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Tragedija Baltijos 
jūroje

Praėjusią savaitę pasaulio dė
mesys vėl nukrypo į Baltiją. Šiurpi 
nelaimė, rugsėjo 28 d. naktį ištikusi 
iš Talino į Stokholmą plaukusį jūrų 
keltą „Estonia“, sukrėtė ne tik 
Baltijos šalių žmones. Žinia apie 
„Estonijos“ nuskendimą žaibu 
apskriejo visą pasaulį. Iš 1050 
keleivių ir estiškos laivo įgulos narių 
pavyko išgelbėti tik apie 140 
gyvybių. Pasaulinėje taikos meto 
laivininkystės istorijoje šią nelaimę 
galima sulyginti nebent tik su 
„Titanico“ nuskendimu Atlanto 
vandenyne 1912 metais. Daugiau 
kaip pusė žuvusiųjų „Estonijos“ 
keleivių sudarė švedai. Keleivių 
tarpe buvo ir 4 lietuviai, iš kurių tik 
vienam pavyko išsigelbėti.

Pareiškimas dėl 
žydų genocido

Rugsėjo 23 - ąją, minint žydų 
genocido aukų atminimo dieną, 
Lietuvos ministras pirmininkas 
Lietuvos Vyriausybės vardu atsi
prašė žydų tautą už jos kančias, 
vežimą į koncentracijos stovyklas, 
žudymą. Antrojo pasaulinio karo 
metais Lietuvoje buvo sunaikinta 
daugiau nei 200 tūkstančių žydų 
tautybės žmonių. Premjeras pri
pažino, kad keli šimtai lietuvių 
dalyvavo žydų genocide. Dieną 
anksčiau, kalbėdamas per Lietuvos 
televiziją, Adolfas Šleževičius 
pareiškė, kad Lietuvos vyriausybė 
įsipareigoja teisti šių žudynių 
dalyvius. Lietuvos žydų bendruo
menės pirmininkas Simonas Alpe- 
rovičius išreiškė savo pasiten
kinimą tokiu Lietuvos ministro 
pirmininko pareiškimu ir pasakė, 
kad tokio atsiprašymo buvo ilgai 
laukta. Jis tik išreiškė savo 
nusivylimą tuo, kad premjero 
nurodytas žydų genocide daly
vavusių lietuvių skaičius buvo toks 
mažas. S. Alperovičius pasakė, kad 
jo apskaičiavimais nacių kampa
nijoje naikinant žydų tautą daly
vavo apie 9000 lietuvių. Kuo remiasi 
jo apskaičiavimai nepranešta.

Komentuojant šį Lietuvos prem
jero pareiškimą, tenka suabejoti jo 
išmintingumu. Toks atsiprašymas 
Lietuvos vyriausybės vardu reiškia 
kolektyvinės atsakomybės už 
atskirų individų nusikaltimus 
prisiėmimą. Jeigu panašaus pobū
džio Vokietijos prezidento pareiš
kimas prieš keletą mėnesių gali 
būti suprantamas, nes žydus 
naikinę naciai vykdė tuometinės 
savo vyriausybės nurodymus, tai 
Lietuvos vyriausybei toks pavyzdys 

visiškai netinka. Trumpai vokiečių 
okupacijos metais egzistavusi 
Lietuvos Laikinoji vyriausybė 
niekada neddvė savo žmonėms 
nurodymo prisidėti prie žydų 
genocido vykdymo. Stebina ir 
Lietuvos ministro pirmininko 
įsipareigojimas dabar teisti asme
nis, dalyvavusius žydų žudynėse 
Antrojo pasaulinio karo metais, kai 
iki šiol Lietuvoje dar nenuteistas 
nei vienas lietuvių tautos genocido 
vykdytojas tarybinės okupacijos 
metais! Australijos, Didžiosios 
Britanijos ir kitų šalių patirtis 
ruošiant bylas prieš tariamus II 
pasaulinio karo nusikaltėlius 
praėjus 50 - čiai metų po įvykių, 
rodo, kad po tokio laiko tarpo labai 
sunku neginčijamai įrodyti žmo
gaus kaltę. Dabartiniai Lietuvos 
teismai dažnai nesugeba įrodyti 
kaltės net ir nusikaltimo vietoje 
pagautiems mafijozams bei turto 
prievartautojams. Todėl tenka 
suabejoti ar toks premjero įsipa
reigojimas gali būti Lietuvoje 
įgyvendintas neprasilenkiant su 
teisingumu.

Adolfo Sleževičiaus pareiškimui, 
matyt, nemažą įtaką turėjo tai, kad 
jis buvo padarytas pirmo Lietuvos 
vyriausybės vadovo vizito Izraelin 
išvakarėse. Ši kelionė truks 5 
dienas. Vizito metu ketinama' 
pasirašyti dvišalį kultūrinio ben
dradarbiavimo susitarimą. Lie
tuvos ministras pirmininkas susi
tiks su Izraelio premjeru, prezi
dentu ir parlamento pirmininku. 
Laukiama, kad A. Šleževičiui bus 
įteikti jo tėvams skirti Pasaulio 
teisuolio medaliai, suteikiami žydus 
nuo genocido gelbėjusiems žmo
nėms. Tikimasi, kad po šio vizito 
sustiprės ryšiai tarp Izraelio ir 
Lietuvos. Izraelyje bus atidarytas 
Lietuvos konsulatas.

Lietuvos prezidento 
vizitas JAV

Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas lankosi Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Rugsėjo 29 d. 
jis pabuvojo Filadelfijoje, pasakė 
kalbą Užsienio reikalų taryboje, 
susitiko su miesto meru ir vietos 
lietuvių bendruomenės atstovais. 
Sekančią dieną jis nuvyko į Niujor
ką ir pasakė kalbą Jungtinių Tautų 
Generalinėje Asambėjoje.

Dvi paskutines savo vizito dienas 
A. Brazauskas praleis Čikagoje. Čia 
jis dalyvavo ceremonijoje pager
biant Lietuvos prezidento dr. K. 
Griniaus palaikus Balzeko kultūros 
muziejuje. Iškilmės surengtos 
prezidento K. Griniaus pelenų 
išlydėjimui į Lietuvą, kur jie spalio

8 d. bus perlaidoti. Tokiu būdu bus 
įvykdyta paskutinė velionio valia 
būti palaidotam savo tėviškėje, kai 
Lietuva bus išlaisvinta iš svetimųjų 
okupacijos.

A. Brazausko viešnagės Čikagoje 
metu numatytas prezidento susi
tikimas su Čikagos lietuvių visuo
mene Lietuvių jaunimo centre. 
Čikagos lietuvių nuotaikos prezi
dento A. Brazausko atžvilgiu 
įvairios - prieš jo atvykimą girdėjosi 
raginimų boikotuoti A. Brazausko 
■vizitą.

Karinio tranzito 
taisyklės •

Praėjusią savaitę Lietuvos vy
riausybė patvirtino užsienio šalių 
karinio tranzito per Lietuvos 
teritoriją taisykles. Rugsėjo 29 d. 
Lietuvos užsienio reikalų minis
terijos delegacija, vadovaujama 
ministro P. Gylio, Vašingtone 
aptarė šias taisykles su JAV 
Valstybės departamento ir įvairių 
žinybų aukšto rango pareigūnais 
bei 8 Europos valstybių amba
sadoriais ar ambasadų atstovais. 
Pasitarimuose dalyvavęs vyriau
sias derybininkas santykiams su 
Rusija ambasadorius Virgilijus 
Bulovas pasakė, kad susitikimu 
JAV Valstybės departamente buvo 
labai patenkintas ir pareiškė, kad 
jame gavo daugumos atstovautų

užsienio šalių pareigūnų pritarimą 
Lietuvos vyriausybės pozicijai šiuo 
klausimu.
Santykiai su išeivija
Gautas pranešimas, kad Lietuvos 

Vyriausybė vienašališkai panaikino 
vizų režimą JAV ir Australijos 
piliečiams, atvykstantiems į Lie
tuvą ne daugiau kaip 90 dienų per 
metus ar vykstantiems per ją 
tranzitu. Tikimasi, kad tai paleng
vins Lietuvos išeivių važiavimo į 
Lietuvą sąlygas ir padidins turistų 
srautą iš šių šalių. Lietuvos 
Respublikos garbės konsulas Mel
burne šios žinios patvirtinti nega
lėjo, nes dar nebuvo gavęs oficialaus 
pranešimo iš Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos.

Tautininkų frakcija siūlo įsteigti 
Seime Užsienio lietuvių reikalų 
komitetą. Šis komitetas turėtų 
pagerinti įstatymų, padedančių 
užsienio lietuviams įsijungti į 
Lietuvos gyvenimą, leidybą. Pasak 
tautininkų, šis komitetas turėtų 
rūpintis ne tik Vakaruose gyve
nančių lietuvių reikalais, bet ir 
Lenkijoje, Baltarusijoje bei kituose 
buvusios Sovietų Sąjungos kraš
tuose gyvenančiais tautiečiais.

Vidaus politika
Rugsėjo 26 d. prezidentas A. 

Brazauskas priėmė žemės ūkio
■ ...Nukelta į 2 psl.
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IŠ VISUR

siteto Aisčių menėje atidengta kita 
paminklinė \enta „Žuvusioms baltų 
gentims atminti“. Literatų vesti
biulyje pristatyta grafiko R. Giba- 
vičiaus kūryba, Universiteto di
džiajame kieme taip pat vyko ir 
studentų festivalis, užbaigtas 
fejerverku.

Tomis pačiomis dienomis Vilniaus 
universitete įvyko III tarptautinė 
konferencija „Siaurės Europos 
suindoeuropietinimas“, skirta 
Kalifornijos universiteto daktarei 
archeologei Marijai Gimbutienei 
atminti. Šešias dienas trukusioje 
konferencijoje pranešimus skaitė

Atkelta iš Ipsl.

ministro Rimanto Karazijos atsi
statydinimą ir jo vieton paskyrė 
Vytautą Einorį. Naujasis ministras 
iš profesijos agronomas. Jis iki šiol 
ėjo Lietuvos ambasadoriaus Ka
zachstane pareigas.

Kaišiadorių apygardoje lapkričio 
13 dieną penktą kartą bus renka
mas Seimo narys. Paskutinį kartą 
vienintelis kandidatas į Seimo 
narius buvo neseniai susikūrusios 
Socialistų partijos pirmininkas 
Albinas Visockas. Tačiau rinkimai 
neįvyko, nes balsuoti atėjo tik 36% 
rinkėjų.

Šį kartą Kaišiadorių apygardoje 
savo kandidatą į Seimą jau pasiūlė 
Respublikonų partija. Tai partijos 
pirmininkas Kazimieras Petraitis. 
Jis kandidatavo į Lietuvos prezi
dentus. Tačiau, nesurinkęs 20 
tūkstančių rėmėjų parašų, savo 
kandidatūrą tada atsiėmė. Apie 
kitus kandidatus būsimuose riflki- 
muose kol kas nežinoma.

Teisėtvarka
* Vieno iš „Respublikos“ leidėjų 

žurnalisto Vito Lingio nužudymo 
byla bus pradėta nagrinėti spalio 5 
dieną. Šią bylą nagrinės trys 
teisėjai. Kaltinimą byloje palaikys 
Generalinis prokuroras Artūras 
Paulauskas, pats betarpiškai 
dalyvavęs tiriant šią bylą. Žur
nalistas Vitas Lingys buvo nužu
dytas praėjusių metų spalio 12 
dienos ryte prie savo namų. Nužu
dymu kaltinami asmuo be pilietybės 
Boris Dekanidzė, Igor Achremov, 
Viačeslav Slavickij ir Boris Babi- 
čenka.

* Beveik prieš metus Lietuvos 
banko valdytojo kabinete buvo rasta 
slapta pasiklausymo apratūra. Ši 
aparatūra buvo įtaisyta, kai kabi
neto šeimininku buvo atstaty
dintasis Romualdas Visokavičius. 
Suradus pasiklausymo aparatūrą, 
R. Visokavičius prezidentui ir 
generaliniam prokurorui pasakė, 
kad šiame kabinete vykdavo pasi
tarimai, susiję su valstybinėmis 
paslaptimis. Tačiau skandalingu 
radiniu Lietuvos banke nesusi
domėjo nei Valstybės saugumo 
departamentas, nei Generalinė 
prokuratūra, nei policija. Po metų 
žurnalistams pavyko išsisaiškinti, 
kad ši apratūra taip ir nebuvo ištirta 
specialistų, o šiuo metu saugoma 
dabartinio Lietuvos banko valdytojo 
Kazio Ratkevičiaus kabinete. 
Vienas Saugumo tarnybos parei
gūnas mano, jog bijoma, kad 
nepaaiškėtų, kad Lietuvos bankas 
savo saugumui užtikrinti naudojosi 
buvusių KGB darbuotojų paslau
gomis.

Kultūra
Praėjusį mėnesį Vilniaus univer

sitetas atšventė savo 415 metų 
jubiliejų. Iškilmingas minėjimas 
įvyko šv. Jono bažnyčioje. Buvo, 
atidengta paminklinė plokštė VU 
įkūrėjui Steponui Batorui jo 460 - 
osioms gimimo metinėms. Univer-
"Mūsų Pastogė" Nr.40 1994.10.10 psl.2 

I Rugsėjo 28 d., Baltijos jūroje 
; siaučiant audrai, pakeliui iš Talino 
Į į Stokholmą nuskendo 15 556 tonų 
| garlaivis - keltas „Estonia“. Nakties 
I metu laivui staiga nuskendus, spėjo 
| išsigelbėti vos 138 žmonės. Iš virš 
’ 900 žuvusiųjų daugumą sudarė 
| turistai švedai ir estai bei laivo 
’ įgulos nariai estai. Tiek Švedijoje, 
| tiek Estijoje paskelbtos gedulo 
i dienos.

FINLAND
Helsinki

TALLINN

ESTONIA

daugiau kaip 30 mokslininkų iš ? SWEDEN) 
įvairių kraštų. Iš lietuvių dalyvavo j <;<STOCkholm 
Australijos lietuviams pažįstamas - VzZ
Adomas Butrimas, Norbertas | 
Vėlius, Vytautas Kubilius ir kt.

Ta proga Lietuvos kultūros fondo | 
salone vyko paroda „Mitai Lietuvos j 
mene“, archeologas dr. V. Urbana- I 
vičius rodė filmą „Reminiscencijos j 
apie Mariją Gimbutienę“, koncer- I 
tavo folkloro ansambliai, skambėjo j grimzdo per 5 minutes, 
kompozitoriaus Broniaus Kutą- " 'm ■'•■rr-i-r-'-ri.........
vičiaus muzika, kurią labai mėgo ir | *
pati mokslininkė. : Bėglių išnešiota maro epidemija

D .• ... , ., , , I iš Surat miesto paplito po visąRuošiant šią kronikąpasinaudota . . . ,7
Laimos Statulevičienės paruošta j Ind^'■> ’ paslSeke

’ isgelbeti vaistais, bet mirusių savaites įvykių apžvalga, Amerikos i , ... T, j , . . ,, , . ~ ° I skaičius auga. Bandydami sustab-balso ir Laisvosios Europos radiio I , ,. ., .. . .,. U. r. ’ dyti epidemijos plitimą, miestuose pranešimais, o taip pat informaciia t . . ... ... , ., ... ' . J. I žmones naikina žiurkes, o kaimy-skelbta savaitrasciuose „Atgi- * . . , . , . . .„. „ j nines valstybes organizuoja apsau-mimas ir „Naujasis Dienovidis . I” J J gos priemones.
Spaudai parengė Saulius Varnas į *

1994.10.2 Į Pasiteisindamas rekolekcijomis, 
j Rytų Timoro katalikų vyskupas 
! Carlos Belo atsisakė susitikti su 
| australų parlamentarų delegacija, 
’ aplankiusią Dili miestą. Vyskupas 
| C. Belo smarkiai kritikuoja australų 
= politiką Indonezijos atžvilgiu, kaip 
| ignoruojančią grubius žmogaus 
į teisių pažeidimus Timore.
I *
į Nesantaikos šešėlis sudrumstė

dento dekretu, Vyčio Kryžiaus 2 - f santykiustarpdviejųNobeliotaikos

Rugsėjo 28 d., 124 vai, ryto
■’Estonia" perdavė žinią SOS, kad \

laivas pakrypo 20° - 30°, nebeveikia Riga
masinos. Išsigelbėjusieji pranešė, 
kad audringoje jūroje ir pučiant 
vėjui 95 km/val greičiu, keltas nu- 

LATVĮ*

LITHiiAUt*

Prezidento 
apdovanojimai

Minint Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto 50 metų 
jubiliejų, už itin reikšmingus 
asmeninius nuopelnus ginant 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomy
bę, Lietuvos Respublikos Prezi- | 
(lan f n rl cilr vnf ii AZxrnin TT-mrrz-i 011 a O _ ’ 
ojo laipsnio ordinu apdovanotas pa— i premijos laureatų - Pietų Afrikos 

i x- • wttt7< • • i j -prezidento Nelson Mandelos ir skutmysis VLIK o pirmininkas dr. anglikonų arkivyskupo
Kazys Bobelis. ! QesmontĮ jutu, pastarąjam pakri-

Vyčio Kryžiaus 4 - ojo laipsnio 
ordinu apdovanoti ilgamečiai
VLIK'o darbuotojai: Elena Armo- 
nienė, Vytautas Jokūbaitis, Domas 
Krivickas, Jonas Stiklibrius, Artū
ras Mičiūdas, Antanas Firavičius.

Vyčio Kryžiaus 4 - ojo laipsnio 
ordinu taip pat apdovanotas An
tanas Vaivada, JAV armijos dimi
sijos kapitonas.

Prezidento Padėkos raštais apdo
vanoti: Eugenijus Bartkus, Teodo
ras Blinstrubas, Jurgis Bobelis, 
Eugenija Bulotienė, dr. Algirdas 
Budreckis, Kostas Burba, Adolfas 
Damušis, dr. Joana Danilevičienė, 
dr. Vytautas Dargis, Alena Deve- 
nienė - Grigaitienė, Balys Gai- 
džiūnas, Juozas Giedraitis, Kazys 
Gogelis, Edmundas Jasiūnas, 
Zigmas Juras, Jonas Jurkūnas, 
Aldona Kačinskienė, Antanas

Lietuvių bendruomenės Spaudos sąjungos metinis susirinki
mas įvyks Sydnėjaus lietuvių klube, 16 -18 East Terrace, Bank- 
stown, lapkričio 20 d., sekmadienį, 2 vai. po pietų.

LB Spaudos sąjungos nariai yra kviečiami siūlyti kandidatus į 
Sąjungos komitetą. Nominacijos komitetą turi pasiekti ne vėliau 
spalio 22 d Nominacijos pateikiamos raštu su bent dviejų Sąjun
gos narių bei siūlomo kandidato parašais. Komiteto adresas: 
P.O. Box 550, Bankstown, NSW 2200.

Dabartinį LB Spaudos sąjungos komitetą sudaro pirmininkas 
V. Patašius, vicepirmininkas A. Dudaitis ir nariai A. Laukaitis. 
S. Skorulis ir V. Šliogeris.

Pagal Sąjungos įstatus du dabartinio komiteto nariai, A. Lau
kaitis ir V. Patašius, turi atsistatydinti per šį metinį narių 
susirinkimą, bet jie gali būti vėl renkami į naująjį komitetą.

Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos sąjungos valdyba

Gražvydas Lazauskas, Antanas Petrauskas, Mykolas Pranevičius, 
Kramilius, Leonas Kriaučeliūnas, Rūta Šakienė, Algis Sperauskas.
Mažeika, Pilypas Narutis, Ignas („Lietuvių Balsas“, 1994, Nr.12).

tikavus didžiules Pietų Afrilkos 
vyriausybės narių algas.

' *
JAV kariai pradėjo taikų Haiti 

kariuomenės ir policijos nugink
lavimą prieš prezidento Aristido 
sugrįžimą. Jie turi perimti ir 
viešosios tvarkos palaikymą, ka
dangi Haiti policija nereaguoja į 
sandėlių plėšimą.

Japonijos užsienio reikalų mi
nistras Yohei Kono, kalbėdamas 49 
- oje Jungtinių Tautų asamblėjoje, 
pilnaties sesijoje, paprašė Japonijai 
nuolatinės narės teisių Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje. Šiuo 
metu nuolatinės narės tėra JAV, 
Rusija, Didžioji Britanija, Prancū
zija ir Kinija.

*
Rusijos prezidentas Borisas 

Jelcinas, grįždamas iš Amerikos, 
lėktuvui pakeliui nusileidus Ai
rijoje, neišlipo pasikalbėti su Airijos 
ministru pirmininku Albert Rey
nolds, palikęs jį laukiantį prie 
lėktuvo Shannon aerouoste. Grįžęs 
į Maskvą, B. Jelcinas teisinosi 
pramiegojęs savo palydovų nepa
žadintas, tačiau pasaulio spauda 
įsitikinusi, kad Rusijos prezidentas 
nebuvęs pakankamai blaiviame 
stovyje, kad galėtų susitikti su A. 
Reynolds.

*
100 - 105 metų amžiaus grupėje, 

50 metrų plaukime laisvu stiliumi 
Brisbanėje vykstančiose Pasaulio 
sporto veteranų žaidynėse pasiek
tas naujas pasaulio rekordas. 
Rekordą pasiekė 101 metų amžiaus 
australe ponia Mary Maina.

Pasmerkę jį mirti už vakarietiško 
stiliaus dainas, Alžyro musulmonai 
ekstremistai Orane nušovė popu
liarų dainininką Cheb Hasni. 
Pagrobtas ir kitas dainininkas, 
kuriam taip pat gręsia mirtis.

*
Pro Pinatubo ugnikalnio, Fili

pinuose, suverstus pelenus prasi— 
graužęs kalnų ežeras pavertė 
pelenus purvo upe, užliejusiaBaclor 
■miestą ir keturiolika kaimų. Trįjų 
metrų aukščio purvo banga privertė 
bėgti net 30 000 žmonių; nespėję 
pasitraukti, žuvo 25 žmonės.
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METINIS LIETUVIŲ KLUBO 

SUSIRINKIMAS
Sydnėjaus lietuvių klubo metinis 

susirinkimas įvyko spalio 2 dieną. 
Prie esamų sąlygų į susirinkimą 
apsilankė apie šimtas narių. Vieni 
iš jų atėjo išgirsti pranešimus apie 
klubo veiklą, kiti per tuos susirin
kimus (apgailėtina) - pasiplepėti.

Susirinkimą atidarė klubo valdy
bos pirmininkas Kęstas Protas ir 
pakvietė tylos minute pagerbti 
metų bėgyje mirusius klubo narius. 
Nariams išsiuntinėtoje klubo 
metinės veiklos apyskaitoje ran
dame, kad klubas per paskutinius 
metus padarė 24 239 dolerius pelno. 
Į šią sumą įeina 16 555 dolerių iš 
investicijų procentų.

Valdybos pirmininkas K. Protas 
savo pranešime daugiau kalbėjo 
apie savo mintis ir nuogąstavimą 
bei apgailestavimą dėl klubo narių 
ir bendruomenės, kuri nesudaro 
tinkamųkandidatųį sekančią klubo 
valdybą. Pirmininkas pareiškė, kad 
naujų kandidatų ieškojimas nėra 
dabartinės klubo valdybos reikalas.

Susidarius tokiai situacijai, 
dabartinė klubo valdyba pasilieka 
tęsti darbą iki lapkričio mėnesio, 
kol bus šaukiamas nepaprastas 
klubo narių susirinkimas, su 
viltimi, kad atsiras kandidatuojan
čių į klubo valdybą.

Nariai, išreiškė nusistebėjimą, 
kad, pav., į paskutinį apylinkės 
narių susirinkimą iš klubo admi
nistracijos nei direktoriai, nei

VAISINGA SUKAKTIS
Gražus sekmadienio, spalio 2 

dienos, pavakarys. Iš visų Syd
nėjaus apylinkių kampų, Kanados 
ir Lietuvos, į Vyšnios Upokšnį 
(Cherrybrook) pas Mariną ir 
Laurence Coxus gausiai privažiavo 
įvairiausio amžiaus svečių - gi
minės, artimi draugai ir prieteliai. 
Visijie atvyko pasveikinti, pagerbti 
ir atšvęsti Marinos Osinaitės - Cox 
60 - ties metų sukaktį.

Kaune, 1934 spalio 4 dieną Onos 
ir Sergiejaus Ošinu šeimoje gimė 
dukrelė Marina. Ar tuomet Marinos 
tėvai galėjo pagalvoti ar nuspėti, 
koks bus jų gyvenimas ir kur 
Marina švęs savo šešiasdešimt
metį? Nors daugumai Marina 
artima ir gerai pažįstama, tačiau 
šių sukaktuvių proga verta pri
siminti iškilesnius jos gyvenimo 
pasireiškimus.

Prieš penkiasdešimt metųji kartu 
su tėvais apleido Lietuvą ir pa
sitraukė į Vokietiją. Po karo gyveno 
Miuncheno DP stovykloje. Čia 
Marina lankė pradžios mokyklą ir 
gimnaziją. Į Australiją atplaukė 
1949 - aisiais. Gimnaziją ji pabaigė 
1952 m. Parramattoje, o 1959 
metais Sydnėjaus universitete - 
farmacijos mokslus. 1961 metais 
Marina sumainė aukso žiedus su 
Laurence David Cox, sukūrė savo 
šeimą. Marina su Laurence yra 
keturių dukterų, Kristinos (Rup

šienės), Virginijos, Marinos ir 
Reginos (Bindokienės), tėvai. 

vedėjas nesiteikė apsilankyti. Ar 
tai reikia suprasti, kad buvo ne jų 
reikalas pasidalinti esamais rū
pesčiais ir pabendrauti su Sydnė
jaus apylinkės nariais ?

Buvo pasiūlymų, kad klubą reikia 
parduoti ir pirkti mažas patalpas. 
Manau, kad pardavimas nėra 
menas, bet klubą išlaikyti - tai yra 
menas. Gal čia reikia persiorga
nizavimo? Ar būtina klubą laikyti 
atidarytu visą savaitę, kai jame 
apsilanko tik keli asmenys arba nei 
vienas?

Senstančioje lietuvių bendruome
nėje teko atsisakyti balių, kadangi 
į juos jau neišsiruošia vienos našlės 
ar senukai. Reikėjo atšaukti ir 
metinį klubo balių , kas sudaro tik 
bereikalingas išlaidas. Ir šis metinis 
klubo balius reikalingas peror
ganizavimo.

Kaip bendruomenės narys, dir
bantis daugiau darbų, ir ne visada 
galintis juos visus atlikti, apeliuoju 
į tuos klubo narius, kurie jokių 
įsipareigojimų neturi, prašydamas 
kandidatuoti į sekančią klubo 
valdybą. Tikiu, kad naudodamiesi 
„common sense“, dalis esamų 
direktorių pasiliks ir sekančiai 
kadencijai, įvesdami į darbą naujus 
direktorius.

Uždarius susirinkimą, dalyva
vusieji klubo nariai buvo pavaišinti 
pietumis.

A. Kramilius

Marina Osinaitė skautauti pra
dėjo dar 1948 metais Miunchene. 
Skautės įžodį davė 1949 metų 
vasario 16 - ąją. Atvykus Aus
tralijon, Sydnėjuje ji įstojo į „Šatrijos 
Raganos“ skaučių draugovę. Nuo 
pat pirmųjų dienų Marina pasi
reiškė kaip energinga, gabi vadovė. 
Darbo nebijojo, ėjo įvairias pareigas. 
Lietuvių skautų sąjungos vadovybė 
už darbą, nuopelnus apdovanojo 
sesę Mariną ordinais „Už nuo
pelnus“ ir „Lelijos“, pakėlė į 
vyresnės skautininkės laipsnį. Šiuo 
metu Marina yra Sydnėjaus Senųjų 
skautų židinio kanclerė.

Marina Sydnėjuje buvo ne tik su 
skautėmis. Ji įdėjo labai daug jėgų 
ir pastangų puoselėjant tautinius 
lietuvių šokius. Šoko pati ir skatino 
jaunimą, tam atiduodama kone 
visas savo pastangas ir laiką, vedė 
tautinių šokių kursus. Australijos 
lietuvių dienose 1972,1978 ir 1986 
metais vadovavo tautinių šokių 
švėntėms. Tą savo didelę energiją 
ir meilę lietuvių tautiniams šo
kiams ji įskiepijo ir savo dukroms.

Visuomeninio darbo Marina taip 
patnepabūgo. Paprašytąjį niekada 
neatsisakė. Dirbo ALB Sydnėjaus 
apylinkės valdyboje, Lietuvių dienų 
rengimo komitetuose, mokytojavo 
savaitgalio mokykloje. 1982 metais 
įsijungė į etnografinį dainų an
samblį „Sutartinė“. Dainuoja 
ansamblyje ir dabar.

Tai tik trumpai paminėti Marinos 
veikla, darbai ir nuopelnai. Minint

Marina Osinaitė - Cox.

LIETUVIAI ADELAIDĖJE
Jau esame įpratę, kad artėjant 

Australijos lietuvių dienoms ir 
atstovų suvažiavimui, lietuvių 
susidomėjimas bendruomenės 
veikla lyg pagyvėja. Spalio 25 dieną 
Adelaidės lietuviai gausiai susi
rinko į Lietuvių namus išsirinkti, 
kaip nustatyta ALB Statute, 10 
atstovų į ALB Krašto Tarybą.

Yra nuomonių, kad Lietuvai 
susigrąžinus nepriklausomybę, 
nebėra tikro reikalo mums šaukti 
suvažiavimus, taigi ir įjuos rinkti 
atstovus, nes. mūsų darbas ir 
pareiga Lietuvai jau yra atlikti.

Gyvendami laisvame krašte 
galime laisvai išreikšti savo nuomo
nę, tačiau atsisakyti to, ką mūsų 
bendruomenė išeivijoje eilę metų 
statė ir ugdė, yra netikslu. Pir
miausiai, nedaug už Lietuvos ribų 
gyvenančių lietuvių grįš gyventi į 
Lietuvą. Todėl kur ir kada mes 
susibūrsime, kas pasistengs mus 
suburti į tą tamprų lietuvišką 
vienetą? Antra, nepamirškime kiek 
ALB įsteigimas ir jos puoselėjimas 
davė mums, o kartu ir Lietuvai!

. Neturint šio branduolio mes ir mūsų 
vaikai jau seniai būtume tapę 
australais, kurie kalbėtų tik 
australiškai ir lauktų sekančio ilgo 
savaitgalio, kai su džiaugmu, 
pasiėmę pilną gėrimų dėžę, bėgtų 
žiūrėti futbolo ar kriketo. Be abejo, 
vieta yra ir tam, tačiau mūsų, 
lietuvių, pareiga yra ir toliau tęsti 
pirmųjų ALB vykdomųjų organų 
dar prieš 50 metų pradėtą darbą. 
Šis darbas davė mums ir mūsų 
tautai didelę dvasinę, o kartais ir 
materialinę, naudą. Nepamirški
me, kad po mūsų ateis nauja karta, 
kuri save laiko ir nori būti lietuviais.

Šiais žodžiais Adelaidės apylinkės 
pirmininkė J. Vabolienė atidarė 
susirinkimą, jam pirmininkauti 
pakviesdama Krašto valdybos 
pirmininką V. Baltutį, sekretoriauti 
- Martyną Pocių.

Prezidiumo pirmininkui priminus 
Krašto Tarybos atstovų pareigas 
bei jų svarbą, susirinkimo dalyviai 
aktyviai įsijungė į rinkimus, 
pasiūlydami net 18 kandidatų. 

plačiau, reikėtų labai daug po
pieriaus prirašyti! Mariną galime 
gerbti dar ir už tai, kad ji visada 
sugebėjo savo šeimyninį gyvenimą, 
dukrų auginimą suderinti su 
visuomenine veikla.

Darniam ir sėkmingam Marinos 
darbui daug visada padėjo ir padeda 
jos vyras Laurence, kuris taip pat 
yra įsijungęs į lietuvišką veiklą.

Miela Marina, dėkui Tau už 
darbą, ištvermę ir meilę mūsų 
jaunimui, vaikams, tėvams ir visai 
lietuvių bendruomenei.

Įdomia kalba ir gražiomis min
timis sukaktuvininkę draugų ir 
svečių vardu jos gimtadienio 
šventėj e pasveikino Algis Dudaitis. 
Visi pakėlė taures su šampanu ir 
sudainavo „Ilgiausių metų!“ Lie
tuvių skautų sąjungos vadovybės 
ir Australijos rajono vado svei
kinimus sesei Marinai perdavė v. s. 
fil. Balys Barkus.

Kaunietis

Mandatų komisijai, kurią sudarė 
Marytė Neverauskienė, Rūta 
Pocienė ir Kostas Pocius, išėjus 
skaičiuoti kandidatų į Krašto 
Tarybą balsus, vyko pranešimai.

Pilnai išnaudoti gausiai susi- 
rinkusių bendruomenės narių 
laiką, į susirinkimo darbotvarkę 
buvo įtraukti fondo Adelaidėje 
„Lietuvai remti“ ir „Baltų hostelio“ 
veiklos pranešimai, taip pat buvo 
apsvarstytas pasiūlytų ALB Sta
tuto paragrafų pakeitimas. Fondo 
„Lietuvai remti“ pirmininkas Jonas 
Stačiūnas pristatė nuo pat fondo 
įsikūrimo patikėtinių atlikto darbo 
apžvalgą bei smulkią, kontrolės 
komisjos patikrintą, .finansinę 
apyskaitą. Jei kam ir buvo kilę 
abejonių dėl šios fondo veiklos, tai 
po pirmininko pranešimo visiems 
ir viskas liko aišku. Reikia pri
pažinti, kad iš tiesų fondo atliktas 
darbas vertas dėmesio ir pagyrimo. 
Viskas buvo atlikta ne tik su giliu 
nuoširdumu, bet ir apgalvotai, 
planingai. Skaičiuojant mūsų 
mastu, fondas „Lietuvai remti“’ 
Lietuvai suteikė nemažą mate
rialinę pagalbą, ypač medicinos 
srityje. Susirinkimas šį pranešimą 
priėmė labai šiltai ir patvirtino jį 
plojimu. Adelaidės fondo „Lietuvai 
remti" patikėtiniai yra Jonas 
Stačiūnas, Antanas Šerelis, Aldas 
Vitkūnas ir Vytas Patupas.

„Baltų hostelio Ine.“ komiteto 
pirmininkui arch. A. Navakui 
negalint susirinkime dalyvauti, jo 
pranešimą perskaitė prezidiumo 
pirmininkas. Iš pranešimo atrodo, 
jog lietuviai iki šiol nėra parodę 
ypatingo susidomėjimo šiuo kos
teliu, kuris, su medicinine pagalba 
ir moderniais įrengimais, yra 
pritaikytas žmonėms, sulauku
siems gilesnio amžiaus. Galimas 
dalykas, kad daugelio atmintyje vis 
dar tebėra užsilikęs lagerinio 
gyvenimo vaizdas, nors jo jokiu 
būdu negalima sulyginti su moder
niu kosteliu. Arch. A. Navakas 
kvietė lietuvius apsilankyti šiame 
baltijiečiams vyriausybės įsteig-
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LIETUVIAI ADELAIDĖJE
Atkelta iš 3 psl.

tame komplekse ir patiems nu
spręsti kiek jis tinka mūsų gy-> 
venimui. (Hostelio planus padarė 
arch. A. Navakas).

Statuto paragrafų pakeitimas, 
kurį pristatė Statuto pakeitimo 
komisijos pirmininkas Petras 
Bielskis, susilaukė ne tik susi
domėjimo, bet ir diskusijų. Greičiau 
tai yra vieno paragrafo apibūdini
mas, kuriame sakoma, kad ALB 
veikla yra „apolitinė“. Šis punktas 
iššaukė karštus pasisakymus. 
Tiesa, kad ALB niekada nebuvo 
apolitinė, kadangi tai visiškai 
nesutinka su išeivijos lietuvių 
nusistatymu. Dešimtmečiais viešai 
skelbėme savo pažiūras į komu
nizmą, mums prieinamais būdais 
stengėmės kovoti už Lietuvos laisvę, 
tad dabar save ir savo bendruomenę 
vadinti apolitine tikrai negalime ir 
neturime. Kaip buvo pastebėta, visi 
Statuto siūlomi pakeitimai buvo 
skelbti spaudoje ir šis paragrafas, 
kaip ir kiti, yra svarstomi. Pasiūlyta

TfiUTOS ŠVENTĖ PERTH E
Tautos šventės minėjimas Pertho 

lietuvių bendruomenėje įvyko 
rugsėjo 11 dieną. Jis prasidėjo šv. 
Mišiomis, kurias laikė kun. dr. 
Alfonsas Savickis. Savo pamoksle 
kunigas kalbėjo apie Vytauto 
Didžiojo norą vainikuotis Lietuvos 
karaliumi rugsėjo 8 dieną, nes ta 
diena skirta šv. Mergelės Marijos 
nekaltam prasidėjimui. Jis priminė 
ir apie Šiluvos bažnyčią,' kurioje 
kasmet vyksta Marijos šventė 
atlaidai, kalbėjo apie jos padarytus 
stebuklus ir apie jos užtarimą, 
gautas malones Lietuvai -jos žemei.

TAUTOS ŠVENTĖ HOBARTE
Rugsėjo 10 dieną Hobarto apy

linkėje surengėme Tautos šventės 
minėjimą. Pagerbėme j ame karalių 
Mindaugą ir Vytautą Didįjį. Mes 
vis dar nepriprantame Tautos 
šventę švęsti liepos mėnesį.

Trumpa kalba Apylinkės valdybos 
pirmininkas Ramūnas Tarvydas 
atidarė minėjimą, po to priminė 
Marytės Vaičiulevičienės mirtį- visi 
kartu sukalbėjome už jos sielą 
,.Amžiną atilsį“.

Paskaitą skaitė A. Kantvilas. 
Nors minėjimas buvo surengtas 
paminėti Lietuvos galiūnus, kurie 
gyveno ir pagarbą pelnė jau prieš 
šimtmečius, A. Kantvilas galvojo, 
kad metai po metų juos minėdami, 
apsakėme viską, kas galima buvo 
apie juos pasakyti, tad paskaitą jis 
skaitė apie mūsų laikų Lietuvos 
heroj us, kurie nors ir Lietuvos sienų 
neišplėtė ir net laisvės neiškovojo 
iš raudonųjų ir rudųjų pavergėjų, 
bet labai daug už ją iškentėjo, o kai 
kurie ir gyvybes paaukojo. Jis 
kabėjoapie 1943 metų kovo mėnesio 
16 dieną gestapo suimtus ir iki 
pačios karo pabaigos kalintus 
Štutardto' koncentracijos s stovyklos 
įkaitus.

Po paskaitos mūsų gabioji mu
zikantė Elzytė smuiku pagrojo, o 

- savo nuomonę raštu pareikšti 
Krašto valdybai.

Diskusijoms pasibaigus, Mandatų 
komisija pranešė atstovų į Krašto 
Tarybą rinkimų rezultatus. Į Krašto 
Tarybą išrinkti Kristina Dundienė, 
Petras Bielskis, Vytautas Neve- 
rauskas, Birutė Mikužienė, Ša
rūnas Vabolis, Donatas Dunda, 
Klaudija Vanagienė, Martynas 
Pocius, Augis Zamoiskis ir kun. 
Juozas Petraitis; kandidatai - 
Antanas Šerelis ir Aldas Vitkūnas.

Į minėtą susirinkimą, klebono 
kun. J. Petraičio lydimas, apsilankė 
ir Prisikėlimo bažnyčios Kaune 
klebonas kun. Eugenijus Bartulis. 
Pakviestas tarti žodį, kunigas 
trumpai papasakojo apie savo 
apsilankymo tikslą - paminklinės 
Prisikėlimo bažnyčios atstatymą, 
baigdamas šiems, Lietuvai sun
kiems laikams pritaikyta poezija.

Susirinkimas baigtas sugiedojus 
Tautos himną.

Adelaidės apylinkės 
valdybos kor.

Po pamaldų minėjimas buvo 
tęsiamas Lietuvių namuose. Pa
skaitą apie vytautinę Lietuvą - jos 
aukščiausią klestėjimo laikotarpį - 
skaitė J. Jaudegis. Po paskaitos S. 
Zablockienė paskaitė du savo 
kūrybos eilėraščius.

Vėliau apylinkės valdybos sekre
torė padarė pranešimus dėl pakei
timų ALB Statute bei vykimo į metų 
gale vyksiantį ALB Tarybos suva
žiavimą ir kun. E. Bartulio 
atvykimą į Perthą.

Po to dar buvo padainuota ir 
vaišintas! kavute ir pyragais.

(„Žinutės")

jai baigus, Ramūnas Tarvydas 
, papasakojo apie savo įdomią kelionę 
ir viešnagę Lietuvoje, iš kurios su 
žmona Judy sugrįžo tik prieš porą 
savaičių.

Minėjimą uždarėme sugiedodami 
„Lietuva,tėvyne mūsų“.

Po uždarymo sekretorius padarė 
keletą pranešimų. Jų išklausę, 
svečiai kibo į Bonifaco ir Hilde- 
gardos Šikšnių paruoštas vaišes, 
kurių metu buvo pravesta rinklia
va paremti ALB KVirHobartoALB 
apylinkę. Nors beveik visi esame 
pensininkai, tačiau aukojome 
dosniai. Ačiū visiems.

***
ALB vajui Tautos šventės proga 

aukojo:

po 10 dol. - S. ir B. Augustavičiai, 
J. ir E. Paškevičiai, R. ir J. Tarvy
dai, A. Kaitinis;

po 5 dol. - A. ir N. Kantvilai, L. 
Vaičiulevičius, K. ir E. Paškevičiai,' 
V. ir K. Mikelaičiai, J. Andriko- 
nienė, T. Kairienė, J. Lazdaus- 

kienė, L. ir V. Eskirtai, A. Taškūnas, 
D. Gasiūnas, H. ir B. Šikšniai, M. ir 
P. Šiaučiūnai.

S. Augustavičius
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RAJONINĖ„RUŠROS 
STOVYKLA

Adelaidės „Vilniaus“ tuntas, LSS 
Australijos rajono vadijos pave
dimu, 1995 sausio 2 - 8 dienomis 
stovyklavietėje „Loftia Park“, 
Scotts Creek, netoli Adelaidės 
ruošiama rajoninė stovykla, pava
dinta „Aušros“ vardu.

Stovykloje bus sekančios pasto- 
vyklės: vilkiukų - paukštyčių, 
skaučių, vyr. skaučių, skautininkių, 
skautų, sk. vyčių, skautininkų ir 
tėvų.

Stovyklautojai prašomi atvykti į 
stovyklavietę sausio 2 d. prieš 
pietus. Grįžti namo teks sausio 8 d. 
po vėliavos nuleidimo, apie 1 vai. 
popiet. Paskutinę dieną stovykloje 
pietų nebus.

Paukštytės ir vilkiukai miegos 
barakuose. Visi kiti - palapinėse. 
Tuntai atsiveža savo palapines arba 
dėl jų išnuomojimo tariasi su 
stovyklos org. komiteto pirmininku 
Antanu Pociumi.

Stovyklos mokestis už pilną laiką 
-130 dolerių už pirmą šeimos narį, 
110 dolerių, už antrą, 95 doleriai 
už trečią ir kitus tos pačios šeimos 
skautus ar skautes.

PAGALVOKIME
Dainoms nutilus...

Paskutiniams dainų balsams 
pakilus iš Vingio parko į melsvą 
Lietuvos dangų, minios, susirinku
sios iš plataus pasaulio, skirstėsi į 
namus. Skirstėsi kupini nuostabių,

bet ir atvežėme naujų, sukurtų 
išeivijoje. Jose skambėjo gimtųjų 
laukų ilgesys, prarastos gimtinės 
skausmingi aidai.

Nusėdus įspūdžiams ir išblėsus

Klaipėdiečio Albino Stubros nuotraukoje Australijos, Amerikos 
ir Argentinos chorų delegacij a susitiko su Klaipėdos miesto meru 
p. Aušra.
neblėstančių Pasaulio lietuvių 
dainų šventės įspūdžių. Juk sava 
daina, savas tautinis šokis visuomet 
buvo mūsų tautos sąmoningumo ir 
gyvybingumo požymis. Sunkiau
siomis tautai valandomis lietuvis 
ramybę ir paspirtį rado dainoje.

Neteko iš Lietuvos sugrįžusių 
išgirsti nusiskundimų dėl Dainų 
šventės programos ar priėmimo. 
Visur sklido lietuviškas nuoširdu
mas ir svetingumas. Kur tik 
pasirodė išeiviai, visur buvo sutikti 
plojimais ir sveikinimais. Visi 
stebėjosi, kad po tiekos metų 
išeivijoje nepamiršome savo kalbos, 
savų dainų. Ne tik nepamiršome,'

ĮHUBSį]
Nestovyklaują pilno laiko moka 

20 dolerių už kiekvieną stovykloje 
praleistą dieną.

Norintieji stovykloje dalyvauti, 
privalo užpildyti registracijos lapą 
ir jį atsiųsti ne vėliau š. m. lapkričio 
15 dienos stovyklos organizaciniam 
komitetui su 50 dolerių negrą
žinamų rankpinigių. Jaunesni nei 
18 metų stovyklautojai taip pat turi 
pristatyti tėvų sutikimo formas. Be 
tėvų sutikimo į stovyklą nepri
imama.

Organizacinio komiteto adresas: 
Antanas Pocius, 65 Mount 
Osmond Rd., Mount Osmond, 
SA - 5064. Telefonai: (08) 379 
7164 (namų), (08) 254 0120 
(darbo). Faksas (08) 272 0333.

RS org. komiteto 
informacija

Rajoninės stovyklos registracijos 
formos yra išsiuntinėtos vienetams. 
Jų negavę, kreipiasi į Organizacinį 
komitetą.

Sydnėjaus skautams registracijos 
formas persiunčia v.s. B. Žalys, 
tel. (02) 790 3233 (darbo) arba 
(02) 520 3073 (namų).

Inf.

vaizdams, grįžome į realybę ir 
pradėjome objektyviau žvelgti į 
Lietuvoje praleistas dienas. Ne 
visur buvome sutikti su šypsena 
veide; kai kur rūgštus poelgis 
atvykėliams buvo parodytas. Teko 
ir vieną kitą priekaištą išgirsti, 
ypač kai nusiskundėme dėl skir
tingų kainų atvykėliams ir čiabu
viams. Kai kur buvo bandoma 
pasipinigauti iš atvykėlių, • kurie 
nesusigaudė padėtyje. Kai kas 
pasigedo vakarietiško punktualu
mo ir tvarkos, nekalbant apie 
patarnavimus įvairiose parduo
tuvėse ir įstaigose. Būtų galima

Nukelta j 6 psl..
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KULTŪRINĖSE PARUTĖSE
KŪNO GARSAI -

; Christian Loidl
Kai Lidijos Šimkutės tėvai, daug 

metų ieškoję saugios užuovėjos, 
atvyko į Australiją, jai tebuvo tik 
septyneri metai. Lietuvių kalba, 
kuria ji vaikystėje kalbėjo, dabar 
Australijoje yra jos poezijos kalba. 
Todėl ta kalba j ai kartu ir imtymi ir 
tolima - įgimtas veidas ir paveldėta 
kaukė.
Būti poetu - Lietuvoje dar ir dabar 

reiškia būti dainiumi ar pranašu. 
Poetų sąmonėje yra išlikęs vizijų 
pasaulis, jie buvo ir tebėra tautos 
atrama prieš svetimųjų - lenkų, 
vokiečių, sovietų - dominaciją.
Lietuvių kalba iki pat šių dienų 

tebėra artima senajai indoeuro
piečių kalbai, iš kurios ji išsivystė 
kartu su sanskritu, graikų ir lotynų 
kalbomis. Lotyniškas žodis „sol“ 
lietuviškai reikškia “saulę“, lietuvių 
,Dievas“ - lotyniškai „Deus“, 
sanskrite „Deva“.
Lietuvių poezijoje tebėra išlikę 

šamanistiniai elementai, mitolo
ginės tradicijos, kurios susisiekia 
su Homero laikų graikais, joje
tebėra gyva klasikos laikų har
monija. Tie elementai, perleisti per 
dabartinės kalbos ir filosofinės 
minties prizmę, dar ir dabar ryškūs 
geriausių poetų kūryboje.
Iš sovietinio jungo išsivadavusią 

Lietuvą dabar valdo mafija ir 
doleris. Dešimtys televizijos kanalų

DAINOMS NUTILUS...
Atkelta iš 5 psl.
suminėti daugybę trūkumų ir 
nesklandumų, bet ar tuo ką nors 
pasieksime?
Lietuvos ir mūsų spaudoje skai

tėme gražius aprašymus apie Dainų 
šventės metu vykusius pasiro
dymus. Visur gražiais žodžiais buvo 
nupiešti visi pasireiškimai ir 
koncertai. Ne vienoje nuotraukoje 
teko matyti japoną, kuris šoko 
Australijos lietuvių tarpe tautinius 
šokius. Kai visi su pasididžiavimu 
i rodė, vienas atvykėlis lietuvis iš 
Argentinos stebėjosi, kodėl mes 
didžiuojamės svetimtaučiu? Jo 
nuomone, mums reikėtų rausti iš 
gėdos, kad nesuradome lietuvaičio 
ir teko ieškoti pagalbos pas sve
timus. Jo pasakymu, Argentinos 
lietuviai galėtų sudaryti visą 
tautinių šokių grupę iš argen
tiniečių, kurie yra puikūs šokėjai ir 
jie mums sušoktų pasigėrėtinai 
risusmūsų tautinius šokius. Bet ar 
tame yra mūsų folkloro prasmė?
Anykščiuose susitiko išeivijos 

bendruomenių atstovai ir Lietuvos 
Respublikos vyriausybės nariai su 
prezidentu A. Brazausku priekyje. 
Užsienio lietuviai pabėrė daug 
klausimų respublikos vadovams, 
bet tiesioginio atsakymo nesulaukė. 
Ypač dėl pilietybės ir turto grą
žinimo. Atsakymai buvo migloti, 
kažkokios priedangos apgaubti, 
nieko nežadantys. O turtas, ypač 
valstybinis, parceliuojamas, „par- 

I duodamas“ buvusiems nomen- 
Įklatūrininkams ir dabartiniams 
I biurokratams.

POETĖ LIDIJA ŠIMKUTĖ

dabar pakeitė vaizduotės pasaulį - 
su jo. mitais, gintaro pilimis jūros 
dugne, tikėjimu į Perkūną ir 
šventus žalčius, tūkstančiais metų 
dainuotas dainas, kurios, kaip Bali 
ar Okeanijos salų muzika, siekiasi 
su laikų pradžia.

Lidijos Šimkutės asmenybėje ir

„Lietuvos kovų ir kančių istorijos“ 
pirmasis tomas sukėlė audrą 
išeivijoje ir Lietuvoje. Kritiškai apie 
jį rašė jį skaitę ir neskaitę. 
Priekaištai leidėjams - Pasaulio 
lietuvių bendruomenei, ypač jos 
pirmininkui Br. Nainiui. Tikrumoje 
leidinyje nėra padarytų didelių 
istorinių klaidų. Paskelbti NKVD 
dezinformaciniai dokumentai, 
„įsakymai“ ir „nurodymai“ privalėjo 
būti labiau paaiškinti, kad kiek
vienas mirtingasis, skaitydamas 
nesusidarytų klaidingą vaizdą. 
Girdėjosi balsų, kurie teigė, kad 
kažin ar ne per anksti rašome savo 
tautos kančių istoriją, juk ne 
visiems ji pasibaigė. Gal reikėtų 
palaukti geresnių dienų?

Grįžę iš apsilankymo Lietuvoje į 
kasdienybę ne kiekvienas rado 
ramybę savo širdyje. Vienas sakėsi 
matęs savo siuntą, kurią pasiuntė 
prieš metus, dar neatidarytą. 
Atrodo, ne visiems reikalinga 
„labdara“, ypač panešiota apranga 
ir įvairūs mūsų gyvenimui nebe
reikalingi mažmožiai. Šiandien 
Lietuvos parduotuvėse daug vi
sokių vakarietiškų prekių, kurios 
atkeliauja įvairiausiais keliais. 
Visiems reikia pinigų. Bet ir mes jų 
per daug neturime!

Nutilusių dainų aidai skaus
mingai atsiliepia į nostalgijos 
kankinamą sielą, o vaizdai tokie 
priešingi, tokie netikri, lyg sapne 
išgyventi. Niekada negrįški į 
jaunystės dienų takus, jie jau 
užaugę bėgančio laiko žolėmis ir 
juose nerasi SAVĘS!

1994.8.15 It.

Lidija Šimkutė

EILĖRAŠČIAI IŠ KNYGOS 
"VĖJAS IR ŠAKNYS"

LŪKESTIS

Prietemoje, su snaudžiančiais medžiais, 
laukiu nakties.

Su ja noriu dalintis guoliu, 
laukti rytmečio, 

brėkštančios aušros grakščių judesių 
ir pirmųjų saulės spindulių,

Kuriais vaikai pasiekia 
dar tebesapnuojantį dangų.

KASDIENYBĖS MIRTIS
Ieškau neištartų žodžių.
Neprieinamų lūpų, 
Nesuvokiamų minčių.

Vėjo blaškoma einu pro nesamą mišką, 
Salvador Dali skambina gitara 

siurrealistinę gaidą,
Viliojančią mane
Svajonių tinklan.

Tik kūną palietusių pirštų kalba 
Sustabdo laiko švytuoklę
Ir nužudo Kasdienybę.

poezijoje skamba daugiau negu vien 
tolimas šios tradicijos aidas, 
nežiūrint, kad jai teko formuotis 
labai skirtingame Australijos 
kontinente, kur, šalia jaunos 
kultūros tebeegzistuoja primityvus 
totemo ir sapnų pasaulis. Suderinti 
tas labai skirtingas įtakas nebuvo 
lengva. Tačiau reikia pasakyti, kad 
Šimkutės asmenybėje ir poezijoje 
laimingu būdu susijungė papras
tumas ir elegancija, rimtis ir 
žaismingumas. Tie bruožai būdingi 
arti gamtos tebestovinčioms kul
tūroms; perkelti į radikaliai naują 
aplinką jie dažniausiai greitai 
miršta. Jau Australijoje Lidijai 
Šimkutei ilgą laiką vis dar atrodė, 
kad duoną reikia ne pjaustyti, bet 
laužyti.

Šimkutės poezija alsuoja tais 
pačiais džiaugsmais ir tuo pačiu 
liūdesiu, kuriuos filmų režisierius 
Jonas Mekas pastebėjo Lietuvos 
moterų rankdarbiuose ir dainose: 
nors tie dalykai gal ir ne „menas“, 
neabejotina, kad jie išgyvenami 
kaip estetiškai surėdyto gyvenimo 
centras:

„Diena po dienos, margaspalviuo
se žieduose, ir taškai ir saulės...

Jos fnezgė džiaugsmą, ir tokio 
džiaugsmo, tokių veidų nesu vėl 
atradęs, nebent tolimam, ramiam 
kaime... moterys mano vaikystėje 
dainavo liūdniausias dainas, 
kurias esu girdėjęs... lyg tai verktų 
patys laukai“.

Dainos lietuvių folkloro pagrin
das, remiasi priešingybe tarp 
realybės ir idealo, ir troškimų tą 
priešingybę nugalėti. Toks yra ir 
Šimkutės poetinės energijos pag
rindinis

...Įstaiga iškyla neperžengiamoji 
kinų siena

ir ja ateina Antrasis Ilgesys.
Šimkutės eilėraščiai persunkti 

pagonišku gamtos, kūno, kalbos, 
emocijų sakrališkumo jausmu, 
juslingumo ir dvasingumo vienybe. 
Tradicinėje lietuvių poetikoje šita

_________________________ "Mūsų Pastogė" Nr.
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Saulė, sustingusi ledinėje padangėje, 
Sviedžia spindulių dyglius į mano 

suakmenėjusį kūną.
Tiesiu ranką į šiurkštų aplinkos veidą, 
Jo oda beliepsnė 
Ir akys lietingos
Užsidariau keturiomis sienomis,
Įkyriai slegia lubos,
Durys ištirpo prietemoje, 
Langai užsitrenkė - 
Tvanku.

PAKVIETIMAS
Ateik mano juoda anglim paklotan guolin
Užtėkšk lašą vandens 
Ant žarijų, švytinčių po pelenais, 
Bet nepasilik.
Atgaivinęs mane išeik,
Nes mano jausmai trapūs, 
Mano džiaugsmas skaudus 
Ir mano gyvenimo vaga akmenuota.

centrinė ašis yra aprengta turtingu 
įvaizdžių drabužiu, savotišku 
kalbos skliautu, sujungusius tai kas 
matoma ir tai kas nematoma. 
Šimkutės poezijos magika remiasi 
ta pačia įtampa tarp nujautimo ir 
paslapties. Lyginant su Lietuvoje 
rašančiais poetais, kurie vartoja 
ištisą metaforų srautą, jos poezijoje 
įvaizdžių nedaug: pas ją sukris
talizuotas aukščiausias misterijos 
nujautimo intensyvumas, situacija, 
kada atsiranda suvokimas arba 
atsiveria galimybės.

Jos eilėraščiai spinduliuoja ta 
pačia paslaptinga šviesa, kaip 
Lietuvos peizažas: kopos, upės, 
ežerai, iki šios dienos šventais 
tebelaikomi miškai, ant kryžių 
išlikusi gyvybės davėja saulė, 
mėnulis ir žaltys.

Lidijos Šimkutės kalba evokatyvi, 
tačiau paprasta. Jis ryškiai atspindi 
stiprias žodines Lietuvos tradicijas, 
tačiau be Lietuvoje tebenaudoj amų 
litanijinių formų.

Pauzėse tarp žodžių ir už žodžių, 
kurios lygiai taip pat natūralios, 
kaip ir alsavimas, dingsta siena 
tarp kalbėjimo ir klausymo, tarp 
supratimo ir paslapties, sustoja 
akimirkos.

Šitame pasaulyje šoka ir žaidžia 
jos skiemenys - tarytum Baltijos 
šviesoje, gintaro saulėje - didingi 
savo prieškrikščioniškumu, prieš- 
lotyniškumu. Pasakyti galima ne 
viską - todėl atsiranda eilėraštis.

Iš vokiečių žurnalo "Limes" 
vertė A.Š. ir L.Š.

ĮVERTINTAS MENO
KŪRINYS

Sydnėjaus Ryde miesto meno 
galerijoje spacialia atžyma aukštai 
įvertintas Leekos Kraucevičiūtės - 
Gruzdeff akvarelinis darbas „So- 
ata“.

Sveikiname dailininkę!
„M.P.“

401994.910.10 psl.5
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LIETUVIAI PASAULIO SPORTO 

VETERANŲ ŽAIDYNĖSE
(Telefonu iš Brisbanės)

A. Laukaitis

Algis Matulevičius

Brisbanėje, Qld., vykstančiose 
Pasaulio sporto veteranų žaidynėse 
dalyvauja 26 000 dalyvių, jų tarpe 
ir 96 lietuviai iš Lietuvos, Kanados, 
JAV ir Australijos. Kaip iš Bris
banės pranešė ALFAS valdybos 
pirmininkas Antanas Laukaitis, 
šiose pirmenybėse lietuviai sporto 
veteranai pasiekė labai gerų 
rezultatų.

Šuoliuose į aukštį aukso medalį 
laimėjo Rimgaudas Žalys.

Ieties metime aukso medalį 
laimėjo Birutė Kalėdienė (pasaulio 
rekordas jos mažiaus grupėje).

Aukso medalius taip pat laimėjo 
Kęstutis Veslavičius (rutulio 
stūmimas). Aida Tučiūtė irgi pelnė 
du aukso medalius už 50 metrų 
nuotolio plaukimą laisvu stiliumi 
ir 50 metrų krūtine. Danutė 
Ščepanauskienė iškovojo du aukso 
medalius rutulio stūmime ir disko 
metime. Ramunė Venckūnienė

Buvusi Lietuvos plaukikė pasiūlė savo 1 
paramą Į

priklauso 2 mergaičių (iki 15 metų) I 
ir 3 moterų Lietuvos rekordai. I 

Išvykusi į Australij ą, A. Tučiūtė - I 
Žilinskas pratęsė savo sportinę kar- | 
jerą. 1993 m. Viktorijos valstijos | 
plaukimočempionatejilaimėjovie- | 
ną aukso (50 m. laisvu stiliumi) ir | 
vieną sidabro (50 m. peteliške) me- | 
dalius, o atvirame Australijos čem- | 
pionate su bendraklubėmis pelnė | 
bronzą estafetėje 4 po 100 m. laisvu | 
stiliumi.

Prieš pusmetį A. Tučiūtė - Žilins
kas atsisveikino su aktyviuoju 
sportu ir dabar dirba viename se
niausių ir geriausių Melburne Xa- 
viero koledže plaukimo trenerio 
asistente.

Pasak federacijos generalinio 
sekretoriaus V. Kupsčio, A. Tučiūtė 
- Žilinskas parodė gražų pavyzdį 
šimtams Lietuvoje gyvenančių bu
vusių mūsų šalies plaukimo čem
pionų ir rekordininkų, kurie taip 
pat galėtų prisidėti prie pamėgtos 
sporto šakos vystymo bei skatini
mo. Federacijos koordinatės: Lietu
vos plaukimo federacija, Žemaitės 
g. 6, 2675 Vilnius. Tel. 639 288, 
faksas 661 223.

("Lietuvos rytas")

Lietuvos plaukimo federacijos 
generalinis sekretorius Vladas 
Kupstys supažindino "Lietuvos 
rytą" su iš Australijos jo vardu gau
tu laišku. Jį parašė nuo 1991 m. 
Melburne gyvenanti daugkartinė 
Lietuvos plaukimo čempionė ir re
kordininkė Aida Tučiūtė - Žilins
kas.

25 metų laiško autorė prisimena, 
kaip devintame dešimtmetyje jai ir 
kitiems Lietuvos plaukikams trūko 
ekipuotės (kepuraičių, akinių, 
kostiumėlių), kaip ji džiaugdavosi 
kiekvienu paskatinimu, nedidele 
dovanėle, geru žodžiu.

"Paskatinta šių prisiminimų, nu
tariau pasiūlyti savo pagalbą, - rašo 
A. Tučiūtė - Žilinskas. - Norėčiau ir 
galėčiau padėti jaunam talentin
gam Lietuvos plaukikui ar plau
kikams, kuriuos Jums padedant 
išrinktų mano sesuo Ilona Tučiūtė 
- Hahn, įteiktų mano įsteigtas 
plaukimo dovanas, o ateityje - ir 
piniginius prizus. Esu įsitikinusi, 
kad Lietuvoje daug gabių, darbščių 
jaunų plaukikų, kurie ateityje pri
mins pasauliui apie nedidelę mūsų 
valstybę".

Prieš mėnesį išleistame nedide-
liame leidinėlyje "Lietuvos plauki
mui 70" A. Tučiūtė minima net 16 
kartų. 1982 -1989 metais ši univer
sali plaukikė penkis kartus buvo 
mūsų šalies čempione plaukiant 
100 m. laisvu stiliumi, 100 m. pe
teliške ir 200 m.krūtine. A. Tučiūtė 
įtraukta į visų laikų geriausių Lie
tuvos plaukikų šešių rungčių pir
muosius dešimtukus, o dviejose 
pozicijose -100 m. peteliške ir 200 
m. kompleksiniame plaukime - ji 
lyderė. Be to, A. Tučiūtei iki šiol
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pelnė du aukso medalius už krep
šinio baudų metimą, o Birutė 
Kersonienė - aukso medalį už 
rutulio stūmimą ir sidabrą už disko 
metimą. Vilhelmina Bardauskienė 
atžymėta bronzos medaliu už šuolį 
į tolį, Edis Palubinskas pelnė 
atžymėjimą įmetęs krepšinyje 98 
baudas!

Sekmadienį, spalio 2 d., sporto 
veteranus labai gražiai priėmė 
Brisbanės lietuviai, suruošę priė
mimą Lietuvių namuose. Čia, be 
vietinių tautiečių veikėjų svečiams 
išreikštų sveikinimų, Lietuvos 
Respublikos premjero žmona 
Birutė Šleževičienė perdavė ir I 
Lietuvos valdžios sveikinimus, o I 
sportininkų vardu žodį tarė prem- | 
jero sporto reikalų referentas Algis | 
Gudiškis.

Daugiau žinių apie Pasaulio 
sporto veteranų žaidynes pateik
sime sekančiuose „Mūsų Pastogės“ 
numeriuose.

Ir vėl kortai
Praeitos Pasaulio lietuvių sporto 

šventės metu Vilniuje susirinkę 
sporto darbuotojai ir žurnalistai 
svarstė apie svetimų žodžių nau
dojimą lietuviškoje spaudoje. 
Vienas iš tų daugybės svetimų 
žodžių, taip lengvai pakeičiamų 
gražiais lietuviškais, ir kurie taip 
retai naudojami išeivijos spaudoje, 
gaila ne Lietuvos, yra rašoma 
„teniso kortai“. Net ir „Lietuvos 
sportas“, kuriam vadovauja naujas

psl.6 .

I SVEIKATOS KLAUSIMAIS

; fiPOPLEKSIJfi
I Angliškas žodis „stroke“ lietu- skopinis, kraujo indelis, kurio ddarbą
I viškai verčiam'as apopleksija. Abu greitaiperėmėkitas.Arbatoinadelio
| žodžiai reiškia smegenų sutrikimą 
| kraujo induose. Tų sutrikimų yra 
| dvi išraiškos. Pirma - kraujo indas 
| sprogsta, kraujas išsilieja į sme- 
| genis, o, jei indas yra paviršinis, 
| tuomet išsiliejimas įvyksta tarp 
| kaukolės ir smegenų apvalkalo. 
| Antra - kraujo indas užsikemša.

Abiem atvejais ta smegenų dalis, 
I kurią tas indas aprūpinonebegauna 
I deguonies, kurį atneša kraujas, ir 
I jis nustoja veikti. To pasėka - 
I bendras arba dalinis paralyžius. Tai 
I priklauso nuo to, kokio dydžio yra 
. pažeistas kraujo indas ar indai, ir 
kurį ar kuriuos smegenų centrus 
tas indas ar indai aprūpina. Jei 
paliečiami jutimo centrai - nusto
jama jausti, jei motoriniai - nebe
įmanoma, sakysim, naudoti rankų 
ar kojų ir t.t. Žinoma, jei paliečiami 
jausminiai ar protavimo centrai - 
jei norit - sielos centrai - (buvo gi 
laikas, kai smegenys buvo vadi
namos „sielos sostu...“) - asmuo 
nustoja sąmonės arba kliedi, 
nesiorientuoja. Jei paliečiamas 
kvėpavimo centras - žmogus nebe- 

| gali kvėpuoti be dirbtinio kvėpa
vimo ir miršta.

Ne taip dar seniai tarp medikų 
buvo laikomasi nuomonės, kad tokio 
sutrikimo negalima numatyti ir, 
kad tam nesą gydymo. Gydytojai 
paprastai buvo nusiteikę“stebėti ir 
laukti“, kas, žinoma, ligoniui nieko 
nepadėdavo.

Dabartiniu metu nuomonė apie 
„stroką“ - apopleksiją kinta. Pir
miausiai stengiamasi atpažinti 
rizikoje esančius asmenis. Didžiau
siame pavojuje yra tie asmenys, 
kurie jau yra pergyvenę „mažą“ 
praeinantį, dalinį paralyžių. Tai 
parlyžius, kuris tęsiasi ne ilgiau 
kaip 24 valandas. Ligonis jaučiasi

I lyg apsvaigęs, jo lygsvara sutrikusi, 
I judesiai lėtesni, tartis neaiški. Po 
I 24 valandų, ar mažiau, visa tai 
I praeina be gydymo. Tuo laiku 
I padaryti tyrimai įrodys, kad 
I smegenyse buvo užsikimšęs ar 
I pratrukęs mažutis, ar net niikro-

IEŠKO GYDYTOJŲ 
ADRESŲ

Amerikoje leidžiama užsienyje 
gyvenančių lietuvių medicinos 

redaktorius Bronius Čekanauskas,
taip pagerėjo, net ir atjaunėjo, 
pasidarydamas tikru ir pilnu 
Lietuvos sporto oficiozu, vis dar 
naudoja labai daug svetimžodžių ir 
net teniso SK„Impilso“ atsakingam 
sekretoriui leidžia savo straipsnio 
pavadinime ir daug, kur kitur 
vartoti ne teniso aikštelių, bet 
„kortų“ vardą. Gal jau pats laikas 
„Lietuvos sportui“ parodyt pavyzdį, 
rašant lietuviškus gražius vardus 
ir gal sportininkų pavardes, nepa
darant jų visų lietuviais.

Antanas Laukaitis 

veiklumas nebuvo labai reiiikš— 
mingas. Tai būtų pirmas įspėjinmas, 
kad asmuo yra pavojuje, jogateintyje 
jį gali ištikti, rimtas su rimtoomis 
pasekmėmis „stroke“ - apoplekksija.

Kraujo indų užsikimšimo jprie- 
< žastys yra: pirma - arterijų sklerozė, 
pasėkoje aukšto ir nekontroliuo
jamo cholesterino ir kitų kraujyje 
esančių riebalų (lipids) padidėjimo; 
antra - kraujo sukrešėjimas (trom
bozė) dideliuose kraujo induose. 
Pavyzdžiui, gali būti venų trombozė 
kojose, kai dalelė didoko kraujo 
krešulio atsiskiria ir nukeliauja į 
smegenis. Taip pat po širdies atakos 
- infarkto apopleksijos galimybės 
padidėja penkis kartus. Jeigu 
krešuliukas iš kojų į smegenis turi 
ilgą kelią, tai iš širdies tas kelias 
tikrai netolimas.

Kraujo indų plyšimą sukelia: 
pirma - aukštas kraujo spaudimas; 
antra - galvos sužeidimai; trečia - 
sunkios smegenų ar jų apvalkalų 
infekcijos.

GYDYMAS
Pažengęs elektromasažas, įvairi 

mankšta. Kraują skystinantys 
vaistai (coumadin) „stroke“ atveju 
nenaudojami. Jie būtini kai krešu
lys susiformuoja kitose kūno dalyse, 
įskaitant širdį.

Kraujo išsiliejimo į smegenis, o 
taip pat ir indų užsikimšimo 
atvejais vienas gydymo būdas yra 
operacija. Infekcijos gydomos 
antibiotikais.

Primygtinis patarimas būtų 
prižiūrėti savo kraujo spaudimą ir 
riebalų (lipids) lygį kraujyje.

Apie tai, kad „meskit rūkyti, 
venkit besaikio alkoholio nau
dojimo, venkit gyvulinių riebalų“ 
nekalbėsiu - apie tai prirašyta ir 
prikalbėta iki nuobodumo. Šiais 
laikais daugelis medikų teigia tai, 
kas buvo žinoma jau ir „mūsų 
laikais“, kad su saiku alkoholis yra 
net naudingas tam tikroje amžiaus 
grupėje. Bet, žinoma, tik su saiku...

Dr. A. Spalis

gydytojų odontologų, vet. gydytojų 
ir farmakologų adresyno nauja 
laida. Nors šių profesionalų daugu— 
majau atsiliepė, dar trūksta adresų, 
ypačjaunesniosios kartos. Jeigu jūs 
dar nepranešėt savo duomenų 
(namų ir darbovietės adreso,
telefonų bei specialybės), skubėkite 
atsiliepti „Medicinos“ žurnalo 
redakcijai: c/o V. Šukys, MD, 2639 
W. 86th Street, Chicago, IL 60652, 
USA.

NEMOKAMAS APSIGY
VENIMAS LIETUVOJE

Nemokamai apgyvendinu tau
tiečius, užsieniečius, iš Australijos 
neilgam laikui atvykusius mokslo, 
komercijos, turizmo bei kitais reikalais 
į Lietuvą. Skiriu maitinimą.

Rašyti: Iki pareikalavimo, paso 
Nr. LA 432484, Vilnius, Lietuva.
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SUDIEV ANTANUI PISARSKIUI
Gyenimas - žvaigždėta atmintis; 
Ką tu davei ir ką sukūrei.
Tai mūs kartų gražiausias statinys - 
Svajonių ir tikrovės rūmai.

Geelongo lietuvius giliai nuliū
dino žinia, kad rugsėjo 17 savo 
namuose mirė bendruomenės narys 
ir rėmėjas, įvairiausiais darbais 
prisidėjęs statant Geelongo lietuvių 
bendruomenės namus, lankęsis 
minėjimuose ir renginiuose Anta
nas Pisarskis.
Antanas gimė 1910 liepos 21 d. 

Panevėžio apskrityje, Moliūnų 
kaime. Antanas gimė didelėje 
šeimoje, joje augo keturios seserys 
ir keturi broliai. Sesuo ir vienas 
brolis tebegyvena Lietuvoje, kiti jau 
mirę. Lietuvoje Antanas mokėsi 
statybininko amato ir dirbo prie 
statybos darbų. Gyvendamas 
Moliūnų kaime jis susipažino su 
Teodora Malevičiūte, vėliau sukūrė 
šeimą, ten gimė ir pirmasis sūnus 
Arvydas.
Užėjus vokiečiams, daugelis 

tautiečių buvo vežami darbams į 
Vokietiją. Tarp jų pateko ir Anta
nas. Dirbo įvairiuose fabrikuose. 
Artėjant rusams, ir jo žmona su 
mažu sūneliu ant rankų apleido 
Lietuvą. Atvyko jie pas savo vyrą ir 
tėvą.
Karui pasibaigus Pisarskių šeima 

emigravo Australijon. 1949 metais 
jie atvyko į Bonegillos imigrantų 
stovyklą. Panašios stovyklos buvo 
ir Bathurste, ten apsigyveno

Kaip redakcijai pranešė p. Stasys 
Montvidas, rugpjūčio mėnesio 
pradžioje, sulaukusi 80 metų 
amžiaus, Canberroje mirė a.a.

A. f A. ELVYRA 
JUODVIRGITĖ - DAUBARIENĖ

Elvyra Juodvirgutė - Daubarienė.
Daugiau žinių apie velionę netu

rime.
Ilsėkis ramybėje.

A. f A. JONAS PŪKAS
Marys katalikų bažnyčioje North- 
cote, palaikai sudeginti North 
Shore kapinių krematoriume.

Velionis paliko našlę Kathleen, 
vaikus Donald ir Patricią, Lindsey 
ir visą eilę giminių ir artimųjų.

Ilsėkis ramybėje. R

.Mūsų Pastogės“ skaitytojas a.a. 
Janas Pūkas, gyvenęs Aucklande, 
Naujojoje Zelandijoje, mirė rugsėjo' 
L1 d. Velionis buvo gimęs Lietuvoje,

Gedulingos pamaldos už mirusio 
relę atlaikytos rugsėjo 14 d. St. 

Skamba ir žvanga, gaudžia varpai, 
Liūdną ir skaudų skleisdami gandą: 
Vėl paviliojo auką kapai!
Dieną į dieną tiek jų atranda!..

(Maironis)

MELBOURNO 
PENSININKAMS

Sekantis lietuvių pensininkų 
; susirinkimas įvyks antradienį, 
| spalio mėn. 11 d., 11 vai.
| Lapkričio mėnesį numatyta 
I išvyka į užmiestį. Kelionė kainuos 
Iapie 8 dolerius. Smulkesnę infor

maciją apie šią išvyką bus galima 
i gauti ateinančio susirinkimo metu. 
’ 1995 metų vasario mėnesį, šeš- 
| tadienį, Matinee, organizuojama 
= teatro mėgėjų grupė j operetę 
I „Halio, Doly“. Bilieto kaina 32 
i doleriai. Pageidaujantys gauti 
I bilietus prašomi užsisakyti juos 
(ateinančiame susirinkime ir tuo 
_ pačiu įmokėti pinigus. Smulkesnė 
i informacija bus pateikiama vėliau. 
’ Primenu, kad būtina pranešti 
| valdybai ar dalyvausite susirin- 
- kime, kadangi norime žinoti kokiam 
| skaičiui žmonių reikia paruošti 
* pietus.

Lietuvių pensininkų 
| sąjungos pirmininkė

j KALĖDINĖS DOVANOS 
• Jūsų kalėdinės dovanos spalio 5 
I d. be didelių sunkumų buvo pa- 
j krautos į konteinerį „Taliser Bay“ 
f laive ir trečiadienį, spalio 6 d., laivas 
| jau išplauks.
’ Jei pakelyje nebus kokių nors 
t nenumatytų kliūčių, jūsų dovanos 
’ adresatus Lietuvoje turėtų pasiekti 
| prieš Kalėdas.

- Informuoju, kad šį darbą atlieku 
I įgaliotas Sydnėjaus lietuvių ben- 
i druomenės be jokio atlyginimo. 
I Apmokėjus persiuntimo ir prista- 
i tymo Lietuvoje adresatams išlaidas 
! bei smulkias mano išlaidas, likęs 
j pelnas atitenka Sydnėjaus apylin- 
* kės valdybai.
i Už fizinę pagalbą esu dėkingas 
’ Pranui Andriukaičiui, Albinui 
| Giniūnui ir Jonui Jenčiui. Ačiū už 
j dovanėles Justinui Jasiuliui, 
I Povilui Blažiui, p. Abromavičiams, 
* Aleksandrai West ir kitiems. Ačiū, 
Į kad įvertinate mano darbą. Ne- 
| galima taip pat pamiršti ir firmos 
’ „Orlita“ Lietuvoje direktoriaus p. 
i Valdo Laurinaičio ir p. Gerdvilės, 
’ kurie atlieka patį didžiausią darbą, 
| pristatydami jūsų siuntinius į 
: namus po visą Lietuvą, kartais tai 
I būna netgi tokios vietovės, kurių

Antanas, Bathursto miestelyje jis 
atlikodviejų metų privalomo darbo 
prievolę. Tais laikais ne vienas 
lietuvis po privalomo darbo prie
volės kūrėsi Geelonge. Čia atvyko 
ir Pisarskių šeima. Prasidėjo 
sunkūs įsikūrimometai. Įsidarbino 
jis prie tiltų statybos. Pasistatė 
namą Bell Parko priemiestyje, kur 
gimė antrasis sūnus Algis. Antano 
vaikai dalyvavo skautų veikloje, 
mokėsi lietuvių savaitgalio mo
kykloje.

Bažnyčioje rugsėjo 21 d. gedu
lingas mišias atnašavo kun. dr. 
Pranas Dauknys, skaitinius skaitė 
J. Gailius, aukas nešė velionio 
sūnūs, giedojo balsingi žmonės, 
skambėjo liūdni vargonų garsai. 
Atsisveikinimo žodį tarė bendruo
menės pirmininkas O. Schrederis.

Palaidotas Antanas Pisarskis 
Easter kapinėse. Atsisveikinti su 
velioniu susirinko didžiulė minia jo 
artimųjų, giminių ir pažįstamų. 
Šermenis Lietuvių namų salėje 
paruošė bendruomenės moterys. VI. 
Stuikevičius pradžioje gedulingų 
pietų perskaitė maldą.

Amžinosios šviesos spindėjimo 
prašome velioniui, o dvasios, 
paguodos ir tvirtybės -jį mylintiems 
šeimos nariams - žmonai Teodorai, 
sūnums Arvydui ir Algiui, mar

čioms June ir Debbie, anūkams 
Katherine, Steven, Mark, Reece ir 
Amber.

R. Skerienė

B. Z.

MISĮMIIUSIIJI

net ir žemėlapyje nėra. Rimtam 
reikalui iškilus, p. V. Laurinaičiui 
Lietuvoje galite skambinti tel. 37 
(Lietuva), 07 (Kaunas), ir - 541 
860. Taip pat esu dėkingas „Mūsų 
Pastogei“ ir „Tėviškės Aidams“ už 
pranešimų apie siuntinius iš
spausdinimą. Ačiū Gailai Bagdon 
Brisbanėje ir Feliksui Borumui 
Canberroje už talkininkavimą.

Po siuntinių pristatymo šešta
dienį buvo rastos kažkieno paliktos 
žirklės. Jas pametęs gali atsiimti 
Lietuvių klubo raštinėje.

Antanas Kramilius

GEELONGE
ALB GEELONGO APYLINKĖS 

VALDYBOS PRANEŠIMAS

Spalio 30 d., 2.30 vai. p. p. 
šaukiamas ALB Geelongo apy
linkės visuotinis narių susirinki
mas, kuris įvyks Lietuvių bendruo
menės namuose, 128 Douro St., 
North Geelong.

Nustatytu laiku nesusirinkus 
reikiamam skaičiui narių, už pusės 
valandos toje pačioje vietoje bus 
šaukiamas antras susirinkimas, 
kuris bus laikomas tesėtu, neatsi
žvelgiant į dalyvaujančių narių 
skaičių. Rinkimai įvyks vadovau
jantis Geelongo bendruomenės 
statutu.

Susirinkimo darbotvarkėje: l.Su- 
sirinkimo atidarymas. 2.Prezidiu- 
mo kvietimas. 3. Darbotvarkės 
papildymas. 4.Mandatų komisijos 
rinkimai. 5-Praeito visuotinio narių 
susirinkimo protokolo skaitymas ir 
jo tvirtinimas. 6.Pranešimai - 
pirmininko, iždininko, kontrolės 
komisijos. 7.0rganizacijų prane
šimai. 8.Diskusįjos dėl pranešimų. 
9.Rinkimai į Apylinkės valdybą.

10. Atstovų rinkimai į ALB Krašto 
Tarybos suvažiavimą. 11. Klausimai ir 
sumanymai. 12. Susirinkimo užda
rymas.

Maloniai kviečiame susirinkime 
dalyvauti visus Geelongo apylinkės 
lietuvius. Bendruomenės narių 
dalyvavimas susirinkime yra 
būtinas. Prašome visus narius 
susimokėti nario mokestį už 1994 
metus.

Laukiame visų atvykstant.
ALB Geelongo 

apylinkės valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame talkinin- 
itns, kun. E. Bartulio atsisvei- 
inimo metu suruošusioms užkan-

Šeimininkei Zitai Andriukai- 
enei, D. Ankuvienei, J. Burokie- 
■i,I.Daniškevičienei, O. Kapočie— 
ei, L. Kramilienei, A. Marašins- 
ienei, A. Mikutavičienei, A. 
taliukonienei, A. Stasiūnaitienei. 
Širdingai dėkojame už įdėtą darbą 
rvisų aukotus pyragus.
Atsisveikinimo metu per Sydnė- 
ras lietuvių katalikų kultūros 

Iaugiją Prisikėlimo bažnyčios 
statymui aukojo:
jo 100 dol. - A. Juodgalvis. A.

Lingis Z Grasilda, J. Makūnas;
65 dol. - Sydnėjaus lietuvių 

katalikų kultūros draugija;
po 50 dol. P. Donielienė, D. 

Gailiūnienė, A. Pakalniai, A. ir P. 
Pečiuliai, A. Savickienė, Sydnėjaus 
rožinio būrelis;

po 40 dol. - Liveijo Scott, P. 
Kaunas;

30 dol. - V. Patašius;
po 20 dol. - J. Barila, A. Brunkas, 

J. Burokienė, A. Giniūnas, M. 
Koliavienė, P. Kušleikienė, A. 
Laurinaitienė, P. Laurinaitis, M. 
Migevičienė, J. Venclovienė, J. 
Zinkus;

po 10 dol. - P. Armonas, E. 
Badauskienė, A. Brunkienė, R. 
Kalėda,M. Kemežienė, J. Koliavas, 

J. Kustienė, A. Montvidienė, A. 
Lingė, A. Skeivienė, K Šcitnickienė;

5 dol. - G. Stefanovich.
Nuoširdžiai dėkojame visiems 

aukojusiems.
Sydnėjaus lietuvių katalikų 
kultūros draugijos valdyba

AŪIŪUŽ rūbus,
ŽAISLUS IR KNYGAS

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
prisidėjusiems prie rūbų ir žaislų 
rinkliavos našlaičiams, tremtinių 
šeimoms ir „Caritas“ Lietuvoje 
sušelpti.

Surinkti rūbai supokuoti į ketu
riolika dėžių ir išsiųsti konteineryje 
labdaros siunta į Lietuvą.

Rūbus ir žaislus aukojo:
B. Barkus, L. ir K. Bilevičiai, A. 

Blažinskas, P. Gintalai, V. Kabai- 
lienė, O. Kapočienė, E. Laurinai
tienė, J. Mickienė, R . Migienė, V. 
Ramanauskienė, A. Šliafertienė, J. 
ir M. Zinkai.

Knygų siuntą aukojo M. Mige
vičienė.

Rūbus ir pinigus aukojo:
25 dol. - K. Šcitnickienė, po 20 dol. 

- O. Abromavičienė, A. Brunkienė, 
O. Grosienė, 10 dol. - M. Kemežienė, 
5 dol. - P. Antanaičiai.

Visiems širdingai dėkojame.

Sydnėjaus lietuvių katalikų 
kultūros draugijos valdyba

"Mūsų Pastogė" Nr.40 1994.10.10 psl.7
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Į SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos draugija 
ruošia

METINĘ IEŠMINĘ
spalio mėn. 23 d. (sekmadienį) lietuvių Sodyboje Engadinėje.
Kviečiame mielus tautiečius apsilankyti Sodyboje - praleisti 

popietę su draugais ir sodybiečiais.
Moterų draugijos valdybos ponios jus pavaišins skaniais 

lietuviškais patiekalais, o "Sūkurio" tautinių šokių grupė 
palinksmins šokiais ir dainomis. Laimei išbandyti veiks laimės 
šulinys.

Laukiame visų iš arti ir iš toli!
SLMSG draugijos valdyba

SYDNĖJUJE 
PRANEŠIMAS

Maloniai kviečiame visus „Ne
ringos“ narius ir svečius, ypatingai 
jaunimą, apsilankyti mūsų 

pavasario popietėje, 
kuri įvyks spalio 16 d., sekmadienį, 
lietuvių klube. Popietės pradžia 
1 vai. p.p.

Po oficialios dalies bus pietūs - 
švediškas stalas. Popietėje jūsų 
lauks įdomi programa su dainomis 
ir šokiais.

Įėjimas, įskaitant pietus ir 
gėrimus, tik 10 dolerių asmeniui.

Laukiame visų iš arti ir iš toli.
„Neringos“ valdyba

PRANEŠIMAS
SYDNĖJAUS SKAUTŲ 

VADOVAMS
Lapkričio 6 d., 2 vai. p.p. Lietu

vių namuose (Bankstowne) šau

kiamas Sydnėjaus lietuvių skautų 
vadovų: vyr. skaučių, sk. vyčių, 
skautų akademikų, židiniečiųir 
skautininkų pasitarimas dėl to
lesnės Sydnėjaus skautų ir skaučių 
veiklos.

Kviečiami visi ir visos.
Budėkime!
Iniciatoriai: v.s. fil. B.Barkus 

j.v.s. fil. V.Vaitkus 
v.s. B. Žalys

MELBOURNE
PASAULIO LIETUVIO" 

PRENUMERATA
Pranešame, kad jau renkama 

"Pasaulio lietuvio" prenumerata 
1994 -1995 metams. Prenumeratos 
kaina metams 35 doleriai. Prenu
meratą galima siųsti Melbourne 
apylinkės valdybos iždininkui P. 
Mičiuliui, Box 150, Mt. Waverley 
3149, Melbourne, Vic.
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NOMINACIJOS | KLUBO DIREKTORIUS 
užsidaro šeštadienį, spalio 22 d., 4 vai. popiet. 

Nominacijų formas galima gauti klubo raštinėje.

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 5 v.v. -10.30 v.v 
Antradieniais klubas uždarytas 
Trečiadieniais 5 v.v. - 10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

5 v. v. - 11.00 v. v.
5 v. v. - 12 v. v.
12 v. p. p. - 1.00 nakties
12 v. p. p. - 10.00 v. v.

KLUBO VALGYKLA VEIKA 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

SMORGASBORD 
TREČIADIENIAIS - nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS - nuo 1 iki 3 vai. p.p.

FL.Y/NG 
į^FINN

Tours
/ Aty M.

20 Bay Street, Double Bay, NSW 2028 
Telephone (02) 328 1377 
Facsmile (02) 327 2611
Lie. No. 2TA003334 ACN 054 - 712739

ARMED SECURITY GUARDS

TELEPHONES 61 Liverpool Road
— — — - SUMMER HILL 2130797 9689 • 015 249 374 No: 404163143

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

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

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

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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Kodėl nepasidžiaugti baltomis 
Kalėdomis su savo draugais ir 
giminaičiais Baltijos kraštuose 
ar Europoje. Savo tikslą pasiek
site skrisdami FINAIR oro lini
ja-

FLYING FINN TOURS Jums siūlo labai geras oro kelionių 
kainas, kad galėtumėte praleisti šią specialią progą su brangiais 
Jums asmenimis, pradedant nuo 2080 austr. dol.

Arba kodėl nepasikviesti brangių asmenų į Australiją, kad 
drauge praleisti šiltas ir saulėtas Kalėdas "pasaulio apačioje". 
Kelionių kainos nuo 2030 austr. dol.

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite FLYING FINN AIR 
TOURS.

Lufthaiisos oro kelionių kainos 
Į RYGĄ ■ TALINĄ - VILNIŲ 

NUKRITO!
DABAR bilietų kaina nuo $1830 + taksa

LOS ANGELES NUO $1390

(spalio 16d. - lapkričio 30 d.) 
Taip pat gaunami biliatai į:

JAV - KflNflDfl / TEL flVIVfl - APLINK PASAULĮ # 
| IR T.T.

Pasikvieskite gimines j Australiją. Mes siūlome spe

cialius bilietus į vieną pusę ir su kelione atgal

Susitikite su specialistais: 
GATEWAY TRAVEL i

PTY. ltd.

48 The Boulevarde, Strathfield - 2135
\Tel. (02) 745 3333. Fax (02) 745 3237

Lie. 2 TA 000 888 ACN 001 344 323 
BALTUOS KEUONiq EKSPERTAI

li ■■■ ■ M M ■ ■■■ ■■■■■■■■ M ■■■■■ I ■

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 K) 
Redaktorius Bronius Žalys. * ® $ Redakcijos ir administracijos telefonas (02 ) 790 3233 13 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi, ii.

Skelbimai: 1 cm x 6 cm = $ 3. * * Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro paštu $ 65 
U žsienyje oro paštu $ 90
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