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SAVAITES APŽVALGA
A. Brazauskas pas B. Jelciną
Ketvirtadienį, lapkričio 4 dieną, 

Maskvoje susitiko Lietuvos ir Rusijos 
prezidentai. Po pasitarimų jie pareiškė, 
kad siekia plėtoti savitarpio santykius, 
paremtus gera kaimynyste, lygybe ir 
savitarpio nauda. Rusijos prezidento 
spaudos tarnyba skelbia, kad preziden
tai taip pat nutarė paspartinti abiejų 
šalių derybų eigą.

Lietuvos prezidentas sakė esąs nepa
tenkintas derybų delegacijų darbu, nes 
jos neparuošusios susitarimų doku
mentų, kuriuos buvo tikimasi pasirašyti 
per prezidentų susitikimą Maskvoje. 
Rusijos prezidentas pažymėjo reikalą 
išspręsti Rusijos transporto per Lietuvą 
į Kaliningrado sritį problemas.

Per susitikimą Kremliuje nebuvo pa
sirašyta nė viena sutartis, tariamai, dėl 
derybų delegacijų netinkamai paruoštų 
tekstų. Kaip praneša Baltic News Serv
ice, tikimasi, kad keletas Rusijos-Lietu- 
vos sutarčių bus pasirašyta per Rusijos 
premjero Cemomirdino vizitą Vilniuje, 
lapkričio 15-16 dieną. Manoma, kad ša
lys susitars dėl didžiausio palankumo 
statuso prekyboje ir tranzito per Lietu
vos teritoriją reguliavimo. Pasak Braza
usko, toliau bus svarstoma SSSR pa
darytos žalos Lietuvai kompensavimo 
problema. Ją spręs specialios ekspertų 
grupės, sakė Lietuvos prezidentas.

Lietuvos prezidentas A Brazauskas 
pareiškė, kad jo vizitas Kremliuje ir susi
tikimas su B. Jelcinu ženklina naują 
santykių su Rusija etapą. Jis pažymėjo, 
kad Latvijos ir Estijos prezidentai taip 
pat siekia pagerinti santykius su Rusija. 
Brazauskas teigiamai įvertino neseniai 
užbaigtą Rusijos karių išvedimą iš Li
etuvos, sakydamas, kad Rusija pasielgė 
teisingai ir taktiškai.

Tokie pareiškimai skambalabai gražiai 
ir primena Vakarų politikų pasisaky
mus, grįžus iš vizito užsienyje. Tačiau, 
kyla abejonių, ar iš tikro jokia sutartis 
nebuvo pasirašyta Kremliuje tik dėl to, 
kad apsileidusios derybų delegacijos 
neparuošė tinkamų sutarčių tekstų. 
Tikriausiai, buvo esminių nesutarimų 
tarp abiejų šalių prezidentų, kurių, dėl 
politinių sumetimų, dabar nenorima 
skelbti.

Žalos kompensacija Lietuvai
Rusijos premjeras Cemomirdinas pa

sirašė potvarkį, kuris skelbia, kad iš 
Vokietijos į Rusiją atsiųstų 400 milijonų 
markių, kompensacijos už nacių padary
tą žalą, dalis bus išmokėta ir Lietuvai. 
Komentuodamas šį potvarkį, Lietuvos 
užsienio reikalų ministro pavaduotojas 
Albinas Jonuška pareiškė, kad Lietuvai 
nepriimtina,  jognacių okupacijos metais 
padaryta žala būtų atlyginta per Rusijos 
fondus. Vokietija šių metų kovo 30 dieną 
pasirašė susitarimą su Rusija, Ukraina 
ir Baltarusija, pagal kurį šioms trims 
šalims bus išmokėtas vienas milijardas 
markių atlyginti nacių padarytą žalą. 

Rusijai ir Ukrainai teko po 400 milijonų 
markių, o Baltarusijai 200 milijonų. Li
etuva apie šį susitarimą nebuvo infor
muota.

Pagal V. Cemomirdino potvarkį, iš 
Rusijai sumokėtų pinigų bus sumokėta 
kompensacija ir buvusiems SSSR 
piliečiams Lietuvoje bei Latvijoje, jeigu 
jie to pageidautų. A Jonuška pasakė, 
kad Lietuva ne kartą yra kėlusi reika
lavimų Vokietijai atlyginti žalą, pasku
tinį kartą per Lietuvos užsienio reikalų 
ministro Gylio vizitą Vokietijoje šiųmetų 
liepos mėnesį. A Jonuška pažymi, jog 
būtų neteisinga tvirtinti, kad Vokietija 
nesutinka šiuo klausimu kalbėtis su Lie
tuva - problema buvo stoka mechaniz
mo, kaip tai realizuoti. Bet Jonušką 
nustebino nutarimas išmokėti kompen
saciją per Rusiją; toks išmokėjimo būdas 
Lietuvai, kaip suvereniai valstybei yra 
nepriimtinas. Lietuva kreipsis į Vokieti
ją ir prašys paaiškinti, ar tai buvo jos 
direktyva Rusijai išmokant tuos 400 
milijonų markių, ar čia grynai Rusijos 
Vyriausybės sprendimas.

A Jonuška reiškė viltį, kad bus suras
tas abiems pusėms priimtinas sprendi
mas, ir Vokietija tiesiogiai atsilygins 
Lietuvai už padarytą žalą. Jis nurodė, 
kad Lietuva nesiruošia priimti kompen
sacijos iš Rusijos už nacių padarytą žalą 
ir dėl to tarsis tiesiogiai su Vokietija. 
Tokiai Lietuvos pozicijai pritaria ir Opo
zicijos vadas Vytautas Landsbergis.

Lietuvos motinų protestas
Ketvirtadienį (lapkričio 4 d.) Vilniuje 

įvyko Lietuvos karių motinų sąjungos 
surengta eisena Gedimino prospektu, su 
tikslu atkreipti valdžios ir visuomenės 
dėmesį į Sovietų armijoje žuvusių bei 
suluošintų Lietuvos jaunuolių motinų 
padėtį. Tai pradžia ilgalaikės Kareivių 
motinų planuojamos akcijos.

Tyli, gedulo rūbais apsirengusių mot
erų eisena tęsėsi nuo Arkikatedros iki 
Seimo rūmų. Motinos rankose nešė So
vietų armujoje nužudytų sūnų portre
tus. Transparantų beveik nebuvo. Eise
noje dalyvavo ir nužudytųjų tėvai. Akc
ija pradėta dėl to, kad žuvusiųjų motinos 
nesulaukė paramos nei iš buvusios 
Aukščiausios Tarybos, nei iš Seimo. Ka
reivių motinų sąjungos pirmininkė 
Birutė Kairienė skundėsi Laisvosios 
Europos radijui, kad žuvusių kareivių 
motinos neturi p inigų nei vaistams, nei 
duonai, ir kad joks įstatymas jų neremia 
ir negina. Ji pridūrė, kad ir Lietuvos 
kariuomenėje jau atsiranda panašūs 
reiškiniai, kaip sovietinėje. Tai netyčia 
nusišovė, tai netyčia nušovė, tik kaltų 
nėra, sako Kairienė.

Seimo Sveikatos, socialinių reikalų ir 
darbo komiteto pirmininkas Gediminas 
Paviržis sakė, kad žuvusių kareivių 
motinos jau anksčiau kreipėsi pagalbos 
į Seimą. Ruošiamas įstatymo projektas, 
kuris turėtų  joms padėti ir jas apsaugoti, 
sakė G. Paviržis Laisvosios Europos radi-

Kražių Sv. Mergelės Marijos bažnyčia (1978 m.)

Šiemet suėjo 100 metų nuo Kražių skerdynių. Platesnį dr. A Mauragio straipsnį 
žiūr. šio „MP“ numerio 3 psl.

jui. Pasak jo, Seimas yra priėmęs 
„nutarimėlį“, daugiau rezoliucijos for
ma, rekomenduojantį Vyriausybei padėti 
žuvusių karių motinoms, bet iki šiol 
Vyriausybė nieko nepadarė. G. Paviržis
taip pat sakė, kad yra svarstomas kom
pensacijos motinoms už jų žuvusius 
sūnus klausimas, bet sakėsi nežinąs, 
kokia suma tai būtų. Valdžios pareigūnai 
savo apsilankymu šios eisenos nepagerbė 
- buvo atėję tik keli Seimo opozicijos 

nariai Kitos žinios
♦ Lietuvos ūkininkų sąjunga ruošiasi 

visuotiniam streikui. Jam aptarti Kaune 
šaukiama visuotinė ūkininkų konferen
cija, o Žemės ūkio bendrovių asociacija 
kartu su Žemdirbių sąjunga suruošė 
bendrą posėdį, kuriame buvo svarsto
ma, ar bendrovininkams prisidėti prie 
ūkininkų streiko, ar spausti vyriausybę 
kitais metodais. Asociacijos narių apk
lausa parodė, kad tik 38 procentai nori 
prisidėti prie ūkininkų streiko. Daugu
ma nori derėtis su Vyriausybe dėl žem
dirbių padėties palengvinimo. Posėdyje 
priimta rezoliucija, kurioje pabrėžiama, 
kad vyriausybė turėtų panaikinti žemės 
ūkio įmonėms ir ūkininkams bendrąjį 
akcizą, leisti jiems atsiskaitinėti grynais 
pinigais, suteikti galimybę grąžinti 
pavasarinį kreditą iki kitų metų 
balandžio ir peržiūrėti buvusių kolūkių 
bendrovėms perduotas skolas.

♦ Seimo pirmininkas C. Juršėnas 
lankėsi Šveicarijoje ir su šios šalies vado
vais tarp kitų klausimų aptarė Šveicar
ijos investicijų į Lietuvos ūkį galimybes.

♦ Pirmą kartą po pusės metų buvo 
sustabdyta Mažeikių naftos perdirbimo 
gamykla, nes Rusija nutraukė naftos 
tiekimą. Naftą Lietuvai pastaruoju metu 
gana tvarkingai tiekia rusų koncernas 

Lucoil, kuriam dabartinė Vyriausybė 
nusiteikusi kuo plačiau atverti vartus į 
Lietuvą, praneša BNS. Naftos tiekimo 
nutraukimas kelia abejonių dėl Rusijos 
bendrovių sugebėjimo nugalėti savo 
šalies biurokratijos kliūtis. Naftos 
produktų trukumą greitai pajuto auto
mobilių savininkai. Per Vėlines, kai 
daugelis išsiruošė lankyti artimųjų kapų, 
kai kurios Vilniaus degalinės buvo tušči
os, o prie kitų nusitęsė ilgiausios eilės.

.♦Kaip praneša BNS, eilės pradeda 
augti ir rytiniame Lietuvos pasienyje, 
kur nuo lapkričio pirmos dienos įsigaliu 
jo vizų režimas Nepriklausomų Valsty- *■ 
bių Sandraugos piliečiams. Kadangi Li
etuvos konsulinės įstaigos nesuskubo 
pilnai pasiruošti įvažiavimo dokumentų 
išdavimui, tas darbas laikinai turėjo būti 
perleistas pasieniečiams, kurie nei 

.tinkamų sąlygų, nei įgūdžių papildomai 
užduočiai neturi. Jie priekaištauja Vyr
iausybei, kad ji tinkamai nepasirengė 
lytinių sienų kontrolės sustiprinimui.

♦ Lietuvoje truputį sumažėjo nedar
bas. Bedarbių lygis dabar nebesiekia 1,5 
%, tai yra truputį daugiau kaip 30 
tūkstančių asmenų. Pasak BNS, bedar
bių skaičius mažėja daugiausia Darbo 
biržos pastangų dėka.

♦ ELTA praneša, kad Vyriausybės 
nutarimu, kaimą aptarnaujančių 
įmonių, įstaigų ir kitų organizacijų 
žmonės ūkio reikalams galės gauti po 2 
ha žemės tose vietovėse, kur jie gyvena. 
Žemės asmeniniam naudojimui galės 
gauti miškų urėdijų, nacionalinių parkų, 
valstybinio miško chemijos ūkio, 
geležinkelio ruožo darbuotojai bei kaime 
dirbantys autotransporto įmonių dar
bininkai ir pensininkai.

Spaudai paruošė J urgis RŪBAS
1993.11.7.
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TRUMPAI 
IŠ VISUR
• Po Tianmen aikštės žudynių Kinijo

je 1989 m. birželio 20 d. Australija buvo 
suteikusi laikiną politinį prieglobstį apie 
dvidešimčiai tūkstančių kiniečių, dau
giausia studentų. Šių metų lapkričio 1 d. 
federalinė vyriausybė nutarė jiems duo
ti teisę pasilikti Australijoje nuolatini
am gyvenimui.

•Iš australų karių, žuvusių 
Prancūzijoje ir Belgijoje per Pirmąjį pa
saulinį karą, viso 10982 buvo palaidoti 
neatpažinti. Vienas iš jų dabar buvo 
parinktas Australijos Nežinomu ka
reiviu. Lapkričio 2 d. jo palaikai iškasti iš 
karių kapinių Flandrijoje, netoli Villers 
Bretonneaux, ir su karine palyda eta
pais atlydėti į Australiją. Lapkričio 11d., 
Australijos kariuomenės šventės dieną, 
Nežinomas kareivis bus iškilmingai pal
aidotas Canberroje prie Karo muziejaus.

• Australija liūdnai išgarsėjo, kai Be- 
langlo valstybiniame miške netoli Berri- 
ma miestelio NSW valstijoje vienas po 
kito užtikti septynių abiejų lyčių jaunuo
lių palaikai. Nežinomo žudiko aukos - 
australai, anglai ir vokiečiai - tarp 1989 
ir 1992 kaip turistai su kuprinėmis kel
iavo po Australiją, naudodamiesi pa
keleivingomis mašinomis.

• Lapkričio pradžioje atsinaujino gais
rai Los Angeles apylinkėse. Ypač 

Nors korupcija, mafija ir, apskritai, nusikalstamumas pastaruoju metu buvo m _ mįjv
išaugę į vienąišsvarbiausiųLietuvos, problemų,Jlespublikos“vicereda^oriaus n ““JT

valstybės vardu ir sąskaita. Jeigu šalies 
Prezidentas iš tikro nori susiremti su 
mafija, pirmiausia jis turi kirsti jos gal
vai, kuri įsitaisiusi patogiuose ministrų 
ar departamentų vadų krėsluose. 
Priešingu atveju bus tik vėl patriukš
mauta iki kitų žudiko šūvių.

(Vedamasis, „Lietuvos lytas“ Nr. 200)
***

Nors valdžios buvo renkamos de
mokratiškai, bet to nepakako, kad jos 
pačios taptų demokratiškos, kad vals

tybė būtų stiprinama per žmonių gerovę 
ir jų pasiturintį gyvenimą. Šiandien gal
ime „pasidžiaugti“ daugiausia tokiais 
įstatymais, kuriais saugomas ne žmo
gus, bet valdžios diktatas, skaldoma ir 
varžoma privatizacija, reformos, saugo
mas vergiškas prisirišimas prie Rytų, 
neužmezgami ir slopinami ekonominiai 
ryšiai su Vakarais. Drauge varžoma 

; žmonių iniciatyva, paminamos jų 
švenčiausios teisės pasiturinčiai gyven
ti, būti socialiai ir teisiškai apsaugo
tiems. Valdžios darbe pernelyg daug 
nemokšiškumo, iš praeities paveldėto 
sovietinio apsidraudėliškumo, įdiegtų 
bejėgiškumo, nesavarankiškumo ir kitų 
pražūtingųkompleksų. Kaip kitaip, jeigu 
ne tokiomis sąlygomis klestėti nu
sikaltėliams ir nusikaltimams?

(Kazimieras Motieka. „Respublika“ Nr. 200) 
***

Lietuvos valdiškųjų struktūrų val-

Vito Lingio nužudymas ją iškėlė į patį dėmesio centrą. Kartu pratrūko ir nepasiten
kinimas valdžios neveiklumu, o teisėtvarkos organams buvo mesti dažnai kartoja
mi, bet šį kartą itin aštrūs kaltinimai. Pavyzdžiui, per savo spaudos konferenciją 
„Respublikos“dienraščio vadovybėpareiškė,jog „Vidaus reikalų ministerijoje  yra tik 
3-5 profesionalai, visi kiti korumpuota gauja. Panaši padėtis ir Generalinėje 
prokuratūroje“ („Respublika“, Nr. 200). Čia perspausdiname keletą ištraukų iš 
laikraščių vedamųjų bei individualių pasisakymų, kur padėtis analizuojama ir 
ieškoma išeities.

***
Kelias į Vito Lingio nužudymą mūsų 

šalyje buvo ilgas ir skandalingas. Šalies 
spaudojejis aprašytas ilgais straipsniais, 
jų serijomis ir ciniškais politikų ir mafi
jozų interviu. Jei Lietuvos valdžia iš 
tikro nori susiremti su mafija, šalies 
vadovai privalo dar kartą perskaityti 
pastarųjų trejų metų dienraščius.

Jei šalies Prezidentas nori suprasti, 
kas yra šalies mafija ir kokie jos 
sugebėjimai, jis turi perskaityti visa tai, 
ką žurnalistai parašė apie pastatus, ku
riuos šalies premjerai neteisėtai paskyrė 
bankams ir Pramonininkų konfederaci-

Visur tas pats

- Sapnavau košmarišką sapną - tarsi niekas nepabrango 

Piešinys iš žurnalo „Smena“ (Bratislava) 
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nukentėjo kino artistų mėgstamas Mal-' J 
ibu miestas. Filmų apžvalgos parodė ir' 
lietuvių kilmės artistą Charles Bronson 
(Kazys Bučinskis), atkakliai besisteng
iantį išgelbėti savo namus Serra Retreat 
rajone.

• Lapkričio 6 d. Gruzijos kariuomenė
atėmė iš sukilėlių jų paskutinį miestą, 
Zugdidi. Buvęs Gruzijos prezidentas 
Zviad Gamsachurdija su sukilėlių 
likučiais pasitraukė į Abchazijos teritor
iją- ,
• Rusijos parlamento rinkimuose kitą 

mėnesį dalyvaus 21 politinė grupė, tarp 
jų ir komunistų partija.

• Bosnijos musulmonų ginkluotos 
pajėgos išvystė didesnį aktyvumą, iširus 
taikos deryboms. Lapkričio 4 d. jie užėmė 
Vareš miestą, kroatams iš jo staiga atsi
traukus. Su kroatų kareiviais iš Vareš 
pasitraukė keli tūkstančiai civilių kata
likų. Likusių kroatų žmogaus teises sau
go į Vareš atvykę švedų kariai, Jungti
nių Tautų kontingento dalis.

• Bosnijos vyriausybė išformavo 
kroatų karinį dalinį, kartu su musulmo
nais gynusį Sarajevo miestą nuo serbų.

• Lapkričio 6 d. rinkimai Naujojoje 
Zelandijoje privedė valstybę prie krizės, 
nė vienai partijai nelaimėjus absoliučios 
daugumos vietų. Kartu su rinkimais 
pravestas referendumas pakeitė balsavi
mo sistemą iš angliškos į proporcingo 
atstovavimo sistemą, panašią į dabar 
naudojamą ir Lietuvoje. Ši balsavimo 
sistema bus įgyvendinta tik po pusantrų 
metų.

I 
I 
I 
I

I

I

I 
I

Red.
jai, apie išvežimo ir įvežimo licenzijas, 
kurias dalijo Ekonomikos ministerijoje, 
muitus ir muitines, apie 2,5 milijardo 
dolerių ir 40 milijonų dolerių kreditų 
skandalus, kuriuose dalyvavo šakes min
istrai ir Prezidento patarėjai, apie 
mėginimą atleisti nuo mokesčių biz
nierių, kuris Šiaulių mafijos vadams 
dovanoja naujus automobilius, apie „Lu- 
coil“ veržimąsi į Lietuvą ir tai, kas parašy
ta apie ginklų pirkimą be dokumentu bei 
kitokių niekniekių su dokumentais kraš
to apsaugai, apie Investicijų banko 
uždarymą ir Amerikos lietuvio V. 
Dudėno išgujimą, apie tai, kaip pirmojo

dininkaiperkeleriusreformųmetusįpra- 
to nedraudžiamai pelnytis, naudodam
iesi naujai sukurtomis (ar atkurtomis)„ 
teisėmis skirstyti, dalyti, drausti ir leis- 

t t - a, • v- • ti. Savo ateities „sutvarkymo“ klausi- 
IT JLilcvUVOl paDHSlal«»» i • i . > >•mas šiandien valdininkams tapo tradi-

PADĖKA
„Mūsų pastogės“ leidėja - Lietuvių bendruomenės Spaudos sąjunga 

reiškia gilią padėką TALKAI ir jos Sydnėjaus skyriaus vadovybei, 
padovanojusioms JMūsųpastogei“taiplabaireikalingąfaksimilėsaparatą 
ir specialaus popieriaus atsargas.

Visų „Mūsų pastogės“ skaitytojų vardu nuoširdus ačiū p. p. Anskiui 
Reisgiui, Mindaugui Šumskui ir Petrui Šumsku!, atjautusiems Lietuvių 
bendruomenės laikraščio rūpesčius ir vargus.

lietuvių bendruomenės Spaudos aro valdyba

LDDP premjero dukra nusiperka cinis, neišvengiamas, kai kada - svari 
Klaipėdos uosto krantinę, kam valstyb
inė alaus darykla atiduoda distributorių 
vietas, keliose firmose ir bankuose daly-

Netrumpas tai sąrašas. Mafija iš savo 
urvo išlenda tada, kai šalyje nebelieka 
nė vieno švaraus politiko, ir ji įsivaizdu
oja, kad visus nupirko arba nušaus, jei 
nenupirks.

Kai pirmasis šalies žurnalistas žuvo 
nuo samdytų žudikų paleistų kulkų, 
Prezidentas ir kiti šalies vadovai išsakė 
daug skambių frazių apie tai, kad mafija 
peržengė paskutinę ribą, kartu su žuvu
siojo artimaisiais jie užjautė ir Žurnal
istų sąjungą. Tačiau žodžiai ir šį kartą 
skiriasi nuo darbų. Taip, dėl akių keletą 
naktų buvo daromos kratos, suimtas (ir 
paleistas) vienas bosas, nors Prevencin
io sulaikymo įstatymas leistų kalėjime 
laikyti visą mafijos viršūnėlę.

(R. Valatka, „Lietuvos rytas* Nr 203)
***

Kriminaliniai nusikaltėliai ir banditai 
tik tada tampa mafija, kai įgyja savo 
žmonių pačiuose aukščiausiuose valdžios 
ešelonuose.

Apskritai Lietuvos valdžios institucijų 
vadovai jau įprato į bet kuriuos kaltin
imus savo adresu atsakyti tyla. Maždaug 
taip: jūs ten rašykite savo laikraščiuose 

ausias. Ir jei valdininkai šį klausimą, 
būdami valstybinėje tarnyboje, sugeba 
išspręsti, bet kokios administracinės 
bausmės ar net atleidimo is darbo grėsmė 
jiems nustoja bet kokios prasmės.

Sakykime, jei kone visa buvusios Ryšių 
ministerijos vadovybė, dar vykdydama 
tiesiogines pareigas, tampa komercinės 
struktūros (kad ir firmos „Comliet“) ak
cininke ir net steigėja, valstybės intere
sai tiems valdininkams lieka tik šalutin
iai. O didžiausias rūpestis - kaip ap
saugoti savo būsimąją komerciją nuo 
konkurentų, įgyti monopolines teise ir 
nežmoniškai sukelti savo paslaugų ir 
parduodamos produkcijos kainas.

Šiandien valdininkas Lietuvoje turi 
puikiausias galimybes įkurti iniciaty
vinę grupę, kuri žadės Lietuvoje įgyv
endinti „kosminę programą“ su raket
omis ir kosminiais laivais (pavyzdį gal
ime rasti ir kitą, tik, svarbu, kad jis būtų 
realiai Lietuvoje neįgyvendinamas), iš 
Vyriausybės paprašyti milžiniško kredi
to, gautus pinigus „apsukti“, vizualiai 
parodydamas, jog „kažkas“ daroma, o po 
dvejų ar trejų metų pasakyti: „Žinote, 
ponai, man nieko neišėjo“... Prezidentas, 

spauda parėkaus dėl iššvaistytų vals
tybės lėšų. Tačiau tuo viskas ir baigsis. 
Pinigai bus jau „apsukti“, nusėdę į tam 
tikras kišenes. Galbūt pavyks grąžinti 
net patį kreditą. Tačiau faktas - keletas 
žmonių bus neteisėtai praturtėję, ir to 
visuomenė nesužinos. Geriausiu atveju - 
tą praturtėjimo faktą nujaus. O pra
turtėjusiam valdininkui į nuojautą, žin
oma, nusispjauti.

(Vedamasis, „Respublika“ Nr. 203)
***

Visiems bent kiek suvokiantiems šian
dienį nusikalstamą pasaulį, yra supran
tama, jog Lietuvoje, prasidėjus priva
tizacijai, nusikaltėliai tiesiogiai ar ku
riais nors kitais būdais įsigijo didesnę 
dalįnekilnojamo ar gamybinio turto, kurį 
valstybė pardavė aukcionuose. Dėl tur
to, ypač nekilnojamojo, nusikaltėliai šian
dien gali visiškai legalizuoti savo veiklą 
ir legaliai diktuoti visuomenei savo gy
venimo principus. Taigi valstybės 
teisėsaugos institucijų pasikėsinimas į 
nusikaltėlio turtą, jam pažeidus įstaty
mus, išmuštų organizuoto nusikalsta
mumo stiprybės ir nepajudinamumo 
įvaizdį, kuris šiandien realiai egzistuo
ja. Kaip tik dėl šios priežasties teismo 
institucijų neryžtingumas dabartiniu 
metu yra nesuprantamas. O gal ir nepa
teisinamas.

Juolab - net nebūtina kurti naujų 
įstatymų, galima tiesiog vykdyti dabar 
galiojančius. Nesvarbu, jogatsiras nema
ža veikėjų, kurie teigs, kad Konstitucija 
garantuoja turto neliečiamumą... Taip 
yra iš tiesų, tik ši garantija, atrodo, skir
ta padoriems piliečiams, o ne nu
sikaltėliams.

(Vedamasis JlespubUka* Nr. 205)

2



Kražių skerdynių lOO-metį minint
Aleksandras MAURAGIS

Graži tu, Kražante, mėlynoji, gaivi. 
Dangus glaudžia veidą prie tavo 

bangų.
Tu švelni, kaip jaunutė mergaitė, 
Su Dubysa myluojies Medžiokal 

nio slėniuos žaliuos.
Gal net ir Medeinė,
Puikuolė dievaitė girių tamsių, 
Iš savo šventovės su pavydu žvelgė 
Į tave, Kražante, sesute kražiečių 

visų.
Kražiečiai, kražiečiai!
Kas jūsų nežino!?
Ir dabar dar pravirksta ne vieno 

lietuvio širdis, 
Vien vardą „Kražiai“ paminėjus... 
Ir švysčioja tarsi kazokų kardai, 
Ir kyla iš gatvių sukapoti 
Lietuviai didvyriai, vadai. -

M, M. SLA)

Šiemet suėjo 100 metų nuo Kražių 
skerdynių. Šis istorinis įvykis turėjo 
didelės įtakos lietuvių tautai, todėl verta 
jį prisiminti ir didvyrius pagerbti. Ka
dangi Kražių istorija ne daug kam žino
ma, tai noriu trumpai ją čia paminėti, o 
paskui eiti prie šio jubiliejaus reikšmės.

Kražiai senovėje.

Kražiai yra sena lietuvių gyvenvietė, 
apie ją žinome iš vokiečių ordinų kro
nikų. 1257m. Mindaugas užrašė Kražius 
vokiečių ordinui, o jau 1414 m. Kražiai 
priklausė Didžiajam Lietuvos kuni
gaikščiui. Kunigaikštis Vytautas padarė 
juos žemaičių centru. XVI a. Kražiai 
tapo žemaičių sostine. Kinigaikščiai 
Radvilai titulavosi Kražių grafais. 1780 
m. karalius Stanislovas Augustas suteikė 
Kražiams privilegiją kas sekmadienį 
daryti turgus ir tris kartus per metus 
prekymečius. Kražiai buvo ir žemaičių 
religinis centras. Katalikų bažnyčia 
pastatyta žemaičių krikšto metu 14 
m. Kražių klebonais buvo skiriami 
kanauninkai.XVl čia įsikūrė vienuoliai 
jėzuitai - Kražiai tapo ne tik religinis, bet 
ir kultūrinis žemaičių centras; žydėjimo 
laikotarpis tęsėsi 200 m. - nuo XVII iki 
XIX a.

Lietuvos nepriklausomybės metais 
Kražiuose gyveno daugiau kaip 2000 
žmonių, miestas turėjo dvi bažnyčias, 
gimnaziją, veikė Valančiaus liaudies 
universitetas, muziejus, biblioteka. Šiuo 
metu Kražiuose yra tik viena bažnyčia; 
miestas kiek padidėjęs, bet nedaug. 
Kražiškiai turi savo laikraštį „Kražių 
aidai“, susiorganizavę į Kražiečių 
sambūrį, neseniai atšventė mokyklos 375 
metines. Pirmame atgimusių Kražių 
mitinge nutarta šv. Roko atlaidus laiky
ti kražiečių susitikimų ir susibūrimų 
diena. „Atlaidų išvakarėse mokyklos 
durys tebūna atviros visiems - ir ją bai
gusiems, ir ją lankiusiems ar dirbusiems

Drąsiausieji Kražių bažnyčios 
gynėjai 1893.X1.21: Jokūbas Žutau
tas, Juozas Braslauskis, Jonas Mar- 
gevičius ir Jonas Rimkus.

joje. Tenepasididžiuoja atvykti men
ininkai su savo darbų parodomis, 
daininkai su dainomis - visi vienon 
draugėn, visi kartu“ - sako kražiškiai. 
Matome, kad Kražių dvasia tebėra gyva. 
Prisimena vyskupo Motiejaus Val
ančiaus žodžius: „Kražiai - tai vieta, iš 

kur nuo amžių plūdo šviesa į žemaičius“ 
- ir jie jo pėdomis seka.

Šiais metais švenčiama 100 metų su
kaktis nuo Kražių skerdynių. Be abejo, 
tai skaudus įvykis, bet vertas didvyrių 
vardo. Kad suprastume šio skaudaus 
įvykio priežastį ir reikšmę, tenka 
pažvelgti į istoriją ir aplinkybes, kurios 
privedė prie to skaudaus konflikto. Rusų 
stačiatikiai panoro sunaikinti katalikų 
tikėjimą Lietuvoje, .kitaip sakant, 
stengėsi nutautinti lietuvius. 1832-1892 
m. laikotarpiu vien Žemaičių vyskupijo
je uždaryti 46 vienuolynai su baž
nyčiomis. O iš viso Lietuvoje uždaryti 
253 vienuolynai. Dėl to daug kur žmonės 
masiškai priešinosi, bet niekur rusai 
nesutiko tokio stipraus pasipriešinimo, 
kokį parodė kražiškiai, gindami savo 
tautines ir religines teises.

Kai 1891m. rusų valdžia įsakė uždaryti 
Kražių vienuolyną, bažnyčią ir kapines, 
Kražių gyventojai kreipėsi į generalgu
bernatorių, Mogiliovo arkivyskupą, Aus
trijos, Danijos, Prancūzijos vyriausybes 
ir į popiežių, prašydami užtarimo. Tačiau 
rusų valdžia liko nepalenkiama. 1893 m. 
gegužės 4 d. policija išlaužė vienuolyno 
duris ir vienuoles prievarta išvežė į 
Kauną. Birželio 10 d. atėjo įsakymas 
bažnyčią ir trobesius nugriauti. Kra
žiškiai budėjo prie bažnyčios ir neleido 
išnešti sakramento. Žmonės budėjo 
būriais dieną-naktį. Žandarams ne
įstengus bažnyčios uždaryti, atvyko Kau
no gubernatorius su 70 žandarų. 
Prasidėjo bažnyčioje muštynės, bet tai

Kova su saviškiais
Gal ir netiktų tokia antraštė, bet 

perskaitęs išeivijos ir Lietuvos spaudą, 
pajunti vykstančios kovos niršulius ir 
vis aštresnius „kirčius“, ypač išeivijos 
spaudoje; taigi, kova vyksta. Kodėl ir už 
ką kovojame? Išeiviai reikalauja Lietu
vos pilietybės ir turto, kurį rekvizavo 
abu okupantai: raudonasis ir rudasis, o 
nepriklausomybę atgavusi tauta rekvi
zavimą lyg ir patvirtino savo įstatymais. 
Netekome pilietybės ir turto, kuris prik
lausė mums ar mūsų tėvams.

Išsisklaidžius euforijai, kuri buvo mus 
visus užvaldžiusi Sąjūdžio pirmaisiais 
valdymo metais, teko grįžti realybėn ir 
bandyti suprasti istorinį vyksmą, kuris 
negailestingai ir beatodairiškai apvylė 
mūsų lūkesčius. Šio vyksmo eigoje 
išryškėjo keletas politinių aspektų, kurių 
dauguma Lietuvoje ir ypač išeivijoje nesu
prato. Perversme, kuriam vadovavo 
Sąjūdis, buvo susibūrę įvairaus politinio 
plauko asmenų. Dauguma jų buvę ar 
tebesą sovietiniai nomenklatūrininkai. 
Šiandien jiems valdant, matome pa
grindinėse pozicijose buvusius KGB tar
nautojus, komunistų partijos ideologus 
ir net stribus (V. Petkevičius). Argi gali

ma tikėtis jų leidžiamuose ir priimtuose 
įstatymuose pilnutinės demokratijos, tol
erancijos, moralės ir tautinio sąmonin
gumo bei sąžiningumo? Jiems šie visi 
dalykai yra nepažįstami.

Buvęs LKP sekretorius — dabartinis 
Lietuvos prezidentas! Seimo pirminin
kas ir jo pavaduotojai - KP „aparatčikai“. 
Bankų vadovybėje pilna „konopliovų“. Ir 
taip galėtume tęsti valstybės vadovų 
sąrašą. Kokios politinės krypties tikimės 
iš šios grupės? Manau, atsakymą su
sirasite patys.

Išrinkus LDDP, lyg ir pradėta nuo
laidžiauti. Į vyriausybę pakviestas ir 
išeivijos atstovas. Kažkas netikėtino! 
PLB valdyba nespėjusi atsigauti nuo 
buvusių sovietinių nomeklatūrininkų 
laimėjimo, bijojo susikompromituoti; t.

♦ 
žemaičiųneįveikė.RytąišVarniųatvyko t 
300 raitų kazokų, prasidėjo dar žiaures- ♦ 
nis žmonių mušimas. Pagal teismo bylos * 
aktus jo metu 9 žmonės buvo užmušti, 10 J 
pašautų, 44 sunkiai sužeisti, nuplakti, Z 
apie 150 pasodintų į kalėjimą. Ypač ♦ 
daug nukentėjo moterų, kurios buvo ♦ 
demonstratyviai kankinamos. t 

1894 m. Vilniuje prasidėjo 70 suimtųjų ♦ 
teismas. Juos gynė 6 žymiausi rusų ad- J 
vokatai be atlyginimo, nes tai buvo prin-1 
cipinis rusų valdžios pasmerkimas. Byla ♦ 
išgarsėjo visoje Europoje, rusus smerkė J 
visas kultūringas pasaulis. Z

Nežiūrint to, teismas vistiek nuteisė J 
keturis pasipriešinimo vadus - Juozą Z 
Braslauską, Joną Margevičių, Joną J 
Rimkų ir Jokūbą Žutautą - dešimčiai ♦ 
metų kalėjimo, o po to ištremti į Sibirą. J 
32 asmenims paskirtos mažesnės Z 
bausmės, o 34 išteisinti. Tais pačiais ♦ 
metais nuteistieji buvo amnestuoti, tik J 
keturi vadovai turėjo atlikti vienerių Z 
metų kalėjimo bausmę.

Kražiškių drąsa kovoje už savo teises ♦ 
labai teigiamai atsiliepė lietuviškoje Z 
spaudoje, prabilo „Apžvalga“, „Varpas“ Z 
ir kita Prūsuose ir Amerikoje leidžiama ♦ 
lietuviškoji spauda. Kražių aukos sust- Z 
abdė tolimesnį bažnyčių nusavinimą tuo Z 
pačiu ir tolesnį panslavizmo plitimą Li- ♦ 
etuvoje. Kartu užakcentuota gyvos tau- J 
tos teisė siekti laisvės. Z

Tad garbė Kražių didvyriams! ♦ 

y. į vyriausybę, prieš kurią protestuoja 
visa išeivija, išskyrus buvusį VLEKO 
pirmininką, kuris visuomet turėjo val
dymo „viziją“ ir patogiai „įsitaisė“ 
užsieniųreikalųkomisijoskėdėje,nedrįso 
skirti atstovo. Šiandien jau pasikeitė 
nuotaikos, kadangi ir prezidentas lyg 
jau imasi politikos, kurioje likę tik keli 
raudoni lopinėliai. Tenkantis preziden
tui JAV ir susitikime su juo, PLB valdy
ba jau reikalauja dviejų arba bent vieno 
išeivijos atstovo prie LR vyriausybės ar 
joje, ypač sprendžiant išeivijai opius 
klausimus.

Ar įmanoma šiandien rasti kelią, kuris 
vestų - vienytų Lietuvoje ir išeivijoje 
gyvenančius lietuvius ir jos piliečius?

Prisimenu, kaip po paskutinio karo 
Vokietijai kylant iš griuvėsių, visi jos 
gyventoj ai šeštadieniais dirbo už savaitės 
dienos atlyginimą, skirdami tai valstybės 
atstatymui. O Lenkija dar prieš prez. 
Jeruzelskio laikus išleido įstatymą, ap- 
dedantį mokesčiais visus grįžtančius iš 
užsienio lenkus, norinčius apsigyventi 
savo gimtinėje. Apie turto grąžinimą 

. jokios kalbos nebuvo.
Pilietybės grąžinimo klausimu mūsų 

ir Lietuvos spaudoje mirga ilgiausi straip
sniai. Vieni net įžūlūs, kaip „Gimtajame 
krašte“ Nr. 40 išspausdintas Didžiosios 
Britanijos lietuvio Juozo Domeikos 
straipsnis „Ne tokios nepriklausomybės 
tikėjomės“, jis rašo:

„Kyla klausimas ar naujieji Lietuvos 
valdovai turi teisę į Lietuvos pilietybę. 
Kai išeivija visomis jėgomis stengėsi at
gauti Lietuvos nepriklausomybę, daug 
šių dienų Lietuvos valdininkų dirbo rau
donose raštinėse komunizmo naudai, 
laižė KGB batus, už keletą kapeikų 
išdavinėjo savo tautos žmones. Buvo 
Sovietų Sąjungos piliečiai. Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, ne vienas jų 
sulindo į Lietuvos Vyriausybę. Jie au
tomatiškai pasidarė Lietuvos patriotais, 
savavališkai pasiglemžė Lietuvos pilie
tybę. Tikruosius lietuvių patriotus 
išstūmė laukan... Iš kur jie gavo teisę 
atimti mano pilietybę?“

Kodėl Estijos ir Latvijos vyriausybės 
buvo daug apdairesnės, nors nepriklau
somybę atgavo vėliau? Jų įstatymuose 
visi buvę piliečiai ir jų vaikai liko 
piliečiais. Jiems nereikia jokių pa
reiškimų, atsižadėjimų ir grįžimo į savo 
kraštą; užtenka tik paprašyti paso.

Lankydamasis JAV prez. A Brazaus
kas, užklaustas dėl pilietybės grąžinimo 
išeiviams, atsakė, kad seime ne tik kai
rieji, bet ir dešinieji atsiliepia nepalanki
ai dėl pilietybės ir turto grąžinimo išeiv
iams.

„Mūsų pastogės“ Nr. 43 tūpusioje ko
respondencijoje „Apsvarstyti ALB reika
lai“, rašoma, kad ALB Krašto v-bos susi
tikime su apylinkių pirmininkais atsi
sakyta Lietuvos Respublikos užsienių 
reikalų ministro P. Gylio siūlytų nusipel
niusiems Australijos lietuviams meda
lių. Medalius siūlo, o pilietybės neduoda!

Baigsiu vieno išmintingo žemaičio pa
sakymu: „Teisybės net ir Danguje nėra: 
vieni sėdi Dievo dešinėje, kiti - kairėje; 
yra ir stovinčių. Taigi, be reikalo vargs
tame jos ieškodami žemėje.“ jt

Linkime sveikatos
Gautas pranešimas, kad dailininkei 

Dainai Bernotienei neseniai padaryta 
operacija. Šiuo metu ji guli Bankstowno 
ligoninėje - ilsisi, taisosi.

Mielai ,,MP“ skaitytojai linkime kuo 
greičiau sutvirtėti ir grįžti namo!

«MP“Red.
„Mūsų Pastogė“ Nr. 46 1993.11.15 psl.3
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Adelaidės pensininkų Įdubas atšventė 10-mečio jubiliejų

Lapkričio 3d. Lietuvių namuose Nor- 
woode įvyko Klubo 10-mečio pami
nėjimas - nemokamos vaišės nariams. 
Įėjusių į salę dėmesį pirmiausia atkreipė 
scenoje didžiulis plakatas: 10 METŲ 
ALPK inc. Šios puotos dalyvių skaičius 
siekė apie 150 asmenų. Stalai apkrauti 
skanėstais, vyno grafinais ir šampano 
buteliais. Tikrai šventiška nuotaika, 
skambėjo draugiški pokalbiai ir juokas. 
Pobūvį atidarė pirmininkas E. Dukas, 
tylos minute pagerbti mirusieji Klubo 
nariai. Stalus palaimino ir žodį tarė kle
bonas J. Petraitis. Jis pasveikino Klubą 
savo ir Šv. Kazimiero parapijos vardu, 
palinkėjo ir ateityje puoselėti Klubo 
užsibrėžtus tikslus, teikti džiaugsmą 
sulaukusiems brandaus amžiaus tau
tiečiams. Ta proga pakeltos šampano 
taurės ir sugiedota „Ilgiausių metų“. Po 
to sveikino lietuvių organizacijų atsto
vai, jie įvertino Klubo pasiekimus - 
sukūrimą brandaus amžiaus tė
vynainiams laimingo gyvenimo sau
lėlydžio. Kalbėjo ALB pirmininkas V. 
Baltutis, Adelaidės apylinkės valdybos 
pirmininkas J. Stačiūnas, Lietuvių sąjun
gos pirmininkas V. Neverauskas, L. K 
moterų draugijos vardu S. Vasiliausk
ienė.

Malonu buvo išgirsti ir šaunios ALB 
Moterų sekcijos Inc. pirmininkės M. 
Stačiūnienės sveikinimus, nes ir jos at
stovaujama sekcija dirba vyresnių tau-

PRANEŠIMAS
ALB Sydnėjaus apylinkės metinis su

sirinkimas įvyks š. m. lapkričio 28 d. 
(sekmad.) 2.00 vai. popietLietuviųklube, 
16-18 East Terrace, Bankstown.

Dienotvarkėje: 1) Susirinkimo atidary
mas; 2) Mandatų komisijos tvirtinimas; 
3) Prezidiumo tvirtinimas; 4) Praeito 
susirinkimo protokolo skaitymas; 5) 
Ataskaitiniai pranešimai - valdybos 
pirmininko, iždininkės ir revizijos komis- 
jos; 6) Apylinkės valdybos rinkimas; 7) 
Diskusijos dėl pranešimų ir apyskaitų 
tvirtinimas; 8) Organizacijų ir draugijų 
veiklos pranešimai; 9) Mandatų komisi
jos pranešimas (AV. rinkimų rezultatai); 
10) Einamieji reikalai; 11) Susirinkimo 
uždarymas.

ALB Sydnąaus apylinkės valdyba

LSS Australijos Rajono 
Tiekimo Skyriaus 

PRANEŠIMAS
Dabar jau galima užsisakyti ar 

atnaujinti 1994 m etų Skautų Aido, 
leidžiamo Jungtinėse Amerikos Val
stybėse, prenumeratą.

Prenumeratos kaina vieneriems me
tams paprastu pašt u yra $8.00.

Prenumeratorių sąrašas ir pinigai bus 
pasiųsti administracijai gruodžio mėn. 1 
d.

Užsakymą su čekiu, išrašytu Lithua
nian Scout Association vardu, siųsti 
tiekimo skyriaus vedėjui ps. J. Visbarui, 
40 Aitken St., Sunbury, Vic., 3429.

ps. J. VISBARAS
organizacijų garbingą sukaktį. RgnM
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tiečių labui. J. Vabolienė sveikino lietu
vių radijo valandėlės vadovybės vardu. 
„Ramovės“ atstovas Bočiulis, „Bičiulio“ 
redaktorius A Šerelis linkėjo Klubo lai
vui plaukti į saulėtus vakarus. Klubo 
pirmininkas E. Dukas paryškino, kad 
visoje veikloje reikia meilės ir meilės.

Toliau - G. Vasiliauskienės svarūs 
žodžiai, kalbėjo ir Klubo projektuotojas 
bei įkūrėjas K. Kaminskas. Jis prieš 
dešimt metų su G. Straukiene, 
Mikalajūnu ir Tauniumi ir buvo oficialūs 
Klubo įkūrėjai.

Vėl siurprizas - Klubo iždininkas V. 
Germanas šventė savo gimtadienį, tad 
vėl kėlėme taures, linkėjome jam dar 
daug daug metų dirbti pensininkų labui. 
Nuotaika buvo labai pakili. Visų veidai 
švytėjo, pensininkai atrodė daugjaunes- 
ni. Dar viena ypatinga ceremonija, tai 
didžiulis tortas su 10 žvakučių, kurias 
užpūtė E. Dukas kartu su buvusiu Klubo 
pirmininku M. Pareigiu. Vėl skambėjo 
„Valio, valio“ ir, E. Dukui diriguojant, 
pobūvio dalyviai sudainavo „Vai, ko 
nusižvengei“ ir JBalnokim, broliai, žir
gus“. Vaišinantis kava ir pyragais buvo 
užbaigtas labai pavykęs pobūvis.

Klubo valdybą sudaro: pirmininkas 
E. Dukas, valdybos nariai A. Kazlauskienė, 

V. Germanas, B. Launikaitienė, P. An- 
drijaitis ir J. Cibulskis. Apie pačią klubo 
veiklą teks parašyti atskirai.

C. Dubinskas

PADĖKA
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 

s-gai aukojo: Melbourne Katalikių d-ja 
100 dolerių, Melboumo „Talka“ 500 
dolerių. LKV S-ga 50 dolerių. Z. A. 
Mucieniekai 30 dolerių. St. Baltrūnas 
pakartotinai paaukojo 10 dolerių LKA- 
vo išleidimui, o A. P. Stimburiai 20 
dolerių.

Gerb. Ališauskui ir Žemkalniui ačiū, 
kad ir pavėluotai, už perduotus „Talkos“ 
40 dolerių „Tremtinio“ redakcijai ir 10 
US ir 50 Aust, dolerių V.L.R. Mačių 
šeimos LKA-ui.

Ačiū visiems už aukas.
LPKT atstovas V. L Mačys

ATSILIEPKITE
Sydnėjaus ramovėnų skyriaus iž

dininkas Vladas Šneideris gavo Aust
ralijos pašto “Money orderį“ be jokių 
nurodymų, kas jį pasiuntė. Prašome 
siuntėją, kad jis paskambintą p. Šnei- 
deriui tel. (02) 642 7023.

LSS 75 m. minėjimas
Sydnėjaus Skautų organizacijos - 

Akademinio Skautų Sąjūdžio Skyrius ir 
Skautų Židinys, lapkričio 14 d., 2.00 vai. 
popiet, Lietuvių namuose, Bankstowne, 
ruošia Lietuvių Skautų Sąjungos 75- 
mečio minėjimą.

Paskaitą skaitys iš Melburno atvykęs 
LSS Australijos rajono vadijos narys, j. 
v. s. fil. Vytautas Vaitkus. Meninei pro
gramai ruošiasi visa eilė akademikų skau
tą ir židiniečių.

Maloniai kviečiame Sydnėjaus ir 
apylinkių visuomenę dalyvauti šiame 
minėjime, tuo pagerbiant vienos mūsų

„Ausros tunto veikla
* „Aušros“ tunto suruošta žiemos iškyla 

Bundeenoje, NSW, rugpjūčio mėnesį 
puikiai pavyko. Tuntininkė gailisi, kad 
negalėjo atvykti ir gražia gamta 
pasidžiaugti daugiau tunto narių.

* Sekančios „Aušros“ tunto sueigos vyks 
gruodžio 5 dieną 10 valandą ryto. 
Vilkiukai ir paukštytės susirinks pas 
Petrą Pullinen atšvęsti tradicinės 
„Kalėdų eglutės“ (3 Castle Howard Rd., 
Cheltenham 2119, tel. 869-8180). 
Skautų/skaučių sueiga vyks Lietuvių 
klubo patalpose, Bankstowne. Sueigą 
praves vadovai ps Arvydas Zduoba ir 
vyr. skautė Dovilė Zduobienė. Tema: 
pasiruošimas stovyklai. Per stovyklą 
ketiname pravesti „savivaldos“ dieną, 
sekmadienį, sausio 9 d. Tai reiškia, kad 
tai dienai patys skautai perims visą 
stovyklos administraciją. Nepamirškite 
atsivežti bloknotų ir rašyklių!

* Tunto stovykla vyks sausio 7-10 
dieną, Camp Courts stovyklavietėje. Tai 
bus „darbo“ stovykla: ruošimės patyrimo 
laipsniams ir skautiškoms specialybėms. 
Kadangi keli vadovai negali šioje 
stovykloje dalyvauti, labai džiaugiuosi, 
kad pravesti programą ir vadovauti 
stovyklai sutiko akademikės skautės ps. 
Ginta Viliūnaitė ir dr. Vida Viliūnaitė. 
Ačiū sesėms!

Smulkesnė informacija apie stovyklą 
bus paskelbta vėliau.

* „Aušros“ tunto tuntininkė s. Eglė

Iš Geelongo Židinio 

Aukštai: Geelongo židiniečiai linksmina svečius, susirinkusius į 10-mečio 
minėjimą.

Apačioje: Geelongo židinietės virėjos artimo tarnyboje. Iš kairės - Stasė 
Lipšienė, Genė Valaitienė, Regina Saldukienė ir Meilutė Bindokienė.

Nuotraukos: V. V. Vaitkaus

Garrick po stovyklos, sausio mėnesį 
baigia savo kadenciją. Jau dabar ieškoma 
kandidatų tuntininko ar tuntininkės 
pareigoms. Skambinkite tuntininkės 
darbo telefonu: 956 4779.

Inf,

„Džiugo“ Tuntas
* Tradicinė metinė Melb. „Džiugo“ 

Tunto iškyla organizuojama gruodžio 11 
d., Xou Xangs Forest Parke, Vic. Drauge 
kviečiamas dalyvauti ir Geelongo „Šatr
ijos“ tuntas.

* JDžiugo“ Tunto metinė stovykla vyks 
australų skautų vadų stovyklavietėje 
Gilwell Parke, Vic., netoli Gembrook'o 
miestelio, apie 80 km nuo Melburno. 
Stovykla vadinsis „Laisva Lietuva“. Ji 
bus paskirstyta į Žemaitijos, Aukštaiti
jos, Dzūkijos ir Suvalkijos pastovykles. 
Stovykla vyks sausio 2-9 d. Mokestis - 
$90 asmeniui, už antrą iš šeimos - $75, 
už trečią iš šeimos - $50.

* Tunto vienetai ruošia sueigas pagal 
planą. Vilkiukai, vadovaujami d-ko, s. v. 
Juozo Lukaičio, spalio mėn. 3 d. buvo 
suruošę išvyką į Point Cook esančią karo 
aviacijos bazę.

Tuntui vadovauja ps. Birutė Praš- 
mutaitė.

* Tuntą remiantiems piniginėmis au
komis, sk. Tėvų k-tas išduos, taip vad. 
„Tax exemption“ (atleidimo nuo taksos) 
raštus aukotai sumai.

InL

10-mečio minėjimo
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
Juozas Almis JŪRAGIS

Kūnas neturi paslapčių 
(Poetės Lidijos Šimkutės naują knygą pasitinkant)

Kas kada nors tyrinės Australuos li
etuvių literatūrą, turės ilgėliau sustoti 
prie poetės Lidijos Šimkutės kūrybos. 
Šimkutė yra vėliausiai į Australijos li
etuvių literatūrą atėjusi rašytoja. Jos, 
kaip poetės, vardas greitai kilo. Dvi jos 
knygos išleistos JAV - „Antrasis ilgesys“ 
(1978), JEVisiminimų inkarai“ (1982). Ši 
trečioji knyga išleista Lietuvoje (1991), 
iš naujo pakartojantjau  išleistąsias knyg
as ir pridedant naują 16 eilėraščių 
pluoštą, kas jau būtų ir trečioji knyga.

Trys eilėraščių knygos leidžia už
tenkamai pažinti poetę Šimkutę kaip 
išskirtinę meninę asmenybę. Jos atsieki- 
mai literatūroje - tai rimto literatūriniam 
darbui pasiruošimo ir nepavargstančios 
vaizduotės pastangų vaisius. Kūrybą ji 
praktikuoja kaip svarbią gyvenimo 
užduotį iki galimiausių ribų išplėsti 
žmogiškąjį dvasios gyvastingumą ir jį 
pastatyti kaip užtvarą prieš būties 
praeinamumą.

„Gyvenu žodžiuose, 
iš jų pasistačiau tvirtovę, 
kurios vartus užsklendusi, 
pakėlusi tiltus, 
pastosiu kelią mirčiai“ (119 p.) 
Mums visiems, žmonėmis gimusioms, 

kūrybingumas yra duotas kaip dovana 
ir įpareigojimas. Poetų, kaip ir pranašų 
ar dvasininkų, užduotis didesnė. Jie įpa
reigoti būti liūdno pasaulio atnaujinto
jais tiesą ir gėrį, grožį ir džiaugsmą 
nešančiu kūrybos žodžiu.

Savo kūrybingumą Šimkutė kreipia 
moderniškumo, šiuolaikiškumo, beveik 
menas menui kryptimi. Ji - poetė avan
gardiste. Atsisakiusi ritmingos, muzika
lios, tradicinio eiliavimo poetų kalbos, 
savo mintis dažnai išsako trumpais šešių, 
penkių, trijų ir net dviejų eilučių 
eilėraščiais, naujamadiška poezijos for
ma. Kūrybos filosofija ji priartėja prie 
XX amžiaus pradžioje pasireiškusios 
imažistų arba imažinistų kūrybos tradic
ijos, kur žodžiui buvo apribota teisė turėti 
prasmę. Žodis buvo vertinamas daugiau 
kaip ženklas vaizdo kūrime - ir to turėjo 
užtekti. Imažistai poezijos esme laikė 
trumpumą, glaustumą, koncentruotą 
mintį. Šimkutė skaitytoją padirgina la
bai savotišku atvirumu.

„Kai naktimis užmigti negaliu, 
apsnūdus rašau, 
nesuprasdama žodžio reikšmės 
nei sakinio turinio“ (86 p.)

„Žodžius užnuodija prasmė“ (67 p.)

„Logika - žaidimas stiklo karoliais, 
subyrančiais delne.“ (73 p.)

„Beprasmiai žodžiai
pavirto pažinties simboliais“ (76 p.)

„Beprasmių žodžių“ persikeitimo į 
pažinimo simbolius sąvoka autorei yra 
kažkaip labai svarbi, nes ta mintis ir ją 
nešąs eilėraštis pakartojami ir 93 kny
gos puslapyje. Gražus yra toks poetės 
atvirumas ir nuoširdumas. Nedaug kas 
drįstųtaipapieliteratūriniai  švenčiausią 
savo darbą kalbėti. Tai ženklas, aiškiai 
rodantis, kaip Šimkutė pasitiki savimi ir 
savo skaitytojais. Ji nieko neslepia, ati-
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Lidija Šimkutė-Pocienė

dengia visas savo kortas, skaitytoją tar
iamai „baido“, kad labiau sudomintų ir 
patrauktų priimti, kas neįprasta, kad 
paskatintų ieškoti gilesnės tiesos poezi
jos transe sukurtuose posmuose.

Lidijos Šimkutės knyga - moters sielos 
atsivėrimas. Literatūriškas. Su polėkiu, 
bet kartu ir su santūriu mįslingumu, 
savotiškai užslėptu nedasakymu. Poetė 
- metaforos meisterė. Jos vaizduotė meta
foroms, spalvingiems pasakymams tie
siog neišsemiama.

„Išalkusi žiema valgo iš mano saulėto 
delno“ (8 p.)

„Rytas renkasi rubus 
Ateinančiai dienai“ (78 p.)

„Vaiduoklės pirštai perbėgo 
dangaus kanklėm,
ieškodami paslaptingų stygų“ (98 p.)

„Prausiausi veidą saulėleidžiu 
ir debesio rankšluosčiu 
šluosčiau rankas“ (118 p.) 
Kaip šventinių raketų ugnys tos meta

foros eilėraščiuose spinduliuoja rinkti
nių žodžių spalvom ir autorės išradingu
mu. Jos spinduliuoja kiekviename kny
gos puslapyje taip, kad skaitytojui il

gainiui pavargsta dėmesys - vien gražiais 
pasakymais dvasioje sotus nebūsi - ir 
pasidaro sunku atskirti vieną eilėraštį 
nuo kito, nors tie eilėraščiai kalba gerai 
suprantamu prabilimu, bet tik kaip di
enos besikeičiančių momentų trumpi 
škicai, gamtos pažadintų įspūdžių sku
bus užsižymėjimas, autorės minčių ir 
jautimų skeveldros. Gražūs fragmentai 
ko nors didelio, gilaus ir prasmingo, bet 
vis tik nepajuntamo. Fragmentiškumas 
neleidžia eilėraščiams skaitytojo są
monėje pavirsti tikrai žmogišku, jaudi
nančiu, džiuginančiu pergyvenimu. Ska
itytojui reikia susirasti raktą, kaip tą 
knygą skaityti, kad būtų galima pajusti 
visą jos apimtį ir kad savotiškai suplan
uotas dalių ribotumas pavirstų prasmin
ga visuma.

Per visas tris Šimkutės knygas (1978- 
1991 metų kūryboje) lyg raudona gyvo 
kraujo gija eina viena, vienintelė tema. 
Meilės tema. Dėl to ir šią rinktinę knygą 

reikia skaityti kaip vientisą, dramatinę 
kūniškos meilės poemą, tik sukarpytą 
mažais gabalais, išbarstytą ir paskui 
surinktą kaip papuolė. Dėmesį ta linkme 
kreipia panaudotas Saliamono Giesmių 
giesmės posmas apie meilę, galingą kaip 
mirtį. (41 p.) Lengviau yra skaityti šią 
knygą, laikant ją Šimkutės Giesmių 
giesme meilei. Jos personažai tik du - 
knygos herojė ir asmuo, vadinamas Tu, 
rašomas didžiąja raide. Knygą skaitant 
kaip meilės poemą, visi puslapiuose iš
blaškyti pradžioje lyg ir nereikšmingais 
atrodę trumpi eilėraščiai įsiaudžia į po
emos audinį kaip svarbios ir reikalingos 
jos dalys, nešančios naujas, gilias įžval
gas į žmogiškosios - ypatingai į moter
iškosios - prigimties psichologines 
būsenas, išreikštas Kinų sienos, dyku
mos, Sapfo mūzos veidrodžio, paliktų 
raktų ir išsineštų durų simbolika. Poe
mos veikėjų meilės žydėjimas nėra 
džiaugsmingas susijungimas amžinam 
kartubuvimui. Jis apsunkintas prigim
ties prieštaringumais, moteriško ir 
vyriško prado nenusilenkimu viską 
užvaldančiai jausmo prievartai. Jis kar
tais sunkus ir panašus į vaikščiojimą 
tamsiame labirinte, vis netikėtai 
susižeidžiant į posūkiuose netikėtai 
susiaurėjančias sienas: permainingi 
momentai, suartėjimai ir visiškas at
metimas, išdavimų įskaudžiai ir su
grįžimų laukimas, ilgesys kūno ir prisili
etimų artumos ir griežtas reikalavimas 
„išeik!“, vidinis širdžių nesusistygavi- 
mas, jausmo pakilimai ir atšalimai. Kar
tais meilė yra lyg savęs paaukojimas.

„Tyla papuošiu Tavuosius žodžius, 
Tyloje priimsiu Tavo kūną, 
Kad taptume tyluma.“ (38 p.)

kartais meilė yra svaiginantis žais

mas, kupinas aukštyn keliančio džiaugs
mo ir vilties.

„Tavo balsas ugnimi 
uždegė dieną - 

kupiną džiaugsmo, 
spindinčią 

nykstančiom spalvom

Kalbančia spyruokle 
Noriu kopti aukštyn 
įr šauktis 
Geltonos 
Raudonos 
Ugnies.

Būti ugnimi,
Mylėti, tikėti,
Džiaugtis ir kentėti. “ (68 p.)

Kartais heroję gaubia nusivylimas ir 
supratimas, kad

„Širdies svarstyklės
Neatsvėrė laimės. “ (48 p.)

Meilės užtemimuose jai tenka nešti 
savo naštą vienai, elegiškose nuotaikose 
santykiauti su pačia savim ir kasdienybe.

„Tu palietei mano kūną, 
Išgėrei mano vyną 
Ir išėjai, 
O aš likau alkana.
Kasdieninė duona manęs nebesotina, 
Vanduo nebenumalšina troškulio.“ 

(39 p.)

„Atsiminus gyslų skundą, 
jau paslėptą geismą, 

Sukritau.
Glamonėtų krūtų atgaila

rašė kūno, kraujo eiles
iš ašarų mano“ (52 psL)

„Praeitis sutrupėjo į klausimų dison
ansus.

Obuolys tapo kartus
Nuvytusiai aistrai.“ (70 p.)

O tačiau visuose savo pavidaluose, vi
sose nuotaikose, dramatiškoje kovoje, 
nusivylimuose meilė lieka nepaneigia
ma, neįveikiama. Stipri kaip gyvybė.

„Tu atsistojai tarp manęs ir praeities, 
Kad negalėčiau jon sugrįžti 
Neprisiliesdama Tavęs,
Kad negalėčiau Tavęs sunaikinti, 
Nesunaikindama savęs.“ (34 p.)

Savęs susinaikinimas neįvyksta. Praei
tis lieka kaip žodžiai, iškalti granite. 
Gyvenimo užkurti žmogiškųjų polinkių 
ir aistrų laužai pamažu taikiai išblėsta, 
ir poemos herojams ateina švelnios 
ramybės metas.

„Iš dangaus atsiųstas angelas 
išskleis sparnus ir palydės mus 
iki nežinomo kranto.“ (99 p.)

Neįmanoma abejoti Šimkutės kūry
biniu įžvalgumu į mylinčiųjų žmonių 
psichologinį asmenybės brendimą ir į 
jausmų audras. Jos žodis, savim pasit
ikintis, išgyvenimo gaivališkumu per
sotintas, leidžia šiek tiek giliau pažvelgti 
į moters ir vyro meilės ryšio mįslę. Taip 
suprasta knyga tampa atidesnio dėmesio 
verta ir poetui, ir psichologui, ir jautres
niam skaitytojui. Ji atveria najajus 
akiračius. Autorė, tiesa, kalba pirmuoju 
asmeniu apie autentiškus išgyvenimus, 
vykstančius hermetiškai uždaroje, siau-4' 
roje*egotistinėje mylinčiųjų dvasios ir 
kūno veiksmu, erdvėje, bet to kalbėjimo 
apimtis ir reikšmė, kaip tiesos liudiji
mas, tampa platesniu pasidalinimu 
kūryboje atsiektu patyrimu. Tai, kas 
liečia tik du žmones, pavirsta svarbia 
bendražmogiška j ausmų ir pergyvenimų 
atskleidimo ir atsiskleidimo tema, ka
lbančia už tas tylinčias, nebylias sielas, 
kurios eina tolygiu keliu per meilės skai
styklą ir per meilės dangų, bet nėra 
pajėgios save aiškiai suprasti, savo jaus
mus įvertinti ir juos išsakyti žodžiais.

Knyga gražiai papuošta. Įspūdingos 
neįprastai žiemiškos dailininkės Graži
nos Didelytės iliustracijos. Lentynojetarp 
kitų knygų gražiai atrodo ryškus knygos 
nugarėlėje didžiosiomis raidėmis įsp- 
paustas užrašas - LIDIJA ŠIMKUTE * 
VEJAS IR ŠAKNYS.

Šios apžvalgos antraštei panaudoti 
knygos 71 pusi, išspausdinto eilėraščio 
žodžiai. r ->
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^SPORTAS
lietuvossportas

Rugsėjo panorama
(tęsinys i§ praeito numeni))

Bet neveltui krepšinis - kiekvieno li
etuvio širdyje.

Grupė entuziastų sumano sukurti Li
etuvos krepšinio lygą. Jos prezidentu 
išrenkamas garsusis „Golden State War
riors“ žaidėjas Šarūnas Marčiulionis, o 
garbės prezidentu - ne mažiau žinomas 
Arvydas Sabonis iš Madrido „Realo“. 
Dešimt geriausiųjų komandų jau spalį 
pradėjo lygos čempionatą: iš pradžių 
keturiais turais (du susitikimai namu
ose, du svetur), po to aštuonetukas žais 
NBA „play off“ principu: ketvirtfinalyje 
ir pusfinalyje iki dviejų pergalių, o finale 
- iki trijų.

Nugalėtojai bus apdovanoti aukso 
žiedais ir solidžiomis premijomis. Vi
soms komandoms nupirkta graži unifor
ma, rungtynės vyks nustatytu laiku, jas 
transliuos televizija, tad žiūrovams tikrai 
bus įdomu. Tuo įsitikinome per Vilniaus 
sporto rūmuose vykusią Lietuvos 
krepšinio lygos prezentaciją: buvo daug 
muzikos, dainų, šokių, iliuminacijų, svei
kinimų- tarp jų ir A. Brazausko, A. 
Šleževičiaus, Š. Marčiulionio, A. Sabon
io, NBA komisaro D. Sterno. Kaip senais 
laikais, salė buvo bemaž pilnutėlė, o to 
Sporto rūmuose per krepšinio varžybas 
seniai nebuvo. Tikėsimės, kad ir čempi
onato susitikimai bus šventiški, įdomūs 
žiūrovams. Atgims krepšinis,.nereikės 
„veislei gerinti“ kviesti svetimų trenerių

Moksleivių piešinių ir rašinių 
konkursai

ALFAS valdyba gavo iš Lietuvos Tau
tinio olimpinio komiteto raštą, kuriame 
yra kviečiami Australijos lietuviai 
moksleiviai dalyvauti piešinių ir rašinių 
konkurse. Panašiame konkurse 1990- 
91 metais Australijos moksleiviai jau 
dalyvavo ir jų darbai buvo atspausdinti 
moksleivių žurnale. Šio naujo konkurso 
organizatoriai yra: Lietuvos TOK, Re
spublikos kultūros ir švietimo minister
ija, radijo, televizijos ir olimpinio 
laikraščio „Sportas“ redakcijos, Lietu
vos vaikų fondas. Konkurso devizas yra: 
O sporte, Tu taurumas; Tu laurais atsi
lygini tam, kas dėl pergalės kovoja 
sąžiningai, atvirai, nesavanaudiškai. Tu 
reikalauji doros, teisingumo, moralinio 
tyrumo ir nepaperkamumo. Konkurso 
tikslai: skatinti moksleivius domėtis 
olimpinėmis žaidynėmis ir patiems spor
tuoti. Ugdyti moksleivių kūrybingumą, 
gebėti savarankiškai interpretuoti temą, 
sklandžiai reikšti mintis gyva vaizdinga 
kalba.

Dalyviai yra: 1-ma grupė 6-8 klasės, 11- 
a grupė 9-10 klaės, III-čia grupė 11-12 
klasės.

Sąlygos: piešimo konkurso dalyviai 
pristato savo .sukurtus piešinius, kurie 
gali būti atliekami įvairiausia technika.

Rašinio dalyviai patiekia po vieną savo 
darbą. Apimtis ne didesnė kaip 2 mašin
raščio puslapiai (4-5 sąsiuvinio puslapi
ai). Vertinant rašinius, bus atsižvelgta ir 
į dailią rašyseną. Visi darbai turi būt 

(„Žalgirio“ vyr. treneris - estas Jaakas 
Salumetsas) ir žaidėjų (turime galvoje 
estą Gertą Kullame ir juodaodį Antwoną 
Harmondą, pakviestą į „Žalgirį“ iš Čik
agos), persirgsim „didybės manija“ („Prof- 
basket“ taurės varžybose „Žalgiris“, pir
maudamas antrą kėlinį 18 taškų, 
sugebėjo pralaimėti visai susilpnintam 
Talino „Kalevui“).

Kronika
Šaškės. Pasaulio merginų 100-langių 

šaškių vicečempione tapo Vilniaus ped
agoginio universiteto antrakursė Ingri
da Drukteinytė. Varžybos vyko Redene 
(Olandija).

Lengvoji atletika. Dubline Europos 
aklųjų čempionato nugalėtojais tapo 
panevėžietė Sigita Kriaučiūnienė, 
laimėjusi 800 m ir 3000 m bėgimus, ir 
kaunietis Vytautas Grinius, toliausiai 
numetęs ietį.

Šiuolaikinė penkiakovė. Pasaulio jau
nimo čempionate Šveicarijoje kaunietis 
Andrejus Zadneprovskis buvo trečias.

Plaukimas. Europos veteranų čempio
natas surengtas Zindelfingene (Vokieti
ja). 1972 m. olimpiados Miunchene da
lyvė, dabar Kūno kultūros instituto do
centė Birutė Užkuraitytė-Statkevičienė 
laimėjo du aukso (50 m ir 100 m nugara) 
medalius ir vieną sidabro (200 m. kom
pleksiniu būdu) medalį. Vilnietis 
Kęstutis Autukas dukart buvo ant
ras, šokdamas į vandenį nuo 1 m tramp
lino ir 5 m bokšto. Kaimietė Jolanta 
Railienė laimėjo šuolius nuo 10 m bokš
to.

Petras STATUTĄ“ LTOK spaudos centras 

pristatyti iki gegužės mėnesio 1 dienos 
Lietuvos Olimpiniam komitetui Vru
blevskio g-vė 6, Vilnius 2600, Lithuania. 
Kiekvieno piešinio kitoje pusėje pieš
tuku užrašomas pavadinimas, sukūrimo 
data, technika, autorius, gimimo data, 
mokyklos pavadinimas ir adresas, moky
tojo vardas ir pavardė. Rašinys turi būti 
sutvarkytas kaip yra mokyklos reika
lavimuose, duodant visas detales apie 
save.

Apdovanojimai: visi autoriai, kurių 
darbai pateks į baigmines varžybas, bus 
apdovanojami Lietuvos Tautinio olimpin
io k-to gairelėmis.

Geriausieji piešinių konkurso darbai 
bus demonstruojami per Lietuvos tel
eviziją ir eksponuojami Respublikos 
moksleivių ir jaunimo kūrybos centre, o 
nugalėtojų darbai bus siunčiami į TOK 
muziejų Lozanoje, Šveicarijoje. Kon- 
kursųl-111 vietos laimėtojai bus apdovano
jami LTOK diplomais, garbės raštais ir 
asmeninėmis dovanomis. Apie konkur
so nugalėtojus bus skelbiama medžiaga 
Lietuvos dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir 
olimpiniame „Sporte“, taip pat per radiją 
ir televiziją, išsiunčiami LTOK padėkos 
raštai mokykloms už laimėtojų 
parengimą.

Konkursų nugalėtojai bus skelbiami ir 
apdovanojami 1994 m. birželio mėn. 
olimpinės dienos proga.

ALFAS valdyba kviečia visus mūsų 
savaitgaliomokyklųir visų kitų vidurinių

Kad, sveikai
Turtingas ir galingas Rytų Azijos val

dovas anais laikais pakvietė garsų 
išminčių mokslininką ir įsakė jam 
surašyti žmonijos istoriją. Liepė lėšų 
nesigailėti.

Po keliolikos metų išminčius atvyko 
pas valdovą su surašyta žmonijos istori
ja - raštus atgabeno trimis kupranugar
iais. Valdovas įsakė istoriją sutrumpin
ti, nes žinojo, kad jis jau neturi laiko tiek 
raštų perskaityti. Mokslininkas grįžo po 
kelių metų tik su vienu kupranugariu. 
Valdovas jau gulėjo mirties patale. Šį 
kartą valdovas paprašė mokslininko 
trumpais žodžiais apsakyti žmonijos is
toriją. Mokslininkas tačiau pareiškė, kad 
tai truks kelias dienas ir pridūrė: po to 
kai praleidau daugelį metų tyrinėdamas 
žmonijos istoriją, sužinojau, kad ją gali
ma nusakyti trimis žodžiais - žmogus 
gimsta, gyvena ir miršta.

Tradicinė medicina ir jos atstovai, gy
dytojai, turi ir įsipareigoja - prisiekia 
(Hipokrato priesaika) kovoti su mirtimi 
ir palaikyti gyvybę.

Nėra gydytojo, kuris galėtų prailginti 
gyvenimą - gydytojas gali ir privalo ko
voti prieš mirtį, pašalindamas mirties 
priešastis - įvairias ligas ir patarti, nuro
dyti kaip sveikai gyventi.

Šiais laikais gydytojų rankose yra tech
nologija, kuri gali prailginti mirtį, mirties 
procesą - ne gyvenimą. Kaip žinote, 
vyksta dideli ginčai šioje srityje.

Trumpai mėginsiu pakalbėti apie 
sveiką gyvenimą. Klausytojai turėtų žin
oti ir atsiminti, kad j au pradžios mokyklo
je mokytoja sakydavo ir kalbėdavo apie 
gyvąją ir negyvąją gamtą. Aš tai labai 
gerai atsimenu, mat, jaunose dienose 
buvau pradžios mokyklos mokytojas. 
Laikai pasikeitė. Dabar jau sakoma, kad. 
ir negyvoji gamta yra gyva. Akmenyje 
yra sukaupta statinė energija atomo 
pavidale. Suskaldžius atomą, energija 
atpalaiduojama. Modernūs išminčiai 
teigia, kad energija yra gyvybės pagrin
das.

Negyvoji gamta—žemė susideda iš 44 
pagrindinių elementų. Kai tie elementai 
susijungia, tai įgauna apčiuopiamą pavi
dalą, pav., - vanduo sudarytas iš dviejų 
pagrindinių elementų- deguonies (Oxi
gen) ir vandenilio (Hydrogen).

Teigiama, kad gyvojoje gamtoje 
žmogaus kūnas yra pats sudėtingiausias, 
tobuliausias, nes žmogaus kūne yra visi 
44 elementai ir jie visi būtini. Kad 
žmogaus kūnas nenustotų savo funkc
ijų, šituos elementus turime papildyti. 
Tai mes darome valgydami, gerdami ir 
kvėpuodami.

Kaip žinote, yra daug knygų prirašyta 
su patarimais, ką valgyti ir ko ne, ką 
gerti ir ko ne, kokiu oru kvėpuoti. Iš
sivystė net mokslas, jo atstovai vadinasi 

! dietetikai, maisto patarėjai - jie uždirba 
gana gerus pinigus, patarinėdami, kas 
gera, kas negera žmogaus kūnui. Kar
tais jie pertempia stygą - gąsdina savo 
klijentus, sakydami, kad jei tą valgysit, 

mokyklų lietuvius mokinius dalyvauti 
šiame Lietuvos Tautinio olimpinio k-to 
surengtame konkurse, parodant savo

sugebėjimus mene ir lietuviškuose rašin

iuose. Geriausios sėkmės visiems daly

viams, linkime jiems gražių laimėjimų.

A LAUKAITIS
ALFAS pirmininkas

gyventume
tai mirsit. Žmogus nustoja valgyti ir 
miršta.

Aš, kaip tas anų laikų išminčius, trim 
žodžiais nusakysiu jūsų dietą: valgykit 
sveiką maistą, gerkit sveiką gėrimą, 
kvėpuokit sveiku oru.

Žinoma, kad mūsų aplinkoje yra nuo
dingų, kenksmingų elementų - pav., švi
nas, gyvasis sidabras, įvairios rūgštys, 
tačiau mūsų kūne labai mažais kiekiais 
jie būtini. Chloro rūgštis yra skrandžio 
gaminama, kad vyktų maisto virškini
mo procesas. Reumatinis artritas (Rheu- 
matoidartritis)gydomasleidžiantįkrau- 
ją skystą, gryniausiam pavidale auksą. 
Nežiūrint, kad auksas turi nemalonių 
pasekmių, kai jo kūne perdaug. Prieš 
penicilino erą kai kurias labai jau ne
malonias ligas gydė leisdami į kraują 
gyvąjį sidabrą. Mažakraujystė gydoma 
prirašant geležį. Vitaminai yra būtinybė 
mūsų kūnui. Vitaminai suaktyvina 
medžiagų apykaitą — metabolizmą. Jie 
vadinami abėcėlės tvarka - vitaminai A, 
B, C, D, E ir kt. Kai kurie iš jų turi 
specialią paskirtį. Be vitamino K mes 
nukraujuotume, kai vitamino Kperdaug
- susidaro kraujo krešulys vidiniuose 
organuose ir būna rimta liga, ypač, jei 
krešulys širdyje ar smegenyse. Visų vi
taminų yra maiste. Plonosiose žarnose, o 
jų mūsų kūne 5-6 metrai, yra mechaniz
mas - čiulptukai, kurie iš maisto pasiima 
vitaminus ir perduoda į kraują. Esant 
vitaminų trūkumui, medžiagų apykaita
- metabolizmas sumenkėja. Žmogus 
skundžiasi nuolatiniu nuovargiu, darosi 
mieguistas.

Tokie žmonės dažnai prašo prirašyti 
vitaminų. Čia ir prasideda problema. 
Visus aukščiau išvardintus vitaminus 
galima nusipirkti vaistinėje ir net pa
prastoje maisto krautuvėje (supermar
ket) be recepto.

Kai žmogus per anksti, o ypač 
mažamečiai, pradeda imti vitaminus 
grynoje formoje, tai mechanizmas, kuris 
pasiima vitaminus iš maisto, atrofuojasi

- nustoja veikti ir tokiam asmeniui reikės 
imti vitaminus grynoje formoje visą gy
venimą. Vitaminai - geri - yra gana 
brangūs. Jeigu imti pagrindinius vita
minus, o tai būtų A, B, C ir E, tai apy
tikriai per metus kainuotų apie $ 30.

Iš kitos pusės, kai žmogus pasiekia 
vyresnį amžių (nemėgstu žodžio „pasen
sta“), tai mechanizmas, kuris imdavo 
vitaminus iš maisto, pavargsta ir 
nebepajėgia pasisavinti pakankamai vi
taminų iš maisto. Tuo atveju patartina 
imti vitaminus grynoje formoje.

Visų vitaminų yra maiste. Kuris mais
tas kuriais vitaminais turtingas - nuro
dyta lentelėse, kurias galite gauti 
vaistinėse ir poliklinikose. Vitaminai 
sumažėja kiekybe ir kokybe maistą kon
servuojant, dideliame karštyje, o taip 
pat šaltyje. Nebereikia nė pridėti, kad 
sveikas maistas, tai šviežias maistas.

Dr. A. SPALIS

Aukos „Mūsų pastogei“
1. L. Tupikas NSW $ 5.-
2. M. Lingienė W. A $ 10.-
3. Z. Tačilauskas NSW $ 15.-
4 J. Musčinskas NSW $ 15.-
5. J. M. NSW $10.-

Dėkojame už aukas.
Red.
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NEGALĖS INFORMACIJOS IR KONSULTAVIMO BIURAS Zanavykai, atsiliepkite!
Nors yra nemažas skaičius visuomeni

nių organizacijų ir valdiškų įstaigų, kurios 
dirba „negalės“ srityje, šiandien Lietuvoje 
sunku rasti atsakymus į tokius elementa
rius klausimus, kaip:

Ką reiškia žodis „negalė“?
Kiek šiandien Lietuvos gyventojų turi 

„negalę“?
Kas yra apsaugotas nuo „negalės“?
Kas gali padėti žmonėms sergantiems 

„negale“?
Neradus atsakymų į šiuos klausimus, 

reikia įsteigti NEGALĖS INFORMACI
JOS IR KONSULTAVIMO BIURĄ 
visuomeninės veiklos pagrindu.

Negalės informacijos ir konsultavimo 
biuro tikslas ne vien informuoti visuomenę 
apie negalę, bet ir padėti žmonėms suprasti 
ją, priimti daugiau žmonių su negale į savo 
tarpą ir skatint visuomenę kaupti lėšas 
negalei įveikti. Tai bus daroma įvairiais 
būdais: leidžiant leidinius, organizuojant

Pasaulinė psichinės sveikatos diena Lietuvoje
Negalės informacijos ir konsultavimo 

biuras pradėjo dirbti. Š. m. spalio 9 d. 
Vilniuje suorganizavo pirmą renginį: 
Pasaulinę sveikatos dieną. Tokia diena 
suruošta Lietuvoje pirmą kartą, o pa
saulyje — antrą. Psichinės sveikatos di
ena buvo ruošiama visiems Lietuvos 
žmonėms, o ne tiktai tiems, kurie serga 
psichinėm ligom arba yra protiškai atsi
likę. Psichinės sveikatos vystymas yra 
ypač aktualus tokioje šalyje kaip Lietu
va. Komunistinė sistema giliai pažeidė 
šių žmonių psichinę sveikatą. Šioje di
enoje buvo pateikti sekantys klausimai:
Ar toleruoju save ir kitus ir moku iš 

savęs pasijuokti?
Ar gerbiu save?
Ar sugebu atsižvelgti į kitų žmonių 

poreikius?
Ar gerbiu tuos ypatumus, kuriais 

žmonės skiriasi nuo kitų?
Ar jaučiu atsakomybę už žmoniją?
Ar mane džiugina nauji patyrimai ir 

idėjos?
Ar sugebu išnaudoti savo sugebėjimus? 
Kiekvienam žmogui toks apmąstymas 

yra reikalingas, o ypač Lietuvoje, kur 
žmonės dažnai nemoka išvien darbuotis 
dėl bendro tikslo, dirba tik savo naudai.
Psichinės sveikatos diena Lietuvoje 

prasidėjo paroda Sveikatos ministerijos 
vestibiulyje. Ją atidarė Sveikatos ap
saugos ministerijos vyriausia psichiatrė 
dr. Grimaliauskienė. Žodį tarė ir kiti 
specialistai ir bendraminčiai. Šia proga 
bendrija VILTIS įteikė pinigines premi- 
jas žmonėm, kurie yra daug pasidarbavę 
psichinės sveikatos sistemos kūrime Li
etuvoje per paskutinius trejis metus.

Po gražių sveikinimų susirinkusieji 
turėjo progos apžiūrėti psichinės sveika
tos dienos parodą Sveikatos ministerijo
je. Šioje parodoje dalyvavo visi specialie
ji darželiai, mokyklos, centraiir  ligoninės. 
Buvo įdomu žiūrėti, kaip naujai įsteigtos 
įstaigos, pav., Jaunimo psichoterapinis 
centras ir Universiteto vaikų psichinės 
sveikatos centras stengėsi bendrauti su 
senesnėmis įstaigomis, kaip Naujosios 
Vilnios psichiatrinė ligoninė. Pirmąkartą 
jos suėjo po vienu stogu. Iš viso dalyvavo 
apie 20 įstaigų, ne tik iš Vilniaus, bet ir 
iš Kauno. Sveikatos ministerija taip 
susižavėjo šia paroda, kad jos atstovai 
paprašė ją dar savaitę palikti. Sveikatos 
apsaugos ministras taippatpasidžiaugė, 
kadministerijosdurysatsidarė visuome
nei. Parodos metu buvo galima girdėti

renginius.
Negalės informacijos ir konsultavimo 

biuras (NIKB) - tai moderni, pelno nesieki
anti tarnyba Lietuvoje, kuri atras efektyvi
ausius būdus išnaudoti visas mūsų 
visuomenės galimybes. Tai pirma tokia 
tarnyba visame Pabaltijyje, dirbanti 
visuomeninės veiklos pagrindu Ji apjungs 
mus visus dirbti kartu negalės srityje: 
verslininkus, valdininkus, pedagogus, gy
dytojus, tėvus ir žmones su negale.

Negalės informacijos ir konsultavimo 
biuro steigimas, tai pozityvus darbas Lię-

tuvos labui.
Norintieji paremti šį biurą aukas gali 

tiesiog siųsti į NIKB Vilniaus banko sąskai
tą: 07075945.

Negalės informacijos ir konsultavimo 
biuro iniciatorės: Danutė Baltutytė ir Gaila 
Mucieniekaitė (Abi Australijos lietuvaitės - 
Red.).

vaikų su protine negale kapelos garsus. 
Jie taip gražiai ir linksmai griežė, kad 
žmonės Gedimino prospekte pradėj o šok
ti.

Po pietų Gedimino aikštėje prie Vilni
aus katedros vyko kreida ant asfalto 
piešimas, kuriame dalyvavo daug Vilni
aus miesto vaikų. Tema buvo; esu 
toks“. Prie šio renginio organizavimo 
prisidėjo Vilniaus 1 pagalbinė mokykla. 
Tai senesnio tipo įstaiga, kuri persifor
mavo. Šiame renginyje dalyvavo apie 
300 žmonių. Atgarsiai buvo geri. Labai 
seniai Gedimino aikštėje bebuvo organ
izuotas toks renginys. . .

Protiniai atsilikusių žmonių kapela

Vėliau atnašautos šv. Mišios Pasaulinės 
psichinės sveikatos dienos proga už 
nekaltai žuvusius. Katedra buvo pilna. 
Pirmą kartą buvo nešamos aukos prie 
altoriaus - vaikų darbeliai iš kiekvienos 
institucijos .Truputį jaudintas!, nes tai
buvo pirmas kartas, kai vaikai nešė au
kas katedroje.

Tokie visuomeniniai renginiai, tai nau
ja sąvoka Lietuvoje. Buvo sudaryta pro
ga šeimoms išeiti iš namų, pabendrauti 
su kitom šeimom ir įsijungti į visuomen
inį gyvenimą. Sveikatos apsaugos min
isterija buvo taip paveikta, kad nus
prendė tokią dieną ruošti kasmet. Taip 
vėl Australija prisideda prie naujų sis
temų ir tradicijų kūrimo Lietuvoje.

Šia proga nuoširdžiai dėkojame Aus
tralijos lietuvių jaunimo sąjungos vaikų 
fondui už finansinę paramą. Be jos 
nebūtume galėjusios pagaminti tai dien
ai ženkliukų ir nupirkti popieriaus infor
macijos lapeliams.

Negalės infbmuidjos ir konsultavimo įiums 
Danutė BALTUTYTĖ ir 

Gaila MUCIENIEKAITĖ
- Vilnius, Lietuva

Šiuo kreipiamės į Šakių rajono ir 
Zanavykijos buvusius gyventojus su 
dideliu prašymu.

Zanavykijos sostinėje veikia nemaža 
ligoninė, kurioje ne vienas iš mūsų 
tengimę. Ligoninės administratorius, 
vyr. gydytojas Algirdas Klimaitis, 
Nervų skyriaus vedėjas Dr. Romual
das Kičas, su kuriais lankantis Lietu
voje teko susitikti ir patirti jų nuošir
dumą, draugiškumą ir rūpestį.

Šalia senosios ligoninės stovi 
modernūs nauji pastatai. Viduje kri
to į akį pavyzdinga tvarka ir švara.

Pasikalbėjus su Dr. Klimaičiu ir Dr. 
Kiču, nors ir nesiskųsdami, vis tik 
negalėjo nuslėpti jų rūpesčių dėl 
trūkumo medikamentų ir diagnos
tikos aparatūros. Šakiai yra toli nuo 
didžiųjų ligoninių Kaune ir Vilniuje, 
kur ateina dauguma dovanų ir para
mos iš užsienio. Šakiai palikti Dievo 
valiai.

„Vienas iš tokių aparatų labai 
palengvintų mūsų darbą“, sako Dr. 
Klimaitis -„ir išgelbėtų nemažai gy
vybių, jeigu turėtume, Ultrasound 
Scanner pav. Hitachi EUB - 405 su 
priedais. Jis būtų labai naudingas 
tyrimui kraujagyslių ligomis ser
gančių ligonių. Šis aparatas galėtų

ii f <• i* ui a c i j a
CANBERROJE PRANEŠIMAS

ADRESO PAKEITIMAS
LR Garbės Konsulas Australijoje, dr. 

Algis Kabaila, praneša, kad nuo šiol LR 
Konsulato ir konsulo adresas yra

P. O. Box 279, JAMISON, ACT - 2614
(Dėmesio - anksčiau paskelbtas pašto dėžutės 

nr. klaidingas)

SYDNĖJUJE
„Dainos“ choro metinis 

koncertas
Maloniai kviečiame mielus tautiečius 

ir visus dainos mėgėjus į Syd. lietuvių 
choro „DAINA“ metinį koncertą, kuris 

įvyks gruodžio 5 d. 2.30 vai., Sydnejaus 
lietuvių klube 16-18 East Ter., 
Bankstown'e,

Choro valdyba 

DARBO PASIŪLYMAS

Talkos įstaiga Melbourne ieško 
KASININKĖS/KASININKO 
Darbas atliekamas kompiuteriu, 
šeštadieniais ir sekmadieniais. 
Lietuvių ir anglų kalbos būtinos. 
Kreiptis raštu iki 26/11/1993.

The Manager, 
Lithuanian Co op. Credit Soc. TALKA 
P.O. Box 307 North Melbourne 3051
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būti ir panaudotas iki 4-5 metų senu
mo.“

Kreipiamės į lietuvius gydytojus 
Australijoje - gal kas iš jūsų dirbate 
šioje srityje ar turite ryšių su šios 
srities specialistais.

KreipiamėsįvisusAustralijos zana
vykus ir jų draugus prisidėti prie 
dovanos mūsų „sostinės“ ligoninei 
Šakiuose. Ši aparatūra kainuotų ne 
mažiau 50 tūkstančių dolerių. Taigi 
nemaža suma. Šiuo metu neprašome 
pinigų šiam kilniam tikslui, bet tik 
pasižadėjimų. Prašytume pinigų tik 
susidarius reikiamai sumai, kitaip 
aišku reikės šio projekto atsisakyti.

Tad apeliuojame į jūsų gerą širdį ir 
laukiame iš jūsų pasisakymų ir 
pasižadėjimų. Tikime, kad ši apa
ratūra išgelbės ne vieną mūsų gimi
naitį nustatant ankstyvą diagnozę.

Pasižadėjimus siųskit:
Dr. Antanas Stepanas, P.O. Box 10, 

Garran, A.C.T.2605, tel. 282 4013
Antanas Kramilius, 83 Queen St., 

Canley Heights, 2166, tel. 727 3131
Vladas Dumčius, 29 Forrest St., 

Blackwood, S. A., 5051, tel. 278 3764

Antanas KRAMILIUS, 
Dr. A STEPANAS ir V. DUMČIUS

L.K.V.S-gos „RAMOVĖ“ Sydney 
Skyrius ruošia Lietuvos Kariuomenės 
75 metų atkūrimo minėjimą š. m. lap
kričio 21 d., sekmadienį, Lietuvių Na
muose, Bankstown'e.

11 vaj. 30 min. Pamaldos Lidcombės 
bažnyčioje už žuvusius karius, šaulius, 
partizanus ir visus kitus ginant laisvę.

Viešas minėjimas Lietuvių Namuose 
Bankstown’e 2 vai. p. p.

Nevėluokite - minėjimas prasidės 
punktualiai. Paskaitą skaitys poetas - 
rašytojas J. A. Jūragis. Įėjimas nemoka
mas, bet bus renkamos aukos Lietuvos 
Našlaičių Namams.

Maloniai kviečiame Sydney ir apylin
kių visuomenę skaitlingai atsilankyti į 
pamaldas ir minėjimą.

Jus kviečia
LKVSgos „RAMOVĖ“ Sydney Skyriaus

Valdyba
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SPAUDOS SĄJUNGOS SUSIRINKIMAS
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narių metinis 

susirinkimas įvyks šių metų lapkričio 21 dieną, sekmadienį 4 vaL p. 
p, Sydnėįaus lietuvių namuose, 16-18 East Terrace, Bankstown.

DARBOTVARKĖJE
L Praeito metinio susirinkimo protokolo tvirtinimas.
2. Metų, pasibaigusių 1993 m. birželio 30 d, apyskaitos, direktorių ir 
revizoriaus pranešimų tvirtinimas pagal Sąjungos įstatus.
3. Eiti reikalai, kuriuos pagal Spaudos Sąjungos įstatus galima iškelti 
susirinkime.

IkiiMjminacįjųužsidarymogautossekančiosnommacįjosįSpaudos
S-gos Valdybą:
A. Dudaitis - siūlė V. Patašius, parėmė A Laukaitis,
S. Skorulis - siūlė V. Patašius, parėmė A. Laukaitis.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 7081414

Klubas atidarytas

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

šiais metais teišeis tik 5 „Mūsų Pastogės“ numeriai.
Primename, kad šventinius sveikinimus, kurie bus paskelbti paskutini

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

MELBOURNE
PRANEŠIMAS

Norintieji mokytis lietuvių kalbos 
Melbourne 1994 metais, ;

užsiregistruokite.
Jau prasidėjo Victorian School of Lan

guages (VSL) mokinių registracija 1994 
mokslo metams. Veikia dvi lietuvių 
kalbos klasės, į kurias priimami 7-12 
skyrių gimnazistai bei suaugusieji. 
Mokyklos vadovybė ragina kuo greičiau 
užsiregistruoti norinčiuosius kitais 
metaismokytis svetimos kalbos. Lietuvių 
kalbos klasėms tai itin svarbu, nes joms 
gręsia uždarymas.

VSL vadovybės nuostatu, tik klasės, 
turinčios bent po 15 mokinių tegalės 
toliau veikti. Mes, lietuviai, privalome 
rimtai susirūpinti, kad neprarastumėme 
vienos klasės. Turime kuo greičiau 
sudaryti atitinkamus mokinių skaičius. 
Tad nedelskite užsiregistruoti tie, kurie 
norėtų 1994 metais mokytis lietuvių 
kalbos.

Registracija vyksta Victoria School of 
Languages, Story Street, Parkville, 
šeštadieniais 10.30 vai. ryto. Dėl 
tolimesnės informacijos skambinkite 
VSL tel.: 348 1720.

Ieva ARIENĖ, mokytoja

SYDNĖJUJE
KALĖDINIAI ATVIRUKAIDŪJ
Pranešama tautiečiams, kad Syd- 

nėjaus Rlųbc Bibliotekoje galite įsigyti

Dabar jau laikas sveikinti užjūrio 
giminaičius bei kitus artimuosius.

Atviručių skaičius ribotas, tad prašau 
paskubėti. Bibliotekos Vedėjas

PRANEŠIMAS
Pranešame „Neringos“ klubo nariams, 

kad lapkričio 16 d., 11 vaL ryto, rengia
ma iešminė (B.B.Q.) Japonų sode (Japa
nese Garden) Aubume.

Kviečiame visus narius ir jų svečius 
dalyvauti, vaišinsimės keptomis deš
relėmis. Akordeono muzikai palydint 
padainuosime, pasižiūrėsime į parko 
ežerėlyje plaukiojančias gulbes. Bus lo
terija, norintys galės pašokti.

Įvažiavimas į parką tiesiai iš Chis
wick gatvės, Aubume.

Iš Bankstown lietuvių namų iš
važiuojame 10 vaL 30min. ryto. Prašome 
neturinčius transporto, priimti į savo* 
mašinas

Kam patogiau -važiuoja tiesiai į parką.
Laukiame visų iš arti ir iš toli.

„Neringos“ klubo valdyba
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Prašome nepamiršti 
užsimokėti 

.Mūsų Pastogės66 
prenumeratą.
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SKELBKITĖS „MŪSŲ

Pirmadieniais 5 v. v. -10.30 v. v.
Antradieniais klubas uždarytas
Trečiadieniais 5 v. v. -10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 5 v. v. -11.00 v. v.
Penktadieniais 5 v. v. -12.00 v. v.
Šeštadieniais 12 v. p. p. - 1.00 nakties
Sekmadieniais 12 v. p. p. -10.00 v. v.

Klubo valgykla veikia
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

nuo 6 iki 9 vai. p. p.
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p. p.

Smorgasboard
Trečiadieniais nuo 6 iki 8 vai. p. p.
Šeštadieniais nuo 1 iki 3 vai. p. p.

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

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street,North Melbourne, Vic. 3051

Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:
P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051 - -

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba.
. ..-į ■ tu.. < i - - ■- > . P- • ą - •

I SPECIALIOS ORO KELIONIŲ KAINOS
i\ (Ne sezono metu)
\ į KIJEVĄ, RIGĄ, VILNIŲ, TALINĄ, MASKVĄ

Iš SYDNĖJAUS
Nuo $ 1,540 asmeniui

Nuo $ 840 asmeniui į vieną pusę 
Iš MELBURNO IR BRISBANĖS

Nuo $ 1,790 asmeniui
Nuo $ 1,030 asmeniui į vieną pusę. |

YPATINGAS PASIŪLYMAS! Skandinavijos oro linijos - da- | 
bar jūs galite pasikviesti gimines ar draugus į Australiją, bilietus | 
paimdami Rygoje, Vilniuje arba Taline - pagal jūsų pačių pasir- g 
inkimą. "Gateway Travel" įvedė šią naują kelionę, kad jums | 
palengvintų rūpesčius. |

Mes galime Jums padėti su kelionėmis į JAV, Europą, Pietų 
Pacifiką, Aziją ir taip pat su vietinėmis kelionėmis Australijoje. 

Duodamomuolaidos keliaujantiems laivais!
Susiriškite su |

GATEWAY TRAVEL
PTY. LTD. I

48 The Boulevarde, Strathfield - 2135 I 
Tel. (02) 745 3333. Fax (02) 745 3237 I 
Lie. 2 TA 000 888 ACN 001344 323 
BALTUOS KELIONIŲ EKSPERTAI

Kalėdinių atviručių su įrašais gražiąja 
lietuvių kalba.

PASTOGĖJE“ - VISI ŽINOS!

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction +
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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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. Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai 
reiškia redakcijos nuomonę.

Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro paštu $ 65 
U žsienyje oro paštu $ 90
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