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Naktis kaip ilgesys gili

Nukelta į 2 psl.

Naktis kaip ilgesys gili, 
Širdis laukimo kupina, 
Sušvisk, Kalėdų spinduly, 
Išaušk, išganymo diena!

Daug Žemėj laimės pamirštų, 
Jiems viltimi, Kūrėjau, šviesk, 
Betliejaus Kūdikio pirštu 
Sielos giliausią gelmę liesk...*
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DŽIAUGSMINGŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ !

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES VALDYBA NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA LIETUVOS 
ŽMONES IR PO PASAULĮ PASKLIDUSIUS LIETUVIUS, LAIMINGAI SULAUKUSIUS ŠV. KALĖDŲ 
IR NAUJŲJŲ METŲ.

IŠ NAUJO UŽGIMĘS IŠGANYTOJAS TEATNEŠA TAIKĄ BEI RAMYBĘ Į JŪSŲ NAMUS, TELAI
MINA JUS VISUS, ŽENGIANČIUS Į NAUJUOSIUS METUS. TEPADEDA JIS MUMS: IR LIETUVOS 
ŽMONĖMS, IR PASAULYJE IŠBLAŠKYTIEMS LIETUVIAMS JUNGTIS PO NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS VĖLIAVA IR DIRBTI JOS GEROVEI BEI VISŲ LIETUVIŲ IŠLIKIMUI SAVO TAUTAI IR 
VALSTYBEI, KAD ATEINANČIAIS METAIS MŪSŲ GYVENIMAS BŪTŲ GRAŽESNIS, PRASMINGES
NIS, TURTINGESNIS.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ.

PLB VALDYBA

BRONIUS NAINYS-PIRMININKAS
RIMAS CESONE
KOSTAS DOČKUS
VACYS GARBONKUS
BANIOTE

m
imu M

VYTAUTAS KAMANTAS 
DR PETRAS KISIELIUS 
MILDA LENKAI 
DR VITALIJA VASARIENE 
PAULIUS MICKUS

AUSTRALIJOS LIETUVIUSŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA SVEIKINAME 
LINKĖDAMI, KAD 1994 METAIS MŪSŲ TARPUSAVIO SUGYVENIMAS BŪTŲ DRAUGIŠKAS, 
BENDRUOMENES VEIKLA IŠLIKTŲ GYVA IR LIETUVIŠKA SĄMONE VESTŲ MUS VIENYBES 
KELIU.

LINKIME MŪSŲ SESĖMS IR BROLIAMS TEVYNEJE, NUGALINT VISUS SUNKUMUS, ŽENGTI 
Į ŠVIESIĄ ATEITĮ! ALB KRAŠTO VALDYBA

„Aš atėjau, kad žmones turėtų gyven
imą“ (Jn. 10,10)

Simboliškai Kristaus gimtadienį 
pradedame švęsti gruodžio 24-tos vidur
naktį, kada baigiasi metų ilgiausia nak
tis, kada šviesa nugali tamsą. Vidur
naktį mes dar nematome užtekančios

Vyt. Raulinaičio iliustr

saulės, nei jaučiame jos šilumos, tačiau 
žinome, kad aušra jau pakeliui, kad 
gruodžio 25-ji - Kalėdų diena - bus il
gesnė už praėjusią kūčių dieną.

Šiandienos gyvenime mažai jaučiame 
Betliejaus kūdikio atneštos meilės, labai 
pasigendame pirmųjų Kalėdų naktį an
gelų skelbtos Dievui garbės ir ramybės 
žmonėms. Buvusioje Jugoslavijoje bro
lis tebežudo brolį; pačių motinų reika
lavimu ir įstatymais įteisintais abortais 
kasmet išžudoma per 14 milijonų 
negimusių kūdikių; šių metų lapkričio 
30 dieną Olandijos parlamentas atidarė 
vartus senelių bei ligonių žudymui - le
galizavo eutanaziją. Tautose, išsivada
vusiose iš KG.B. teroro, nesukontro
liuojamai siaučia mafijos - gangsterių 
gaujos ir su diena platėja socialinės 
nelygybės praraja.

Iš tiesų šį 1993-tįjį Kristaus gimtadi
enį švenčiame moralinės žiemos šaltyje 
ir netikėjimo tamsoje, tačiau, kaip ir 
kiekvienais metais,, su atnaujinta ------ , — r---- ----- ,---- „ ,---  

nančius pagal evangeliją, tęsia žmonijos 
išganymo misiją, plečia savo meilės ka
ralystę pasaulyje. Kristus stovi prie 
kiekvieno mūsų sielos durų, sako šv. 
Raštas, kantriai laukiąs, kada jas ati
darysime ir pakviesime jį į vidų, kad 
galėtų suteikti mums „gyvenimą ir aps
čiai jo suteikti“ (Jn, 10:10).

Į Šv. Tėvo Jono Pauliaus 11 pakvietimą 
„atidaryti duris Kristui1 entuziastiškai 
atsiliepė mūsų tauta ir pasaulio jauni
mas.

Prezidentas Brazauskas išreiškė viltį, 
kad „Krikščioniškos dvasios stiprybė 
padės įveikti dėsningus pereinamojo

Leisk tiems, kurių kilni siela 
Taikos darbais žmoniją guos, 
Girdėt, kaip gieda angelai, 
Kaip žvaigždės meldžiasi -) 

danguos - --
Pripildyk žemę sklidinai 
Gausmu šventos Dangaus Žinios, 
Siųsk meilę širdžiai kiekvienai 
Kaip šypsnį meilės amžinos ...

krikščioniška viltimi sulaukti šviesesnio 
rytojaus.

Pranašas Izijas Kristų pavadino 
Emanueliu - Dievas su mumis. Kristus- 
Emanuelis per įsikūnijimą įsijungęs į 
žmonijos istoriją, pasaulio daugiau 
nebepalieką: “Aš esu su jumis per visas 
dienas iki pasaulio pabaigos“(Mt. 28:20). 
Per krikštą ir kitus sakramentus Kris
tus nuolatos įsijungia į žmonių gyve
nimą ir per mus, savo pasekėjus, gyve-

laikotarpio sunkumus,“ kad „valstybė ir 
visuomenė sieks atgaivinti katalikišką 
kultūrą visomis jos formomis.“ (Vilniaus 
aerodrome, 1993.1X.4)

Pasaulio jaunimo atstovai, suvažiavę į 
Denverį, CO, užtikrino Kristaus vietin
inką, kad jie „sykiu su tikinčiais ir ne
tikinčiais“ sieks kurti naują meilės bend
ruomenę. „Mes esame tikri vienu da
lyku, - sakė jie Šv. Tėvui, - Kristuje mes 
galime pakeisti pasaulį. Bet, kad 
galėtume pakeisti pasaulį, mes turime 
pirma pakeisti savo širdis.“ (Denver, CO, 
1993.V111.14)

Amerikos vyskupų konferencija, atsi
liepdama į jaunimo išreikštą entuziaz
mą „pagilinti supratimą, ką reiškia būti 
gimus naujam gyvenimui Kristuje“ bei 
jų troškimo vadovaujant Šv. Dvasiai „pa- 
siraičius rankoves darbuotis dėl pasikei
timo“ š. m. lapkričio 19 įsteigė specialų 
komitetą, kad padėtų jaunimui tai įgy
vendinti. Kaip pagelbėti mūsų išeivijos 
jaunimui „būti Kristaus liudytojais“ Lie-
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vysk. Paulius A Baltakis, O JM

KĄLĖDŲ ŠVENČIŲ IR METŲ PASIKEITIMO PROGA, LINKIME 
MŪSŲ NARIAMS IR DRAUGAMS LAIMĖS, SVEIKATOS IR KAD 
ŠIRDIS RASTŲ PAVĖSĮ GERAME KELYJE.

TIKIMĖS JUS VISUS VĖL MATYTI LAIMINGUS 1994 METAIS.

MIELUS KLUBO NARIUS, LIETUVIŲ NAMŲ RĖMĖJUS IR 
MECENATUS, KLUBO SVEČIUS IR VISĄ LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA 
SVEIKINA, GEROS SVEIKATOS BEI PASISEKIMO 1994 METAIS 
LINKI

GIEDRIŲ ŠV, KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ SAVO 
KLIENTAMS LINKI

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA “TAIKA“

ŠV. KALĖDŲ PROGA ŠIRDINGAI SVEIKINAME MIELUS LIETU
VIŲ BENDRUOMENėS SPAUDOS SĄJUNGOS NARIUS, VIS 
GAUSĖJANČIĄ “MŪSŲ PASTOGĖS“ BENDRADARBIŲ, SKAITY- 

■TOJŲ IR RĖMĖJŲ ŠEIMĄ BEI VISUS BRANGIUS BROLIUS IR 
SESES LIETUVIUS AUSTRALIJOJE, LIETUVOJE IR PASAULIO 
PLATUMOSE.

LINKIME, KAD 1994MI NAUJIEJI METAI BŪTŲ VISIEMS ŠVIESŪS 
IR LAIMINGI, KAD JIE IŠSKLAIDYTŲ MŪSŲ RŪPESČIUS IR 
VARGUS, KAD JIE BŪTŲ SĖKMINGI MŪSŲ TĖVYNEI LIETUVAI.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SPAUDOS SĄJUNGOS VAIDYBA

Atkelta iš 1 psl.

vendinti. Kaip pagelbėti mūsų išeivijos 
jaunimui „būti Kristaus liudytojais“ lie
tuvių katalikų sielovados taryba 
pašventė visą metinį suvažiavimą ir 
sudarė komisiją tam realizuoti.

Nors švęsdami šį 1993-tįjį Kristaus 
gimtadienį labai pasigendame Jo atneš
tos meilės, Jo skelbto socialinio teisingu
mo, Jo linkėtos ramybės, tačiau šian
dien, labiau negu per praėjusias Kalėdas 
esame tikri, kad Kristus tebėra su mu
mis, kad 1994-ji metai bus labiau 
krikščioniški, kad „Lietuva daugiau 
niekada nebebus tokia, kokia buvo iki 
1993-jų rugsėjo ketvirtosios (Šv. Tėvo 
apsilankymo).“ (Apžvalga, 1993.X.10)

Džiugių ir viltingų Šv. Kalėdų ir Dievo 
palaimintų Naujųjų 1994 metų linkiu 
visiems, gyvenantiems valstybinę ne
priklausomybę atgavusioje tėvynėje ir 
išeivijoje,

MELBOURNO LIETUVIŲ KLUBO VAIDYBA

MIELUS SYDNĖJAtJS KLUBO NARIUS, BENDRADARBIUS 
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME ŠV. KALĖDŲ RPOGA, LINKIME 
LINKSMŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ.

r SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBO VAIDYBA IR KLUBO VEDĖJAS

ŠVENTŲ KALĖDŲ PROGA SVEIKINAME MŪSŲ BEND- % 
RUOMENĖS NARIUS, LINKĖDAMI, KAD NAUJIEJI METAI BŪTŲ 
PILNI PALAIMOS, KILNIŲ TROŠKIMŲ IR GILIOS PRASMĖS.

± ALB SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBA-

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA SVEIKINAME MALONIUS 
BENDRUOMENES NARIUS, LINKĖDAMI SVEIKATOS, SĖKMES, 
PAKILIOS NUOTAIKOS. BETLIEJAUS KŪTELĖJE UŽGIMUSIO 
DIEVO- ŽMOGAUS SKELBTARAMYBĖ GEROS VALIOS ŽMONĖMS 
TEGUL JUNGIA MUS BENDRAM DARBUI KURIANT TĖVYNĖS 
ATEITĮ.

ALB MELBURNO APYLINKES VAIDYBA

VISIEMS SYDNĖJAUS LIETUVIŲ SODYBOS GYVENTOJAMS, 
SOCIALINĖS GLOBOS MOTERŲ DRAUGIJOS RĖMĖJAMS, 
BIČIULIAMS IR VISIEMS GEROS VALIOS TAUTIEČIAMS AUST
RALIJOJE IR VISAME PASAULYJE LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ LINKI

SOCIALINES GLOBOS DRAUGUOS VALDYBA

ŠVENTIŠKOS NUOTAIKOS ŠV. KALĖDŲ PROGA, SĖKMĖS IR 
LAIMĖS NAUJUOSE METUOSE LINKIME VISIEMS RAMO- 
VĖNAMS, JŲ ŠEIMOMS, SAVANORIAMS - KŪRĖJAMS, BUVU
SIEMS KARIAMS BEI PARTIZANAMS, KURIŲ RYŽTAS IR GYVYBĖS 
AUKOS PRIKĖLĖ LIETUVĄ NAUJAM NEPRIKLAUSOMAM GY
VENIMUI.

LKV.SGOS RAMOVĖ, 
MELBOURNOSK VALDYBA

BROLIUS IR SESES SKAUTUS IR SKAUTES, SKAUTŲ TĖVUS Ht 
RĖMĖJUS AUSTRALIJOJE, TĖVYNĖJE IR VISAME PLAČIAME 
PASAULYJE SVEIKINAME SUŠV. KALĖDOMIS, LINKĖDAMI TYRO 

$ DŽIAUGSMO, O NAUJŲJŲ METŲ PROGA - VISKO GERIAUSIO!
TELAIMINA DIEVAS JŪSŲ ŽINGSNIUS!

SYDNĖJAUS “AUŠROS* TUNTAS

MIELUS - SESES IR BROLIUS - SKAUTUS-ES AUSTRALIJOJE, 
TĖVYNĖJE IR VISAME PASAULYJE KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAU
JŲJŲ METŲ PROGA SVEIKINA, DŽIAUGSMO IR LAIMĖS LINKI 

SYDNĖJAUS SKAUTŲ ŽIDINYS

SVEIKINAME AUSTRALIJOS LIETUVIUS IR AUSTRALIJOS LIE
TUVIŲ CHORUS ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA, LINKIME GEROS 
SVEIKATOS IR SĖKMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ CHORAS “DAINA“

SVEIKINU SYDNĖJAUS SPORTO KLUBO “KOVAS“ SPOR- 
tininkus, veteranus ir rėmėjus šv. kalėdų progą link- 

X IU SĖKMĖS SPORTO ŠVENTĖJE IR GEROS LAIMĖS NAUJUOSE

METUOSE. ED.LAŠAIHS SK. “KOVAS* PIRM.

JMūšų Pastogė“ Nr. 51-5X199X1220 įF2“:į

2



LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
VĖL APIE PILIETYBĘ

Savaitraštis “Amžius“ savo 1993.12.10 
apžvalgoje praneša (cituojame):

Gruodžio 7 (Seime)pakeistas Pilietybės 
įstatymo 18 straipsnis, reglamentuojan
tis pilietybės atstatymo klausimus. Šia 
įstatymo pataisa išplėstas lietuvių kilmės 
asmenų ratas, kuriems suteikiama teisė 
atstatyti Lietuvos Respublikos pilietybę. 
Nuo šiol Lietuvos piliečiais galės tapti ne 
tik užsienyje gyvenantys asmenys, iki 
1940 m. birželio 15 turėję Lietuvos Res
publikos pilietybę, bet ir jų vaikai.

Priimant šią pataisą, kai kurie Seimo 
nariai pastebėjo, kad įvedus išimtį etni
niams lietuviams (užsienyje gyvenantys 
lietuviai, neatsisakydami tos šalies 
pilietybės įgyja dar ir Lietuvos pilie
tybę), taps norma, jog rusų kilmės as
menims, jau turintiems Lietuvos pilie
tybę, bus dar suteikta ir Rusijos pilie
tybė (citatos pabaiga).

Pačiame pirmajame opozicijos siū
lomame variante,pateiktame darvasarą, 
buvo sakoma, kad pilietybę atstato lietu
viai, turėję ją anksčiau, ir tarpe 1940-jų 
birželio 15-os iki 1990-jų kovo 11-tos 
ištremti arba pasitraukę iš Lietuvos, bei 
jų vaikai raštu pareiškę, kad jie yra 
lietuviai. LDDP atmetus visus Tėvynės 
Sąjungos pasiūlymus Vytautas Lands
bergis pasiūlė esminį pakeitimą, 
atsižvelgdamas į Australijos lietuvius: 
sąvoką “atstatymas“ pakeisti “naujų 
dokumentų išdavimas“.

Kaip jau buvo minėta, Australijoje esa
ma daug Australijos piliečių, kurie turi 
ir kitos valstybės pilietybę, balsuoja jos 
rinkimuose, turi antrą pasą. Australijos 
įstatymai varžo “bet kokius žygius, kurių 
pirministikslasyra įsigyti kitos valstybės 
pilietybę“. Kitų kraštų, pavyzdžiui, Čekų 
Respublikos, ambasadoriai aiškina, kad 
jųpiliečiai, būdami ir Australijos piliečiai, 
neprašo “įgyti pilietybės“, bet prašo tik 
gauti dokumentus, teisiniai įrodančius, 
kad jie yra ir kitos valstybės piliečiai. 
Tokia prasme vertinama ir Latvijos 
pilietybės atstatymas, kaip neprieštarau
jantis Australijos įstatymams. Atsi
žvelgdamas į Australijos teisinę padėtį 
Vytautas Landsbergis ir siūlė atitinkamą 
pakeitimą, kuris buvo LDDP daugumos 
atmestas.

Neturint pilno naujojo 18-tojo pi
lietybės įstatymo paragrafo teksto, 
plačiau komentuoti netikslu Atrodo, kad

naujiems konsulams viena iš pirmųjų 
užduočių bus naujų pažymėjimų ar Lie
tuvos pasų išdavimų paruošimas ir bal
suotojų sąrašų sudarymas.

Tenka pažymėti, kad Lietuvos pi
lietybės sąvokos tikslus apibūdinimas 
yra itin svarbus siekiant suaktyvinti Li
etuvos išeivius. Lietuva, atstatydama 
savo valstybę, padarė teisiniai tikslius ir 
apgalvotus sprendimus, paskelbtus LR 
ATpirmuosiuose aktuose,užtikrinančius 
teisinį valstybės tęstinumą. Iš to 
valstybės tęstinumo išplaukia ir pi
lietybės tęstinumas. Kadangi Lietuvos 
valstybė buvo neteisėtai užimta 1940 
metais ir ta pati valstybė buvo atkurta 
1990 metais, tai asmenys, buvę Lietuvos 
piliečiais 1940 metais, savaime yra jos 
piliečiai ir šiandien. Pilietybės jiems 
nereikia atstatyti. Reikia tik naujus do
kumentus išduoti. Iš valstybės tęstinumo 
logiškai išplaukia ir pilietybės tęs
tinumas. Be to visi piliečiai visuose civi
lizuotuose kraštuose yra prieš įstatymą 
lygūs. Šių paprastų tiesų paneigimas 
yra tolygus ir Lietuvos valstybės, bei jos 
tęstinumo paneigimui.

PANAIKINTA VALSTYBINĖ 
DERYBŲ DELEGACIJA

Gruodžio 8 prezidentas A Brazauskas 
pasirašė dekretą, kuriuo panaikinama 
Valstybinė derybų su Rusija delegacija. 
Vietoje jos Prezidentas pavedė Vyriausy
bei sudaryti derybų su Nepriklausomų 
Valstybių sandraugos šalimis grupę. 
Naujoji grupė veiks prie Užsienio reikalų 
ministerijos, jos vadovu paskirtas buvęs 
Valstybinės derybų su Rusija delegaci
jos vadovas V. Bulovas (“Amžius“, 
1993,12,10).

Atrodo, sudaroma proga ir šią delega
ciją paversti paklusniu “savųjų“ įrankiu.

“RESPUBLIKOS“ ŽURNALISTO 
ŽUDIKŲ IEŠKANT

Gruodžio 9 d spaudos konferencijoje 
Generalinis prokuroras A. Paulauskas 
pranešė, kad V. Lingio nužudymo byloje 
pareikštas kaltinimas vilniečiui Igoriui 
Achrmovui. Jis kaltinamas “tyčiniu 
nužudymu sunkinančiomis aplin
kybėmis asmens, vykdančio pilietinę 
pareigą“. A. Paulauskas taip pat infor
mavo, jog surinkta pakankamai duo
menų, kad būtų galima pateikti kalti
nimus dar trims asmenims. Tai turėtų 
būti padaryta per savaitę. “Respublikos“ 
žiniomis, kaltinimai buvo pateikti E. 
Dekanidzei, B. Babičenkai ir E. Bag- 
džiuliui. Generalinis prokuroras patvirti
no, kad nusikaltimas buvo įvykdytas 
organizuoto nusikalstamumo vadovų 
užsakymu.

Teisėtvarkos pareigūnų žiniomis, J. 
Achrmovas priklauso garsiajai “Vilniaus 
brigadai“. Pasak A. Paulausko, “Vilniaus 
brigada“—itin gerai organizuota grupė, 
turinti bendrą pinigų kasą, į kurią atski
ros grupuotės privalo įnešti po 10 proc. 
pelno. Šios lėšos naudojamos nusi
kaltėliams šelpti, valdžios atstovams 
papirkinėti, kitiems reikalams. 
(“Amžius“, 1993.12.10).

LIETUVOS IR AUSTRALUOS 
PREKYBOS SUTARTIS

Dar prieš Seimo rinkimus, per Lietu
vos konsulatą Canberroje, pradėti žygiai 
gauti 5% tarifų sumažinimą iš Lietuvos

TRUMPAI 
IŠ VISUR
* Gruodžio 12 d. Rusijoje įvyko parla- 

mento rinkimai ir referendumas dėl Boris 
Jelcino konstitucijos projekto. Rinkėjai 
patvirtino naująją konstituciją, kuria 
sustiprintos prezidento galios parlamen
to sąskaitom

Pagal pirmus pranešimus iš Maskvos, 
reformų šalininkai neturės daugumos 
naujajame parlamente. Stebėtinai daug 
balsų surinko Vladimiro Žvirinovskio 
vadovaujami kraštutiniai nacionalistai, 
save gana klaidinančiai vadiną Liberalų 
demokratų partija. Jie siekia atstatyti 
Rusijos imperiją, įjungiant į ją Ukrainą, 
Moldovą, Kaukazą ir net Pabaltijo vals
tybes. Savo ekonominę padėtį Rusija 
atstatytų, šios partijos vadovaujama, 
masiniai parduodama ginklus Rusijai 
draugiškoms valstybėms.

Reformų šalininkai pasiliko antroje 
vietoje naująjame parlamente, o ne ką 
mažiau už juos balsų surinko komunis
tai.

Pabaltijo valstybių prezidentai susi
tiko gruodžio 15 d. aptarti Rusijoje susi
dariusios pavojingos padėties.

* Gruodžio9d. Boris Jelcinas, aplankęs 
NATO Centr^ Briuselyje, pareiškė, kad 
Rusija nepriims bet kokio NATO bloko 
pasistūmėjimo į rytus. Atsakydamas 
NATO generalinis sekretorius Manfred 
Woemer pažymėjo, jog Maskva neturės 
veto teisės, ir kad NATO konferencija 
sausio 10-11 dienomis atvers duris pri
imti naujus narius.

* 1990 m. balandžio mėn. amerikiečiai 
iškėlė į žemės orbitą Huddle teleskopą, 
turėjusį praplėsti žmonijos horizontus, 
parodanttolimiausius  visatos kampelius. 
Deja, teleskopas nepateisino į jį įdėtų 
vilčių dėl įvairių techniškų defektų. 
Praeitą savaitę amerikiečių astronau
tai, su erdvės laivu Endeavour pasiekę

įvežamoms prekėms į Australiją. Per 
konsulatą toks prašymas, pasirašytas 
tuometinio Ministro ekonominiams san
tykiams su užsienio valstybėmis, Vyte
nio Aleškaičio, buvo įteiktas Australijos 
vyriausybei. Kaip žinoma, ši ministerija 
buvo dabartinės valdžios panaikinta. 
Gaila, nes tai buvo viena iš nedaugelio 
Lietuvoje aktyviai veikiančių ministeri
jų-

Per naująją vyriausybę, prašymas 
sumažinti tarifus vėl buvo atnaujintas. 
Tokias tarifų koncesijas turėjo Vengrija, 
Lenkija ir Čekoslovakija, bet neturėjo

buvusios Sovietų Sąjungos respublikos.. 
Neturėjo ir Baltijos šalys.

1993.12.09 Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijoje pasirašyta “Australijos 
vyriausybės ir Lietuvos Vyriausybės 
prekybos ir ekonominio bendradarbiavi
mo sutartis“. Ją pasirašė Lietuvos 
užsienio reikalų ministras P. Gylys ir 
Australijos ambasadorius Lietuvai p. 
John Burgess.

Apie sutarties tekstą Lietuvos konsu
latas Australijoje nebuvo informuotas, 
tad nežinia ar kokią nors muitų konce
siją Lietuva gavo, ar tai tik užtikrinimas 
palankių sąlygų Australijos eksportams, 
t. y. vilnai. Kaip paprastai šiais laikais 
Lietuvoje, nesugebėta pasinaudoti Aust
ralijoje gyvenančių lietuvių žiniomis. 

teleskopą jo orbitoje, jį iš pagrindų sure
montavo. Dar užtruks apie pusantro 
mėnesio, iki galutinai paaiškės, ar tele
skopas pilnai pataisytas.

* Nemaloni trintis tarp Malaizijos ir 
Australijos pasibaigė, Mohamadui Ma
hathir priėmus pakartotinus Paul Keat
ing apgailestavimus dėl incidento. Ma
laizijos ministras pirmininkas pademon
stravo santykių grįžimą į normalias vėžes 
savo atsilankymu Australijoe suruošto
je ginklų prekybos parodoje Malaizijos 
sostinėje Kuala Lumpur.

* Ne vien australams pasitaiko 
nusižengti diplomatiniam etiketui. 
Graikijos ministras Europos reikalams 
atsiprašė Vokietijos už tai, kad ją pa
vadino „žvėriškos jėgos milžinu su vaiko 
smegenimis“.

* Šovinistų grupė Austrijoje pradėjo 
teroro akciją prieš užsieniečius bei 
pabėgėlius. Paštu siunčiami laiškai-bom- 
bos sužeidė eilę asmenų, tarp jų ir Vie
nos burmistrą Helmut Zilk, kuris neteko 
pusės kairiosios plaštakos.

* D. Britanija pasirašė sutartį su Aus
tralija, pasižadėdama sumokėti 45 mili

jonus dolerių už anglų branduolinių 
bombų bandymų vietovės Pietų Austra
lijoje išvalymą.

* Liberalų partija, vadovaujama Dean 
Brown, didele persvara laimėjo parla
mento rinkimus Pietų Australijoje prieš 
valstiją 20 metų valdžiusius darbiečius. 
Po šių rinkimų darbiečių rankose pasi
liko tik Queensland valstija ir, žinoma, 
federalinė vyriausybė Canberroje.

* Hong Kongo gubernatorius Chris 
Patten ir jo vyriausybė nutarė pravesti 
nuosaikias rinkimų reformas, nežiūrint 
Kinijos protestų ir grąsinimų. Savival
dybių nariai nebebus skiriami, o renka
mi, balsavimo teisės amžiaus riba iš 21 
metų sumažinta iki 18 metų.

Kiekvienu atveju, bet koks susitarimas 
su vakarais sveikintinas, net jei ir 
neišnaudotos visos galimybės.

APIE PRIVATIZACIJĄ
Spalio mėnesio laidoje “Katalikų Pa

saulis“ nr. 10, išspausdino interviu su 
Švedijoje gyvenančiu architektu, Jonu 
Pajauju. Savotiškai jis atsakė į žurnalisto 
klausimą:

“Kaip žinia, augai pasiturinčių ūki
ninkų šeimoje. Ką manai apie že- 
mėsprivatizavimo reikalus Lietuvoje?“

J. Pajaujis: “Vagys dalija pavogtą tur
tą pagal vagių įstatymus. Valdžia turi 
grąžinti savininkams jų buvusią nuo
savybę.

Vadovaujantis tikrosios demokratijos 
principais, privataus turto valstybė ne
gali nacionalizuoti. Jei nuosavybė sunai
kinta, už ją atlygina tas, kas sunaikino. 
Kol kas Lietuvoje turto grąžinimo reika
lai yra nenormalūs.“

KIEK LIETUVAI KAINUOJA 
DIPLOMATINĖ TARNYBA

Lapkričio 26-tos vedamajame “Lietu
vos Rytas“ rašo taip (cituojame):

Diplomatinėtarnyba užsienyje—bran
gus dalykas varganam Lietuvos biu-

Nukelta į 5 psl.
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Jadvyga Kecorienė ir Stasys Jankauskas

Gailius ir Renius Antanaičiai

Kratė ir Vytautas Vaitkai

Onutė ir Algis Kapočiai 
Verutė ir Algis Kapočiai

Onutė Lėverienė su šeima, 
Vytas Švirinas su šama

RRopienė

Jurgis, Ii®a ir Laima Rubai

R Aftmaingas
s

Aida ir Viktoras Jarai

M. Statkus, 
Richardas ir Juozas Gervinai

i 

j

Kalėdoms ir Naujiesiems Metams ateinant, savo seniems draugams ir 
priešams linkiu sielos ramybės ir dvasinio atsinaujinimo.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname gimines Lietuvoje, 
draugus ir pažįstamus, linkėdami geriausios sveikatos ir Aukščiausiojo & 
palaimos Naujuose Metuose.

Mielus bičiulius, artimuosius ir pažįstamus sveikiname su KALĖDŲ 
ŠVENTĖMIS ir linkime daug laimės, sveikatos ir pasisekimo 1994-siais • 
metais.

Šv. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ proga nuoširdžiai sveikiname 
visus mūsų draugus ir pažįstamus, linkėdami geros nuotaikos, sveika
tos, džiaugsmo ir laimės.

Sveikiname mūsų mielus draugus ir visus tautiečius su šv. Kalėdomis 
ir Naujais -1994 - metais.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname artimuosius draugus ir 
pažįstamus australiečius bei visus gimines Lietuvoje.

Geriausios šventinės nuotaikos ir džiaugsmo KAI.KPI T ŠVENTOSE ir 
laimės bei pasisekimo NAUJUOSE METUOSE linkime visiems mūsų 
mieliems giminėms, draugams, pažįstamiems, bendradarbiams ir kli- 
jentams.

Linksmų šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 1994 METŲ mieliems 
4^- bičiuliams ir visiems tautiečiams linki

Laimingų šv. KALĖDŲ ir nuotaikingų NAUJŲJŲ METŲ linkime 
mūsų prieteliams ir artimiesiems.

Nijolė ir Irvis Vardavai, 
Jadvyga Vendovienė

Mielus ir brangius giminaičius, draugus ir pažįstamus Kalėdų Švenčių 
ir Naujųjų Metų proga nuoširdžiai sveikina ir daug laimės linki

Danutė ir Kęstutis Lynikai

Sveikiname visus draugus ir pažįstamus šv. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ 
METŲ proga, linkėdami tvirtos sveikatos, gerų ir šviesių gyvenimo 
dienų. ».

V. Jonušys su žmona

Sveikiname mielus prietelius, artimuosius ir gimines Kalėdų Švenčių 
proga ir linkime sėkmės 1994 metais!

Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų - 1994 - Metų linkime 
•musų draugams, bičiuliams ir pažįstamiems

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikinu draugus ir pažįstamus ir 
linkiu viso geriausio.

Sveikiname visus gimines, draugus ir pažįstamus Australijoje ir 
Lietuvoje šv. KALĖDŲ proga ir linkime sveikų ir laimingų NAUJŲJŲ 
METŲ.

Nuoširdžiai sveikiname draugus, pažįstamus ir bendradarbius Šv. 
Kalėdų proga, linkėdami laimės, geros sveikatos ir sėkmingų Naujųjų 
Metų. .. .

Marija ir Jonas Zin ton

Visiems Draugams, Prieteliams ir Pažįstamiems linkiu giedrių šv. 
Kalėdų ir sėkmingų Naujų-1994 - metų.

Elena Laurinaitienė

Visus mūsų gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai sveikiname su 
šv. Kalėdomis ir linkime tyro džiaugsmo, geros sveikatos ir sėkmės 
darbuose per visus ateinančius metus!

Visiems prieteliams, draugams bei pažįstamiems daug džiaugsmo 
linki Šv. Kalėdų proga, ir laimės bei sveikatos Naujuose Metuose,

F. M. Sodaiaai

Sveikinu su Šv. Kalėdom ir Naujais metais draugus, pažįstamus ir 
visus lietuvius linkėdamas viso geriausio.

Tegu Dievas jus visus laimina!
Su pagarba

Šv. Kalėdų proga širdingai sveikiname visus savo mielus pažįstamus 
ir linkime laimingų Naujųjų Metų.

Mielus bičiulius ir pažįstamus KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga sveikina ir 
viso geriausio NAUJIESIEMS METAMS linki

Danutė ir Stasys Skaruliai

Visus bičiulius ir pažįstamus’ sveikiname sulaukus šv. KALĖDŲ, 
linkėdami malonių švenčių ir laimingų NAUJŲJŲ 1994 METŲ.

Elena ir Izidorius Jonaičiai

Nuoširdžiai sveikiname KALĖDŲ švenčių ir NAUJŲJŲ METŲ proga 
visus musų draugus, prietelius ir tautiečius.

Širdingai sveikiname mielus giminaičius, draugus ir pažįstamus su šv. 
Kalėdom ir linkime daug gerovės ir sveikatos Naujuose Metuose.

Kardina Biveinienė
Gražina Srhick

Siunčiu nuoširdžiausius naujametinius sveikinimus mano giminėms 
Lietuvoje - brolienei Onai Stripeikienei, Algirdui, Jonui ir Stasiui Stri-

Mielus bičiulius, draugus ir pažįstamus sveikiname su KALĖDŲ 
ŠVENTĖMIS ir linkime daug laimės, sveikatos ir sėkmės NAUJUOSE 
1994 METUOSE.
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„MP“ INTERVIU SU GARBES KONSULU
“MP“ Neseniai per lietuvių kalbos 

valandėlę girdėjome Jūsų interviu su 
Gabrielių Žemkalniu. Man atrodo, kad 
“Mūsų Pastogės“ skaitytojams būtų 
įdomu paskaityti apie tai, ką Jūs sakėte 
per radio. Pirmiausia, kaip jau “Mūsų 
Pastogėje“ buvo rašyta, Jūs nežadėjote 
pasilikti konsulo pareigose po gruodžio 
1-mos dienos, gi dabar jau tai datai 
praėjus tas pareigas tebeeinate. Kodėl?

A.K. Kadangi Lietuva nenutraukia 
diplomatinių santykių su Australija, o 
nauji Lietuvos konsulatai dar vis 
neįsteigti, tad ir toliau tenka eiti konsulo 
pareigas. Jei savo nuostatos griežtai

LIETUVOS SAVAI 
TĖS APŽVALGA

Atkelta iš 3 psl.

džetui. Štai šiemet Užsienio reikalų 
ministerijos Vilniuje išlaikymas valsty
bei atseis 2.1 mln. litų. Lietuvos metiniai 
įnašai į tarptautines organizacijas suda
rys 7.3 mln. Lt. O diplomatinė tarnyba 
užsienyje kainuos 13.3 milijono litų, o tai 
sudaro beveik 60 proc. visų Užsienio 
reikalų ministerijos išlaidų. Kadangi tai 
mokesčių mokėtojų pinigai, visuomenė 
turi teisę žinoti, kam ir kaip jie skiriami, 
ar tos išlaidos valstybei apsimoka (cita
tos pabaiga).

Toliau “Lietuvos Rytas“ svarsto, kodėl 
užsienio tarnybos tokios brangios. Prie 
svarstym o prijungiami ir samprotavi
mai, kiek kaštuoja automobilis, jo drau
dimas ir šoferiavimas, “jei priklauso pa
gal pareigas“. Laikraštis baigia klau
simu, “ar atsiperka tie pinigai, kuriuos 
paėmusi iš varganos mokesčių mokėtojo 
kišenės valstybė išleidžia diplomatiniam 
atstovavimui?“

Skamba kaip nostalgija “seniems 
geriems laikams“, kai atstovai užsienyje 
“nieko nekainavo“, nes»valstybės nebu- 

. vo. O iš varganos žmonių kišenės Mask
va susirinkdavo viską, ko tik norėjo, 
įskaitant ir laisvę. Gi kelionės Sibiran 
nieko nekainavo.

Kodėl “Lietuvos Rytas“ neprisimena, 
kad Lietuvos ambasada Washingtone, 
vadovaujant S. Lozoraičiui, Lietuvai be
veik nieko nekainavo? Ar nevertėtų 
pastebėti, kad šis ambasadorius, at
stovaudamas Lietuvai svarbiausioje su- 
per-valstybėje, neturėjo savo automobi
lio, tad ir šoferio jam nereikėjo? Jo paties 
žodžiais, “man pigiau pasisamdyti limu
ziną, kai jo reikia. O miestan mudu su 
žmona ir autobusu nuvažiuoti galime“. 
Kodėl nepasimokyti iš tokios patirties ir 
iš vis kam tą ambasadą Washingtone 
reikėjo ardyti, be reikalo apšmeižiant jos 
vadovą?

Šia proga vertėtų pabrėžti, kad Lietu
vos atstovavimas Australijoje Lietuvai 
nekainavo nė vieno cento.

HIM

LIETUVOS KONSULATAI?
.Patikimomis žiniomis, Australijoje 

turėtų būti įsteigti nauji Lietuvos kon
sulatai ir paskirti nauji Lietuvos garbės 
konsulai. Tai turėtųįvyktineužilgo,laike 
sekančių kelių mėnesių.

. Spaudai paruošė Dr A. Kabaila, 
Canberra, 1993 m. gruodžio 14 d.

, Dr. Algis Kabaila

laikyčiausi ir nebeeičiau savo pareigų, 
susidarytų sunkumai po manęs bū
simiems Lietuvos konsulams. Gi jiems 
linkiu tik geros kloties.

“MP“ Turbūt neklystu sakydamas, 
kad esate Sąjūdžio ir dešiniųjų pažiūrų 
žmogus ir todėl esate ideologiniai 
priešingas dabartinei vyriausybei. Ar 
tai yra viena iš Jūsų atsisitatydinimo 
priežasčių?

A.K Jei reikėtų atsakyti tik “taip“ 
arba tik “ne“, tai atsakymas būtų taip. 
Betgi, tikrumoje padėtis daug komp- 
likuotesnė, tad reikėtų suglaustai 
paminėti visą mano atsistatydinimo eigą.

(1) Gegužės 3-čią dieną, tad prieš sep
tynis mėnesius įteikiau savo besąlyginį 
atsistatydinimą, kuriame pareiškiau:

Pageidaučiau, kad mano atsistatydi
nimas būtų priimtas galimai greičiau. 
Lietuvos atstovavimo Australijoje 
tęįjmumo užtikrinimui, iki šio atsistaty
dinimo priėmimo aš ir toliau eisiu kon
sulo pareigas, o mano vadovaujamas 
Lietuvos konsulatas Australijoje ir to
liau atliks konsulinius patarnavimus.

(citatos pabaiga)
Apie tai painformavau ALB narius ir 

ALB veiksnius. Iš Lietuvos URM 
paskambino man telefonu ir pranešė, 
kad mano atsistatydinimas svarstomas.

(2) Gegužės 14-tą dieną apie savo at
sistatydinimą pranešiau ir Australijos 
URM-ui — DFAT. (Department of For
eign Affairs & Trade).

(3) gegužės 25-tą gavau atsakymą, 
kuriame DFAT Protokolo viršininkas, 
ponas Basil Teasey, dėkoja už darbą ir 
tarp kitko sako:

Your appointment as Honorary Con
sul in October 1991 marked a significant 
step in the development of closer rela
tions between our countries. We believe 
Lithuania^ interests have been repre
sented with energy and integrity. Good 
lines of communication with the depart
ment of Foreign Affairs and Trade have 
been established.

(4) Rugpjūčio 20-tą, tad veik po 4-ių 
mėnesių po mano atsistatydinimo, gavau 
pirmą raštišką atsiliepimą iš Lietuvos 
URM, kuriame UR Ministras ponas 
Povilas Gylys sako:

“Lietuvą ir Australiją skiria dideli to
liai, tačiau šias šalis sieja abiejose pusėse 
gyvenančiųlietuviųnoras gyventi drauge 
ir suprasti vienas kitą... “

Idealu, kuomet tarpininku tarp Lie
tuvos ir lietuvių išeivijos gali tapti toks 
patriotas ir atsidavęs žmogus kaip Jūs. 
Lietuvoje labai vertinama Jūsų garbin
ga veikla, ir man labai gaila ir apmaudu, 

jog kartais įvyksta nesusipratimų, kurie 
temdo abipusius santykius....

Todėl, labai Jus gerbdamas, norėčiau 
asmeniškai paprašyti, kad Jūs ir toliau 
liktumėte Lietuvos Garbėskonsulo  poste 
visų lietuvių labui. Jeigu šis mano prašy
mas prieštarautų tolimesniems Jūsų 
planams, maloniai prašyčiau Jus likti 
Garbės konsulo poste nors laikinai.

(5) Tuoj pat atsakiau, būtent rupjūčio 
23-čią ir tarp kitko pareiškiau, kad

Jūsų išreikštas pageidavimas, kad aš 
palikčiau Garbės konsulo poste neside
rina su kai kuriais Jūsų vadovaujamos 
URM veiksmais...

Keista ir sunkiai suprantama vizų 
politika. Štai aš ir mano vaikai, turėdami 
Australijos pasus, galime be vizų važiuoti 
į Vokietiją, Belgiją, Olandiją, Estiją, bet 
į Lietuvą — ne. Tuo tarpu iš Kaza
chstano, Jakutijos ir kitų egzotiškų bu
vusios Tarybų Sąjungos šalių gyventojai 
gali važiuoti Lietuvon be vizų. Tiesa, 
girdėjau, kad įvažiavimo sąlygos iš NVS 
keisis - bet kodėl apie tai pirmiausia 
tenka sužinoti tik iš spaudos?...

Yra dar visa eilė kitų labai rimtų politi
nių priežasčių, dėl kurių yra tikrai ap
maudu ir kurios temdo abipusius san
tykius. ...

Noriu tik pažymėti viena, būtent, kad 
demokratinėje santvarkoje viena parti
ja niekad nepalieka visą laiką pozicijoje.

Tad partijos, kurios prisiima demokrat
inius principus, yra suinteresuotos, kad 
būtų padorūs santykiai tarpe pozicijos ir 
opozicijos, kad būtų pakankamai kitai 
pusei duodama progos pareikšti savo 
mintis per viešąsias priemones, per tel
evizijos ir radijo laidas. Kitos pusės 
varžyme Lietuvoje matau demokratijos 
stoką....

Lietuvos išeiviai, dažnai net ir save 
nuskriausdami, stengiasi remti artimu
osius Lietuvoje, humanitarinės pagal
bos siuntiniais ir kitais būdais. Stačiai 
klaiku, kai už humanitarinės pagalbos 
siuntinius uždedamas muitas. Iš vis, su 
nuostaba tenka pastebėti, kad daug tai- 
sykliųyra stačiai nukopijuotos nuo sovie
tinių, praktiškai tik “TSRS“ pakeičiant 
“LR“. Muitai už humanitarinės paramos 
siuntinius yra tipingas pavyzdys. Kaip 
paaiškinti Australijos lietuviams tokią 
Lietuvos vyriausybės elgseną?...

Apgailestauju, bet Lietuvos Konsulo 
Australijoje pareigose neketinu pasilik
ti...

Kad palengvinti Jums (įsteigti naujus 
Lietuvos konsulatus), sutinku pasilikti 
Lietuvos garbės konsulo pareigose iki 
šių metų gruodžio pirmos dienos.

(6) Praėjo dar fays mėnesiai, kol gavau 
antrą UR Ministro laišką, be jo parašo, 
atsiųstą faksu lapkričio 30-tą dieną. 
Ministras laiške tarp kitko sako

“Man visuomet malonu prisiminti, jog 
tolimojoje Australijoje gyvena tautiečiai, 
kurių garbinga veikla žinoma ir toli už 
šios šalies ribų. Todėl ir šiandien norėčiau 
pasidžiaugti, kad Jūsų didelė patirtis 
bei veikla, atstovaujant Lietuvą Garbės 
konsulo poste, yra vainikuojama visai 
tautai reikšmingais darbais ir sumany
mais.

Labai apgailestauju, kad Jūs 
nebegalėsite toliau tęsti šio garbingo ir 
reikalingo darbo. Tad leiskite iš visos 
širdies padėkoti Jums už visa, ką 
nuveikėte ir dar nuveiksite Lietuvos 
labui.

Kaip matote, mano atsistatydinime 
parodyta abipusės kantrybės, pasakyta 

šiek tiek karčios teisybės ir daug rami
nančių frazių.

“MP“ Ar Jūsų nuomone, yra būtina, 
kad valstybės atstovo ideologiniai įsi
tikinimai sutaptų su valdančiosios 
partįjos ideologįja?

A.K Manau, kad klausimas turėtų 
būti ne valdžios ir jos atstovo ideologijos 
sutapimo, o kiek dideli ir reikšmingi 
skirtumai tarpe valdžios ir jos atstovo 
ideologijos. Tad atsakymas gali būti tik 
sąlyginis — priklausantis nuo aplinky- . 
bių. Pavyzdžiui, jei būčiau gruzinas, pat- 
rijotas,jokiubūdunesutikčiauatstovauti 
Ševamadzės, su Rusijos pagalba, valdo
mai Gruzijai. Jei būtų 1938-ti metai ir 
būčiau senas italas, nesutikčiau at
stovauti ir Musolinio vadovaujamai 
fašistinei Italijai.

Šiuo metu man kyla rimtų abejonių, ar 
prasminga dabar atstovauti Lietuvai, 
todėl ir pasitraukiu iš šių pareigų.

“MP“ Iš ko turėjote didžiausią pa
sitenkinimą per dvejus metus dirbda
mas Lietuvos konsulato vadovu?

A.K. Iš galimybės kartais padėti 
žmonėms ir iš kai kurių jų susilaukti 
dėkingumo. Jų tarpe ne vien tik lietu
viai, bet ir anglų kilmės australai.

Pavyzdžiui, ne per seniausiai grįžo iš 
Lietuvos ponia Bailey-Smith, gyvenanti 
Newcastle. Tai vyresnio amžiaus mote
ris, kuriai prieš maždaug metus padėjau 
apiforminti dokumentus Jai siunčiant 
vaistų šalpos siuntinius Lietuvon, 
Kretingon, Kalkutos Motinos Teresės 
globojamiems vargdieniams. Tų Moti- 
nos Teresės vienuolių Kretingoje, pa
sirodo, yra keturios. Viena jų, būdama 
indų kilmės, pastebėjo panašumą tarpe 
indų sanskrito kalbos ir lietuvių kalbos. 
Ji panoro mokytis lietuviškai, bet 
neturėjo lietuvių kalbos vadovėlio ang
liškai kalbantiems. Mano žmona Vida, 
kuri buvo konsulato sekretorė ir dabar 
tebėra svarbiausia mano pagalbininkė, 
pasiuntė tai vienuolei lietuvių kalbos 
vadovėlį angliškai kalbantiems.

Ponia Bailey-Smith tuoj po sugrįžimo 
iš Lietuvos, paskambino man ir labai 
šiltai atsipliepė apie Lietuvą ir lietuvius. 
Ji sakėsi, kad ji buvo Lietuvoje paprašy
ta pasakyti man, kad, nežiūrint visų 
vargų, gyvenimas Lietuvoje gerėja.

Didelio pasitenkinimo davė ir daugu
mos Australijoje gyvenančių lietuvių 
nuoširdus mano darbo rėmimas. Už tai 
esu visiems labai dėkingas.

“MP“ Antra paskutinio klausimo 
pusė — o iš ko turėjote didžiausią 
nepasitenkinimą?

A.K Be abejo, didžiausias nepasiten
kinimas yra tai, kad Lietuva, taip 
sėkmingai taikingomis priemonėmis 
kovojusi už savo nepriklausomybę, da
bar pralošinėja viešosios nuomonės ir 
diplomatijos kovą. Apie tai rašiau jau 
savo anksčiau minėtame laiške Lietuvos 
Užsienio Reikalų Ministrui, tad čia vėl jį 
pacituosiu:

Lietuva diplomatijoje akivaizdžiai 
pralošinėja savo kaimynams. Gi diplo
matijoje maža valstybė gali atsilaikyti 
prieš didžiąsias,ypačjei turi tokius resur
sus, kuriuos turi Lietuva—būtent patri- 
jotiškai nusiteikusią išeiviją, kuri savo 
sutelktu intelektu toli pralenkia kai ku
riuos didžiuosius Lietuvos kaimynus, jų 
gausias išeivių bendruomenes. Tik rei
kia sudaryti sąlygas išeivijai toliau būti 
Lietuvos tikraisiais atstovais, tikraisiais 
ambasadoriais. Deja, neišvengiamai 
susidaro įspūdis, kad diplomatinis dar-

Nukelta į 6 psl.
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Sveikiname mielus draugus ir pažįstamus šventų Kalėdų proga ir

LirADudaiSai .

Kazimieras Butkus

Birutė ir Povilas Nagukvioai

ir geriausių 1994-jų metų.

Brangius draugus, bičiulius ir pažįstamus sveikiname šv. KALĖDŲ 
proga, linkime sveikatos, laimės ir sėkmės NAUJUOSE 1994 ME
TUOSE.

Mielus bičiulius, bendradarbius ir pažįstamus nuoširdžiausiai sveiki
name šv. KALĖDŲ proga ir linkime laimingųNAUJŲJŲ METŲ.

Fdna ir Albinas Gmiūnai

Visus mielus draugus, artimuosius ir pažįstamus sveikiname KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ proga ir linkime gražiausių ir sėkmingiausių NAUJŲJŲ 
METU- Gytis Danta su šeima,

Vincas Danta

mieliems draugams bei pažįstamiems linki

Gražių Kalėdų švenčių ir laimingų ateinančių Naujųjų Metų visiems 
linki

Jadvyga ir Alfes Vilūnai su šeima

Sveikiname su Šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais Metais gimines, 
bičiulius bei Lietuvos Konsulato pagalbininkus ir rėmėjus.

Algis ir Vida Kabailai

Sveikinu su Šventom Kalėdom ir Naujais Metais visus draugus, 
pažįstamus, linkėdamas daug džiaugsmo ir laimės

Pranas Žitkauskas (Gosfordas)

Gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname su šv. KALĖDOMIS ir 
linkime laimės bei sėkmės gyvenimo keliuose per 1994 METUS.

LVK S-gos “RAMOVE“ Melboumo Skyriaus Valdybai ir nariams, DLK 
Vytenio Šaulių Kuopos Valdybai ir nariams, “TALKOS“ ir “MŪSŲ 
PASTOGES“ darbuotojams sveikinimai iš Lietuvos su artėjančiomis 
šreniėmis. aUp&]s

Mielus savo draugus ir pažįstamus sveikiname ŠVENTŲ KALĖDŲ 
proga ir linkime laimingųl994 METŲ.

ŠVENTŲ KALĖDŲ proga geros sėkmės, sveikatos ir laimingų 1994 
METŲ linkiu visiems!

Su šv. KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS 1994 METAIS sveikiname • 
gimines ir pažįstamus.

“MP“ INTERVIU SU GARBES KONSULU
Atkelta iš 5 psl.

bas Lietuvoje yra laikomas tam tikru 
pramogavimu, geriausiu atveju, pa
sikalbėjimu.

“MP“ Kokie Jūsų ateities planai?
A K Savo artimiausios ateities bend

ruomeninę veiklą ribosiu tik “Lietuvos 
Aido“ platinimu. Kaip jau rašiau, šį di
enraštį dar galima užsiprenumeruoti už 
100 australiškų dolerių metams, įskai
tant ir oro paštą. Šia proga, kviečiu se
nus prenumeratorius atnaujinti prenu
meratą ir naujus prenumeratorius

užsisakyti atsiunčiant čekius ar pašto 
perlaidas sekančiu adresu: Dr A. Kabai- 
la, P.O. Box 279, Jamison Centre, ACT 
2614. “Lietuvos Aidą“ remiu todėl, kad 
tai vienintelis Lietuvos dienraštis, niekad 
nerėmęs ir dabar neremiąs kairiųjų poli
tikos. O mums, Australijos lietuviams, 
skaudžiai nuo komunistų ir kairiųjų 
kolaborantų nukentėjusiems, visai tin
ka pasidomėti Lietuvos dešiniuosius 
remiančia spauda ir j ą paremti bent savo 
prenumeratomis.

“MP“ Ačiū už pokalbį.

Mieliems draugams ir pažįstamiems linkime šv. KALĖDŲ džiaugsmo

Visus gimines, bičiulius ir pažįstamus sveikiname šv. KALĖDOSE ir 
NAUJUOSE METUOSE, linkėdami visiems daug šventinės nuotaikos, 
sveikatos ir visokeriopos sėkmės.

Tamara ir Benius Vingiliai,

Džiaugsmingų šv. KALĖDŲ ir laimingų bei šviesių NAUJŲJŲ METŲ 
nuoširdžiai linkiu mieliems draugams, bendradarbiams ir pažįstamiems.

Vytautas Patašius

Bičiulius ir pažįstamus sveikiname su šv. KALĖDOMIS ir linkime 
laimingų NAUJŲ 1994 METŲ.

Šv. Kalėdų ir 1944 Metų proga mūsų artimiesiems draugams ir. 
pažįstamiems, kuriam pasaulio kampe begyventų, linkime sveikatos, 
šventinio džiaugsmo ir laimės.

Visiems draugams ir pažįstamiems linkime linksmų Kalėdų Švenčių 
ir laimingų Naujų Metų! *1!1 i< t ■ • *

Aldona, Audrius, Adelė ir Petras Baltrūnai

Sveikiname visus gimines, bičiulius bei pažįstamus čia Australijoje, 
Lietuvoj bei kituose kraštuose, linkėdami geros sveikatos, džiaugsmo ir 
gražių dienų šv. Kalėdų proga. Laimingų Naujų-1944 - Metų— telydi jus 
visus svąjonių išsipildymas! Ramintą Iffllaiy ir Retas Emai,

Viltis Bružienė

Gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname Kalėdų švenčių ir Naujųjų 
Metų proga, linkėdami viso geriausio!

Onutė ir Juozas Maksvyčiai,
Izabelė Danskevioenė

Sveikiname visus draugus, bičiulius ir pažįstamus su šv. KALĖDOMIS

MMa, Vytautas ir Ričardas 
Bukevioai

Sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus su šv. KALĖDOMIS ir 
linkime sveikų, laimingų ir džiugių NAUJŲJŲ METŲ.

Vida ir Liuką Petrauskai

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname visus mūsų 
prietelius ir gimines.

Gražių KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ visiems 
savo draugams ir pažįstamiems linki
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^SPORTAS
43-ji SPORTO ŠVENTĖ 

MELBOURNE 1993

Kalėdų švenčių proga sveikiname visus Australijos lietuvių sporto 
klubus, nepavargstančius jų darbuotojus ir visus sportininkus, daly
vaujančius 43-je sporto šventėje Melbourne. Naujieji Metai tegul 
būna jums visiems laimingi, pilni sėkmės ir atneša gražių laimėjimų 
ne tik asmeniniame, bet ir sportiniame gyvenime.

Australijos Lietuvių Fizinio Auklėjimo Sąjungos Valdyba: 
A Laukaitis, N. Wallis, P. Andriejūnas.

SEKMADIENIS 26 d.

PIRMADIENIS 27d.

ANTRADIENIS 28 d.

TREČIADIENIS 29 d.

KETVIRTADIENIS 30 d.

11.00 - 3.00

9.00 am

11.00 am

12.00 pm

2.00 pm

7.00 pm

9.00 am

10.00 am

9.00 am

10.00 am
1.00 pm

7.30 am

9.00 am
7.00 pm

REGISTRACIJA (Lietuvių namuose)
'tžį: • ; į- ’
SPORTO KLUBŲ ATSTOVŲ INFOR
MACINIS SUSIRINKIMAS (Lietuvių 
Namuose).
sporto Šventes atidarymo 
PAMALDOS (Šv. Marijos bažnyčia, Cnr. 
Howard &VictoriaSts,WestMelboume). 
LIETUVIŲ KLUBAS ATIDARYTAS 
PIETUMS.
SPORTO ŠVENTES ATIDARYMAS (Al
bert Parke).
SUSIPAŽINIMO VAKARONE ($10 - 
suaugusiems, $ 5 - vaikams, žemiau 12 
metų, įskaitant maistą) “95th & Queen 
Bistro“, 95 Queen St, Melbourne.

STALO TENISAS (Princes Table Tennis 
Centre, 1068-1074 Dandenong Rd, Carn
egie),
KREPŠINIS (Albert Parke),
SPORTO KLUBŲ ATSTOVŲ SUSI
RINKIMAS (Albert Parke).

PLAUKIMAS (Footscray Indoor Swim
ming Pool, 64 Buckley St, Footscray), 
KREPŠINIS (Albert Parke),
LAUKO TENISAS (Footscray Universi
ty of Technology),
BILIARDAS (Lietuvių Namuose), 
TINKLINIS (Footscray University of 
Technology).

GOLFAS (Eastern Golf Club, Doncaster 
Rd., Doncaster),
KREPŠINIS (Albert Parke),
TEN PIN BOWLING (Foostcray Bowl, 
23 Irving St^Footscray).

ŠACHMATAI
Kiekvienais metais Sydney lietuvių 

klubo šachmatų žaidėjai rengia viešą 
šachmatų turnyrą dėl Lietuvos did
meistrio VI. M i k ė n o preinamosios 
taurės.

Šachmatų klubo pirm. Vincas Augustinavičius ir Jolita Bumeikytė įteikia 
taurę turnyrą laimėjusiam J. Bolens. Nuotrauka A Bumeikio

Š. m. (1993) žaidėjų tarpe be lietuvių ir 
australų matėsi Estijos, Jugoslavijos, 
Lebanono. Graikijos emigrantai.

Turnyrą laimėjo Jugoslavijos emi
grantas J. BOLENS. Jam V. Mikėno 
vardo taurę ir $300,- įteikė lietuvaitė 
Jolita Bumeikytė (lietuvių šachmatų 
klubo steigėjo P. Grosso anūkė), padeda
ma šachmatų klubo pirmininko, Vinco 

Augustinavičiaus.
Antrą vietą $200,-gavo lebanietis T. 

ABOUCHAAYA Trečią - $100,- graikų 
tautybės F. TEFANIS.

Lietuvis Jonas JENCIUS savo grupėj 
(1500 vertinimo taškų) laimėjo pirmą 
vietą ir buvo pagerbtas gražia išgra

viruota taurele. Po dovanų įteikimo da
lyviai žaidė Žaibo Turnyrą. Laimėjo fili
pinietis Raul Samar.

Gaila - labiau prityrę šachmatininkai 
lietuviai nedalyvavo dėl įvairių as
meniškų ar visuomeniniųpriežasčių,  taip 
pat nesimatė lietuvių jaunimo.

Turnyrą sėkmingai pravedė šachmatų 
klubo sekretorius S. RIMKUS.

S. Rimkus

PENKTADIENIS 31 d. 7.30 am
9.00 am
3.00 pm

GOLFAS (Eastern Golf Club), 
KREPŠINIS (Albert Parke), 
ŠVENTES UŽDARYMAS (Albert Parke).

8.00 pm NAUJŲJŲ METŲ BALIUS (Lietuvių 
Namuose).

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SPORTO KLUBŲ ATSTOVŲ
SUSIRINKIMO,

ĮVYKSIANČIO MELBOURNE, 43-SIOS SPORTO ŠVENTES 
METU-28.12.93

Šeštadienis i d. 12.00 pm ATSISVEIKINIMO IEŠMINE (Banksia 
Park, Porter St, Bulleen).

ML.SK. “VARPAS“ VALDYBA 
į ’ • •

Sveikinu visus artimuosius, draugus ir pažįstamus šv. KALĖDŲ ir 
NAUJŲJŲ METŲ proga, linkiu visiems linksmų švenčių, laimingų ir 
šviesių naujųjų metų.

DIENOTVARKĖ

Antanas laukaitis 

?****^^

Linksmų, džiugių Kalėdų švenčių ir laimingų, sveikų Naujųjų Metų 
visiems giminėms, bičiuliams ir pažįstamiems linki

Giedrių šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų- 1994-jų- Metų giminėms, 
•draugams, pažįstamiems ir klientams nuoširdžiai linki

Irena ir Romas Kalėdos

PADĖKA
Širdingai dėkojauž aukas metinio kon

certo metus
p. Onai Grosienei $ 100.00,
P. Valerijai Stanevičienei $ 100.00,

Ponams Elytei ir Pranui Nagiams $ 
40,00,

B. Žalys $ 20.00,
A Kramilius $ 20.00 •

Sydnėjaus Liet Choras “Daina“
Valdyba

1. Suvažiavimo atidarymas. Mirusio ALFAS Garbės Nario, A 
Baltrūno, pagerbimas.

2. Suvažiavimo dienotvarkės tvirtinimas.
3. Praėjusio suvažiavimo protokolo skaitymas ir tvirtinimas.
4. ALFAS pirmininko pranešimas.
5. ALFAS iždininko pranešimas.
6. Revizijos komisijos pranešimas.
7. Sporto klubų ir kitų sportinių vienetųl993 metų veiklos praneši

mas. •
8. Diskusijos dėl pranešimų.
9. Hobarto Sporto šventės pakeitimo reikalai.

10.1995 metų Pasaulio lietuvių sporto žaidynės Lietuvoj.
11. Naujos ALFAS valdybos rinkimai.
12. ALFAS Garbės nario rinkimai.
13.1995 metų mūsų Sporto šventės vietovės nustatymas.
14. Baltų šventės reikalai.
15. Klausimai ir sumanymai.
16. Susirinkimo uždarymas.
Dienotvarkė, pagal atstovų pasiūlymus, gali būti papildyta ar pakeis

ta.
ALFAS Valdyba.
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Brėkštant pirmai švenčių žarai, sveikiname visus mielus draugus ir 
pažįstamus su Šventomis Kalėdomis ir linkime sveikatos ir geros kloties 
Naujųjų - 1994-jų - Metų proga.

Pr. ir M Sakalauskai

Džiaugsmingų Šv. Kalėdų ir laimingų 1994-jų metų visiems sody- 
biečiams, bičiuliams ir pažįstamiems linki

Ona Ranžienė, BEM

Sveikiname visus gimines, draugus ir pažįstamus su šv. Kalėdų ir N. 
Metų šventėmis.

Linkime sveikatos, sėkmės, malonių ir šviesių dienų jūsų gyvenimo 
keto* Elena ir Viktoras Baltučiai,

Adelaidė, Kalėdos

t
Sveikiname visus draugus ir pažįstamus šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ 

METŲ proga, linkime geros sveikatos, laimės ir sėkmės namie ir dar- 
buose- Bronė ir Vincas Kondrackai

o 4? 4? 4?4?4?4?4?4? 4?4?4?4?4?4?4?4?4?4?4?^
Linksmų KALĖDŲ švenčių, laimingų ir sveikų NAUJŲJŲ METŲ * 

visiems giminėms ir draugams linki
Jūratė ir Aleksandras Troškai

Sveikindami KALĖDŲ šventės sulaukus, NAUJIESIEMS METAMS 
linkime, kad mūsų širdyse neužgestų atsiekimų ir vilties liepsna. 

Danutė ir Gabrielius Žemkalniai

Džiaugsmingų šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 1994 metų linkime 
visiems draugams ir pažįstamiems užjūriuose ir Australijoje.

|A Rūta ir Vincas Augustinaviaai '

įpipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip^ # n
Brangius draugus, artimuosius ir pažįstamus sveikiname su šv. 

KALĖDOMIS ir linkime laimingų NAUJŲJŲ METŲ. '
M. Labutienė

D., D. ir A Eteri

Sveikinu mielus draugus, gimines ir pažįstamus šv. KALĖDŲ proga. 
Telydi jus sėkmė ir džiaugsmas NAUJUOSE METUOSE.

PnHinpn šeima

Ipipipipip^ipipipipipipipipipipipipipipipipipipip^pt *
Sveikiname visus artimuosius, draugus ir pažįstamus su šv. 

KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS METAIS, linkime sveikatos, laimės, sf 
sėkmės visuose jūsų darbuose ir siekiuose.

Juta ir Viktoras Šiferiai
tipipipipip^ipipipipipipipipipip^ipipipipip^ipip^

Mielus bičiulius, draugus, bendradarbius ir pažįstamus sveikiname 
šv. KALĖDŲ proga ir linkime sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ.

Danutė ir Jurgis Karpaviciai

t?4?4?4?4,4c,4?4?4‘4?4?4?4?4?4?4,4?4?4?4^4,4,4?4?4?4?4
Sveikiname visus gimines, bičiulius ir pažįstamus šv. KALĖDŲ šventėse 

ir linkime laimės bei sėkmės NAUJUOSE METUOSE.
CoKŠamairO-Osiniate

i?4?4?4?4?4?4?4,4?4?4?4^4?4?4?4?4?4?4?4?4?4?4*4,4^
Giminėms, draugams ir visiems lietuviams linkime linksmų šv. 

KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ!
Matilda Gečiauskienė,

Ona Grušienė,
Dalia, Algimantas, Vilija, Arūnas ir Jolita Burnakiai

*4? 4? 4? *4? 4»*4»* '4-* 4* *4? 44*1 4? 4 4? 4 4 4 4 4? 4 4 4 4? 4? 4

Visiems savo draugams, klientams ir pažįstamiems linkiu linksmų šv. 
KALĖDŲ ir sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ.

Viktoras Martišius, Canberra .
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Nuo lėkštelių iki Tasmanijos velnių

Jolanta ir Jurgis Janavičiai prie naujo stiliaus Jolantos darbų - keramikinių 
Tasmanijos velnių. R. Baltušytės nuotrauka.

j Kažin ar kievienam patiktų, kad per 
pusantro savaitgalio per jo namus perei
tų daugiau kaip šimtas žmonių, atidžiai 
viską apžiūrėtų ir labiau patikusius daik
tus išsineštų. Bet keramikė Jolanta ir 
dailininkas Jurgis Janavičiai buvo labai 
patenkinti nenutrūkstančiu žmonių 
sriautu jų namuose gruodžio 4,11 ir 12 
cL.d. Daugumai atėjūnų jie patys piešti- 
niais pakvietimais pranešė apie Šiau
riniame Manlyje namuose - studijoje or
ganizuojamą parodą-pardavimą, o kitus 
priviliojo skelbimai gatvėje ir vietiniame 
laikraštyje.

Jolanta viduje ir lauke išstatė 3Q0 
darbų - vazų, dekoratyvinių plokščių, 
puodelių, lėkščių, dubenų, skambančių 
kaip porcelianas, nes ir išdegintų 1285 
laipsnių karštyje. Žemesnėje tem
peratūroje „užgrūdintos“ sodo skulp
tūros, vaizduojančios populiariuosius 
Australijos gyvūnus - koalas, vomba-

tus, Tasmanijos velnius, taip pat 
dekoratyvinės plokštės su Afrikos gyvū
nija, kurios Jolanta prisižiūrėjo mėnesio 
kelionėje po Botsvaną. Galima buvo įsi
gyti ir piešinių su žirafomis, drambliais 
ir raganosiais...

Jurgio tapyboje paskiausi šios dai
lininkų šeimos gyvenimo nuotykiai dar 
neatsispindėjo. Parodoje-pardavime jis 
išstatė 42 paveikslus, kuriuos jis pats 
vadina australiško gyvenimo vaizdais.

Skirtingai nuo panašios parodos 
surengtos prieš dvejis metus, šiemet 
Janavičius aplankė ir jų kūrinių dau
giausia nupirko true blue aussies.

Dabar energingieji menininkai ren
giasi individualioms parodoms, o Jurgis 
dar žada siūlyti savo paveikslą į NSW 
meno galerijos garsiąją Archibald,,. 
Wynne ir Sulman bienalę..

Rita Baltušytė

J. Janavičienės nuotrauka.

|?4?4?4?4?4?4?4?4?4?4?4?4?4?4?4?4?4?4?4?4?4?4?4?4?4tt|?4?4?'4?4?
Šv. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname visus mūsų 

gimines, draugus ir pažįstamus, linkime sėkmės, tyro džiaugsmo ir geros

Sveikinu visus gimines, draugus ir prietelius Lietuvoje ir Australijoje 
ir linkiu džiaugsmingų Šv. Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų,
geros sveikatos, ramybės, Aukščiausiojo palaimos.

Elena Eskirfanė ir šeima

Kristaus gimimo šventė teatneša meilės, sveikatos, džiaugsmo visiems 
mano draugams ir pažįstamiems Brisbanėje, Auksiniame pajūryje, 
Sydnėjuje, Melburne, Adelaidėje, Perthe — ateinančiais — 1994 — 
metais Dievo palaimos visiems linki y g q

Šv. KALĖDŲ proga sveikiname mūsų gimines, draugus ir bendradar
bius, linkėdami tyro džiaugsmo ir sveikatos. Tegul Apvaizda laimina 
-visus geruosius žmones NAUJUOSE METUOSE.

Tėtntė ir Antanas Kramitiai
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Močiute širdele, išleidai dukrelę
Taip norėjosi uždainuoti šią tradicinę 

vestuvių dainą Betinos Migutės ir Petro 
Kapočių vestuvėse, kurias atšventėme 
gruodžio 12 d. bet kai jaunieji sukūrė 
hetuvišką šeimą, tai gal ir nereikėjo 
graudinti mamų būtinomis dainomis.

Jungtuvių apeigas atliko kun. Povilas 
Martūzas Watsons Bay Australijos 
Laivyno bazės koplyčioje, kuri stovi ant 
tvirtos uolos prie vandenyno kranto. Šia 
koplyčia, su mažomis išimtimis, nau
dojasi tik laivyno personalas, bet Migų 
šeima turi gerą pažįstamą laivyno ka
rininką Rimą Dičiūną, RAN, tai jo dėka 
ir buvo gauta ši koplyčia hetuviškoms 
vedyboms. Maža koplyčia stovi kaip uola, 
betišjos išėjus laukan reikialabai saugoti 
skrybėles ir nesavus plaukus, kad jų 
nepasigrobtų stiprus vandenyno vėjas.

Jaunąją Betiną visame jaunamartės 
grožyje atlydėjo jos tėvelis Akus Migus. 
Pamergės, Monika Migus, Dana Staitis, 
Keirin Gleeson ir pabrohai Michaelis 
Šepokas, Andrius Vingūis, Rob Eismon- 
tas ir mažylis (pažas) Daniebus Šepokas. ■ 
Jungtuvių metu giedojo jaunas operos 
solistas- tenoras Michael Martin.

Vedybų apeigos ir pamokslas vyko 
anglų kalba. Po kun. Martūzo taikhų 
žodžių apie meilę, subyrėjo į gabalus 
jaunojo kėdė. Tai tarsi įspėjimas, kad 
vedybiniame gyvenime gah būti pan
ašių nelaimių, po kurių reikės keltis ir 
taisyti pasitaikiusius lūžius vedybiniame 
gyvenime. Mišių skaitymus atliko iš eilės 
pamergės ir pabrohai.

Vestuvinė puota vyko karališko sti- 
haus Ramada International viešbutyje, 
Bondi Beach Tai vienas iš puošniausių 
Austrahjos viešbučių tinklo, priklausąs 
Hong Kongo bendrovei. Į vaišes palinkėti 
jauniesiems laimingo gyvenimo atsi
lankė 130 svečių. Juos su tradicine duo
na ir druska sutiko, tėvehai Alis ir Rena
ta Migai, Onutė ir Algis Kapočiai. Vaišių

Jaunieji - Betina Migutė ir Petras 
Kapočiai. Nuotrauka A. Kramihaus.

riaus. Visos kalbos buvo angbškai, išsky
rus Abu Migų. Jauniesiems buvo sugie
dota Ilgiausių metų betuviškai. Nors 
buvo pakankamai dainininkų, bet 
kažkodėl tokioje puošnioje vietoje nie
kas neišdrįso uždainuoti betuviškai. 
Svečius aptarnavo visa gvardija pa
davėjų. Iš pradžių svečius vaišino aus
trališkais patiekalais ir gėrimais, bet 
vėbau ant stalų pasirodė betuviška deg
tinė, krupnikas ir pyragai.

Jaunieji, abu susipratę jauni hetuviai. 
Petras buvęs vedėju Lietuvių klube, at
stovavo Austrahjos betuvių krepšinio 
rinktinę Lietuvos olimpiadoje. Duoną 
dabar užsidirba kaip manageris golfo 
klube. Jaunoji Betina pnynus gibas pėdas 
btuanistiniuose kursuose, skautiškoje 
veikloje, tautinių šokių grupėse, sporte 
ir kur tik buvo reikalinga jauna ranka 
betuvių bendruomenėje. Duoną Betina 

pokylį pravedė Tomas Pubinen ir vyriau-1 pelnosiMazdos automobibųfirmoje, kaip 
sias pabrolys Michael Šepokas. Buvo 
gauta daug sveikinimų iš Lietuvos ir 
Austrahjos, Tėvų vardu jaunuosius Beti- 
ną ir Petrą sveikino Alis Migus, įdomiai 
atidengdamas jų pažinties pirmuosius 
žingsnius, kurie ir atvedė juos prie alto-

firmos atstovė. Betina turi humanitari
nių mokslų diplomą. Po gražių linkėjimų 
ir vaišių jaunieji povestuvinei kelionei 
išskrido į Fiji salas. Daug laimės ir 
saulėtų dienų jaunai lietuviškai šeimai.

akras.

Kariuomenės 75-metis Canberroie.
Minėjimas pradėtas pamaldomis St. 115 karius’ Partizanus ir komunizmo au- 

Maiys bažnyčioje Braddon‘e. Už žuvusi- kas Pamaldas laikė australų kunigas

Australuos laivyno karininkas R. Dičiūnas uždega aukurą. Šaba jo šio 
paminklo projekto iniciatorius ir statytojas Feliksas Borumas - skyriaus 
ramoyęna?».' ąvavav'Vn v

KALĖDINĖM mintim besidalant
Australijos didmiestis.
Nuolatinis ūžesys sumaišytas su de

galų dūmais.
Karščiu virpa oras.
Sunku kvėpuoti.
Visi kebai pilni automobilių.

Peter Miller. Jis savo pamoksle paminėjo, 
kad lietuvių kariai 1918 m., nors ir 
būdami neskaitlingi, savo ryžtu iškovojo 
Lietuvai laisvę. Jis taip pat paminėjo, 
kad prieš keletą metų televizijoje matęs 
Lietuvos žmonių kovą dėl laisvės ir 
stebėjosi jų tvirtu pasiryžimu. Pamal
dose dalyvavo svečias, Rimas Dičiūnas, 
Australijos laivyno karininkas

1 vai. p. p., susirinkus tautiečiams 
sodelyje prie paminklo, Canberros 
“Ramovės“ skyriaus pirmininkas, L. 
Budzinauskas, pakvietė Rimą Dičiūną 
uždegti paminklo viršuje įtaisytą auku
rą. Suliepsnojus ugniai, savo šaunioje 
karininko uniformoje R. Dičiūnas ati
davė karišką pagarbą žuvusioms už Lie
tuvos laisvę. Tai pirmas atvejis Canber- 
roje, kad svetimos kariuomenės kariškis 
- lietuvis pagerbia žuvusius Lietuvos 
karius. Ir, neabejoju, ne tik veteranai, 
bet ir visi kiti jautė pagarbą ir pasi
didžiavimą šiuo, antrosios kartos, jau
nuoliu. Tiesiog iš širdies gilumos veržiasi 
žodžiai: “Kad tokių būtų daugiau!“ 
Pažvelgus į minią, galėjai ant vienos 
rankos pirštų suskaityti Rimo kartos 
jaunuolius, kurie atsilankė į šį svarbų 
minėjimą, o kur visi kiti? Aukurui de
gant, įnešamos Tautinė, Ramovės, spor
to klubo “Vilkas“ ir Australijos vėliavos. 
R. Glaubertas ir B. Sumila nešė ąžuolo 
lapų vainiką, perrištą trispalve juostele. 
“Ramovės“ skyriaus pirmininkas pa
prašė dalyvius tylos minute pagerbti pir
mosios ir antrosios nepriklausomybės 
aukas. Canberros Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkė, Jūratė Grigonytė 
savo žodyje prie paminklo paminėjo, kad 
įvyko sutapimas, nes ir australai po 75 
metų atvežė I pasaulinio karo nežinomo 
kareivio palaikus į Australiją, o lietuviai 
mini 75 metų kariuomenės įkūrimo su
kaktį ir drauge to karo aukas.

Įnešus vėliavas į salę, minėjimas tęsėsi 
toliau.

Pirmininkas L. Budzinauskas savo 
įvade trumpai paminėjo šios šventės 
prasmę ir prašė pagerbti mirusį “Ra
movės“ skyriaus valdybos narį, Vaclovą 
Šimkų, tylos minute. Perskaityta Lietu
vos Respublikos konsulo Dr. A. Kabailos 
laiškas Canberros “Ramovės“ skyriaus 
pirmininkui. Dr. A. Kabaila apgailesta
vo, kad dėl susidėjusių aplinkybių 
minėjime negalįs dalyvauti, bet prašė 
perduoti jo sveikinimus šio minėjimo 
dalyviams. Savo laiške jis sakė: “Lietuva 
nebūtų nei kelių metų išsilaikiusi ne
priklausoma valstybe,  jei nebūtų turėjusi 
gerai paruoštos ir ginkluotos 
kariuomenės.“

Svečias R. Dičiūnas savo paskaitoje 
detaliai pateikė ateities Lietuvos laivyno 
Baltijos jūroje strategijos ir perspektyvų 
analizę.

Paskaita savo turiniu buvo skirtinga 
nuo anksčiau girdėtų, kas sudomino 
klausytojus. “Ramovės“ skyriaus valdy
ba dėkoja svečiui už paskaitą. Sugie- 

- dojus himną, oficialioji dalis buvo 
užbaigta. Sodelyje jau čirškėjo ramovėnų 
kepti kepsniai ir dešrelės ir jų kvapas

Žmonės skuba, bėga lyg gaisro vejami. 
Krautuvėse spūstis ir žvangučių mu

zika, skelbianti artėjančias Kalėdas.
Rankose ryšuliai - dovanos ar

timiesiems ir sau.
Laikraščiai pilni skelbimų, kviečiančių 

pasinaudoti atpigintomis prekėmis.
Skaičiuojamos dienos iki Kalėdų. 

Paskubėkite!
Didesnėse krautuvėse Kalėdų seneliai 

pasisodinę vaikus ant kelių, klausia ką 
norėtų dovanų?

Visur kabo ilgi kaspinai. Auksiniai, 
sidabriniai. Varpeliai, Kalėdų senelių 
popierinės galvos, papuoštos didelėmis 
kepurėmis, darbovietėse, įstaigose išties
ti kalėdiniai papuošimai, organizuoja
mos pietų išvykos į restoranus, užeigas 
ir viešbučius.

Visur kamšatis, garsios kalbos, juokas 
ir rėkavimai.

Su vis augančia spūstimi, automobilių 
tvenktimi kebuose, garsėja radijo ir tele
vizijos raginimai apsipirkti.

Liejasi artėjančių Kalėdų sriautas.
Vaizdų ir garsų pynėje nesigirdi 

giesmės, neminimas ATEINANTIS.
Staiga viskas nutyla... Kalėdų rytas!

*

Pro laiko ūkanas grįžta lietuviškų 
Kalėdų vaizdai. Kūčių rytas. Virtuvėje 
sukasi mama ir seserys. Kvepia įvairiais 
kvapais. Vakare ant šienu padengto sta
lo dvylika valgių. Visi susėdame. Brolis 
ir sesuo grįžo iš tolimo miesto. Tėvas 
sėda gale stalo. Sunkia nuo darbo ranka 
persižegnoja. Žegnojamės visi. Balta 
plotkelė lūžta, keliaudama aplink stalą. 
Valgome pamažu, ragaudami kiekvieno 
patiekalo po truputį. Kūčių vakarienė 
baigiasi. Traukiame iš po staltiesės 
šiaudus. Trumpi ir ilgi... Šypsenos vei
duose.

Už lango tamsi naktis. Užkloti balta 
marška laukai ir medžiai. Anksti iš ryto 
skubame į bernelių mišias. Dar tamsu, 
bet vieškeliu juoduoja slenkančios rogės 
ir pėsčiųjų siluetai.

Bažnyčia pilna. Mišios ilgos. Graudžia 
vargonai ir giesmės skelbdamos Kris
taus gimimą.

Kalėdų pusryčiai. Visi susėdame prie 
stalo, bet akys krypsta į kampe stovinčią 
eglutę, blizgančią popierėliais, saldai
niais ir spalvotomis žvakutėmis.

Baigę pusryčius visi susiburiame prie 
eglutės. Tėvas uždega žvakutes. Žva
kučių šviesoje mirguliuoja mūsų veidai. 
Šventa rimtis viešpatauja žvakučių apšv
iestame kambaryje.

Visą šeimą jungia kalėdinė nuotaika.
Tyla. Susikaupusi ir rami. Ramu 

širdyje ir sieloje.
Kalėdos atėjo į žemę, atnešdamos 

LAUKTĄJĮ.
It.

dilgino nosis, o stikluose putojo klubo 
alutis.

Taip sostinės tautiečiai paminėjo 
ramovėnų suruoštą kariuomenės 75- 
mečio šventę, tik minėjime galėjo būti 
žymiai daugiau jaunimo.
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Padėka 
kiekvienam, 

kuris pasiliko 
su mumis

Mes norime padėkoti visiems, kurie pasiliko su Ifelecom.

Tad nuo gruodžio 27 iki gruodžio 30, imtinai, mes per pusę sumažinsime 
normalios minutės kainą Telecom 0011 -- tarptautiniams 
pasikalbėjimams iš namų ir daugumai verslinių patarnavimų.

Mes ir toliau dėsime pastangas, kad dar pagerinti savo patarnavimų 
kokybę ir įvairumą ir kad sumažinti savo kainas, c

Tiems iš jūsų, kurie perėjo pas mūsų varžovą, mes duodame tą patį 
pažadą. L,

■ - ...... - - r.

Tblecom visada bus čia pat parūpinti geriausius patarnavimus 
varžydamiesi jus sugrąžinti.

\
Jei galime jums bet kuo pasitarnauti, prašome skambinti neapmoka

mu telefonu 1800 626 008. t±elecom
AU ATHALIA

® J A U K I A A V ST R A L I J A c

Metai pralėkė kaip vėjas ir štai mes, mieli 
skaitytojai, vėl prieš Jus, su paskutiniu šių 
metų “Mūsų Pastogės“ numeriu.

Ir šiemet stengėmės Jus informuoti apie 
Australijos lietuvių telkinių kultūrinį-visuo- 
meninį gyvenimą, bandėme duoti žinių 
atsikūrusios Tėvynės reikalais. Davėme ir 
šiek tiek pasiskaitymų kultūrinėmis- 
literatūrinėmis temomis...

Pačioje redakcijoje dirba tik du asmenys - 
tekstų rinkėja ir redaktorius.

Žinoma, to viso darbo neatliktume, tų visų 
straipsnių neparašytume, jei ne mūsų mie
lieji spaudos bendradarbiai. O jų daug -
kiekvienoje Australijos valstijoje jų po būrį. 
Vis daugėja korespondentų iš Tėvynės. Deja, 
nevisuomet galime jų straipsnius ar kūrybą 
patalpinti - trūksta vietos (pirmenybė teikia
ma Australijos lietuvių reikalams - juk tai

Vytautas Doniela, Anskis Reisgys, Gabri
elius Žemkalnis ir dr. Saulius Varnas. Tai jų 
dėka kas savaitę skaitytojai gauna išsamias 
(ir - palyginti - pačias naujausias) žinias iš 
gimtojo krašto. Sporto skyriui žinias teikia 
Antanas Laukaitis, talkinamas kelių kitų 
sporto entuziastų. Meno klausimais “M. P.“ 
informuoja darbščioji dr. Genovaitė Kazokie- 
nė; filosofinio turinio raštais - nesenstantis 
dr. Aleksandras Mauragis; bendruo
meninėmis temomis - Viktoras Baltutis; 
Sydnėjaus lietuvių gyvenimą aprašo An
tanas Kramilius; literatūros klausimais ir 
savo kūryba talkina nenuilstantis poetas 
Juozas Almis Jūragis, poetės Lidija Šim- 
kutė-Pocienė, Aldona Prižgintaitė ir rašyto
ja Agnė Lukšytė-Meiliūnienė. Kas savaitę 
pasaulio žinių santrauką ištikimai parūpina 
Vytautas Patašius. Sveikatos klausimais

komentavo didelis būrys bendradarbių -juos 
dedame alfabetine tvarka:

AC. T.: L. Budzinauskas, J. Grigonytė, dr. 
K Kemežys, J. Kovalskis, V. Martišius, R. 
Mauragienė, A Stepanienė, dr. A Stepanas, 
L. Venslovas.

N. S.W.: A Augustinavičius, V. Bakaitis, 
B. Barkus, V. Binkis, dr. R. Gervinąs, A 
Dudaitis, E. Garrick, B. Genys, A Giniūnas, 
J. Janavičius, E. Jonaitienė, I. Jonaitis, dr. 
A Kairaitis, J. P. Kedys, A Kramilius, V. 
Kristensen, E. Lašaitis, V. Laukaitienė, D. 
Lee, O. Maksvytienė, S. Pačėsa, J. Palai- 
tienė, V. Petniūnienė, K Protas, P. Pullin- 
en, M. Reisgienė, J. Reisgys, S. Rimkus, P. 
Sungaila, V. Šliogeris, J. Šliterienė, A. 
Veščiūnaitė-Janavičienė, J. Viliūnienė, T. 
Vingilienė, M. Zakaras.

QLD.: K Bagdonas, R. Platkauskienė.
S.A.: D. Baltutytė, O. Baužienė, BEM, J. 

Bočiulis, C. Dubinskas, L. Gerulaitis, J. Joną- 
vičius, S. Kubilius, E. Lomsargienė, B. 
Mockūnienė, B. Nemeika, V. Neverauskas,

VĮC,; V. Ališauskas, T. Aras, I. Arienė, A 
Baltrukonienė, D. M. Baltutienė, L Bun- 
garda, J. Dagienė, D. Didžytė, S. Eimutis, J. 
Gailius, dr. P. Kabaila, A. Karazijienė, V. 
Koženiauskienė, V. Kružienė, dr. J. Kunca, 
V. L. Mačys, R. Mačiulaitienė, J. Mašanaus- 
kienė, J. Malijauskienė, R. Mickus, G. 
Pranauskienė, J. Rūbas, D. Simankevičienė, 
R. Šemetas, V. Vaitiekūnienė, V. V. Vaitkus, 
I. Valodkienė, D. Vildovas, J. Visbaras, J. 
Žalkauskienė, A Žilinskas, J. Žitkevičienė.

W.A: J. B. Jasas, G. Radzivanas, B.
Steckis.

Gabrielius Žemkalnis

Kad galėtume pateikti išsamesnes žinias 
iš Lietuvos gyvenimo, kai kuriuos straips
nius persispausdiname iš Lietuvos spaudos. 
Betturėjome ir eilę bendradarbių išTėvynės, 
rašiusių tiesiogiai “M. P“. Tai:

V. Asevičienė, V. Augustinienė, A Girdzi- 
jauskas, A. Jakimavičius, M. Marcin
kevičiūtė, A Matulevičius, seselė Melanija, 
kun. R.Mikutavičius, G. Merkys, G. Pilaitis, 
A. Pušaitė, B. Sakalauskienė, prof. S. 
Stonkus.

Dr. Saulius Varnas
FQTQ-BENDRADARBIAI 1993 M. 

Atkinson, V. Bakaitis, I. Bieliūnas, J. Bire- 
tas, S. Bungardienė, A Bumeikis, J. Currie, 
K. Daugėla, D. Fraser, J. Gailius, E. Gar
rick, A Girdziušas, E. Jonaitienė, O. Kapo- 
čienė, A Kataržis, V. Kaulius, dr. G. Kazo- 
kienė, M. King, A Kramilius, D. Lee, O. 
Maksvytienė, A Reisgys, P. Sakalauskas, J. 
Songailienė, dr. A Stepanas, A Sutkus 
(Liet.), V. Šliteris.

Daugelis nuotraukų atsiųstos be fotografų 
pavardžių, tad pavardės į sąrašą neį
trauktos.

Paskutinių trijų metų laikotarpyje 
išryškėjo dar viena šaka talkininkų. Tai 
žmonės, kurie redakcijai siunčia įvairiais 
būdais iš Lietuvos gautą spaudą. Tai labai 
pravarti talka - dėkojame!

Visiems bendradarbiams, talkininkams 
ir rėmėjams tariame nuoširdų ačiū už talką 
ir įdėtą darbą.

Specialią padėką taip pat reiškiu kun. 
Povilui Martūzui, išmokinusiam redakcijos 
darbuotojus naudotis kompiuteriu ir vis dar 
- kai reikia - atskubančiam į pagalbą.

Kviečiame visus buvusius bendradarbius 
ir toliau nepamiršti “Mūsų pastogės“, o nau
jus - išbandyti savo plunksnos aštrumą 
laikraščio puslapiuose.

Bendradarbiams, rėmėjams ir skaityto
jams linkime linksmų Kalėdų švenčių ir

“australiečių“ laikraštis, km* jie skelbsis, rašo - dr. A Viliūnas (Dr. A Spalis), o su kun. P. N. Petraitis, I. Poželaitė-Davis, A laimingų Naujųjų - 1994-jų - Metų!
JūsųRekštienė, B. Straukas, E. Varnienė.

TAS.: S. Augustavičius, E. Jankus, A 
Kantvilas, N. (Truchanaitė) Kantvilienė, V. 
Laurinaitis, A Taškūnas.

Amerikos lietuvių gyvenimo aktualijomis 
supažindina JAV lietuvių žymusis žurnalis
tas, Jurgis Janušaitis... Be šių talkininkų 
įvairiose Australijos valstijose “M. P.“ rašė,,

Bronius Žalys 
?Mūsu pastogės” redaktorius

jeigu ne jame?).
Pagrindinių “M. P.“ bendradarbių yra 

. keliolika. Šeši iš jų - Lietuvos įvykių komen
tatoriai: dr. Algis Kabaila, Jurgis Rūbas, dr.

^Mūsų Pastogė“ Nr. 51-52 1993.12^0 psLIO
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ms AI4E MOKALK IK LAISVĄ VALIĄ
W Dr. Aleksandras MAURAGIS

Kas yra moralė ir iš kur ji? Žmogus gali 
elgtis moraliai ir nemoraliai - jis pats 
pasirenka būdą. Kai žmogus ką daro 
gera ar bloga yra jo sprendimas, tačiau 
ar jis visada pasilieka savo norams, savo 
pagundai ištikimas? Pirmiausiai jį varžo 
teisė - ką jis gali daryti ir ko negali, iš to 
jis žino, kas yra nusikaltimas, o kas ne. 
Teisė yra moralės minimumas, be kurio 
žmonija vargiai ar galėtų gyventi. Kada 
rašytinės teisės nebuvo, bendruomenėje, 
šeimoje buvo elgiamasi pagal papročius. 
Papročius žmonės susikūrė išminties 
vedami, religinių mokytojų įtaigojami, 
praktinių patyrimų nušviesti. Taigi, bet 
koks socialinis kolektyvas visados va
dovaujasi morale - papročiais. Koks nors 
autoritetas buvo, kuris žmogų vertė elgtis 
nevisada taip, kaip jam buvo patogiau 
arba kaip jis norėtų. Jei žmogus gyventų 
vienas, jam socialiniai reikalai nerūpėtų 
ir jam moralė nebūtų reikalinga, tada 
nei nuodėmės, nei nusikaltimo žmogus 
negalėtų papildyti, bet žmogus yra visų 
pirma socialinis kūrinys, visos jo 
nuodėmės ir nusikaltimai iškyla iš so
cialinio gyvenimo būdo, iš santykiavimo 
su kitais. „Darykite kitiems tai, ką 
norėtumėte, kad kiti jums darytų“ - yra 
moraliniai nuostatai, ant kurių yra 
pagrįsta socialinis, bendruomeninis gy
venimas. Vadinasi, ir Dievas nieko kito 
nenori, kaip tik to padoraus, teisingo, 
meilės pilno elgesio artimam žmogui. 
Nusikalstame Dievui, kai nusikalstame 
artimui: „ko vienam iš jų nepadarėte, 
man nepadarėte, ir ką gera padarėte 
vienam iš jų, man padarėte“, sako Kris
tus. Taigi visa moralės prasmėyra suriš
ta ne žmogaus šu Dievu, bet žmogaus su 
žmogumi. Dievui žmogus nieko bloga 
negali padaryti, jis žmogaus tarnybos 
nėra reikalingas, bet jam, kaip žmonijos 
Tėvui, rūpi, kad jo vaikai gražiai, taikoje 
ir meilėje gyventų, kad jie kurtų Dievo 
karalystę ir išpažintų jį kaip Dievą.

Ne žmogus privalo Dievu rūpintis, bet 
Dievas žmogumi, ne kūrinys gali rūpintis 
kūrėju, bet kūrėjas kūriniu. Dievas 
žmogų, anot Kristaus, sukūrė kaip Tėvas 
iš meilės, taigi žmogus yra Dievo Tėvo 
rūpestis. Todėl žmogus ir negali pražūti, 
žmogus, kaip netobulas, paklysti gali ir 
dėl tų klaidų daug kentėti, bet galiausiai 
jo paties klaidos ir kančia atves jį į Tėvo 
namus. Tai yra logiška ir tai krikščioniš
ka.

Yra taip vadinami natūralūs moralin
iai įstatymai, pav., motinos meilė savo 
vaikui, bet nebus natūralinė pareiga 
rūpintis kitų vaikais, tačiau socialini
ame gyvenime jaučiame pareigą rūpintis 
visų vaikais ir taip daug dalykų rasime, 
kada socialinis gyvenimas gimdo mora
lines normas, gelbėti skęstantį žmogų ir 
t. t. Moralė yra nuostabus įstatymas 
žmogaus vidaus gyvenime.

Iš kur pas žmogų yra etikos įstatymas? 
Sąžinė yra ta jėga, kuri reprezentuoja 
moralinį įstatymą ir net sankciją,, ne 
kartą žmogus daug kenčia - sąžinė 
griaužia, yra žmonių, kurie nepakelia to 
vidaus skausmo ir nusižudo.

Moralė be laisvės būtų nereikalingas 
reiškinys, iš kitos pusės - laisvė be 
moralės - kam ji būtų reikalinga, impul
su žmogus gyventų, kaip gyvulys. Argi 
mes nematome skirtumo tarp dviejų 
pasaulių: sąmonės - valios pasaulio, ir 
pasaulio, kuris valdomas instinktų ir 
troškimų? Abu šie reiškiniai viename 
žmoguje aktyviai veikia ir žmogus turi 
progos pasirinkti, kaip pasielgti: pasielgti 
kaip gyvulys - instinktų inspiruojamas, 
troškimų viliojamas, gundomas, ar leisti 
pasireikšti aukštesniai galiai — pasi
rinkti. Žmogus, dėka savo laisvos valios, 
gali pasirinkti gerą arba blogą elgesį 
kitų žmonių atžvilgiu. Kaip gali žinoti, 
kaip pasielgti, kaip gali žinoti, kas yra 
gera, kas bloga? Čia kaip tik turime 
įgimtą normą, kuri automatiškai pasa
ko, kas yra gera, kas bloga?JNedaiyk 
kitam to, ko nenorėtum, kad kiti tau 
darytų“, arba elkis su kitu taip, kaip 
norėtum, kad kiti su tavim elgtųsi. Tuo 
būdu žmogus ne tik sau, bet ir visai 
socialinei bendruomenei yra norma gero 
ir blogo pažinimo. Šitaip gyvenant 
nereikėtų nei policijos, nei valdžios, nei 
bažnyčios, gyventume Dievo karalystėje. 
Kristus kaip tik šitą Dievo karalystę ir 
propagavo, apie ją ir kalbėjo. Kristus 
atėjo ne velnių tramdyti, švęstu vandeniu 
ar kryžiaus ženklu jų vaikyti, bet 
pamokyti kaip gyventi, nes žmonės nuo 
pat rojaus laikų yra fatalinėje klaidoje. 
Žmogus atsinešė tvirtą savimeilės in
stinktą, kuris iki šiol tebėra nenugalėtas, 
ir kol jis nenugalėtas, žmogus nepajėgia 
pakilti į aukštesnę dvasinę sritį ir nei 
mokslai, nei kultūra nepakels žmogaus 
aukščiau egoizmo. Norint nugalėti egoiz
mą, reikia nugalėti save, o save nugalėti, 
neturinčiam tikėjimo į amžiną gyvenimą, 
į savo aukštą pašaukimą, yra beprasmis 
reikalas, tai todėl ir stovi žmonija vieto
je, kad neturi tikėjimo, net ir tie, kurie 
dedasi tikintieji. Tai todėl mūsų 
kultūroje, mūsų pasaulyje, tiek daug 
melo, veidmainystės ir visokios nešva
ros. Moralė yra išjuokiama ir dora neegz
istuoja, 90 procentų visos žmonijos gyve
na pragare. Išmintis ir viltis yra kvailių 
motina - nuslopinus sąžįnės balsą, gali 
žudyti, išnaudoti, skriausti silpnesnius 
be jokio sąžinės graužimo, gi protas pa
jungtas nusikaltimams vykdyti. Kokia 
viltis, kad bus geriau?!

Praktiškas realus gyvenimas tebėra 
vulgarus, žiaurus, neteisingas, galima 
sakyti, kad daugelyje vietų žmonija tebe
gyvena bandos gyvenimu. Netekę 
sąžinės, netenkame ir moralės, o netekę 
moralės ir sąžinės, netenkame ir laisvos 
valios. Civilizacija „išplauna“ smegenis: 
spauda, radijas, TV, komunikacijos 
paveikia žmogų taip, kad jis nebetenka 
savo nuomonės, savo valios - tampa ver
gas pats nežinodamas kam tarnauja. 
Nežiūrint mūsų aukštos civilizacijos, 
neišvengiamai prieisime liepto galą.

Straipsniai, netilpę į šį “MP“ nr., bus 
spausdinami 1994 m. nr. 1-2.

Red.

MUSŲ MIRUSIEJI
Atsisveikinant su skautininke Filistere 

Dr. JANINA MAŽEUENE
Nusileido tamsa į tolybes bežvelgiančio vis pakeleivio akis 
Ir šviesusis pasaulis sutemo, jo žingsniai sustojo: 
Jo troškimai užgeso, kuriems savo jėgas jis paaukojo, 
Tik paliko jų vaisiai, kuriais jis gyvenimą1 savo dabino, 
Ir kuriais jis papildė tautos ir žmonijos kultūros lobyną. 
O anie, tartum sėklos iš rankos sėjėjo pabertos 
Pakelėje klestės ir augs, ir žydėti ilgai nenustos.
Ir ateivius kitus bekeliaujančius ten pasidžiaugti vilios.

Nusileido tamsa virš keleivio kuklaus, 
Bekeliaujančiam jam per jo taką vingiuotą, 
Ir nebėra šioj žemėje svečio — žmogaus,

* * *

Dar vienas karstas nulingavo neša
mas ant draugų pečių į Centennial Parko 
kapines Adelaidėje ir nusileido į Maželių 
šeimos kapą, kuriame jau ilsisi vyras 
Antanas ir dukrelė Daina. Tame karste 
ilsėjosi brangi Lietuvos dukra dr. Janina 
Maželienė, taip gerai pažįstama 
Adelaidės lietuviams.

Janina gimė 1912 m. rugpiūčio 7 d. 
dviejų vaikų šeimoje. Studijavo ir baigė 
medicinos mokslus Kaune, o paskui dirbo 
gydytoja Kaimo universiteto klinikose 
iki pasitraukimo į Vakarus 1944 m. Stu
dijuodama priklausė SSD (Studenčių 
skaučių draugovė) korporacijai. Į Aus
traliją Janina atvyko 1949 m. su vyru 
Antanu ir dviem vaikučiais - Daina ir 
Vygiu. Vaikams paūgėjus dirbo savo pro
fesijoje Queen Elizabeth ligoninėje, Blood 
Bank.

Be medicinos Janina mėgo ir puoselėjo 
meną: studijavo keramiką ir savo dar
bus išstatydavo parodose; audė nuosta
bias tautines juostas ir jas dovanodavo 
draugams įvairiomis progomis. Turėjo 
gražų balsą (sopraną), dainavo Lithua
nia chore ir moterų oktete. Chore dažnai 
atlikinėjo solo partijas.

1953 m. Janina įsijungė į naujai 
įsikūrusį ASS (Akademinis Skautų 
Sąjūdis) Adelaidės skyrių, kuriam pri
klausė apie 40 metų. Pastaruosius kele
rius metus ėjo šio skyriaus pirmininkės 
pareigas. Paprašyta, neatsisakydavo 
padėti ir skautų tuntui: stovyklose yra 
ėjusi gydytojos pareigas, egzaminuoda
vo skautukus-es keliamus į patyrimo 
laipsnius, uždėdavo kaklaraiščius, 
užrišdavo gerojo darbelio mazgus. Ir vis 
su šypsena, vis pajuokaudama.

Apie 19 metų Janina dirbo Adelaidės 
Moterų Socialinės Globos draugijoje ir 
tvarkė jos finansinius reikalus.

Velionė buvo linksmo būdo, nepuoselėjo 
nuoskaudų, nenešiojo pagiežos savo

PADĖKA
Didžiai gerbiami Bičiuliai ir Draugai, padėję man esant nelaimėje (lūžūs 

rankai):
p. p. Onai ir Algiui Kapočiams už išsiuntimą siuntinio į Lietuvą;
p. p. Kathy ir Algirdui Milvydams, Brisbanėje, bei p. Liucijai Milvydienei 

už siuntinių paruošimą;
p.p. Genovaitei ir Vincui Bakaičiams, nuvežusiems į Lietuvą dovanas 

giminėms;
p.p. Joanne ir Juozui Songailoms, įteikusiems mano invalidui sūnui N.

Zelandijoje kalėdinę dovną ($ 100.00) Jis taip pat jums nuoširdžiai dėkoja.
Nuoširdžiai dėkoju jums visiems. Su meile bučiuoju jus visus.

V. Sivickienė, G. C.

Nes tik tiek jam tebuvo paskirta ir duota.

■ J, Dagvs,

širdyje. Sirgo Janina neilgai, bet labai 
sunkiai. Labiausiai ją slėgė aptemusios 
akys: nebegalėjo matyti mylimų veidų 
nei gražiųjų orchidėjų, kurias pati augi
no.

Lapkričio 24 d. mylima Janina užmigo 
amžinai... Paliko liūdintį sūnų Vygį ir jo 
žmoną Viliją, anūką Luką, gimines, drau
gus ir akademikus skautus.

Ilsėkis ramybėje, brangi sese Janina! 
Tegul Tau būna lengva Australijos 
žemelė!...

Akademinis Skautų Sąjūdis 
Adelaidės Skyrius.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I
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AUKOS “MUSŲ PASTOGEI“

1. J. Repševičius WA $15.-
2. J. Laukaitis Vic. $10.-
3. E. Astramskienė NSW $10.-
4. V. Martišius ACT $15.-
5. S. Varnas Vic. $15.-
6. Z. Storpirštis NSW $15.-
7. V. Vaitkevičius Vic. $15.-
8. A Muceniekas Vic. $10.-
9. Ina Šimaitis Vic. $ 5.-

10. M. Davalga Vic. $ 5.-
11. J. Barkienė Vic. $50.-
12. Soc. Globos Moterų D-ja

Melbourne $100-
13. Dr. K Zdanius Vic. $15.-
14. M. Kviklienė Vic. $15.-
15. P. Burokas NSW $10.-
16. Isabela Dabris NSW $10.-
17. A. Nekrošius NSW $20.-
Nuoširdžiai dėkojame už aukas.

Red.

Po $ 10.00 P. Sidarienė, V. J. Al
išauskai, A. I. Šabrinskai, G. Baleiša, L 
Bindokas, A. Lenartas, A. J. Lekniai, K 
Šimkūnas, O. B. Vitkauskai;

Po $ 5.00 V. Balsevičius, V. Norkus, 
L Stankus, D. Ellison, A. Vaišnys, J. 
Varkalis.

Viso $260.00
Pinigai proporcingai padalinti abiems 

laikraščiams
Su geriausiais linkėjimais

E. Eskirtienė 
Sale seniūnė 

Dėkojame už dovaną!
Red.

I" S YD NĖ J AUS LIETUVIŲ Mv J 
j NAMUOSE Į
I 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN.tel. 708 1414 J

LIETUVIŲ
FONDUI

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

Klubo narių vaikams Od 12 metų ruošiama Kalėdų eglutė, j
kuri įvyks 19.1233 (setanad.) 2 vai p. p. |

Vaikus registruoti Įdubo raštinėje id 5.1233 I
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$•$$ |

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

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

KLUBO VALGYKLA VEIKIA j
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 nuo 1 iki 3 vai p. p j

I

•I* sjc sjs
Minint Lietuvos Kariuomenės Šventę 

27.11.93 ALB Sale seniūnijoje pravesta 
rinkliava paremti vietinę spaudą. Auko
jo:

$ 50.00 V. Čižauskienė;
Po $ 20.00 R V. Rutkauskai, J. 

Šeštokas, E. Eskirtienė;
Po $15.00 V. Koženiauskienė, S. A 

Šabrinskai;

50 dol. P. Donelienė - N.S.W. (450) 
prisiminti jos vyro A. A. P. Donielos 
mirties metines.

Nuoširdus ačiū už auką.
VINCAS ALIŠAUSKAS 

AL Fondo iždininkas 
>00000000000000000000 

SKELBKITĖS „MVSU 
PASTOGĖJE“ - VISI ŽINOS!

VIDEO FILMAI APIE LIETUVĄ IR LIETUVIUS

"Dokumentinis video filmas BALTIC FIRE nufilmuotas įvykiuose 
dalyvavusios Kanados kino režisierės ZOE DIRSE vaizduojami 
įvykiai Lietuvoje ir Latvijoje nuo 1991 m. iki šių dienų. Filmas 
rodytas Ontario ir Prancūzijoje. Mačiusiųjų atsiliepimai labai tei
giami. Filmo trukmė 50 min. KAINA: 30 DoL, plius 5 Dol. persiunti
mo išlaidoms.

ZOE DIRSE taip pat yra nufilmavusi video Girną apie Lietuvos 
sportininkų dalyvavimą Barselonos Olimpiadoje, apie pirmąjį Li
etuvos istorijoje R. Ubarto Olimpinį aukso medalį dislo metimo * 
varžybose ir krepšininkų medalius. Filmo trukmė 20 min. KAINA: 
20 Dol., plius 5 Dol. persiuntimo išlaidoms. Video juostas galima

, įsigyti pas autorę: ZOE DIRSE, 4481 Esplanade, Apt. 3, Montreal, 
Quebec, Canada, H2W1T2, Tel: (514(282-6582."

J/* Ja A z*

PRAKTIŠKIAUSIAS PINIGŲ 
PERVEDIMAS Į LIETUVĄ

Persiunčiant pinigines dovanas, palikimus, pensijas ir 
atliekant kitus finansinius reikalus su Lietuva, siūlome 
pasinaudoti mūsų patarnavimais, ilgamečiu patyrimu ir 
praktika.

Gavus užsakymą išmokame Jūsų nurodytam asmeniui 
arba organizacijai Lietuvoje skirtą sumą amerikietiškais 
doleriais arba anglų svarais.

PERVEDIMO MOKESTIS -3% plius pristatymo ir iškei
timo išlaidos $ 30.

Už didesnius pervedimus kaip $ 10,000 pervedimo 
nuošimtis yra mažesnis.

Z. Juras, Baltic Stores & Co.,
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BRI 4 HB, England

TeL 081 460 2592 Fax 081318 7643. .
*♦»♦♦♦»♦♦•♦.................................. ....................................................................................................................................... ....

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

£ SPECIALIOS ORO KELIONIŲ KAINOS

g SKRISKITE SKANDINAVŲ ORO LINIJA 
t Į VILNIŲ

MES SUDARĖME SPECIALIĄ GRUPĘ, 
KURI IŠSKRENDA IŠ SYDNEJAUS 
BIRŽELIO 15 D.

GRĮŽIMAS - PAGAL PASIRINKIMĄ!

A. TAIP PAT SPECIALIOS KELIONIŲ
# KAINOS IŠ VILNIAUS

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

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

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

Teiraukitės dėl visų oro kelionių detalių

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

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 2alys. * * * 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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