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Lietuvos įvykių 
apžvalga

Kaip buvo numatyta per Lietuvos ir 
Rusijos prezidentų susitikimą Maskvo
je, lapkričio 18 d. į Vilnių su trumpu 
oficialiu vizitu buvo atvykęs Rusijos 
premjeras Viktoras Černomyrdinas. 
Susitikimo su Lietuvos premjeru Adolfu 
Šleževičium metu buvo pasirašytos 
devynios dvišalės sutartys. Informacijos 
apie šių sutarčių turinį kol kas labai 
nedaug. Po pasirašymo įvykusioje spau
dos konferencijoje vyriausybės atstovas 
spaudai atsisakė pateikti žurnalistams 
pasirašytų dokumentų kopijas. Mano
ma, kad svarbiausias iš jų yra palankiau
sio prekybos režimo tarp Lietuvos ir 
Rusijos sutartis, kuri panaikina dvigu
bus muitus įvežamoms ir išvežamoms 
prekėms. To pasėkoje, Lietuvagalės gauti 
žaliavas iš Rusijos pigesnėmis kainomis 
ir sėkmingiau konkuruoti parduodama 
savo prekes Rusijos rinkoje.

Taip pat buvo pasirašyti susitarimai 
dėl išvedamų iš Vokietijos Rusijos 
kariuomenės ir karinių krovinių tranzi
to, dėl socialinių garantijų teikimo tvar
kos Lietuvoje gyvenantiems Rusijos ka- * 
riškiams, dėl oro susisiekimo, upių laivy
bos, prekybinės jūreivystės, susisiekimo 
automobiliais, vidaus reikalų ministeri
jų bendradarbiavimo ir kitais klausi
mais. Nutarta įsteigti nuolat veikiančią 
Lietuvos ir Rusijos ekonominę komisiją 
aktualiausioms tarpvalstybinėms prob
lemoms spręsti. Susitarta išspręsti Lie
tuvos pasiuntinybių Maskvoje, Romoje, 
Paryžiuje nuosavybės klausimus. Kitų 
metų pradžiai atidėtas susitarimo dėl 
karinio Rusijos tranzito į Karaliaučiaus 
sritį pasirašymas. Spaudos konferenci
joje A Šleževičius pasakė, kad buvo 
aptarta galimybė parduoti dalį Lietuvos 
dujotiekių ir naftotiekių Rusijos naftos 
ir dujų tiekėjams.

Lapkričio 17 d. neeiliniame Seimo 
posėdyje didele balsų dauguma (75 už, 
33 prieš) ketvirtuoju Lietuvos banko 
valdytoju patvirtintas 36 metų amžiaus 
Kazys Ratkevičius, kurį į šį postą buvo 
pasiūlęs prezidentas Algirdas Brazaus
kas. Naujasis Lietuvos banko pirminin
kas pareiškė savo nusistatymą, kad Etas 
turi būti susietas su kuria nors tvirta 
užsienio valiuta ar valiutų krepšeliu. Jis 
pasisakė prieš valstybinių komercinių 
bankų panaikinimą ir už užsienio bankų 
filialų Lietuvoje steigimą, pažadėjo geri
nti atsiskaitymus tarp ūkinių subjektų, 
pareiškė manąs, kad komercinių bankų 
palūkanos neturėtų būti ribojamos 
administracinėmis priemonėmis. Šių 
pasisakymų K. Ratkevičiui pakako 
LDDP daugumos paramai Seime 
užsitikrinti, kas ir nulėmė balsavimo 
rezultatą. Tėvynės Santaros atstovai 
pasisakė prieš šią kandidatūrą, nes jų 
nuomone K Ratkevičiui, buvusio Lietu
vos banko valdytojo V. Baldišiaus
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tuometiniam pavaduotojui, tenka dalis 
atsakomybės už nevykusiai atspausdintą 
pirmąją litų laidą. Be to, buvo abejoja
ma, ar K Ratkevičius dėl savo charakte
rio minkštumo sugebės išlaikyti Lietu
vos banko savarankiškumą ir nepasidu
os vykdomosios valdžios spaudimui bei 
Komercinių bankų įtakai. Kai kas spėja, 
kad ši pretendento savybė ir nulėmė 
prezidento pasirinkimą bei valdančio
sios partijos paramą - K Ratkevičiaus 
asmenyje įžiūrėtas patogus įrankis slap
tai lito emisijai vykdyti, kurios pagei
dauja LDDP. Tam tikri požymiai rodo, 
kad šia kryptimi jau pradėta eiti. Šiuo 
metu Lietuvoje kadien superkama po 1- 
1,5 milijono dolerių - maždaug 10 kartų 
daugiau, nei prieš dvi savaites. Komer
ciniai bankai šiuo metu už indėlius litais 
moka iki 80% metinių palūkanų, o už 
tvirtą užsienio valiutą tik iki 20%. Tuo 
tarpu lito vertė dolerio atžvilgiu kyla, 
nežiūrint to, kad spalio mėn. kainos 
sparčiai augo (infliacija 7.3%), o 
pramonės gamyba smuko 8.6%, lyginant 
su rugsėjo mėn. Nesunku suprasti, kad 
aukšta lito vertė dolerio atžvilgiu palai
koma dirbtinėmis priemonėmis, o šiuo 
metu pigiai dolerius superkantys as
menys, burbului sprogus ir lito vertei 
smarkiai kritus, turės gražaus pelno.

Lietuvoje auga nepasitenkinimas 
vyriausybės ekonomine politika, 
pasireiškęs dviem didelėm protesto akc
ijom Vilniuje praeitą savaitę. Lapkričio 
16 d., nepabijoję šiam metų laikotarpiui 
neįprastai šalto oro, į gatves išėjo apie 3 
tūkstančius pensininkų ir invalidų. Ak- 
cijos dalyvių, atėjusių Gedimimo 
prospektu nuo Katedros aikštės iki Sei
mo rūmų, priekyje traukė LDDP pažadų 
laidojimo procesija, kuri ant ratukų 
vežėsi karstą-piramidę su Prezidento, 
Seimo pirmininko ir Ministro pirmininko 
atvaizdais. Prie Seimo rūmų įvyko pike
tas. Jo organizatoriais buvo Lietuvos 
pensininkų ir invalidų socialinės apsau
gos ir teisių gynimo koordinacinė tary
ba. Buvo reikalaujama padidinti pensi

jas, 50% sumažinti komunalinių pa
slaugų ir elektros kainą, 1 ir 11 grupės 
invalidams bei 70 metų sulaukusiems 
pensininkams leisti nemokamai naudo
tis visuomeniniu  transportu. Susirinkus
iems kalbėję opozicijos Seimo nariai siūlė 
surengti Seimo ir prezidento pirma- 
įSikius rinkimus. Vėliau į tai atsakyda
mas Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas pareiškė, kad „dešinieji, nau
dodamiesi pagrįstu žmonių nepasiten
kinimu dėl ekonominių sunkumų, metė 
iššūkį teisėtai išrinktai valdžiai. Pranešu, 
kad iššūkis priimtas.“ Piketuotojai, 
nustūmę juos bandžiusius sulaikyti po
licininkus, vidiniame Seimo rūmų kieme 
sudėjo atsineštus plakatus, iškamšas. 
Sekančią dieną vidinis Seimo kiemas 
buvo atitvertas nuo aikštės aukšta tvo
ra.

Lapkričio 19 d. prie Seimo rūmų įvyko 
kita demonstracija, kurioje dalyvavo apie 
3000 iš visos Lietuvos suvažiavusių žem
dirbių. Jų reikalavimai buvo daugiausia 
ekonominiai. Žemdirbių streiko komite
tas buvo paruošęs memorandumą, ir jų 
atstovai protesto metu siekė susitikimo 
su premjeru Adolfu Šleževičium. Deja, 
pasirodė, kad premjeras tą dieną buvo 
įšvykęs į Kaišiadoris rinkiminės kam
panijos reikalais. Streiko komiteto na
riai tikėjosi gauti premjero parašą po 
memorandumu. Juos priėmęs žemės ūkio 
ministras R Karazija jį pasirašyti atsi
sakė, pasiteisindamas, kad tam neturįs 
įgaliojimų.

Dauguma buvusių Lietuvos komu
nistų, dabar užimančių aukštas parei
gas valstybės valdymo aparate, labai 
stengiasi įrodyti, kad jų mąstymas yra 
pasikeitęs ir jie yra tikri demokratai. Kai 
kam tas neblogai sekasi, pavyzdžiui, 
Česlovui Juršėnui. To paties negali pa
sakyti apie Lietuvos prezidentą A Bra
zauską. Jam kalbantis su žurnalistais 
karts nuo karto kaip yla iš maišo vis 
išlenda senas sovietinis mąstymo būdas. 
Taip įvyko ir lapkričio 15 d. prezidento 
spaudos konferencijoj, kur jis dalinosi 

įspūdžiais iš viešnagės Kinijoje. Su Kin
ijos vadovais pasirašytoje sutartyje pa
tvirtintas šalių teritorinis vientisumas 
ir tuo būdu pripažintas Tibeto okupaci
jos faktas. Dėl to paklaustas A Brazaus
kas pasakė, jog tai yra standartinio tipo 
formuluotė, naudojama pasirašant pan
ašius susitarimus, o „aneksija, okupaci
ja ir kiti visi samprotavimai, jie gali būti 
tik asmeninio pobūdžio“. Peršasi mintis, 
kad prieš keletą metų dabartinis Lietu
vos prezidentas ir Lietuvos aneksiją bei 
okupaciją laikė tik „asmenininio 
pobūdžio samprotavimais“.

Kitos naujienos.
Lapkričio 11-13 dieną Vilniuje vyko 

tarptautinė konferencija „Lietuvos ener
getikos pertvarkymas“. Konferencijoje, 
kuroje dalyvavo daugiau kaip 200 dele
gatų iš 12 šalių, daugiausia dėmesio 
skirta Lietuvos energetikos sistemos 
pertvarkai, energijos taupymui, Baltijos 
valstybių bendrai energetikos vystymo
si strategijai. Buvo pristatyta naciona
linė energijos vartojimo efektyvumo 
didinimo programa, kurią įgyvendinus 
numatoma sutaupyti per 200 mln. do
lerių per metus arba ketvirtadalį dabar 
sunaudojamos energijos.

Vyriausybė patvirtino žemas kainas - 
parduodamos valstybinės žemės hek
taras vidutiniškai įkainotas 1200 litų, 
valstybė iš savininkų supirks žemę 
vidutiniškai po 1000 litų už hektarą.

Radviliškio rajono Dvarelių fermoje 
. Lietuvos ir JAV uždaros akcinės 
bendrovės „Alidkorp“ akcininkai, va
dovaujami Amerikos lietuvio maisto 
pramonės žinovo A Ratkaus, slegia 
„Močiutės“ sūrius. Jie bemat išparduo
dami firminėje parduotuvėje.

Nuo gegužės mėnesio grupė vienos 
Klaipėdos mokyklos mokytojų pensi
ninkų nemokamai pietauja „Žarijos“ 
valgykloje. Mokytojus vaišina buvęs jų 
mokinys, šios valgyklos savininkas.

Nukelta į 2 psl.
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TRUMPAI 
IŠ VISUR
• Gudijos parlamentas, kairiųjų kon

servatorių dominuojamas, priėmė nu
tarimą įeiti į piniginę uniją su Rusija, 
leidžiant Maskvai nustatyti Gudijos fi
nansinę politiką. Prieš šį nutarimą 
nesėkmingai priešinosi liberalinių bei 
tautinių partijų opozicija parlamente bei 
Gudijos Centrinio Banko vadovybė.

• Irakas pradėjo vis dažniau pa
žeidinėti naująją Jungtinių Tautų nus
tatytą ir.garantuotą Kuveito šiaurinę 
sieną. Iki šiol savo garantijomis 
Jungtinės Tautos neturėjo efektyvios 
pajėgos Kuveite, išskyrus neginkluotus 
stebėtojus. Dabar į Kuveitą atvyksta 
Jungtinių Tautų siunčiami 755 kariai iš 
Bangladešo, su instrukcijomis reikalui 
esant panaudoti ginklą prieš įsibrovu
sius irakiečius.

• Izraelio archeologai, valdžios įsaky
ti, pradėjo intensyviai ieškoti biblinių 
laikų papirusų olų labirinte Mirties jūros 
apylinkėse, prieš užleidžiant šią sritį 
palestiniečių savivaldai. Pradžioje- 
tyrinėjimus vykdė vien žydų moks
lininkai. Po spaudimo iš pasaulio 
akademikų, valdžia davė leidimą tyrinėti 
visiems archeologams, pakviečiant net 
ir arabus. Ligšioliniai radiniai - įvairios 
monetos ir prekybiniai užrašai iš antrojo 
šimtiiiėčio po Kristaus, Bar Kochbos 
sukilimo prieš romėnus perijodo.

• Tremtinys Albanijos karalius Leką 
I, albanų valdžios leistas, apsilankė Al
banijoje, bet sekančią dieną turėjo vėl 
išvykti, Albanijos vyriausybei pakeitus

LIETUVOS ĮVYKIU APŽVALGA
Atkelta iš 1 psl.

„Lietuvos telekomas“ kai kuriems abo
nentams pateikė labai dideles sąskaitas 
už tarptautinius pasikalbėjimus suMek- 
sika. Pasirodo, dėl to kalta rugpjūčio 
mėnesį keliuose laikraščiuose 
pasirodžiusi reklama - „Žvaigždžių 
horoskopas. Jūsų ateitį kiekvienai sa
vaitei spėja amerikiečių astrologas .“ 
Labiausiai šiuo skelbimu susidomėjo 
paaugliai, kurie, nesitardami su tėvais, 
puolė skambinti į Meksiką. Beje, iš Mek
sikos buvo atsakinėjama lietuviškai 
Viena pokalbio minutė su šia šalimi kai
nuoja 11 litų.

Ruošiant šią apžvalgą, pasinaudota 
elektroniniu paštu iš Lietuvos gautomis 
savaitės apžvalgomis, kurias paruošė 
Laima Statulevičienė ir savaitraščio 
„Amžius“ žurnalistas Eivydas Radvila.

Spaudai parengs Saukus VARNAS
Algirdo RADVILAVIČIAUS plėtinys

„Mūsų Pastogė“ Nr. 48 1993.11.29 psl 2

nuomonę. Leką įsu savo australe žmona | 
gyvena Johannesburge, Pietų Afrikoje. |

• Kinijos komunistų partija oficialiu I 
pareiškimu atsisakė nuo „pajamų • 
lygybės“ principo. Naujoji ideologija nu- * 
mato proporcingai didesnį atlyginimą. * 
jei daugiau įdėta darbo. Turtuoliai ska- J 

tada galėtų padėti atsiliekantiems.

• Seattle, JAV, įvyko pirmoji Azijos- | 
Pacifiko Ekonominės Kooperacijos bloko | 
konferencija, sutraukusi keturiolikos I 
valstybių lyderius, jų tarpe JAV prezi- I 
dentą Bill Clinton, Kinijos prezidentą I 
Džiang Zemin, Australijos min. pir- • 
mininkąPaul Keating ir 1.1. Draugiško- • 
je nuotaikoje praėjusį susitikimą šiek ’ 
tiek drumstė Malaizijos min. pirmininko j 
Mahathir Mohamad akivaizdus konfe- J 
rencijos boikotavimas, pasikeičiant 
kandžiais komentarais su konferenciją | 
entuziastingai propagavusiu Australi-1 
jos ministru pirmininku. |

I
• Taivanas nupirko 68 karinius | 

malūnsparnius iš JAV. Nežiūrint šiek I 
tiek gerėjančių santykių tarp Taivano ir I 
Kinijos, taivaniečiai modernizuoja savo I 
karines pajėgas, stengdamiesi neatsilik- • 
ti nuo kinų.

•Ukraina galutinai ratifikavo START- j 

1 nusiginklavimo sutartį, principiniai | 
sutikdama sunaikinti 36 nuošimčius savo, 
strateginiųraketųir42nuošimčiusbran-| 
duolinių užtaisų. Ukraina šių ginklų turi | 
daugiau negu Britanija ir Kinija drauge, | 
būtent 176 tolimo skridimo raketas iri
1656 branduolinius užtaisus. v I

..b I
• Po ilgų ir sunkių derybų, lapkričio *

18 d. dauguma Pietų Afrikos parijų1 kaltės, be teismo juos nužudydavo. Vėl- r 
priėjo prie susitarimo dėl naujosios kons- J 

titucijos teksto. Kompromisai patenkins 
visas partijas, išskyrus ekstremistines | 
grupes - zulų Inkatha partiją bei Eugene | 
Terre-Blanche vadovaujamus būrų šo- | 
vinistus. |

I
I

I

I

I

I

• Lapkričio 19 d. prezidentas Franęois 
Miterrand atidarė sumodernintą Lou-1 
vre muziejų Paryžiuje. Po 12 metų • 
užsitęsusių darbų, Louvre patalpos I 
padvigubėjo. Per atidarymo iškilmes * 

I ypačpagerbtaskiniečiųkilmėsamerikie- j 
I tis architektas Ming Pei, suprojektavęs J 
| muziejaus pažibą -centrinę stiklinę pirą-1 
| midę.

SAVO PAŽADUS*..

PAŽADAI

NUOMONĖS IR PASISAKYMAI
Kenksmingos klaidos
1919metaispoNepriklausomos, savar

ankiškos Lietuvos paskelbimo, visi li
etuviai nuo vergijos atsikvėpė. Visi sava
noriškai šoko ginti Lietuvos sienų. 
Atrėmė priešų veržimąsi į Lietuvą, 
tvarkėsi valstybės viduje.

Ant viso krašto buvo užtiestas pradžios 
mokyklų ir miestuose aukštųjų ir 
specialiųjų mokyklų tinklas. Visi veržėsi 
įsigyti mokslo žinių. Mokytojai, negaud
ami algų, mokinių tėvų maitinami di
enomis mokė vaikus, vakarais suaugu
sius. Tada daug dar buvo beraščių •

Prie kiekvienos mokyklos įsisteigė šau
lių būriai. Šauliai buvo policijos pagalbi
ninkai ir greitai likviduodavo apylinkėse 
pasireiškusią bet kokią netvarką.

Nuo lenkų lietuviai buvo griežtai at
siriboję.

Taip susitvarkius materialiai ir 
kultūriškai kaip ant mielių kilo laisva 
Lietuva.

Per nepriklausomybės dvidešimtmetį 
ir kariuomenę turėjom ne tik lygią, bet 
pralenkiančią daugelį kaimyninių 
kraštų.

1940 metais birželio 15 dieną kaip 
uraganas ant Lietuvos užgriuvo sovietų 
raudonoji armija.

Paskui armiją Lietuvą užplūdo visok
ie politrukai, komisarai, enkavedistai ii 
pradėjo šeimininkauti. Propaganda lie
tuvius glostė ir ramino, o teroru kanki
no. Žymesnius patriotus lietuvius, moky- 
tojus, kariškius, šaulius pasikviesdavo į 
savo įstaigas ir nebeleidę į šeimas 
sugrįžti, kišo į kalėjimus ir tuojau be

tui motinos ir žmonos vykdavo pas nau
jus viršininkus klausti, kur dingo jų 
sūnūs, vyrai. Jokio atsakymo negauda
vo, kur išvežtieji yra. To nepakako. Nak
timis užpuldavo niekuo nekaltas šeimas 
ir sukišę į gyvulių pervežamus vagonus, 
masiškai trėmė į Sibirą. Visa Lietuva 
paskendo baimėje, ašarose ir kraujuje.

Vokiečiams užpuolus Tarybų Sąjungą 
iš Lietuvos išbėgo nekviestieji svečiai ir 
pareigūnai. Lietuviai vėl sukruto ginti 
savo nepriklausomybės. Bet vokiečiai, 
tikėdamiesi karą laimėti tam nepritarė 
ir sudarytos naujos vyriausybės ne
pripažino. Tačiau vokiečių svajonės 
neišsipildė. Karą pralaimėję traukėsi- 
atgal i Vokietiją. Raudonoji Armija vėl 
artėjo į Lietuvą. Lietuviai gerai pažinę 
komunistinę taktiką ir tvarką ir taip 
skaudžiai nukentėję, bėgo iš baimės iš 
Tėvynės viską palikę, namus, žemę, 
sodybas ir visokį turtą, kur kas galėjo, 
kur kas išmanė. Bėgdami patyrė daug 
aukų ir likę benamiais - daug vargo.

Tie, kuriems pasisekė pasiekti de
mokratines valstybes, galėjo gauti dar
bą ir už darbą tinkamą ir teisingą atly
ginimą, prasigyveno. Prasigyvenę, mint
imis vėl grįžo į Tėvynę, pas paliktus 
tėvus ir artimuosius. Kiek tik galėdami 
juos šelpė nuo skurdo ir bado. Siuntinys 
siuntinį vijo. Siuntė maistą, drabužius, 
avalynę, vaistus ir t.t Apmokėdavo 
inegirdėtus; pasaulyje muitus. Už daik
tą kainavusį dolerį ar centus, mokėdavo 
po 10 dolerių, bet išbėgėliai nepaisė 
aukštų muitų - mokėjo - kad tik motinos 
ar kiti artimieji nebadautų, arba siun
tinius pardavę pasisamdytų būtą, 
pasirūpintų kuru ar kitus apyvokos
daiktus nusipirktų.

Siuntinys siuntinį vijo į Lietuvą, į 
Sibirą, kad tik palengvintų artimiesiems 
ir draugams. Tai nepatiko okuopantams 
ir naujai sugalvojo pakeisti muitą. Už 
kurį jau reikėjo mokėti rubliais gavu
siam. Išbėgėliai vėl ieškojo išeities, kaip 
artimieji galėtų išsipirkti siuntinius. Ir 
vėl siuntinys vijo siuntinį artimiesiems.

Tačiau šiuo metu vertinami ir šelpi
ami tik tai tie, kas kovojo ir sėdėjo 
kalėjimuose ar ištrėmime, o tie, kurie 
padėjo išlikti gyviems ir sveikiems tau
tiečiams, remdami juos materialiai ir 
moraliai, dalinosi su jais maistu yra 
LYGIAI VERTINGI KOVOTOJAI už lie
tuvių tautą. Juk niekas niekur nerado 
pripiltos pinigų krūvos. Pinigus reikėjo 
uždirbti sunkiu darbu. Daugelis išbėgėlių 
dirbo dviem pamainom. Vienur baigę 
darbą bėgo į kitą. Po 16 valandų darbo 
kasdien išvargę, suluošino savo sveikatą 
ir dar jaunuose metuose išmirė.

Šiandien tokie kovotojai savo tėvynėje 
neturi kur pastatyti kojos. Iš lietuvių 
atimama Lietuvos pilietybė ir jų palik
tas turtas. Jie yra naujai apvagiami.

Argi yra geras ir blogas vagis? Kiek
vienas vagis yra tiktai vagis. Lietuvių 
patarlė sako: Ne taip skauda, kai sveti
mas šuo kanda.

Dar niekur nėra girdėta, kad kuri nors 
tauta atsižadėtų savo tautiečių, kas jie 
bebūtų. Tėvynė yra antroji po motinos 
gimdytojos - motina, kuri priglaudžia ir 
rūpinasi savo vaikais.

Tiktai amžinieji Lietuvos priešai tega-
Ii pasirašyti tokius įstatymus, norėdami 
sumaištyje iš nelaimės ištiktų žmonių 
pasisavinti žemės ir kitą turtą. Nereikia 
velnių įsileisti į bažnyčią, nes jie tuoj lipa 
ir ant tautos altoriaus...

Išeivijoje tautiečiai sutelkia sumas 
pinigų. Pinigais ir daiktais iki šiol tebere
mia Nepriklausomą Lietuvą. Išeivių 
vaikai išsimokslinę ir įsigiję specialybes 
turi sugrįžti į Tėvynę ir Lietuvą iškelti į 
aukštą kultūros ir civilizacijos lygį.

Tam nori užkirsti kelią tik amžinieji 
priešai iš godumo ir pavydo. Nevertas, 
veidmainingas savo paslaugas siūlo, kaip 
velniai į kūmus.

IŠ LIETUVIŲ NIEKAS NEGALI 
ATIMTI JO ĮGIMTOS PILIETYBES, 
KAIP JO VARDO, ARPAVARDES. Nie
kas neturi teisės LIETUVIUI siūlyti pri
imti LIETUVOS pilietybę, kurią jis jau 
gimdamas yra gavęs. Visi lietuviai turi 
grįžti į savo Tėvynę Lietuvą ir uždirbtais 
turtais pakelti Lietuvos ekonominį 
gerbūvį. Aukščiausioji Taryba turi ištai
syti šias klaidas.

A PUŠAITE (Lietuva)

LAIŠKAI
REDAKCIJAI

Gerb. Redaktoriau,
Vėlinės... Vėlinės tautinė religinė lie

tuvių šventė, tai bendravimas su miru
siais. Jau iš vakaro uždegamos žvakelės 
ant artimųjų kapų. Sekančią dieną 
praleidžiama bažnyčioje, po maldų ka
puose, iki vidurnakčio. Tradiciškai ir 
šiais metais mūsų kapelionas ir daugelis 
bendruomenės narių tai atšventė, nes 
tai ne laikas iešminei, šokiams, tai lai-

Nukelta į 7 psl.
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Susitikimai su Martynu Jankumi
Nors pelenu, tačiau esi namuos, 
Bitėnų bitės siaus viršum galvos, 
Esi namuos - po stogu Lietuvos. 
Antai Rambyno pušys pasiilgo, 
Antai rasa, kaip ašara sužvilgo. 
Martynai Jankau, jau esi namuos.

(B. Baltrušaitytė)

„Gegužės 29 d. 1993 m. Bitėnų 
kapinės priglaudė antrąjį Mažosios 
Lietuvos šviesuolį- Martyną Jankų 
(1853-1946). Apie jo sugrįžimą iš sve
timo krašto į gimtinę mąstėme 1991 
m. spalio 19-ją, kai po 47 metų išsis
kyrimo amžinąjam poilsiui į tas pa
čias Bitėnų kapinaites prie Rambyno Martynas Jankus,
kalno sugrįžo Vydūnas. M. Jankui ta ---------------
kelionė užtruko 49 metus - rašo pamario“ 1993.06.2 Nr. 43 S. Mėlinauskas.

„Praktiniai M. Jankaus nuopelnai Lietuvai ir lietuvybei vargu ar yra mažesni 
negu Vydūno. Anais laikais M. Jankus buvo tarsi tiltas tarp Mažosios ir Didžiosios 
Lietuvos. Žinomos jo pastangos prijungti Klaipėdos kraštą prie Lietuvos. Jis vadova
vo vyriausiajam Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetui. Nepriklausomoje prieška
rio Lietuvoje M. Jankus buvo didžiai gerbiamas žmogus, apdovanotas aukštu 
valstybiniu apdovanojimu.“

Talpiname mažlietuvininko, Jurgio Reisgio, prisiminimus apie Martyną Jankų.

***

Nepriklausomoje Lietuvoje, iki 1940 
metų, vargiai būtum atradęs suaugusį 
žmogų, kuris nebūtų žinojęs, kas yra 
Martynas Jankus ir kuo jis žinomas.

1938 metais tuo įsitikinau ne iš suau
gusių, bet iš savo trečio skyriaus, 9-10 
metų amžiaus, Pedagoginio Instituto 
pavyzdinės mokyklos vaikų, prieš 
mokyklai vykstant į Rambyną.

PAS MARTYNĄ JANKŲ: 
mok.Pranas Naujokaitis išlydi 
Jankų (1938 m.)

Ekskursiją į Rambyną, niekam nieko 
neprasitaręs, suorganizavo pavyzdinės 
mokyklos vedėjas Pranas Naujokaitis. 
Jis, viską parengęs, prašė mokytojus 
paruošti savo mokinius tai ekskursijai ir 
patikrinti jų žinias apie Rambyną ir 
Martyną Jankų.

Į Rambyną vykom trim Klaipėdos paš
to autobusais per Priekulę, Šilutę ir 
Pagėgius. Tai buvo 100 kilometrų kelias.

Vėjai buvo Rambyno kalną nušlavę 
nuo neseniai ten vykusių Joninių iškil
mių paliktų šiukšlių. Net aukuras, kuris 
iškilmių metu degė 24 valandas, 
nebeturėjo pelenų žymių, lyg būtų 
dešimtmečiais nenaudotas.

Apstoję aukurą išklausėm mokyklos 
vedėjo kalbos, kurioje jis išsakė šios išky
los tikslą, nušvietė kalno istorinę reikšmę 
ir patarė gerai kalną ir aplinką apžiūrėti, 
o kilusius klausimus su savais auklėtojais 
išsiaiškinti.

Pavaikštinėję po kalno viršūnę,

pažvelgę į slėnyje tekantį N ėmimą ir 
pasigrožėję neapsakoma pievų platybe 
kitame Nemuno krante, tos pievos 
vakaruose už 8 kilometrų - siekė Tilžę ir 
už4kilometrųpietuose-Ragainę. Švilpu
ko kviečiami rinkomės žygiui į Bitėnus 
pas Jankų.

Dainuodami atvykom iki Jankaus sodo 
vartelių ir laukėm Jankaus. Mokyklos 
vedėjas nuėjo jo pakviesti. Neužilgo tarp
duryje pasirodė Jankus ir mes plojom ir 
dainavom „Valio, Valio...“ Jankus iš kar
to iškėlė dešinę, o arčiau atėjęs garsiai 
pasveikino, padėkojo, kad nepamirštam 
Rambyno, gerbiam istorines vietas, ir 
papasakojo apie Rambyno reikšmę. 
Trumpai pašnekėjęs Jankus atėjo pas 
mokytojus pasisveikinti. Tada aš pirmą 
sykį paspaudžiau minkštą Jankaus 
ranką ir pažvelgiau į jo žvilgančias akis.

Tik Jankui pas mokytojus atėjus, 
pastebėjom, kad ištikimiausia padėjėja, 
duktė Elzė, sulabai dideliumaišu glėbyje 
keliavo link sodo vartelių. Per sodo var
telius atėjo ji prie mūsų moksleiviukų, 
juos pasveikino, padėkojo, kad į Ram
byną atvykom ir per mūsų gretas keliau
dama dalino saldainius didelėm saujom. 
Mums tai buvo didelis siurprizas. Visi 
pagalvojom, kad tokio didelio maišo 
saldainių neįmanoma jokioje provinci
jos karčiamoje gauti pirkti. Mes, moky
tojai, pasijutom skolingi, kad neatvykom 
su dviem iš žalumynų nupintom girlian
dom, kaip buvo paprotys Klaipėdos kraš
to mokyklų, iškylų metu puošti savo 
mokytojus.

Tais pačiais 1938 metais Klaipėdos 
kraštojaunimo draugija Santara visame 
krašte surengė didesnes iškilmes. Dve
jos iškilmės vyko prie Nemuno: 
Baltupėnuose ir Panemunėje. Santara 
šventė 25 metų sukaktį nuo įsisteigimo 
1912 metais Tilžėje.

Į Panemunėje, visai arti Tilžės tilto, 
vykusias iškilmes buvo pakviesti Tilžėje 
gyvenantis Vydūnas ir spaustuvininkas,. 
„Tilžės keleivio“ leidėjas E. Jagomastas, 
o iš Bitėnų Martynas Jankus. Kad 
tilžiškiai neatvyks, buvo aišku, nes 
Vidūnas neseniai buvo nukentėjęs nuo 
hitlerinių vaikėzų Martynui Jankuibuvo 
pažadėtas paėmimas iš namų Tad mudu 
su Santaros sekretoriumi Leonu Šukiu, 

samdytu automobiliu, vykom Jankaus 
atsivežti. Buvo sausas metas, tai 
važiavome per pievas, paprastu lauko 
keleliu, palei Nemuną. Tuo pačiu keliu ir 
grįžom su Jankum. Keliose vietose 
privažiavom visai arti Nemuno ir Jankus 
sakė nebematąs žymių knygnešių 
suminto tako, kuriuo jie daugmetų kelia
vo is Bitėnų į Tilžę ir Ragainę. Toks 
knygnešių takas palei Nemuną buvęs ir 
kitoje Nemno pusėje - juo keliavę Su
valkijos knygnešiai. Taip pat pasakojo 
Jankus, kad Nemuno pakrančių karklu
ose knygnešiams tekdavę praleisti di
eną, kadnepakliuvus rusų žandarų agen
tams. Jankus pasakojo ir apie savo klo
jime vasarą priglaustus knygnešius. 
Kartais jų būdavo tiys ar keturi, be
laukiu sienos perėjimo ar spausdinimo 
baigimo. Pačiam Jankui ne sykį tekę 
sutemus vesti neprityrusius knygnešius 
į Tilžę ir parodyti spaustuves, kuriose 
buvo spausdinamos lietuviškos knygos. 
Dieną vengta Tilžės, nes ten aplink 
spaustuves slampinėję rusų atsiųsti šni
pai.

Šiame Panemunės minėjime Jankus 
pasakė tikrai karštą kalbą ir susirinkus
ieji ilgai jam plojo. Minėjimui baigiantis 
iš svečių atsistojo nepažįstamas žmogus 
ir pasakė, kad jis stebėjęs santariečių 
veiklą, esąs ja sužavėtas ir jis liepė į 
nieką nekreipiant dėmesio dirbti, dirbti. 
Jankų vežant namo, jis pasakė, kad tas 
nežinomasis buvo E. Jagomastas.

Paskutinis mano susitikimas su Jan
kumi įvyko Vilniuje 1940 metais - vasarą 
„Valgio“ svetainėje. Pietų metu pa
stebėjau Jankų stovintį prie durų ir be
sidairantį tuščios kėdės. Aš nuėjęs pas jį 
pakviečiau prie savo stalo. Jankus 
apsidžiaugė, kad buvo atpažintas ir kad 
gavo kėdę atsisėsti. Manęs jis nepažino, 
tik paklausė, iš kur aš jį pažįstu. Kada 
pasakiau savo pavardę, jis atsiminė ir iš 
karto paklausė, kur yra mano tėvas. 
Apsidžiaugė jis sužinojęs, kad ir mano 
tėvas yra Didžiojoje Lietuvoje. Tada

Laisvės kovų archyvas
1991 metais Lietuvos politinių kalinių 

ir tremtinių sąjungos Istorijos sekcija 
užsimojo leisti tęstinį leidinį, skirtą tau
tos Pasipriešinimo judėjimui nušviesti. 
Jis apima antibolševikinės ir antinacinės 
rezistencijų, o taip pat disidentų bei 
moralinių sąjūdžių, pakeitusių nus
lopintą ginkluotą partizaninį karą, veik
los laikotarpius. Šis spaudos vienetas, 

'pavadintas „Laisvės kovų archyvu“, 
leidžiamas Kaune. Jo tiražas 5 
tūkstančiai egzempliorių. Mano turimo
mis žiniomis iki šiol yra išėję septyni 
sąsiuviniai. Juose ne tik buvusių parti
zanų, disidentų bei kitų asmenų, akty
viai rėmusių Pasipriešinimo judėjimą, 
liudijimai, atsiminimai, svarstymai, bet 
taip pat gausu pogrindžio veiklos doku
mentų, partizanų spaudos faksimilių, 
pagautų ir perverbuotų išdavysčių faktų, 
lietuviškųjų infiltratų klastos ir 
niekšybės pavyzdžių, svarbių politinių 
bylų, tardymų ir kankinimų aprašymų. 
Spausdinamos nuotraukos, paimtos iš 
buvusių KGB archyvų ir likusios pas- 
privačius asmenis. Leidinys svarbus tuo, 
kad atspindi naujausios, dar niekieno 
neparašytos Lietuvos istorijos puslapius. 
Jis turėtų būti ypač paieškomas asmenų, 
besidominčių mūsų tautos praeitimi, o ir 
visų, norinčių detaliau pažinti Lietuvos 
golgotą.

Žurnalui leisti dotacijų niekas neski

Jankus be sustojimo pasakojo savo 
paskutinius pergyvenimus Klaipėdos 
krašte. Pasirodė, kad jau antros dienos 
ryte (1939.3.23), po Klaipėdos prijungi
mo prie Vokietijos, į Bitėnus atvykę du 
gestapininkai iš Tilžės pareikalavo sus
tabdyti bet kokią lietuvišką veiklą. 
Jankus į tai atsakęs, kad pasikeisti yra 
per senas. (Buvo jis tada 81 metų). Kitas 
gestapininkas prašė pažvelgti iš duCe 
Benito Mussolini gautą atžymėjimą. 
Kada tas tą atžymėjimą atnešė, paklausė 
anas, už ką jis tą gavęs. Tada Jankus 
atsakė, manąs, kad gavęs už savo gražią 
barzdą. Jankaus namiškiai tuo vizitu 
buvo labai susirūpinę ir jam įkalbėję, 
kartu su Bitėnus apleidžiančiom poli-

Atsiminimų autorius Jurgis Reisgys.

cininkų šeimom, vykti į Didžiąją Lietu
vą. Tai kelionei jis buvęs perrengtas kaip 
serganti senutė ir taip jis laimingai 
pasiekė Didžiąją Lietuvą.

J. REISGYS

***

Pasirodo, kad Martyno Jankaus 
giminės narių yra ir Australijoje. Iš Tas
manijos „M- P.“ dulabai malonius laiškus 
parašė jo anūkas, Endrius Jankus. Ačiū 
jam už atsiųstą medžiaga apie garbingąjį 
Mažlietuvį.

Red.

ria, verčiamasi iš prenumeratos bei ger

anoriškų tautiečių aukų. Medžiaga 
dėstoma nuosekliai, stilius lengvas, ka
lba sklandi. Paėmęs leidinį į rankas, 
jauti leidėjų atsakomybę už savo darbą 
irgilųryžtą atskleisti visa tai,kąokupan- 
tas stengėsi paslėpti savo irštvose ar 
ištrinti iš žmonių atminties.

Melburno apylinkės valdyba susisiekė 
su leidinio redakcija ir pasiteiravo, kuo 
galėtų jai pagelbėti. Redaktorės p. Dal
ios Kuodytės atsakymas tik patvirtino 
mūsų nuomonę apie šio kolektyvo pa
siaukojantį darbą bei kilnius siekius. 
Aukų jie neprašo, bet būtų labai dėkingi, 
jei Australijoje atsirastų bent dešimt 
naujų prenumeratorių. Mums lieka tik 
paraginti gentainius gausiai atsiliepti į 
šį pageidavimą.

Tai įgalins ne tik tokį svarbų leidinį 
paremti, bet ir praturtinti savo žinių 
bagažą naujais duomenimis apie tai, kas 
vyko Tėvynėje per pastaruosius 50 metų.

Redakcija turi Melburne savo įgali
otinį, todėl prenumeratos klausimu 
prašome kreiptis šiuo adresu: p. V. L 
Mačys, P. O. Box 439, Pascoc Vale 3044, 
arba telefonu 354 0013.

Melburno apylinkės valdybos sekretore
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Skautijos 75-metis Sydnėjuje

Nuotrauka B. BarkausDalis skautiškos parodėlės.

Geelongo Skautų Židinio 10-metis

Nuotrauka B. Balkaus.

Nuotrauka B. Barkaus

Tėvūnas, s. v. Liudas Bungarda, kal
ba Geelongo Skautų 10-mečio 
minėjime. Nuotrauka V. Vaitkaus.

Ciklą apie skautus skaito v. sk. 
Rasa Blansjaar, v. s. Jonas Zinkus ii 
ps. Ramunė Cobb.

nukėlusią vyresnius į tolimą jaunystę.
Kitą programą sudarė ciklas „Kuo ski

riasi lietuviai skautai nuo kitų valstybių 
skautų“, kurį atliko v. s. Jonas Zinkus. 
v. sk. Rasa Blansjaar ir ps. Ramunė 
Cobb. Juzės Augustaitytės-Vaičiūnienės 
eilėraščių ciklą „Seserija“, deklamavo v. 
s. fil. Pajauta Pullinen ir fil. dr. Vida 
Viliūnaitė, o Viktoro Baltučio feljetoną - 
„Pirmoji stovykla“ -, paskaitė v. s. fil.

Manikauskas. Eilėraščius deklamavo. 
I. Valodkienė ir J. Gailius.

Programa užbaigta šventės dalyviams 
sugiedojus „Lietuva, brangi“. Sesės 
židinietės paruošė skanius pietus. 10- 
mečio tortą iškepė židinio tėvūne, v. sk 
Liucija Koszela.

Kalba židinietė Irta Valodkienė.
Nuotrauka V. Vaitkaus.

LSS Jubiliejaus tortą pjauna ps. fil. 
Elena Jonaitienė ir v. s. dr. Aleksan
dras Mauragis.

Nuotrauka B. Barkaus.

dovybę sudaro tėvūnas L. Bungarda, 
kancleris V. Bindokas, kasininkė L Val
odkienė. 10-čio programą atliko Židinio 
sekstetas: O. Schrederis, V. Cerakavičius, 
J. Gailius, P. Saldukas, L. Bungarda, jie 
padainavo kelias dainas: „Augin tėvas 
tris sūnelius“, „Krantai Šešupės“, „Beržai 
prie kelio“, „Palinko liepa“, Jlalnokit, 
broliai, žirgus“-akordeonu palydėjo J.

brolių-sesių, skautauti pradėjo pačiomis 
pirmosiomis Lietuvos Skautų S-gos die
nomis. Daugumas buvę žymūs lietu
viškosios skautijos nusipelnę vadovai- 
vės. Netrūko salėje ir svečių, taip, kad 
juos sutalpinti teko papildomai pristaty
ti kėdžių!..

(Girdėta, kad minėjimo ruošimo 
didžiausią naštą „vilkusi“ sesė fil. Jad
vyga Viliūnienė, nors programoje jos net 
nesigirdėjo. Ačiū, Sese!)

Vyt. Šiaurys

Sydnėjaus Akademikų Skautų Sky
rius ir Skautų Židinys praeitą sekmadie
nį (lapkričio 14 d.) nuotaikingai paminėjo 
Lietuvos Skautų S-gos 75 metųjubiliejų.

Į gražiai papuoštą Lietuvių klubo viršu
tinę salę susirinko gausus būrys židi- 
niečių, skautų akademikų, skant.ininkų- 
kių... Kai kurie iš jų, kaip v. s. fil. Marija 
Milienė. v. s. fil. Izidorius Jonaitis, v. s. 
dr. Aleksandras Mauragis ir eilė kitų

Balys Barkus. ū
Programa užbaigta R. Spalio knygos 

mintimis apie besibaigiančią stovyklą, o 
po to - stota gausiu ratu, drauge su 
svečiais, ir sugiedota „Ateina naktis“ ū 
„Ilgiausių metų“ garbingą sukaktį 
švenčiančiai Skautų Sąjungai.

Minėjimui pasibaigus vikrios syd- 
nėjiškės sesės visus vaišino savo keptais 
pyragais ir kava. Čia jau buvo ir proga 
apžiūrėti paruoštą skautiškos spaudos 
ir skautiškų ženklų parodėlę (paruošta 
B. Barkaus ir B. Žalio), pasikalbėti su 
rečiau sutinkamais bičiuliais.

Minėjimą trumpu žodžiu atidarė 
Sydnėjaus Židinio kanclerė, v. s. Marina 
Cox. Tylos minute pagerbti mirę ir žuvę 
skautai-tės. Sekė v.s. B. Žalio LSS 75- 
mečiui skirta poema „Žaliųjų vėliavų 
legenda“. Ilgesnę paskaitą - LSS 
kūrimosi ir darbų apžvalgą - skaitė LSS 
Australijos rajono vadijos narys, j. v. s. 
fil. Vytautas Vaitkus. O po jo - M. Cox 
paskaitė ištrauką iš Romualdo Spalio 
knygos „Gatvės berniuko nuotykiai“,

Rugpjūčio 22 dieną, Geelongo Lietu
vių Skautų Židinys atšventė savo 10 
metų veiklos jubiliejų. Šventę pradėjo 
pranešėja, Židinio vadijos narė, Irta Val
odkienė. Ji pasveikino svečius, kurių 
buvo gana gausiai, ir pakvietė Židinio 
tėvūną, s. v. Liudą Bungardą, duoti 
Židinio 10 metų veiklos apžvalgą. 
Tėvūnas pirmiausia paprašė visus atsi
stoti ir tylos minute pagerbti mirusius 
židiniečius, kurių jau yra net 5, būtent, 
Židinio įkūrėjas v. s. Algirdas Kar
pavičius, Anelė Medelienė, Jurgis Se- 
drolis, Česlovas Valodka ir Sofija 
Paškevičienė. Židinys per 10 metų 
sušaukė 34 sueigas, suruošė 22 iškylas. 
Suruošė minėjimus - šv. Kazimiero 
mirties 500 metų, Židinio 3-metį ir 5- 
metį, Dariaus ir Girėno tragiško skiy džio, 
Lietuvos Skautų Sąjungos įsikūrimo 70 
metų jubiliejų, Lietuvos Himno autori
aus dr. Vinco Kudirkos, 40 metų nuo 
Šatrijos tunto įsisteigimo Geelonge, Lie
tuvos patriarcho, nepriklausomybės tėvo, 
dr. Jono Basanavičiaus, Lietuvos skautų 
įkūrėjo pirmūno Petro Jurgėlos ir Lietu
vos dainiaus Jono Mačiulio-Maironio. 
Drauge su Melboumo parapijos choru 
atšventėm šv. Kazimiero metines, 
suruošėm 2 „Svajonių“ koncertus. 
Pakvietėm Melboumo Aušros teatrą, 
kuris suvaidino Keturakio-Vilkutaičio 
komediją „Amerika pirty“. Viešėjo pas 
mus ir Melboumo Folklorinis Ansam

blis, atlikęs programą per dr. Jono Ba
sanavičiaus minėjimą. Kas metai per 
atvelykį pravedėm margučių ridenimą, 
aukų rinkliavas „Baltic News“, Lietuvoj 
atsikuriantiems skautams, Lietuvos 
Našlaičiams ir jachtai „Lietuva“. Iš viso 
surinkom beveik 2000 dolerių.

1989 metų liepos 7 dieną Geelongo 
Lietuvių Skautų Židinys už gyvą skau- 
tišką-lietuvišką veiklą LSB Vyriausio 
skautininko Gedimino Deveikio buvo 
apdovanotas pažangumo žymeniu.

Židinį 10-mečio proga sveikino mūsų 
didelis draugas-rėmėjas j.v.s. V. Vaitkus, 
„Šatrijos“ tunto tuntininkas s. V. Mačiu
lis, ALB Geelongo apylinkės pirminin
kas O. Schrederis, G. L. Sąjungos 
pirmininkas J. Gailius, G.L.S.K Vytis 
pirmininkė L. Koszela. Raštu sveikino iš 
Lietuvos židinio valdybos narys Kajeto
nas Starinskas, - LSS Australijos rajono 
vadas s. N. Ramanauskas, Melboumo 
skautininkų ramovės pirmininkė v. s. J. 
Žitkevičienė.

Šiuo metu Židinys turi 31 narį. Va-
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BENDRUOMENĖS DARBŲ BARUOSE
Koncertas „Kelias į Lietuvą“

Melboumo Dainos Sambūrio choristai 
sparčiai ruošiasi savo Metiniam Kon
certui, kurį jie tinkamai pavadino „Ke
lias į Lietuvą“. Koncertas įvyks š. m. 
gruodžio mėn. 5 d. 2.30 v. p. p. Lietuvių 
Namuose, North Melbourne. Didelė 
dalis Sambūrio choristų, 28 dainininkai, 
yra pasiryžę dalyvauti Lietuvos Dainų 
Šventėje 1994 metais liepos mėnesį. Ta 
pačia proga bus atšvęstas ir Dainos 
Sambūrio 45 metųjubiliejus, pažymėtas 
dideliais nuveiktais darbais Australi
jos Lietuvių kultūriniame gyvenime. 
Dainos Sambūris su savo dainomis 
aplankė beveik visą Australiją, aplankė 
Kanadą, Ameriką ir savo atsilankymu 
Lietuvos Dainų Šventėje nori atsiekti 
savo senas svajones bei linkėjimus - 
padainuoti Nepriklausomoje Lietuvo
je! Todėl Sambūriečiai savo metiniame 
koncerte nori visus klausytojus pasi
kviesti nors širdimi būti žygyje „Kelias 
į Lietuvą“.

Atsilankymas į šį koncertą kartu bus 
ir lietuviška talka choristams, kurie 
taupo, renka išteklius visokiais parengi
mais, net virdami pietus sekmadieniais 
po ilgų repeticijų du kartus į savaitę. 
Ypač daug dirba dirigentė Birutė Praš- 
mutaitė, kuriai talkininkauja ZitaPraš- 
mutaitė ir Petras Celna, paruošdami 
atskirų balsų partijas bei akompanuo
dami pianinu.

Šiame koncerte bus daugiausia 
dainos, su kuriomis Dainos Sambūris 
žada pasirodyti atskirais koncertais 
Lietuvoje. Labai dažnai koncertuose 
talkininkauja „Gintaro“ tautinių šokių 
šokėjai, solistai arba net ir kaimynai 
Geelongo „Vilties“ choras, tačiau šį 
kartą koncerto žvaigžde bus mūsų šau
niausia sofiste Birutė Šaulytė-Kyman- 
tienė. Mes jos pagalba ypač džiau
giamės, kadangi yra pavojaus, kad ši 
žvaigždė greitai pakils į mums nepa
siekiamas viršūnes. Visi ja pažįsta iš 
daug pasisekimo turėjusio „Svajonių“ 
ansamblio, kuriame ji su kitomis Mel
bourne žvaigždėmis apskrido pasaulį 
ir koncertavo Lietuvoje. Pereitais 
metais Birutė Kymantienė atstovavo 
Australijos Lietuvių Bendruomenę 
dainuodama solo lietuviškas dainai

Pensininkai piknikauja Japonų parke, Auburne.
Nuotrauka A. Kramiliaus.

Sol. Birutė Šaulytė-Kymantienė.

Bulgarijoje. Šiuo metu ji dainuoja 
Viktorijos Valstijos Operos chore ir jos 
repertuare jau yra sukrauta bent aš- 
tuonios operos bei eilė koncertų. Jos 
mėgstamiausia opera yra „Carmen“. 
Atsilankę į šį koncertą turės laimės 
išgirsti keletą perlų, įskaitant ir ariją 
iš solistės mėgstamos operos!

Tad iki malonaus pasimatymo kon
certe gruodžio 5 d.,

kviečia
Melboumo Dainos Sambūris

Sydnėjaus pensininkai iškylauja
Lapkričio 17 d. Sydnėjaus pensininkai 

vad. Prano Sakalausko gražiai pralei
do laiką gamtoje - Auburno Ja
poniškame parke.
Gražioje aplinkoje akordeono muzika 

palinksmino Antanas Kramilius. Bronė 
ir Alfonsas Sidarai pasirodo esą profe
sionalai dešrelių kepėjai, vaišino visus 
jų keptais skanėstais.

Užkandus buvo aplankyta žuvų ba
seinas ir „pasikalbėta“ su žąsimis. 
Aplinkui vaikščiojo visoje didybėje po
vai, viliodami merginas.

Bravo pensininkai, besireiškiantys 
kaip stipriausia organizacija Sydnėjuje. 
Laukiame ir daugiau panašių iškylų.

Naujas krikščionis
Lapkričio 13 d. St. Joachim's baž

nyčioje, Lidcombe, kun. P. Martūzas 
pakrikštijo Justin Patrick Noble. Tai 
pirmagimis sūnelis Alfonso ir Bronės 
Sidarų dukros Karolės ir žento Allan 
Noble.

Krikšto tėvai, Allan Noble giminaičiai 
iš Melburno, Declan and Janice Keegan.

Kai paskutiniu laiku mūsų bend
ruomenėje girdime tik apie laidotuves, 
tai manau, pravartu pasidžiaugti šia 
gera žinia. Seneliai Alfonsas ir Bronė 
yra gerai žinomi, kaip darbštūs ir 
nuoširdūs žmonės. Savo pensininkų di
enas praleidžia talkininkaudami Lietu
vių klube, kur šeštadienį ir vyko krikš
tynų vaišės. Jų dukra Carol buvusi akty
vi sporto klubo JCovas“ narė susipažino 
su klube žaidžiančiu australų-japonų

Kariuomenės 75-mečio minėjimas Sydnėjuje
Lietuvos Kariuomenės 75 metų 

atkūrimo šventę/minėjimą Sydnėjuje 
suruošė L.K.V. „Ramovė“ Sydnėjaus sky
rius, lapkričio 21 d.

Minėjimas pradėtas pamaldomis St. 
Joachim's bažnyčioje, šv. mišias už žuvu
sius ir mirusius karius atnašavo kun. 
Povilas Martūzas, primindamas, kad 
daug Lietuvos karių ir karininkų buvo 
žiauriai išžudyta okupantų. Pamaldų 
metu ramovėnai dalyvavo organizuotai 
su savo skyriaus vėliava. Skaitymus at
liko Pirm. A Vinevičius. Žuvusius ir 
mirusius karius nuoširdžiai pagerbė su 
giesmėmis „Dainos“ choras, vad. Birutei 
Aleknaitei, vargonais palydėjo Justinas 
Ankus.

Po pamaldų 14 vai. vyko viešas 
minėjimas Lietuvių klubo auditorijoje. 
Įžanginį žodį tarė Sydnėjaus skyriaus 
pirmininkas Antanas Vinevičius. Rim
ties minutės metu kun. P. Martūzas 
paskaitė invokaciją.

Dienos progai skirtą paskaitą skaitė 
poetas-rašytojas Juozas Almis Jūragis, 
prabėgdamas per Lietuvos kariuomenės 
istoriją ir plačiau sustodamas ties jos 
tragiškais periodais.

Adelaidės pensininkų klubas
Neseniai klubas atšventė savo 10- 

mečio jubiliejų, kurisjau paminėtas spau
doje. Šįkart noriu tautiečius supažindinti 
su klubo veikla. Adelaidės lietuviai su
laukę brandaus amžiaus, nepasitraukė į 
atsargą, nes juto, kad yra progų panau
doti savo patirtus sugebėjimus, įpras
minti juos ir net dalintis su jaunesnės 
kartos tautiečiais. To siekiant 1983.X.3 
K Kaminsko iniciatyva įsteigtas pensi
ninkų klubas. Pirmąją Klubo valdybą 
sudarė: K Kaminskas - pirm., G. Strauk- 
ienė - sekr., L Taunys - ižd. ir A. 
Mikoliūnas - kand.

Klubas pavadintas: Adelaidės Lietu
vių Pensininkų Klubu, kurio tikslas du
oti progą vyresnio amžiaus tautiečiams, 
savo aplinkoje kultūringai ir prasmin
gai praleisti laisvalaikį.

Dešimties metų laikotarpyje klubui 
pirmininkavo: K. Kaminskas nuo 
1993.11.3 ,nuo 1988.4.9-A.Mačiukas, 
M. Pareigis ir nuo 1992 m. balandžio 
mėn. 9 d. iki dabar - E. Dukas. Šiuo metu 
narių yra 230. Klubo veikla reiškiasi 
sekančiai: 

kilmės maloniu jaunuoliu Allan Noble ir 
sukūrė šeimą. Allan tuo laiku dirbo 
N.S.W. Premjero departamente, japonų 
skyriuje. Gavęs pakėlimą buvo koman
diruotas į Tokyo, kaip N.S.W. valstijos 
atstovas Japonijoje. Išbuvęs ten trejetą 
metų sugrįžo į Australiją ir toliau dirba 
Premjero departamente (Director Japan 
Task Force, Office of Economic Develop
ment). Tai labai malonus jaunas vyras, 
kuris mėgsta viską, kas lietuviška ir 
savęs nereklamuoja, kaip kiti „mūsų 
parlamento“ nariai.

Krikštynų vaišėse Lietuvių klube be 
gausios Sidarų ir Noble šeimos dalyvavo 
ir aukšti pareigūnai iš Premjero depar
tamento, Michael Harkins (N.S.W. Govt. 
Protocol) su ponia Jan ir John Dunnet 
(Department of Sport & Recreation) su 
ponia Beryl.

Sveikiname jaunuosius Carol ir Allan 
su pirmagimiu ir linkime užauginti gerą 
sportininką ir dorą pilietį, nepamirštant 
ir jo lietuviškos kilmės. Kor.

Po paskaitos į sceną išėjo Sydnėjaus 
„Ketvertukas“: Jadvyga Musčinskienė 
su gitara, Alfa Savickienė, Vladas 
Račkauskas ir Pranas Andriukaitis. Gi
tarai pritariant padainavo „Ko palinko 
žilvičiai“, „Šalia, prie kelio“ ir „Ne
žinomam kariui“. Alfa Savickienė dek
lamavo eilėraštį „Palinksmink širdį“. 
Ketvertukas vėliau grįžo į sceną „Pen
ketuku“ ir padainavo „Oi, ko nusižvengei“ 
ir „Leiskit į Tėvynę“. Akordeonu šias 
dainas palydėjo Antanas Kramilius.

Minėjimo meninę dalį užbaigė visų 
mūsų lauktas, „Dainos“ vyrų choras va
dovaujamas jauno muziko Justino Au
kaus. Jie energingai padainavo tris dai
nas, „Lėk, žirgeli vėju“, „Pjaun“ broliu
kai“ ir „Vyrai, užtraukime linksmą 
dainą“. Tai tarsi sveikinimas naujai at
gimusiai Lietuvos kariuomenei.

Prieš minėjimą ir jo metu ramovėnai 
rinko aukas VAIKO TĖVIŠKĖS 
NAMAMS LIETUVOJE.

Po pirmininko A. Vinevičiaus žodžio 
minėjimas baigtas kartu giedant visiems 
Tautos himną.

kor.

Beveik kas mėnesį vyksta „Bingo“ 
suėjimai, rodomi filmai iš pensininkų 
kelionių arba iš Lietuvos. Po „Bingo“ 
kviestiniai žmonės papasakoja savo pa
tyrimus, vyksta seminarai namų apsau
gos, sveikatos ir kitais klausimais, 
vakaronės su šiltais maisto patiekalais, 
muzika ir šokiais. Du ar tris kartus į 
metus suruošiamos iešminės gražiame 
Thomdou Parke, vienos arba dviejų 
dienų išvykos Pietų Australijoje arba 
kitose valstijose. Ilgiausia išvyka truko 
6 dienas - į Canberrą ir apylinkes (1991 
m.). Kasmet gruodžio mėnesį ruošiama 
su įdomia programa ir švedišku stalu 
Kalėdų eglutė.

Finansiniai Klubas gana tvirtas, au
komis parėmė Lietuvai remti fondą, Li
etuvių radijo valandėlę, Etninę radijo 
stotį 5EB1, Lietuvių namus, „AL- Žinias“. 
„Šventadienio Balsą“, „Mūsų Pastogę“, 
Adelaidės skautus, XV Australijos lietu
vių dienas, 111 Pasaulio Liet, žaidynes, 
Vilniaus skautų tuntą, Australijos liet.

Nukelta į 6 psl.
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SPORTO NAUJIENOS
Ttys lietuviai Madrido Jteal'e“

Munchene pasibaigė šeštasis “McDon
ald's Open“ vyrų krepšinio turnyras. Iki 
šiol visas buvusias varžybas laimėdavo 
Amerikos profesionalų NBA komandos. 
Ir šiais metais tą padarė „Phoenix Šuns“ 
krepšininkai. Baigminėse rungtynėsejie 
nugalėjo Italijos čempionus Bolonijos 
„Buchler“ komandą 112:90. Naudingiau
siu varžybų žaidėju buvo išrinktas 
Amerikos negras Ch. Barkley. Dėl trečio
sios vietos žaidė Madrido „Real“ ir Euro
pos klubų čempionas Prancūzijos Limožo 
CSP. Madridas laimėjo 123:119. Šioje 
komandoje žaidžia Amerikos lietuvis J. 
Arlauckas, garsusis Lietuvos A. Sabonis 
ir neseniai iš Australijos atvykęs R. Kur
tinaitis. Šiose rungtynėse daugiausia 
taškų įmetė J. Arlauckas 33 ir R. Kurti
naitis 28. Saboniui treneris buvo leidęs 
per šias rungtynes pailsėti.

Po rungtynių prieš Amerikos “Phoenix 
Šuns“, nors Madridas ir pralaimėjo 
145:115, spauda labai gražiai atsiliepė 
apie Sabonį. Pirmąjį kėlinį laimėjo Ma
dridas 38:30ir vėliau net iki47: 35. Tačiau 
po pusės rungtynių Sabonis, surinkęs 24 
taškus, bet gavęs 5 baudas, turėjo palikti 
aikštę. Po rungtynių Ch. Barkley apie 
Sabonį pasakė: „Tai siaubingai puikus 
žaidėjas. Man net sunku įsivaizduoti, 
kokiu jis būtų galėjęs tapti, jeigu nebūtų 
patyręs traumų. Tai didis krepšininkas“. 
Turnyro nugalėtojai gavo pusę milijono 
dolerių, o „RealMadrid“ - 30.000 dolerių.

Pasaulio motėm varžybos 
Australijoje

Spalio pabaigoj Tarptautinė Krepšin
io Federacija FIBA paskelbė pasaulio 
moterų krepšinio čempionato, įvyk
siančio 1994 m. birželio mėn. 1-12 dieną 
Australijoje, burtų rezultatus.

Pasaulio čempionė, JAV rinktinė, žais 
„A“ grupėje Hobarto mieste su Japoni
jos. N. Zelandijos ir antrą vietą iškovoju
sios Azijos žemyno varžovėmis.

„B“ grupėje Adelaidėje žais Kubos, 
Kanados, Prancūzijos ir Kenijos 
rinktinės.

„C“ grupė bus Launceston mieste: Slo
vakija, Brazilija, Lenkija ir Senegalas.

„D“ grupė žais Adelaidėje: Australija, 
Italija ir Azijos varžybose pirmą vietą ir 
trečią vietą užėmusios komandos.

Po dvi stipriausias kiekvienos grupės 
komandas birželio 7 d. matysim 
Sydnėjuje ketvirtfinaliuose, pusfina
liuose ir finaluose.

Sporto kongresas Vilniuje
Lapkričio pradžioje VRM kultūros ir 

sporto rūmuose vyko Lietuvos sporto 
kongresas, kuriame be visų Lietuvos 
sporto atstovų dalyvavo Respublikos 
prezidentas A Brazauskas, Seimo depu
tatai, Švedijos sporto konfederacijos gen
eralinis sekretorius. Prezidentas savo 
kalboje pabrėžė, kad griaunamojo 
pobūdžio reiškiniai sporte jau sustabdy
ti. Sporto bazės grąžinamos atgal. Jam 
kelia rūpestį, kad Lietuvos vaikai ir jau
nimas nesirūpina savo kūno kultūra (tik 
34% visų jaunuolių tinka karo tarnybai). tariu“.
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Pagrindinį pranešimą padarė Kūno 
kultūros ir sporto departamento genera
linis direktorius V. Nėnius, sakydamas, 
jog per paskutinius kelis metus šalies 
sportas ritosi žemyn: prarasta daug 
trenerių, patirta labai daug nuostolių. 
Šiuo metu padėtis po truputį gerėja, 
sporto ateitis kuriama aukštosiose 
mokyklose. Po sveikinimų ir kalbų nau
ją sporto įstatymą pristatė advokatas Š. 
Vilčinskas. Toliau vyko diskusijos ir buvo 
spręsta, ar reikalinga kurti sporto tary
bą.

Sportas padeda seksui
Dr. C. M. Watson iš Santa Monica, 

JAV, po ilgų tyrimų ir apklausinėjimų 
paskelbė, kad sportas ir fiziniai pratimai 
padidina seksualinį potraukį. Fizinė 
mankšta padeda sumažinti nervinę įtam
pą, harmoningai ugdo kūną, pašalina 
depresiją, didina pasitikėjimą savo 
jėgomis. Ji gali tapti prieinamiausiu, 
saugiausiu ir efektyviausiu stimuliato
riumi - afrodiziaku (tai priemonės, ku
rios stiprina lytinį jausmą).

R Kurtinaitis patenkintas 
Ispanijoj

Lapkričio 10 d. Vilniaus sporto 
rūmuose Lietuvos vyrų krepšinio rink
tinė žaidė su Estija Europos atrankos 
rungtynėse ir jas laimėjo. Būsimose Eu
ropos vyrų krepšinio čempionato, 
pagrindinėse varžybose Graikijoj žais 12, 
komandų, iš kurių 10 paaiškės per šias 
atrankos varžybas, kuriose dalyvauja 
20 Europos komandų. Be varžybų čem
pionate dalyvaus šių metų čempionė 
Vokietija ir šeimininkė - Graikija. Čem
pionatas vyksta kas dvejis metus ir 
sekantis bus 1995 m. Atrankos koman
dos yra suskirstytos į penkias grupes, 
varžybos vyks dviem ratais. Lietuvos 
grupėje yra dar Estija, Latvija ir 
Slovėnija. Iš kiekvienos grupės po 2 ko
mandas pateks į pusfinalius. Lietuvos 
rinktinę dabar sudaro: V. Chomičius, A. 
Sabonis, R. Kurtinaitis, G. Krapikas, G. 
Einikis, A Visockas, Ž. Ugauskas, S. 
Štombergas, D. Sirtautas ir E. 
Kavoliūnas. Rinktinės vyr. treneris - V. 
Garastas.

Už Ispanijos „Real Madrid“ žaidžia A 
Sabonis, R. Kurtinaitis ir iš Amerikos J. 
Arlauckas. Ispanijoje, pagal tritaškių 
tikslumą (procentais) pirmavo A Sa
bonis ir antras buvo R. Kurtinaitis. Sa
bonis iš 8 tolimų metimų pataikė 7, o 
Kurtinaitis iš 30 -19.

Atvykęs iš Australijos, R. Kurtinaitis 
Ispanijoje žaidė llrungtyniųir91aimėjo. 
Kurtinaičiui ir jo šeimai Madride jau yra 
paskirtas erdvus butas, kuriuo jie yra 
labai patenkinti. Jis taip pat gavo naują 
„Citroen“ automobilį, apie kurį, kaip jis 
sakosi, jis svajojo visą savo gyvenimą. 
„Real Madrid“ yra nuostabus klubas, 
spaudai pasakoja Rimas. „Ateini į tre
niruotę tuščiomis rankomis ir viskas 
tavęs laukia drabužinėje. Atkrenta 
didžioji dalis kasdieninių rūpesčių. Su 
komandos draugais taip pat puikiai su

Išskyrus š. Marčiulionį, visi „užsienio kaip sakėsi Kurtinaitis, lengvų pergalių 
žaidėjai dabar yra Lietuvoj ir tikisi patekt nebus.
į sekančias Europos pirmenybes, nors, P&mošė A LAUKAITIS

Bl MHtl OMIAIS IIAICBŲ BAKtOSi:
Atkelta iš 5 psl.

fondą, Švietimo tarybą, Lietuvos Sąjūdį, 
Vasario 16 gimnaziją, krepšininko į 1992 
m. Olimpiadą kelionę, jachtos „Lietuva“ 
įgulą. Pažvelgę į Klubo veiklos apžvalgą 
- matome, kad Klubas yra viena iš stipri
ausių organizacijų Adelaidėje. Klubas 
yra taip pat ir tautiečių vienytojas, nes 
įstoti į Klubą nariais nėra jokių varžymų, 
nesvarbu tautiečių religiniai ar politiniai 

įsitikinimai, 
lygiai kaip mišrių šeimų „antros pusės“ 
yra maloniai laukiamos Klube.

Lietuvė vienuolė Hawajuose
Hawajai 1959 metais vietos gyventojų 

pageidavimu pasidarė penkiasdešimta 
Amerikos valstija, susidedanti iš 22 salų.

Aštuonios iš jų didelės, pagrin
dinė Oahu sala, kurioje yra Hawaii sos
tinė Honolulu. Hawajai-pasaulio vasa
rotojų rojus. Visuomet amžina vasara, 
žalumynai, gėlės, nepaprastai balto 
smėlio jūros pakrantės, poilsio, ramaus 
gyvenimo rojus.

Jei tektų paatostogauti Hawajuose, 
kviečiu aplankyti vienišą lietuvę vie
nuolę Serapiną - Mariją Maziliauskaitę. 
Į Hawajus Marija atvyko 1937 metais ir 
dirba Švenčiausių širdžių vienuolyne.

Gimusi 1907 metais liepos 10 dieną 
Megtrakių kaime Punsko parapijoje, 
Suvalkų apskrityje. Prieš pirmąjį pa
saulinį karą persikėlė į Kalvariją, o karo 
metu su tėvais išbuvo keturis metus 
Rusijoje. Lietuvon grįžo 1918 metais. 
Jausdama pašaukimą dvasiniam gy
venimui mėgino stoti į lietuviškas kon
gregacijas, bet dėl silpnos sveikatos 
negalėjo to įvykdyti. Iš Lietuvos išvyko 
1932metaisį Olandijąir įstojoį Švenčiau
sių širdžių kongregaciją. Buvo pasiųsta 
į Prancūziją atlikti noviciato. 1935metais 
padarė vienuoliškus įžadus ir iki šiai 
dienai tarnauja artimo pagalbai. Poįžadų 
1937 m. kovo 14 d. ji jau buvo Hawa
juose. 1938 m. pradėjo mokytojauti vie
tos seserų vedamoje mokykloje. Baigusi 
mokytojavimo darbą gyvena vienuolyne, 
leisdama garbingo amžiaus naštos 
uždėtus metus vienuolės pareigose. 
Pasikalbėjus su vienuole - sesute Mari
ja, tuojaupajautijos nepaprastą Tėvynės 
ilgesį. Sakosi nuo pat išvykimo iš Lietu
vos širdyje nešiojusi svajonę dar kartą 
sugrįžti, tuo labiau dabar jau į išlais
vintą Tėvynę, bet sulaukusi 86 metų 
jaučia ta svajonė, vargu ar beišsipildy-

Ši trumpa veiklos apžvalga daugiau
sia surišta su gerbūvio ir finansine pro
grama. Tenka stebėtis Klubo Valdybos 
narių sugyvenimu, darbštumu. Dabar
tinis pirmininkas E. Dukas, tai Dievo 
dovana. Jis savo neišsemiama energija 
ir pasišventimu, įtaigoja ir kitus valdy
bos narius: A Kazlauskienę, V. Ger
maną, B. Launikaitienę, J. Cibulskį ir P. 
Andrijaitį, nes jie savo pareigas vykdo su 
meile, su šypsena. Klubo nariai galime 
tik širdingai  jiems dėkoti ir palinkėti dar 
daug metų klubui vadovauti.

C. Dubinskas

sianti. „Kada susitinku su lietuviais, 
jaučiuosi kaip su tikrais broliais ar se
serimis. Jie atneša man didžiausią 
džiaugsmą ir malonumą!...“ Nežiūrint 
garbingųmetųpragyventų  tarpe svetimų 
Marija gražiai kalba lietuviškai, domisi 
Lietuvos ateitimi, žmonių gerove.

Sunku ištarti „sudie“ pamirštai sese
riai Marijai, jai išlydint iki vienuolyno 
vartų...

Siūlau ateinančių šv. Kalėdųir Naujųjų 
Metų proga jai pasiųsti atviruką ir pa
sveikinti šią vienišą lietuvę vienuolę. 
Jai tai būtų didžiausia šventinė dovana, 
džiaugsmas, pasijaus neužmiršta.

Jos adresas:
S. Maria Seraphine SSCC.
Regina Paeis Convent
1120 5th Ave., Honolulu HI 96816, 
USA.

V. AUGUSHNAVlClUS
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MELBOURNE
Melbourne Dainos Sambūris 

kviečia visus atsilankyti į mūsų ruošiamą 
metinį koncertą, 

„Kelias į Lietuvą“ 
kuris įvyks 199'3 m. gruodžio mėn. 5-tą dieną 

2.30 vai. po pietų, Lietuvių Namuose 
Errol St. North Melbourne 

Bilietų kaina $10.00
Rengėjai

MŪSŲ MIRUSIEJI 
A f a. Jonas Seigys 
Ir vėl Mirties Angelas apsilankė Ho- 

barte. 1993 m. lapkričio mėn. 9 d. mirė 
Jonas Seigys, 61 metų amžiaus.

A a. Jonas gimė Lietuvoje, Kretingos 
apskrity, Virkšnintų kaime.

ĮAustralijąatvyko 1949metais. Dirbo 
prie statybų. Kadangi darbovietės ir 
gyvenvietės dažnai keitėsi, lietuvių 
parengimuose dalyvavo retai. Buvo 

lėtas, kuklus, bet labai geros širdies 
žmogus.

Atsisveikinimo su a. a. Jonu pamal
dos buvo atlaikytos koplyčioje North 
Hobarte. Dalyvavo būrelis giminių ir 
draugų.

Palaidotas Kingstono kapinėse.
Liūdesy paliko sesutės Jieva ir 

Petronėlė ir brolis Antanas.
Ilsėkis Ramybėje.

S. AugustaviSus

GINTARO TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ
KVIEČIA VISUS Į LINKSMĄ VAKARONĘ

ŠEŠTADIENĮ, GRUODŽIO 11 D. 6 VAL. P.P.
LIETUVIŲ NAMUOSE, NTH. MELBOURNE

JŪSŲ LAUKS SKANŪS CEPELINAI IR PYRAGAI
ĮDOMI PROGRAMA, TURTINGA LOTERIJA.

ĮĖJIMAS $10; VAIKAMS IKI 3-JŲ M. VELTUI;
TARP 3-JŲ IR 15-KOS M. $5 v

VIETAS UŽSISAKYTI PAS BRONĘ STAUGAITIENĘ
TEL. 878 5631
Pelnas padės padengti „Gintaro“ kelionę į Lietuvą

Šimto veidų video filmas „Lietuviai“
Dabar daugokai asmenų turi video fil

mavimo aparatus, nutraukia šei
mynines, visuomenines šventes, kelio
nių vaizdus. Kitas klausimas, kaip tie 
judantys vaizdai paruošti.

Los Angeles, Califomijoj, Vytautas 
Petrulis ilgokai rinko duomenis video 
filmui, ir 1992 spalio 2 d. paleido 
visuomenėn video filmą LIETUVIAI 
nr.l ir nr.2 drauge, pavadintą Perijodi- 
nis kultūrinis leidinys pasaulio lietuvi
ams. Garsinis, spalvotas, ekrane rodo- 
masdvi valandas. Pritaikomasįvairiems ? 
video formatams-sistemoms, pagal 
pageidavimą. Antraštes, kitus už
baigimus savofilminėjeįstaigoje paruošė 
Paulius Jasiukonis. LIETUVIAI nr.l ir 
nr.2 vienoje kasetėje $29.95 amer. dol.

Ekrane stebint ilgiau ar trumpiau 
matome: Lietuvius Rio de Janeire, Bor
neo saloje, Vilniuje. Linksmos, įvairios 
Lietuvių dienos Los Angelėse. Alinis 
Kuolas (vienas iš LIETUVIAI video fil
mo vadovų) kalba apie šį video filmą. 
Bronys Raila kalba tautiškumo tema. Iš 
Lietuvos į Bostoną atburiavę lietuviai 
jūrininkai. Pagarba pirmam lietuviui 
mokytojui Amerikoje Aleksandrui 
Kuršiui.

|

LAIŠKAI
REDAKCIJAI

Atkelta iš 2 psl.
kas, skirtas bendravimui su vėlėmis, 
mirusiųjų prisiminimui

Mes esame nutolę nuo Lietuvos labiau 
negu bet kas kitas iš lietuvių. Atskirti 
nuo tautos. Tiktradicįjųlaikyinasismūsų 
prieauglį sujungs su tauta.

Vėlinės iš anksto nebuvo paminėtos 
spaudoje, gaila, dėl to įvyko su
sikryžiavimas bendruomenės veikloje. 
Vienaip ar kitaip, spauda informuoja ir 
riša, pavaizduoja bendruomenės veidą. 
Ar ne? Tokios apeigos kaip Vėlinės yra 
nepakeičiamos, tradicinės, skirtos ne 
šokiams ir iešminėms, bet bendravimui 
su vėlėmis.

Kur mes einame?
AvaSA

Linksma gegužinė Kennebunkport'e. 
Prie savo paveikslų kalba Bagdonas. 
Phoenix, Arizonoje lietuviai pagerbia 
JAV senatorius McCain ir DeConcini.. 
Lietuvės audėjos apie tautines juostas. 
Lietuvos teritoriniais klausimais kalba 
Algirdas Gustaitis. Lietuviai skautai 
stovyklauja Kalifornijos kalnuose, jų 
žaidimai, pamaldos, kun. Saulaičio 
žodžiai. Dailininkė Pėterienė kalba prie 
savo paveikslų. Mokslininkė Birutė 
Galdikaitė - apie Borneo saloje globoja
mus orangutangus. Lietuviškos knygos 
pagerbimas Vilniuje. Kitur kalba Stasys 
Lozoraitis, Algirdas Brazauskas, Alek
sandras Štromas, Vytautas Lanndsber- 
gis, kiti.

LIETUVIŲ sumanytojas, redaktorius, 
leidėjai prašo įvairiuose kraštuose gyve
nančių lietuvių atsiųsti video juostų- 
filmų su duomenimis. Parinktos bus 
panaudotos sekančiose LIETUVIŲ lai
dose. Ieškoma prenumeratorių, pilkėjų. 
Visais reikalais kreiptis: „Lietuviai“, 817- 
2nd Street #105, Santa Monica, CA 
90403, USA, telefonas (310) 587-0711.

Alg. G.,

Gerbiamas Redaktoriau,

neretai dejuodami, kad Lietuvoje yra 
darkoma lietuvių kalba patys darkome 
lietuvių kalbos rašybą. Mūsų Pastogės 
Nr. 45 mano aprašyme padarėte (turbūt 
tekstą renkantys padarė, o niekas 
neištaisė) 9 žodžio perkėlimo klaidas. 
Tiek pat tokių klaidų ir p. E. Varnienės 
straipsnyje, o Dr. A. Kabailos „Lietuvių 
savaitės apžvalgoje“ yra tokių net 15. 
Sydnėjaus Lietuvių Sodybos kronika, 
pasirašyta B. Ž. neišvengė 7 žodžio 
perkėlimo klaidų. Kituose straipsniuose 
jau nebeskaičiavau...

Su pagarba daug kam, bet ne tokioms 
naujoms rašymo taisyklėms,

JŪSU Gabrielius ŽEMKALNIS

Esamomis sąlygomis darome, ką gali
me. Atrodo, kad ši „bėda“ pasitaiko net 
ir Lietuvos spaudoje, kur galvojama, 
kad kompiuterinėje sistemoje tai 
leidžiama. ^e^-

AUKOS „MŪSŲ PASTOGEI“
1. R A Pomeringas Qld. $15.00
2. Mrs. S. Urniežius Qld. $15.00
3. A Meiliūnienė NSW $ 5.00
4. Rita Rakūnas Vic. $ 5.00
5. Adona Scano Vic. $ 15.00
6. B. Butkus Qld. $10.00
7. A Sabrinskas Vic. $15.00
8. K Raznauskas SA $ 5.00
9. Br. Leitonas Vic. $15.00
lO.Virg. Žiunskienė ACT $ 139.00

(per Canberros lietuvių klubą)
11. A Dirginčienė NSW $ 5.00.
12. Ant. Brankas NSW $ 5.00
13. Mrs. G. Lingė NSW $15.00
14. E. Meškauskienė NSW $ 5.00
15. V. Petkūnas NSW $15.00
16. K Ankus NSW $25.00
17. A Bakaitis Vic. $ 5.00
Nuoširdžiai dėkojame už aukas!

i ♦♦♦
Mirus a. a. Jonui VALAIČIUI, šeimos 
pageidavimu - vietoj gėlių aukojo 
„TĖVIŠKES AIDŲ“ir „MŪSŲ PASTOGES“ 
parėmimui:
J. Valaitienė, $ 50.00
J. Brazienė, $40.00
V. E. Stagiai, $20.00

AUKOS
Lietuvos Politinių Kalinių ir Tremtinių Sąjungai aukojo: - 
Sydney Lietuvių Savišalpos Fondas „Caritas“................................
Sydney Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija ................................
P. Andriukaitis............................................ ......................................
A Giniūnas ................................................. ......................................
Visiems aukojusiems labai ačiū.

pranešimai
Sydnėjaus pensininkų klubas „Ne

ringa“ ruošia savo nariams, svečiams ir 
jaunimui įdomią KALĖDINĘ 
EGLUTĘ.

Eglutė bus uždegama gruodžio 12 d. 
(sekmad.) 1 vai. popiet Lietuvių klube, 
Bankstowne.

Norintieji vėliau galės vaišintis prie 
švediško stalo - apsimoka patys ($ 6.00). 
Popiet - kava ir pyragaičiai.

Popietės metu bus giedamos 
kalėdinės giesmės, veiks „laimės 
šulinys“ ir loterija.

Kviečiami visi iš arti ir toli. Laukia
me! „NERINGOS“ KLUBO VALDYBA

** *
Naujai išrinkti Sydnėjaus lietuvių 

klubo valdybos nariai, lapkričio 22 d. 
pasiskirstė pareigomis sekančiai:

K Protas - pirmininkas
A Kaminskas - vice pirmininkas
A Šepokas - iždininkas
L. Cox - sekretorius
D. Frazer - iždininko padėjėjas
V. GaidžionisirV.Kondrackas- klubo

priežiūrai. . . . skambinti 02 727 3131.
• KProta. pmmnmta jMasų Pastogė« Nr. 481993.11.29 psL7

V. Bosikis, $20.00
G. V. Ališauskai, $20.00
J. Leknius, $20.00
S. V. Baltuškai, $20.00
J. Vingrienė, $10.00
M. Sodaitienė, $10.00
M. J. Venckai, $10.00
D. K. Lynikai, $10.00
A Savickas, $10.00
V. Kružienė, $10.00
S. Jeršovienė, $10.00
A G. Narušiai, $10.00
M. E. Matulioniai, $10.00
M. B. Juškai, $10.00
M. J. Vaitkai, $10.00
S. Savickienė, $10.00
F. Sodaitis, $10.00
B. Naujokaitienė, $10.00
A Ramanauskienė, i 5.00

J. Grigaitienė, $ 5.00
L. Milvydienė, ->$ 5.00

Bendra suma ,$.345.00
z

„TĖVIŠKĖS AIDAMS“- $172.50
„MŪSŲ PASTOGEI““ - * $ 172.50

Šeimos pavestas -
VI. Bosikis

$250.00 
$ 145.00 
$ 20.00 
$ 20.00

Sydney Lietuvių Katalikų Kultūros D-jos valdyba.

PRANEŠIMAS
Rašo -Gimtojo krašto“ redaktoriaus 

pavaduotojas J. Kuckailis:
„Kreipiamės į Jus tokiu reikalu. Nuo 

1994-ųjų pradžios pirmojo numerio, 
norime „G. k.“ laikraštyje įsivesti sky
relį „Sveikiname“, į kurį surašytume 
gimtadienius, ne tik jubiliejus, bet ir 
eilinius, užsienio lietuvių rašytojų, 
menininkų, kultūros ir visuomenės 
veikėjų. Apsiribotume gyvenančiais, 
iškeliavusių į Anapus neliestume, nes 
neįmanoma visų apimti. Ir čia susi
duriame su problema - ne visų tas da
tas žinome. Reikėtų ir labai glausto 
apibūdinimo, kas tas žmogus ir ką jis 
nuveikė arba veikia. Kaip Jūs Australi
joje visa tai pažymite? Gal Jūs ar kas 
nors kitas - bendruomenė? - turi tokių 
žinių? Jeigu įmanoma, lauktume iš Jūsų 
tokių žinių arba patarimo“.

Reikalaujamą informaciją artimiau
siu metu siųsti „Gimtojo krašto“ atsto
vui Australijoje, Antanui Krankliui, 83 
Queen St., Canley Heights- 2166 arba
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PRANEŠIMAS
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį, kad metų pabaiga jau čia pat, ir 

šiais metais teišeis tik 5 „Mūsų Pastogės“ numeriai.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 3 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel. 708 1414
I ==============~ = ■ ' =------ " I

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

..............-■■■.■■i.------..................

SYDNEJUJE
PRANEŠIMAS

Pranešu, kad šiemet kalėdinės 
plotkelės nebus siuntinėjamos paštu. 
Norintieji jas gali atsiimti prieš pamal

das ar po pamaldų šv. Joachimo 
bažnyčios salėje, Lidcombe. Plotkeles

išduoda p. Danutė Ankienė.
3

Dėl susidariusių nepatogumų at i 
siprašau - tai atsitiko dėl mano ligos.

Kun P. Maitūzas 

Sydngaus M teędknas

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Klubo narių vaikams iki 12 metų ruošiama Kalėdų eglutė, 
kuri įvyks 19.12.93 (sekmai) 2 vaL p. p. 

Vaikus regUtruoti klubo raštinėje iki 5.12.93 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Klubas rengia tautiečiams bendras Kūčias, 
kurios prasidės 730 pm. (Kūčių vakare, 24/12/93) 

Registruotis klubo raštinėje iki 17.1233 (Penktai) 
Kaina $17.00 asmeniui

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
KLUBO VALGYKLA VEIKIA

Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 
nuo 6 iki 9 vai. p. p.

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p. p. 
SMORGASBORD

TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p. 
ŠEŠTADIENIAIS M nuo 1 iki 3 vaL p. p

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

■ Maloniai kviečiame mielus tautiečius ir visus dainos ■
■ mėgėjus į Syd. lietuvių choro J3AINA“ ■
■ METINĮ KONCERTĄ, :
Z kuris įvyks gruodžio 5 d. 2.30 vai. Sydnėjaus lietuvių Z 
Z klube 16-18 East Ter., Bankstown’e. \ Z
Z Bilietų kaina: suaugusiems - $ 10.00, jaunimui iki 16 Z 
Z metų-veltui. I |
Z VISI KVIEČIAMI, VISI LAUKIAMI IŠ TOLI IR ARTI! Z 
Z Choro valdyba Z

I__________________________________ I

REWRITE
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

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction +
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

IR PARAMA ARTIMIESIEMSDOVANA
LIETUVOJE

VAISTAI - pristatome įvairių rūšių Vakarų Europoje 
gaminamus vaistus (Jei žinomas vaistų pavadi
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,
I 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 islai - 
dom $ 340.00.
Rašomoji juostelė (cartridge) $ 9.00.
Klaidų atitaisymo juostelės (5) - $ 20.00.

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

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

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

Tel. 081 460 2592 FAX 081 318 7643.

„Mūsų Pastogė“ Nr. 48 1993.11.29 psl.8

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

Mūsą Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro paštu $ 65 

 U žsienyje oro paštu $ 90
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