 
Lietuvoje įvykdytų skaudžią principinę 
išdavystę. Vilkimės, kad to nebus pa
daryta. Dar tiek lietuviško sąmoningumo 
ir lietuviškos širdies atsiras gal ir ten, 
kur jos kasdienybėje nesimato.

7



SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 -18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414SYDNEJAUS lietuvių choras „Daina“ ir „Sūkurio tautinių 
šokių veteranų grupė rugpjūčio 1 d., sekmadienį 2 vai. p. p.

KONCERTUOS
Canberros lietuvių klube Lyneham. įėjimas - $ 5 asmeniui. 

Pensininkmas - $ 3.-. Vaikams iki 14 metų - veltui. 
Visi kviečiami ir laukiami!

ALB Canberros Apylinkės valdyba

Klubas atidarytas
Pirmadieniai^
Antradieniais
Trečiadieniais
Ketvirtadieniais
Penktadieniais
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

5 v. v. -10.30 v. v. 
klubas uždarytas

5 v. v.
5 v. v.
5 v. v.
12 v. p. p.
12 v. p. p.

-10.30 v. v.
-11.00 v. v.
-12,00 v. v.
- 1.00 nakties
-10.00 v. v.

Z. Juras &V. Juras / Baltic Stores & Co.

PERVEDAME PALIKIMUS Į LIETUVĄ ARBA 
KITUS KRAŠTUS PAGEIDAUJAMA VALIUTA 
BEI ATLIEKAME FINANSINES IR BANKINES 
OPERACIJAS.

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, 
England.

Tel. 081 460 2592 FAX 081 318 7643.

48 The Boulevarde, Strathneld - 2135 
Tel. (02) 745 3333. Fax (02) 745 3237 
Lie. 2 TA 000 888 ACN 001 344 323 
BALTIJOS KELIONIŲ EKSPERTAI

Siuntiniai j Lietuvei cARGo f S 
išsiunčiami kas 6 savaitės - 

j žemiausios KAINOS j| 
AUKŠCiaus/as patarnavimo STANDARTAS j g 
Dėl smulkesenės informacijos kreiptis į Kristiną^—? | 

n m

Klubo metinis balius įvyks 25 rugsėjo. 
Jūsų laukia gera programa, linksma muzika 

šauni vakarienė ir geras vynas.

PRANEŠIMAS
"LIETUVIŠKOJI SKAUTUA"

Lietuviškosios skautybės fondas 
Jungtinėse Amerikos Valstijose šiais 
metais išleidžia knygą „Lietuviškoji 
skautija“. Knygą redagavo v.s. A. 
Namikienė, ji apima 1945 -1985 metų 
laikotarpį.

Knyga bus maždaug 600 puslapių,

gausiai iliustruota. Knygos kaina 38 
doleriai.

Užsakymus jau galima siųsti tiekimo 
skyriaus vedėjui ps. J. Vizbarui: 40 
Aitken St., Sunbury, Vic. 3429. Kartu 
būtina pridėti 38 dolerių čekį, išrašytą 
„Lithuanian Scout Association“ vardu.

Sąrašai su pinigais leidėjui bus 
pasiųsti rugpjūčio 16 dieną.

ps. J. Vizbaras

VIDURVASARIO SEZONAS
SPECIALIOS ORO KELIONIŲ KAINOS 

Nuo $ 1960 asmeniui 
(Čekoslovakų oro linija) 
Nuo $ 2090 asmeniui 

(Tailando/Skandinavų oro linija) 
MASKVA - nuo $ 1680 asmeniui 

Teiraukitės specialių oro kelionių kainų 
iš VILNIAUS/TALINO 

Viešbučiai, sustojimai ir t. t 
Teiraukitės dėl detalių. 

Tarkitės su ekspertais.

DOVANA IR PARAMA ARTIMIESIEMS
„ LIETUVOJE

.■r

VAISTAI - pristatome įvairių rūšių Vakarų Europoje 
gaminamus vaistus (Jei, žinomas vaistų payadi- 
nimas - receptai nereikalingi).

MAISTAS - siuntinys Nr. 11. Praktiškas ir įvairus:
2 litrai valgomosios alyvos, 2 sv. ryžių, 2 sv. maka
ronų,. Įstiklinę tirpstančios kavos, 4 sv.cukraus, 
1 sv. sūrio, 1 dėž. saldainių, 1 dėž. biskvitų, 2 sv. 
pupelių kavos, 2 sv. geriausios dešros arba sala
mi, 4 dėž. konservuotos mėsos.
SIUNTINIO KAINA - $ 140.00.

RŪBAI - puikus vyriškas arba moteriškas nertinis, palai
dinukė vyriški išeiginiai marškiniai, speciali 
suknelei medžiaga,vyriškas arba moteriškas 
sportinis kostiumas.
SIUNTINIO KAINA - $ 300.00.

PARDUODAME „OPTIMA“ (elektronines) rašomąsias 
mašinėles su lietuvišku šriftu. Su pristatymo išlai - 
dom $ 340.00.
Rašomoji juostelė (cartridge) $ 9.00.
Klaidų atitaisymo juostelės (5) - $ 20.00.

RENKITE
AUSTRALUOS 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 
is 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:
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