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LIETUVOS ĮVYKIQ flPŽVfiLGfl
Praėjusi savaitė Lietuvoje praėjo Vasa

rio 16 paminėjimo ženkle. 76-sias Lietu
vos valstybės atkūrimo metines minėjo 
visa šalis, bet didžiausios iškilmės vyko 
Vilniuje ir Kaune. Kartu su Lietuva šią 
sukaktį minėjo ir Latvija bei Estija, savo 
sostinėse greta savųjų vėliavų iškelda- 
mos ir Lietuvos vėliavą. Šita simbolinė 
trijųBaltijos šalių vienybėsišraiškabuvo 
šįmet pirmą kartą įgyvendinta šių vals
tybių istorijoje. Lietuvos trispalvė taip 
pat plevėsavo bent prie dvidešimties 
Lietuvos ambasadų visame pasaulyje, 
jose pagal protokolą buvo sugrotas 
Lietuvos himnas.

Vilniuje, prie Seimo rūmų, vidurdienį 
buvo pakeltos Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos vėliavos, skambėjo visų trijų valsty
bių himnai. Vėliau, Nepriklausomybės 
aikštėje įvyko iškilminga kariuomenės 
rikiuotė. Iškilmėse dalyvavo Lietuvos 
Prezidentas, Seimo pirmininkas, 
Vyriausybės nariai, užsienio šalių 
ambasadoriai ir karo atašė. Pilies gatvėje 
prie namo, kur prieš 76 metus pasirašy
tas Nepriklausomybės aktas, buvo su
sirinkę dešiniųjų politinių jėgų atsto
vai. 11 valandą ryto ten mitingavo 
Sąjūdžio nariai, vėliau, pusę dviejų po 
pietų, įvyko antra sueiga, kurioje kalbėjo 
Kovo 11 akto signataras V. Landsbergis 
ir miesto tarybos pirmininkas V. Ša
palas. V. Lansbergis dabartinę Lietuvos 
padėtį palygino su ta, kurioje kadaise 
buvo atsidūrusi gęstanti Lietuvos di
džioji kunigaikštystė, kurios bajorai vadi
no save tauta ir daugiau uliojo negu 
galvojo. Vakare iškilmės tęsėsi Operos ir 
baleto teatre, kur pagrindinę kalbą pa
sakė Prezidentas A. Brazauskas. Jis, be 
kita ko, pareiškė, kad jei okupacija ir 
aneksija nebūtų nutraukusi natūralios 
valstybės raidos, šiandien Lietuva, be 
abejonės, būtų klestinti šalis.

Kaunas 76-ąsias Lietuvos valstybės 
atkūrimo metines paminėjo didžiausiu 
Lietuvoje fejerverku. Ant Aleksoto tilto 
per Nemuną įžiebtas 186 metrų pločio 
ugnies krioklys, kuris švytėjo apie dvi su 
puse minutės. Nepriklausomybės 
šventės išvakarėse, dvidešimčiai Lietu
vos valstybei nusipelniusių asmenų Pre
zidentas įteikė D.L.K. Gedimino ordi
nus ir medalius. Tarp apdovanotųjų or
dinais - diplomatas St. Bačkis, švietėja 
Meilė Lukšienė, monsinjoras Kazys 
Vasiliauskas. Tą pačią dieną Vilniaus 
Rotušėje įteiktos Lietuvos kultūros ir 
meno premijos. Jos šiemet paskirtos 
Petrui Bingeliui, Viktorijai Pakerienei, 
Vytautui Kavoliui, Vytautui Kašubai ir 
Laimonui Noreikai.

Susitiko Anglijos ir Baltijos 
šalių ministrai

Vasario 16 dieną Didžiosios Britanijos 
užsienio reikalų ministras D. Hurd 
viešėjo Latvijoje. Jūrmaloje jis susitiko 
su visų trijų Baltijos valstybių užsienio 

reikalų ministrais bei Latvijos Preziden
tu Uhnaniu. Jiems p. Hurd pareiškė, 
kad Maskvoje per jo susitikimą su Ru
sijos užsienio reikalų ministru A. 
Kozyrevu ir gynybos ministru P. Gračio
vu buvo svarstyti ir Rusijos karinių 
pajėgų išvedimo iš Latvijos ir Estijos 
klausimai. Jis taip pat nurodė, kad Lon
donas iš esmės sutinka kartu su Šiaurės 
šalimis padėti rengti pabaltiečių taikos 
bataljoną Jungtinėms Tautoms. Po susi
tikimo su pabaltiečiais Didžiosios Brita
nijos užsienio reikalų ministras pareiškė, 
kad Lietuva, Latvija ir Estija buvo pa
grobtos iš Europos valstybių šeimos ir 
jas dabar reikia grąžinti į žemyno tautų 
tarpą. Jis tikisi, kad pavyks toliau plėsti 
Didžiosios Britanijos ir Pabaltijo šalių 
prekybą. Hurdo vizito Latvijoje proga 
Londono spauda vėl atkreipė dėmesį į 
kai kurias Baltijos šalių problemas.

Naujas Lietuvos ambasado
rius Anglijai

Lietuvos užsienio reikalų ministerija 
gavo Didžiosios Britanijos vyriausybės 
sutikimą, kad Lietuvos ambasadoriumi 
šioje šalyje būtų akademikas Raimondas 
Rajeckas. Akademikas, ekonomikos 
mokslų daktaras R. Rajeckas Lietuvos 
politinėje arenoje pasirodė 1988 metais, 
kartu su Persitvarkymo Sąjūdžiu. Pir
majame šio judėjimo suvažiavime R. 
Rajeckas buvo išrinktas Sąjūdžio seimo 
tarybos nariu. Vėliau jis nuo politinės 
veiklos nutolo, ir tik praėjusiais metais 
priminė apie save prezidento rinkiminės 
kampanijosmetu. A. Brazauską išrinkus 
prezidentu, R. Rajeckas buvo paskirtas 
vyriausiu jo patarėju ir atstovu ypat
ingiems pavedimams.

Lietuvos valdžios sluoksniuose jau 
kuris laikas kalbama, jog Prezidentas 
nebuvo patenkintas savo vyriausiojo 
patarėjo darbu. Kai kurių valdžios

pareigūnų įsitikinimu Prezidentas Bra
zauskas, skirdamas p. Rajecką ambasa
doriumi į Londoną, pirmiausia sprendė 
prezidentūros, o ne užsienio politikos 
problemą. Tai pripažįsta ir pats Prezi
dentas, interviu „Lietuvos rytui“ pasakęs, 
jog buvo du motyvai, dėl kurių akademi
kas Rajeckas skiriamas ambasadoriu
mi. Pirmasis, kad Anglijoje privalu turėti 
ambasadorių, o antrasis, kad Preziden
tas negalįs dirbti per kažkokį transform
atorių, kuriuo tik vieninteliu galėtų 
pasitikėti, nematydamas kitų darbuo
tojų. „Lietuvos rytui“ jis dar pridūrė: 
„Žinoma, aš nesakau, kad Rajeckas nie
ko neišmano - jokiu būdu!..“ Komentuo
damas tuos Prezidento žodžius p. Ra
jeckas pasakė norįs tikėti, kad juos žur
nalistai truputį iškraipė, tačiau 
prisipažino, kad tarp jo ir Prezidento 
egzistuoja požiūrių skirtumas, kitoks
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KOVO 4 - LIETUVOS GLOBĖJO SV. KAZIMIERO ŠVENTĖ

ŠV. KAZIMIERAS - detalė iš Toronto lietuvių Prisikėlimo bažnyčios vitražo 
(dailininkas A. Valeška).

Juzė Augustaitytė - Vaičiūiįiegė

SF. kazimieso malsa
(fragipeptas)

Ties Katedros aikšte aušripė suliepspoja, 
Prie Gediipipo kaipo plyšta vortipklys, 
Ir raiteliai, kaip debesėliai balzgapi išjoja 
Šaukliais į įpiegapeias šalis.

Skaistus šešėlis tiesiasi bažpyčios šopu, 
A'ušviesdaipas pišas. Malda tylia 
Prie durų klūpo karalaitis apsiaustu raudopu... 
Ir pejučioipis sukluippi šalia.

Kad Dievo karalystė iptups ateitų...
Jo valių skelbtų slopiai ir kalpai... 
Kad peužgultų debesys tėvypės vartų, 
Iš dulkių keltųsi paųjieji rpilžipai.

Iš ašarų vaipiko perlai kripta...
Užliejo įpiestų rirptirpi vėsos bapga. 
Kaziiųiero karūpoj paujas rytas švipta. 
Mes elpaip pasitikti jo su sprogstapčia verba.
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LIETUVOS ĮVYKIU APŽVALGA
Atkelta iš 1-mo psl.

darbo stiliaus supratimas, bet konflikto 
tarp jų nebuvę.

Lietuvos delegacija Varšuvoje
Praeitą savaitę Lenkijoje įvyko tarp

tautinis parlamentarų seminaras tema 
„Vakarų Europos Sąjungos požiūris į 
Vidurio ir Rytų Europos saugumą“. Da
lyvavo ir Lietuvos Seimo nariai Vladas 
Butėnas ir Vytautas Plečkaitis.

Grįžęs iš seminaro V. Plečkaitis kores
pondentams pasakė, jog tai, kad Lietu
va iki šiol nepasirašė tarpvalstybinių 
sutarčių su kaimyninėmis valstybėmis 
Baltarusija ir Lenkija, yra kliūtis jos 
integracijai į Vakarų Europą. Jis 
pažymėjo, jog Lenkijos politikai, se
minaro diskusijose pabrėžė, kad jų val
stybė yra pasirašiusi draugystės ir ben
dradarbiavimo sutartis su visomis 
kaimyninėmis šalimis, išskyrus Lietu
vą. Buvo netiesiogiai užsiminta, kad 
tam tikras nestabilumas ir gerų kai
myninių santykių nebuvimas tarp 
pačių Vidurio ir Rytų Europos valstybių 
verčia Vakarų Europą laikytis santūriai, 
pasakė Seimo narys Plečkaitis.

Seminare dalyvavę politikai dažnai 
akcentavo, jog NATO programa „part
nerystė vardan-taikos“ buvo sugalvota 
atitolinti Vidurio ir Rytų Europos 
priėmimą į šią organizaciją. Pasak 
Plečkaičio, Lenkijos užsienio reikalų 
ministras Olechovskis pasakė, kad Rytų 
ir Vidurio Europos šalims reikia ne 
pažadų apie neaiškią ateitį, o kalendo
riaus ir kriterijų, kuriuos įvykdžius gali
ma tapti Vakarų Europos sąjungos ir 
NATO narėmis. Seminare kalbėta ir apie 
Amerikos vaidmenį Europoje. Kai kurių 
seminaro dalyvių nuomone pastebimas 
JAV nutolimas nuo Europos reikalų, 
taipogi ir Pabaltijo valstybių problemų, 
mano Seimo narys V. Plečkaitis.

Karinio tranzito sutartis
Lietuva gavo Rusijos siūlomą sutar

ties projektą dėl tranzito iš Rusijos į 
Kaliningrado sritį per Lietuvą. Lietuvos 
derybų su Rusija darbo grupės vadovas 
Virgilijus Bulovas Laisvosios Europos 
radijui pasakė, kad jis dar vos tik 
susipažinęs su šios sutarties projektu ir 
negali jo komentuoti. Į klausimą, ar Lie
tuva gali turėti naudos iš tranzito į Ka
liningrado sritį, V. Bulovas atsakė tei
giamai, bet pastebėjo, kad karinis tran
zitas yra grynai politinis dalykas, ka
dangi jo-apimtis ir ekonominė vertė 
būtų labai nedidelė.

Dėl ketinimo pasirašyti su Rusija ka
rinio tranzito per Lietuvą sutartį, 
Lietuvos Vyriausybe kritikuoja opozici
ja, kuri tokią sutartį skaito žalinga 
Lietuvai. V. Bulovo nuomone opozicija 
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klausimą per daug politizuojanti, o jis 
stengiasi į reikalą žiūrėti realiai. Jis 
patvirtino, kad šios sutarties rengimui 
Lietuva ketina pasitelkti į pagalbą 
Vakarų ekspertus.

liberalų spaudos konferencija
Vasario 18 dieną Vilniuje spaudos kon

ferencijoje Lietuvos liberalų sąjungos 
nariai išdėstė savo požiūrį į NATO pro
gramą „partnerystė vardan taikos“ ir 
Lietuvos reikalavimą Lietuvos - Lenki
jos sutartyje pasmerkti vadinamąją 
Želigovskio akciją ir Vilniaus krašto 
okupaciją. Liberalų sąjungos padėties 
įvertinimas skiriasi nuo daugelio kitų 
Lietuvos politinių jėgų. Tai, kad Lietu
vos Prezidentas A. Brazauskas pasirašė 
NATO programą „partnerystė vardan 
taikos“, Liberalų sąjungos valdybos na- 
lys Vytautas Radžvilas skaito ne dideliu 
laimėjimu, o Lietuvos pažeminimu. Jis 
nurodė, kad šioje „partnerystėje“ NATO 
prisiima tik vieną įsipareigojimą - kon
sultuoti kiekvieną partnerystės dalyvį, 
jeigu iškiltų grėsmė jo teritoriniam vien
tisumui, politinei nepriklausomybei ar 
saugumui. Užuot skubėjus pasirašyti 
šią programą, sako V. Radžvilas, Rytų ir 
Centrinės Europos šalys turėtų atkreip
ti Vakarų dėmesį j tai, jog kalbos apie 
Rusijos demokratizavimą neatitinka 
tikrovės ir reikalauti saugumo garantijų.

Apie Lietuvos ir Lenkijos santykius V. 
Radžvilas pasakė, kad Lietuvai labai 
reikalinga sutartis su Lenkija. Jo 
nuomone šioje sutartyje nereikia minėti 
ir smerkti Vilniaus okupacijos, užtektų 
įtvirtinti esamą padėtį - abi šalys 
pripažįsta neturinčios viena kitai jokių 
pretenzijų, pripažįsta abiejų valstybių 
teritorinį vientisumą ir sienų neliečia
mumą. Delsimas tokį dokumentą pa
sirašyti yra nedovanotinas, pasakė buvęs 
Liberalų sąjungos lyderis V. Radžvilas.

Pakeistas „Lietuvos aido“ 
redaktorius

Vasario 11 dieną iš dienraščio „Lietu
vos aidas“ vyriausiojo redaktoriaus ir 
bendrovės pirmininko pareigų atleistas 
Saulius Stoma. Į jo vietą paskirtas Sei
mo narys, dabartinis „Šiaurės Atėnų“ 
savaitraščio redaktorius rašytojas 
Saulius Šaltenis. Ketvirtadienį (vasario 
12 dieną) „Lietuvos aide“ paskelbtas 
bendrovės Stebėtojų tarybos pareiški
mas, kuriame aiškinamos S. Stomos 
atleidimo priežąstys. Teigiama, kad 
Stoma norėjo asmeniškai nusipirkti 
bendrovės akcijų už dešimtis tūkstan
čių dolerių, tarybos narius pavieniui 
įtikinėdamas leisti jam tas akcijas per
imti. Nutarimą atleisti redaktorių 
Stebėtojų taryba priėmusi vienbalsiai.

Spaudai panagi J. Kubas,
I9fMJI.2O

TRUMPAI 
IŠ VISUR

♦ Graikija paskelbė ekonominę blokadą 
kaimyninei Makedonijos respublikai, 
siekdama priversti ją pakeisti savo 
valstybės pavadinimą. Prieš metus 
pradėta panaši blokada privedė 
Makedoniją prie ekonominės 
katastrofos, bet po trijų mėnesių 
tarptautinis spaudimas privertė Graikiją 
blokadą nutraukti. Vos paskelbus 
naująją blokadą, Melburne (kaip žinia, 
čia gyvena labai daug graikų) padegti 
keli makedoniečių bendruomenės namai.

♦ Popiežius Jonas Paulius II aštriai 
sukritikavo Europos parlamento 
rezoliuciją, kuria homoseksualams 
leidžiama tuoktis ir net įsūnyti ar 
įdukrinti vaikus. Popiežiaus pareiškimu 
šia rezoliucija Europos parlamentas 
siekia įteisinti moralės pakrikimą.

♦ Dažnėjamusulmonųfiindamentalistų 
smurto veiksmai prieš užsienio turistus 
Egipte. Taip bandoma pakirsti valstybės 
ekonomiką, destabilizuoti vyriausybę ir 
pašalinti prezidentą Mubaraką.

♦ Maroke Fez mieste ekstremistai 
sukurstė masines riaušes, kuriose daug 
žmonių žuvo ir sužeista. Ekstremistai 
nori nuversti Maroko karalių Hasaną II 
irįvestireliginę fundamentalistų valdžią. 
Maroko vyriausybė trylikai musulmonų 
organizacijų uždraudė dalyvauti 
politiniame valstybės gyvenime.

♦ Du mėnesius užsitęsus smarkioms 
dviejų musulmonų frakcijų kovoms 
Afganistano sostinėje Kabule, milijoninio 
miesto gyventojams gręsia badas. 
Pilietiniam karui atkirtus kelią, į Kabulą 
negali patekti Jungtinių Tautų 
humanitarinės pagalbos mašinos.

♦ Radikalioji Sudano musulmonų 
vyriausybė, kovodama prieš krikščionis

NUSIKALTIMŲ STATISTIKA- 
1993

Pernai Lietuvoje įregistruoti 60 378 
nusikaltimai, arba 7 procentais daugiau 
nei 1992 metais. Dešimčiai tūkstančių 
gyventojų teko 161 nusikaltimas, iš jų 
kas septintas buvo sunkus, praneša 
Lietuvos statistikos departamentas.

Latvijoje nusikaltimų per metus 
sumažėjo 15, Estijoje -10 procentų. Tačiau, 
dešimčiai tūkstančių gyventojų ten teko 
atitinkamai 203 ir 244 nusikaltimai.

Lietuvoje pernai išaiškinta 37 pro
centai, Latvijoje - 28 procentai, Estijoje 
- 25 procentai visų nusikaltimų. 

sukilėlius valstybės pietuose, pradąt 
intensyviai bombarduoti pabėgėli, 
stovyklas. Apie 100 tūkstančių žmoni, 
bando patekti į kaimynines valstybes, 
nutrūkus tarptautinei pagalbai, 200 
tūkstančių žmonių kenčia badą.

♦ Vasario 16 dieną nuo stipraus žemės 
drebėjimo kalnuotoje pietinėje Sumatra 
salos dalyje nukentėjo Liwa miestas r 
aplinkinės vietovės. Sugriuvo nemaža 
pastatų, apie 22 žmonių žuvo, nemažiaj 
kaip 2400 sunkiai sužeisti.

♦ Atslūgo prieš metus prasidėjusi 
įtampa Korėjos pusiasalyje. Kare 
grėsmė čia sumažėjo Šiaurės Korėjos 
prezidentui Kim Il-sung sutikus įleisti į 
šalį tarptautinius branduolinio ginklo 
inspektorius. Dar neaišku, ar jie galės 
laisvai apžiūrėti visus įtariamus 
atominės bombos gaminimo įrenginius 
ir vietas, kur jų galėtų būti.

Jei Šiaurės Korėja laikysis duoto 
pažado, Pietų Korėja pasirengusi 
atšaukti šiemet numatytus karinius 
manevrus, kuriuose turi dalyvauti ir ■' 
amerikiečių karinės pajėgos.

♦ Protestuodamas prieš Vladimiro Žiri- 
novskio ekstremistinius pareiškimus, 
Rusijos durnoje iš pareigų pasitraukė 
Žirinovskio vadovaujamo parlamentarų 
bloko vicepirmininkas Viktoras Kobele- 
vas. Jis nesutinka su tuo, jog kraštuti
niai pareiškimai esą daromi nepasita- ’ 
rus su liberalų demokratų partijos va
dovybe ir kad Žirinovskis tariasi su 
užsienio politikais apeidamas Rusijos 
vyriausybę.

♦ Bosnijos serbai atitraukė didesnę dalį 
sunkiosios ginkluotės iš Sarajevo 
apylinkių. NATO pasiliko sau teisę be 
įspėjimo bombarduoti jų paliktus 
ginklus. Padėtį sukomplikavo Rusija, iš 
Kroatijos į Sarajevo sritį perkėlus! 400 
kareivių, vėliau išskirstytus Bosnijos 
serbų pozicijose. Atvirai serbus 
palaikančios Rusijos įsikišimas gali 
paskatinti ir taip sunkiai sukalbamus 
serbus nedaryti jokių nuolaidų taikos 
derybose.

Daugiau nei pusė visų nusikaltimų 
(56 procentai) 1993 buvo asmeninio tur- 
to grobimai, jų užregistruota 33 795 arba, 
12 procentų daugiau nei 1992 metais. 
Dažniausia buvo vagystės - jų, policijos 
žiniomis, buvo beveik 29 tūkstančiai arba 
9 procentais daugiau. Iš viso apvogti 
6964 butai (5 procentais daugiau), 3308 
automobiliai (21 procentu mažiau) bei 
pavogtos 2879 (44 procentais daugiau) 
transporto priemonės.

Valstybinio ir visuomeninio turto gro
bimų, įskaitant smulkius, sumažėjo 10 
procentų ir užregistruota per 15 
tūkstančių.

Daugiau nei užpernai policija 
užfiksavo asmenio turto prievartavimo 
arba reketo atvejų - iš visoju buvo 217.

Tyčinių žmogžudysčių pernai įregis
truota 416 (150 daugiau nei 1992 m.), 
pasikėsinimų nužudyti - 64 (27 dau
giau), tyčinių sunkių sužalojimų - 344 (2 
mažiau), išžaginimų ir pasikėsinimų - 
196 (5 daugiau).

Nepilnamečiai vieni arba su suaugu
siais padarė 4297 nusikaltimus - tai 19 
procentų visų išnagrinėtų nusikaltimų. 
Nusikaltimų, padarytų nepilnamečių 
arba jiems dalyvaujant, per metus 
padaugėjo 21 procentu.
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KI MUSI OMI NI S BARBĘ BARI <>M] Vytautui Patupui 70 metų
VASARIO 16 SYDNĖJUJE

76-ji Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė Sydnėjuje atšvęsta Lietuvių na
muose, Bankstowne, vasario 20 dieną, 
dalyvaujant be savųjų ir eilės svečių - 
Australijos parlamentarų, diplomatinio 
korpuso narių ir kitų tautybių atstovų, 
jų tarpe: Federalinio parlamento narys 
p. Phillip Ruddock, NSW parlamento

Paskaitininkas V. Juška.

nariai, p. p. John Johnstone (atstovavęs 
NSW opozicijos lyderį Bob Carr), Bryan 
Vaughan , Imigracijos departamento 
atstovas p. Giri su ponia, Lenkijos gene
ralinis konsulas dr. Grzegorz Pi- 
enkowski, Rusijos konsulas Jevgenij 
Nesterov, Vokietijos konsulas Klaus 
Meskendahl su ponia, NSW Baltų ir 
Pavergtų tautų komiteto sekretorė p. 
Lia Loover, BEM, estų bendruomenės 
atstovė p. Tiu Kroli - Simmul ir ukrai
niečių bendruomenės atstovės p. p. Hali
na Jackiewicz ir Natalija Tyrawski.

Darbės svečiai minėjime.

Minėjimo pranešėja Daina Šliterytė 
pakvietė Sydnėjaus apylinkės valdybos 
pirmininką Vytautą Jušką, kuris susi
rinkusiems pristatė naująjį Lietuvos 
generalinį konsulą Sydnėjuje Viktorą

O.
Lietuvių Fondo pirmininkas B. 

Stašionis įteikia premijas abiturien
tei Dainai Dičiūnaitei.

Šliterį ir garbės svečius. Pagrotas Aus
tralijos himnas.

Garbės konsulas, pasveikinęs svečius, 

padėkojo už atliktą darbą buvusiam 
garbės konsului dr. Algiui Kabailai ir 
trumpai priminė šios šventės tikslą, 
užbaigdamas: „Nors gal ir ne visai tokią 
Lietuva turime, apie kokią svajojome, 
bet ji yra laisva!“

Dienai skirtą ilgoką paskaitą anglų' 
kalba skaitė V. Juška, papasakodamas 
apie dabartinę politinę - ekonominę 
padėtį Lietuvoje.

Po paskaitos Sydnėjaus ramovėnų 
sekretorius Antanas Kramilius įteikė 
garbės diplomus buvusiems Lietuvos 
kariuomenės karininkams - kapitonui 
Petrui Šapronui, leitenantui Izidoriui 
Jonaičiui ir Sydnėjaus ramovėnų sky
riaus pirmininkui Antanui Vinevičiui.

Australijos Lietuvių Fondo atstovas 
Bronius Stašionis įteikė geriausiai lietu
vių kalbą baigusiai abiturientei Dainai 
Dičiūnaitei ALF ir rašytojo Pulgio An- 
driušio premijas. Už jas padėkojo ap
dovanotoji, drauge prisimindama savo 
mokytoją Aldoną Veščiūnaitę - Janavi
čienę ir tėvus, kurie rūpinosi jos mokslu 
bei supažindindama su savo ateities pla
nais - mokslu universitete ir sportiniais 
siekiais.

Meninėje programoje pasirodė 
Sydnėjaus mergaičių sekstetas (Yvone 
Stasiūnaitienė, Vilija Burneikytė - 
Genovese, Julija Viržintaitė, Elena 
Šliogerytė, Daina Šliterytė, Audra 
Dičiūnaitė), gitara akompanuojant 
Raimundui Stasiūnaičiui, padainavo 
penkias dainas, „Sūkurio“ tautinių šokių 

grupės veteranai (vadovė Rasa Blan- 
sjaar) pašoko „Patrepsėlį“ ir „Šluotą“, o 
„Dainos“ choras (vadovai Birutė 
Aleknaitė ir Justinas Ankus) atliko ke
turias dainas: „Aš užmiršau“, „Graži 
mūsų žemė“, „Gimtinės upelis“ ir 
„Gražiausios spalvos“.

Po ALB apylinkės valdybospirmininko 
V. Juškos padėkos žodžio, minėjimas 
baigtas Tautos himnu.

Kviestiniai svečiai dar valandėlę pasi
vaišino klubo svetainėje. į.
Straipsnis iliustruotas A. Burneikio 
nuotraukomis.

PATIKSLINIMAS
MPNr4straipsnyje„Talkos metinis 

susirinkimas“ sakinyje „Šiandien kasoje 
- pusė milijono...“ turi būti: „Šiandien 
kasoje - du su puse milijono.“

Straipsnio autorių ir paliestuosius už 
klaidą atsiprašome Red.

Taip pat kitame MP numeryje 
duosime patikslintą Sydnėjaus lietuvių 
organizacijų parengimų kalendorių.

Red.

Skubėdami gyvenimo keliu, tam 
tikromis progomis sustojame atsikvėpti, 
žvilgterėti atgal, ar geru keliu einame.

Vytautas Patupas stabtelėjo vasario 
11 dieną, ties 70-ju savo gyvenimo kebo 
stulpeliu. Liko praeityje jaunystės 
linksmybės, gražūs prisiminimai ir pa
likta gimtinė.

Vytautas gimė 1924 metų vasario 11 
dieną Panevėžyje, vyriausias iš keturių 
Patupų šeimos atžalyno.

Lankė pradžios mokyklą ir gimnaziją 
Panevėžyje. Būdamas gabus gimnaziją 
anksti baigė, 1941 metais, ir stojo j Vy
tauto Didžiojo universitetą, inžinerijos 
fakultetą, bet nespėjo jo baigti, nes vo
kiečiai 1943 metais universitetą uždarė. 
Dirbo Lietuvos geležinkelių valdyboje, o 
1944 metais pasitraukė į Vokietiją. Po 
karo gyveno Augsburgo lietuvių 
stovykloje, iš kur 1948 metais išvyko į 
Australiją. Atvyko kartu su broliu Ge
diminu. Tėvai, brolis Kazys ir sesuo 
Vanda liko Lietuvoje.

Atlikęs darbo sutartį Vakarų Austra
lijoje, Vytautas persikėlė į Adelaidę, kur 
baigęs specialius mokytojų kursus, 
mokytojavo. Nusibodus mokytojauti, 
nusipirko sunkvežimį ir vežiojo krovi
nius. 1953 metais vedė Aldoną Gudait
ytę. Sulaukė dviejų įpėdinių - Vytenio ir 
Andriaus.

Vytas vis nerimo, ieškojo pelningesnio 
biznio. Nusipirko Gedimoje, prie pagrin
dinio kelio žemės ir pastatė motelį. Abu 
su žmona būdami darbštūs ir apsukrūs 
neblogai vertėsi. Po kurio laiko pardavė

ŽIRGUS PABALNOJĘ Į VESTUVES JOJOM^.
Vasario 12 dieną Sydnėjaus lietuvių 

bendruomenėje buvo didelė šventė - 
ištekėjo Aldonos ir Juozo Stasiūnaičių 
vienturtė dukrelė Lana. Lana, žvali, 
nuoširdi lietuvaitė užaugusi lietuviško
je šeimoje, apkeliavusi Europą, kuriam 
laikui pasiliko Lietuvoje ir ten susipažino 
su jaunu inžinieriumi Algirdu Vensku- 
mi ir jį parsivežė į Australiją. Algirdas 
pamilo Laną ir Australiją. Tuo labiau, 
kad Lanos pusseserė Loreta 
šarkauskaitė ištekėjusi už Algirdo pus
brolio Roberto Giybausko.

Lana ir Algirdas Venskai. Nuotrauka A. Kramiliaus.

Nors visi linkėjome jauniesiems 
saulėtų dienų, vestuvių dieną prakiuro 
dangus. Prie altoriaus nekantravo kun. 
P. Martūzas ir jaunasis Algirdas. Paga
liau prie St. Joachim's bažnyčios pa
sirodė trys baltos gulbės. Jaunoji Lana 
su tėveliu atvyko prailgintu kadilaku 
(girdėjau, kad viduje tos „karietos“ vei
kia televizija ir baras su kitais patogu-

Sukaktuvininkas Vytautas Patupas.

motelį ir apsigyveno Adelaidėje. Vėlei 
abu įsijungė į lietuvių gyvenimą. Vytas 
kelias kadencijas dirbo apylinkės valdy
boje, savaitgalio mokykloje, o 1992 
metais Sydnėjuje išrenkamas į ALB 
Krašto valdybą. Aldona šoko tautinius 
šokius, dabar šoka seniorių būrelyje, 
priklauso Pabaltietėms.

Vasario 11 dieną Vytauto ir Aldonos 
namuose susirinko giminės ir draugai 
atšvęsti Vytauto stabtelėjimo ties 70-ju 
gyvenimo stulpeliu. Prie gražiai pa
puoštų stalų atšventė Vytauto gimta
dienį. Sukaktuvininką sveikino Jurgis 
Jonavičius, kuris su juo nuo pat Vokieti
jos keliavo kartu. Žodį tarė ir ALB Kraš
to valdybos pirmininkas V. Baltutis ir 
Adelaidės lietuvių pensininkų klubo 
pirmininkas E. Dukas. Visi palinkėjo 
sveikatos ir dar daug gražių metų.

V.

mais). Jaunąją atlydėjo kiti kadilakai su 
pamergėmis - Danute Stasiūnaityte, 
Loreta Grybauskiene, Marina Cox, Con
nie Manea ir Caroline Sorensen.

Sugaudžia vargonai valdomi jauno 
muziko Justino Ankaus. Pasirodo visame 
savo grožyje nuotaka Lana, lydima 
tėvelio Juozo ir pamergių. Sužinojau, 
kad jaunosios suknelė buvo pasiūta 
Irenos Zakarauskienės. Tai talentas, apie 
kurį mes mažai žinojome.

Tėvelis Juozas dukrą atiduoda savo 
naujam sūnui Algirdui, stebi liūdininkai

- pabroliai - Edmundas Stasiūnaitis, 
Robertas Grybauskas, Raimundas 
Stasiūnaitis, Robert Manea ir Denius 
Stasiūnaitis.

Angeliškai nuskamba tradicinis Veni 
Creator - gieda Birutė Aleknaitė ir 
Gražina Zigaitytė - Hurba, vargonais
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palydi Justinas Ankus. Laike jungtuvi
nių mišių kun. Martūzas suteikia 
moterystės sakramentą ir supažindina 
jaunuosius su vedybinio gyvenimo reika
lavimais ir atsakomybe.

Po jungtuvių vestuvinė puota vyko lie
tuvių namuose. Apie 150 svečių, daugu
ma lietuvių, svečiai iš Lietuvos, jaunojo 
mama Irena Venskienė ir kiti. Jaunosios 
Lanos draugės pasirūpino gražiu salės 
papuošimu ir vaišių metu išleido jau
namartę su tradiciniu šokiu. Stalai lūžo 
nuo lietuviškų patiekalų. Vestuvių vaišes 
pravedė Lietuvos garbės konsulas Vikto
ras Šliteris. Jaunuosius sveikino tėvelis

KULTŪROS BARUOSE
Artėjant Pasaulio lietuvių dainų šven

tei Lietuvoje, mūsų pasiruošimo klausi
mai taip pat eina į pabaigą. Dainų šventė 
bus pagrindiniu įvairių renginių akcen
tu Lietuvoje, tačiau stebėsime daug dau
giau įvairių renginių.

Sydnėjaus „Dainos“ choras vasario 16 minėjime. A. Burneikio nuotrauka.

Štai ką „Lietuvos ryte“ rašo Dainų 
šventės fondo direktorius Algirdas 
Vyžintas: „Iš tiesų kartais pernelyg vi
enapusiškai suprantame dainos esmę - 
tarsi pramogą, linksmybę. Daina ne puo
ta. Ji - dvasinė saviraiška. Dainų šventė 
- taip pat. Daugybė lietuviškų dainų - 
ne džiaugsmo, o sielvarto gimdytos.

Pavadinimas „Dainų šventė“ yra sim
bolinis, tradicinis, o iš esmės - tai didelė 
renginių programa, apimanti visus pa
grindinius tradicinio meno žanrus - 
dainą, šokį, instrumentinę muziką, įvai
rias liaudies kūrybos sritis.“

Australijos lietuvių atskiro pasirody
mo programą kaip tik ir stengiausi 
sudaryti iš kuo įvairesnių žanrų ir 
atlikėjų, kuo daugiau įtraukiant jau
nimą, kuris visur ir visada įneša gyvybės 
ir įkvėpimo.

Mišriam chorui teks didžiausia 
reikšmė, pasirodant su devyniomis dai
nomis. Adelaidės ir Melburno šokių 
grupės paįvairins programą, pašokda- 
mos po du šokius; girdėsime jauną 
sydnėjiškį Aistį Bieri, skaitantį savo 
kūrybą beiMelbumojaunuosius šokėjus, 
dainuojančius Danutės Levickienės su
kurtas dainas. Girdėsime solistę iš Gee- 
longo S. Lipšienę. Lietuvos žiūrovui bus 
įdomu susipažinti su Adelaidės „Vaidi
los“ teatro aktorių vaidyba bei jungtinio 
moterų choro jausmingomis dainomis. 
Vieną iš jų „O(ramunėle“ palydės jaunų 
šokėjų, besisukančių su ramunėmis 
žiūrovų salėje kompozicija.

Siurprizu Lietuvos publikai bus 
tradicinė mums visiems gerai žinoma
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Juozas Stasiūnaitis, jaunojo mama Ire
na Venskienė, Sydnėjaus apylinkės vi
cepirmininkas A. Kramilius. Daugybę 
sveikinimų perskaitė vyriausias pabro
lys Edmundas Stasiūnaitis. Giminių 
sveikinimus iš Lietuvos girdėjome iš 
magnetofono juostos. Jaunasis Algirdas 
dėkojo tėvams už gražią žmoną ir 
dovanas. Jaunoji Lana aktyvi lietuvaitė 
mūsų bendruomenėje, studijavusi dramą 
Anglijoje, Lietuvoje. Tikimės, kad juodu 
papildys retėjančias visuomenininkų 
gretas mūsų bendruomenėje. Daug 
laimės ir saulėtų dienų mūsų 
jaunavedžiams.

Kor.

australų daina “Waltzing Matilda“, ku
rioje Donatas Juchne vičius vaidins aust
rališką “swagman“, chorui pabaigoje 
mojuojant australiškomis vėliavėlėmis. 
Tačiau koncertas baigsis ne “Waltzing 
Matilda“ garsais, o J. Naujalio „Lietuva 

brangi“,kurią dainuojant-šokėjai,laiky
dami rankose tautines juostas, leisis į 
salę, tarsi apjuosdami mus visus į vieną 
visumą, į vieną begalinę Lietuvą, išsi
barsčiusią po visą pasaulį! Tai turėtų 
būti graudus momentas, taip kaip visa
da būna, dalyviams susijungus su 
žiūrovais...

Tuoj po Velykų generalinės repeticijos 
ir koncertas Melburne parodys numaty
to koncerto sėkmę.

Lietuvoje į Dainų šventę žiūrima 
labai rimtai - vyksta papildomos repeti
cijos ir net peržiūros, kurių metu au
toritetinga komisija nustato, ar choras 
yra užtenkamai gerai pasiruošęs, kad 
galėtų įsijungti į 25 tūkstančių dai
nininkų skaičių. Mes gi negalime tuo 
pasigirti- dainuojame visi kas norime ir 
kaip norime, todėl jau šiandien kiek
vienas pagalvokime apie savo atsako
mybę prieš kitus: pradėkime mokytis 
žodžius, namuose pasikartokime juos 
prieš vykdami į repeticijas, lankytom 
jas nepraleisdami, kad kuo daugiau ir 
geriau viskam pasiruoštame. Lietuvoje 
apie mus mano, kad dainuojame beveik 
kaip profesionalai, tai parodykime, ką 
galime. Būkim reiklūs sau!

Dabar gi atėjo laikas kuo greičiau 
užsiregistruoti, susimokėti savo cho
ruose arba Australijos lietuvių krašto 
valdybos kultūrinių reikalų vedėjui V. 
Opulskiui 175 australiškų dolerių 
mokestį. Tai liečia choro dalyvius, 
šokėjus ir kitas artistus arba asmenis, 
kurie visą laiką bus karta su dalyviais. 
Mokesčio susimokėjimo data - iki vasa
rio 28 dienos.

SOVIETINIS PAVELDAS
Nepatinka man žodis paveldas 

(kirčiuojama paveldas - Red.) Gal, 
kad jis savo skambėjimu primena 
rusiškų žodžių tembrą, be to, kuo 
blogas gražus ir įprastas žodis — 
paveldėjimas? Tačiau, ne dėl to 
šiandien noriu padejuoti.

Man daugelis aiškina, kad retai 
kada girdi gerą žodį dabartinės 
Lietuvos adresu. Spaudoje ir per 
radiją liejasi pamokymai, patarimai, 
nurodymai ir platūs, it jūra, kritikos 
straipsniai. Nejaugi nieko teigiamo 
išsilaisvinusioje mūsų tėvynėje 
nebėra?!

Taigi, leiskite ir man pasiskųsti. 
Skaitau iš Lietuvos gaunamą spaudą 
ir ją prenumeruoju. Siunčiu dolerius, 
o kartais įduodu vykstančiam į 
Lietuvą. Įvesta valstybinė valiuta 
litas. Pagaliau atsikratėme rublių ir 
talonų. O kada atsikratysime 
amerikietiškų dolerių? Kelionės į 
užsienį, butai, automobiliai — už 
dolerius, ar bent kainos nurodomos 
doleriais. Reikia atnaujintilaikraščių 
prenumeratą: nurodoma užsie
niečiams doleriais. Kažkodėl atrodo 
daug. Bandau skaičiuoti: vieno 
numerio kaina 40ę (lietuviškų), taigi 
52 numeriai - 20 lt ir 80 ė, pridėkime 
persiuntimą oro paštu po du litus, 
gausime 124 lt ir 80 (ž, o prašoma 100 
DM arba 70 dolerių (JAV). Beveik 
visi laikraščiai ir žurnalai elgiasi 
panašiai. Kodėl gyvenantis užsienyje 
pensininkas turi mokėti dvigubai?!

Panašiai ir su kelionėmis lėktuvais, 
viešbučiais ir kt. Ar tai neužsilikęs 
sovietinis paveldas? Jei užsieniečiui 
yra pigiau gyventi negu savo krašte, 
tai kam jį bausti? Jis turistas ir atvyks 
vėlei, jei sąlygos bus palankios. Dabar 
šis sovietinis paveldas (čia labai tinka 
šis žodis) nubaido turistus ir Lietuva 
praranda turistines įplaukas.

Skrisime į Lietuvą įvairiais maršru
tais ir įvairiomis dienomis, bet visi 
mums numatytame bendrabutyje turi
me būti liepos 1 dieną, kada vyks gene
ralinė mūsų koncertų repeticija. Liepos 
2-3 dieną koncertuosime Trakuose, Vil
niuje ir Kaune, o liepos 4 dieną, prisi

Užgavėnių blynai Adelaidėje
Kiekviena tauta tari savo dainas, 

šokius, posakius, net keiksmus (lietuvių 
tautinis keiksmas - „ Po šimts pypkių“) 
ir žinoma, savo valgius. Negalėtume 
pasakyti, kad blynai yra visos Lietuvos 
tautinis patiekalas. Daugiau tai 
aukštaitiškas valgis, Aukštaitijoje 
šeimininkės beveik kiekvieną rytą 
kepa šeimai blynus. Žemaitijoje 
pusryčiams valgoma miežių košė, o 
Dzūkijoje mėgstama grikių košė.

Adelaidės lietuvių parapija kasmet 7 
savaitės prieš Velykas rengia tradicinį 
Užgavėnių blynų balių. Šiemet taspuikus 
pasilinksminimas suruoštas vasario 12 
dieną. Muzika buvo tokia gera, kad 
šokantiems atrodė, jog nereikia nė kojų 
kelti, lyg jos pačios būtų muzikos garsų 
kilnojamos. Skoningai paruoštas 
švediškas stalas pilnas tokio skanaus ir 
gausaus maisto, kad net tie, kas namuose 
susilaiko nuo valgio, kad nestorėtų, čia

Lietuvos spaudoje (skaitau 
Lietuvos aidą, Atgimimą, Lietuvos 
rytą ir Gimtąjį kraštą) labai daug 
verkšlenimo, nusiskundimų. Sunku 
rasti objektyvesnę mintį, 
konstruktyvios polemikos, neišpūstų 
faktų. Visa spauda pilna komentarų, 
išvedžiojimų ir įrodymų. Mūsų 
spauda irgi neatsilieka. Kelia, 
persispausdina, kasmums „aktualu“, 
pvz. „..Alytuje tėvas peiliu į šoną 
sužalojo devyniolikametį sūnų...“ 
Nejaugi nėra geresnių žinių, kurios 
mums įdomios, mus informuotų?

Dabartiniu laiku Australijoje 
lankosi teisininkė dr. Rūta 
Gajauskaitė. Ji kalba labai greitai, 
taigi ne vienas vyresnio amžiaus 
klausytojas nespėja „suklausyti“, 
ypač tie, kuriems reikalinga aparato 
pagalba. Ji kalba įdomiai, bet 
sutirštintomis spalvomis“. Nesigaili 
užuojautos ir mums -„tremtiniams“ 
išeivįjoje; iškentusiems 50 metų 
paniekinimą, skurdą ir vargą iki 
pagaliau apsistatėme namais ir 
vasarvietėmis, kitaip sakant, 
padoriai įsikūrėme. Mums 
priskiriama net 50% Lietuvos 
išvadavimo nuopelnų. Ji nusiskundė, 
kad dabar Lietuvoje pragaras, o mes 
gyvename rojuje.

Žinau ir tikiu, kad Lietuvoje 
nelengva gyventi ir teks dar ilgokai 
pavargti iki reikalai pagerės, iki bus 
atsisakyta sovietinio paveldo! 
Nelengva žygiavus į rytus, staiga 
padaryti pilną apsisukimą ir žygiuoti 
į vakarus. Tačiau, kaip ten bebūtų, 
nereikėtų atsisakyti objektyvumo ir 
dažyti gyvenimo Lietuvoje vien 
juodomis spalvomis. Ieškant 
neigiamybių, rasime jųir Australijoje, 
ypač, kai pasiklausome politikierių, 
siekiančių valdžios.

Vis tik rekomenduoju pasiklausyti 
dr. R. Gajauskaitės. Tarp tirštos 
retorikos pasitaiko daug ir tiesos.

O dėl žodžio paveldas, pasižadu jo 
daugiau nebenaudoti.

n.

jungę prie kitų dalyvių, seksime Dainų 
šventės programos reikalavimu s. Po 
šventės, kuri baigiasi liepos 10 dieną, 
dalyviai tarės galimybę pakeliauti po 
Lietuvą.

Ateityje bus daugiau informacijos 
šiuo reikalu, Pmnausliieni

savo dietinius pasižadėjimus padėjo į 
šalį.

Švediško stalo užkandai apmažėjus, 
ponios pradėjo nešti skaniausius 
bulvinius blynus su truputį rūgštoka 
grietine. Adelaidėje viešintys Lietuvos 
buriuotojai vienas kitam patarinėjo 
nepersivalgyti. Po blynų dar vienas stalas 
apkrautas pyragais ir tortais.

Veikė turtinga loterija ir jei kam sekėsi, 
tas laimėjo.

Troškulį raminome alumi ir kitais 
gėrimais.

Tautiečiai, kurie patingėjo Užgavėnių 
baliuje dalyvauti, tegul griaužia pirštus. 
O prisivalgiusiems skanių blynų norisi 
užtraukti:

Oi, blynai, blynai,
Jūs patieka mano! 
Kas jūsų nevalgo, 
Nieko neišmano!

Antanas Pečiulis
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NUOMONĖS IR PASISAKYMAI

Ar n?y lėti ©ievą leągva?
V, Praėjo kelios savaitės, kai „Mūsų 

pastogėje“ buvo paskelbtas p. A. 
Mauragio straipsnis „Gėrio ir blogio 
reikšmė Dievo plane“. Gvildenta nepa
prastai aktuali ir skausminga žmogaus 
santykio su Dievu problema. Tai tarsi 

, pūliuojanti žaizda šių dienų pasaulyje. 
Pasibaisėtinu greičiu lekiame priešinga 
linkme, negu mums nurodė Dievas per 
savo sūnų Jėzų ir kitus didžiuosius 
Mokytojus.

Australijoje dešimtmečiais veikia ka
talikiškos organizacijos, federacijos, 
nestokojama Bažnyčios šulų, net kata
likiškas laikraštis leidžiamas, tačiau, 
mano didžiausiam nusivylimui, niekas 
neatsiliepė į šį savo aktualumu ypatingo 

. dėmesio vertų straipsnį. Nors mano kom
petencija šioje srityje labai kukli, nes 
pusę amžiaus trukusi sovietinė okupaci
ja aklina siena buvo atskyrusi mus nuo 
dvasią gaivinančių šaltinių, o propagan
da visom įmanomom priemonėm bruko 
savo „tiesas“, visgi pabandysiu išsakyti 
kai kurias savo mintis iškeltų klausimų 
atžvilgiu. Įžangoje pasakyta, jog pub- 

' likuojama ištrauka iš spaudai pareng
tos knygos. Būčiau linkusi manyti, kad 
tai ne viena, o kelios ištraukos iš įvairių 
knygos vietų, nes pasigedau minties 
tęstinumo, peršokama nuo vienos pro
blemos prie kitos, nesusiejant jų tar- 

Spusavyje. Kai kurie klausimai labai 
platūs, jiems aptarti reikėtų atskirų 
straipsnių.

Pirmiausia, manyčiau, tikslinga nors 
labai glaustai peržvelgti krikščionybės 
raidą. Kaip šiandieną yra daug 
krikščioniškų konfesijų, taip pirmaisiais 

' amžiais buvo daug įvairių grupių, besi
ginčijančių Kristaus paskelbto tikėjimo 
klausimais. Konstantinui Didžiajam 313 
metais legalizavus krikščionybę, kai 
kurios, matyt veržlesnės, sukūrė sis
temą, paremtą doktrina, ritualu ir poli- 

, tine struktūra (XX a. pradžioje tas pats 
modelis pasitarnavo komunistams ku
riant „rojų žemėje“). Bažnyčios hierar
chija paruošė įstatymus, pagal kuriuos 
jos nariu galėjo tapti kiekvienas, kas 
lanko bažnyčią, dalyvauja religinėse 
apeigose ir pareiškia jai besąlygišką pa- 

1 klusnumą. Žinoma, su tuo daug kas 
nesutiko. Išdavoje ėmė plisti erezijos. 
Troškimas žemiškos valdžios ir garbės, 
noras dominuoti suskaldė krikščionybę. 
XI a. atskilo Bizantija, sukūrusi orto
doksų Bažnyčią, o XVI a. Reformacijos 

> judėjimas davė pradžią trečiai stambiai 
protestantų Bažnyčiai. Baimė prarasti 
valdžią ir įtaką nustūmė katalikų 
Bažnyčią į klystkelius. Romos popiežių 
skelbti kryžiaus karai (taip pat ir į mūsų 
žemes), ekskomunika, Index librorum 
prohibitiorum, inkvizicija, „raganų“ teis
mai, indulgencijos (iki šiol oficialiai 
neatšauktos) - tai juodos dėmės 
Bažnyčios veikloje, kurias šviesesni dva
sininkai dabar kartais pamini kaip praei
ties klaidas. Tačiau jos nusinešė upelius 
ašarų, kraujo, skausmo, kančių ir

I neteisybių.
Aš nenorėčiau sutikti su straipsnio 

autoriumi, jei, žinoma, teisingai supra
tau, kad dabartinė katalikybė tai tik 

į modifikuota senoji Izraelio religija. Ka
talikai Dievą nustūmė į tolesnį planą, o 
į priekį iškėlė bažnyčią. Žinoma, tai 
būtų visai natūralu, atsižvelgiant į jos 

Įkūrėją. Tačiau, išskyrus Kristaus ženk
lą Bažnyčios vėliavoje, kaip pastebėjo ir 
p. A. Mauragis, joje nedaug kas bendra 
su Išganytojo mokymu. Šv. Mišių metu 
skaitomos ištraukos iš Šventraščio, taip. 
pat ir pacituota straipsnyje Mato Evan
gelijos pastraipa apie talentų padalinimą. 
Tačiau tų tekstų interpretavimas nere
tai glumina klausytoją. Žmogus jaučia, 
kada reiškiamos paties pamokslininko 
giliai išmąstytos mintys, o kada, modu
liuojant balsą, stengiamasi įteigti, jog 
kalbama apie amžinąsias tiesas.

Bažnyčia nepaliaujamai skatina mels
tis. Prikurta aibės maldų į nesuskaičiuo
jamus šventuosius, kurie, rodos, tik ir 
laukia, kada galės suteikti prašomų 
malonių. Vieni duoda sveikatą, kiti - 
gerą derlių, treti apgina nuo gaisrų, ket
virti sugrąžina prarastą daiktą ir t. t. 
Malda žmogui labai reikalinga. Tačiau 
tai turi būti pilnutinis atsivėrimas 
Sutvėrėjui. Kad ji būtų tikra, turi būti 
trumpa ir slapta - mokė Jėzus Kalno 
pamoksle. Kartojimą lūpomis kitų 
žmonių sukurtų maldų Kristus vadina 
fariziejiškumu, o daugiažodžiavimą 
maldoje - pagonybės apraiška.
Ypatinga reikšmė Evangelijose tei

kiama atgailai, tačiau ne iš baimės 
užrūstinus Dievą, o iš meilės Jam. 
Bažnyčia moko kitaip: neišpažinsi savo 
nuodėmių, būsi nugramzdintas į amži
ną pražūtį. Atgailai vėl priskiriama 
sukalbėti tai virtinę Sveikamarijų, tai 
poterių, tai litaniją. Atlikę pavedimą, 
jaučiamės švarūs kaip lelija ir dar iš 
šventovės neišėję, apie viską 
pamirštame. O Dievas iš mūsų pagei
dauja sąmoningo apsisprendimo ir 
pasiryžimo kovai su blogais įpročiais. 
Iškeliavusių į Anapilį artimųjų 
nusidėjimus pinigais išpirkinėjame. O 
kiek dar visokių gudrybių sugalvojame 
Dievą savo naudai palenkti!

Straipsnyje, mano supratimu, yra 
paradoksalus tvirtinimas, jog žinojimas, 
kad laimės, laisvės ir teisingumo šioje 
žemėje nėra, verčia žmogų jų siekti, nes 
tik tokiu būdu jis tobulėja ir kultūrėja. 
(Ar tobulėjimas ir kultūrėjimas tai tas 
pats?) Jei žmogus tikrai siektų 
tobulėjimo, tai argi būtumėm šiandieną 
tokie patys pagonys kaip prieš du 
tūkstančius metų? Akivaizdi tiesa, kad 
„žmonija gyvena neapykantoje, pavyde, 
keršte“. Kaltę už esamą padėtį p. A. 
Mauragis linkęs suversti netinkamam 
vaikų auklėjimui. O kaip gali būti ki
taip? Kaip mokam, taip šokam. Ką tu
rim, tą ir duodam. Toliau yra toks 
teiginys: „žmogus, jei turi sveiką protą, 
išmintimi, intuicija atranda Dievą...“ 
Nežinau, kas turima galvoje, kai kal
bama apie sveiko proto žmones. Ar tai, 
kad jie nėra psichiatrų priežiūroje? Ti
kiuosi, ponas Mauragis pritars man, jog 
ne taip mažai žmonių, nesančių psichi
atrų klinikų įskaitose, nepasižymi nei 
išmintimi, nei intuicija.

Dievas suteikė žmogui protą ir laisvą 
valią. Tai, anaiptol, ne tik malonė, bet 
taip pat didelis įpareigojimas būti at
sakingu už save. Viskas liudija kad tos 
atsakomybės kratėmės, nepasikliaujame 
savo protu ir jo nevystome. Nesugebame 
ir nenorime priimti Dievo pareikšto žmo
gui pasitikėjimo. Kaip parazituojantys 
augalai dažnai kabinamės į dvasininkus,

LAIŠKAI
REDAKCIĮAI

MWa Mūsų pastoge,
laimingų Naujųjų Metų! Aš tikiu, kad 

jūs visi esate sveiki“ - taip rašo prieš 3 
metus išvykusi i Lietuvą mokytojauti 
Nijolė Bižytė, šeimos ir draugų 
vadinama Nin. Spausdiname kiek 
sutrumpinę likusią laiško dalį:

Galų gale savaitę prieš Kalėdas 
išleidausavoknygą„Užsienietė ir lietuvis 
kunigas“ (knygos išleidimą minėjome 
MPNr40,1993. Red.). Tai nėra ypatingas 
literatūrinis kūrinys, bet man 
pašnekesiai su tėvu Rolandu - išeivės 
susipažinimas su lietuviu iš Lietuvos. 
Knyga kainuoja 2 litus, t. y. 50 centų 
australiškais pinigais ir (greičiausia) aš 
niekad neatgausiu jos išleidimui skirtų 
lėšų. Bet aš noriu, kad lietuviai gautų šią 
knygą, lyg tai būtų dovana. Aš palikau 
Australiją prieš 3 metus ir mano 
finansiniai resursai nukilto beveik iki 
nulio.

Tie, krie mane pažįsta arba apsilankė 
pas mane, matė, kaip aš gyvenu, ką aš 
darau ir žino, kad aš gyvenu labai 
paprastai.

Mes pasiųsime šios knygos šiek tiek 
egzempliorių į Sydnėjaus lietuvių 
biblioteką ir prašysime $ 5 už knygą, 
BET, jei kas tiki manim ir mano čia 
daromu darbu, tikimės, kad jie dar 
pridės mažą auką šiam geram tikslui 
siekti.

Aš dirbu 4 darbus ir uždirbu apie US $ 
50permėnesį.Mano didžiausias išlaidas 
sudaro informacijos gavimas iš 
Australijos, t. y., paštas. Tad, jei knygos 
būtųparduotos, pinigai eitų mano šeimai, 
kuri finansuoja visas mano išlaidas.

Šiemet aš mokau anglų kalbos 
dėstytojus ir studentus, kurie vyks į kitus 
kraštus studijuoti. Visi dėstytojai iš 
Technikos fakulteto, nes kai rusų kalba 
knygų nebegalima gauti, dėstytojai turi 
tobulintis kitose kalbose, kad galėtų 
naudotis naujausia informacija.

Jei pas jus yra inžinierių, kurie turi

aeoooeeoecoeeooocooo 
kad, paėmę mus už rankelių, vestų į 
išganymą. Dievas nė kruopelytės dau
giau jiems neapreiškė. Artėti prie Tiesos 
privalome kiekvienas tik savo dvasinių 
galių pastangomis per savęs pažinimą. 
Neseniai miręs lietuvis mokslininkas, 
semiotikos pradininkas A. Greimaskartą 
yra pasakęs: „tarp to, kuo žmogus yra ir 
kuo jis mano esąs, žiojėja praraja“. Reiš
kia, mūsų nuomonė apie save yra tik 
mitas. Savęs pažinimas reikalauja ilgo 
ir atkaklaus vidinio darbo ir gilios savi
stabos. Kito kebo nėra. Tik taip galime 
pakeisti save, savo prigimtį. „Karalystė 
yra jumyse ir šalia jūsų. Kai pažinsite 
save, tuomet ir jūs busite pažinti ir žin
osite, jog esate gyvojo Tėvo sūnūs. O jei 
nepažinsite savęs, tuometjūs esate varge 
ir jūs patys esate vargas“ - sakė Kristus 
(Evangelija pagal Tomą, surasta 1945 
metais Egipte). Taigi straipsnio auto
riaus patarimas „Mylėk Dievą ir daryk 
ką nori“ man nuskambėjo labai keistai. 
Kai jau tikrai, nemeluotai mylėsime 
Dievą, reiškia, būsime priartėję prie die
viškojo kūrybinio plano įsikūnijimo. Su 
džiaugsmu tada vykdysime tik Jo pro
gramą, nes ji suteiks mums tai, ko dabar 
veltui siekiame - laimę, laisvę ir teisin
gumą.

Janina Mali jauskienė 

nenaudojamų knygų iš savo specialybės, 
aš esu jų desperatiškai reikalinga ir 
būčiau labai laiminga, jei jie man jas 
atsiųstų. Reikia knygų apie hidrauliką, 
geodeziją, miestų planavimą, saulės 
energiją, izoliaciją bei ventiliaciją, 
kompiuterius, industrinę taršą ir 1.1.

Juk turi būti pas ką nors senų knygų, 
kurios žmonėms nereikalingos. Man jos 
reikalingos bent jau ANGLIŠKIEMS 
TERMINAMS - žodžiams, sąvokoms.

Kai kurie Vilniaus Technikos 
Universiteto dėstytojai pradės mokslą 
jau nuo vasario mėn., nes pas mus yra 
studentų ir iš kitur, įskaitant arabų 
kraštus, Somaliją ir Libaną.

Mano antrasis darbas yra mokyn rs 
verslo anglų kalbos (business English) 
Kauno technikos universitete. Tad, jei 
ten, pas jus yra biznierių, kurie turi 
nereikalingų senų knygų apie verslą 
(business), bankus, buhalteriją, laišlcų 
rašymą, inventarizaciją (stocktaking) 
ir 1.1., aš tikrai jomis pasinaudočiau

Mano trečias darbas yra pagalba 
aspirantams. Visi jie mokytojai ir 
reikalingi informacijos savo specialybėje.

Aš žinau, kad Australijos lietuvių 
bendruomenėje yra daug mokytojų Ar 
jie negalėtų susirišti su manim.’ Aš 
suvesčiaujūos su žmonėmis, kurie labai 
norėtų susirašinėti su jais. Pasisiūlykite, 
mieli mokytojai. Labai reikalinga jūsų 
pagalba.

Mano ketvirtasis darbas yra 
sekmadieniais, Mokau dvi klases 
angliškai - pradedančiųjų ir jau 
pažengusiųjų. Man tos klasės patinka. 
Pradėjome mokytis namie, bet klasės 
pasidarė per didelės ir pradėjome 
naudotis vaikų darželio patalpomis

Šį mėnesį aš pradėjau dirbti drauge 
su grupe (kitų darbuotojų) prie trijų 
knygučių - vadovėlio anglų kalbos ’’ 
mokytojams, lavybos ir egzaminų 
knygučių. Tam reikalui Lietuvoje net 
buvo paskelbtas šių knygų sudarymo 
konkursas; atsiųsta 400 projektų, apie 
100 priimta. Dalis autorių susitiko 
Druskininkuose aptarti pasiūlytų knygų 
sumanymų (concepts) ir t. t. Tai bus 
puikus bandymas, nes Lietuvai r rikalingi 
nauji vadovėliai.

Tad dar kartą - kas nors atsiųskite 
anglų kalbos vadovėlių - nuo vaikų 
darželio iki universiteto lygio, kad 

■ galėčiau pasinaudoti savo darbe ir padėti 
LIETUVIAMS.

Mano gyvenimas čia įdomus, nors 
netrūksta ir problemų. Dabar aš jau 
daug geriau suprantu, kas vyksta mano 
aplinkoje, pasidariau mažiau agresyvi ir 
bandau padėti esamoje situacijoje, vietoj 
kritikavusi kaip anksčiau.

Nors aš pasiilgstu savo šeimos, OZ 
(Australijos), jos saulės, gyvenimo būdo, 
draugų, oro, aš radau čia, kas man tinka 
mano amžiuje - paprastesnis ramesnis 
gyvenimas.

Aš myliu jus visus,

Nijolei galima rašyti šiuo adresu:
N. Bižys
P.O. Box2031,
3000 - Kaunas Lithuania

Šinliiigai ačiū už
, Jlūsų pastogę“

Labai ačiū, kad pranešate, kas dabar 
darosi Lietuvoje. Bet galėtumėte dar dau
giau apie Lietuvą rašyti, o mažiau apie 
sportą. Juk Jūs žinote, kad mūsų spor
tininkai „M P“ neskaito, o mums, senesnio 
amžiaus žmonėms, tai visai neįdomu.

Gražina Raksa
„Mūsų Pastogė“ Nr. 81994.2.28 psl.5
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^SPORTAS
SPORTO NAUJIENOS

AUSTRAMJOS LIETUVIŲ FONDAS

lietuviai protestuoja
Vasario 13 dienos vakare per televizi

jos 9 kanalą buvo rodoma 17-sios žiemos 
olimpiados Lillehammer, Norvegijoj ati
darymo iškilmės. Jos buvo gražios, 
pajvairintos norvegų tautiniais moty
vais. Prasidėjus dalyvių paradui, kuris 
buvo tikrai labai įdomus savo apranga, 
ir Australijos lietuviai, su dideliu nekan
trumu laukė pasirodant Lietuvos sporti
ninkų, kurių su savo vadovais buvo 10. 
Tačiau, koks buvo visų nusivylimas, kai 
priartėjus JL“ raidės valstybei, translia
cija buvo nutraukta ir buvo duota rekla
ma, po to jau pradedant „M“ raidės 
valstybės pavadinimu. Taip žiūrovams 
ir neteko pamatyti nei Latvijos, nei Lie
tuvos sportininkų.

Didelis pasipiktinimas tuoj pat užvirė 
sydnėjiškių lietuvių tarpe (gal tai buvo ir 
kitur, to nežinau). Prasidėjo telefono 
skambinimai kanalo 9 televizijos stočiai. 
Žodžiu ir raštu protestus pareiškė 
Apylinkės pirmininkas V. Juška, nauja
sis Lietuvos garbės konsulas V. Šliteris, 
ALFAS ir sporto klubo „Kovas“ valdy
bos, koviečiai sporto veteranai - dr. L. 
Petrauskas, St. Norvilaitis ir daugelis 
kitų. Stoties vadovybė atsiprašė, pasa
kydama, kad buvo padaryta klaida ir ne 
iš blogos valios, praleidžiant Latviją ir 
Lietuvą ir tai vėliau bus atitaisyta.

Lietuvos sportininkų apranga buvo 
tikrai graži. Moterims drabužius sukūrė 
dailininkė modeliuotoja N. Borisienė ir 
vyrams - E. Stasiukaitytė. Aprangą pa
siuvo „Lelijos“ įmonė ir ji susidėjo iš 
paradinių kostiumų, paltų, madingų ilgų 
šalikų, elegantiškų skrybėlių.

Lietuvos TV komitetas išleido specialų 
leidinį atžymėti šią olimpiadą. Tai 24 
puslapių spalvotas ir daugybe nuotraukų 
paįvairintas leidinys, kuris bus įteiktas 
kitų valstybių rinktinėms, garbės 
svečiams, TOK nariams ir ypatingiems 
svečiams, supažindinant juos su Lietuva.

Kovo mėnesio 27 dieną (sekmadienį) 
Sydnėjaus lietuvių klube įvyks sporto 
klubo „Kovas“ metinis narių susirinki
mas, po kurio ten pat vyks ir sportininkų 
pagerbimas, B-B-Q ir kitokios vaišės.

Šis susirinkimas yra ypač svarbus, nes 
bus renkama nauja valdyba, kurios dar
bas bus paruošti koviečius sportininkus 
1995-jų metų Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėms, įvykstančioms Lietuvoje.

Labai gražu ir malonu buvo, paskuti
niosios sporto šventės metu Melburne 
matyti tiek daug „Varpo“ veteranų spor
tininkų, prisidėjusių prie gražaus šventės 
parengimo įvairių darbų. Sydnėjuje yra, 
gal net daugiau negu kitur, sporto vetera
nų koviečių, kurie paskutiniuoju laiku 
yra lyg tai apmirę lietuviškajam sporti
niam darbui. „Kovas“ ir toliau, jau po 40 
savo veiklos darbo metu, gražiai veikia, 
tačiau jam reikia ir vyresniųjų pagalbos. 
Kviečiami visi buvę koviečiai sporti
ninkai ir buvę taip gausūs jų rėmėjai, 
kovo 27 dieną 2 vai. popiet atvykti į 
Lietuvių klubą ir ten metiniame susi
rinkime ir vėliau-bendraujantsu „Kovo“ 
„Mūsų Pastogė“ Nr. 8 1994.2.28 psL6

■
I Mūsų laikraščiuose nuolat matome 
I raginimus remti Australijos lietuvių
■ fondą. Ne vienam skaitytojui gal jau ir
■ nebeaišku, kas gi yra tas fondas, kokie jo 
( tikslai. Neretai jis painiojamas su kitais 
j - buvusiais ir esančiais - fondais.
• Australijos lietuvių fondas (Australian
■ Lithuanian Foundation Inc. - registruo-
• tas pavadinimas) yra vienintelis Aus- 
į tralijoje lietuvių fondas, kurio tikslas
■ yra skatinti, remti ir puoselėti lietuvių
■ tautinę kultūrą, mokslą, švietimą, meną

jaunimu - nuoširdžiai aptarti visus dar
bo reikalus ir tuo pačiu vėl įsijungti į 
„Kovo“ dabartinį gyvenimą, o gal ir, kar
tu su jais, kelionę į V-ją sporto šventę 
1995metais Lietuvoje. Tad, nepamirškite * ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas, 
kovo 27 dieną pabendrauti kartu su 7 " 
„Kovo“ sportininkais. “

Europos moterų krepšinio ■ 
čempionatas Vilniuje ■

Gegužės 18-22 dieną Vilniuje vyks ■ 
Europos 25-jo moterų krepšinio čem- • 
pionato pusfinalis. 18 valstybių, be Vii- i 
niaus, tuo pačiu laiku dar žais ir Rumu- ■ 
nijoje bei Švedijoje, kai po 3 pajėgiausias ■ 
kiekvienos grupės komandas 1995 Į 
metais birželio 8-17 dieną Bmo mieste | 
Čekijoj žais finalinėse varžybose. JV 
grupėje Vilniuje žais Lietuvos, Italijos, 
Vengrijos, Suomijos, Latvijos ir Chor- 
vatijos rinktinės. Pusfinaliuose nedaly- į 
vauja šeimininkės čekės ir prancūzės, " 
kurios yra praeitų pirmenybių ■ 
laimėtojos. Jos iš karto žais baigminėse I 
varžybose. Vilniaus varžybų organiza
ciniam komitetui vadovauja sostinės 
meras V. Jasulaitis. Tokio masto 
varžybos yra pirmos po 1939 metų Euro
pos vyrų krepšinio čempionato. Pagrin
dinis šių varžybų rėmėjas yra Pramonės 
biznio centras. Žaidynių dalyvės gyvens 
iškiliame Vilniaus „Karolinos“ viešbu
tyje, kai rungtynės vyks Vilniaus kon
certų ir sporto rūmuose. Pirmąsias rung
tynes Lietuvos rinktinė turės prieš Suo
mijos merginas. Lietuvos rinktinės 
treneris yra V. Kanapkis ir jis pranašau
ja, kad Lietuva tikrai pateks į finalinį 
trejetuką.

Geriausiu 1993 metų Lietuvos 
sportininku

išrinktas Europos bokso čempionas 
Vitalijus Karpačiauskas. Ta proga 
surengtame pagerbime jam įteikta daug 
dovanų. Vitalijaus rėmėjas „Karolinos 
turas“ pasirašė sutartį su juo, taip pat ir 
su kitu panevėžiečiu - R. Prišmantu. 
Jiems atitinkamai paskirtos 250 
tūkstančių ir 100 tūkstančių JAV dol
erių stipendijos. Be to būdami Vilniuje, 
jie galės apsistoti „Karolinos“ viešbu
tyje, kur gaus pilną išlaikymą. Jei 1996 
metais boksininkams pasisektų laimėti 
medalį Atlantos olimpiadoje, sutartis 
jiems garantuoja dar ir naują „Fordą“.

Kultūrizmas Lietuvoje
Statistikos duomenimis populiariau

sios sporto šakos Lietuvoje - krepšinis ir 
futbolas, tačiau kultūrizmo (body build
ing) vadovai teigia, jog tai neatitinka 
tikrovės. Šio sporto pratimų neatmeta 
nė vienas sportininkas, tai yra jų gyve
nimo būdas - treniruodamasis žmogus 
turi sureguliuoti maitinimąsi, laisvalaikį 
ir kt Pasiekti gerų rezultatų įmanoma 
tik griežtai laikantis nustatytų sąlygų. 
Daug kas Lietuvoje vis dar skeptiškai 
žiūri į pernelyg raumeningus vyrus ir, 
ypač, moteris. Daugeliui atrodo, kad tai 

• nereikalinga ir negražu, tačiau dabar 
kultūrizmo federacija nusprendė, kad 
bus vertinamos ir moterų gražios plas
tiškos linijos.

Parengė A. Laukaitis

Fondas įsteigtas 1972 metais su $1,000 
kapitalu. 1977 metais Fondas įkorporuo- 
tas ir šiuo metujo kapitalas yra $424,500 
(dauguma šio pranešimo skaičių yra 
tokie, kokie jie buvo paskutinio metinio 
susirinkimo metu ir yra suapvalinti). Į 
šį Fondo kapitalą įeina du atskiri fondai 
skirti apibrėžtiems tikslams:

1. V. ir G. Kazokų fondas $10,000 tiks
lu iš palūkanų kas antri metai skirti 
premijas už geriausią tapybos arba 
grafikos kūrinį ir už geriausią skulptūros 
ar keramikos kūrinį Lietuvių dienų meno 
parodoje. Pirmenybė teikiama kūriniui 
lietuviška tema.

2. Nadieždos - Valerijos Butkuvienės 
atminimo fondas $50,000, remti lietu
viškas kultūrines bei švietimo labdaros 
apraiškas pagrindinai surištas ir ryšius

I palaikančias su panašia veikla Lietuvoje, 
j Nuo 1977 metų į Fondą įplaukė 21
■ palikimas, viso $207,000. Atskirų pali-
■ kimų vertė buvo nuo $100 iki 54,500.18 
į asmenų yra paaukoję po $1,000 arba 
I daugiau.Didžiausiaindividualiaukayra
I ■ 
I ■ 
i ■ 
i ■ 
i ■
■ 
i ■ 
i ■ 
i
t 
D 
I

Pa varde ir vardas

Adresas...............

Australijos Lietuvių Fondo Valdybai

50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051

Prašau mane priimti Australijos Lietuvių Fondo nariu. Sutinku 
vykdyti visas nario prievoles, aptartas Fondo memorandume ir nuo
statuose. Kartu pridedu ............................. dolerių nario mokesčiui.

Data

apranga. Alg. Brazaičio nuotrauka.

$10,500. Fondo Atminimų knygoje įraą 
tos 490 pavardės. Tai pavardės tų, s 
kiuriais amžinai atsisveikindami vietę 
gėlių Fondui paaukojome $55,000. Kita 
Fondo pajamos gautos aukomis ir naii 
įstojimo mokesčiais.

Tuo pačiu laikotarpiu (nuo 1977 meb| 
suteikta $ 220,000 parama lietuvių o 
ganizacijoms; $ 65,500 skirta švietimu 
$35,000 - knygų leidimui, $ 13,500. 
šaltinių bibliotekai, $13,000 - spaudai 
Iki šiol laikytasi nuostatos paramą teik 
ti iš palūkanų, neliečiant kapitalo. Aus 
tralijos lietuvių dienų organizaciniam 
komitetams Fondas beprocen tiniai skob 
na reikalingą pradinį kapitalą. Jau ke 
leri metai mūsų spauda (laikraščiai 
remiami talpinant juose apmokamu 
skelbimus, kurių bendra vertė - apie 
$3,000.

Šiuo metu Australijos lietuvių fondą 
turi 217 registruotų narių, tarp jų - U 
organizacijų, penkios iš tų organizacija 
yra gavusios Fondo paramą. Daug dau
giau paramą gavusių organizacijų, ku
rios Fondui nepriklauso. Nario įstojimą 
mokestis yra $25. Tolimesnių narystės: 
mokesčių nėra. Asmenys ir organizaci
jos, kurių aukos įvairiomis progomis sie
kia $25, yra laikomi Fondo nariais, tačiau 
formaliai jais gali tapti tiktai užpildę čia 
pridedamą pareiškimą. Nauji nariai prie 
to paties pareiškimo prideda $25. Visus 
narius, kurie yra pakeitę adresus, 
prašome apie tai pranešti Fondui.

Fondas yra mūsų bendruomenės atei
ties garantija - tapkime jo nariais.

ALF valdyba

B 
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Parašas
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J [SVEIKATOS KLAUSIMAIS

1 Inkstų ir šlapimo pūslės akmenys
Šlapimo sistemoje atsirandantys ak

in menys pirmą kartą medicinos moksle 
iš išsamiai aprašyti disertacijoje medici- 
m nos daktaro laipsniui įgyti prieš 332 
m metus, Leideno universitete (Olandijoje). 
D Daktaras Aleksandras Karolis Kuršius, 
Ii lietuvis bajoras (Nobilis Lituanus) 1662 
r metais liepos mėnesio 15 dieną apgynė 
( disertaciją apie „Inkstų ir pūslės ak- 
| menį“ ir igijo medicinos daktaro laipsnį, 
į Prieš tai nuo 1659 iki 1661 metų dr. 
į Kuršius praktikavo mediciną Niujorke, 
t! tuomet vadintame Naujuoju Amsterda- 
!mu, kur buvo 1500 gyventojų ir 200 

namų. Jis yra pirmasis išsimokslinęs 
gydytojas Amerikoje.

Tuo pat metu dr. Kuršius paskirtas 
aukštesniosios mokyklos rektoriumi 
Naujajame Amsterdame - dabartiniame 
Niujorke.

Dr. Stasys Budrys, MD ir dr.Vaclovas 
Paprockas Čikagoje 196/metais išleido 
dr. Kuršiaus biografiją su disertacijos 
vertimu (išvertė Tėvas Anicetas 
Tamošaitis, S. J.).

Įdomu pastebėti, kad dr. Budrio 
žmonos Mildos, taip pat daktarės, mer- 

; gautine pavardė - Kuršaitė ar Kuršiutė. 
Greičiausia tai dr. Kuršiaus tolima 
giminaitė.

Čia paduodu disertacijos įvadą:
Grubiame mūsų pasaulyje (jis toks 

grubus dėl pirmųjų tėvų priešinimosi 
Kūrėjo potvarkiams) tarp kitų vargų ir 
ligų, kurios ruošia kelią neišvengiamam 
grįžimui į dulkes bei pelenus, taip ir 
akmuo lygiai apninka turtingus, viduti-
nius ir vargšus. Nuo to akmeniu lyjančio 
debesies niekas nesijaučia saugus nei 
ore, nei žemėje, nei jūroje. Vejasi jis 
pridurmais net toli iškeliaujantį, tirštai 
padengtą apeito pasaulio dulkių, atlekia 
pas bijantį svetimos padangės, nekvies
tas prisistato pas užsikvempusius ant 
knygų ir raštų; nors neaplenkia net 
saikingai besimaitinančių, jį ypač 
džiugina sočiųjų kankynės. Todėl gydy
tojui pagrįstai dera kalbėti apie tokį vis
uotinį blogį.

Perskaitęs dr. Kuršio disertaciją, 
įsitikinau, kad dr. Kuršius buvo tų 
laikų gilios erudicijos mokslininkas ir 
inkstų bei pūslės akmenų atsiradimo ir 
gydymo aprašymas jo disertacijoje prin
cipiniai tinka kiekvienai šių dienų 
medicinos knygai.

Paprastai žmogus turi du inkstus. 
Labai retai pasitaiko, kad žmogus gimtų 
su vienu, kada abu insktai yra susi
jungę, tai „pasagos inkstas“ (horse shoe 

j kidney). Kai kuriose knygose jis vadina
mas trigubu (triple) inkstu, mat su-

Aukos
VASARIO 16 MINĖJIMO PROGA, 
SYDNEJUJE, alb reikalams 
AUKOJO:

po 20 dol. K Grigas, I. E. Jonaičiai, N. 
Liutikaitė;

po 10 dol. J. Abromas, P. Armonas, V. 
Augustinavičius, P. Burokas, A Griškaus- 
kas, G. Grosienė, J. Gruetzmacker, J. 
Grybas, A Jokantas, G. Kazokienė, P. 
Kušleika, A Laukaitis, G. Leverienė, M. 
Linas, J. Mickienė, A Milašas, A Viliūnas, 
V. J. Zabloddai, J. Zakarauskas, J. Zinkus, 

jungimas skaitomas trečiuoju inkstu.
Inkstų uždavinys - filtruoti kraują 

nuo nereikalingų, kenksmingų 
medžiagų apykaitos - metabolizmo — 
produktų, perduodant juos į šlapimą, 
kuris dviem kanalais (ureter) patenka į 
pūslę, ir šlapinimosi metu yra išmetami 
iš sistemos. Reikia pabrėžti, kad tuo 
atveju, kai nei inkstai, nei pūslė neturi 
infekcijos, šlapimasyra sterilus. Gal todėl 
mums senais laikais Lietuvoje ir kitur 
sergantiems plaučių uždegimu, duoda
vo gerti jaunų mergaičių šlapimą, su
maišytą su medum. Žmogaus šlapime 
yra gana apstus kiekis amino rūgšties 
(amino acid), o daugumoje modernių 
bronchus išplečiančių vaistų sudėtyje 
taip pat yra apstu amino rūgšties.

Šlapimas nustoja sterilumo per 
trumpą laiką, atsiskyręs nuo pūslės, 
mat ten esančios mūsų kūnui nenau
dingos ir net kenksmingos medžiagos, 
labai patinka bakterijoms, baciloms ir t. 
t. ir jos ten pradeda daugintis.

Yra keletas inkstų ir pūslės nega
lavimų, ligų. Viena iš dažniausiai pasi
taikančių - akmenligė. Kol akmenys 
inkstuose, žmogus paprastai nejaučia 
skausmo. Kai akmuo pradeda keliauti iš 
inksto į kanalą, kuris jungia inkstą su 
pūsle - ureter - pasireiškia dideli skaus
mai. Diagnozė nustatoma rentgeno pa
galba.

Apsisaugojimas - profilaktika. Gerti 
pakankamą kiekį - netoli 2 litrų skysčio 
per 24 valandas, ypač karštomis dieno
mis. Ištuštinti šlapimo pūslę, kai tik ji
prisipildo, kai yra noras šlapintis. Kuo 
ilgiau šlapimas pasilieka kūne, tuo 
greičiau mineralai formuojasi į akmenis, 
nes kai pūslė pilna, inkstai daug lėčiau 
filtruoja kraują. Reikia saugotis maisto, 

turtingo kalciumi, ypač pieno ir pieno 
produktų. Smulkesnį maisto, turtingo 
mineralais aprašymą, galit gauti vald
iškose poliklinikose. Tokia dieta patarti
na tiems, kas turėjo akmenis inkstuose 
linkęjuos turėti, nes artimi giminės sir
go akmenlige.

Gydymas - mediciniškas, chirurginisL 
ir pats moderniausias - akmens suskal
dymas į smėlį, kuris išeina is sistemos 
per šlapimą. Suskaldymas atliekamas 
lazerio (Laser) pagalba.

Apie inkstų kitas ligas, kurios gali 
būti tiek sunkios, kad reikia pašalinti 
inkstus ir persodinti naujus (Kidney 
transplant) arba kada pacientas prijung
iamas prie mechaninės mašinos - kid
ney dialysis - pakalbėsime kitą kartą.

Dr. A. Spalis 
teoeeoeeoeoooeeoeoecMOi

(du neišskaitomi);
6 dol. O. Meiliūnienė;

po 5 dol. Z. P. Andriukaičiai, P. Antan
aitis, V. Aras, V. Deikus, A Dudaitis, V. 
Griškaitytė, E. Janavičiūtė, V, Jonušys, M. 
Kavaliauskienė, A Lingė, J. Maksvytis, E. 
Mensonas, A Mikalauskas, V. Petniūnienė, 
S. Rimkus, A Savickienė, J. Skuodas, R. 
Stašionis, V. Šliogeris, J. Šuopys,N. Vaičiur- 
gytė, J. Znautas, P. B. Žaliai;

2 dol. I. Kalėda.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie 

savo auka parėmė Apylinkės valdybos, 
Krašto valdybos ir PLB veiklą.

Sydnėjaus Apylinkės valdyba

MUSŲ MIRUSIEJI—-----------------
Mirus

A. f A. Elenai Andrėldenei
liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą velionės dukroms Pajautai, 

Laimai, Birutei, Rūtai ir taip pat jų šeimoms, linkėdami dvasinės stiprybės ir 
paguodos.

4. V. Palūpiai ir B, E. liukai

Pgerbdami Lietuvos aviacijos majoro

A. f A. ANTANO KLIKOS
atminimą, jo mirties metinėse Mūsų pastogei $ 100 aukoja

Ona Grušienė ir
Algimanto Burneikio šeima

Pagerbdami
A. f A. STASIO ST1RBLNSKO

atminimą, „Mūsų pastogei“ paremti $ 20.00 aukoja
Danutė ir Edvardas Bartkevičiai

Informacija
MELBOURNE

DŽIUGOTUNTOSKAUTAMS
Džiugo tuntas švęs skautų globėjo šv. 

Kazimiero šventę tokia tvarka:
Tuntas renkasi sekmadienį, kovo 6 

dieną 11.45 ryto prie šv. Marijos-Jūrų 
Žvaigždės bažnyčios, ir organizuotai da
lyvaus mišiose 12 vai. Giedos skautai. Po 
bažnyčios Lietuvių namuose įvyks vyres
nių skaučių rengiama tradicinė Kaziuko 
mugė. Jos pelnas skiriamas Telšių spe
cialiajai internatinei mokyklai (joje 
mokosi protiškai atsilikę vaikai).

Skautai, jų tėvai bei rėmėjai prašomi 
paaukoti fantų daiktinei loterijai ir 
pyragų mugei.

Mugės metu vyčiai paruoš skautams 
pietus, o 2 vai. p. p. Jubiliejinėje salėje, 
įvyks šv. Kazimiero šventės proga tunto 
sueiga.

Tėvai prašomi vaikus atvežti vaikus į 
minėtus parengimus. Taip pat kviečiu 
visą Melburno lietuvių bendruomenę 
kartu su skautais švęsti skautų globėjo 
šv. Kazimiero dieną.

Budėkime!
ps. Birutė Prašmutaitė 

Džiugo tunto luntininkė
tlliiiiiiltllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIliiilIlIlIMIllllllllllllllllllllllllllIlIlilIlII 

/ X AUKOS AUS
TRALIJOS 
LIETUVIŲ 

FONDUI
500 dol. A t A. Česlovo Piečiukaičio 
palikimas (S. A)
Per mūsų įgaliotinį Adelaidėj A. Zam- 
oiskį gauta:
25 dol. K. Vanagienė (210) 
15 dol. A Gudelis (455) 
Nuoširdus ačiū, 

Vincas Ališauskas

VIII PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS

Australijos lietuvių jaunimo sąjunga 
kviečia jaunimą kandidatuoti atstovais į 
sekantį VIII pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą, kuris vyks Lietuvoje ir Angli
joje 1994 metų liepos mėnesį.

Kandidatai turi būti tarp 18 ir 35 metų 
amžiaus.

Pareiškime turi būti nurodyta:
I Kodėl kandidatas nori būti atstovu.
I Dabartiniai ir nuveikti darbai lietu

vių bendruomenėje.
I Ką pasižada veikti bendruomenėje 

po Kongreso.
Kiekvienas miestas išsirinks savo at

stovus pagal nurodytą skaičių.
Siųskite savo pareiškimus iki 1994 

metų kovo 20 dienos savo vietovės 
pirmininkams. .... .

Adelaide - Antanas Pocius, 65Mt Os
mond Road, Mt Osmond, 5064;

Canberra - Paulius Stepanas, 5 Bon- 
wich Place, Garran, 2605;

Melbourne - LinasŠeikis, 30 Beavers 

Road, Northcote, 3070;
Sydney - Marina Cox, 57 Cedarwood 

drive, Cherrybrook, 2120.
Australijos lietuvių jaunimo

sąjunga
AUKOS MCS1J PASTOGEI

Nuoširdžiai dėkojame už aukas.

1. V. Kauneckas NSW $ 5

2. N. Volkas Qld $15

3. ■ L. Budzinauskas ACT $ 5

4. S. Gintalienė NSW $10

5. K Bilevičius NSW $ 5

6. R. Mataitienė NSW $ 5

7. V. Jasiūnienė NSW $ 5

8. V. Augustinavičius NSW $15

9. J. Gatavičius NSW $ 5

AL Fondo iždininkas )jMūsų Pastogė“ Nr. 8 1994.2.28 psl.7„
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I n form a ei j a
SYDNĖJUJE

PRANEŠIMAS
Pranešame tautiečiams, jog KAZIUKO 

MUGE šiais metais įvyks kovo 6 dieną, 
tuoj po lietuviškų pamaldų Lidcombe 
parapijos salėje.

Norintieji ką nors parduoti ar parodyti 
publikai kokių nors dalykų ar išdirbinių, 
maloniai kviečiami su savo eksponatais 
mugėje dalyvauti.

Veiks atsigaivinimo baras, virtuvė su 
kopūstais ir dešrelėmis, riestainių stalas ir 11

Kviečiame Kaziuko mugėje skaitlin
gai dalyvauti ir pabendrauti su draugais 
bei pažįstamais.

Sydnėjaus Lietuvių 
Katalikų Draugijos valdyba

Vertėja sveikatos reikalams
„MP“gavopranešimą, kad tautiečiams 

kaip anglų kalbos vertėja Sydnėjaus 
(Westmead Hospital Health Services, 
skambinti Anne Rowston - 840 3456) ir 
Fairfieldo (South Western Sydney Area 
Health Service, skambinti -757 1800) 
ligoninėse, pasitarnauja p. OnaKapočienė. 
Ji taip pat yra ir taikos teisėja (JP) ir 
reikalui esant tvirtina parašus po ofi
cialiais raštais.

***

Sydnėjaus Lietuvių moterų 
socialinės globos draugijos valdybos narė 
ligonių reikalams praneša, kad šiuo metu 
yra lankomi šie ligonys, patalpinti įvai
riose ligoninėse:

Jonas Mickevičius, Romas Petrikas, 
Teresė Bernotienė, A. Ladyga, Ella 
Feld ir J. Sirutis.

Ligonių lankymo reikalais kreiptis 
pas Oną (Ann) Ka počius, J.P., tel. 
724 9749.

Inf.

LABDAROS SIUNTIMAI
| LIETUVĄ

Šiuo pranešu, kad labdaros siuntinių 
registracija pratęsta iki kovo 1 d. 
Konteineris jau yra beveik pilnas.

Tuščios dėžės pagal jūsų užsakymą 
bus išduodamos šeštadienį, kovo 5 d. 
tarp 10 vai. ryto ir 2 vai. p. p. Lietuvių 

•klubo kieme iš skautų sandėliuko.
Dėžės bus išduodamos tik sumokėjus 

pilną kainą (už dideles po $60, už mažas 
- $40) už persiuntimą. Mokantys čekiais 
išrašykite juos LITHUANIAN COM
MUNITY, SYDNEY.

Atsiimdami dėžes gausite instrukci
jas raštu ir jas būtinai perskaitykite.

Dėžės stipriai suklijuotos ir adresuo
tos pagal instrukcijas turi būti pristaty
tos į konteinerį Lietuvių klubo kieme 
kovo 19 d. nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p. p. 
(Laivas - “Resolution Bay“ - išplaukia 
kovo 26 dieną iš Sydnėjaus į Rygą.)

Pakartotinai įspėju, kad dėžėse negali 
būti skysčių, kaip alyva su plastikiniais 
kamščiais, pro kuriuos alyva bėga lau
kan ir sugadina kitus daiktus dėžėje. 
Negalima dėti ir skysčių stikliniuose in
duose, bei draudžiamų dalykų, norma
liai neleidžiamų siųsti paštu.

A. Kramilius.
Al JI Sydney Apylinkės vardu

UIERATUROS - DAINOS 
POPIETĖ

Maloniai kviečiame visus tautiečius į 
literatūros ir dainos popietę, kuri įvyks 
š. m. kovo 13 dieną 2.30 vai. Sydney 
lietuvių namuose.

Dalyvaus iškiliausios mūsų 
literatūrinės ir meninės pajėgos.

Įėjimas veltui, bet bus renkamos au
kos Lietuvos politkalinių ir tremtinių 
šeimoms sušelpti. Nuoširdžiai visi 
kviečiami.

Sydnėjaus lietuvių katalikų 
kultūros draugijos vaidyba

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Lietuvos šaulių sąjun

gos įkūrėjo VI. Pūtvio - Putvinskio 
minėjimas įvyks 1994 m. kovo 20 dieną 
tokia tvarka:

a) 11.30 vai. pamaldos Lidcombe pa
rapijos bažnyčioje,

b) 2 vai. iškilmingas minėjimas Lietu
vių namuose Bankstowne: 1. Atidary
mas, 2. Kun. Martūzoinvokacija, 3. Rašy
tojo A. Jūragio paskaita, 4. Elėraščiai, 5. 
Ketvertuko dainos ir 6. Loterija.

Įėjimas laisvas, bet bus renkamos au
kos Lietuvos šauliams.

Kviečiame visuomenę skaitlingai da
lyvauti minėjime.

Dariaus ir Girėno 
šaulių kuopos valdyba

[sydnėjaus LIETUVIŲ
! NAMUOSE
1 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414
I --------
I
I
I
I
I
I
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1
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
L

Klubo valgykla veikia 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

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

Dr. Rūtos Gajauskaitės 
kelionės išlakioms padengti 
aukojo:

$ 20.00 - K Grigas.
Po $ 10,00 - V. Augustinavičius, E. D. 

Balkevičiai, J. Gervinąs, Dr. V. Donida, 
A Griškauskas, J. Grybas, J. Kedys, A 
Kramilius, O. Leverienė, J. Milašienė, V. 
Patašius, V. Stanevičius, J. Zablockis, M 
Zakaras, Dr. R. Zakarevičius, V. Žeimys, A 
Žilys, XX.

Po$5.00-ZP.Andriukaitis,KLJankus, 
P. Arminas, E. Badauskienė, A Brunkienė, 
P. Donelienė, L. Jagudanskienė, V. Jaras, 
J. Jenčius, A Jokantas, J. A Jūragis, O. 
Kapočienė, J. Kataržienė. R Kazlauskas, 
J. Kedienė, J. Koliavas, A Laukaitis, M.

I

SPECIALI EKSKURSINĖ IŠVYKA
Į VILNIŲ J
---------------  ■ '

Teiraukitės dėl detalių |

Atsikvieskite savo gimines 
į Australiją

Mes turime specialų susitarimą su
I Lenkijos oro linija dėl papigintų bilietų

I

GATEWAY TRAVEL
■ PTY’ LTD‘

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

L■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■J
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J
Linas, JJMasiokienė, Dr. A Mauragis, Z 
Motiejūnas, Pr. Nagys, A Pauliukonienė, 
V. Petniūnienė, K Preikšas, Ju. Reisgys, B. 
Ropienė, P. Sakalauskas, A Savickienė, V. 
Sereika, V. Simanauskas, T. Sturaitis, X, 
J. Zinkus, neišskaitoma pavardė.

$ 2.00 - A Zavickienė.
Viso $377.00
Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū.
Padengus kelionės Sydney - Adelaidė 

išlaidas, likusieji pinigai buvo perduoti 
dr'. Rūtai Gajauskaitei, kuri juos panau
dos savo nuožiūra savišalpos reikalams 
Lietuvoje.

Sydnėjaus lietuvių katalikų 
kultūros draugijos valdyba

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

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

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 
t Funerals of Distinction +

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5808, Veikia 24 valandas per parą.
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