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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
Lietuvių mokslo ir kūrybos 

simpoziumas
Nuo lapkričio 25 iki 27 dienos Lemon- 

te, Čikagoje įvyko Lietuvių Mokslo ir 
Kūrybos simpoziumas, kur dalyvavo šim
tas penkiasdešimt mokslininkų. Sim
poziumas vyksta kas keturi metai. Šį 
kartą net 64 mokslininkai atvyko iš Lie
tuvos, o likusieji 86 iš Šiaurės Amerikos. 
Be įvairių mokšlo šakų, buvo nag
rinėjama Lietuvos konstitucija ir 
šiandieninės Lietuvos problemos.

Nagrinėjant Lietuvos nepriklau
somybės poreikius, kalbėjo svečias iš 
Lietuvos, Vytautas Landsbergis. Jis 
priminė apie išorines grėsmes - Rusijos 
nacionalistų ir militarist^ užmačius 
kištis ir dominuoti buvusias Sovietų 
Sąjungos nepriklausomas respublikas, 
jas klasifikuojant kaip „artimo užsienio“ 
Rusijos interesų sferą. Rusijos tikslas 
palikti Baltijos valstybėse kiek galimai 
daugiau žmonių, per kuriuos jie galėtų 
varyti ekspansiją į vakarus. Demobili
zuoti asmenys yra bandomi įteisinti 
Baltijos valstybėse. Rusija yra suin
teresuota dviguba pilietybe. Dabar jau 
Lietuvoje esama per tūkstantį tokių 
žmonių. Latvijoje ir Estijoje ši problema 
dar grėsmingesnė.

Prof. Leonas Kaziulis, Lietuvos mokslų 
tarybos narys, apžvelgė sovietmečio 
laikotarpį, kada mokslas tarnavo 
valstybės interes ams ir buvo jos įtako
je. Šiandien Lietuvoje mažėja moks
lininkų ir studentų, jie pereina į pelnin
gesnes sritis ar išvyksta laimės ieškoti į 
užsienį. Prognozavo, kad ekonominės 
gerovės atstatymui užtektų vienos kar
tos, tačiau išbristi iš dvasinio skurdo 
reikės trijų kartų.

Ekonomistas Eduardas Vilkas sakė, 
kad Lietuva gauna daug mokslinės pa
galbos iš užsienio, tačiau nesugebama ja 
pasinaudoti. Jis siūlo, kad atsakomybę 
užmoksią turėtų nešti ministras ar net 
speciali ministerija, reiškia, mokslas 
turėtų būti centralizuotas. Jis kritikavo 
Lietuvosmokslo laisvės įstatymą, teigda
mas, kad Latvija ir Estija šį įstatymą 
įsivedė vėliau, bet mokslo absorbcija ten 
buvusi kur kas didesnė.

Prof. Algirdas Avižienis iš Los Ange
les, buvęs Kaimo Universiteto rektorius, 
priešinosi mokslo centralizacijai. Jis 
sakė, kad mokslas turi būti laisvas, ne 
centralizuotas. Kuo daugiau mokslas 
centralizuotas ir valstybės kontroliuoja
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mas, tuo labiau atsilieka kraštas. Negali 
būti akademinės laisvės be akademinės 
atsakomybės. Lietuvos mokslo laisvės 
įstatymą jis vertina teigiamai.

Simpoziumo baigiamojoje sesijoje, jos 
organizatorius prof. Kęstutis Keblys savo 
atsisveikinimo žodyje nekėlė simpoziu
mo į aukštybes, pareikšdamas, kad šis 
Lietuvos ir išeivijos susitikimas yra la
bai reikšmingas, ypač Lietuvos dvasios 
raidai, kūrybai. Mes norime, kad Lietu
va eitų vakarų kultūros linkme, darytųsi 
vakarietiška šalis. Stasys Lozoraitis ver
tina simpoziumą kaip priemonę palaikyti 
ryšius ir skatinti pasikeitimus demokra
tijos linkme.

Simpoziume išryškėjo žymūs skirtu
mai tarp išeivių ir Lietuvos mokslininkų 
ir tai, kad Lietuvoje dar esama daug 
sovietinės mąstysenos.

Rusijos ekspansionistai ir 
Jaltos šmėkla

Rusijos užsienio reikalų ministrui 
Kozyrevui pasisakius prieš NATO 
išsiplėtimą į rytus, ir Rusijos pareigą 
apsaugoti rusiakalbius „artimame 
'spenyje“, sukėlė didelę protesto bangą 
visose buvusiose Sov. Sąjungos respub
likose. Estija, mažiausia iš visų, pareiškė, 
jog ji nepriims jokio kišimosi į šalies 
vidaus reikalus. Estija nepamiršo, kad 
Rusija vadovavo tarybinei imperijai ir 
jaučia tos imperijos atkūrimo pavojų. 
Kazachstano prezidentas pasakė, kad 
Kozyrevo žodžiai labai panašūs į Hitle
rio nuostatas, kuriomis nacių buvo įteisi
namas Vokietijos ribų išplėtimas Čeko
slovakijos sąskaita. Hitleris esą „gynęs“ 
Sudetų vokiečius.

Rytų Europos valstybių didžiausias 
garantas buvo tapti NATO narėmis. 
Tačiau, paskutiniu laiku atrodo, kad rytų 
šalys į NATO nebus priimtos. Lenkija, 
Vengrija ir Čekija jau buvo paprašiusios 
narystės anksčiau ir atrodė, kad sausio 
mėnesio generalinėje sesijoje jos bus pri
imtos. Rusijai užprotestavus, JAV pa
reiškė, kad Rytų Europos valstybės neb
us priimtos pilnomis narėmis ir nebus 
joms suteiktas garantas. Tuo tarpu 
NATO Gen. sekretorius Manfred Wer
ner pasisako už priėmimą. Už priėmimą 
pasisako ir kitos Europos vyriausybės. 
Atrodo, yra aiškus susikirtimas tarp 
europiečių ir Amerikos. Rytų Europoje 
kyla didelis pasipiktinimas ir įtariama, 
kad tai nauja slapta Jalta. Esama

Sydnėjaus „Dainos“ Choro kvartetas. Iš kairės: Julįja Viržintaitė, Jolita' 
Burneikytė, Vilija Burneikytė-Genovese,  YvoneStasiūnaitienė. Žiūr. straipsnį

4psl.

teigimų, kad Clintono administracija 
davusi ženklą Jelcinui, jog jis turįs lais
vas rankas. Abi šalys turinčios bendrus 
interesus Rusijos pietuose.

Lietuvos padėtis šiuo metu ne
pavydėtina. Nors svetimos kariuomenės 
ir nebėra, tačiau per jos teritoriją be 
ptiJiovos eina kariški transportai, jos oro 
erdvė yra pažeidžiama kas dieną, o sienų 
kontrolė, ypač su Kalininingradu, ne 
valstybinio mąsto. Susitarti su Rusija 
dėl transporto nesiseka, o Rusija to gal ir 
nenori. Lietuvos krašto apsaugos minist
ras ir kariuomenės vadas nuolatos lanko
si NATO būstinėje Briuselyje. Turėjo 
daug susitikimų su NATO pareigūnais. 
Lietuva siekia NATO pagalbos pasitari
muose su Rusija dėl transporto per Lie
tuvos teritoriją. Nesiekianti ji NATO 
įsikišimo, tačiau norinti nuomonės pa
reiškimo. Laisvosios Europos Radijo pa
klaustas, ar buvo gautas tuo klausimu 
atsakymas, krašto apsaugos min. 
Linkevičius atsakė, kad ne. Lietuvos 
seimo opozicijos partijos įteikė preziden
tui Brazauskui memorandumą, kuriame 
nurodoma, kad tebevykstančio Rusijos 
karinio tranzito įteisinimas neabejoti
nai sumažintų Lietuvos saugumą- inkor
poruotų Lietuvą į N.S.V. karinės 
kontrolės erdvę. Deryboms su Rusija 
delegacijos pirm. Bulovas (LDDP) mano, 
kad tokią sutartį reikėtų pasirašyti. 
Tačiau delegacijos narys Romualdas 
Ozolas mano, kad tam reikalingos 
tarptautinės garantijos. Švedijos min. 
pirm. Bilt pareiškė, kad Rusija neturi 
teisės kariniam transportui per Lietuvą. 
Taigi, Lietuva tapo tiltu, tik ne tarp rytų 
ir vakarų, o tarp rytų ir rytų. Prisimena 
V. Kudirkos „Lietuvos tilto atsiminimai“. 
Problemų turi ne vien Lietuva, bet ir 
visas Baltijos regionas, norįs sukurti lais
vos prekybos zoną, o taip pat trukdo 
Lietuvai norint įstoti į NATO ar kitą 
gynybos organizaciją Bėdų nenori nie
kas įsileisti į savo namus. Uždavinys 
Lietuvos vyriausybei aiškus - neįveik 
lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės į 
buvusio okupanto tamsias užmačias, 
nesvarbu, kokiomis spalvomis jos būtų 

dangstomos. Okupantas jūsų įsitiki
nimus gerai pažįsta.

Europos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencija

Ji įvyko Romoje lapkričio 30 ir gruodžio 
1 dienomis. Dalyvavo 52-jų šalių užsienio 
reikalų ministrai. Rusija paruošėirįteikė 
konferencijai memoradumą, kuriame 
sakoma, kad Rusija yra įgaliota palaiky
ti taiką visose buvusiose Sov. Sąjungos 
respublikose ir kad už tai sumokės ES&B 
Konferencija. Tam pasipriešino konfe
rencijos narės, ypač Estija, kuri raštu 
įteikė savo protestą Rusijos memoran
dumo svarstymas atidėtas kitiems me
tams. Tačiau jau dabar paaiškėjo, kad 
tokio klausimo sprendime negali daly
vauti viena jėga ir tai negali būti vykdo
ma be ES&BKįgaliojimo. Kvietimas buvo 
vertinamas skeptiškai, nes rytų europ
iečiai gerai prisimena sovietų „kvie
timus“.
Lietuvos galimybė įsijungti į 
vakarų gynybos struktūras 
Iki šio laiko J. A Valstybės dominavo 

NATO struktūras. Britanija dažniausiai 
dėdavosi su JAValstybėmis. Europos 
balsas buvo nežymus. Prancūzija, 
turėdama savo branduolinius ginklus ir 
aukštą technologiją su JAV nesutarė ir 
laikėsi atokiau nuo NATO. Šiandien 
sužlugus šaltajam karui ir sugriuvus 
Sov. Sąjungai, didžiulės ginkluotos jėgos 
Europoje nėra reikalingos. Amerikos 
pajėgos iki kitų metų galo bus sumažintos 
iki 100,000 vyrų. Darosi išvada, kad jei 
Europa perima savo žemyno gynybą, ji 
turi nuspręsti, kokia turi būti jos 
struktūra.

Pats NATO gen. sekretorius Manfred 
Werner kreipėsi į Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo konferencijos šalis ir 
pasiūlė peržiūrėti santarvės išdėstymą 
Europoje. Europos žemynas turėtų pats 
laiduoti savo saugumą ir nėra reikalo į 
tai painioti JAV, sakė jis kalbėdamas 
Vakarų Europos Sąjungos Parlamente. 
(VESP). Nukelta į 2 psl.
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* Susišaudyme su policija Medellin mi
este Kolumbijoje žuvo kokaino kontra
bandos imperijos galva, Pablo Escobar, 
prieš 16 mėnesių pabėgęs iš kalėjimo. 
Ilgus metus Escobar teroru ir pa
pirkinėjimais praktiškai valdė Kolum
biją, užpildamasJAVir kitas šalis narko
tikais.

* Rusijos prezidentas Boris Jelcinas pa
sirašė dekretą, kuriuo dvigalvis erelis 
oficialiai paskelbtas valstybės herbu, 
pakeičiant sovietinį javų vainiku apsup
tą žemės rutulį.

* Rusijos Aukščiausio teismo karinis 
skyrius pradėjo nagrinėti valstybės iš
davimo bylą, iškeltą buvusiam KGB 
viršininkui Vladimirui Kriučkovui ir 
aštuoniems jo suokalbininkams. Už
sienio stebėtojų numone, teisėjai yra 
nepriklausomi, ne prezidento Jelcino įta
koje, ir kad byloje skrupulingai laikoma
si teisinės procedūros. Kaltinamieji savo 
parodymuose bando implikuoti Michailą 
Gorbačiovą, kaip bent pradžioje žinojusį 
ir pritarusį perversmo bandymui.

* JAV. grąso apkarpyti savo pagalbą 
Ukrainai, nepatenkinta Ukrainos 
nenoru sumažinti savo branduolinių 
ginklų ir tolimojo nuotolio raketų arse
nalą.

* Tiek arabų ekstremistų, tiek žydų kol
onistų vienų prieš kitus nukreipti smur
to veiksmai Gazos ruože ir Jordano deši-
raajame krante pareikalavo daug naujų ciją atgauti šį salyną, kurio negalėjo at-♦ kontroliuojami, nekilnojamo turto įro-
aukų ir gali užvilkinti planuotą Izraelio siimti iš D. Britanijos jėga: * domieji dokumentai, kuriuos būtų gali-

♦. ma perduoti, kaip užstatą, skolinantis

LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
Atkelta iš Ipsl. žemyno gynybą. Tokiu būdu NATO turi

Ši sąjunga neturi nei savo ka
riuomenės, nei karinės vadovybės, nes 
iki šiol NATO yra užgožusi Europos gy
nybą. Sąjungą sudaro aštuonios Vakarų 
Europos valstybės. Jos globoje jau veikia 
Eurokorpusas. Jį sudaro prancūzų, vo
kiečių ir belgų daliniai. Norima sukurti 
ir vieną daugiatautinę diviziją - VESP 
stengiasi užpildyti susidariusį vakumą, 
atitraukus amerikiečių pajėgas iš Euro
pos.

Europos Bendrija, Europos ekonomi
nis blokas, taip pat pasisakė už Vakarų 
Europos Sąjungos vadovavimą Europos 
karinėms pajėgoms. Visos Europos or
ganizacijos yra pasisakiusios už Rytų 
Europos integravimą į bendrą Europos

LIETUVOSSPAUDOJE

pajėgų atsitraukimą iš Gazos ir Jericho- j 
no sričių. *

♦ ♦
* Žodis “recalcitrant“ (užsispyrėlis, ♦
neklaužada), Australijos ministro J 
pirmininko neapgalvotai pavartotas t 
spaudos konferencijoje Amerikoje Ma- ♦ 
laizijos min. pirmininko adresu, sukėlė J 
nemalonų kivirčą tarp Australijos ir Z 
Malaizijos. ♦
Įsižeidęs dr. Mohamad Mahathir atmetė J 
Paul Keating'o eventualų pasiaiškinimo * 
laišką, laikydamas jį nepakankamai I 
apologetišku ar besitaikančiu. Eilė Ma- ♦ 
laizijos ministrų bei valdančios partijos • 
šulų siekia ryšių su Australija siaurini- Į 
mo bei australų prekių boikoto. ♦

■ ♦ 
♦

* Australijoje pagyvėjus agitacijai už Į
respublikos įsivedimą, ją sekančiais t 
metais aplankys bent pora karališkos ♦ 
šeimos narių. Sosto įpėdinis, Valijos ku- * 
nigaikštis Karolis, lankysis N.S.W.vals- i 
rijoje sausio 24-28 dienomis, savo vizitą ♦ 
suderinęs su Australijos Dienos šventės ; 
iškilmėmis. i

♦ 
♦

* Vatikanas susitarė dėl sąlygų, kurio- j
mis apie 200 anglikonų dvasiškių galės J 
būti priimti į Katalikų Bažnyčią. Šie ♦ 
dvasiškiai priešinasi anglikonų Baž- j 
nyčios nutarimui moterims suteikti ku- * 
nigų šventimus. Apie pusė šių dvasiškių ♦ 
yra vedę. Jie galės eiti kunigų pareigas, j 
įsijungę į Katalikų Bažnyčią, pasilikda- J 
mivedę. * ♦

♦ 
i’ ♦

* Britų geologai baigė tyrinėjimus, ku- * 
•riais nustatė, jog Falklandų salos yra Z
apsuptos naftos klodų, konkuruojančių * 
su Persų įlankos naftos laukais. Mano- ♦ 
ma, kad šis atradimas paskatins Ar- J 
gentiną atnaujinti savo diplomatinę ak- » 

praplėsti savo veiklą į rytus, arba jos 
amžius ir apimtis sumažės.

Lapkričio 30 d. aštuonios Rytų Euro
pos valstybės, tai yra Estija, Latvija, 
Lietuva, Lenkija, Čekija, Slovakija, Ven
grija, Rumunija ir Bulgarija buvo priim
tos į Vakarų Europos Sąjungą stebėtojų 
teisėmis.

Laikui bėgant Lietuva bus priimta pil
nateise nare į vieną iš Europos gynybos 
blokų, tačiau dar neaišku, į kurį ir kada. 
Atranka bus, tad laikas pertvarkyti Li
etuvos Krašto apsaugą ant vakarietiško 
standarto, kad užsitikrinus sau prio
ritetą.

Lietuvos ekonominė padėtis
Lietuva buvo susitarusi su Tarptauti

niu Valiutos Fondu, kad 1994-tais metais 
infliacija bus ne aukštesnė kaip dešimtį 
procentų, tai yra vienženklio skaičiaus. 
Trumpai prieš lito įvedimą ir po to, 
atrodė, kad žemas infliacijos lygis bus 
pasiektas. Tačiau paskutiniais mėnesiais 
infliacijos lygis vėl pašoko, o keliant atly
ginimus jis dar pašoks. Užsibrėžtas infli
acijos lygis yra labai žemas, palyginus su 
palūkanomis, kurias plėšia vietiniai 
bankai. Čia jau ekonominė tragedija. 
Niekas negali skolintis iš Lietuvos bankų 
ilgametei investicijai, nes bankrotas tuo 
atveju neišvengiamas. Trumpalaikei 
spekuliacijai, taip, bet ji nepadidina kraš
to produkcijos kapaciteto, tai yra, nepa- 
stato įmonių ir neįdarbina žmonių. Tuo

ALB Krašto valdybos informacija
ALB Krašto valdyba prieš kurį laiką 

kreipėsi į Australijos Užsienio reikalų 
ministeriją, prašydama įsteigti Vilniuje 
Australijos konsulatą, kad palengvinus 
vizų gavimą Lietuvos piliečiams norin
tiems vykti į Australiją.

Atsakymas buvo gautas š. m. gruodžio 
1 d., kuriame ministeris, senatorius 
Gareth Evans, QC, praneša, kad:

“...Australijos užsienio diplomatinės 
reprezentacijos reikalai yra sprendžiami 
atsižvelgiant į valstybės biudžeto griežtai 
diktuojamas sąlygas. Todėl yra mažai 
vilties, kad vyriausybė pramatomoje atei

SPAUDOS S-GOS METINIS SUSIRINKIMAS
Lapkričio 21 d. Bankstowne Lietuvių 

Klubo patalpose įvyko Lietuvių Bend
ruomenės Spaudos Sąjungos narių visuo
tinis metinis susirinkimas, pirmininkau
jant Vytautui Patašiui, sjekretoriaujant 
Vincui Augustinavičiui.

Minutės tyla buvo prisiminti 40 miru
sių sąjungos narių. Pirmininkaujantis 
Spaudos Sąjungos vardu padėkojo visai 
eilei asmenų ir organizacijų, atėjusių į 
pagalbą Sąjungai ir „Mūsų Pastogei“. Jų 
dėka Sąjungos finansinė padėtis metų 
bėgyje ne tik išsilaikė, bet pagerėjo. Ypač 
pažymėtinas ALB Krašto Valdybos suor
ganizuoto vajaus pasisekimas, bei Spau

tarpu bankai daro didelį pelną. Laisvoje 
rinkoje, kur yra kompeticija tarp bankų, 
palūkanos už paskolas nukristų.

Lietuvoje dar nėra įtvirtinti nuo
savybės įstatymai ir sukurti, valstybės 

pinigus. Skolintojo rizika būtų kur kas 
mažesnė, o tada būtų galima laukti ir 
mažesnių palūkanų ir didesnių investic
ijų. Šiandien net Lietuvos Bankas vaiko
si po pasaulį skolininkus, kuriems 
paskolintos milijoninės dolerių sumos 
be garantuoto, tvirto turto užstato. 
Nenuostabu, kad Lietuvos produkcija 
dar tebekrenta.

Lietuvos parlamentas nutarė surišti 
Litą su kuria nors konvertuojama valiu
ta. Šiandien Lito kursą vyriausybė 
manipuliuoja savo tikslams. Jei Cen
trinio Banko valdytojas tam priešinasi, 
jį apkaltina ir nušalina. Aukštas Lito 
kurso lygis pakenkė įmonėms, kurios 
savo gaminius eksportuoja į užsienį. Jų 
prekės užsienyje yra brangesnės ir pra
randa konkurenciją, o Lietuva netenka 
konvertuojamos valiutos. Estija, įvesda- 
ma savo kroną, surišo ją su Vokietijos 
marke. Krona šiandien konvertuojama 
valiuta. Tačiau surišant Litą su kita 
konvertuojama valiuta, susiduriama su 
daugeliu sąlygų. Tos sąlygos daugelio 
parlamentarų mąstymui bus nepriimti

nos, tačiau jos būtinos, tai bus žingsnis 
arčiau sistemos, prilygstančios pasaulio 
bankų standartams.

Teko pavartyti 1993 metų Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės „Ekonominės 
Politikos Memorandumą“. Reikia pri
pažinti, kad tai meistriškos retorikos 
kūrinys, su nepaprastai daug žadančių 
užsimojimų, bet ir atsargus. Jeigu žmo
gus nesekė Lietuvos ekonominio vysty
mosi, tai atrodo, jog po metų Lietuva 
žydės. Rašytas apsčiai naudojant žodžius: 
tobulinti, numatoma, ketinama, siūlys 
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tyje galės įsteigti savo konsulatą Lie
tuvoje.

Pagrindinė vizų davimo vieta Lietu
vos piliečiams yra Stokholmo ambasada 
Švedijoje.

Jūsų laišką aš perdaviau Imigracijos 
ir Etninių reikalų departamentui, kuris 
duos Jums smulkesnes detales, lie
čiančias vizų išdavimą Lietuvos pi
liečiams....“

Gavusi šią informaciją, ALB Krašto 
valdyba paskelbs ją spaudoje Bend
ruomenės žiniai.

ALB Krašto valdyba

dos S-gos Valdybos narių Algio Dudaičio 
ir Stasio Skorulio įdėtos pastangos 
pašvenčiant bent vieną pilną dieną kas 
savaitę neapmokamam administracini
am darbui.

„Mūsų pastogei“ išlaikyti ir ateityje 
bus būtina organizuota Australijos Lie
tuvių Bendruomenės parama.

Susirinkimas patvirtino Sąjungos fi
nansines apyskaitas, direktorių bei re
vizoriaus pranešimus bei Valdybos 
sąstatą, bei pasidalino mintimis ir 
sumanymais su sąjungos valdybos na
riais.

V. P.

ir tt. Pro retą statistiką, prasimuša fak
tai, kurie nustebina ir Lietuvos ste
bėtojus. 33-čiame straipsnyje sakoma: 
^Vyriausybė pripažįsta, kad atsilieka
ma žemės grąžinimo srityje. Dd 1993 m.
liepos 1 d. grąžinta (įskaitant dokumentų 
sutvarkymą) tik 4 procentai grąžinamos 
žemės. Tačiau sekančiame sakinyje sa-
koma: „Tikimasi užbaigti šį proecsą iki 
1995 metų vidurio, nors grąžinamos 
žemės dokumentai  bus tvarkomi iki 1998 
metų.“ 29-tame straipsnyje sakoma:
„Vyriausybė taip pat ketina įsteigti Lie- 
tuvojelaisvąsias prekybos zonas užsienio 
kapitalui pritraukti...“ Argi ta mūsų 
Lietuvėlė tokia jau didelė, kad ne
įmanoma joje įvesti laisvos rinkos? O gal 
norima įsteigti Lietuvoje kitą sistemą, 
su kita socio-ekonomine sistema, kaip 
Kinijoje, kur „laisvoji zona“ Lietuvos 
piliečiams jau taps „užsieniu“?

Anskis REISGYS

LITHUANIAN WEEKLY, angliškai, 
leidžiamas Lietuvoje (19-25, lapkričio) 
praneša:

* Tarp lapkričio 1-7 eismo-judėjimo 
avarijose žuvo 20 žmonių ir sužeista 88 
žmonės.

* Lietuvos komerciniai bankai įstojo į 
Commercial Banks Assoociation, kas 
įgalins Lietuvos bankus gauti informa- 

; ciją iš Interbank compiuteriu apie nepa- 
' tikimus klijentus.

* Vienas klijentas pasiskolino 2 mili
jonus amerikoniškų dolerių iš Lietuvos 
bankų ir dingo. Surastas Danijoje.

Tarptautinė policija ieško kito klijen- 
to, kuris pasiskolino iš Lietuvos komer
cinių bankų US $ 1.5 milijono ir 920 
tūkstančių vokiškų markių.

* Infliacija Lietuvoje, rugsėjo mėnesyje 
buvo 4.2%, spalio mėn. 7.3 %.

* Šiuo metu Lietuvoje užregistruota 
50 000 suaugusių ir 400 vaikų, ser
gančių cukralige.

KOfi.
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bi-\okt o \kki b \ki osi: Metinis Sydnėjaus „Dainos“ choro koncertas

Lietuvoje . . būtų sunku įsivaiz
duoti, kad bernužėlis pamilo mergužėlę 
už tūkstančio kilometrėlių. Australijos 
lietuvių gyvenime tai nuolatinis reiš
kinys, tuo labiau, kai stipri meilė paska
tina sukurti šeimą.

Jau kuris laikas tarp Geelong4© ir 
Sydnėjaus „pūtė“ vestuviniai vėjai!.. Jau
nasis iš Geelong^o - Jonas Bindokas - 
skautas, krepšininkas, ir jau savų namų 
savininkas, pamilo Reginą Cox‘aitę - tau
tinių šokių vadovę-šokėją, Vasario 16 
gimnazijos mokinę, susipratusią jau
nuolę bei organizatorę Sydnėjaus lietu
vių jaunuomenėje.

Pagal vietos tradicijas jungtuvių apei
gos ir vestuvinė puota vyko lapkričio 21 
d. Sydnėjuje jaunosios tėvų namuose.

Prieš mišias užėjo liūtis - prakiuro 
debesys, trankėsi griaustinis, gatvės 
pasidarė upeliai... Atrodo, kad Perkūnas 
dievaitis žinojo, kad jaunavedžiai turi 
žemaitiško kraujo.

Jaunasis - Jonas Bindokas ir pabro
liai: Tomas Bindokas, Frank Iskra ir Edi 
Starinskas, jau seniai laukia ir nerimau
ja nesulaukdami jaunosios.

- O jaunoji nors atvažiavo "Rolls Royce“ 
automobiliu, bet šis nebuvo pritaikintas 
plaukimui ir teko pavėluoti.

Jungtuvių apeigos prasidėjo šv. mišio- 
mis šv. Patrick'o katedroje, Parramatto- 
je. Jas atnašavo kun. Povilas Martūzas. 
Pamaldų dalyviai jas sekė pagal special
iai paruoštus tekstus lietuvių ir anglų 
kalbomis.

Jaunosios vestuvinę eiseną sudarė 
gėlių mergaitė Julija Bindokaitė ir jau
nosios pamergės - 3 sesutės Marina, Vir
ginija ir Kristina Cox*aitės. Jaunoji - 
Regina - tėvo Laurie Cox‘o palydėta prie 
altoriaus ir vestuvių svitos.

Mišių metugiedojo sol. Heather Petrie, 
o vargonais palydėjo Justinas Ankus. 
Skaitymus atliko Marina Cox'aite, Si
mon Jovie ir Ana-Danutė Dobrovulskis.

Aukas atnešė jaunavedžių motinos: 
Meilutė Bindokienė ir Marina Cox‘ienė.

Mišios ir vedybų apeigos vyko lietuvių 
ir anglų kalbomis.

Išeinančius iš bažnyčios jaunavedžius 
sutiko tautinių šokių šokėjai su tauti
nių juostų vainikais.

Vestuvinės vaišės įvyko „Grand West- 
ella“ patalpose - Lidcombe, pagal lietu
viškas tradicijas.

Įėjimas į salę užtvertas gėlių vainiku, 
pabroliams ir pamergėms teko vesti dery
bas, bučkių neužteko, reikėjo išsipirkti 
„skaidriąja“ ir saldumynais.

Salėje jaunuosius vėl pasitiko jauni
mas tautinių juostų vainikais, o 
jaunavedžių tėvai sutiko juos su duona, 
druska ir vynu.

Vestuvinė nuotaika ir linksma aplin
kuma sukėlė rūpesčius pabroliams ir 
pamergėms, nes jaunavedžių kėdėse 
sėdėjo ūsuota porelė - kad užtikrinus 
vietas, reikėjo derėtis ir pakratyti 
kišenes.

Vestuvinės puotos ceremonmeisteris 
J. Rukšėnas, susodinęs apie 120 svete
lių, apsidžiaugė, kad ir jam kėdė paliko.

Kelnerių priežiūroje vaišės užsitęsė 
net keletą valandų.

Jų metu buvo daug kalbų, linkėjimų iš 
įvairiųšalių, net irišLietiivns.  Visi linkėjo 
laimės, meilės, iškėlė jaunavedžių

Jaunavedžiai: Jonas Bindokas ir Re
gina Coxaitė-Bindokienė prie lietu
viško šakočio. Nuotrauka; J. Gailiaus, 

nuopelnus šeimos bei lietuvybės labui.
Kalbas pradėjo jaunosios tėvas L. Cox, 

jį sekė jaunojo tėvas V. Bindokas. Toliau 
kalbėjo Geelong'o sporto klubo „Vyties“ 
vardu L. Bungarda, Geelong'o Lietuvių 
S-gos klubo vardu - J. Gailius.

Sesuo Marina perskaitė jumoristinį 
monologą apie sesučių jaunystės dienas. 
Pakeltos šampano taurės ir sudainuota 
„Ilgiausių metų“ jaunavedžiams. Kal
bas užbaigė jaunikis Jonas Bindokas, 
pirmą kartą kalbėdamas savo ir žmonos 
Reginos vardu, išreikšdamas padėką 
tėvams, pamergėms su pabroliais ir 
visiems atsilankiusiems į vestuves ir už 
gražias vestuvines dovanas.

Perpjaunamas vestuvinis tortas (o tų 
tortų daugybė). Stalą grakščiai puošė ir 
lietuviškas šakotis. Sakoma, kiek jis turi 
ragų, tiek būsią vaikų, bet pritrūkęs 
pirštų, taip jų ir nesuskaičiau!..

Linksmoji dalis prasidėjo jaunųjų val
su, prisijungiant vestuvių palydai, 
tėvams ir svečiams. Malonu ir džiugu 
stebėti jaunimą šokant lietuvių tauti
nius šokius net ir per vestuves ir atsis
veikinant su Regina.

Atėjo laikas atsisveikinti su jau
navedžiais, padarėme ratelį ir prasidėjo 
lietuviškos dainos, kurias traukė 
Sydnėjaus lietuvių jaunimas, o dainoms 
galo nebuvo... Valio! Cox'aitems ir jau
nimui.

Sekančią dieną Geelong'iškiai pajudėjo 
link namų su džiaugsmu širdyse, nes 
praturtėjome dar viena lietuvaite, o be to 
dar parsivežėme ir kraitį.

Juozas GAILIUS

Visos nuotraukos iš metinio

Sydnėjaus “Dainos“ choro koncerto (psl. duetas - Birutė Aleknaitė ir Joseph Blan-
„ . sjaar, akompanuojant pianinu J. Ankui.

> 3 .ir 4 ) - Algio Bumeikio. p0 jų _ „Tėviškės klevai“ (muz. J. ... •
• ...................... „Mūsų Pastogė“ Nr. 501993.12.13 p6l-3

Metinis Sydnėjaus „Dainos“ choro kon
certas praėjo pasigėrėtinai. Svečių taip 
patsusirinkogausiai-visa  Lietuviųklubo 
viršutinė auditorija buvo pilnutėlė. Jie 
tikrai nebuvo apvilti - choro programa 
buvo labai įvairi, sakyčiau, net su 
staigmenėlėmis, nes į atliekamų dainų 
tarpą įvestos solo, duetų, ir kvarteto 
dainos.

. Pradėta ištrauka iš Br. Budrumo kan
tatos - „Tėviškės namai“, diriguojant 
choro vadovei, Birutei Aleknaitei.

Toliau programos pranešėja, Rasa 
Blansjaar, pasveikino susirinkusius į 
koncertą ir papasakojo, kad „Dainos“ 
choras sekančiais metais švęs savo gy
vavimo 40 metų sukaktį. Jos belaukiant 
jau šiandien mintys krypsta į praeitį. 
„Per tą laiką pasikeitė nemažai choristų 
ir chorvedžių, tik nepasikeitė dainos 
dvasia. Nors pačios dainos vis kitos, nau
jos, bet visos gimė toj pačioj tautoj, visos 
atspindi lietuvių gyvenimą ir būdą“.
' Savo tarpe choras dar turi' 4 choristus, 
tebedainuojančius nuo pat pirmųjų dienų 
Pasidžiaugta, kad į chorą pradeda ateiti 
ir jaunesniosios kartos narių. Sekančiai 
programos dainai ji pristatė vien iš 
jaunųjų sudarytą kvartetą (Jolitą Bur- 
neikytę, Viliją Genovese, Yvone Sta- 
siūnaitienę ir Juliją Viržintaitę), padai
navusį populiariąją „O, ramunėle, pasa
kyk...“. Daina nuskambėjo labai švelni
ai, melodingai ir buvo klausytojų sutikta 
gausiomis katutėmis.

Wai, kur buvai dzieduk, mano...“ - dainuoja Izabelė Daniškevičienė ir 
Antanas Kramilius.

Sekė ištrauka iš operos „Jūratė ir 
Kastytis“, liaudies daina „Suk, suk ra
telį“ (F.Strolios), „Ko liūdi, putinėli... “ 
(harm. J. Naujalio), „Gromatėlę pa
rašiau...“ (V. Juozapaičio) ir Jš rytų 
šalelės...“ (harm. B. Budrumo)-šią dainą 
padainavo moterų choras, diriguojant B. 
Aleknaitei. Po jos baladė - „Ulijona“ - 
dainuojama bendrojo choro. Čia, atrodo 
ir buvo kulminacinė daina, kurios 
paruošimui įdėta gal daugiausiai darbo. 
Į ją įjungtas solistas (J. Blansjaar), due
tas (J. Viržintaitė ir Yvone Sta- 
siūnaitienė), fleitos, muzika (Amie Ale
knaitė) - daina skambėjo iškilmingai, 
nors liūdnai, taip ir girdėjosi raudanti 
Julijona pražudžius savo brolį, ir netekus 
mylimojo... Šiąir sekančią liaudies dainą 
- J’asiplūdo antelė“ dirigavo B. Aleknaitė.

Dvi dainas - Jšausk, mergele“ (V. Pa- 
keturo) ir „Pamylėjau mergužėlę“ (harm. 
A. Abariaus) - dirigavo Justinas Ankus.

Po trumpos pertraukos vėl nauja dainų 
pynė, pradedama B. Brazdžionio „Aš čia, 
gyva...“ (Muz. D. Polikaičio). Ją dainavo

Amie Aleknaitė

Gaižausko), traški - „Tarė, barė...“ - 
nežinomo kompozitoriaus dainelė ir po 
jos - „Sugrįšiu paguosti tavęs“ (M. K 
Klajūno).

Harmonizuotą liaudies dainą - JDzie- 
dukas“ - duetu padainavo Izabelė 
Daniškevičienė ir Antanas Kramilius. 
Dainelės nuotaiką dar daugiau paryški
no dainininkų atitinkama, liaudiška 
„dieduko ir bobulės“ apranga...

Vyrų choras, diriguojant J. Ankui, 
padainavo „Lygioj lankelėj“ (J. Švedo).

Bendrasis choras užbaigė programą, 
padainuodamas „Aš užmiršau“ (V. Sim- 

kaus), „Mažutė mūsų Lietuva“ (D. 
Lapinsko) ir ištrauką iš kantatos 
„Tėviškės namai“ (B. Budriūno).

Pianino muzika dainas palydėjo vi
enas arba kitas dirigentas - vienam dir
iguojant, kitas pritarė pianinu. Kai kuri
oms dainoms fleita pritarė Amie Ale
knaitė.

Koncertas vietoj bisų užbaigtas 
„Gražiausios spalvos“ daina, kurią daina
vo choras, refreną dainuojant chorui ir 
klausytojams.

Po koncerto, choro pirmininkui, Vin
cui Binkiui padėkojus svečiams už gausų 
atsilankymą, bei paramą, gėlių puokš
tėmis apdovanoti choro vadovai - diri
gentai, fleitistė ir dainavusieji solo part
ijas.

„Dainos“ choras ir po 39 metų dainin
gos veiklos - gyvas ir gajus - tai parodė 
šios dienos koncertas (dainavo 18 vyrų ir 
16 moterų). Tikėkimės, kad prasidėjęs 
jaunosios kartos įsijungimas jo veiklą 
dar labiau pagyvins.

Ačiū „Dainos“ chorui už šaunią dainos
šventę.
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• Sveikiname Mielus žurnalistą •
• Jurgį ir Veroniką Janušaičius •
• švenčiančius garbingą 50-tą vedybinio gyvenimo sukaktį ir linkime •
• viso to, kas gyvenime suteikia džiaugsmo ir dvasinio pasitenkinimo po *
• tiek daug atliktų darbų. •
• Linkime, kad Dievo palaima ir toliau globotų ir laimintų Jus ir Jūsų Z
• gražią šeimą. •
• Elena Badauskienė •
• Regina ir Richardas PURCELL •• . • 
’ VAEDAl’ iš SYDNĖJAUŠ'“DAINOS“ koncerto'

Gruodžio 5 dieną Melburno Lietuvių 
NamuoseįvykometinisMelburnoDainos 
Sambūrio koncertas, kuris šį kartą buvo 
simboliškai pavadintas “Kebas į Lietu
vą“. Tai lygiržingsnispakehuiį sekančiais 
metais Lietuvoje įvykstančią Dainų 
Šventę, kurioje ruošiasi dalyvauti ir dau
guma Sambūrio dainininkų.

Koncertas buvo padalintas į dvi dalis: 
pirmoje dalyje girdėjome 10, daugumoje 
harmonizuotų haudies dainų, antrojoje,
su viena išimtimi, buvo atlikta 10 indi- 
vidualių kompozitorių dainų, tarpe jų ir 
Austrabjosbaudies daina virtusi “Waltz
ing Matilda“. Abiejose dalyse po dvi dai
nas solo padainavo Birutė Kymantienė. 
Ji taip pat atliko solo partijas dar dvie
jose choro dainose. Jos įnašas labai 
praturtino šio koncerto programą. Cho
rui dirigavo Birutė Prašmutaitė, o solo ir 
kai kurioms choro dainoms akompana
vo Petras Čelna ir Zita Prašmutaitė. 
Programą pristatė Hillary ir Petras 
Kiužai, anglų ir betuvių kalbomis.

Trumpame koncerto aprašyme nėra 
vietos išvardyti visų į programą įtrauktų 
dainų, ar individuabai analizuoti jų in
terpretaciją. Noriu, tačiau, paminėti tas 
dainas, kurios man paliko gilesnį įspūdį. 
Pirmojoje koncerto dalyje, iš choro dainų 
man geriausiai skambėjo A. Vanagaičio 
„Vėjužėbs“ ir abi vyrų choro atliktos 
dainos, A. Makačino “Balnojau žirgelį“ ir 
S. Paulausko “Jūreivių maršas“, nors 
pastarojoje šiek tiek jautėsi bosų 
trūkumas. Antrojojekoncerto dalyje man 
geriausią įspūdį paliko B. Kiverio “Man 
skamba fokuos“, B. Gorbulskio “Žibuok
lių melsvuma“ ir M. K Klajūno “Lietu-

ras. pastarąsias dvi su soliste Birute 
Kymantiene. Gal silpniausiai nu-

KARIUOMENĖS 75-METIS HOBARTE
Hobarte 75-tą Kariuomenės atkūrimo 

jubikejų šventėme lapkričio 27-tą dieną.
Į minėjimą susirinkę Hobarto hetu- 

viai šį kartą turėjo ir svečių iš tolimų 
kraštų - Tasmanijoj viešėjo Valė ir Ja
kus Repševičiai iš Perth'o, W. A., o iš 
Melboumo Alė ir Algis Liubinai. Jie ap
silankė ir mūsų minėjime.

Minėjimą atidarė pirmininkas 
Ramūnas Tarvydas. Jis supažindino mus 
su svečiais is užjūrių ir padėkojo jiems už 
atsilankymą minėjime. Po to paprašė 
pagerbti žuvusius Lietuvos karius 
minute susikaupimo.

Aleksas Kantvilas paskaitė ypatingai 
įdomią ir išsamią paskaitą apie Vilnių, 
paminėdamas kariuomenę tik tiek, kiek 
ji buvo susijusi su Vilniaus atgavimu ir 
prijungimu prie nepriklausomos Lietu
vos, ir kariuomenės veiklą Vilniaus 
krašte iki Rusijos okupacijos 1940metais. 
Alekso paskaitos visada yra labai įdo
mios, kruopščiai paruoštos, bet mano 
manymu, paskaita skaityta šiame 
minėjime buvo viena iš įdomiausių.

Po Alekso, sekė Elzytė Willson 
(Vaičiulevičiūtė). Tai mergaitė, kuri 
visuomet mus kuo nors nustebina. Šį 
kartąjį pagrojo duetą klarnetu su mag
netofone įrašyta muzika.

Ramūnas jausmingai perskaitė Mai
ronio eilėraštį “Oi, neverk, motinėle...“

Algis Taškūnas visiems susirinkus
iems padovanojo po knygutę “Lithua
nian Papers volume 7“. Knygutė yra 
išleista Hobarte veikiančios Lietuvos 
Studijų Draugijos. Įdomi knygutė apie

skambėjo mišraus choro atliekama Ka
nados betuvių kompozitoriaus J. Govėdo 
daina “Už Lietuvą Tėvynę, Motiną“.

Tiek apie choro dainas. Kaip minėjau, 
koncerto programą praturtino mūsų 
solistė Birutė Kymantienė. Pirmojoje 
koncerto dalyje ji sudainavo dvi arijas: 
“Aš čia, jo buduare“, iš A. Thomas operos 
“Mignon“, ir “Habanera“, iš G. Bizet ope
ros “Carmen“. Abi arijos buvo atliktos 
profesionahai, su puikia vaidyba. Per
pastaruosius metus Birutė padarė labai 
didelę pažangą, tiek dainavimo techniko
je, tiek vaidyboje, laikysenoje scenoje. 
Antrojoje koncerto dalyje jos atliktos he- 
tuviškos dainos — M. K. Klajūno “Mano 
gyslomis Nemunas teka“ ir S. Cerienės 
“Lietuvos laukai“ — taip pat puikiai 
skambėjo, nežiūrint pradžioje pamirštų 
pirmos dainos žodžių.

Daugumą (o gal ir visas) šiame kon
certe Melburno publikai pristatytų dainų 
Dainos Sambūris vežasi į Lietuvą ir žada 
atlikti ten organizuojamuose koncer
tuose. Dabs dainų pateks ir į Dainų 
Šventę. Išsipildys sena sambūriečių svą- 
jonė, nors gaila, kad tai negalėjo įvykti, 
sakysim, 20 metų anksčiau, kada Dainos 
Sambūris buvo savo meninio pajėgumo 
viršūnėje. Tai sakydamas, nenoriu nė 
truputėlio nuvertinti dirigentės, jos 
padėjėjų ir pasišventusių Sambūrio dai
nininkų įdėto darbo, kurio rezultatus 
girdėjome šiame puikiame koncerte. 
Koncertas buvo gerai paruoštas ir pub
likos šiltai priimtas. Tikiuosi, kad dar 
išgirsime Sambūrį dainuojant, prieš jam 
išvykstant į Lietuvą, ir galėsime palinkėti 
“Gero vėjo!“. r

J. Rūbas
5.12.93

Lietuvą anglų kalba. (Ją galima 
užsisakyti iš TUULLs, Box 777, Sandy 
Bay, Tas. 7005. Kaina su prisiuntimu tik 
$ 4. Būtų gera Kalėdų dovana hetu- 
viškai neskaitančiam Hetuviui jaunuo- 
hui ar draugui australui).

Programą užbaigėme sugiedodami 
“Lietuva Tėvyne Mūsų...“

Po to sekė p. p. Šikšnių paruoštos 
vaišės, kurių metu buvo pasikalbėta as
meniškais reikalais ir apie vargus at- 
sistatančioj Lietuvoj. Ten apsilankę dab- 
josi įspūdžiais. Ponios Valės raginami ir 
vadovaujami bendrai padainavome ke
letą Uetuviškų dainehų, pasirodo, dai
nuoti dar nesame visiškai užmiršę, tik 
reikia vadovo ar vadovės.

Ramūnas akordeonu, o Elzytė klar
netu, grodami be gaidų linksmino mus. 
Juozas Paškevičius pravedė sėkmingą 
loteriją. Jam talkininkavo sesutės Elzytė 
ir Nijolė pardavinėdamos bibetus. Lo
terijos pelnas buvo panaudotas padengti 
vaišių išlaidoms.

Prieš išsiskirstant, Ramūnas pranešė, 
kad yra užsakytas paviljonas Tolosa 
parke sausio mėn. devintai dienai, kur 
bus galima atsineštas dešreles ar kar
bonadą padeginti, pasivaišinti ir 
gryname ore pasilinksminti. Dėl smul
kesnės informacijos skambinti Ramūnui 

725 147.
Visi sudainavome “Ilgiausių metų“ 

Bonifacui Šikšniui, kuris tą dieną šventė 
67-tą gimtadienį.

Stepas AUGUSTAVICIUS

„Mūsų Pastogė“ Nr. 501993.12.13 psl.4 ni_ _tnr===in,

koncerto.“Dainos“ choras po

Sydnėjaus “Dainos“ vyrų choras.

PASIKEITIMAI LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOJE
Praėjusį savaitgalį įvykusiame SBS 

radijo darbuotojų seminare buvome 
supažindinti su numatomais žymiais 
pakeitimas betuvių radijo valandėlės 
pobūdyje ir perdavimo laike. Pirmiausia 
džiugi žinia — SBS Radijas nuo Sausio 
26 d., 1994 - Austrabjos Dienos - tampa 
tautine-nacionaline. SBS radijo progra
mos nuo tada pasieks visą Austrahją. 
Taip, kad betuviai gyvenantys ar tai 
Sydnėjuje, ar Perth'e, ar Darwin‘e tuo 
pat metu girdės savaitinę, 1 valandos 
radijo programą betuvių kalboje.

Ši, nacionalinė radijo programa bus 
paruošta ir perduodama pasikeičiant ar 
tai su Sydnėjaus ar Melburno radijo dar
buotojais. Praktiškai, numatoma, kad 
nuo 26 &ausio, ar dviem-trim savaitėm 
vėbau, Melburno kolegos perims va
landėlę iš -sydnėjiškių, ir ją ves apie tris 
mėnesius. Nacionalinės programos lai
kas - antradieniais, 3.00 valandą po pietų.

Taip pat, lygiagrečiai su nacionaline 
radijo programa bus tęsiamos ir dabar 
veikiančios vietinės, 45 minučių trukmės, 
Sydnėjaus ir Melburno programos. Iki 
bepos mėnesio galo jos bus perduoda
mos, kaip ir dabar, šeštadieniais, 4.45 
valandą pavakary.

Liūdnesnė žinia, kad nuo bepos -1994 
- pabaigos vietinės Sydnėjaus ir Mel
burno programos bus perduodamos ant- 
radienias, 5.30 valandą pavakary.

Atrodo, kad po liepos mėn. 1994,

ii u n n ii n n n iri 

Sydnėjaus radijo darbuotojų sąstatas 
turės keistis. Nuo tada numatomas ra
dijo programų perdavimo laikas perdaug 
kirsis su pilną darbo dieną dirbančiai
siais.

Atkreipiamas jaunesnių ir vidutinio 
amžiaus klausytojų dėmesys į iškil
siančias darbo galimybes radijo stoty. 
Darbas įdomus, duodąs daug pasitenki
nimo ir visai neblogai atlyginamas. 
Tačiau, tam reikia pasiruošimo - norį 
dirbti turi žinoti betuvių, anglų kalbas, 
nusimanyti redagavime, žurnalistikoje, 
ir įstatymų pažmimeVytenjs Su0GĖR!s 

SBS Radijo Programos Sydnėjuje Vedėjas

DAR DEL DR RŪTOS 
GAJAUSKAITĖS ATVYKIMO

“MP“ Nr. 49-me buvo paskelbta, kad 
dr. Rūta Gajauskaitė atvyks į Austrahją 
š. m. gruodžio pradžioje. Dabar jos 
atvykimo laikas, dėl susidariusių sąlygų 
yra pasikeitęs. ALB Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba yra gavusi iš p. E. Lomsargienės 
(ji, atrodo, rūpinasi jos atvykimu) laišką, 
kuriame, tarp kitko, rašoma: “Kaip jos 
buvo planuota atvykti lapkričio pabaigoj 
ar gruodžio pradžioj, dėl staiga iškilusios 
Sąjūdžio sunaikinimo grėsmės, ko 
pasėkoje gruodžio 18 d. yra šaukiamas 
Sąjūdžio suvažiavimas, p. Gajauskaitė 
buvo priversta išvyką atidėti vėlesniam 
laikui (...)"• . I&L
——Toę---------irir= -^inr ■■■ —ini -
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Dviguba Šventė Sale's Seniūnijoje
tatorium spausdinto “Australijos lietu-Lapkričio 27 d. ALB Sale's seniūnija 

minėjo Lietuvos kariuomenės 75-metį ir 
seniūnijos veiklos 40-metį.

Minėjimas pradėtas šv. Mišiomis Sale's 
vienuolyno koplyčioje; jas atlaikė kun. 
dr. Pranas Dauknys. Pamaldų metu gie
dotos lietuviškos giesmės, kurias vedė 
Servacijus Šabrinskas. Prisimenant 
seniūnijos mirusius narius, seniūnė Ele
na Eskirtienė perskaitė mirusiųjų var
dus. Pamaldose, be savų būrelio, matėsi 
svečių iš Moe, Nth. Yallourn'o, 
Baimsdalė's, Melburno ir Lietuvos.

Po pamaldų susirinkta p. E. 
Eskirtienės namuose, kur medžių ir 
pastogės pavėsyje laukė stabukai su 
gaivinančiais gėrimais, o ponios vaišino 
užkandžiais. Atsigaivinus, seniūnė pa
kvietė visus į vidų, Kariuomenės šventės 
minėjimui. (Svetainėje, tarp daugebo lie
tuviškų juostų, drožinių, pastebėjome ir 
Sale seniūnijai skirtą 40-mečio atžymą).

Seniūnei vos pradėjus sveikinti atvyku
sius, ją pertraukė seniūnijos atstovė 
Daba Valytė-Ebson - ji jai įteikė didelį 
bukietą gėbų, išreikšdama seniūnijos 
narių padėką už ilgametį vadovavimą. 
Gėbų krepšelį įteikė ir V. Čižauskienė. 
Po to ją sveikino kun. dr. P. Dauknys, 
Katalikų federacijos pirm. E. Šidlaus
kas. Buv. Latrobe Vabey seniūnijos 
seniūnė, Veronika Koženiauskienė, irgi 
atskubėjo su krepšiu gėbų ir drauge per
skaitė telefonu perduotus ALB Krašto

Lietuvos Kariuomenės šventės ir Sale Seniūnuos 40 metų veiklos minėjime 
Daba Valytė-Elbson Seniūnuos vardu įteikia gėbų puokštę Seniūnei Elenai 
Eskirtienei.  (“TA“ kbšė)
Valdybos pirm. V. Baltučio sveikinimus 
seniūnijos 40-mečio proga.

Seniūnė, p. Elena Eskirtienė, papasa
kojo apie Sale's betuvius:

“ALB Sale's seniūnijos pradžia reikia 
skaityti 1948 m., kai į Sale atvyko pir
mieji betuviai atlikti valdžios paskirtos 
darbo sutarties. Jie buvo paskirti dar
bams į vietos bgoninę: Butauskai, 
Bikulčiai, Celkiai, Eskirtai ir Šabaniaus- 
kai. Buvome laimingi, kad vienas iš mūsų 
grupės - J.Čelkys - galėjo susikalbėti 
angbškai. Ligoninė ir Raud. Kryžius 
mums suruošė gražų priėmimą, o mes 
per vertėją - papasakojom apie mus ir 
mūsų tautą užgriuvusias bėdas. Anuo
met australams rusai buvo karo 
sąjungininkai irjiemumsnelabai tikėjo...

Ligoninėj darbas buvo geras. Buvo 
suorganizuoti vakariniai anglų kalbos 
kursai, nors merdėjom nieko nežinodami 
apie Lietuvą ir betuvius... Kai po poros 
mėnesių gavome pora egzempborių ro- 

vio“ laikraštėbo, iš džiaugsmo apsi- 
vericėm. Per jį sužinojom, kad už 15 km 
esama ir daugiau betuvių. laikraštėlis 
prašė finansinės pagalbos - su džiaugsmu 
paaukojome po 1 svarą (anuomet tai 
buvo nemažas pinigas - Red.) ir dar po 
svarą paskobnom. Pradėjom organizuo
tai švęsti šventes: pirmosios buvo bend
ros Kūčios - giedojom kalėdines giesmes, 
bet plotkebų neturėjom; ne vienam 
nuriedėjo gabi ašara prisiminus arti
muosius Tėvynėje...Vėbau lyg tai išgir
dome gandus, kad Melburno betuviai 
jau organizuojasi, bet pirmą Vasario 16- 
ją suruošėm bgoninėj. Truputį kalbėjom 
angliškai - pasikvietėm palankų direk
torių, pasakojom, kad mūsų tėvynė rusų 
pavergta, kad daugžmonių išvežti į Sibirą 
žūva labai žiauriose darbo sąlygose, kad 
mes net negalime su jais susirašinėti...

Kitą savaitę direktorius parašė ilgą 
straipsnį į vietinį - “Gipsland Times“ - 
laikraštį. Ligoninės personalas pradėjo 
mumis daugiau domėtis... Žmonės 
domėjosi, pradėjo mus kviestis - ypač 
moteris - į susirinkimus...

Netob Sale buvo įkurta šeimų stovykl a, 
kur pastoraciniam darbui buvo atvykęs 
vienuolis pranciškonas, kun. Vytautas 
Balčiūnas. Jam nepatiko Australija, jos 
tvarka, šeimų perskyrimas ir jis visus 
ragino vykti į Kanadą ir Ameriką. Bet 
mes likom!..

Emigracijai besitęsiant Apylinkėje vis 
daugiau apsigyveno tautiečių. Vaikai 
lankė australų mokyklas ir jau su tėvais 
kalbėjo angbškai. 1952 m. susirinkę 
aptarėme lietuviškos mokyklos reika
lingumą, bet dėl patalpų stokos, trans
porto, neturėjimo mokytojo, mokyklos 
neįsteigėme. 1953 m. rimtai susirūpinę 
dėl betuvių kalbos tėvai, įsteigė ALB 
Sale's apylinkę, kurios pirmuoju pir
mininku buvo a. a. Vytautas Žižys. Buvo 
tvirtai nutarta su vaikais nekalbėti ang
liškai ir ano meto vaikai, dabar jau suaugę 
žmonės - visi kalba betuviškai. Rebginiu 
žodžiu mus stiprindavo iš Geelongo 
atvykdamas kun. dr. P. Bašinskas.

Tuo metu Sale ir apylinkėse gyveno 
apie 50 betuvių. Pagal savo sugebėjimus 
garsinom Lietuvos vardą, organizavom 
koncertus, parodėles, virėm tautinius 
valgius... Kvietėmės iš Melburno 
menines pajėgas. Katedroj ir salėse 
skambėjo bet. choro giesmės, dainos, 

pasirodyta su taut šokiais... Rinkom 
parašus po peticijomis, dalyvavom visų 
tautybių pamaldose ir visuomet - lyg 
vieno - apsimokėdavom ALB sobdarumo 
mokestį... Ir dabar skaitom betuvišką 
spaudą, aukojant..

Dabai žmonių, atlikus darbo sutartį, ir 
išvažinėjus, ALB apylinkė perorganizuo
ta į seniūniją. Po V. Žižio seniūnais buvo 
Vincas Žemaitis, Juozas Dibūnas ir nuo 
1966 m. seniūnės pareigas eina Elena 
Eskirtienė, taigi jau 27 metus!...

Glaudžiai bendradarbiauta su Latrobe 
Valley seniūnija ir jos seniūnais: Veroni
ka Koženiauskiene, Feliksu Sodaičiu, 
Pleškūnu. Daug metų seniūnijos tau
tiečius dvasiniai ir rebginiai stiprino kun. 
dr. P. Dauknys.“

Padėkojusi seniūnijos nariams už įdėtą 
darbą per tuos 40 metų, seniūnė pa
kvietė - Kariuomenės minėjimo paskai
tai “Tėviškės Aidų“ redaktorę, A. 
Sadauskienę. Paskaita buvo labai įdomi

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ SODYBOJE
* Lapkričio 2 d. Sodyboje bendra vaka

riene ir malda prie sodybos rūpintojėbo 
paminėtos Vėlinės, pasimeldžiant už 
mirusiuosius.

* Juokai, juokais, o gandai atskrenda, 
kad Lietuvių sodyboje žadąs susikurti 
Skautų židinys!.. Na, gal b ne židinys, 
bet žiežirba tai tikrai... Mat čia pradeda 
kurtis rimtai subrendę skautai!

* Lapkričio 26 d. Sodyboje atsilankė 
labai maloni viešnia - šios sodybos kūrėja 
p. Ona Baužienė, BEM. Ta proga Sody
bos šeimininkė Valė Stanevičienė, talki
nama kitų ponių paruošė pietus, į kuri
uos susirinko sodybiečiai. Viešnia, glo
bojama - sodybos sekretorės, A. Stor
pirštienės, susipažino su naujaisiais so
dybos gyventojais, apsilankė pas senuo
sius.

Pietūs užbaigti dainomis Viešnios gar
bei.

LAIŠKĄ!
REDAKCIJAI

Gerb. Redaktoriau,

Noriu atkreipti dėmesį į netikslumus 
J. Mahjauskienės straipsnyje „LAISVES 
KOVŲ ARCHYVAS“ „TĖVIŠKĖS AI
DUOSE“ p. 8.23.11.93.

1. „LAIVES KOVŲ ARCHYVAS“ 
leidėjai yra Lietuvos PoŪtinių Kabnių ir 
Tremtinių Sąjunga. Atsakingą Redak
cijos kolegiją sudaro pagrindiniai nariai: 
- Balys Gajauskas, Antanas Lukša ir 
Česlovas Kišonas. Kitų narių vardus 
rasite visuose septyniuose tomuose (ne 
sąsiuviniuose pagal J. M-nę).

i Daba Kuodytė yra tik redaktorė ir ji 
neturi jokių įgabojimų kalbėti LPKR ar 
LKA reikalais be Sąjungos Pirmininko 
A Lukšos sutikimo ar bent pasitarimo. 
Kodėl gerb. Malijauskienė aplenkė 
visiems suprantamą mandagumo dėsnį 
ir nesikreipė į A Lukšą ar C. Kišoną ar 
B. Gajauską?

2. Tiražas nuo pirmo iki penkto tomo 
yra 10 tūkstančių, bet ne penki (pagal D. 
Kuodytės ar J. M-nės informaciją). Tik 
šeštas ir septintas tomai turi 5 tūkstančių 
tiražą. Taip pat kaip ir komunisto 
KGB generolo maj. G. K Vaigausko JJE- 

-apie dabartinį Lietuvos apsiginklavimą, 
ir jai pasibaigus klausovai gausiai plojo 
prelegentei.

Po oficiabos dalies, kun. dr. P. Dauk
niui palaiminus vaišių stalą, vaišinomės, 
dalinomės įspūdžiais.

Tegyvuoja Sale seniūnija!

M, Sodaitienė
P.S.
Apie pačią ALB Sale's seniūnijos 

seniūnę, Eleną Eskirtienę, reikėtų 
parašyti atskirą ilgiausią straipsnį. Tai 
ne tik seniūnijos seniūnė, tai šio mažo 
betuvių telkinio širdis, siela. Ji rūpinasi 
ir paskirais šios seniūnijos nariais - su
segusiais, į vargą patekusiais... Globoja 
pravažiuojančius tautiečius, apnakvy- 
dina... Ją myb ne tik betuviai, bet ir 
australai, nes yra įvairių australų or
ganizacijų narė.

Bet apie tai gal kitą kartą!
M. S.

Kalėdų senelis buvo ponia!.,
* Gruodžio 7 d., priešpiečiais į Sodybą 

suskrido Sydnėjaus Liet. Socialinės Glo
bos D-jos valdybos ponios, su pačia 
pirmininke, Tamara Vingibene, prišaky. 
Ir - siurprizų siurprizas - jos surengė 
sodybiečiams labai malonų prieškalėdinį 
balių!.. Sodybiečiai ne tik buvo pavaišin
ti, bet ir apdovanoti dovanėlėmis, o d-jos 
pirmininkė išreiškė geriausius lin
kėjimus švenčių proga. Valei Stane
vičienei, jau 10-tį metų einančiai Sody
bos šeimininkės pareigas, įteikta gražutė 
gėlių puokštė. Jai - draugijos vardu 
padėką išreiškė valdybos narė, Milda 
Bukevičienė.

Sodybiečiai už globą, suruoštas vaišes 
ir pareikštus kalėdinius linkėjimus 
atitinkamu žodžiu padėkojo Moterų 
draugijos valdybai. Po to dar kurį laiką 
pabendrauta, pasikalbėta, padainuota.

ai

TUVIŲ NACIONALISTŲ KENKĖ
JIŠKA VEIKLA IR KOVA SU JA“.

3. Kas fiečia „LAISVES KOVŲ AR
CHYVĄ“ ir „TREMTINĮ“ aš jau minėjau 
24.6.93 „TĖVIŠKĖS AIDUOSE“ ir 
„MŪSŲ PASTOGĖJE“ ir asmeniškuose 
laiškuose Melb. Apylinkės V-bai, kurios 
sekretore yra J. Mabjauskienė. Tikiu, 
kad ji per apsirikimą paskelbė mano P. 
O. Box numerį klaidingai. Tikras nu
meris yra 539, bet ne 439.

Taip pat skaitytojams ir aukotojams 
turiu priminti, kad aš esu Lietuvos Ka
linių ir Tremtinių atstovas Austrahjoje, 
ne kažkoks „redakcijos įgaliotinis“ (pa
gal J. Mabjauskienę) Melbourne.

Ačiū J. Mahjauskienei už netikėtą 
dėmesį Lietuvos Pobtiniams Kaliniams 
ir Tremtiniams. V. L Mačys

LKPT atstovas Australįjoje

Gerb. Redaktoriau,
Perskaitęs Gabrieliaus Žemkalnio 

laišką jums (“M. P.“ N48, pusi 7), kuria
me priekaištaujama, kad “M. P.“ darko 
betuvių rašybą, labai nustebau, kad jūs 
radot reikalą tokį laišką skelbti. Priekaiš
tai yra nerimti ir jūsų atsakymas yra 
labai jau švelnus, bet tikslus ir teisingas. 
Manyčiau, kad yra daug svarbesnių 
reikalų ir kad “M. P.“ taipjau daug vietos 
neturi, kad spausdinti laiškus, kur “skal
domi plaukai“.

Dr, A. Viliūnas
□c 3i „Mūsų Pastogė“ Nr. 501993.12.13 psL 5
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^SPORTAS
SPORTO NAUJIENOS

SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Vėjo kapelionas
Nuo Popiežiaus atvykimo Lietuvoje, 

jau kelintą mėnesį vieši mums gerai 
žinomas, dabartinis Perth'o lietuvių ka
pelionas, kun. dr. Alf. Savickas. Kartu 
su savim į tėvynę jis atvežė ir labdaringą 
medikamentų siuntą, lanko ligonius, 
vaikų internatus, senelių prieglaudas, 
padeda Klaipėdos Kristaus Karaliaus 
bažnyčiai ir artimai bendrauja su 
Klaipėdoje esančiu jo gerai pažįstamų 
ten atliekančiu jūrų kapeliono pareigas 
klebonu Bernardu Talaišiu.

Šiame Lietuvos uoste kun. dr. A. 
Savickas jaučiasi kaip namuose. Jo ge
riausi draugai yra jachtos „Lietuva“ 
jūrininkai. Su jais jis susipažino Perth‘e 
ir, kartu su kitais šio miesto lietuviais, 
jiems daug padėjo ir paskui gavęs 
arkivyskupo leidimą (arkivyskupas jo 
išvykos metu net pats globojo kun. 
Savicko aptarnaujamas lietuvių ir italų 
parapijas), su „Lietuva“ plaukė iki Mau
ricijaus salos. Plaukimo metu artimai 
susibičiuliavo su visa įgula, tapo jų drau- 
gu,mokė buriuotojus anglųkalbos, disku
tavo su jais religiniais ir dvasinio gyven
imo klausimais, studijavo Šv. Raštą.

Ilgą ir įdomų pasikalbėjimą su kunigu 
Alfonsu „Lietuvos ryte“ įdėjo šio dien
raščio korespondentas, buvęs „Lietuvos“ 
jachtos virėjas Gediminas Pilaitis, kuris 
su savo kolegomis labai gražiai priėmė ir 
globojo kun. dr. A Savicką Klaipėdoje. 
Siame pasikalbėjime kun. Savickas sako:

MLSK -VARPAS“ SPORTO DIENA IR BBQ
Sekmadienį, lapkričio 28-tą d., Albert 

Park krepšinio stadijone vyko „Varpas“ 
Sporto Diena ir iešminė.

Buvo malonu matyti tiek daug žiūrovų 
ir mūsų klubo rėmėjų.

Vyko dvi krepšinio rungtynės ir jaunių 
treniruotė.

Pirmiausia žaidė vyrų veteranų ko
mandos - tai yra „seni“ veteranai prieš 
jaunus“ veteranus. Iš pradžių atrodė, 
kad jauniai,, gal ir lengvai laimės, bet 
antram puslaikyje „seniai“ gerai mėtė ir 
galutinis rezultatas buvo labai įdomus.

JAUNI VETERANAI 33 - SENI VE
TERANAI 29.

Taškus pelnė „Jauniems“: — R. LE- 
KNIUS13, S. RAGAUSKAS 9, A. KRIS
TENS 6, R. BUNEVlClUS 2, B. ALL
WOOD 2, D. YATES 1.

„Seniems“: — R. MICKUS 9, V. 
MACIULAITIS 9, D. LIUBINAS 5, P. 
KRIŠIŪNAS 4, A. URDEVICS 2.

MELBOURNE
PRANEŠIMAS

MLSK „Varpas“ ruošia ateinančią 43- 
čią Sporto Šventę Melburne, ir kviečia 
visus susidomėjusius atsilankyti ir 
paremti mūsų sportininkus. Programa 
bus paskelbta spaudoje, sekančiame 
numeryje.

MLSK “Varpas“ valdyba

- Niekada nepamiršiu Kūčių va
karienės po žvaigždėtu Indijos vande
nyno dangumi. Iš kuklių maisto atsargų 
sutaisėme 12 patiekalų. Jachtoje kaip 
broliai dalijomėsMelboumomoterųįdėtu 
kalėdaičiu, prisiminėme gimtinę, namus, 
artimus žmones. Aš tada pagalvojau, 
kad lietuviai vis dėlto unikali tauta - net 
tokiomis aplinkybėmis laikosi savo pa
pročių ir tradicijų.. Pakiliai jaučiausi, 
kai pirmą kartą pavyko išsimaudyti, vir
ve prisirišus, prie skriejančios jachtos. 
Deja, neišsipildė troškimas sugauti nors 
vieną žuvelę..

Kai vėjas nurimsta, ko tik neprisigal- 
voja iš nuobodulio mirštantys buriuoto
jai. Pirmą kartą išgirdau, kad tokiu metu 
negalima jachtoje švilpauti. Kai vieną 
kartąįgulos buriuotojas manęs paklausė, 
kodėl taip anksti keliuosi, iš karto tojam 
negalėjau paaiškinti, o vėliau pasakiau, 
jog rytais sakau pamokslus vėjui ir ban
goms. Todėl jachtos jūrininkai ir davė 
man „Vėjo kapeliono“ vardą.

Vandenyno druskos paragavęs “Vėjo 
kapelionas“ pasakojo, kad pernykštės 
kelionės įkvėpti, Australijos laivyno ka
rininkai - broliai Algis ir Rimas Bičiūnai 
-jau nusipirko Sydnėjuje jachtą ir dabar 
treniruojasi būsimai kelionei į Lietuvą. 
Jie pamažu renka ir jachtos įgulą ir kun. 
dr. A. Savickas taip pat gavo pasiūlymą 
būti jų jachtos „Vėjo kapelionu“. Iki šiol 
jis dar nėra apsisprendęs, ar ir vėl savo 
parapiją turės vandenynuose.

Paruošė Antanas LAUKAITIS

Po to žaidė „VARPO“ vyrai prieš „VAR
PO“ jaunius. Šios rungtynės buvo 
draugiškai sužaistos, ir vyrų komanda 
gana lengvai laimėjo prieš jaunius:

VYRAI 56-JAUNIAI 40.
Taškus pelnė „VYRAMS“ — T. ZDA

NIUS - 14, D SADAUSKAS - 13, S. 
BALNIONIS -10, K ZDANIUS - 6, E. 
STARINSKAS - 5, R. VYŠNIAUSKAS - 
4. E. RAGAUSKAS - 4.

„Jauniams“—M. MACIULAITIS -10, 
P. OŽELIS - 8, V. ANTANAITIS - 8, J. 
SKIMBIRAUSKAS - 7, E. SOHA - 5, L. 
SKIMBIRAUSKAS - 2.

Žaidimams užsibaigus buvo susirink
ta po medžiais, papietauta, linksmai leis
tas laikas.

MLSK „VARPAS“ nuoširdžiai dėkoja 
Šarūnui Žiedui už teisėjavimą; jaunių 
treneriams ir visiems atvykusioms į šią 
Sporto Dieną.

R MAClULAITIENL

PRANEŠIMAS
Sportininkų - Sporto Šventės dalyvių 

Susipažinimo vakaras įvyks gruodžio 27 
d. (pirmad.), 7.00 vai. vakare „95th and 
Queen Bistro“. Adresas: 95 Queen St., 
Melbourne.

Visi - seni ir jauni - kviečiami.
Kainos su maistu - $ 10.00 suaugus

iems ir $ 5.00 vaikams iki 13 metų
Bilietus užsisakyti per R. Mačiulait- 

ienę, tel. 560 7758 ir A. Kristens, tel 497 
3518.

Venų išsiplėtimas
„Laikas auksas, laikas turtas, laikas 

bėga kaip užburtas.“ Beveik kiekvienas 
yra pastebėjęs, kad laikui bėgant kojose, 
ypač blauzdose, o ir šlaunyse, atsiranda 
šviesiai mėlyni mazgai - kojose venos 
išsiplėtė. Kartais tai būna skausminga. 
Kas gi atsitiko. Venos yra kraujo indai, 
kuriais kraujas grįžta į širdį. Venų 
sienelės nėra labai stiprios irnėra elastin
gos. Kraujas iš galūnių - kojų grįžta į 
širdies dešinę pusę, todėl, kad kairioji 
širdies pusė, kairysis skilvelis (left ven
trical), pumpuoja kraują, o dešinysis 
skilvelis (right ventrical) siurbia. Tai 
vyksta ritmišku budu tik-tak - tik tak...

Pumpavimas ir siurbimas vyksta pa
kaitom. Kad kraujas negrįžtų atgal, ven
ose įtaisyti vožtuvai. Kai kairysis skil
velis pumpuoja, tie vožtuvai aklinai 
užsidaro, kai vienas pumpavimo veiks
mas pasibaigia, ir tuo būdu neleidžia 
kraujui grįžti atgal. Laikui bėgant, o 
paprastai sakant, senstant, vožtuvai 
susidėvi, aklinai nebeužsidaro ir dalis 
kraujo grįžta atgal - venos užsitvenkia ir 
gaunasi venų išsiplėtimas (vericose 
veins).

Yra žmonių, kurie yra gimę su silpno
mis venų sienomis - tokiems žmonėms 
venų išsiplėtimas atsirandajaunesniame 
amžiuje.

Kitos priežąstys ankstyvam venų 
išsiplėtimui - nutukimas, nėštumas, il
gai trankąs stovimas darbas, skysčio 
susikaupimas pilve (ascites), įvairūs 
augliai pilve. Kai kuriais atvejais 
išsiplėtusios venos sukelia skausmą. 
Dažniausiai pasitaiko kojų patinimas, o

PAPILDYMAS PRIE STR. “KAPITONAS IR JO SŪNŪS'

Praeitame “MP“ nr. (49-me) atspaus
dinome mūsų bendradarbio Antano Lau
kaičio parūpintą straipsnį “Kapitonas ir 
jo sūnūs“. Deja, dėl vietos stokos 
neįdėjome jo laiško, kuris turėjo eiti 
drauge su tuo straipsniu. Čia jį spausdi
name.

Red.

Būdamas Lietuvoje susitikau savo se
nai pažįstamą dzūką dailininką, kelių 
operų, tarp jų ir “Pienų“, libretų autorių 
prof. J. Mackonį, kuris gyvendamas Vil
niuje daugiausia tapo tik Vilniaus mies
to įžymybes. Išsikalbėjus, pasirodo, kad 
jis yra vedęs Lietuvos herojiškos kapito
no A. Kazano šeimos dukrą Liudmilą. 

IŠ 1993 M. “TVIRTŲJŲ“ VARŽYBŲ...

kartais atsiveria žaizdos (ulcere).
Didelę problemą turi jaunesnio 

amžiausmoteiys,neskojosnustojagrožio 
ir patrauklumo.

Profilaktika - nebūt riebiam, fizinė 
mankšta - masažas, kad pagerinus kraujo 
apytaką - cirkuliaciją, nustoti rūkyti. 
Gydymas - jei skausminga - yra vaistų - 
jie brangūs 100 kapsulių 40 dolerių (rei
kia mokėti pilną kainą). Jų reikia imti 
mažiausiai 3 per 24 valandas.

Įleidimas vaistų į išsiplėtusias venas - 
vaistai uždaro, užakina išsiplėtusias 
venas. Bet tai nepatartina, nes po 2-3 
metų venos vėl išsiplečia.

Tikslingiausia padaryti operaciją, kuri 
turi būti daroma toje srityje prityrusio 
specialisto, nes jeigu operacija padaryta 
netikslingai po kelių metų venų 
išsiplėtimas atsinaujina.

Minėjau rūkymų Čia tarp kitko svar
bus pranešimas tiems klausytojams, 
kurie rūko, nori mesti rūkyti ir turi pri
vatų sveikatos apdraudimą - priklauso 
ar MBF,HCF ir 1.1.

Šiuo metu yra vaistas kurį reikia prisi
klijuoti prie odos - vadinamas Nicottinell 
- ir tikrai padeda mesti rūkymą. (Aš 
mečiau, nors rūkiau 50 metų, o dabar jau 
kelias savaites nerūkauir nenoriurūkyti 
ir neberūkysiu). Vaistas brangus - 28 
dienom 100-120 dolerių. Reikia gydymą 
tęsti mažiausiai 3 mėnesius. Bet gi 
cigaretės kainuoja, jei ne daugiau, tai 
lygiai tiek pat. Atsiklausti savo sveika
tos draudimo fondo dėl grąžinamos 
sumos. (Kiek žinoma beveik visi privatūs 
fondai gražina $50.00)..

Apie šį Lietuvos karininką ir jo du sūnus, 
žuvusius paskutiniojo karo audrų metu, 
labai įdomiai Lietuvos karininkų žur
nale “Kardas“ aprašė VI. Kazlauskas, 
kas manau bus įdomu skaityti ir mums, 
ypatingai kai kap. A. Kazano artimi 
giminės buvo Ona ir Eugenijus Kar- 
pavičiai, bei jų dukra Valė ir sūnūs Jur
gis ir Vytautas. E. Karpavičius Lietuvoje 
buvo aukštas policijos valdininkas, poli
cijos sportinio šaudymo rinktinės daly
vis ir čia Australijoje, iki savo mirties, 
nuolatinis “Mūsų Pastogės“ bendradar
bis, savo puikiomis nuotraukomis ne 
kartą puošdamas šio Bendruomenės 
laikraščio puslapius.

A. Laukaitis.

„Musų Pastoge“ Nr.' 501993.12.13 psL.6
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I 11 I* <1 r ill; MUSŲ MIRUSIEJI -
.. Retėja darbščiųjų žurnalistų gretos

MLSK “VARPAS“ maloniai kviečia visus į

NAUJŲ METŲ BALIŲ,

kuris įvyks gruodžio 31 d. 8.00 vai. vakare, Melburno Lietuvių 
Namuose (44 Errol St., Nth .Melbourne).

Jūsų lauks skani vakarienė, gros visiems tinkama muzika.

Bilietą kaina - $ 20.00 suaugusiems,
$ 15.00 pensininkams ir jaunuoliams iki 15 metą.

Stalus užsisakyti per R. Mačiulaitienę, tel. 560 7758,
A. Kristens, tel.497 3518 ir J. Dagienę, tel. 366 2903.

MLSK „VARPAS“ Valdyba

LITUANISTINIAI KURSAI 
SYDNK.JU.JE

Pranešame, kad Australijos Švietimo 
Ministerijos potvarkiu, lietuvių kalba 
įvesta į abitūros egzaminus (H.S.C.) 
lygiateisiai su visais kitais Švietimo min
isterijos nustatytais privalomais da
lykais. Kiekvienas lietuvis jaunuolis ar 
jaunuolė gali baigti australišką gimna
ziją su lietuvių kalbos pažymiu. Taip pat 
kiekvienas mokinys turi progą klasėje 
giliau susipažinti su lietuvių tautos is
torija ir kultūra.

Australijos estų festivalis
Australijos estų bendruomenė Banks- tautinių šokių koncertas rotušės audi-

towno Miesto salėje ruošia savo 15-jį 
festivalį. Jis vyks nuo 27 iki31d. gruodžio. 
Lietuviai kviečiami atsilankyti į šio fes- 
tivalio parengimus. O jie, atrodo, bus 
labai įdomūs:

30.12.93 (ketvirtad.), 14.30-17.30 vai. 
rotušės Auditorijoje vyks choro ir solistų 
koncertas;

31.12.93 (penktad.), 14.00-16.30 vai.

.....AUfidŠ”......
„Musų Pastogei“

1. ALB Canberra Apylinkė $50.-
2. L Budrys Vic. $ 5.-
3. V. Danta NSW $15.-
4. V. Patašius NSW $10.-
5. R. Lokienė .NSW $ 5.-
6. J. Heskis NSW $ 5.-
7.1. Dambrauskienė NSW $ 5.-
8. C. Protienė NSW $10.-
9. Birutė Kavai Vic. $ 5.-

10. A Gasiūnas Vic. $10.-
11. G. Bernotas NSW $20.-
12. D. Vūdovas Vic. $25.-
13. W. K. Bilkus Vic. $30.-
14. J. Usonis NSW $ 5.-
15. A Stupuras Vic. $10.-
16. Dr. A V. Stepanas ACT $15.-
17. J. Povilėnas NSW $15.-
18. Z. Poškaitis Vic. $30.-
19. Eliza Sasnaitis Vic. $ 5.-
20. J. Žentelis ACT $15.-

Norintieji studijuoti lietuvių kalbą, 
registruojasi 1994 m. vasario 5 dieną 
(šeštadienį). Registracija vyks Strath- 
field Girls High School, Albert Road,- 
Strathfield nuo 9 vai. iki 11 vai. ryto.

Mokslas prasideda vasario 12 dieną 
(šeštadienį), 8.30 vai. ryto, ten pat.

Dvyliktųjų metų (Year 12) studentams 
mokslas prasideda vasario 5 dieną, 8.30 
vai. ryto.

Dėl informacijos galima skambinti tel
efonu 332 1471.

A Veščiūnaitė-Janavičienė 
Sydnėjaus Lituanistinių Kursų Vedėja

folijoje.
Bilietus bus galima įsigyti prie durų.
Rotušėsmenogalerijojevyksestųmeno 

ir tautodailės paroda, kurioje dalyvaus 
estų menininkai iš visos Australijos. 
Paroda bus atidaryta gruodžio 28 (ofi
cialus atidarymas -1 vai. popiet) - 31 d. 
d., laike 10 vai. ryto. 2 vai. popiet.

Inf.

21. Dr. K. J. Kemežys ACT $20.-
22. P. Stripeikis Vic. $10.-
23. P. Šiaučiūnas Tas. $15.-
24. B. Šikšnius Tas. $ 5.-
25. J. Paškevičius Tas. $ 5.-
Dėkojame už aukas

Red.
NORI SUSIRAŠINĖTI

Buv. Lietuvos partizano sūnus, baigęs 
aukštąjį mokslą, vedęs (2 vaikai), 30 
metų lietuvis nori susirašinėti su tau
tiečiu Australijoje. Rašyti: Algimantas 
Andruška, 5460 - Kruopiai, Akmenės 
rajonas. Lithuania.

PATIKSLINIMAS
„Mūsų pastogės “ Nr. 49 buvo paskel

btas aukotojų „Vaiko tėviškės narna. “ 
sąrašas. Jų tarpe $2500 Kazimiero 
Butkaus auka a. a. žmonos N. V. 
Butkienės atminimui. Pavardė parašy
ta neteisingai. Turi būti - N. V. 
Butkuvienės. a. KRAMMUS

1993 m. lapkričio 7 d. vakare,Čikagos 
ligoninėje amžiams nutilo rašytojas, vie
nas iš kūrybingųjų žurnalistų a. a. Vla
das Būtėnas-Ramojus.

Jam liepos mėn. pradžioje buvo pa
daryta sunki operacija, iš po kurios 
nebesustiprėjo ir nebegrįžo į gyvenimą.

A a. Vladas Būtėnas-Ramojus gimė 
1923 m. gruodžio 2 d. Vabalninke, Biržų 
apskr. Baigė Panevėžyje berniukų gim
naziją ir pokario metais Vokietijoje 
pradžios mokyklos pedagoginius moky
tojų kursus.

Okupacijų metais a. a. Vladas, kaip 
jaunuolis gilus patriotas, įsijungė ir ak
tyviai dalyvavo rezistenciniuose 
sąjūdžiuose.

Nuo pat jaunystės pamėgo raštą, 
pradėjo bendradarbiauti spaudoje, rašė 
„Žingsniuose“, „Žibinte“, 1952m. išspaus
dino savo eilėraščių pirmąjį rinkinį, o po 
to laiko sąvartoje, kaip rašytojas, parašė 
dokumentinę partizanų veiklos apžvalgą 
JKritusiems už laisvę“ ir karo nuotykių 
knygą „Lenktynės su šėtonu“. Taip pat 
didelį įnašą paliko drauge su Algimantu 
Keziu paruoštoje JPensylvanijos anglia
kasių Lietuva“, kur abu autoriai lankėsi, 
rinko medžiagą apie pirmųjų imigrantų 
vargus, darbą anglių kasyklose.

Bet a. a. Vladas Būtėnas-Ramojus buvo 
nuostabaus kūrybingumo ir darbštumo 
žurnalistas. JAV jis rašė „Drauge“, 
„Tėviškės žiburiuose“, „Dirvoje“. 
„Drauge“ ir „Tėviškės žiburiuose“ turėjo 
nuolatines savo skiltis - „Dviejuose hori
zontuose“, o dirbdamas Amerikos balse, 
kalbėjęs į Lietuvą, „Drauge“ rašė savo 
skiltyje „Horizontai“, o „Dirvoje“ tarp
tautinių įvykių apžvalgas.

Jis šventai gerbė žurnalisto darbą, buvo 
įžvalgus, rašė nepataikaudamas, išsaky
davo nepaprastai daug lietuviškojo gy
venimo problemų. Laikėsi savo principų, 
nieko neglostė, jo straipsniai buvo 
aktualūs, kartais kritiški, bet kupini to
lerancijos.

A a. Vladas žurnalistikos žinias pagi
lino baigdamas Loyolos universitete žur
nalistikos kursus. Rašė daug, rašė 
dažnai, jo raštų tematika plati - nuo 
organizacijų, seimų, suvažiavimų, 
didžiųjų renginių - Dainų ir šokių švenčių 
aprašymų iki išsamių reportažų apie 
Lietuvos laisvės kovotojus, partizanus.

Jis buvo beveik visų organizacijų ir 
didžiųjų renginių spaudos komisijos na
rys ar spaudos informacijos vadovas. 
Meno ansamblio Dainavos, Lietuvių 
Fondo ilgametis spaudos vadovas. Jį su
tikdavome renginiuose, visose spaudos 
konferencijose ir visur, kur reikėjo iškal
bingos, aštrios plunksnos, kurią valdė a. 
a. Vladas Būtėnas-Ramojus.

Jis aktyvus visuomenininkas, Lietu
vių Fronto Bičiulių centro valdybos vice
pirmininkas.

Lietuvių žurnalistų sąjungos narys, 
tos sąjungos centro valdybos vice
pirmininkas. Jo siūlymu. LŽS CVįsteigė

Daudžvardžio Fondą jauniesiems žur
nalistams ugdyti, juos apdovanojant 
kasmet premijomis ir tokiųjaunųjų spau
dos darbininkų buvo apdovanotas spau
dos balių metu ne vienas ir iš jų ir dabar 
dar gerai teberašo spaudoje, tapę nuola
tiniais bendradarbiais.

Keturiolikametų dirbo Amerikos balse, 
ruošdamas programas ir kalbėdamas 
Lietuvai. O kai prieš keletą metų mielą 
Vladą ištiko sunkesnė liga, buvo jam 
sunkiau kalbėti ir rašyti, bet vis dėl to 
nemetė darbo ir Amerikos balse išdirbo 
iki išėjo į poilsį.

Sugrįžęs Čikagon Vladas vėl visa siela 
ir ryžtu įsijungė į spaudos ir visuomeni
nio gyvenimo darbus ir taip iki pat 
mirties.

Jo gyvenimo tikslas - Laisva, nepriklau
soma Lietuva, kūrybinga išeivija ir 
lietuvybės išlaikymas išeivijoje. Tomis 
temomis jis visą gyvenimą rašė, tomis 
problemomis gyveno, sielojosi ir tų tikslų 
siekė sy ryžtu, nebodamas nei nuovargio, 
ir net ištiktos figos.

Paliko gerai redaguotų didžiųjų 
švenčių leidinių, Jo pasiges Lietuvių 
Opera, Dainavos ansamblis, Lietuvių 
Fondas, daugelis organizacijų, visuome
nininkų, kultūrininkų, su kuriais Jis 
visą gyvenimą dirbo.

Taigi nutilo kūrybingoji Plunksna, 
paliko spaudos bendradarbių pra
retėjusias gretas, paliko dar daug gražių 
užmojų, nebaigtų darbų, nors jis sulaukė 
Lietuvos laisvės rytmečio, kurio visą 
tremties kelionę ilgėjosi, laukė ir dirbo.

Giliame liūdesyje liko laikraščių redak
toriai, skaitytojai, spaudos bendradar
biai, Lietuvių žurnalistų sąjunga ir 
praretėjusios spaudos bendradarbių gre
tos.

Taip pat giliai liūdinti žmona Dalia ir 
du sūnūs.

Mielas kolega Vladai, ilsėkis amžinoje 
ramybėje svetingoje Amerikos žemėje, 
kurioj e buvai radęs užuovėją po ilgų trem
ties vargų. Tavo šviesus atminimas, 
mums, likusiems, tešviečia gražiu 
pavyzdžiu. Jurgis JANUŠATHS

A. t A. ALGIUI GUDAIČIUI

mirus, jo žmonai Viktorijai, abiems sūnums ir dukrelei bei Velionio 
seserims - Birutei, Aldonai ir Irenai su šeimomis liūdesio valandoje 
reiškiame užuojautą ir kartu liūdime.

P. Stankūnienė, ir 
V.Peręy

INMEMORIAM
Pranešu, kad lapkričio 21 mą dieną staiga, širdies priepuoliu mirė 
mano vyras

Vladas Vazgelevičius
sulaukęs 77 metų. Palaidotas Sydnėjaus Rookwoodo kapinėse

Olga Vazgelevičienė

„Mūsų Pastogė“ Nr. 50 1993.12.13 psL7.
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SPECIALIOS ORO KELIONIŲ KAINOS
(Ne sezono metu) 

į KIJEVĄ, RIGĄ, VILNIŲ, TALINĄ, MASKVĄ 
IšSYDNEJAUS

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
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.

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

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

„Mūsų Pastogė“ Nr. 501993.12.13 psl.8 jhh—DEHssaBosaras

Į" SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
J NAMUOSE
I 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel. 708
I .....- ——     |
I Klubo narių vaikams iki 12 metų ruošiama Kalėdų eglutė, |
1 kuri įvyks 19.12J3 (sekmai) 2 vai p p. i
2 Vaikus registruoti klubo raštinėje iki 5.1233 I

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ I
■' Klubas rengia tautiečiams bendras Kūčias,
! kurios prasidės 730 pm. (Kūčių vakare, 24/12/93) *
! Registruotis klubo raštinėje iki 17.12.93 (Penktad.) Į
I Kaina $17.00 asmeniui Į

I KLUBO VALGYKLA VEIKIA - j

| Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais ■
a nuo 6 iki 9 vai. p. p. ,
. Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p. p. *
į SMORGASBORD *

| TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p. ®
I ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai p. p j

I I
I_________________________________________ I

i

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, Nortį Melbourne, Vic. 3051

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

------- --------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ?-----------

P.O. Box 5066 Tel: (03) 499 5306
Alphington 3078 Fax: (03) 482 4371’

NOBLE T^T HOUSE
Trading Company

A.C.N. 007 052 995
Alita unlmants Meiaks

HUMANITARINES
PAGALBOS SIUNTINIAI Į ESTIJĄ, LATVIJĄ 

IR LIETUVĄ
Mūsų sekanti pakietų siunta bus išsiųsta iš Melburno vasario 1 d., 1994, 

ir turėtų pasiekti adresatus Velykoms. Mes siūlome sekančius patar
navimus:

* Humanitarinės pagalbos siuntinių persiuntimą, ameninių daiktų ir 
viršsvorinio bagažo pristatymą į namus, bet kurioje vietoje Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje.

* Pristatymas jūros arba oro transportu.
* Siuntiniai pristatomi į: Melboumą, Perthą, Adelaidę. , Sydnėjų, 

Canberra, Brisbaną, Hobartą bei Launcestoną ir surenkami galutiniame 
surinkimo punkte Melbourne.

* Papildomai siuntiniai surenkami iš Melboumo, Bendigo, Ballarato ir 
Geelongo vietovių ir iš visur kitur - pagal susitarimą.

Dėl smulkesnės informacijos, dokumentacijos ir kt teiraukitės ne vėliau 
kaip iki sausio 7 dienos.
Jeigu paskambinus atsilieptų automatas, palikite savo pranešimą ir 

mes susirišime su jumis, arba veiksime pagal jūsų instrukcijas.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

____________________________ U žsienyje oro paštu $ 90___________________
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