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LIETUVOS ĮVYKIŲ RPŽVRLGR
Šioje pirmoje šiais metais apžvalgoje 

trumpai paminėsiu svarbiausius pra
ėjusių metų įvykius, o po to apžvelgsiu 
tai, kas Lietuvoje įvyko per paskutines 
tris savaites, nes tiek laiko praėjo nuo 
paskutinės mūsų apžvalgos.

Neabejotina, svarbiausiu praėjusių 
metų įvykiu reikia laikyti galutinį Ru
sijos kariuomenės išvedimą iš Lietuvos 
Respublikos teritorijos. Po 53 metų ir 
dviejų su puse mėnesio, praėjusių metų 
rugpjūčio mėnesio 31 dieną, paskutinis 
rusų kariuomenės dalinys apleido Lie
tuvą. Keturiomis dienomis vėliau, 
rugsėjo 4-tą, į Lietuvą pirmą kartą jos 
istorijoje atvyko popiežius Jonas Paulius ” 
11 ganytojiškam vizitui. Tai svarbiausios 
praėjusių metų datos Lietuvoje.

Praėjusiais metais buvo pasirašyta visa 
eilė prekybos ir bendradarbiavimo su
tarčių tarp Lietuvos ir kitų valstybių, bet 
jos nesustabdė tebesitęsiančio Lietuvos 
pramonės ir prekybos smukimo. Bend
ras nacionalinis produktas (GNP) 
praėjusiais metais, palyginus su 1992 
m., sumažėjo 12 procentų, o infliacija per 
metus pasiekė apie 200 procentų ir 
sulėtėjo tik metų gale, po lito įvedimo. Iš 
trijų Baltijos valstybių, Lietuvos 
ekonomika yra blogiausioje padėtyje ir 
susilaukė mažiausiai investicijų iš 
užsienio. Daugiausia į Lietuvą investa
vo Rusijos įmonės (40 procentų viso 
užsienio kapitalo), tuo tarpu, Estijoje ir 
Latvijoje Rusijos investicijos tesiekė ke
letą procentų visų kapitalo įplaukų - 
daugiausia investicijų jos sulaukė iš 
Skandinavijos šalių, Vokietijos ir 
Amerikos.

Politinė Lietuvos padėtis buvo stabili - 
stabilesnė, negu jos Šiaurės kaimynių. 
Valdančioji LDDP metodiškai stiprino 
savo pozicijas visuose valstybės orga
nuose, pakeisdama kitų pažiūrų žmones 
sau ištikimais ir, aiškiai, rengiasi pasi
likti valdžioje ilgesniam laikui. Užsienio 
politikoje buvo pastebimas noras taiks
tytis prie Rusijos pageidavimų ir jos 
neužgauti. Derybų delegacijos su Rusija 
pakeitimas tik patariamąją funkciją tu
rinčia darbo grupe, atrodo, taip pat pa
darytas Rusijai to reikalaujant. Iš kitos 
pusės, praėjusiais metais buvo padėti 
pagrindai glaudesniam bendradarbia
vimui su Latvija ir Estij a. Taip pat, metų 
pabaigoje, Seimas priėmė dvi pataisas 
Lietuvos pilietybės įstatyme, viena iš jų 
suteikia teisę į Lietuvos pilietybę ir 
užsienyje gimusioms Lietuvos piliečių 
vaikams, kurie tuo būdu buvo įgiję kitos 
šalies pilietybę. Tokios pataisos jau seni
ai prašė išeivijoje gyvenantys lietuviai.

Lietuva nori stoti į NATO
Sausio 3 dieną Lietuvos prezidentas A. 

Brazauskas pranešė, kad jis kreipėsi į 
NATO generalinį sekretorių Vemerį su 
oficialiu prašymu priimti Lietuvos Res
publiką į Šiaurės Atlanto sutarties or
ganizaciją. Apie šį prašymą pranešė 

pagrindinės pasaulio žinių agentūros 
teigdamos, jog Lietuva pirmoji iš buvu
sių sovietinių respublikų ryžosi žengti šį 
žingsnį.

Tokiu savo nutarimu prezidentas Bra
zauskas patenkino Lietuvos Seimo ir 
tautos daugumos norą artimiau bendra
darbiauti su Vakarais ir glaudžiau integ
ruotis į jų saugumo struktūras. Tam 
prezidento žingsniui pritarė dauguma 
Lietuvos politikų. Opozicijos lyderis V. 
Landsbergis pasakė, kad šis prezidento 
laiškas, tai dokumentas, kurio seniai 
reikėjo. Taip pat teigiamai prezidento 
laišką įvertino Seimo pirmininko pa
vaduotojas, vienas iš Centro judėjimo 
lyderių E. Bičkauskas bei LDDP frakci
jos seniūno pavaduotojas A. Kunčinas. 
Tačiau, buvo ir kritiškų vertinimų. LDDP 
Programos grupės narys A. Bendinskas 
neigiamai žiūri į A. Brazausko kreipi
mąsi ir mano, kad prezidentas nusileido 
opozicijai. Jo nuomone, veltui į NATO 
niekas nepriims, o Lietuva tam lėšų ne
turi. Be to, Lietuvos kariuomenė dabar 
ginkluota rusiškais ginklais, o įstojus į 
NATO reikės juos pakeisti vaka
rietiškais.

Kaip pastebi Laisvosios Europos radi- 
jos komentatorius Kęstutis Girnius, šiek 
tiek nerimo kelia nutarimo skubotumas 
ir nesuderinimas su Latvija ir Estija. 
Gruodžio 15 dieną, susitikę Taline, visų 
trijų Pabaltijo šalių prezidentai paskelbė 
pareiškimą dėl santykių suNATO, kuria
me reiškiamas noras gilinti bendradar
biavimą su šia organizacija, bet nėra 
jokių užuominų apie narystę. Dabar, kai 
jau nutarta įkurti Baltijos šalių minis
trų tarybą ir koordinuoti užsienio poli
tiką, toks vienašališkas Lietuvos žings- 
nis nesiderina su šiuo nutarimu, be to, 
gruodžio pradžioje, per interviu Lietu
vos televizijoje, prezidentas Brazauskas 
pasipiktinęs kritikavo Vytautą Lands
bergį dėl to, kad opozicijos lyderis pa
sakė, jog Lietuva turi, nelaukdama Lat
vijos ir Estijos, stoti į NATO. Todėl stebi
na toks staigus Algirdo Brazausko 
užsienio politikos posūkis.

Nežiūrint vienašališko Lietuvos prašy
mo būti priimtai į NATO, Latvijos ir 
Estijos vadovai reagavo diplomatiškai ir 
sakėsi suprantą Lietuvos troškimą įstoti 
į NATO; jie žada stebėti, kaip į Vilniaus 
prašymą reaguos NATO nariai. Kaip ir 
buvo galima tikėtis, Maskvos reakcija 
buvo neigiama. Rusijos prezidento at
stovas V. Kostikovas pakartotinai kri
tikavo Lietuvos prašymą priimti ją į 
NATO. Pasak jo, Lietuvos ir kitų Rytų 
Europos šalių skubėjimas tapti Vakarų 
karinės organizacijos narėmis kelia 
Maskvai susirūpinimą. Nėra abejonės, 
jog Maksva dės visas pastangas, kad 
Rytų Europos šalys nebūtų įtrauktos į 
NATO.

Reaguodamas į A. Brazausko laišką, 
NATO generalinis sekretorius M. 
Vomeris sausio 7 d. Briuselyje pareiškė,

Šią nuotrauką redakcijai maloniai pateikė p. Viktorija Janavičiūtė, vienintelė Australijos 
lietuvė- profesionali žvejė. Sydnėjaus gaisrų pašvaistė čia matoma iš jos laivo prieplaukos 
Towlers Bay; fotografuota sausio 8 d. Ugnis grąsino ir Viktorijos namui, bet vėjui laimingai 
pasisukus, jis buvo išgelbėtas. Plačiau apie NSW valstijos gaisrus žiūr. straipsnį 2 psl.
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Vilnius 1991 sausio 13
Virš tylinčių bokštų tamsoj nepažįstamas balsas sukliko:
Ant šėtono galvos šimtaragės piktybių vainikai!
Nukrinta nuo medžių nuogų nakties neprinokusios vaisiai.
Pripildom gatves sklidinai mes - šėtono laikyti vergais ir beteisiais...

Vis dvokia aplinkui tautos svetimos nedorųjų darbų sąvartynas. 
Atgimimo jausmai širdyje mums kaip oras pašventintas, grynas... 
Bet sutrupa kaulai žmonių po tankų įniršusiais ratais - 
Prakeiktas tas velnio pasėtas ir blogyje sirpstantis metas!

Naktis nerami. O šaltis kaip ašmenys kardo net širdį pasiekia, 
Bet užsemia gatvę daina, ir gynėjai nebijojau nieko. — 
Ne simboliai - žmonės pakyla be ginklo, silpni, o galiūnai, 
Prieš žvėris, vairuojančius tankus, pastato tvirtovę - trapius savo 

žmogiškus kūnus...

Ant grindinio kraujas didžiosios aukos liepsnomis neužgęsdamas

Abejingi šiai aukai per amžius lietuviai neliksim! įg
Kaip gedulo mūras sustojo minia. Tiktai šviečia sušaudytų kruvinos g* 

skylės,® 
Ir miestas nuskęsta šarmotam rūke tarsi tėvas, iš skausmo pražilęs. S

£
kad jo organizacija labai rimtai aptars 
Lietuvos prašymą, po to, kai NATO va
dovai nutars plėsti šią karinę santarvę. 
M. Vomeris pažymėjo, kad šį klausimą 
jis aptars su Lietuvos prezidentu A. Bra
zausku po NATO šalių vadovų susitiki
mo Briuselyje. Tuo tarpu, Lietuvos 
užsienio reikalų ministras P. Gylys gavo 
JAV UR ministro V. Kristoferio laišką, 
kuriame aptariamas NATO taikos 
partnerystės planas. Laiške sakoma, kad 
šis planas padės Lietuvai ir jos kai
mynėms glaudžiau bendradarbiauti su 
NATO politinėmis ir karinėmis struk

Juozas Alinis Jūragis

tūromis. Tas planas siūlomas visoms 
Vidurio ir Rytų Europos valstybėms, bet 
jis nesuteikia joms saugumo garantijų, 
kurių taip reikia Rusijos grėsmę 
jaučiančioms Baltijos šalims. Tačiau, 
NATO santarvės šalys, aiškiai, nenori 
tokių garantijų duoti.

Baltijos šalių vadovų 
susitikimai

Gruodžio 15 dieną Talino Sakala cen
tre, kur prasidėjo Baltijos strateginių ir

Nukelta į 2 psl.
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priežąstys - dideli, iki 37 laipsnių Celsi
jaus, karščiai ir stiprūs, iki 50 km/val., 
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padarytų miško padegimų - sulaikyta 11 
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Queenslando iki - beveik - Viktorijos 
sienos. Gaisrai laikomi didžiausiais, kok
ie yra buvę 50 metų (amerikiečiai sako, 
kad laike 200 metų) laikotarpyje. Radijo 
ir spaudos pranešimais (9/1/94) priskai- 
toma daugiau kaip 185 sudegusių 
namų, mokyklų, žuvę gaisro metu ir 
apie 100 sužeistų. Ligšiolinėmis žinio
mis išdegė nuo 5500 iki milijono ha 
miškų. 20 pagrindinių kebų į Sydnėjų 
atkirsti ugnies, taip, kad vykstantieji iš 
atostogų negali grįžti namo. Daugelyje 
vietų nudegę elektros laidai. Kelias
dešimt tūkstančių gyventojų iševakuota 
iš pavojaus zonų.

Sydnėjuje nuo gaisrų nukentėjo 
miškingos Turramurros, Macquarie 
Park, Lindfieldo, Rosevilės, Bundeenos, camden 

Menai, Šiaurinio Sydnėjaus, Naciona
linio Parko ir kt. vietovės. Šių eilučių ______________
autoriaus gyvenvietė - Engadine esanti 
Lietuvių sodyba - išliko nepakęsta tik 
dėka gelžkelio linijos ir palankaus vėjo; 
ugnis buvo priartėjusi per 300 metrų... 
Ar Sydnėjaus apylinkėse yra nu
kentėjusių lietuvių šeimų - nežinoma.

Provincijoje dega miškai Graftono, 
Dubbo, Cessnocko, Newcastelio, Gosfor-. 
do, Canberros, Wollongongo ir kt. 
vietovėse. Ir čia sudegė nemažai namų, 
laimei, ligšiolnebuvo žmonių aukų. Pagal 
ligšiolinę „MP“ informaciją šiose vietose 
gyveną lietuviai nėra nukentėję. Dauge
lyje vietų, kaip, pav., Mėlynuosiuose 
Kalnuose, gaisras, įskaitant 10.1.94(buvo 
neįmanoma sukontroliuoti.

Su gaisrais kovoja apie 9000 sava
norių ugniagesių. Dalis jų yra atvykę iš 
Pietų Australijos, Viktorijos, Sostinės 
Teritorijos ir Queenslando. Jų ir 
tūkstančių evakuotųjų maitinimu 
rūpinasi gelbėjimo (Salvation) Armija, 
Rotary klubai ir paskirų vietovių lab
daros organizacijos.
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Gaisro vietas lankė Australijos min 
pirm. Paul Keating ir NSW premjeras 
John Fahey, pažadėdami nukentė
jusioms visą galimą pagalbą. Praeitą 
sekmadienį (sausio 9 d.) anglikonų ir 
katalikų bažnyčiose buvo meldžiamasi 
už ugniagesius ir nukentėjusius gais
ruose. Savo maldomis'prisidėsią ir mu
sulmonai.

Pradedamos rinkti aukos padegėliams 
Norintieji paremti nukentėjusius, au
kas gali įteikti COMMUNITY DISAS
TER RELIEF FUND. Aukas priima bet 
kuris šių bankų skyrius: State Bank, St. 
George, ANZ, Westpac, Commonwealth 
ir National Australia Bank.

Gaisru informacija. Apie iševakuotuo- 
sius žinios teikiamos telefonu (02) 332 
9344 arba (nemokamai) 008 227 228; 
kebų informacija: (02) 11571. Miškų 
gaisrų tarnybos informacija: 008 049933.

B. Žalys

Atkelta iš 1 psl.

tarptautinių tyrimų instituto konferen
cija, jau ketvirtą kartą susitiko šių šalių 
prezidentai: Lennartas Meris, Guntis 
Ulmanis ir Algirdas Brazauskas. Kon
ferencijoje taip pat dalyvavo NATO, 
Europos Sąjungos, kitų tarptautinių or
ganizacijų atstovai, JAV, Rusijos, 
Skandinavijos ir Baltijos šalių politikai 
bei mokslininkai. Konferencijoje vyku
siose diskusijose Lietuvos prezidentas 
susirinkusius informavo apie ekonominį 
Lietuvos bendradarbiavimą su kai
myninėmis valstybėmis. Jis pabrėžė, 
kad reikia geriau panaudoti Baltijos 
kraštų uostus.

Po konferencijos įvykusiame posėdyje 
Baltijos šabų prezidentai priėmė bendrą 
pareiškimą, raginantį NATO sustiprinti 
bendradarbiavimą su Baltijos šalimis. 
Prezidentai pritarė JAV iniciatyvai 
„Taikos partneriai“, kaip tiltui, sukur
siančiam didesnį saugumą. Be to, Balti
jos šalys nusprendė įkurti bendrą Balti

jos taikos palaikymo batahoną, kuris 
prisidės plėtojant bendradarbiavimą 
NATO rėmuose.

Vos Lietuvos prezidentui grįžus į Vil
nių, sekančią dieną, 17-tą gruodžio, ten 
susirinko Baltijos valstybių premjerai - 
Valdis Birkavas, Martas Laaras ir Adol
fas Šleževičius. Į jų diskusijas buvo pa
kviestas ir Šiaurės Tarybos generalinis 
sekretorius Peras Stenbakas. Buvo 
nemažai kalbėta apie rinkimus Rusijoje 
ir apie reikalą atidžiai stebėti įvykius 
toje šalyje. Po pasitarimų įvykusioje spau
dos konferencijoje premjerai pažymėjo, 
kad šis susitikimas buvo konstruktyvus 
ir labai svarbus kuriant bendrą trijų 
Baltijos valstybių pohtiką.

Premjerai pasirašė trišalį memoran
dumą dėl konsulinių santykių suregu
liavimo, o A Šleževičius ir V. Birkavas 
dar pasirašė tris dvišakus dokumentus - 
susitarimą dėl bendradarbiavimo socia
linio aprūpinimo srityje, sutartį dėl 
dvigubo apmokestinimo panaikinimo ir
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i DAR DĖL LIETUVOS PILIETYBES ATGAVIMO
JNSW" VALSTIJA I LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS /Vilnius, 1993.XU.7, Nr. 1-320

ketinimų protokolą bendradarbiauti sta- 
tant naftos terminalą bei naftotiekį. Taip 
pat, buvo nutarta įkurti Baltijos valsty
bių Ministrų Tarybą ir tarp gynybos 
ministrų nutiesti tiesioginio ryšio lini
jas. Sekantis Baltijos šalių premjerų 
susitikimas numatytas sausio viduryje.

1 1303 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO 18 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Pakeisti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo (Žin., 1991, Nr.36-977; 1992, 
■ Nr.7-162, Nr. 34-1031; 1993, Nr.32-733) 18 straipsnio trežiąją dalį ir ją išdėstyti 
I taip:

„Lietuvių kilmės asmenys, prieš 1940 m. birželio 15 d. turėję Lietuvos Respublikos 
pilietybę, ir jų vaikai, taip pat kiti asmenys, iki 1940 m. birželio 15 d. turėję Lietuvos 
Respublikos pilietybę (jei visi nurodytieji nėra repatrijavę iš Lietuvos) ir nuo 1940 
m. birželio 15 d. iki 1990 m. kovo 11 d. pasitraukę arba ištremti iš Lietuvos, 

1 gyvenantys kitose valstybėse, Lietuvos Respublikos pilietybę atstato raštu pareiškę 
* Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai ar Lietuvos Respublikos 
I diplomatinėms įstaigoms užsienyje^ kad jie yra Lietuvos Respublikos piliečiai, ir 
I pateikę patvirtininančius įrodymus. Jiems netaikomos šio straipsnio pirmosios 
I dalies ir Pilietybės įstatymo 1 straipsnio 1 punkto išlygos." 
I Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

j LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS /Vilnius, 1993.XU.14, Nr 1-332 

| 1327 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO 23 STRAIPSNIO PAPILDYMO
I Papildyti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo (Žin., 1991, Nr.36-977) 23 
I straipsnį trečiąja dalimi:
| „Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs kitos valstybės pilietybę ar gavęs kitos 
| valstybės piliečio pasą arba kitą tos valstybės pilietybę patvirtinantį dokumentą 
| po to, kai jam buvo išduoti Lietuvos Respublikos pilietybės dokumentai, netenka 
| Lietuvos Respublikos pilietybės nuo kitos valstybės pilietybės įgijimo artos valstybės 
| piliečio paso ar kito tos valstybės pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo 
| dienos.“
| * Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

I RESPUBLIKOS PREZIDENTAS ALGIRDAS BRAZAUSKAS

Opozicijos vadovų spaudos 
konferencija

Kaip praneša Laisvosios Europos rad
ijas, sausio 7 dieną Seime vykusioje spau
dos konferencijoje Demokratų, Krikščio
nių demokratų, Nepriklausomybės par
tijos, Tautininkų sąjungos ir Tėvynės 
sąjungos vadovai paskelbė pradedą 
renginių ciklą, skirtą Lietuvos resovieti- 
zadjai aptarti. Buvo išplatinti du opozi
cijos partijų pareiškimai: „Dėl LDDP 
užmačių, grėsmingų Lietuvos archyvams 
bei istorinei tiesai“ ir „Dėl nepaprastos 
padėties įstatymo“.

V. Landsbergis spaudos konferencijos 
metu sakė, jog opozicinės partijos nori 
pradėti svarstymų ciklą, skirtą Lietuvos 
resovietizacijai, kurią esanti pradėjusi 
valdančioji partija. Pirmoji šio ciklo kon
ferencija vyksianti Kaune ir Vilniuje 
sausio 21-22 dienomis. Ji bus skirta 
vyskupo Vinco Borisevičiaus ganytojiškai 
veiklai ir žūčiai sovietų kalėjime, o taip 
pat Lietuvos partizanų ir enkavedistų 
veiklai apsvarstyti ir iškelti. Antrojoje 
konferencijos dalyje, informavo V. Lands
bergis, bus kalbama apie resovietizaci- 
jos reiškinius šiandieninėje Lietuvoje bei 

okupacijos laikotarpio archyvų padėtį.

Ketvirtasis Sąjūdžio suvažiavimas 
Šeštadienį, gruodžio 18 dieną, Vilni

aus profsąjungų rūmuose įvyko ketvir
tasis Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimas. 
Apie 540 susirinkusių delegatų svarstė 
Sąjūdžio ateitį. Suvažiavimui buvo 
siūlomos trys galimybės: kad Sąjūdis 
liktų visuomeniniu politiniu judėjimu, 
kad jis taptų nepolitine visuomenine or- 
ganizacij a ir kad jis visai nutrauktų veik
lą. Didele balsų dauguma (468 delega- 
tatai už) suvažiavimas nusprendė, kad 
Sąjūdis turi tapti nepolitine visuome
nine organizacija. Naujuoju Sąjūdžio 
tarybos pirmininku išrinktas istorijos 
mokslų daktaras Romas Batūra. Garbės 
pirmininku ir toliau liko V. Landsbergis.

Suvažiavimą pradėjęs V. Landsbergis 
sakė, kad Sąjūdis visuomet buvo nuo
sekli jėga, per penkeris savo veiklos 
metus subrandinusi ir įkūrusi savo par
tiją - Tėvynės sąjungą. Tas darbas jau
atliktas ir dabar reikia pradėti mąstyti 
apie naujus veiklos būdus, kurie padėtų 
Lietuvai apsisaugoti nuo vidaus ir išorės 
grėsmių, sakė garbės pirmininkas. Jo 
nuomone, Sąjūdis turi likti Lietuvos at
rama ir globoti savanorius, ūkininkus, 
Lietuvos mokyklą.

Suvažiavimas patvirtino naują Są
jūdžio programą, išrinko naująlarybą ir 
pirmininką. Buvo priimtos šios rezobu- 
cijos: „Dėl Lietuvos santykių su Rusija“, 
„Dėl genocido tyrimo centro vadovo 
kandidatūros“, „Dėl opozicijos atstovų 
persekiojimo“, „Dėl ketinimų nuginkluoti 
SKAT“, „Dėl Sąjūdžio vardo“ ir „Dėl 
nepasitikėjimo LDDP ūkine pobtika“. 
Suvažiavimas taip pat priėmė deklara
ciją, kurioje, be kita ko, sakoma: „Esame 
įsitikinę, jogtaikiomis, demokratinėmis 
priemonėmis netrukus pasieksime, kao 
prie valstybės vairo atsistotų žmonės, 

kuriems tikrai rūpi tautos likimas ir 
gerovė“.

Planuojama tuo neapsiriboti ir pana
šaus pobūdžio konferencijas rengti kas 
du mėnesius, o biržebo mėnesį planuoja
ma tarptautinė konferencija, nes socia
lizmo atstatymo reiškiniai nėra vien Lie
tuvos problema, sakė V. Landsbergis.

Kalbėdamas apie resovietizaciją Lie
tuvos užsienio pobtikoje, V. Landsbergis 
sakė, jog jis įžvelgiąs artėjimą prie Rusi
jos, o tai kebą reabą grėsmę Lietuvai 
likti Rusijos įtakos zonoje. „Girdėjau, 
kad mes einame į Vakarus, bet kartu su 
Rusija“, sakė Landsbergis. Krikščionių 
demokratų partijos lyderis Povilas Ka
tilius, kaipo pavyzdžius Lietuvos pozici
jos silpninimo nurodė Lietuvos derybų 
su Rusija delegacijos paleidimą ir ban- 
dymąįteisinti Rusijos kariuomenės tran
zitą per Lietuvą. Kalbėjo ir kitų opozici
nių partijų lyderiai, daugiausia dėmesio 
skirdami Lietuvos vidaus problemoms.

Spaudai parengė J. Rūbas,
9.01.94
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DAINA SUBURS PASAULIO LIETUVIUS
Daina nuo amžių sruvenąs šaltinis, 

neleidžiąs lietuvybės augmenijai išdžiūti.
Juozas ŽILEVIČIUS

* Jau dainuoja, šoka ir muzikuoja tie, 
kurie atvyksta į pirmąją Pasaulio lietu
vių dainų šventę. Ji įvyks 1994 metų 
liepos 7-10 dienomis Lietuvoje. Vilnius 
ir Kaunas jau subūrė kūrybines ir or
ganizacines grupes, o meno mėgėjai 
repetuojabūsimosios šventės repertuarą.

* Tradicijomis nuklotas Lietuvos 
kultūros kelias, apipintas dievdirbių 
kūriniais, nužymėtas knygnešių pė-

. domis, nuspalvintas klojimų teatro dva
sia. Per dainą iš kartos į kartą tryško 
lietuviškas žodis, daugiaspalvis ir 
tarmiškai bylojantis; o dainų melodijos 
upeliais liejosi, kol rašytojas ir švietėjas 
Vydūnas panemuniais, parambyniais 
sukvietė žmones į chorus, kurie įprato 
rinktis ant žilojo kalno. 1900 metų lietu
viški koncertai jau pavadinami Dainų 
šventėmis. Estų ir latvių dainavimo 
tradicijos mūsų kraštą pasiekė žymiai 
vėliau. Lietuvos dainų švenčių tradicijos 
užgimė tuomet, kai mūsų kraštą spaudė 
carinės Rusijos pančiai, kai buvo 
uždraustas lietuviškas žodis. Tiktai vi
etiniai vargonininkai vadovavo bažnyčių 
chorams ir giedodavo lietuviškas gies
mes. Mažoji Lietuva neužmiršo savo tėvų 
kalbos papročių ir dainos.

i
* Dainų šventės visuomet suburdavo 

ir suburia labai daug žmonių, kuriuos 
apgaubia kūrybos aura. Šios šventės - 
tai dvasinė kultūros ir žmonių jungtis, 
nes ir žiūrovas, ir dalyvis tampa vienu 
dainuojančiu medžiu. Nuo 1924 metų 
Dainų dienos iki šių dienų švenčių, kuri- 
os vyksta Vilniuje ir Čikagoje, Toronte ir 
Hamiltone, Kaune ir Adelaidėje, praėjo 
beveik septyniasdešimt metų. Jie 
pasižymi meno mėgėjų kūrybos su
klestėjimu, tautiškumo atgaiva, daina
vimo ir šokimo tradicijų tąsomis. Viso 
pasaulio lietuvius jungė daina ir šokis, 
Tėvynės likimas, laisvos Lietuvos 
atkūrimo dvasia. Meilė savo kraštui ir 
tėvų žemei Šias tradicines šventes, kurių 
visuomet buvo laukiama, pasveikinda
vo tų šalių prezidentai, vyriausybių va
dovai. Iki ašarų sujaudindavo telegra
mos ir sveikinimai, laiškai ir linkėjimai. 
Ir štai 1994 metų vasarą, liepos 7-10 
dienomis apie 700 šokėjų ir 500 choristų 
iš kitų pasaulio valstybių ruošiasi atvykti 
į Lietuvą švęsti iškilų Dainų švenčių 
septyniasdešimtmetį- Kai kurie šventės 
dalyviai vėl galės pavaikščioti tėvų takais 
ir takeliais, o kai kurie, ypač jaunimas, 
pirmąkart išvys savo senolių žemę. Li
etuva visus sutiks svetingai. Galbūt iš
vargins tolimos kelionės ir repeticijos 
Vilniaus Vingio parko estradoje, „Žalgir
io“ stadione, galbūt nepakaks laiko susi
tikimams ir pasimatymams, bet visos 
užsienio lietuvių šokių grupės ir chorai 
pabus Kaune. Čia prasidės Dainųšventė, 
čia, prie naujai atstatyto Laisvės pamin
klo ir Nežinomo kareivio kapo, įvyks 
iškilmingas Pasaulio lietuvių dainų 
šventės atidarymas. Įvyks ceremonialas 
pirmosios Dainų dienos vietoje, eitynėse 
į miesto Dainų slėnį dalyvaus visi Lietu
vos svečiai ir geriausieji mūsų krašto 
meno mylėtojai Tie, kurie dainavo pir
mosiose Dainų dienose Kaune (1824, 
1928,1930 m’) bus pagerbti ypatingai;
be abejonės, bus prisiminti šokių grupių 
ir chorų vadovai, visą gyvenimą paau
koję liaudies menui

* Vėliau šią gražią tautinę kultūros 
šventę sutiks senasis Vilnius. Liaudies 
meno ir fotografijos parodos, pučiamųjų 
orkestrų pasirodymai įvairiose sostinės 
vietose, iškilmingos mišios Vilniaus 
arkikatedroje bazilikoje, ceremonialai ir 
vakaronės, eisenos, folkloro ir tautinių 
ansamblių vakarai - visa tai šventės 
dalyvius verpetingai įsuks į šių gausių 
parengimų ritmą. Ir dar... Šventei pasi
baigus, jos vadovai ir organizatoriai su

sirinks į aptariamąją konferenciją „Vie
na tauta — viena kultūra“, o po dienos 
užsienio lietuvių šokėjai ir dainininkai 
pasklis po Lietuvą, pabus miestuose ir 
kaimuose, išnešios šventės garsus po 
gimtąjį kraštą, užkops ant piliakalnių, 
parymos prie koplytstulpio, aplankys 
gimines, pabendraus su kutūrininkais.

Oficiali Dainų šventės emblema.

* Lietuvos kultūros istorijoje daug 
išplėštų lapų. Sovietiniai metai visam 
penkiasdešimtmečiui atskyrė tautiečius. 
Tiktai daina nenutilo čia, prie Baltijos 
krantų ir ten, prie Pacifiko ar tolimoje 
australų žemėje. Dainos aidai jungė 
širdis, kilnino sielas, ragino ištverti ir 
laukti tos dienos, kai Lietuva taps lais
va. Netgi tolimoje Igarkoje, atšiaurioje 
Sibiro žemėje, lietuviai tremtiniai 1953 
metų birželio mėnesį surengė nedidelę 
dainų šventę. Joje pasirodė ir tautinių 
šokių šokėjai, ir dūdų orkestrėlis, ir dain
ininkų būrys. Lietuvos Dainų šventėse 
Visuomet svečiuodavosi latviai ir estai, o 
Jungtinių Valstijų ir Kanados lietuviai 
visą laiką bičiuliavosi įvairiuose 
sambūriuose. Skambėjo daina Anglijoje 
ir Lenkijoje, Vokietijoje ir Brazilijoje, 
Argentinoje ir Australijoje. Laikas į, 
užmarštį nugramzdina datas ir įvykius, 
žmones ir jų darbus. Tiktai kultūros 
istorikai po šapelį ir po kruopelę renka ir 
kaupia, aprašo ir sistemina, papildo 
muziejų ekspozicijas, archyvų saugyklas, 
rašo monografijas, studijas, leidžia knyg
as. Daug triūso įdėjo profesorius Vytau
tas Jakelaitis, aprašydamas Lietuvos 
dainų šventes. Gražiai pasidarbuota 
svetur. Kiekvienos šventės proga 
užsieniuose būdavo išleidžiamos vertin
gos ir puošnios knygos ir albumai, sum
inimi švenčių rėmėjai ir visi pagalbi
ninkai . Tai tautos kultūros istorinis vert
ingiausias puslapis. Kai kas atkeliavo ir 
į Lietuvą - su knygų siuntomis Naciona
linei Martyno Mažvydo bibliotekai, su 
žurnalų ir laikraščių pluoštais giminėms 
ir artimiesiems. Pastaraisiais metais 
draugaujama ir atviriau, ir nuoširdžiau.

* Lietuvos liaudies kultūros centre 
(Barboros Radvilaitės 8, 2600, Vilnius;

Dainos ir šokio šventėje.

telefonas 611190; faksas 3702 224033) 
pradėtas kaupti Dainų švenčių archy
vas. Jame - visų švenčių plakatai ir pro
gramos, albumai ir repertuaro rinkiniai, 
plokštelės ir įrašai, fotonuotraukos ir 
,kino juostos, knygos ir straipsniai, kvie
timai ir afišos, kalbos ir memuarinė 
medžiaga. Jau tolokai įsibėgėta. Visa tai 
bus parodyta parodoje būsimos šventės 
metu. Tačiau šiame archyve dar negau
su medžiagos apie užsienio lietuvių įvair
ius parengimus. Kreipdamiesi į meno 
mėgėjų grupių ir vienetų, chorų ir muzi
kantų vadovus, į žmones, kurie visą lais
valaikį aukojo dainai ir šokiui, kviečiame 
prisidėti prie minimo archyvo praturtin-' 
imo, papildymo, Džiaugsimės gavę iš 
Jūsų ir nuotrauką, ir dokumento kopiją, 
ir straipsnio iškarpą, ir repertuaro 
sąrašą, ir knygą. Visko neišvardinti. 
Busimuosiuose kultūros istorikų darbu
ose bus pagerbti tie, kurie prisidėjo kuk
liomis siuntomis, prisiminimų puslapiu.

* Kaip pirmąją Dainų dieną 1924 
metais, taip ir šiąją globos Valstybės 
Prezidentas, tuo parodydamas jai išskir
tinį dėmesį. Tačiau be nuoširdžių, 
kultūrai neabejingų žmonių pastangų 
šią šventę surengti bus nelengva. Jau 
pakviesti Lietuvos verslo žmonės savo 
indėliais prisidėti pne šventės rengimo. 
Tam tikslui įsteigtas Pasaulio lietuvių 
dainų šventės rėmimo Fondas. Apy
tiksliais apskaičiavimais Dainų šventės

Chorinis Australijos lietuvių gyvenimas
Liko tik pusmetis ir vyksime į taip 

išsvajotą pasaulio lietuvių dainų šventę, 
į brangią Lietuvą, kurios kai kurie iš 
mūsų nematė daugiau kaip keturias
dešimt metų.

Ruošiamės dalyvauti dainų šventėje 
ne tik daina, bet ir šokiu. Jaunimas 
įsijungs į mūsų eiles šokių grupėmis — 
dalyvaus Adelaidės „Žilvino“ penkios 
šokėjų poros, vadovaujamos Broniaus 
Sabetskio, ir Melburno „Gintaras“; jo 
šešiolikai šokėjų vadovauja Dalė Anta
naitienė.

Šokių vadovai Bronius ir Dalė yra abu 
jauni ir energingi, daug savo laisvo laiko 
atiduodantys šokių sustatymui, kūrimui, 
pasiruošimo į Lietuvą reikalams. Jau
nimas labai dainingas, tad išgirsime juos 
ir choro pasirodymo metu.

Svajojančių vyktį į Lietuvą dainininkų 
sąraše jau 80 žmonių. Bendram pasiro
dymui Lietuvoje rengiasi Sydnėjaus, 
Adelaidės, Melburno ir Geelongo daini
ninkai. Adelaidės chorui vadovauja Ne
mira Stapleton ir Vytas Straukas—abu 
choriniame Adelaidės lietuvių gyvenime 
atliekantys svarbų vaidmenį, ruošiant 
koncertus, parenkant repertuarą 
artėjančiai 1994 metų dainų šventei 
Adelaidėje.

koncertuose dalyvaus 250 000 žiūrovų. 
Dalyvių maitinimas ir nakvynė, au
totransportas ir šventės įgarsinimas, 
stadionų nuoma ir apšvietimas, leidyba 
ir dokumentinio filmo kūrimas, parodos 
ir informacijos atributika - visa tai lėšos 
ir lėšos. Kiekvienas indėlis bus itin bran
gus ir svarbus. Visi įnašai atsispindės 
šventės leidiniuose, spaudoje, reklamo
je. (Fondo einamoji sąskaita Nr 1700409, 
valiutinė sąskaita Nr. 57080130 komer
ciniame banke „Vilniaus bankas“. Ko
das 260101777).

* Pasaulio lietuvių dainų šventė jau 
pasibeldė įjos rengėjų duris. Jas atveria
me su meile ir svetingumu. Priimsime 
visus - ir dalyvius, ir žiūrovus. Su
pažindinsime su Lietuvos kultūra vi
sus, kurie domisi savo etninėmis išta
komis ir tautos kultūros šaknimis. 
Ateinančiųjų metų liepos mėnuo bus 
pažymėtas Dainų šventės ženklais. Masi
nio dainavimo tradicijos dar gyvos 
gyvutėlės, nes vis purenami tautiniai 
želmenėliai. Belieka sėti gerą dvasios 
sėklą ir tęsti šventas žmonių tradicijas. 
O menas visuomet yra paskatus savo 
emocingumu ir giliaprasmiškumu, 
įvairia žmonių kūrybine išraiška ir 
išliekamumu. Kai akiai miela, dvasiai 
jauku, o širdžiai gera—norisi gyventi ir 
dainuoti.

Alksandras ŠIDLAUSKAS

Sydnėjaus choras taip pat turi du dir
igentus — Birutę Aleknaitę ir Justiną 
Ankų. Birutė priedo gražiai dainuoja, o 
Justinas dar ir puikus vargonininkas. 
Melburno lietuvių chorui vadovauja 
Birutė Prašmutaitė,  jai padeda Zita Praš- 
mutaitė ir Petras Čelna—abu jie akom
paniatoriai ir atskirų balsų partijų mo
kintojai.

Geelongo lietuvių chorui ketvirti metai 
vadovauja dirigentė iš Lietuvos Gražina 
Pranauskienė.

Visi chorai ieško galimybių kuo dau
giau kartu padainuoti. Geriausiai tai 
pavyksta Melburno ir Geelongo chorams, 
gyvenantiems kaimynystėje.

Geelongiečiai taip pat buvo nuvykę į 
Adelaidės choro metinį koncertą, drauge 
atliko dainas, kurias rengiamės vežti į 
Lietuvą. Savo repertuaran, kurį nu
matome parodyti Vilniaus ir Kauno pub
likai, įtraukėme užsienio lietuvių kom
pozitorių dainas, kurios tikimės, Lietu
vai bus naujos ir negirdėtos.

Prieš išvykdami, Australijos lietuvių 
saviveiklininkai, dar žada susirinkti į 
Melburną į bendras repeticijas ir kon
certus. Tada liks tik vienas tikslas — 
apkabinti dainose apdainuotą mielą Lie-
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tuvą!
Gražina Pranauskienė
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Adelaidės lietuviu Muziejus - Archyvas
Muziejai yra nesiekiančios pelno ins

titucijos, išryškinančios skirtingas tautų 
istorijas bei kultūras. Muziejai padeda 
išskirti rasinius stereotipus ir skirtingų 
kultūrų supratimą. Muziejai patarnau
ja atskleisdami paskirų kraštų kul
tūrinius laimėjimus. Tautiniai muziejai 
surenka eksponatus iš originalių šalti
nių, juos saugo, tiria išstato viešumai ir 
pateikia reikalingą medžiagą istorikams, 
mokslininkams. Yra specialios paskirties 
muziejų: karo, meno, istorijos, įvairių 
mokslo šakų ir 1.1.

Adelaidės lietuvių muziejus - archy
vas yra bendrojo pobūdžio. Jis įkurtas 
Adelaidės lietuvių namuose ir yra Lietu
vių s-gos padalinys. Jam liet, namuose 
paskirti dukambariai. Muziejus atidary
tas sekmadieniais nuo 12.30 vai. iki 3.00 
vai popiet. Per metus jį - vidutiniškai - 
aplanko 300 svečių. Muziejus yra įregis
truotas į “History Trust, SA.“. Jį lankė 
Geoff Speros iš Pietų Australijos mu
ziejų centro.

Muziejui eksponatai rinkti virš 30 
metų. Archyve saugomi eksponatai 
atvežti is Lietuvos arba pagaminti Aust
ralijoje lietuvių - menininkų, specialistų, 
čia sukaupta ir spausdinta medžiaga.

Dar 1961 m. ALB apyl. valdyba kreipėsi 
į bendruomenės narius skirti turimus 
istorinės vertės eksponatus muziejui. 
Muziejaus-archyvo pirmuoju kuratoriu
mi - vedėju paskirtas Jonas Vanagas 
(dar 1956 m. LobethaTyje, SA, suor
ganizavęs tos apylinkės muziejų - archy
vą), kuris ryžosi rinkti lietuviškąjį gy- 
venimą liečiančius eksponatus—organi
zacijų bylas, nuotraukas... Rinkta visa, 
kas liečia Lietuvą arba lietuvių sukurta, 
atsiekta. Muziejus oficialiai atidarytas 
1967.1.28 (Liet. Enciklopedija, XXXVI 
t.), bet primieji darbai pradėti daug anks
čiau ir muziejus veikia jau virš 32 metų.

Eksponatų rinkimas tvarkomas pagal 
tam tikras taisykles:

1) Įsigyjamas eksponatas turi atitikti 
dabartinius muziejaus tikslus;

2) Eksponatai turi būti gerame stovyje;
3) Eksponatai negrąžinami savi

ninkams;
4) Asmuo, dovanojantis eksponatus, 

turi būti tikras savininkas;
5) Dublikatai gali būti priimti tik 

būtinam reikalui esant.
Muziejuje esą eksponatai pilnai pa

vaizduoja Lietuvos istoriją, kultūrą, per 
nuotraukas, schemas, antraštes. Dau
guma eksponatų sugrupuoti tematiniai, 
dalis jų — tam tikrais laikotarpiais - 
keičiami, ypač meno paveikslai. Turi

Melburno tarptautinis chorų festivalis
Šis chorinės muzikos festivalis, 

pasivadinęs “Hear The People Sing“ 
pasidėjo prieš dvejis metus Como centre. 
Užpernai jame buvo pakviesta dalyvau
ti 40 chorų, jaunimo ir atidarymo grupėse. 
Į šį festivalį gavo pakvietimą ir Geelongo 
choras „Viltis“. Labai buvome nustebę, 
bet neužilgo paaiškėjo, kad mūsų daly
vavimai Pako fiestoje, Spring Festival, 
Multicultural koncertuose nenuėjo vel
tui, buvome kaip choras pastebėti! Daina
vome iš širdies, bet buvo tame konkurse 
labai daug gerų chorų, tad pasidžiaugėme 
dalyvavę ir išgirdę prancūzų, italų, Lo

mos čia kolekcijos:
1) Lietuvos kariuomenės karių uni

formos;
2) Lietuvos pinigai;
3) Suvenyrai iš Nepriklausomos Lie

tuvos;
4) Gintaro kolekcija - karoliai, segtu

kai, figūrėlės, cigarečių kandikliai ir 1.1.;
5) Žymenys - medaliai - sportininkų, 

skautų ir kt.;
6) Medžio darbai: skrynios, verpimo 

rateliai;
7) Vėliavos;
8) Kryžiai;
9) Tautiniai rūbai;

10) Pašto ženklų kolekcijos;
11) Medaliai ir sporto trofėjai;
12) Meno dalykai: paveikslai - origi

nalai ir reprodukcijos, skulptūra, kerami
ka, spaudiniai;

13) Įvairenybės: velykiniai margučiai, 
sporto uniformos, pirštinės.

Archyve sukrauta virš 2000 spaudi
nių. Tai knygos, apimančios religiją, is
toriją, literatūrą, sportą... Knygos leis
tos buv. tarybinėje Lietuvoje, skautų lei
diniai, žodynai ir 1.1. Dokumentai surišti 
su išvietintų žmonių reikalais, emigrac
ija. Lietuvos ir kt. kraštų žemėlapiai. 
Skelbimai ir reklamos. Plokštelės - mu
zikos albumai. Laikraščiai ir kt leidi
niai.

Eksponatai kruopščiai išdėstyti, 
suregistruoti. Tai neįkainojamas, bet ne
apmokamas, darbas muziejaus - archy
vo vedėjų: Jono Pyragiaus (1975-1976), 
MečislovoRudzensko(-1976-1986), Vlado 
Patašiaus (1986-1989) ir Juozo Lapšio, 
dirbančio nuo 1989 m. iki dabar.

Savo darbu labai daug prisidėjo savan
orė darbuotoja Daina Pociūtė, 1990 m. 
Adelaidės universitetų bakalaure muz
iejų srityje (rašant šį str. naudojausi jos 
paruoštu informaciniu leidinėliu anglų 
k).

Vadovaujanttokiems pasišventusiems 
žmonėms, kaip Juozui Lapšiui ir Dainai 
Pociūtei, muziejus vis plečiasi, auga.

Neįmanoma rikliai aprašyti šio muzie
jaus ir jo įvertinti. Reikia jį aplankyti, 
pasinaudojant p. J. Lapšio ir p. D. 
Pociūtės paaiškinimais. Ir aplankyti jį 
ne kartą. Tik tuomet bus galima supras
ti jo vertę, uždavinius ir reikšmę ne tik 
mūsų tėvynainiams, bet ir Lietuvai.

Reikia pabrėžti, kad tai vienintelis toks 
muziejus Australijoje. Vedėjas, J. Lapšys 
mano, kad muziejaus ateitis užtikrinta 
iki bus gyvų lietuvių Adelaidėje.

Č. Dubinskąs

tynų Amerikos, na, o žiūrovai ir komisija 
iki tol negirdėtų — lietuviškų dainų.

Pernai gavome pakvietimą tik trim 
savaitėm likus iki konkurso, kadangi 
Como centras buvo parduotas ir buvo 
visokiųkitųpriežąsčiųdėltokiopavėluoto 
kvietimo, todėl suvažiavę atradome tik 
17 chorų, su 11 iš jų varžėmės atidarymo 
grupėje.

Vertinimo komisiją sudarė 4 nariai, 
visi muzikos profesionalai: meno direk
torius Andre de Quadras, Monash uni
versiteto dėstytojas, dirigentas; Jan 
Goodall — kanadietė, jau 15 metų diri

guojanti Australijos vaikų chorams, 
užpraeitų metų konkurso geriausia di
rigentė; John Grundy - Sydnėjaus filhar
monijos muzikos direktorius, Australi
jos operos ir baleto orkestro meno vado
vas ir Vladimiras Vais — Leningrado 
konservatorijos auklėtinis, 11 metų 
vadovavęs “Bolšoj“ operos ir baleto teat
ro orkestrui.

Pasirodėme dešimtieji. Pradėjome lie
tu viųliaudies daina “Šiūnaktįpernaktį“, 
solo atliekant  Artūrui Gružauskui, skam- 
biaijamatitarianttrim balsais. Čia pade
monstravome plačios liaudies dainos 
grožį, net patys užsikirsdami ir įsiklau
sydami į tęsiamus akordus. Moterys 
padainavo E. Vekerleno „Menuetą“ ir 
vėl visi kartu užbaigėme A Vasiliausko 
„Brangiausiomis spalvomis“ (akompana
vo Jan Henderson), kurios sukėlė gau
sius žiūrovų aplodismentus.

Kadangi pasirodėme priešpaskutiniai, 
netrukus buvo paskelbti rezultatai. Ir 
koks buvo visų nustebimas, kad pate
kome į finalą!

Kitą dieną varžėmės su 8 chorais. 
Pradėjome savo pasirodymą daina 
„Brangiausios spalvos“, kuriai akom
panavo Zita Prašmutaitė. Po to daina
vome S. Šimkaus „Vai žydėk, žydėk“ ir 
baigėme A Vanagaičio „Laisvės varpu“.

Vertinimokomisijavertinokartu voka
linių ansamblių, moterų ir mišrių chorų 
pasirodymus. Dvi pirmąsias ir dvi ant
rąsias vietas užėmė moterų chorai ir 
grupės. Trečios vietos nutarta niekam 
neskirti, tad keturi chorai liko neap
dovanoti.

Interviu metu su meno direktoriumi 
Andre de Quadros, kuris sutiko pasida
linti mintimis apie festivalį, paklausiau, 
kiek prizų ir apdovanojimų yra laimėję 
pirmos vietos nugalėtojai. „Sweet Ade
lines“ moterų choras yra tarptautinių

Adelaidės Jitiwnia“ ir Geelongo .Viltis“ choro koncertas

Lapkričio 27 d. Adelaidės Lietuvių 
Namųsalėjebuvo tikra lietuviškos dainos 
šventė. Koncertavo Adelaidės „Lituania“ 
choras ir svečiai iš Geelongo, choras 
„Viltis“, vadovaujamas Gražinos 
Pranauskienės. Programą pradėjo „Litu
ania“ moterų choras (dir. N. Masiulytė- 
Stapleton). Po to dainavo Geelongo 
mišrus choras „Viltis“ (dir. G. Pranaus
kienė). Susirinkusius džiugino sodrus 
šio choro solistės Stasės Lipšienės bal
sas. Po svečiųpasirodymo  Lietuviųnamų 
sienas sudrebino tikrai vyriški „Litua
nia“ vyrų choro balsai (dir. V. Straukas). 

c Pirmąją dalį užbaigė „Lituania“ mišrus 
choras (dir. N. Masiulytė-Stapleton).

per “Lithuania Week“. Grupei vadovauja Birutė Gailiutė-Liebich.
Žiūr. straipsnį psLiC Nuotrauka J. Gailiaus.

konkursų laureatas Amerikoje, Anglijo
je ir kitur, taip pat ir šio konkurso 
užpraeitų metų laureatas. Ponas Andre 
de Quadros paaiškino, kad šis, naujas 
chorinės muzikos festivalis prasidėjo tik 
prieš dvejis metus ir jis tikisi, kad konkur
so dėka Melburnas taps chorinės mu
zikos centru. Pasiūlius jam ateityje at
skirti pajėgiuosius chorus nuo saviveik
linių ir ansamblius nuo chorų, meno 
direktorius atsakė, kad komisijai būtų 
.per daug darbo.

Tada pasiteiravau apie Geelongo choro 
„Viltis“ pasirodymą. Andre atsakė: 
„Nuostabi dvasia, įsikūnijusi mažame 
chorelyje, dainuojančiame iš visos šir
dies“. Buvo ypač išgirti mūsų rūbai, ku
rie, komisijos nuomone, papuošė visą 
festivalį. Perėjus prie klausimo apie 
pastabas chorui, man buvo atsakyta: 
„Mes neturime jūsų chorui jokių pastabų, 
nes jūs padarėte viską, ką leidžia jūsų 
choro galimybės.“ Kalbant apie repertu
aro reikalavimus, paklausiau ar komi
sija pageidauja skambių, estradiškų, 
operetės pobūdžio dainų, ar mes galime 
dainuoti, kas mums yra artima. Ponas 
Andre de Quadros atsakė, kad komisija 
nekreipė dėmesio į repertuaro stilių, tik 
klausėsi švaraus, išraiškingo, vokališkai 
pajėgaus atlikimo.

Darant išvadą iš šio gražaus ir tokio 
neįprasto festivalio, reikia pripažinti,  kad 
be jaunimo įsiliejimo į mūsų gretas, kas
met vis sunkiau bus laimėti kokią nors 
vietą.

Noras dalyvauti tokiuose konkursu
ose susilieja ir su nauda, platinant ir 
skleidžiant lietuviškos dainos grožį ir 
autentišką rūbų įvairumą.

Gražina Pranauskienė,
Pasaulio lietuvių dainų šventės

* 1994 koordinatorė.

Antrąją dalį,lietuvių liaudies dainų 
pynęįspūdingai pradėjo tautiniais rūbais 
pasipuošęs Geelongo choras. Po keletą 
dainų atliko „Lituania“ mišrus choras 
(dir. N. Masiulytė-Stapleton ir V. Strau
kas). Koncertą baigė jungtinis „Viltis“ ir 
„Lituania“ choras, kuriam pasikeisdami 
dirigavo visi trys dirigentai.

„Lituania“ chorui akompanavo A Lau
rinaitis, o chorui „Viltis“ - N. Masiulytė- 
Stapleton.

Daug darbo buvo įdėta, ruošiantis šiam 
koncertui, bet triūsas nenuėjo veltui. 
Žmonės ilgai plojo, dėkodami už malo
niai praleistą vakarą, už gražią dainą ir 
gerą muziką. A Rekštienė
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PAS DŽIUGIEČIUS APSILANKIUS
Sausio 3 d. „Džiugo“ tunto stovykloje, Gilwell Parke, Vic., lankėsi „MP“rdaktorius. 

Ta proga pasikalbėta su stovyklos viršininke, ps. Birute Prašmutaite (ji yra 
Melburno „Džiugo“ tunto tuntininkė).

-MP“: Papasakokite, sese viršininke, 
apie šią stovykla, kuri, kaip jau spėjau 
pamatyti iš kuriamo pavadinimo, vadin
sis XAISVA LIETUVA“

B,P,; Stovykla suskirstyta į dvi pas- 
tovykles: skautų rajonas vadinasi „Že
maitija“, o sesių- „Suvalkija“. Pati stovyk
los vadija pasivadino „Aukštaitijos“ var
du.

Šiandien stovyklauja 50 brolių-sesių. 
Iš jų didelis skaičius vilkiukų-paukš- 
tyčių, taigi jaunesniųjų! Savaitgaliui 
tikimės skautų-čių skaičių pakilsiant iki 
70-ties, nes atvyks vyresnieji tunto nar
iai.

(Mums kalbantis ir vaikščiojant 
gražiosios Gilwellio stovyklavietės takais 
- o ji yra milžiniška - stovykloje gyveni
mas virte virė. Pagrindinius stovyklos 
vartus, skauto vyčio ir vyr. skautės" 
priežiūroje, statė būrelis geltonšlipsių 
brolių, paukštytės ir vilkiukai išžygiavo 
j dviejų valandų žygį parko gilumon, 
skautės puošė savo rajonėlį, pavadintą 
„Dzūkijos“ vardu - čia prisiglaudė 
„Šešupės“, „Palių“ ir „Gintaro“ skiltys, 
susirūpinusiais veidais prie viršininkės 
ateidinėjo su įvairiais reikalais vadovai 
ir vadoviukai...)

-MP“: Stovyklos administracija, 
skautų-čiu ruošimas patyrimo laip- 

;. sniams užsiėmimai maitinimas ir MP“- Girdėian wrasninnsiiiR vadn-

„Džiugo“ tunto iškyla į You Yang parką 1993 m. gruodžio 11 d.

dešimtys kitų darbų ir darbeliu reikalin
gi daug talkininkų, daug rankų... Kas 
padeda?

B, P.: Stovykloje mano pavaduotoja (ir 
drauge iždininkė) yra vyr. skautė Pame
la Sadauskienė, adjutante - prityrusi 
skautė Daina Didžytė, programos va
dovė - s. Rasa Statkuvienė, stovyklos 
kapelionas - v. s. fil. dr. kun. Pranas 
Dauknys... Mergaičių pastovyklėje su 
paukštytėmis dirba ps. Birutė Kyman-
tienė, v. sk. Onutė Prašmutienė (vėliau, 
joms grįžus į darbovietes) dirbs v. sk. 
kand. Lina Didžytė ir Dalia Didžienė, 
skautėms vadovauja v. sk. Rita Zoniutė 
ir v. sk Danielė Lansell, prityrusi skaučių 
vadovė - v. sk Rita Bruožytė...

Na, o broliams vadovauja: vilkiukams 
- sk v. Juozas Lukaitis ir prit. sk. Daina 
Tamašauskaitė, skautams - sk v. Vytas 
Rimas Skeivys ir Linas Kaspariūnas, 
prityrusiems skautams - sk vyčiai Mar
tynas Zdanius ir Robertas Baltutis, sk

Ps. -Birutė Prašmutaite.

vyčiams - sk. v. Lukas Zdanius. Stovyk
los ūkį tvarko tunto skautai vyčiai. 
Virtuvėje dirba Julija Lukaitienė, p. 
Rutkauskienė, Šarūnas Žiedas, Dalia 
Didžienė, Regina Firinauskienė. Laužo 
programomis rūpinasi v. sk. Gabrielė 
Staūgailytė.

Na, o koją nusibalnojus, pirštą prasi
pjovus - taip sakant ligoniais - rūpinasi 
Julija Lukaitienė, Juozas Lukaitis arba 
s. Rasa Statkuvienė...

vus kalbant, kad neužilgo pasitrauksite 
iš „Džiugo“ tunto tuntininkės pareigu?

B, P.: Tunte vyravo toks lyg ir susita
rimas, kad dveji metai vienam vadovui 
būtų kaip tik - vieneri įsigilinimui į dar
bą, antri... Na, po dvejų metų, pradedi 
išsisemti, pavargsti... Nuo š. m. kovo 
pradžios tuntininkės pareigas perims 
labai gabi vadovė - Pamela Sadauskie
nė, dirbanti su tunto vienetais jau daug 
metų.

„MP“: „Džiugo“ tuntas seniai yra pats 
tvirčiausias Australijos rajone, ar galite 
papasakoti apie jo veikla, vienetus?

B, P,; Tunte šiuo metu virš 90 skautų- 
čių. Jie susibūrę į šiuos vienetus: jaun. 
skaučių „Kregždučių“ vienetą (8 narės), 
vadovaujamą ps. Birutės Kymantienės; 
skaučių „Živilės“ d-vę (8 skautės), vadovės 
- Rita Zoniutė ir Danielė Lansell; pri
tyrusioms skautėms, susibūrusioms 
„Jūratės“ vienete (5 narės), vadovauja 
vyr. skautės Gabrielė Staugaitytė ir Vida

j Pirmoji stovykla
Šiandien užsidėjau skautišką uni- 

I formą su akselbantais; įvairios virvutės, 
I kaspinai, ženklai ir medaliai. Nuo pe- 
I ties iki rankovės riešo patyrimo žen- 
I klai: virėjo, kepėjo, laužų vedėjo ir ki- 
I įtokie. Stovyklų vardai ir atžymėjimai 
| ant kitos rankovės.
| Pasisukinėjau prieš veidrodį. Į mane 
| žvelgė kažkoks generolas kovų ir mūšių 
| išvargintu veidu. Pažiaunėje kabo 
| maišiukai, galva dengta skysto šarmo 
| plaukais. Po tiekos stovyklų, sąskry- 
| džių, laužų ir išvykų, stoviu lyg nubalęs 
I beržas pievų pakrašty.

Menasi pirmoji stovykla, kai baigian- 
I tis aštuntajai mano gyvenimo vasarai, 
I vieną pavasarį tėvas pasisodino už 
I duona kvepiančio stalo, rimtu, be 
I šapelio šypsenos veidu:

- Sūnau, esi veik jau pusbernis ir 
laikas tau pajusti atsakomybės ir pa
reigos jausmus.

Apie jausmus mažai tuomet nusima- 
' niau ir laukiau, ką tėvas toliau sakys.

- Už trejeto kilometrų, - tęsė tėvas, - 
I yra piliakalnis ir jo paunksmėje skau- 
I tai ruošia stovyklą. Stovyklos vadovas 
I sutiko priimti ir tave, nors nesi skau- 
I tas, bet tikisi, kad juos pažinęs stosi į jų 
I eiles.
I Tėvo žodis šventas. Motina nepritarė 
I tokiom stovyklom, mat, buvau vienin- 
I telis sūnelis ir labai jau lepinamas. 
I Kadangi teks būti visą laiką lauke, tai 
| man krovė šiltus rūbus, patalus, dvi 
| poras pižamų, žąsies pūkų pagalves ir 
Į dvi kiaulės pūsles, šiltam vandenim 
į vakare pasidėti po kojomis. Mama 
| kažkur buvo girdėjusi, kad skautai 
| būdami gyvulių draugai pagavę vištelę 

"l ' aplipdęmoliu,jąkepažarijose, okurap- 
I kas nupeša ir svilina ant karštų anglių. 
I Kad sūneliui nereikėtų maitintis laukų 
I gyvulėliais, mama krovė dėžėn uogienės 

stiklines, švelnaus dūmo rūkytus kum- 
pio rėžius ir plonytes kiaulės papilvės 
dešreles. Tėvas viską krovė vežiman, 
kažką panosėje bumbėdamas, bet

I nedrįso priešintis motinos valiai.
I Atsisveikinant mama bėrė šimtus 
I pamokymų; kur eiti, kur neiti, būti 
I atsargiam, neimti varlių, bėgti pa- 
I mačius gyvatę, saugotis uodų ir dar 
I daugybę patarimų. Pagaliau, mes jau 
I vežimėlyje. Senyva kumelaitė lėtai 
I traukė perkrautą vežimėlį, vis atsisuk- 
| dama ir žvelgdama priekaištingu, pil- 
| nu arkliškos nedalios žvilgsniu.
| - Prikrovė lyg metams išvyktom, -
| pritarė ir tėvas kumelaitės skundui.
| Už geros valandos, prakaito išmušta 
| ir garuojanti kumelaitė sustojo prie 
į stovyklos vartų, kur trumpomis 
| kelnaitėmis, apsikarstę įvairiais žen- 
| klais ir virvutėmis, stovėjo du paaugliai. 
I Vienas tuoj sušvilpė ausis rėžiančiu 
I švilpuku. Tuoj prisistatė stovyklos 
I viršininkas, irgi trumpakelnis, ir 
. pakalbėjęs su tėvu, pasuko prie 

Žiedaitė; vyr. skaučių „Audros“ būrelį 
sudaro 15 narių. Brolių vienetus sudaro 
Jaun. skautų DLK Gedimino d-vė (11 
vilkiukų), vad. sk. v. Rimo Skeivio; Pri
tyrusių skautų vienetas (9 nariai), globo
jamas skautų vyčių būrelio; ir Sk. vyčių 
v. s. Antano Krauso vardo būrelis (19 
aktyvių sk. vyčių), kuriam vadovauja 
Lukas Zdanius.

Tunto vienetų veikloje svarbiausia, 
žinoma, yra ruošimasis įvairiems paty
rimo laipsniams. Sueigos, dėl narių
aaoKEssotssr: „Mūsų Pastogė“ Nr. 1-21994.1.17 psL5

palapinės. Mano amžiaus berniokas, 
busimasis palapinės draugas, padėjo 
iškrauti atsivežtą mantą, neslėpdamas 
savo nuostabos.

Ai, ai, aii!.. Užteks visai stovyklai!..
Maža palapinė vos talpino visą atsi

gabentą turtą ir vargais negalais 
pasidaręs guolį išsitiesiau. Vakare po 
pasivaikščiojimų visi sugulė. Naktis, 
viena iš ilgiausių mano gyvenime. 
Praleidau ją atmerktomis akimis. 
Aplinkui sausoje žolėje kibždėjo vabalai, 
piliakalnio paunksmėje,pelėdai pritar
iant, ūkavo apuokas. Vos rytuose pa
sirodė balzgana žara, sukliko viso pil
iakalnio paukščiai ir įvairiausiais bal
sais giedojo, vienas kitą norėdami 
perrėkti. Negana to, iš palapinės 
išlindęs vyrukas su didžiuliu trimitu 
pradėjo be perstojimo pūsti, o tan gar- 
san aikštėn subėgo pusšimtis pusnuo
gių vaikų. Visi greitai sustojo eilėn ir 
pradėjo rankomis mostaguoti, karts nuo 
karto žemai nusilenkdami. Ištemptas 
iš palapinės jungiausi būrin, kuris tuoj 
ištisęs eilutėn pradėjo sparčia ristele 
bėgti aplink piliakalnį. Krūmokšniai ir 
uogienojai kabinosi už minkštos 
pižamos, pynėsi tarp kojų, visiems į 
mane spoksant. Prakaitas čiurkšlėmis 
tekėjo nepraustu veidu, o priekinis 
bėglys vis ragino spartinti žingsnį. Be
pigu jam, pagalvojau, matydamas jo 
plonas gaurais apaugusias ir saus
gyslėmis išvagotas kojas. Pagaliau, 
gaudydamas kvapą, pakirstomis ko
jomis, grįžau aikštėn. Nespėjau atvėsti, 
kai šaltu vandeniu perpiltas tapau 
įstumtas eilėn prie pusryčių.

Ir taip diena dienon. Neliko laiko 
mamos įdėtiems kumpiams ir uogie
nėms. Rytmečio trimitas prikėlęs stūmė 
per įvairiausius dienos užsiėmimus: 
mazgeliai, kilputės, pašnekesiai ir 
vakaro laužai.

Dešimt dienų prabėgo nuostabiai grei
tai. Miegojau be patalų, žąsies plunks
nų pagalves pastūmęs šonan, o kiaulės 
pūsles kažkas, pripūtęs, paleido į orą. 
Nebegirdėjau vabalų, apuoko ir ryto 
paukščių giesmių.

Atvykęs tėvas su šypsena žvelgė į 
mane ir linksmai kalbėjosi su stovyklos 
vadovu. Namuose mama vos pažino: 
saulės ir vėjo nugairintas, jaučiausi 
kaip tas jaunas ąžuoliukas geroje vejo
je.

Po savaitės įstojau skautų organiza- 
cijon, tapdamas gyvulių draugu ir 
žmonių broliu, o stovyklų negalėdavau 
sulaukti. y Baltutis

užimtumo, vyksta šeštadieniais - kartą į 
mėnesį. Rengiamos išvykos į įvairias vi
etoves. Pav., jau kelinti metai vyksta 4 
dienų povelykinė stovyklėlė Dalesforde, 
Lukaičių ūkyje. Metų gale vyksta 
tradicinė tunto iškyla-sueiga You-Yangs 
kalnuose; ji įvyko ir praeitų metų 
gruodžio 11 d. -dalyvavo 40 tunto skautų- 
čių. Vyr. skautės kasmet rengia Kaziuko 
muges (tą dieną vyksta ir tunto sueiga)

Nukelta j 6 psl.
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Rajono Vadijoje
* LSS Australijos Rajono Vadijos stei

giamasis posėdis, perrinkus rajono vadu 
s. Narcizą Ramanauską, įvyko 1993 m. 
gruodžio 29 d. Aptarti praėjusieji LSS 
Vadovybės rinkimai ir pasiinformuota 
dėl rajono vienetų veiklos.

Į rajono Vadiją pakviesti šie nariai: LS 
Brolijos atstovu - v. s. Henrikas Anta
naitis, Seserijos atstove - s. Rasa Statku
vienė, rajono dvasios vadovas - v. s. fil. 
kun. dr. Pranas Dauknys, koresponden
tas su Lietuvos skautais - j. v. s. fil. 
Vytautas V. Vaitkus, spaudos reikalams 
- v. s. Bronius Žalys. Kiti pareigūnai bus 
kviečiami vėliau.

* LSS Australijos rajono vadijos antra
sis posėdis įvyko 1994 m. sausio 3 d. 
„Džiugo“ Tunto stovykloje, GilwelTio 
Parke, Gembrook'e, Vic. Posėdyje daly
vavo - be rajono vadijos narių - stovyklos 
viršininkė, ps. Birutė Prašmutaitė ir jos 
pavaduotoja v. sk. Pamela Sadauskienė.

Į rajono vadiją papildomai pakviesti: 
Akademinio Skautų Sąjūdžio Australi
jos rajono atstovu, v. s. fil. Balys Barkus 
ir rajono iždininku - s. Algirdas Šimkus. 
Buv. rajono tiekimo skyriaus vedėjas, 
ps. Jonas Vizbaras, vadijoje lieka laiki
nai iki naujo pareigūno paskyrimo.

Tartasi ir kitais rajono veiklos reikalais.

* Lietuvių Skautų S-gos (LSS) Aus
tralijos rajono vadu perrinktas praeitos 
kadencijos rajono vadas, s. Narcizas 
Ramanauskas.

* LSS Aukštaisiais pareigūnais 1994 
m. gale vykusiuose vadijos rinkimuose 
išrinkti šie asmenys:

Naujoji Australuos Rajono vadija, iš 
k. 1 eik: s. A. Šimkus, RV-s N. Rama
nauskas, v. s. H. Antanaitis; 11 eik: v. 
s. B. Žalys, s. R. Statkuvienė, j. v.s. fil. 
V. Vaitkus ir ps. fil. J. Vizbaras.

Pas džiugiečius apsilankius
Atkelta iš 5 psl.

- surinkti pinigai perduodami pagalbos 
reikalingiems Lietuvoje. Lėšoms papildy
ti dar gaminami pietūs Lietuvių na
muose. Dalyvaujama ASGAV (Viktori
jos egzilų skautų) stovyklose. Ruošiami 
Užgavėnių blynų vakarai - praeitais 
metais buvo kepti net 7 rūšių blynai...

-MP“: Kas šiuo metu, be vienetu va
dovu, talkina tunto vadijai?

B.P.: Be manęs tunto vadijoje ad- 
jutantės pareigas eina prit. sk.. Daina 
Didžytė, iždininkė - v. sk Ona Prašmu- 
tienė ir dvasios vadovas, v. s. fil. dr. kun. 
Pranas Dauknys...
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LSS Tarybos Pirmininku — v. s. fil. 
Kęstutis Jėčius,

LSS Brolijos Vyr. Skautininku - v. s. 
fil. Albinas Sekas,

LS Seserijos Vyr. Skautininke - v. s. 
Birutė Banaitienė,

Akademinio Skautų Sąjūdžio (ASS) 
Vadijos Pirmininku - s. fil. Gediminas 
Leškys.

DŽIUGO“ TUNTO
KRONIKA.

* Melburno „Džiugo“ tunto metinė išky
la ir sueiga įvyko praeitų metų gruodžio 
11 d. You Yangs kalnuose. Vyko 
draugovių sueigos, lipimas į kalno 
viršūnę, kuri yra 364 m aukščio. Dalyva
vo 60 skautų-čių.

S. v. Rimas Skeivys.
<___________________

Tunto sueigos metu jaun. skautės įžodį 
davė Alanta Skeivytė. Už pavyzdingą 
skautavimą į paskiltininkes pakeltos 
Kim Pettiford, Daiva Statkutė, Rita Zo- 
niutė, Danielė Lansell, Vida Žiedaitė ir 
Gabrielė Staugaitytė. LS Brolijos Vyr. 
Skautininko „Vėliavos“ žymeniu ap
dovanoti du darbštūs broliai - sk. v. Juo
zas Lukaitis ir sk. v. Rimas Skeivys.

(P, D.)

S. v. Juozas Lukaitis.

* LS Seserijos Vyr. Skautininke 
„Vėliavos' žymeniu apdovanojo „Džiugo“ 
tunto vyr. skautę Rūtą Mickienę.

* „Džiugo“ tunto stovykla įvyko sausio
2-9 d. d. Gilwell'io Parke, netoli 
Gembrook'o miestelio, Vic. Plačiau apie 
stovyklą žiūr. „MP“ interviu su šios 
stovyklos viršininke. B, Ž,

„MP“; Tikriausiai turite ir problemų?.,, 
Kur neturėsime!.. Visuomet 

nelengva surasti vadovus vienetams. O 
šiuo metu negalime rasti skautų tėvų 
komiteto pirmininko. Tikiuosi, padėtis 
pasitaisys grįžus namo iš stovyklos!..

-MP“: Linkiu Jums ir-Džiugo“ tuntui 
sėkmės ir ateityje! Ačiū, Sese, už poka- 
M

(„MP“ redaktoriui besiruošiant namo, 
stovykla, vadovaujama ps. B. Ky- 
mantienės ir Dainos Šliterytės, mokėsi 
dainų. Iš pradžių dainos nebuvo labai 
skambios, bet po gero pusvalandžio jos 
aidėjo tikrai neblogai).

į Šventėms p-a-s-i-b-a-i-g-u-s..
Šventės pasibaigė. Per tą keletą dienų, 

vakarų ir naktų — kaip ir kiekvienais 
metais — daugumas mūsų valgėm,

1 gėrėm ir uliojom!...
Daug prirašyta ir prikalbėta apie die-

• tą: ką reikia valgyti, ko nevalgyti, kiek ir 
' kada valgyti ir 1.1. Apie tai girdime iki 
' nuobodulio.

Paskutiniu metu medicinos pasaulyje 
I vis labiau stiprėja nuomonė, įsitikini- 
I mas, kad taip vadinami maitinimo 
I „mokslininkai“ - nutricionistai, nuėjo per 
I toH, be reikalo gąsdina žmones ir tuo 
| uždirba gana gerus pinigus.
| Žmogaus kūnui augti ir būti gyvybin- 
| gam pagrindinai reikalingi baltymai 
| (Proteins), angliavandeniai (Carbohy- 
| drates) ir gliukozė. Visa, ką mes suval- 
| gom, medžiagų apykaitos mechanizmas 
| — metabolizmas paverčia į minėtus ele- 
I mentus. Prie jų dar prisijungia tam tikri 
I metalai, mineralai, vitaminai ir svar- 
I biausia - vanduo. Medžiagų apykaitos 
I išdava-rezultatas—energija, kurią ma- 
I tuoj ame kalorijomis (kilojules). Kai ener

gija nesunaudojama, jos perteklių 
. medžiagų apykaitos mechanizmas 
' paverčia riebalais ir jie sukraunami mūsų 
1 kūne. Išvada turėtų būti aiški: yra tik 

viena dieta — kalorijų. Normaliai suau-
I gūsiam žmogui 24 valandoms reikia2000 
I - 3000 kalorijų, linkusioms į nutukimą -

1200 - 1500 kalorijų. Nėra, pabrėžiu,.
I nėra gero ar blogo maisto, yra tik mais

tas turtingas kalorijomis ir maistas su
• mažu kalorijų kiekiu. Pav., 150 nevirtos 

antienos turi 500 kalorijų. 150 gramų
I šviežių kopūstų,- 37 kalorijas. Taigi, 
I rūgščių kopūstų, be spirgučių, galite 
I valgyti kiek norit, bet su antiena — 
I atsargiau.
I Lentelę, kur surašytas maistas ir ka- 
I lorijos, galite gauti pas savo vaistininką 
| ar gydytoją.
Į Iš kitos pusės, kai žmogus visviengau-
Į na perdaug kalorijų, sakysim valgyda- 
Į mas perdaug antienos, tos kalorijos, 
| kurios normaliai dienos eigai nėra reika- 
| lingos, turi būti kaip nors sunaudotos, 
I kitaip jos bus paverstos į riebalus. Kalo- 
I rijos gali būti sunaudotos-sunaikintos 

dviem būdais — fiziniu darbu, judėjimu
I ir protiniu - galvojimu. Įrodyta, kad* 
i įtemptas protinis darbas (galvojimas) 

AUŠROS* TIiKikl STOVYKLA NEĮVYKO
Sydnėjaus „Aušros“ tunto stovykla, turėjusi įvykti sausio 7-10 d. d. „Camp Courts“ 

stovyklavietėje, atšaukta, gavus atitinkamų įstaigų nurodymus dėl gaisrų pavojaus.

Sydnėjaus “Aušros“ tunto vilkiukų - paukštyčių kalėdinė sueiga 1993 m. 
gruodžio mėn. Iš kairės: L. Garrick, A. Vogelzang, E. Blansjaar (vadovė), E. 
Garrick (tuntininkė), K Biretaitė, M. Garrick, P. Pullinen (vadovas) ir H.
Janavičius.

per tą patį laiką sunaudoja 5 kartus 
daugiau kalorijų negu normalus pasi
vaikščiojimas (ne bėgimas). Labai dažnai 
girdite iš medikų, kad vaikščiojimas yra 
pats geriausias , nepavojingiausias ka
lorijų naikintojas. Turėtume dar pridėti 
—bevaikščiodami galvokite! Bet būtina 
pastebėti, kad yra didelis skirtumas tarp 
galvojimo — protinio darbo ir svajonių 
—jausminio pasireiškimo!.. Kas sėdi ir 
svajoja, tas tunka, kas vaikšto ir galvoja 
- liesėja (versta iš vokiečių kalbos: „Schrei- 
tender und denkender - ist ein schlanker 
Mensch; sitzender und traumender — 
ein Fetter“) Žinoma, kiekviena taisyklė 
turi išimčių.

Ką gi daryti, kai persivalgote ir blogai 
jaučiatės? Paprasčiausia — pora dienų 
nevalgykit, tik naudokite pakankamą 
kiekį skysčių, žinoma — ne alkoholio. 
Svarbu atsiminti, kadjei pabadavus pora, 
trejetą dienų blogumas praeina, bet po 
kiek laiko — savaitės ar dviejų — vėl 
pasikartoja (pakartotinai nepersival- 
gius), būtina kreiptis pas gydytoją. Gali 
būti, kad turite „miegančią“ skrandžio 
opą (duodenal or gastric ulcer), kurią 
persivalgymu pabudinot ir gydymas yra 
būtinas. Tas pats su persigėrimu. Kai 
sunkiai sergat pagiriom, yra labai įvairių 
patarimų visose tautose, jų čia ne
minėsiu. Grynai mediciniškai: po kelių 
valandų padeda didelė dozė—200 mg— 
vitamino B komplekso (Thiamine), 
įleidžiamo į veną. Bet tai gali padaryti 
tik gydytojas (iš patyrimo žinau, kad tai 
padeda).

Dar vienas svarbus patarimas. Jei po 
išgėrimo, kad ir išsipagiriojus, pajuntate 
skausmą dešinėje pilvo pusėje, po 
šonkauliais (ten yra kepenys), pas gydy
toją ne eikite, o BOKITE!

Ar alkoholis yra kepenų (liver) vėžio 
priežąstis, dėl to ginčyjamasi. Bet kad 
alkoholis sukelia įvairias kepenų ligas ir 
pagreitina vėžio plėtojimąsi, dėl to nėra 
jokių abejonių.

Be kepenų būti gyvam— draudžiama 
(ir be to — neįmanoma). Jei truputį 
pagąsdinau — atleiskite!

Dr. A Spalis

SVEIKAME KŪNE - SVEIKA 
SIELA!
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TRUMPAI 
IŠ VISUR

Rusijos vyriausybė atsisakė anksty
vesnio plano sumažinti savo kariuomenę 
iki pusantro milijono karių. Šiuo metu 
Rusijos ginkluotose pajėgose tarnauja 2 
milijonai 300 tūkstančių žmonių. Rusi
jos vyriausybė žada išvesti savo dalinius 
iš Latvijos ir Estijos šių metų būvyje.

♦

Pernai gruodžio 30 d. Vatikanas ir 
Izraelis pasirašė susitarimą užmegsti 
diplomatinius santykius. Vatikanas do
kumentavo savo reikalavimą tarptauti
nių garantijų Jeruzalėi, kaip krikščio
nių,žydų irmusulmonų šventajam mies
tui.

*

Meksikos pietuose, Chiapas provinci
joje sausio 1 d. prasidėjo valstiečių su
kilimas. Zapotistaispasivadinę  sukilėliai 
buvo užėmę 6 miestus, iš kurių vėliau 
vyriausybės pajėgų buvo priversti pasi
traukti į kalnus. Sukilėliai taip pat 
sprogdino bombas šalies sostinėje Mek
sike.

*
Lietuva, Lenkija, Čekija ir Slovakija 

oficialiai pasiprašė priimamos į Šiaurės 
Atlanto Sutarties Organizaciją (NATO). 
Amerikai nenorint nustumti Rusijos į 
izoliaciją, NATO konferencija Briuselyje 
atsisakė šias Rytų Europos valstybes 
priimti. Pasiūlytas kompromisinis 
planas joms pasidaryti „Taikos part
nerėmis“; jos turėtų konsultacines pri
vilegijas, tačiau negauna saugumo ga
rantijų. Konferencijoje dalyvavo ir JAV 
prezidentas Bill Clinton, atvykęs į Briu
selį tiesiai iš savo motinos laidotuvių 
Bitter Springs, Arkanso valstijoje.

*

Pernai gruodžio 22 d. Australijos vyr
iausybė pravedė parlamente kontrover
sinį Mabo įstatymą, nusakantį abori
genų įgimtas teises į žemę, bei nusta
tantį procedūrą žemei įsigyti.

*

Gruodžio 20 d. Jungtinių Tautų 
GeneralinėjeAsamblėjojeįsteigtasAukš- 
tojo žmogaus teisių įgaliotinio postas. 
Dėl šios pareigybės reikalingumo buvo 
diskutuojama 45 metus.

*
Gruodžio 21 d. Rusijos prezidentas 

Borisas Jelcinas paskelbė uždarąs KGB 
(valstybės saugumo komitetą), kaip at
gyvenusį ir šiems laikams nebetinkantį 
organą. Vietoj jo įsteigta federacinė 
kontržvalgybos tarnyba, vadovaujama 
Nikolajaus Goluško, atsakingo tiesiogiai 
prezidentui.

N

*

Įtakingas kraštutinių nacionalistų 
lyderis Rusijos parlamente Vladimiras 
Žirinovskis, siekiąs sugrąžinti Rusijai 
Suomiją, Pabaltijį, Lenkiją ir net Alias
ką, jau spėjo įžeisti ir kelias kitas Euro
pos valstybes. Pernai gruodžio 29 d. jis 
buvo išvarytas iš Bulgarijos, kadangi 
vizito metu įžeidė šios valstybės prezi
dentą. Tuojau po to Vokietija atsisakė 
suteikti Žirinovskiui įvažiavimo vizą, o 
Australijos žydai reikalavo neleisti čia 
numatyto šio antisemito vizito.

V. ŽIRINOVSKIS

Įdomu, kad 1983 metais Žirinovskis 
buvo gavęs leidimą emigruoti į Izraelį, 
tačiau nusprendė pasilikti Sovietų Sąjun
goje.

*

Pernai gruodžio 17 d. Australijos par
lamento sesijoje iždo ministras John 
Dawkins dramatiškai pareiškė apie savo 
atsistatydinimą, šią naujieną tik valan
da anksčiau pranešęs Ministrui Pir
mininkui Paul Keating. Perorganizuo
tame ministrų kabinete finansų portfe
lis atiteko Ralph Willis.

*

Pernai gruodžio 28 d. mirė žymus žur
nalistas ir rašytojas William Shirer ( g. 
1904 m.). Jis ypač išgarsėjo 1960 metais 
išleistu veikalu „Trečiojo Reicho iškili
mas ir žlugimas“.

*

Paskutinę praeitų metų dieną 
nusižudė buvęs Gruzijos prezidentas 
Zvijadas Gamsachurdija, nepasisekus jo 
bandymams atgauti valdžią ir vy
riausybės daliniams likvidavus paskuti
nius jo vadovaujamo sukilimo židinius 
vakarinėje Gruzijoje.

*

Kubos diktatoriaus Fidel Cas tro 37 metų 
duktė Alina Fernandez Revuelta, 
pasiprašė politinio prieglobsčio JAV.

♦
Floridos valstijos valdžia iškėlė bylą 

federalinei JAV vyriausybei už ne
sugebėjimą sustabdyti nelegalių imi
grantų antplūdžio į Floridą. Už nuosto
lius valstijos biudžetui Florida reikalau
ja milijardo dolerių.

US AČIŪ DRAUGAMS

p-

Vėliavos 1933 m. sporto šventės atidaryme.

I KREPŠINIS;
| VYRAI: 1. Melburno „Varpas“ 1 (laimėjo 
| visas rungtynes);
| 2. Sydnėjaus „Kovas“;
| 3. Melburno „Varpas“ 11.
| MOTERYS: 1. Sydnėjaus „Kovas“ 11 (laimėjo
| visas rungtynes);

2. Geelongo „Vytis“;
3. Sydnėjaus „Kovas“ 1.

į MIŠRŪS JAUNIAI
I Dd 18 metų: 1. Sydnėjaus „Kovas“;

2. Melburno „Varpas“;
3. Adelaidės „Vytis“.

I Jauniai iki 14 metų: 1. Melburno „Varpas“ 11;

‘ ' 2. Melburno „Varpas“ 1;
3. Geelongo „Vytis“.

I Mergaitės iki 14 metų: 1. Melburno „Varpas“;
I 2. Geelongo „Vytis“.
I Mišrūs iki 14 metų: 1. Melburno „Varpas“ 1;

2. Geelongo „Vytis“;
3. Melburno „Varpas“ 11. 

Berniukai iki 14 metų: 1. Melburno „Varpas“ 11;
2. Sydnėjaus „Kovas“;
3. Melburno „Varpas“ 1.

Mišrūs iki 12 metų: 1. Melburno „Varpas“ U;
2. Sydnėjaus „Kovas“;
3. Geelongo „Vytis“.

1. Melburno „Varpas“;
2. Adelaidės „Vytis“;
3. Sydnėjaus „Kovas“.

1

LAUKO TENISAS (NUGAJU
VYRI/- R. Karvelis („Varpas“).
MOTERŲ: R. Vaičiulevičiūtė (Hobarto 
„Perkūnas“).
VYRŲ DVEJETŲ: R. Karvelis - M. Bromly 
kartu su E. Lipšiu - T. Zdanium („Varpas“). 
MIŠRIŲ DVEJETŲ: R. Karvelis.(„Varpas“) - 

R. Vaičiulevičiūtė („Perkūnas“).

STALO TENISAS
VYRŲ: 1. S. Karazija („Varpas“);

2. J. Ablonskis („Varpas“);
3. P. Mulevičius („Varpas“).

MOTERŲ: 1. E. Wilson („Perkūnas“);
2. R. Vaičiulevičiūtė („Perkūnas“);
3. Z. Prašmutaitė („Varpas“).

GOLFAS
VYRŲ (mažiausia kirčių): E. Koszela (Gee
longo „Vytis“).
MOTERŲ (mažiausia kirčiui N. Venclovi
enė („Kovas“).
VYRŲ „STABLEFORD“: Š. Žiedas („Var- ____________ . „
i i ir n n ir- --ir „Mūsų Pastogė“ Np. 1-2 1994.1.17 psL7

pas“).
MOTERŲ„STABLEFORD“. N. Venclovienė 
GKovas“).
KOMANDŲ NUGALĖTOJAI: „Varpas“ - Š. 
Žiedas, V. Levickis, G. Žemkalnis ir A Skim- 

birauskas.

KĖGLIAI - “TEN PIN BOWLING“
VYRŲ: S. Žiogas („Varpas“).
MOTERŲ: G. Žiogienė („Varpas“).
Dd 12 metų BERNIUKŲ: B. Andriejūnas 
(„Kovas“).
Iki 12 metų MERGAIČIŲ: R. Dulinskaitė 

(„Kovas“).
Ha 18 metų BERNIUKŲ: P. Oželis („Var
pas“).
Dd 18 metų MERGAIČIŲ: D. Mačiulaitytė 

(„Varpas“).

BILIJARDAS
VYRAI: 1. K Antanaitis (Canberros „Vil-

C. Magurkas („Varpas“) svečio teisėmis. 
DVEJETAI: Tėvas ir sūnus D. ir E. Marga- 
navičiai („Varpas“) baigmėje nugalėję St. Šutą 

ir A Snarskį (Geelongo „Vytis“).

KREPŠINIO RINKTINES
VYRŲ
T. Zdanius („Varpas“)
E. Ragauskas („Varpas“)
D. Sadauskas „Varpas“)
K Zdanius („Varpas“)
E. Soha („Varpas“)
D. Šalkūnas („Varpas“)
M. Wallis („Kovas“)
M. Šepokas (JCovas“)
R. Baškus (Adelaidės „Vytis“)
L. Pocius (Adelaidės „Vytis“).
Treneris P. Andriejūnas („Kovas“).

MOTERŲ
D Dičiūnaitė („Kovas“) 
A Dičiūnaitė („Kovas“) 
R. Venclovaitė („Kovas“) 
A Vanclovaitė („Kovas“)
L. Šliogeiytė („Kovas“)
M. Vaičiurgytė („Kovas“)
I. Petkūnaitė (Adelaidės „Vytis“) 
A Petkūnienė (Adelaidės „Vytis“) 
M. Jaunutytė (Adelaidės „Vytis“) 
L. Skimbirauskienė („Varpas“). 
Trenerė S. Gustafson („Kovas“).

Nukelta į psl. 8
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Atkelta i§ 7 psl.

Atstovų suvažiavimo metu vienbalsiai 
išrinkta buvusi ALFAS (Australijos lietuvių 
fizinio auklėjimo sąjungos) valdyba: A Lau
kaitis (pirm.), N. Wallis-Grincevičiūtė 
(sekret.) ir P. Andriejūnas (iždin.). Visi iš 
Sydnėjaus. ALFAS adresas: 18 Miller Ave. 
Ashfield NSW 2131.

Praeitų metų naujuoju ALFAS garbės nariu

Neringos sKdinėjimo klubo 30-metis
Viktorijos žemės turtų (National Re

sources) ministeris The Hon. Geoff Cole
man, dalyvaujant daugiau kaip 100 
svečių ir klubo narių, pristatė Neringos 
slidinėjimo klubo istorijos knygą Lietu
vių namuose, pernai gruodžio 10d.

Viktoruos žemės turtų (National Resources) ministras p. Geoff Coleman, 
Carolyne Mitchell, Telecom'o atstovė ir Neringos klubo pirm., Linas Zaikaus
kas.

Neringos slidinėjimo klubas įkurtas 
Melburne gyvenančių žiemos sporto en
tuziastų 1963 metais, taigi, pernai klu
bas atšventė trijų dešimtmečių gyvavi
mo sukaktį. Ministeris Coleman pagyrė 
ryžtingus Neringos klubo įkūrėjus už 
slidinėjimo sporto populiarinimą ir įnašą 
į slidinėjimo pramonės plėtimą.

Neringos šventėje dalyvavo daugelis 
žinomų slidinėjimo sporto vadovų, taip 
jų - Alpine Resorts Commission, Mt. 
Buller Ratepayers' Association, Victori
an Ski Association ir Mt. Buller Ski Lifts 
atstovai. Tarp svečių matėme slid
ininkams gerai pažįstamus asmenis iš 

Sporto klubo „Kovas“ nariai Betina ir Petras, sukūrę šeimą. Nuotrauka A Kramiliaus.

atstovų suvažiavimas išrinko Petrą 
Andriejūną - Sydnėjaus „Kovo“ klubo narį.

43 šventėje geriausiai pasirodė Sydnėjaus 
„Kovas“, kuriam atiteko ir pereinamoji taurė.

H. Šalkausko vardo medaliais už pa
vyzdingumą ir geriausią sportininkų pasiro
dymą šioje šventėje apdovanoti krepšininkai 
D. Dičiūnaitė („Kovas“), E. Soha („Varpas“), 
M. Šepokas ir M. Wallis (abu „Kovo“ nariai).

Kita sporto šventė vyks Adelaidėje, kartu 
su Australijos lietuvių dienomis 1994 
metais.1996 metų sporto šventė numatyta' 
Geelonge, jos rengėjas—vietos sporto klubas 
„Vytis“

A laukaitis

Mt. Buller - tai Adam Adams, buvęs 
Arlberg viešbučio savininkas-ir Ernest 
Forass, vienas iš pirmųjų pokario meto 
MT. Buller gyventojų ir pradininkų, il
gametis Koorooora Chalet ir Enzian 
Lodge savininkas.

Šventė praėjo pakilioje ir linksmoje 
nuotaikoje, vakarą paįvairino akordeon
istas, išvedžiojęs Alpių melodijas ir pu
ikiai šokusi „Gintaro“ tautinių šokių 
grupė. Linas Zaikauskas, Neringos 
slidinėjimo klubo pirmininkas, padėkojo 
svečiams, organizacijoms ir neringiečius 
sveikinusiems Mt. Bullerio klubo atsto
vams, taip pat Telecom Australia, globo
jusiam Neringos 30-čio šventę. Reikia 
pažymėti, kad Telecom Australia gyvai 
domisi slidžių sportu ir lietuvių bend
ruomene. Šventė baigėsi viltimi ir noru, 
kad Neringos slidinėjimo klubas dar il
gai gyvuotų Australijos Alpėse, £

i EAGALS
Ar viskas tiesa, kas rašoma spaudoje?
Dar prieš Antrąjį pasaulinį karą, gyve- 

. nant Lietuvoje, skaitytojai laikraščio 
žinias ir reportažus priimdavo kaip 
neginčyjamą tiesą. Užtekdavo pasakyti, 
kad tai buvo parašyta laikraštyje ir visi 

' patikėdavo.
Sovietmečiu ir vokiečių okupacijos 

I metais spaudos skaitytojai pradėjo abe- 
I joti. Ypač daug žalos padarė pirmaisiais 
I sovietų valdymo metais, kai visa tuome- 
I tinė Lietuvos spauda, griežtoje komu- 
I nistų priežiūroje, melavo ir mulkino 
I skaitytojus, neįsileisdama nė vieno 
I kritiško žodžio. Sekanti okupacija — 
| vokiečių, irgi elgėsi panašiai. Tik dėka 
| pogrindžio leidinių visuomenė buvo 
Į tiksliau informuojama apie pasiekimus 
| ir nesėkmes rytų fronte.
| Vienas Kaimo gyventojas 1943 pabai- 
| goję skelbė, kad karas tuoj baigsis, nes 
| pagal “Ateities“ (vokiečių okupacijos 
I metais leistas dienraštis) dienraščio 
I pranešimus jau visi rusų kareiviai žuvo 
I arba yra paimti į nelaisvę. Šis Kauno 
. gyventojasskaitėirregistravovisusfron- 
I to pranešimus.

Australijoje irgi dažnai skaitome apie 
įvairias gamtos ar žmonių avarijas, kur 
spaudos ir kitokių žinių šaltinių 
pranešimuose duodami žuvusių skaičiai, 
kurie su laiku mažėja iki vos keleto žuvu- 

' šių... Tai reporterių bandymas žinią 
' išpūsti, kad jo reportažas patektų į 
I pirmąjį puslapį.

Š. m. spalio pradžioje Maskvoje pučo 
I metu buvo skelbiama, kad mažiausia 
I žuvusių priskaitoma 800, o gal ir virš 
I 1000! Pučui pasibaigus, oficialiai praneš- 
I ta, kad žuvo, berods, tik 187.
I. Neseniai per vieną radijo stotį Anglijo- 
I je buvo pranešta, kad mirė karalienės 
| motina. Žinia žaibo greitumu buvo pa- 
| kartota visame pasaulyje ir netrukus 
| paneigta: — karalienės motina gyva ir 
| sveika.
| Dabartinėje Lietuvoje leidžiamoje 
j spaudoje irgi daug prirašoma, ypač apie 
į poetinius įvykius, kurie pasiekia ir mus 
I Australijoje. Politinių ir ekonominių

■ — - ■ ■ — ■1 ■ ■■■ I" —— II" I

LTOK atstovo Australijoje 
informacija

LTOK-to atstovas gavo faksą iš Vilni
aus, kuriame LTOK-to generalinis sekre
torius p. Petras Statutą, be kita ko, sako:

„...jau paaiškėjo sportininkų delegaci
ja, kurią siusime į XVII žiemos olimpiadą 
Lilehameryje (Norvegijoje) š. m. vasario 
12-27 d. Tai slidininkai - Vida Vencienė 
ir Ričardas Panavas, biatlonininkai - 
Kazimiera Strolienė ir Gintaras Jasins- 
kas ir čiuožėjai - Margarita Drobiazko ir 
Povilas Vanagas. Delegacijos vadovas - 
Lietuvos slidinėjimo federacijos prezi
dentas - Alvidas Raškauskas.

Į Lilehamerio žaidynių atidarymą 
rengiasi vykti Respublikos Prežidentas 
Algirdas Brazauskas.

Visas Lietuvos atstovų dalyvavimo 
išlaidas Lilehameryje apmoka LTOK- 
tas savo lėšomis, kurių dalį esame su
taupę nuo Barselonos žaidynių.

Sveikinu Jus ir visus mūsų bičiulius 
Australijoje...“ j Jonavičius 

įvykių aprašymų gausybėje sunku rasti 
teisybę.

Neseniai “Lietuvos Aide“ pasirodė 
žinutė, kad Lietuvos Respublikos vyriau
sybė žada reikalauti, kad visos vy
riausybės skelbiamos žinios, kurias 
laikraštis komentuoja, būtų paskelbtos 
ištisai, tuo išvengiant nuklydimų.
O kaip mūsų, Australijos lietuvių spau
da? Ar daug joje netikslumų ir netiesos 
prirašyta? Melbourne leidžiamas savait
raštis beveik 90% persispausdina iš Li
etuvoje leidžiamos spaudos, nesiimda- 
mas jokios atsakomybės už žinių 
tikrumą. Be to, tai palengvina redakto
riui darbą, nes nereikia ieškoti ir prašyti 
bendradarbių, kad jie rašytų.

“Mūsų pastogė“ irgi persispausdina 
vieną kitą straipsnį iš Lietuvoje 
leidžiamos spaudos, bet dauguma yra 
originalūs, paruošti bendradarbių.

Vienas tautietis man paaiškino, kad 
spaudoje teisybę reikia susirasti pačiam. 
Perskaitęs apie tą patį įvykį bent tri
juose laikraščiuose, pasiklausęs radijo ir 
pasižiūrėjęs .televizijos laidų, gali 
maždaug nuspėti ar susidaryti vaizdą 
apie įvykį. Žinoma, atsargiai įvertinda
mas kas parašyta, girdėta ir matyta.

Įdomūs mūsų kultūrinių ir kitų 
renginių aprašymai. Ten, pradedant pir
muoju programos punktu ir baigiant 
paskutiniuoju pripilama tiek “limona
do“, kad pasidaro saldu. Kažin kodėl 
vengiama objektyvaus įvertinimo? 
Rašantieji tiesiogbijo kritiškesnio žodžio, 
nes, girdi, dauguma programos dalyvių 
yrajaunesnės kartos, programos rengėjų 
sunkiai priprašyti ir tai su tėvelių pa
galba. Jei tokios dukrelės ar sūnelio pa
sirodymo tinkamai neįvertinsi, daugiau 
jo nematysi scenoje! Ar tai pateisinama?

Gal geriau rašyti, skatinti, pilti pagi- 
ras kibirais, kad tik palaikytume lietu
višką dvasią mūsų jaunime?

Nežinau! Kartais suabejoju ir būna 
gaila praleisto laiko ir pačių atlikėjų 
pastangų.

ilgesys gili“ sukeisti vietomis punkteliai: vie
toje pirmo ir antro išspaudinome trečią ir 
ketvirtą. Autorių dėl to nuoširdžiai at
siprašome.

* JMP“ Nr. 51-52 sporto skyriuje (7 psl.) 
tilpusiame straipsnelyje „Šachmatai“ mini- 
ma Sydnėjaus šachmatų klubo steigėjo pa
vardė turi būti P. Grosas. Straipsnelio auto
rius atsiprašo suinteresuotuosius.

* Praeitų metų „MP“ Nr. 36 pareikšta 
užuojauta dėl a. a. Teresės Reisgienės mirties 
turėjo būti pasirašyta Lilijos ir Zigmo Si
pavičių.

* A Veščiūnaitės Janavičienės straipsnyje 
(„MP“ Nr. 47) „Kopiant į aukštesnę klasę“ 
cituojamame H. Nagio eilėraštyje- praleistas 
žodis „žvejus“. Turi būti: „ilgisi to „Šiaurės“ 
žmogaus, šiltu jausmu kalba apie jį, visus 
juos: medkirčius, žvejus, artojus, poetus...“ 
Klaida taip pat įsivėlė ir po nuotrauka - 
neteisingai parašėme Suanne Russel vardą.

Visų suinteresuotųjų labai atsiprašome!
Red.

- Sydney Sporto Klubas “Kovas“ sveikina savo narius Betiną Migutę ■
■ ir Petrą Kapočių, sukūrius šeimos židinį. ■
Z Geriausių linkėjimų ateičiai! Z
■ Sporto Klubo “Kovas“ Valdyba ir sportininkai JĮ

LTOK atstovas Australijoje 
isseoooooocBaocaoacHB 

ATITAISYMAS
* „MP“ Nr. 51-52 išpausdintame poeto 

Juozo Almio Jūragio eilėraštyje „Naktis kaip
„Mūsų Pastogė“ Nr. 1-21994.1.17psL8 . —hnr-mami i nnr - n n n n ■■ u n imu n i dūBaaūi—gsMnrFnsiiiTntšgaDGgggci

Prašome nepamiršti 
užsimokėti 
ūsų Pastogės66 

prenumeratų.
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GĖRIO IR BLOGIO REIKŠMĖ DIEVO PLANE
Spausdiname ištrauką iš Aleksandro 

Mauragio paruoštos spaudai knygos 
„Fatališka klaida.“

Red.
Gėrio ir blogio reikšmė yra tampriai 

surišta su Dievo planu. Dievas žmogaus 
nesukūrė tobulu, bet davėjam galimybę 
tubulam pasidaryti - tapti Dievo vaiku. 
Kad žmogus galėtų savo pastangomis 
tapti dievu, jis turi pažinti gera ir bloga, 
jis turi turėti laisvą valią ir pagal savo 
norą ir pastangas pasirinkti vieną iš jų. 
Pasirinkdamas gera žmogus tobulėja ir 
panašėja į Dievą, pasirinkdamas bloga, 
tolsta nuo Dievo ir nuo savo aukšto 
pašaukimo. Kaip matome, gėris ir blogis 
yra reliatyvus Dievo plano reiškinys, 
-dvasinio tobulumo procesui būtina są
lyga. Žmogus yra fizinis ir dvasinis fenom
enas. Tokiai tobulybei siekti yra būtina 
laisva valia. Gamta yra fizinių jėgų dom- 
inacijoje, ir kiek žmogus yra gamtos 
kūrinys, tiek jam privaloma gamtinė 
realybė. Bet žmogus turi aukštesnių ide
alų, kurių gamtoje nerasi, tai dieviška
sis humanizmas, dvasinis pradas, ir ši-' 
tam pradui augti ir tobulėti, siekti 
amžinybės, dieviškos tobulybės, vienin
telė reali galimybė yra - natūrali žmogaus 
prigimtis, iš kurios kyla dvasinė šviesa, 
pasakanti, kas gera, kas bloga, tam pa
sirinkimui ir reikalinga laisva valia, 
surišta su augančia kultūra ir žmogaus 
tobulėjimo laipsniu. Dievas yra žmogaus 
idealas, kaip tėvas yra sūnaus idealas, 
su tuo skirtumu, kad Dievas yra tobulas, 
o žmogus tobulėjantis, bet kelio kryptis 
jam yra žinoma, ir todėl žmogus su gera 
valiaklaidos nepadarys, o jei ir padarytų, 
tai jam į nuodėmę negalėtų būti 
užskaityta, nes kaltė gimsta iš blogos 
valios. Tik tas, kas pažįsta bloga ir jį 
laisva valia pasirenka, nusikalsta.

Iš kur žinome, kad žmogus pašauktas 
tapti dievu? Pirmiausia iš Kristaus 
apreiškimo ir jo mokslo, bet tai nėra 
žinojimas, o tik tikėjimas. Žinojimas at
eina iš pačios žmogaus prigimties gilesnio 
pažinimo ir iš intuicijos, kuri žmogų šiam 
pažinimui nuteikia ir duoda impulsą. 
Žmogus savo prigimtimi siekia - laimės, 
laisvės, teisingumo. Šiandieną mes jau 
galime tvirtai pasakyti, kad šio pasaulio 
sąrangoje nėra nei laimės, nei laisvės, 
nei teisingumo. Žmogus tuos dalykus 
pažįsta, nes jie yra jo prigimtyje, deja, jis 
jų šiame pasaulyje negali pasiekti, 
įgyvendinti, o tačiau yra verčiamas jų 
siekti,nes tik tokiubūdužmogus tobulėja 
ir kultūrėja. Taip yra ir su Dievu: žmo
gus, jei turi sveiką protą, išmintimi, in
tuicija atranda Dievą, bet jo negali 
aptarti, suprasti, nes Jis yra ne iš šio 
pasaulio. Ne iš šio pasaulio yra ir laimė, 
laisvė, teisingumas, jų kartu į vieną vie
tą nesudėsi ir neįgyvendinsi. Jeigu jų, 
šiame pasaulyje negalime pilnai įgyven
dinti, tai kam jie mums yra duoti? Dvasi
nei realybei suvokti, pažangai daryti, 
dievais tapti, nes dalykai žmogaus 
prigimtyje yra dieviški, o ne žemiški. 
Viskas, kas yra žemiška, paliksime 
žemei, o kas yra dvasiška, nusinešime į 
aną dvasinį pasaulį. Štai kaip Kristus 
interpretuoja Dievo planą: „Nekraukite 
sau lobių žemėje, kur kandys ir rūdys 
ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. Verčiau 
kraukite sau lobį danguje, km- nei 
kandys, nei rūdys neėda, kur vagys 
neįsilaužia ir nevagia, nes kur tavo lobis, 

ten ir tavo širdis“ (Mt 6,19-21).
Krikščionybė, tapusi antruoju Izraeliu, 

paneigė Kristų ir Dievą Tėvą, paneigė 
gerosios vilties principus; IV a., su Nau
juoju Testamentu, grįžo į religinį getą. 
Krikščionybės vardas pasiliko, bet dva
sia, vadovaujama Abraomo Dievo, ka- 
reivijų Viešpaties, išnyko. Krikščionybė 
remiasi liturgija, paimta iš Senojo Tes
tamento, garbina Jahvę kaip Viešpatį, 
kaip kūrėją, kaip valdovą, o Kristų - kaip 
kruviną auką - Dievo Avinėlį. Taip in
terpretuojama krikščionybė suskilo į 
įvairiaskonfesijas, vienakitąneigiančias, 
viena kitos nepakenčiančias. Kerštas, 
pavydas, karai, žudynės yra Dievo Jahvės 
savybės: „Aš esu Viešpats, tavo Dievas, 
galingas ir pavydus, atkeršijąs vaikams 
lig trečiajai ir ketvirtajai kartai už tėvų 
neteisybę...“ (Iš. 20,50). Toks yra Deka
logo, pirmojo įsakymo, Valdovo pri
sistatymas - drebėkite ir bijokite manęs 
labiau kaip mirties. Tą patvirtina ir 
krikščioniškasis šv. Jonas, ketvirtosios 
evangelijos ir apreiškimo autorius.

Nors Bažnyčia ir neša Kristaus vėliavą, 
kaip idealą - atėjusį iš dangaus, tačiau 
nesirūpina, kad tie idealai būtų įgyven
dinti, ji organizuoja maldas, prašymus, 
šventes, kad pats Dievas, turėdamas 
prerogatyvą tvarkyti ir valdyti pasaulį, 
pasirūpintų savo Bažnyčia, savo ti
kinčiaisiais, pagal šv. Jono žodžius: „Žmo
gus negali nieko pasiimti, jeigu nebus 
jam duota iš dangaus“ (Jn. 3,27). 
Bažnyčia tai žinodama gali būti rami, 
kad ir atominės bombos kristų ant gal
vos - „Tokia Dievo valia“, kam čia rūpintis. 
Nuo senų laikų pasaulis tvarkomas 
prakeikimais ir palaiminimais - nežuvo, 
nežus ir toliau. Tokia ideologija apsi- 
draudę ganytojai, kaip ir avelės, gali būti 
ramūs, atsidavę Dievo valiai. Predesti
nacijos būdu Dievas valdo pasaulį, kito 
kebo Dievas, karalius, neturi, tad reikia 
tik jam įsiteikti maldomis ir aukomis, 
paklusnumu ir ištikimybe. Tokia yra 
mūsų judo-krikščioniškoji doktrina. 
Tūlas pasakys: - Ar ne vistiek kokia 
religija Dievą garbiname, pasaulis, koks 
buvo, toks ir pasiliks! Nesutinku su to
kia nuomone! Jeigu žmonija gyventų 
pagal Kristų, Dievo karalystės susilauk
tume, išmoktume mylėti artimą, pagal 
Mozę - žmonija gyvena neapykantoje, 
pavyde, keršte. Mes patys savo tikėjimu 
ją (Dievo karalystę) griauname. O griau
name tuo nevykusiu krikščionišku 
auklėjimu: nuo pat mažens tėvai vaiką 
sugadina, jam įkalbėdami, kad Dievas 
geras, kad angelas sargas jį globoja ir 
kad jam reikia melstis ir dėkoti Dievui 
už viską, ką turi ir ką gauna iš Dievo. 
Velnias blogas - jis veda į pagundą, visos 
nelaimės iš jo kyla. Ir taip nuo mažens 
vaikas pradeda gyventi tarp gerojo Die
vo ir bloga nešančio velnio. Žmogus išau
ga be savo valios, be tvirto tikėjimo, nes 
Dievas nevisada geras, maldos jam nie
ko nepadeda, o blogas velnias ne visada 
blogas, kitiems jis geras. Tokioje situac
ijoje, žmogus praranda savo laisvą valią 
ir tiki į aklą likimą. Toks žmogus, kad ir 
pasilieka tikėjime, bet jo tikėjimas jau 
predestinuotas, viskas priklauso nuo 
Dievo valios, o jo laisva valia tinka tik 
nuodėmei pasirinkti, o ne savo gyven
imą tvirtai valdyti ir siekti to tobulumo, 
kuris reikalingas Dievo karalystei. Taip 
žmogus, tikintis krikščionis, šio pasaulio 

gerove nesirūpina, o prašo, maldauja iš 
Dievo visko, kas jam reikalinga. Ir taip 
žmogus praranda savo iniciatyvą ir savo 
atsakomybę. Kitaip sakant, jis užkasa iš 
Dievo gautus savo talentus į žemę, kad 
galėtų grąžinti šeimininkui, kai jis jų iš 
jo pareikalaus. Mums čia tenka prisimin
ti vieną Kristaus palyginimą, kurio 
niekada nesame girdėję bažnyčioje skel
biant, apie jį mūsų ganytojai nekalba, 
tartum jis būtų nieko nereiškiantis.

Kartą Kristus kalbėjo savo mokiniams: 
„Bus taip, kaip atsitiko vienam žmogui, 
kuris iškeliaudamas į svetimą šalį, 
pasišaukė tarnus ir pavedė jiems savo 
turtą. Vienam jis davė penkis talentus, 
kitam du, trečiam vieną - kiekvienam 
pagal jo gabumus - ir iškeliavo...- 
Praslinkus nemažai laiko, grįžo šeiminin
kas ir pareikalavo apyskaitos. Atėjo tas, 
kuris buvo gavęs penkis talentus; jis 
atsinešė kitus 5 ir tarė: „Šeimininke, 
davei man 5 talentus, štai aš pelniau 
kitus penkis.“ Šeimininkas atsakė: „Ge
rai, šaunusis ir ištikimasis tame. Ka
dangi buvai ištikimas mažuose dalyku
ose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo 
šeimininko džiaugsmą.“ Tas pats 
pasikartojo ir su antruoju tarnu. 
Prisiartinęs tretysis, kuris buvo gavęs 1 
talentą, sakė: „šeimininke, aš žinojau, 
kad tu žmogus kietas: pjauni,kurnesėjai, 
ir renki, kur nebarstei. Pabijojęs nuėjau 
ir paslėpiau tavo talentą žemėje. Še, 
imkis, kas tavo.“ Šeimininkas jam at
sakė: „Blogasis tame, tinginy! Tu žino
jai, kad aš pjaunu, kur nešėjau, ir renku, 
kur nebarsčiau. Taigi tau reikėjo leisti 
mano pinigus į apyvartą, ir sugrįžęs aš 
būčiau gavęs juos su palūkanomis. Todėl 
atimkite iš jo talentą ir atiduokite tam, 
kas turi dešimt talentų. Kiekvienam, 
kas turi bus duota su perteklium, o iš 
neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. 
Šitą netikusį tarną išmeskite į tam
sybes. Ten bus verksmas ir dantų 
griežimas/ “ (Mt. 25,14-30).

Tai dabar sustokime ir pagalvokime - 
ar Bažnyčia neužkasė savo gautų ta
lentų į žemę? Ar pasaulis pagerėjo nuo to 
laiko, kai ji pasidarė dangaus ambasa
dore, naudojasi garbe, valdžia, komfortu 
- aukštuoju luomu: „kas save aukština, 
bus pažemintas, o kas save žemina, bus 
išaukštintas“, sako Kristus (Mt.23,).

Pasaulis nepagerėjo, krikščioniškų 
tautų žemas moralinis standartas, 
niekuo nesiskiria nuo pagonių, taigi 
Bažnyčios talentai užkasti žemėje.

Kaip reikia suprasti Kristaus pasa
kymą: „Ten bus verksmas ir dantų 
griežimas“? - ne kitaip kaip atgailą. Kada 
žmogus verkia ir graužiasi - jis ieško 
savo kalčių ir už jas atgailauja, bet 
Bažnyčia tuos žodžius interpretuoja ki
taip, būtent: taip, kaip šv. Jonas savo 
apreiškime pranašauja: „O bailiams, 
neištikimiems, nešvankėliams, žu
dikams, ištvirkėliams, burtininkams, 
stabmeldžiams ir visiems melagiams 
skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir 
siera; tai yra antroji mirtis“ (Apr. 21,8).

Baisus šis apreiškimas, suteršęs Kris
taus idealizmą ir Gerosios naujienos 
džiaugsmą. Visa Dievo Tėvo didžioji 
kūiyba, didžioji meilė baigiasi Šėtono 
pergale, pats Kristus tampa keršto įran- 

’kiu, paneigęs savo nuodėmių visuotiną 
atpirkimą, užmiršęs Tėvo meilę ir 
gailestingumą, nutrenkia visą žmoniją 
amžinai kančiai į degantį sieros ežerą. 
Ar gali būti dieviškos išminties, dieviš
kos kūrybos toks finalas? Ar tai nėra 
skaudus sarkazmas, pajuoka įkurti Die
vo karalystę trokštantiems tapti dievais?

Atstatyta (1993.V1. l^Kristaus Sta
tula Tiškevičių parke, Palangoje.

Nuotrauka: A. Kataržio.

Tokią žiaurybę gali sugalvoti tik Mozė, 
su Dievu Jahve, bet jokiu būdu ne Kris
tus su Dievu Tėvu. Tas Dievo Teismas ir 

■ pragaras, kurį Bažnyčia priėmė kaip 
tikėjimo dogmą, kaip šv. Jono Apreiškimą 
gautą is Dievo, yra skaudus sarkazmas, 
yra Antikristas Bažnyčioje, kuris juo
kiasi iš Kristaus apreikštos Dievo meilės. 
ir gailestingumo, iš Kristaus kančios ir 
idealizmo. Viskas, kas Jono Apreiškime 
pasakyta yra antikrikščioniška, Baž
nyčia tai gerai žino, teologai pateisina 
Dievo baimę, nes Dievo baimė esanti 
išganymui reikalinga, kaip vaistai ligo
niui. Todėl nesistebėkime, kad žmonįja 
yra žiauri, kerštinga, pavydi, kad ir jų 
dievas Jahvė yra toks pat žiaurus, 
kerštingas, pavydus. Štai ką pats Jahvė 
kalba apie save: „Aš visiems matant, 
padarysiu sandorą ir darysiu ženklus, 
kokių niekuomet neregėta žemėje it jo
kiose tautose, kad šita tauta, kurioje 
esu, matytų, jog tai, ką aš darysiu, yra 
baisus Viešpaties darbas“ (Iš 34,10).

Ir iš tikrųjų baisūs yra Jahvės darbai, 
kol mesjo neatsižadėsime ir nenustosime 
garbinę, tol mes, krikščionys, esame 
antikrikščionys, tol mes veidmainiau
jame, tą rodo judo-krikščioniškoji kon
cepcija, tą rodo ir istorija, negali būti 
kitokia ir ateitis, kol mes nesuprasime ir 
neatsiskirsime nuo judaizmo, nuo An
tikristo. Stebuklų nelaukime, progresuo
jančiame pasaulyje niekados negali 
įsikurti Dievo karalystė, bet žmogaus 
kebas į dangaus karalystę eina tik per 
Dievo karalystę, taigi, mums reikia at
sikratyti sistemos, kuri mus neišvengia
mai veda į veidmainystę ir žiaurią rea
lybę, kuri nuo mūsų pačių pareina. 
Mūsų krikščionių pareiga ir yra 
toji artimo meilė, per kurią galime įeiti į 
dangaus amžinąją karalystę, nes 
mylėdami artimą mylime Dievą, gėrį, 
grožį ir savo brolį Kristuje. Tuo būdu 
keičiamės patys, keičiame ir pasaulį - 
procesas ilgas ir sunkus, bet būtinas. 
Pirma, prieš pradėdami darbą, turime 
susirasti fatališką klaidą ir ją pašalinti. 
Krikščioniškasis tikėjimas yra lengvas, 
logiškas, nes natūralus kiekvienam žmo
gui, įgimtas - Mylėk Dievą ir daryk ką 
nori.

Sunkus procesas išeiti iš senos 
kultūros, socialinės sistemos ir 
pasaulėžiūros į naują humanišką 
krikščionišką visuotiną tikėjimą. Deja, 
esame pašaukti amžinam gyvenimui ir 
kito kelio neturime kaip artimo ir Dievo 
meilės pagrįstos kelionės.

„Mūsų Pastogė“ Nr. 1-21994.1.17 psL9

9



b i :mik i om i ■:s i> \ it b y kaki osi: j Melburno lietuvių organizacijų 1994 metų veiklos
i KALENDORIUS

Adelaidės pensininkų klubo eglutė
Gruodžio 9,1993 m. Adelaidės pensi

ninkų kluvo valdyba suruošė tradicinę 
Kalėdų eglutę Lietuvių namuose. 
Dalyavavo daugiau kaip 150 svečių. 
Įžengus salėn jutai šventišką atmosferą 
- ilgi stalai gražiai papuošti, prie jų gre
itai susėdo svečiai, pasiryžę popietę 
praleisti šventiškoje Kalėdų dvasioje.

Klubo pirminikas E. Dukas atidarė 
iškilmes, pasveikindamas susirinkusius 
ir palinkėdamas jiems laimingai ir šven
tiškai praleisti Kalėdas ir Naujuosius 
Metus.

Eglutės programą pradėjo K Vanag
ienė, kuri paskaitė savo atsiminimus 
apie atvykimą į Australiją, patirtus sun
kumus čia įsikuriant ir apie - prie 
bendruomenės prisiglaudus - laimingai 
sulauktas auksinio saulėlydžio dienas. 
Nemažai juoko sukėlė V. Dumčiaus pa

Lietuvos savaitė Geelonge
Atgavus Lietuvos nepriklausomybę, 

lietuvybės puoselėjimo svarba išeivijoje 
pasidarė lyg tai ir nebūtina...

Bet ateities išsivystimui yra naudin
ga, kad pasaulis kuo daugiau gautų žinių 
apie Lietuvą, kur ji yra, kaip gyvena, 
tvarkosi.

“Lithuania Week“ organizatorės prie lietuviško kampelio. Iš kairės: Regina 
Laukaitytė-Obeliūnienė, Simoneta Visockaitė-Viasek ir Birutė Gailiutė-Lie
bich. Nuotrauka J. Gailiaus.

Praeitais metais gruodžio pirmą sa
vaitę Geelongo St. Patricko mokykla 
paskelbė Lietuvos savaitę. Čia septy
nias dienas buvo eksponuojama parodėlė, 
mūsų trispalvė, rankdarbiai, audiniai, 
vaikų knygos, Lietuvos kelių žemėlapis 
ir buvo aiškinama apie Lietuvą. Mokyk
los kompiuteryje rasta labai daug įvairių 
žinių apie dabartinę Lietuvą (net aš pats 
nustebau), gautos iš Australijos statis- 
ir ta proga išmoko gražiai tarti žodį 

sakojimas „10 Dievo įsakymų pensi
ninkams“. Jumoro niekad nėra perdaug.

G. Vasiliauskienės vadovaujamas 
Adelaidės moterų sekstetas sudainavo 
J. Bertulio „Kaip gi nemylėti“, B. Gorbul- 
skio „Volungėlę“ ir A. Raudoniko „Jau 
vaikystė nuskambėjo“ bei „Ateik ir tu“. 
Gražiai atliktas dainas publika sutiko 
gausiais plojimais. Ir visi drauge dar 
sugiedojo kalėdines giesmes „Dievo gim
tinė“, „Gul šiandieną“ ir „Tylioji naktis“.

Programai pasibaigus klebonas kun. 
J. Petraitis palaimino stalą. Pirminin
kas E. Dukas pakvietė susirinkusius prie 
gražaus ir gausaus švediško stalo, 

paruošto klubo valdybos šeimininkių.
Ačiū klubo pirmininkui E. Dukui ir 

visoms valdybos ponioms už taip malo
niai praleistą Kalėdų eglutės šventę.

Ona Baužienė, BUM.

tikos biuro. Lietuvos savaitę baigė Gee- 
longo lietuvių tautinių šokių grupė 
„Gegutė“, pašokusi tautinių šokių pynę. 
Grupei vadovauja tos pačios mokyklos 
mokytoja Birutė Gailiutė-Liebich. ‘

Po pasirodymo 160 St. Patricks mokyk
los mokinių buvo pavaišinta „ausytėmis“

„ausytės“.
Lietuviško kampelio organizavime, 

„ausyčių“ kepime ir mokinių vaišinime 
dalyvavo trys Australijos lietuvaitės, 
pasipuošusios tautiniais rūbais, Birutė 
Gailiutė-Liebich, Simoneta Visockaitė- 
Wasiak ir Regina Laukaitytė- 
Obeliūnienė.

Gražu ir malonu matyti, kad mūsų 
jaunimas ir trečios kartos atžalynas dirba 
Lietuvos garsinimo labui.

Juozas Gailius

MUSŲ MIRUSIEJI
A.fa. Liudas Jančiauskas
Visados mirtis atkeliauja netikėtai ir 

nelaukiama, nekreipdama dėmesio, kad 
gyvename švenčių nuotaikomis.

1993 m. gruodžio 27 d. pavakarėje 
Geelongo senelių prieglaudoje “Grace 
McKellar Centre“ po ilgos ligos mirė 78 
m. amžiaus Liudas Jančiauskas.

Laidotuvėmis rūpinosi šeima, ro-
„Mūsų Pastogė“ Nr. 1-21994.1.17 psLIO

žančius sukalbėtas “Kings“ laidotuvių 
biuro koplyčioje gruodžio 29 d. vakare, o 
laidotuvės įvyko gruodžio 30 d. šv. Jono 
bažnyčioje. Gedulingas mišias atnašavo 
kun. Dr P. Dauknys, patarnaujant VI. 
Stuikevičiui, skaitymus atliko V. Bin- 
dokas, o aukas atnešė velionio dukra 
Elvyra ir sūnus Rimas.

Atsisveikinimo žodį tarė ALB apylin- 

I SAUSIS: 2-9 d. „Džiugo“ tunto stovykla, 
I Gillwell Park; 26 d. Australijos Dienos 
I šventė; 31 d. Mokslo metų pradžia.

VASARIS: 13 d. (Vasario 16) Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė. Koncertų 
salė. ALB kambarys; 15 d. „Džiugo“ 
Tunto blynų vakaras. Jubiliejinė salė; 
20d. Šaulių Kuopos metinis susirinki
mas - rinkimai. ALB kambarys; 27d. 
Katalikių moterų metinis susirinkimas. 
Seklyčioje.

I KOVAS: 6d. Kaziuko mugė. Jubilie- 
I jinė salė ir koridorius; 20 d. ALB metinis 
I susirinkimas. Jubiliejinė salė.

I BALANDIS: 3d. šv. Velykos; 4d.
I „Dainos“ Sambūrio ir „Gintaro“ tautinių 
| šokių grupės koncertas. Koncertų salė.
| 5-8 d. „Džiugo“ Tunto stovykla. Dayels- 
I forde; 17d. KatalikiųMoterųD-josPOPI- 
| ETE. Seklyčioje; 22-25d. ESGAV (et- 
| nikai skautai) stovykla. Smulkesnės žini- 
| os - vieta bus paskelbta vėliau.; 25d. 
į ANZAC Day.

į GEGUŽIS: 8 d. Motinos Diena. Parap
ijos mokykla. Koncertų salė; 21d.
I „Džiugo“ Tunto iškyla. Vieta bus paskel- 
I bta vėliau.

Į BIRŽELIS: 12d. Vilties ir gedulo diena. 

Išvežimų-trėmimų minėjimą rengia 
„Ramovė“ - Kocertų salė; 18 d. „Dainos“ 

' Sambūrio ir „Gintaro“ tautinių šokių 

kės valdybos pirmininkas O. Schrėderis 
ir Geelongo Lietuvių sąjungos klubo 
pirmininkas J. Gailius.

Palaidotas Liudas “Eastern“ kapinėse. 
Kunigui Dr P. Daukniui atlikus laidoji
mo apeigas, užpiltas žiupsnelis že
maitiškos žemės ant jo palaikų ir gie
dant Lietuvos himną buvęs Lietuvos kar
ys paguldytas į amžino poilsio vietą.

Nors tą savaitę Melbourne vyko 43-ji 
sporto šventė, į laidotuves susirinko gau
sus būrys tautiečių ir kaimynų, nes. 
Jančiauskų šeima buvo gerai žinoma 
Geelonge.

Šermenų pietūs įvyko žmonos Agotos 
namuose. Juos ruošiant talkino Anelė 
Volodkienė, Imgarda Gailiuvienė ir
kaimynės. A. a. Liudo Jančiausko at
minimui žmonės užsakė šv. mišias ir 
aukojo Lietuvių fondui bei „Mūsų 
pastogės“ laikraščiui.

A a. Liudas gimė 1915 m. kovo 11 d. 
Naumiesčio apylinkėje ūkininkų šeimo
je. 1935 m. pašauktas į kariuomene, 
tarnavo husarų pulke Kaune, o vėliau 
Tauragėje dragūnų pulke. Karo metu 
stojo į gen. Plechavičiaus armiją, o vokie
čiams karius internavus, išvežtas į Vokie-

NORI ŠUSERAŠINETI
Esu septyniolikos metų mergaitė, 

moksleivė; noriu susirašinėti su pana
šaus amžiaus mergaite ar berniuku. 
Moku rašyti ir kalbėti lietuviškai, 
rusiškai, prancūziškai. Taip pat supran
tu angliškai, bet rašyti nemoku.

Mano adresas:
Raminta Ribokaitė
Aguonų 1-mas SK12
5303 Panevėžys LIETUVA 

grupės kelionės į Lietuvą VAKARONĘ. 
Jubiliejinė salė.

LIEPA: 3d. Katalikių Moterų D-jos 
metinė šventė, seklyčioje; 20 d. „Džiugo“ 
Tunto iškyla į sniegus; 27 d. „Varpo“ 
sporto klubo VAKARONE. Jubiliejinė 
salė.
RUGSĖJIS: 4 d. Padėkos diena; 8 d. 
šv. Marijos gimtadienis; 11 d. Australi
jos Lietuvių Fondo padėkos diena; 18 d. 
Socialinės Globos Moterų D-jos POPIE
TE. Seklyčioje; 24 d. Melburno lietuvių 
klubo metinis susirinkimas. Jubiliejinė 
salė; 25 d. Katalikių Moterų D-jos POPI
ETE. Seklyčioje

SPAUS: 1 d. „Talkos“ metinis susir
inkimas. Jubiliejinė salė; 9 d. „Dainos“ 
Sambūrio ir „Gintaro“ tautinių šokių 
grupės SUGRĮŽTUVES; 21 d. 1995 
metų Melburno organizacijų veiklos ka
lendoriaus sudarymas. ALB kambaryje.

LAPKRITIS: 1 d. Melbourne Cup Day.
2d. Vėlinės; 18 d. Latv

ijos Nepriklausomybės šventė.

GRUODIS: 3d. Džiugo Tunto iškyla- 
sueiga; 4d. „Dainos“ Sambūrio 45 m. 
jubiliejinė šventė. Koncertų ir Jubliejinė 
salė; 11d. Parapijos mokyklos mokslo 
metų pabaiga. Koncertų salė; 26-31d. 
Lietuvių Dienos Adelaidėje; 31d. 
Naujųjų Metų (1995 m.) sutikimas - 
BALIUS. Lietuvių klubas. ' 

tiją aerodromų apsaugai. Po karo Seed- 
orffo stovykloje susipažino su Agota 
Miškinyte ir 1947 metais vedė, dar 
stovykloje susilaukė dukrelės Elvyros.

1949 m. su šeima emigravo į Australi
ją. Privalomą darbo sutartį atliko NSW 
ir čia susilaukė sūnaus Rimo. Į Geelongą 
persikėlė 1953 m. Kaip ir visiems tuo 
metu lietuviams naujakūrystės pradžia 
buvo sunki. Geelonge gimė ir dukrelė 
Aldona.

Velionis dirbo Fordo automobilių fab
rike, bet šis darbas Liudui nebuvo prie 
širdies, tad jį metęs pradėjo dirbti 
savarankiškai prie namų statybos ir 
staliaus darbų, kol išėjo į pensiją. Gee
longe aktyviai reiškėsi vietos lietuvių
gyvenime, ypač daug prisidėjo prie Gee
longo Lietuvių namų pradinės statybos, 
o vėliau - prie namų padidinimo. A a. 
Liudo Jančiausko sveikata pradėjo 
šlubuoti jam dar prieš išeinant į pensiją. 
Kurį laiką gulėjo ligoninėje, o vėliau 
buvo patalpintas į senelių prieglaudą.

Mielas Liudai, tavo vargai ir rūpesčiai 
šioje žemėje jau baigėsi, lai Dievas būna 
tau gailestingas angelų pasaulyje. Ilsėkis 
ramybėje. Juozas Gailius

IEŠKO BENDRAMINČIU
31m. tautietis ieško susirašinėjimo 

draugų iš Australijos, su kuriais norėtų 
keistis atvirutėmis su bažnyčiomis, 
paminklais, taetrų pastatais, menu, 
gamtovaizdžiais.

Rašyti: Vincas Danielius, P. O. Box 5, 
5400 - Šialiai, Lithuania.

SKELBKITĖS „MŪSŲ 
PASTOGĖJE“ - VISI ŽINOS!
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MŪSŲ MIRUSIEJI
Aja. ANDRIUS GAROLIS 

(Atsisveikinimo žodis tartas a. a. Andriaus Garolio laidotuvėse, 
1993 m. gruodžio 22 d.)

Andrius gimė 1932m. liepos 8 d. Kaime 
Lietuvos laisvės kovų savanorio, karo 
aviacijos majoro Jeronimo Garolio ir Elz
bietos Svecinaitės šeimoje. Baigęs pra
dinę mokyklą pradėjo lankyti gimnaziją. 
Sovietų siaubui artėjant, Garelių šeima 
pasitraukė į vakarus ir apsigyveno pietų 
Vokietijoje, Freiburge, kur Andrius lankė 
lietuvišką gimnaziją.

Emigracijai prasidėjus iš DP stovyklų, 
1949 metais Garelių šeima atvyko į Aus
traliją ir įsikūrė Sydnėjuje. Jaunas An
drius nori toliau mokytis, bet gyvenimo 
sąlygos jam to neleidžia - tenka atlikti 
sunkią dvejų metų darbo prievolę.

1952 metais, po ilgos ligos, miršta 
Andriaus motina. Tais pačiais metais 
Andrius nutaria tęsti mokslą, dirbda
mas dienos laiku ir mokydamasis vaka
rais. Išlaikęs stojamuosius egzaminus 
Andrius studijuoja inžineriją, įsigijęs 
inžinieriaus kvalifikaciją, specializuoja- sveikata, aktyviai skautiškoje veikloje 
si oro vėsintuvų (air conditioning) sri- ’ 
tyje. Būdamas sąžiningas, gabus ir labai 
darbštus Andrius savo darbo srityje buvo 
labai sėkmingas. Dirbant konsultantu, 
jo profesinė reputacija tiek iškyla, kad 
daugelio užsakymų tenka atsisakyti, nes 
nespėja jų vykdyti. Jo darbo ap
vainikavimu reikia laikyti didžiulio Dar
ling Harbour Casino vėsintuvų sistemos 
planą.

Laisvalaikiu Andrius mėgo rašyti į 
lietuvių spaudą. Studentaudamas jis 
daug prisidėjo rengiant kasmetinius In- 
itium Semestri. Jo satyrinis jumoras
išreiškė jo linksmą asmenybę. Ne daug gusios Pilėnų kun. Margio mišrios d-vės 
gal kas žino, kad paskutinius ketveris 
metus Andrius angių kalba rašė atsimi
nimus, kurie turėjo būti trijų dalių. Pir
mas 2 dalis jau buvo baigęs ir atidavęs

įrašyti į kompiuterį.
Andrius nuo pat pirmųjų Sydnėjaus 

lietuvių skautų dienų buvo tos organiza
cijos narys. Su dideliu pasididžiavimu 
nešiojo violetinį vyčio kaklaraištį. Ir čia 
matau didelį būrį buvusių Geležinio Vilko 
Vyčių būrelio atvykusių palydėti brolio 
Andriaus į paskutinę kelionę.

Ilgų metų draugystę su Andriumi 
laikau privilegija. Nors ūgio jis nebuvo 
aukštas, savo asmenybe jis buvo kelių 
metrų aukščio - tolerantiškas kito 
žmogaus pažiūroms, švelnus ir taktiš
kas, labai kuklus ir nesavanaudis. Iš jo 
lūpų negirdėjai žodžių „man“, „mano“. 
Jis kaip tas laisvas miškų paukštis savo 
gyvenimą išlaikė savarankišką, be nie
kieno paramos. Nors ilgus metus buvo 

mas, visuomet atrodė linksmas, ne kartą 
pradžiugino gyvenimo prislėgtus prie- 
telius.

Liūdesyje likusiai Andriaus seseriai 
Jolantai ir artimiesiems - Jurgiui, Pov
ilui, Viktorijai ir Marikei Janavičiams 
reiškiu gilią užuojautą savo ir Sydnėjaus 
lietuvių klubo vardu.

Kęstutis Protas

Paskutinį kartą Andrių matėme 
Sydnėjaus lietuvių namuose 1993 m. 
.spalio 30 d. Skautų vyčių Geležinio Vilko 
būrelio 40-mečio minėjime-baliuje. Į 
skautus įstojęs 1947 m. Vokietijoje, juo 
visą gyvenimą ir buvo, nors paskutinius 
keliolika metų, turėdamas problemų su

nedalyvavo.
Tik įsikūrus Sydnėjuje „Šarūno“ 

skautų d-vei, ji buvo „Lapinų“ skilties 
skiltininku (1950-51 m.) Dalyvavo 1952- 
53 m. vykusioje Pan-Pacifiko džiamborėje 
Greystanes, prie Sydnėjaus, kur 11000 
skautų sąskrydyje drauge su „Šarūno“ 
draugove labai gražiai atstovavo Lietu
vą ir lietuvius.

1954 m. Andrius įstojo į sk. vyčių 
Geležinio Vilko būrelį ir sekančiais - 
1955.8.1. - metais davė Casuloje, NSW, 
vyčio įžodį.

1955-58 m. buvo Cabramattoje įsistei- 

talkininkas, instruktorius ir - vėliau -

1957-58m. - DLKKęstučiod-vės draug
ininkas Bankstown‘e; pakeltas į vyr. 
skiltininko laispnį.

1960-61 m. Andrius - 1-sios LSS Aus
tralijos rajono stovyklos vilkiukų 
pastovyklės viršininkas.

1961.2.18 metų kadencijai išrenkamas 
Sk. Vyčių Geležinio Vilko būrelio - vėliau 
draugovės - vadu.

1969-70 m. priklausė Sk. Vyčių Parti
zano Lukšos-Daumanto būreliui.

Velionis Andriusnemažaiprisidėjoprie 
ano meto lietuvių skautiškosios spau
dos, padėdamas spausdinti rajono skautų 
laikraštėlį „Pėdsekys“ (1957-59 ir 1961- 
62) ir įvairius stovyklinius leidinius 
(„Liepsnelės“, 1959, „Pušyno aidas“, 1967, 
ir kt.) Pats rašinėjo jumoristinius 
eilėraščius skautiškomis temomis, pa
sirašydamas „Vėtros“ ir kt. 
slapyvardžiais. Atrodo, kad literatūrinių 
įgūdžių neužleido ir vėliau - girdėti, kad 
Andrius paliko anglų kalba parašytus 
Savo atsiminimus

Ilsėkis ramybėje, Broli!
v. s. B. Žalys 

At A. VYTAUTAS LAŠAMS 
Po ilgos ligos gruodžio 1 d. mirė savo 

laiku gerai pažįstamas 64 metų Vytau
tas Lašaitis.

Vytautas kilęs iš Kybartų, vienas iš 10 
vaikų šeimos. Giliai religinga Lašaičių 
šeima pažinusi pirmąją komunistinę 
okupaciją, grįžtant antrą kartą raudo
niesiems, antrojo „išlaisvinimo“ nelauk
dami, pasitraukė į Vokietiją.

Prasidėjus emigracijai šeima pasirinko 
tolimąją Australiją. Balsingi Lašaičių 
sūnūs, Edvardas, Vytautas ir dukra 

Marytė Juraitienė stojo į pirmąsias 
„Dainos“ choro eiles. Velionis Vytautas 
pasižymėjo ypatingu jumoru su savo 
.kupletine medžiaga „Linksmųjų brolių“ 
programose mūsų parengimuose. Ve
lionis Vytautas taip pat dainavo Algio 
Pluko vad. „Rožyčių“ oktete. Velionio 
prel. Petro Butkaus atkurtoj e ateitininkų 
„Jurgio Matulaičio“ kuopoje Vytautas 
sutiko lietuvaitę Gailą Kuraitę ir su ja 
sukūrė lietuvišką šeimą.

Paskutiniai 10 metų Gailutei ir Vytau
tui Lašaičiams buvo skaudūs, Vytautas 
pajuto nepagydomos ligos požymius. 
Paskutiniu metu Vytautą buvo priglaudę 
slaugių namai, kur velionis ir užbaigė 
savo žemiškos kelionės dienas.

Po gedulingų mišių, kurias atlaikė Kun. 
Williams, bažnyčioje CHRIST THE 
KING Bass Hill, gruodžio 3 d. a. a. Vy
tautas palydėtas į Rookwood kremato
riumą. Pamaldų metu su velionim atsi
sveikino ALB Sydney Apylinkės valdy
bos vardu Antanas Kramilius.

Krematoriume po religinių apeigų su
giedoję „Marija, Marija“ skirstėmės prie 

kasdieninių darbų, supami liūdnų 
minčių apie tai, kas pakeis mus 
mažėjančioje lietuvių bendruomenėje.

Užjaučiame velionies žmoną Gailutę 
ir Lašaičių šeimą, pabirusią po platų 
pasaulį. Amžino atilsio Vytautui iškelia
vusiam į Amžinybės pasaulį.

Kor.

-- Po 10 dol, B. ir V. Barkai, D. Binkienė, I. Dambrauskienė, J. Heskis, A 
Simaitis, D. ir S. Skoruliai;

Po 20 dol, G.irJ.Bliokai, Ann Key, E. ir M. Kubbos, K. ir L. Protai, A ir R 
Migai, Jurgis, Jūratė ir Rimantas Reisgiai;

30 dol, J. ir N. Liutikai;
50 dol, D. Kriaucevičius ir L. Gruzdeff.

Redakcija nuoširdžiai dėkoja Andriaus draugams ir artimiesiems.

INMEMORIAM
Prisimindama brangią kaimynę ir draugę 
a. t a. Onutę Palaitienę, 

mirusią 1993 m. sausio 19 d., Lietuvių Sodyboje Engadinėje, 
aukoju „Mūsų pastogei“ paremti 50 dol.

Valė Stanevičienė

Pagerbdamas

A.f a. Eleonoros BALČIŪNIENĖS

atminimą penktose jos mirties metinėse aukoju „Mūsų Pastogei“ $100.

JIS MUS PRISIMINĖ

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga iš Viktorijos valstijoje gyvenusio

A. t a. AUG. MEDŽIAUSIO

paskutinės valios vykdytojų gavo “Mūsų Pastogei“ skirto palikimo dab $500.

Šį palikimą priimdama Spaudos Sąjungos Valdyba pr'simena ii įmetį 
“MūsųPastogė“skaitytojąa. a. Aug. Medžiausįsupagarbairdėkir. gurnu.

„Mūsų Pastogė“ Nr. 1-21994.1.17 psl.ll
•'"A .

AtA.AMBRAZIEJUS BL
1993 m. gruodžio mėn. 23 d., Hobarte, 

Karališkoj Hobarto ligoninėj mirė a. a. 
Ambraziejus Bloškys.

A. a. Ambraziejus gimęs Kupiškio 
apylinkėj ūkininko šeimoj 1918 metais 
lapkričio mėn.

Nuo atvykimo į Australiją ligi pensįjos 
amžiaus dirbo prie hidroelektrinių staty
bos, kalnuose, toli nuo didesnių miestų ir 
Hobarte apsilankydavo retai. Nedauge
lis lietuvių gyvenančių Hobarte jį 
pažinojo.

Prieš dešimt metų išėjęs į pensiją apsi
gyveno Hobarte, bet laikėsi nuošaliai, 
ryšį palaikė tik su draugais iš senų laikų, 
kurių dabar labai mažai yra likę.

Kiek yra žinoma, jo šeima buvo išvežta 
į Sibirą, tik brolis ir dvi seserys grįžo į 
Lietuvą. A a. Ambraziejus ryšio su jais 
nepalaikė ir kur jie dabar gyvena, nete
ko sužinoti.

A a. AmbraziejausBloškio kūnas buvo 
sudegintas Cornelian Bay kapinių kre
matoriume gruodžio mėn. 31 d.

Ilsėkis ramybėje po australišku dan
gum.

S. Augustavičius

A t A ČESLOVAS DUBINSKAS 
Gruodžio 30 d. Adelaidėje mirė visuo

menininkas, skautininkasCeslovas 
Dubinskas. Palaidotas sausio 4 d. 
Nekrologą talpinsime vėliau. t—f

Pagerbdami

a. f a. ANDRIŲ GAROLĮ

vietoj gėlių „Mūsų pastogei“ aukojo:

Juozas Balčiūnas
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TALKOS SUSIRINKIMAS

Sydnėjaus Talkos skyrius savo informacinį susirinkimą šfiukia 1994 m. 
sausio 23 d., sekmadienį, 1 vai. po pietų, Lietuvių Klubo patalpose, Banks- 
towne.

Talkos nariai ir norintys stoti į Talkos eiles yra maloniai kviečiami atsilanky
ti ir išsiaiškinti Jiems rūpimus klausimus.

Laukiame centro valdybos svečių iš Melburno, tad proga pabendradarbiauti 
ir išsiaiškinti.

Sydnėjaus skyriaus valdyba

SYDNĖJUJE
VASARIO 16 MINĖJIMAS
Pranešame Sydnėjaus lietuvių bend

ruomenei, kad Vasario 16 minėjimas 
įvyks vasario 20 d. šia tvarka:

11.30 ryto pamaldos St. Joachim's 
bažnyčioje, Lidcombe. Organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su vėliavomis.

2.30 popiet minėjimas Lietuvių klubo 
auditorijoje Bankstown, su įdomia 
paskaita ir menine programa.

Prašome visus bendruomenės narius 
skaitlingai dalyvauti pamaldose ir 
minėjime

PARENGIMŲ KALENDORIUS
Netrukus bus sudaromas Sydnėjuje 

veikiančių Lietuvių bendruomenės or
ganizacijų parengimų kalendorius 1994 
metams.

Kalendoriaus sudarymas vyks sausio 
30 d. tarp 1.30 ir 2.30 popiet lietuvių 
klubo skaityklos kambaryje.

Visos organizacijos prašomos pristatyti 
raštu jūsų pageidaujamas parengimų 
datas, arba pranešti valdybos vice
pirmininkui A. Kramiliui tel. 727 3131.

ALB Sydnėjaus apylinkės valdyba

IEŠKO
Anelė Vilkauskaitė-Venckienė nori 

surasti savo krikšto motiną Anelę 
Kuprėnaitę (dabartinės jos pavardės 
nežino), kuri karo laikais su savo dviem 
broliais išvyko Australijon (žinios gau
tos iš tėvo. a.a. Jono Kedžio).

Galintieji padėti, prašomi rašyti p. 
Venckienės adresu: PYVESOS 11/4, 
PALEMONAS,KAUNAS,LITHUANIA

PRANEŠIMAS
Pranešu „Pasaulio lietuvio“ prenumer- 

atoriams, kad prenumeratą galite 
sumokėti Lietuvių klubo bibliotekoje. 
Pinigus persiusiu vienu užsienio čekiu, 
kad susitaupytų persiuntimo išlaidos, 
už 2-3 savaičių, tad prašau paskubėti.

B. Stašionis - JP. L.“ įgaliotinis

AUKOS „MŪSŲ PASTOGEI“
R. Urmonas Vic. $20
R. Lapinskas NSW $15
N. Liutikaitė NSW $10
A Grikšelis Vic. $10
R. Ragauskas Vic. $10
A Chelna Vic. $15
Violeta Sims Vic. $ 5
J. Krutulis Tas. $10
Olga Žukauskas Vic. $15
J. Oželis Vic. $15
JMorkūnas SA $ 5
E. Belkienė NSW $15
J. Daubaras NSW $10
P. Tallat-Kelpšienė NSW $ 5
R Daukus ACT $30
J. Podssus Qld. $15
J. Jasiulis NSW $25
A Ročius Vic. $ 5
V. Ročius Vic. $ 5
J. Balčiūnas Vic. $15
E. Laurinonis ACT $10
V. Koženiauskienė Vic. $ 5
Mrs. J./Jankus Tas. $ 5
M. Eidėjienė Qld. $10
V.B. Gražienė ACT $10
J. Babarskas WA $10
A Žilys NSW $ 5
J. Rakauskas N.T. $ 5
Dr. K Brazaitis-Cėsnaitė Vic. $30
Buvę Parth'o lietuvių „Žinučių“
skaitytojai per J. Cyžą WA $50

Dėkojame už aukas! Bed.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 7081414

Sausio 30 d. 2.00 val.popiet 
Klube rengiamas labai turtingas

Kviečiame visus iš toli ir iš arti!

Nariai, kurie praeitų metų birželio-spalio mėn. neužsimokėjo klubo 

nario mokesčio, pagal klubų įstatymą yra praradę nario teises. Jų 

dalyvavimas klube yra smarkiai suvaržytas nauju įstatymų. Suin

teresuotuosius kviečiame skubiai atnaujinti stojamąjį/metinį nario 
mokestį.

n

LITUANISTINIAI KURSAI 
SYDNĖJUJE

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.

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.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction +
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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J
Dvyliktųjų metų (Year 12) studentams 

mokslas prasideda vasario 5 dieną, 8.30 
vai. ryto.

Dėl informacijos galima skambinti tel
efonu 332 1471.

A Vešdūnaitė-Janavičienė 
Sydnėjaus Lituanistinių Kursų Vedėja

Aukos Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių s-gai
M.M.S.G.D-ja $100, M. Zakaras, $50, 

M.V.KS-ga $50, V. Bosikis $25.
Dėkingas už moralinę paramą Aust. 

Lietuvių F-dui.Tikiu, kad AL.F-do fi
nansiniai sunkumai yra tik laikini.

Ačiū aukotojams už paramą,
LPKT atstovas Australijoje

V. L. Mačys

: GRUPINES KELIONES Į LIETUVĄ
• 1994 birželio mėn.
į Aplankykite savo gimines -- vykite į DAINŲ ŠVENTĘ
♦♦
• * Užsisakykite vietas dabar (į Dainų Šventę vyks daug keleivių ir
; vietos greitai užsipildys).
• * Sugrįžimo data pagal jūsų asmeniškus pageidavimus.
J * Priimame rezervacijas ir iš kitų miestų.
• * Specialios nuolaidos kelionių apdraudimui.
t * Patarnaujame kviečiant gimines iš Lietuvos.
• (Bilietus galima atsiimti Vilniuje).
• * Teiraukitės dėl kainų į kitus kraštus ir aplink pasaulį.
♦♦
: SKAMBINKITE: dienos metu Moirai arba Eli:
• tel. (03) 336 7700, faksas (03) 336 3033;
• Vakarais (tarp 7-11 vakaro) galite skambinti
• Henrikui Antanaičiui tel. (03) 857 8338

• [L—x International Community Travel gĮĮĮjį
• Ml Licence No. 30746
• f 3 Tanjil Court, IlWwwa
: u Keilor, Vic., 3036 Ą-F-T-A

L'llTlil

R UM KITE
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 StreeųNorth Melbourne, Vic. 3051

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

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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