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LAPKRIČIO 23-JĄ ŠVENČIAME l 
j LIETUVOS KARIUOMENĖS METINES |

♦ Geležinkelio diversija
Praėjusią savaitę didžiausią rūpestį 

sukėlęs įvykis Lietuvoje buvo lapkričio 
6d. įvykdyta geležinkelio diversija. 7val. 
ryto buvo susprogdintas geležinkelio 
tiltas per nedidelį upelį 35 km už Vil
niaus, pakeliui į Kauną. Sprogimas įvyko 
po 5-10 minučių, kai pravažiavo Kauno 
-Vilniaus traukinys, o 15 min. po sprogi
mo turėjo kirsti keleivinis traukinys 
Šiauliai-Vilnius. Keliems diversiją 
pastebėjusiems vietiniams gyventojams 
pavyko atkreipti artėjančio traukinio 
mašinisto dėmesį, ir jis laiku traukinį 
sustabdė. Tokiu būdu buvo išvengta 
daugelio žmonių aukų.

Lapkričio 8d. lenkiškai kalbėjęs žmo
gus paskambino į laikraščio „Respubli
ka“ redakciją ir pasakė, kad pilną atsa
komybę už tilto susprogdinimą prisiima 
Lenkų nacionalinio išlaisvinimo sąjūdis. 
Sekančią dieną panašaus turinio pa
reiškimą padarė rusiškai kalbėjęs žmo
gus, paskambinęsįjjietuvosryto“redak- 
ciją. Lenkų frakcijos Seime vadovas Zbig
niew Semenowicz pareiškė, kad jam to- 
tda organizacija nežinoma, o jeigu jinai 
ir egzistuoja, tai ją galėjo sukurti tik 
KGB. Neįvardintas aukštas Saugumo 
departamento pareigūnas pasakė žur
nalistams, kad jis labai abejoja, jog tilto 
susprogdinimą įvykdė kažkokia paslap
tinga lenkų organizacija, nes lenkams 
Lietuvoje nėra jokio reikalo kelti triukš
mą. Lietuvos vyriausybė paskyrė 250 
000 litų premiją asmeniui, kuris suteiks 
teisėtvarkos pareigūnams informaciją 
leisiančią išaiškinti šios diversijos 
kaltininkus.

♦ Derybos su Baltarusija
Žinių agentūra BNS pranešė, kad Lie

tuvos ir Baltarusijos derybininkai, va
dovaujami Lietuvos URM sekretoriaus 
Rimanto Šidlausko ir Baltarusijos 
užsienio reikalų ministro pavaduotojo 
Stanislovo Ogurzovo, lapkričio 8d., ant
radienį Vilniuje susitarė dėl valstybinės 

Žengia atgimusios Lietuvos kariai

sienos linijos nustatymo Klevos ir Gau
jos upių santakoje bei dėl Lietuvai pri

klausančio Pagirių anklavo iškeitimo į 
kokią nors Baltarusijos teritorijos dalį. 
Susitarimas užfiksuotas antradienį vėlai 
vakare šalių pasirašytu susitikimo pro
tokolu. Pagirių anklavas atsirado šešto
jo dešimtmečio viduryje, nustatant Lie
tuvos ir Baltarusijos pasienio rajonų ri
bas pagal faktinę žemėvaldą.

Lietuvos URM informacijos ir spaudos 
skyrius pranešė, kad kitas Lietuvos ir 
Baltarusijos derybininkų susitikimas 
numatytas lapkričio 24d. Minske. Jo 
išvakarėse susitiks abiejų šalių eksper
tai. Per šiuos susitikimus bus aprašoma 
siena, derinamas sutarties dėl Lietuvos 
ir Baltarusijos valstybinės sienos nusta
tymo projektas, rengiamasi sutarties 
parafavimui.

♦ Vyriausybės posėdyje
Lapkričio 9d., trečiadienį įvyko Lietu

vos vyriausybės 50-asis posėdis šiais 
metais. Jame buvo svarstyta daugiau 
kaip 40 klausimų.

Pritarta Ekonomikos ministerijos 
..drauge su kitomis ministerijomis, de
partamentais, institucijomis parengtai 
šakes ūkio raidos prognozei 1995-1997 
metams. Šiame dokumente prognozuo
jamas infliacijos lygis, nacionalinio 
biudžeto pajamos, bendras vidinis pro
duktas, kiti makroekonomikos rodikliai.

Aptarta valstybės investicijų progra
ma 1995-1997 metams. Čia numatyti 
valstybės prioritetai vykdant investicijų 
politiką, siekiama racionaliai panaudoti 
užsienio kreditus. Numatoma skatinti 
tokias investicijas, kurios spartina pri
vataus biznio plėtojimą, ekonomikos 
infrastruktūros vystymą. Svarbiausio
mis sritimis laikytinos: energetika, trans
portas, aplinkos apsauga, kai kurie 
sveikatos apsaugos projektai. Ši progra
ma bus patvirtinta ją patikslinus, 
atsižvelgiant į pareikštas pastabas.

Seimui pateiktas valstybinių imonių,

Lietuvos kavalerijos dalinys 1939 m.

IŠTIKIMYBE

I Mano gentis, kaip šuo, 
| Urzgia gulėdama 
| Ant namų slenksčio, 
| Kad svetimas neįeitų 
| Ir neišeitų.

Mano tauta, 
Kaip peršautas šuo, 
Unkščia laižydama 
Kruviną Nemuno 

krantą.

kurių iki 2000 metų nenumatoma nei 
privatizuoti, nei paversti akcinėmis, 
bendrovėmis, sąrašo projektas. Taip pat 
patvirtintas sąrašas veiklos sričių, ku

riose gali būti specialios paskirties ben
drovių. Nutarta Seimui pateikti Laisvųjų 
ekonominių zonų pagrindų įstatymo pro
jektą. Teisingumo ministerija įpareigota 
koordinuoti darbą, susijusį su hipotekos 

ir turto teisinio registravimo sistemos 
sukūrimu.

Aptarta Juozo Miltinio atminimo 
įamžinimo programa. Panevėžio dramos 
teatras bus pavadintas šio žymaus meni
ninko vardu, paskelbtas paminklo jam 
konkursas, kūrėjo bute bus įrengtas me
morialinis kambarys, biblioteka ir skai
tykla.

Krašto apsaugos ministerijai perduo
ta saugoti šiuos geležinkelio tiltus: per 
Nemuną Kauno-Jesios tarpstotyje, per 
Vilnelę ir viaduką Pavilnio-N. Vilnios 

tarpstotyje, per Ventą Kuzių- Pavenčių 
tarpstotyje, per Salantą Šateikių- 
Kalupėnų tarpstotyje, per Nevėžį.
Lukšių- Kėdainių tarpstotyje.

♦ Pasikeitimai vyriausybėje
Praėjusią savaitę premjeras A. 

Sleževičius pranešė apie sveikatos ap
saugos ministro J. Brėdikio atsistaty
dinimą. Tai jau bene dvylikto LDDP 
vyriausybės ministro pasitraukimas. 
Sveikatos sistemos darbuotojai ne kartą 
viešai reiškė savo nepasitenkinimą mi-
nisterijos darbu. Medikai vis kritikuo
davo prastai vykdomą sveikatos apsau
gos reformą, praktiškai neįgyvendina
mus norminius ministerijos raštus, prie
kaištavo dėl neobjektyvaus lėšų ir įran-

I
Kazys Bradūnas

I

Ir mano ilgesys
Paskutiniąją dieną
Nubėga ir atsigula, 

kaip šuo |
Prie tuščių namų slenksčio. | 

gos paskirstymo medicinos įstaigoms.
Lapkričio 11d. „Lietuvos ryte“ rašoma, 

kad prezidentas Algirdas Brazauskas 
ketvirtadienį priėmė sveikatos apsau-
gos ministro Jurgio Brėdikio atsistaty
dinimą, atsižvelgdamas į jo paties 
prašymą. Naujuoju sveikatos apsaugos 
ministru prezidentas penktadienį pa
skyrė Antaną Vinkų, iki šiol dirbusį SAM 
sekretoriumi. A. Vinkus jau yra buvęs 
sveikatos apsaugos ministru sovietų Lie
tuvoje, o po nepriklausomybės atkūrimo 
dar dirbo ir socialinės apsaugos ministro 
pavaduotoju.

Kaip žinoma, atsistatydinimo pa
reiškimą yra parašęs ir kultūros minis
tras Dainius Trinkūnas.

♦ Socialdemokratų partijos 
pareiškimas

Socialdemokratų partijos pirmininko 
pavaduotojas Vytenis Andriukaitis lap
kričio 7d. spaudos konferencijoje komen
tavo vyriausybės biudžeto projektą 
sekantiems metams. Jis pareiškė, kad 
1995 metų biudžeto projekte pasigenda
ma Lietuvos plėtros vizijos. Vyriausybės
strateginio mąstymo ribas, sakė jis, visų 
pirma rodo tai, kad ji, kaip ir anksčiau, 
negali atsakyti - didėja ar mažėja šalyje 
gamybos apimtys. Nors Statistikos de
partamento duomenys rodo nuolatinį 
smukimą, Vyriausybės vadovas kalba 
apie augimą ar bent jau stabilizaciją. 

Tikriausiai, dėl šios priežasties biudžeto 
projekte nėra apibūdinta dabartinėkraš- 
to ekonominė būki ė.

Socialdemokratų nuomone, projekte 
neatsižvelgta į integruojančių ūkio šakų 
- švietimo, socialinės ir sveikatos - 
problemas, nepateikti jų sprendimo ke-

Nukelta į 2 psl.
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ninke. Jos motina šias pareigas jau au ank
sčiau buvo ėjusi du kartus; naujoji oji vy
riausybė atnaujino derybas su tacamilų 
sukilėliais.

Atkelta iš 1 psl.

liai ir terminai. Dideliu projekto trūkumu I 
jie laiko ir tai, kad neįvertinta oficialaus 

. sektoriaus bei šešėlinės ekonomikos' 
sąveika ir jos kitimas. Socialdemokratų 
apytikriais duomenimis, tiesioginiuose 
atsiskaitymuose tarp ūkinių subjektų! 

cirkuliuoja maždaug trys milijonai dole
rių. Valstybę dengia milžiniškas ekono-, 
minis šešėlis, sakė Andriukaitis.

Jis taip pat kritikavo tris kartus' 
sumažintą tarptautinės prekybos ir' 
sandėrių mokesčių apimtį, nepagrįstą 
vidutinio darbo užmokesčio kitais metais 
prognozę, nesiryžimą apmokestinti, 
palūkanas ir turtą, kas, jo nuomone, 
padėtų tolygiau paskirstyti mokesčių1 
naštą.

Socialdemokratų partijos taryba, kaip 
pranešė jos pirmininkas Aloyzas Saka-t 
las, Vyriausybės veiklos išsamią apžval-1 
gą pateiks pasibaigus metams. Pasakjo,. 
apžvalga bus „labai kritinė“. Šiemet so
cialdemokratai buvo nepasitikėjimo Vy
riausybe iniciatoriai. Seimas nepasiti
kėjimui nepritarė.

♦ Nauji diplomatų poskyri 
mai

„Lietuvos aide“ pranešama apie 
pokyčius Lietuvos diplomatinėje tarny
boje. Lietuvos Respublikos Prezidentas 
A. Brazauskas savo lapkričio 8d. dekre
tais atšaukė Dalių Cekuolį iš Lietuvos 
Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo 
ambasadoriaus Danijos Karalystėje, 
Norvegijos Karalystėje ir Islandijoje 
pareigų ir paskyrė jį Lietuvos Respub
likos nepaprastuoju ir įgaliotuoju amba
sadoriumi Belgijos Karalystėje.

Taip pat lapkričio 8d. dekretais Prezi
dentas suteikė Raimundui Jasinevičiui 
Lietuvos Respų blikos nepaprastojo ir įga
liotojo ministro diplomatinį rangą ir 
paskyrė jį Lietuvos Respublikos nepa
prastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi' 
Danijos Karalystėje.

♦ S. Lozoraičio atminimo- 
įamžinimas

Iniciatyvinė grupė, kuri rūpinosi 
Kryžių kalnelyje pastatyti koplytstulpį 
Stasio Lozoraičio pegerbimui, nutarė, 
įkurti komitetą šio iškilaus žmogaus at
minimui Lietuvoje įamžinti. Į jį įeina 
architektai, inžinieriai, žurnalistai, bado 
akcijos S. Lozoraičiui paremti dalyviai, 
įvairių partijų atstovai. Komitetas pa
laikys glaudžius ryšius su p. Daniela 
Lozoraitiene, derins su ja visus Lietuvo
je organizuojaus renginius.

♦ Korporacijos,jNeo-Lituania“ 
sukaktis

Iš Kauno pranešama, kad tęsdama 
1922 m. lapkričio 11d. įsteigtos Lietuvių 
studentų tautininkų korporacijos Js'eo- 
Litunia“ tradicijas, prieš ketverius su 
puse metų Vytauto Didžiojo universitete i 
vėl atsikūrusi korporacija švenčia savo 
gyvavimo ir veiklos sukaktį. Korporacija 
vadovaujasi šūkiu „Pro patria!“ (Už 
tėvynę). Jos tikslas-siektitautoslaisvėš, 
didybės, galios ir gerovės, savo narius 
(studentus) auklėti taip, kad jie taptų' 
valingi, kilnūs, taurūs. Korporacija 
remiasi lietuvių tautos laisvės idealais, 
Lietuvos valstybės kūrėjų bei savo garbės’ 
narių mintimis, lietuvių tradicijomis,
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krikščioniškos moralės dėsniais. i ♦ Lapkričio 8d. JAV kongreso rinki- 
Korporacija „Neo-Lituania“ ir jos Fil- , mai baigėsi triuškinančia respublikonų 

isterių sąjunga visus senuosius korpo- i pergale. Demokratų partija neteko dau- 
rantus ir filisterius, buvusių broliškų bei , gumos tiekSenate.tiekAtstovųrūmuose. 
draugiškų korporacijų kolegas, tauti- l Demokratas prezidentas Bill Clinton ir 
ninkus, jaunalietuvius, skautus pakvie- Į jo vyriausybė bus priversti eiti į nuolati- 
tė lapkričio 12d. 14 vai. į senuosius kor- i nius kompromisus pravesti įstatymų pro- 
poracijos rūmus Kaune, Parodos g. 26, į j jektus bei biudžetą, Ekspertai jau dabar 

1 pranašauja, kad Kongresas privers vy- 
i riausybę padidinti gynybos biudžetą.

poracijos ramus Kaune, Parodos g. 26, į 
korporacijos sukakties minėjimą.

♦ Nuosprendis V. Lingio žudikų 
byloje

Ketvirtadienį Aukščiausias Teismas 
paskelbė nuosprendį žurnalisto Vito Lin
gio nužudymo byloje. Nusikaltimo or
ganizatoriui Boris Dekanidzei paskirta 
mirties bausmė, žudikas Igor Achremov 
įkalintas iki gyvos galvos. Likusiems 
dviems teisiamiesiems paskirta po 13 ir, 
14 metų. Nuosprendį pakeisti gali tiktai 
Prezidentas.

Vokietijos aplinkos apsaugos minis
terija perspėjo Lietuvą, kad jos žiniomis 
lapkričio 15 dieną planuojama diversija 
Ignalinos atominėje elektrinėje. Sprogi
mas įvyks, jei Boris Dekanidzei būtų 
paskirta mirties bausmė. Ryšium su 
nuosprendžiu žurnalisto Lingio nužudy
mo byloje, policijos „Aro“ rinktinėje 
paskelbta kovinė parengtis.

♦ Ar Lietuvoje pritrūks duonos? , 
Lietuvos vyriausybė susirūpino, kad l 

iki šiol supirkta tik 42 proc. numatyto. | 

supirkti maistinių grūdų kiekio. Kaip I 
žinoma, vyriausybė buvo nustačiusi šių! [ 
metų derliui supirkti gana žemas kai-| I 
nas, kurios nepatenkino nei žemės ūkio j 

bendrovių, nei ūkininkų. Be. to grūdų, i
perdirbimo kombinatai žadėjo atsiskai- Į paskyrė savo 78 metų amžiaus motiną 
tyti tik po kurio laiko. Tad žemdirbiai i Sirimą Bandaranaikę ministre pirmi- 

susirado pirkėjus užsienyje, kurie jiems 
sumokėjo dvigubai daugiau negu Lietu
vos monopolistai ir iš karto. Naujasis! 
žemės ūkio ministras, stengdamasis' 
ištaisyti padėtį, rekomendavo perdirbi
mo įmonėms padidinti supirkimo kai-

»nas iki pasaulinių kainų lygio. Nors tai 

ir buvo padaryta, Lietuvos žemdirbiai 
neskuba papildyti grūdų elevatorių. Pa
sak žemės ūkio ministerijos pareigūnų, 
šiuo metu supirkto grūdų kiekio valsty
bės poreikiams užteks trims mėnesiams.

♦ Žemutinės pilies atstatymo pro
jektai

„Lietuvos rytas“ praneša, kad Vil
niaus Žemutinės pilies rūmų atstatymo 
konkursui pateikti šeši projektai. Pro
jektus apžiurėjo Lietuvos Prezidentas viuum, peuuudiviuŲĮĮjįiii;, uimuiuma į 
Algirdas Brazauskas. Architektai, akademijos fleitos specialybės studentei i gruo 10

c™ '! Paneša NSW Etaunių Mokyklų 
Valdyba, NSW veikia virš 500mokyklų, 
kuriose 42.000 mokinių mokoma 65 
įvairių tautybių kalbų. 10-čiai moki
nių, geriausiai išlaikiusių savo studi
juojamos kalbos ezaminus, bus įteik
tos NSW švietimo ministrės Virgini
jos Chadwick pripažinimo dovanos 
(awards), kurias skiria Telecom Aus
tralia organizacija.

pristatydami savo darbus, sakė, kad 
buvusių rūmų atkurti neįmanoma, tad 
Prezidentūros pastatas turėtų būti kara
liškosios valdžios simbolis ir atitikti lie
tuviškuosius Baltuosius rūmus. Prezi
dentas siūlė atkurti rūmus, gynybinę 
sieną bei kitus išlikusius architektūros • 
paminklus, atsisakyti garažų ir ūkinių 
pastatų. Reprezentacijos patalpos turėtų ■ 
būti prieinamos visuomenei, jose būtų 
galima eksponuoti senovinius baldus, 
paveikslus, židinius. Prezidentas mano, 
kad pirmuosius pinigus, kurie bus suras- 

. ti, galima būtų investuoti jau kitais 
metais ir iki 2000 metų baigti statybas. 
Architektas Algimantas Nasvytis mano,' 
kadvaldovųrūmųstatybakainuotųapiej žvalga.
25 mln. USD. Spaudai parengė: Saulius Varnas ;

1994 lapkričio 12d, 1

j ♦ JAV užpykdė Bosnijos serbus, Rusi- 

1 ją bei savo NATO sąjungininkę Didžiąją 
i Britaniją, duodama įsakymą savo lai- 
1 vynui nebestabdyti laivų, vežančių gink- 
I lūs Bosnijai ir Kroatijai. JAV pasiliko 
1 sau teisę tik sustabdyti priešlėktuvinių 
i raketų įvežimą, kad jos nebūtų panau- 
1 dojamos prieš NATO lėktuvus.

i ♦ Prieš metus Hagoje įkurtas Jugo- 
i slavijos karo nusikaltimų tribunolas ap- 
I kaltino Dragan Nikolic, buvusį Bosnijos 
j serbų koncentracijos stovyklos komen- 

i dantą, musulmonų kalinių kankinimų 
i ir žudymu bei 500 musulmonų nelegaliu 
l kalinimu Susica stovykloje 1992 metais, 
i Nesitikima,kadBosnijosserbųvadovybė 
l išduotų Nikolic tarptautiniam teismui.

♦ Bosnijos serbai įsteigė karo teismus 
teisti savo kovotojus, apkaltintus nesu
gebėjimu apginti serbų fronto linijų nuo 
kroatų ir musulmonų puolimų. Serbai 
pradėjo smarkius puolimus Bihac srityje.

♦ Naujai išrinkta Šri Lankos (Ceilono) 
prezidentė Candrika Kumaratunga 

♦ Kultūros naujienos , n . ■ ■ ■ n i p
Lapkričio 5d. naująjį koncertų sezoną*' I -IV.A-li- - va-

oficialiai pradėjo sostinės Mokytojų na- ' 

muose įsikūrusi „Vartų“ galerija. Fran- i 
co Schuberto kūrinius grojo smuikinin- j 
kas Raimondas Katilius ir pianistas Pet- i 
ras Geniušas. Šį mėnesį dailės galerija 
dar planuoja pakviesti į styginių muzi
kos koncertą: grieš Audronė Pšibilskie- ... ..................................
nė ir Vokietijos ambasadorius Reinhar- ! *™ą ^turtingųjų moskhmmo v.Z1ją, 

tas Krausas. „Vartų“ planuose - Justino 
Marcinkevičiaus eilių vakaras, Irenos 
Bučienės režisuota kompozicija pagal , . _ , , . ..
n .. , - , , ... . r. 1 tumų. Su savo „lygybes idejaMarysuęjoOskaro Milašiaus kūrybą, kiti rengimai, i . ...1 Irn-ntlilrTci cu Iraraliioi noTnvnnc hioror*- 

Spalio mėnesį Lenkijoje, Bialystoke, 
įvyko tradicinis Tarptautinis dainos fes
tivalis, kuriame puikiai pasirodė Lietu-

... ......... . . ._ ' autu; imlių „iviaiy , aiuiLu ovciiuiaivs
vos dziazo damininke Neda Maluna- l . „ , . . , . , ,
...... . . ,, i gyvenimui. Filmas pasieks kinoteatruis

viciute, pelniusi Didįt pnzą. Si Muzikos ...

mingai gastroliavusi Suomijoje ir S ve- i 
dijoje, dažnai koncertuojanti su A. Anų- Į 
sausko kvintetu, savo profesionalumu i 
labai išsiskyrė iš kitų festivalio dalyvių. ]

Vilniaus „Lėlės“ teatras pakvietė į| i 
pirmąją šio sezono premjerą. Spektaklis j 
„Kelionė į pasaulio galą“ sukurtas pagal i 
A. Pumpo knygelę. Režisierius - V.V. Į 
Landsbergis, dailininkas A. Kepežinskas, 
kompozitorius Š. Nakas.

Ruošiant šios savaitės įvykių kroniką, 
pasinaudota „Lietuvos aidu“, Laisvos 
Europos radijo ir BNS pranešimais, „At- 
gimime'skelbta informacija ir Laimos 

• Statulevičienės savaitės įvykių ap- i 
^valero

♦ Buvęs Australijos generalguberrema- 
torius Sir Ninian Steven bando užbabaigti 
politinę krizę Bangladeše, tarpininin- 
kaudamas tarp vyriausybės ir opozozici-’ 
jos. Jį tarpininku pasikvietė visos s pa
grindinės Bangladešo partijos. Bet t apie 
10 000 musulmonų „aktyvistų“ baiandė 
prasiveržti pro policijos užtvaras DDha- 
koje prie viešbučio, kuriame apsistotojęs 
Sir Ninian Steven, kad priverstų jį aį atsi
sakyti tarpininkavimo. Policija tuturėjo 
panaudoti ašarines dujas ir gumineses laz
das minios sulaikymui.

♦ Rusijos prezidentas Borisas Jelcicinas 
pagerbė 75 metų sulaukusį pipulk. 
Michailą Kalašnikovą, garsaus autctoma- 

. to AK-47 išradėją, apdovanodamas į ji šv.
Vladimiro ordinu „Už nuopelnus ttėvy- 
nei“. Kalašnikovo automatais apsigįmk- 
lavusios 55 valstybių kariuomenės;. Jie 
taip pat populiariausi įvairiausio plauko 
sukilėlių ir teroristų ginklai, nes šau
dant niekuomet neužsikerta.

♦ Buvęs Australijos liberalų senato
rius prof. Peter Baume, daug padėjęs 
baltams savo senatoriavimo laikais, da
bar išrinktas Australijos Nacionalinio

. universitetoCenberrojekancleriu3metų 
kadencijai.
♦ Australijos užsienių reikalų minis
trui senatoriui Gareth Evans nusiskun- 
dus, kad kai kurie Tailando kariniai 
sluoksniai bendrauja su Kambodįjos 
Khmer Rouge sukilėliais, įsižeidė Tai
lando vyriausybė. Min. Pirmininkas 
Chuan davė suprasti, kad Tailandas 
nebepirks ginklų iš Australijos. Austra
lijos vyriausybė bando išlyginti įtemp
tus santykius su Tailandu.

♦1995 metų sausio 19d. į Australiją 
i atvykęs Popiežius Jonas Paulius II-sis 
J Sydnėjuje beatifikuos pirmąją Australi- 
i jos šventąją - MARY MACKILLOP 
[ (1842-1909). v
i Mary, sekdama tvirtą religinį pašau- 

i įsteigė šv. Juozapo seserų ordiną, skirtą 
Į švietimui visų žmonių, nežiūrint rasės, 
i socialinio statuso ar religinių įsitiki- 

i į konfliktų su katalikų bažnyčios hierar-
1 chija ir buvo ekskomunikuota.
i Australų Ronin filmų bendrovė pa-
1 statė filmą „Mary“, skirtą šventosios 

i ♦Lapkričio 26 d. 100 pasaulio krašttų, 
i įskaitant Australiją, švęs VISUOTINĄ 
] VAIKŲ DIENĄ (Universal Childrem's 

Day). Jos metu bus pabrėžiama šeimos 
ir vaikų reikalai, renkamos aukos {pa
saulio vargstantiems vaikams.

Sudarė B. .2.
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KI MUSI (HIlMS DARBI BARUOSE
Mokslininkas - kerpių žinovas

Tasmanijos herbariume jau kuris lai
kas dirba lietuvių kilmės mokslininkas 
dr. Gintaras Kantvilas, kuris pamažu 
darosi savo srities specialistu. Gana 
sunku įsivaizduoti, kad toks paprastas, 
beveik primytivus augalas - kerpė, kuri 
išgyvena prisikabinusi prie akmens, prie 
aptrūnijusios tvoros arba kokio nors 
medžio kamieno ar kelmo, turi savo 
tyrinėtojus, mokslininkus, netgi atskirą 
mokslo šaką - lichenologiją.

Kažkur, kažkas buvo pasakęs, kad 
kerpes galima valgyti, tai gal kada nors, 
kai pasaulis pristigs maisto, nebebus 
žemės pasėti grūdą ar pasodinti daržovę, 
kas nors prisimins sudžiuvusią kerpę 
ant stogo ir ją nusikrapštęs nuramins 
alkį. Tokie laikai, greičiausia, dar labai 
toli. Bet mus vis tiek domina Gintaro 
Kantvilo tyrinėjimai, mokslo darbai.

Gintaras nuo vaikystės mėgo augalus 
ir botaniko specialybę pasirinko neatsi
tiktinai. Daktaro disertaciją parašė apie 
kerpes ir „pakeliui“ atrado,kad tas kuk
lus augalėlis yra gana įdomus, plačiai 
paplitęs visame pasaulyje, turi savo 
gimines, „rases“, ypatumus ir tam tikra 
prasme svarbią paskirtį. Dauguma ker
pių mėgsta saulę, nereikalauja daug 
drėgmėsir gyvena „antsavo šeimininko“, 
iš jo gaudamos viską, kas reikalinga, 
atsilygindamos savo išlaikytojui kokiu 
nors naudingu dalyku. Iš tikrųjų, kerpė 
yra sudėtingas organizmas, susidedąs iš 
dviejų skirtingų augalų - grybo ir žolės 
(fungus ir alga). Šie du augalai gražiai 
sugyvena vienas kitam padėdami ir keis
damiesi maistu. Tokia simbiozė du au
galus paverčia trečiu, būtent, kerpe. Dar 
daug tokio sugyvenimo ypatybių ne
ištirta, tačiau faktas, jog kerpės paplitu
sios visame žemės rutulyje, rodo, kad jos 
gali sėkmingai gyvuoti visokiausiomis 
sąlygomis. Priskaitoma 13500 rūšių ker
pių, randamų net ir labai nedraugingoje 
aplinkoje - akmenuotų kalnų viršūnėse, 
dykumose, pelėse, tropikuose ir ledynų 
šaltyje.

Šiandien mokslas apie kerpes gal 
mažai turi praktiškos naudos: niekas 
nespaudžia iš jų benzino ir duonos dar 
nekepa. Todėl ir šios srities mokslininkų 
labai mažai. Tik akademiškai aukštai 
išsivystę ir turtingi kraštai gali sau leisti 
tokią prabangą išlaikyti ir skatinti

TĖVYIMtS POI’II lt
paaiškinimui jis trumpai išdėstė abiejų 
pusių pagrindinius argumentus. Susi
rinkusieji vienbalsiai priėmė sekančio 
turinio pareiškimą, kuris bus pasiųstas 
Prezidentui, Ministrui Pirmininkui, Sei
mo vadovybei, Opozicijos lyderiui ir Lie
tuvos spaudai:

„Mes, Sydnėjaus (Australija) lietuviai, 
susirinkę 1994m. lapkričio 13d. 
Sydnėjaus LietuviųNamuose,jungiamės, 
prie tautiečių Lietuvoje ir užsienyje, ku-

Lapkričio 13d. Tėvynės Sąjungos 
Sydnėjaus skyrius surengė popietę, kuri 
sutraukė gausų būrį tautiečių. Jos metu 
prof. Algis Kabaila skaitė diskusinę 
paskaitą „Ar gali mūsų Bendruomenė 
būti nepolitinė?“ Prelegentas pasisakė 
prieš siūlymą Bendruomenę traktuoti 
kaip nepolitinę, prisimindamas jos 
reikšmingą politinę veiklą praeityje ir 
pabrėždamas, kad grumtynės dabarties 
Lietuvoj e verčia išeivius ir toliau rūpintis 
įvykiais Lietuvos vidaus politikoje. ' tiems susirūpinimą kelia karinio tranzi- 
(Paskaita dalinai bus atspausdinta toperLietuvosteritorijąįteisinimas.Nors’ 
A4.P.“) Po paskaitos vyko gyvos disku- sutartiesprojektuose kalbama apie tran.

Tatnu-t augumą nepntare, ^0^ šalims, tikrovėje
kad ALB butų formaliai vadinama „ne- . .. , , D •• , ■ • • >.. . „ 'tranzitu naudotųsi Rusijos kariniai aa-

„„ , . ... , „ , , 'liniai. Turint omenyje Rusijoje atgy-
TS skyriaus pirmininkas dr. Vytautas....................... ;.,_ . , ... . ..... lancias imperines nuotaikas, musų many-

Domela susmilkusiems primine, kad , . . . .. T. , ... ... . . ... . . . . mukanmotranzitoperLietuvąiteisini-
Lietuvoje vyksta astrus ginčai del Rusi- , . . r.. į, ,. , .’ . . ., ?/, . „ , mas sukuria grėsmė Lietuvos Respub-
jos karinio tranzito per Lietuvos tento-' •«....... . , . . . .likos saugumui.
nją Įteisinimo, į kunuos jau reaguoja 
Amerikos lietuviškoji išeivija. Padėties

J1.P." inf.

I A’'„O ALB KRAŠTO VALDYBOS
INFORMACIJA

j ARMONIKOS ansamblis Australijoje
i • Šių metų pabaigoje į Australiją atvyksta ARMONIKOS ansamblis. Apie AR- 
I MONIKĄ esame visi girdėję ir dažnai girdime jos įrašytas dainas per mūsų radijo 

valandėles. ARMONIKA Lietuvoje yra vienas iš populiariausių ansamblių.
ARMONIKOS ansamblį sudaro 11 asmenų; trys moterys ir astuoni vyrai. Jie 

Australijon atvyktų gruodžio 15- 16d.; priklausys nuo vizų ir kelionės bilietų gavimo, 
per gana trumpą laiką.

Jei viskas vyks, kaip planuota ir pavyks ARMONIKAI gauti vizas ir lėktuvo bilie
tus laiku, tai jų maršrutas bus sekantis: atvyktų į Sydnėjų prieš gruodžio 15d., 
pirmąjį koncertą turėtume Canberroje gruodžio 16. Armonikai atvykus gruodžio 
16d.,CanberroskoncertotektųatsisakytiirpirmasiskoncertastadaįvyktųSydnėjuje.

ARMONIKOS numatyti koncertai:
Gruodžio 16d. - Canberroje (jei atvyks 15)
Gruodžio 17d. - Sydnėjuje, Lietuvių Klube, 14.30 vai.
Gruodžio 18d. - Melbourne, Lietuvių Namuose, 14.00 vai.
Sausio 2d. - Adelaidėje, St. Peters Town Hall, 14.00 vai.

ARMONIKA pasirodys ir Lietuvių dienų metu.
ARMONIKOS administracinė vadovė Pranė Šlutienė. ARMONIKOS muzikinis 

vadovas Stasys Liupkevičius. Nariai: Nijolė Vaičiulienė, Vida Valuckienė, Jonas 
Ališauskas, Giedrius Butautas, Arvydas Ilginis, Antanas Jonušas, Ramutis 
Kasperiūnas, Alfredas Klimas, Algimantas Klimka.

Kadangi ARMONIKOS ansamblis atvyksta savo lėšomis, todėl pageidauja, kad 
Australijos lietuviai priimtų ir apgyvendintų juos savo namuose.

ARMONIKOS bilietų kainos: $12.00'.
ALB Krašto Valdyba

LIETUVIAI PERIII'O FESIIV AIA JE

Dr. Gintaras Kantvilas, Hobarto 1 
Herbariumo vyr. kuratorius. Į

žmones, besidominčius šia neįprasta sri- j 
timi. 1

Herbariumai yra prie kiekvieno imi- t 
versiteto ar gamtos muziejaus, tačiau ne l 
visur jiems vadovauja lichenologai.

Žinia, jog Tasmanijos herbarijaus ku- I 
rotoriumi tapo kerpių žinovas, sudomi- [ 
no Britų muziejųir šis Gintarui Kantvilui I 
paskyrėspecialiąstipendiją(fellowship), j
kad jis galėtų atvykti į Londoną ir čia i Sekančiais metais kovo mėnesį Perth'e įvykstančiame festivalyje yra pakviesti 
palyginamuoju metodu patyrinėti , <jaiyVauti įr menininkai iš Lietuvos. Lietuvius pakvietė festivalio rengėjai, jie ir 
europietiškąsias kerpes. Jis ten ir dar- l apmoka visas jų ke]ionės išlaidas.
buojasi jau ketvirtas mėnuo. ( Iš Lietuvos atvyksta Lietuvos valstybinis’> akademinis dramos teatras, Vilniaus

Pakeliui į Angliją Gintaras aplankė l iunjversiteto ansamblis ir dail. Stasio Eidrigevičiaus retrospektyvinė paroda.
savo krikštatėvį Vytautą Plūką Santa ( Teatras atsiveža režisieriaus Oskaro Koršunovo pastatymą „Ten būti čia“ anglų 
Monikoje (JAV), susipažino su Vakari- j Laiba (There to be Here), bet lietuviams vaidintų lietuvių kalba.
nio Amerikos pakraščio gamta ir, aišku, , Vilniaus universiteto ansamblis, vadovaujamas Aleksandravičiaus ir Vyšniausko, 
kerpėm, skaitė pranešimą pasaulio j dvį programas: folklorinę ir džiazo.
botanikų konferencijoje Vankuveryje , Dailininko Stasio Eidrigevičiaus meno paroda: grafikos, tapybos, instaliacijos 
(Kanada). Londone jau spėjo atnaujinti • darbai ir kaukės. ..................
ryšius su Vienos, Graz’o, Miuncheno ir Lietuvos valstybinio akademinio dramos teatro komercijos direktorius V. Jurgutis' 
Beireuth'o. universitetų mokslininkais. Lyra pareiškęs norą, po Perth'o festivalio Oskaro Koršunovo pastatymą parodyti ir 
Ypač įdomus ir malonus buvo susitiki- , Australijos lietuviams, Į Perth'ą trupė atvyksta kovo 5d., išvyks 12d., jei 
mas su čekų mokslininku dr. A Vėzdą, Į 'neužsiangažuos aplankyti didesnių lietuvių telkinių. ALB Krašto valdyba apie šį 
kuris yra buvęs Tasmanijoje ir drauge , Lietuvos menininkų apsilankymą Australijoje painformavo Adelaidės, Melboumo 
su Gintaru čia tyrinėjęs kerpes bei jas Į- į- Sydnėjaus apylinkių valdybas, užklausdama, ar jos yra susidomėjusios šių 
aprašęs. , menininkų apsilankymų jų apylinkėse.

Hobarto lietuvių bendruomenė, l 
neturėdama daug kuo pasigirti,'1 
džiaugiasi mokslininku iš savo tarpo, 
gana plačiai žinomu pasaulyje ir net 
savo tėvynėje Lietuvoje. Pasirodo, ir Vil
niaus universitete yra panašių „ker- 
pininkų“, tad gal ir jiems bendravimas 
su lietuviu iš Tasmanijos bus naudin
gas. Na.

ALB Krašto Valdyba

AUKOS „MtSŲ PASTOGEI“

Dėkojame už aukas.

A. Sabrinskas Vic. $ 15
ALukšytė-Meiliūnienė NSW $ 15
D. Vildovas Vic. $ 25
A ir O. Kapočiai NSW $ 15
S. Dabkus NSW $ 15
J. Gervinąs NSW $ 15
C. Protienė NSW $ 5
I. Jonaitis NSW $ 10
E. Mensonas NSW $ 10
J. Karpavičius NSW $ 15
Ingrida ir Vytas
Fedaravičiai Vilnius $100

CANBERROS BENDRUOMENĖJE
Canberros apylinkės visuotinis narių 

susirinkimas įvyko Lietuvių klube sek
madienį, spalio 30d. Susirinkimui 
pirmininkavo dr. Antanas Stepanas ir 
sekretoriavo dr. Kezys Kemežys.

Išklausęs Apylinkės valdybos pirmi
ninkės Jūratės Grigonytės pranešimo, 
susirinkimas padėkojo p-lei Grigonytei 
už įdėtą darbą. Kontrolės komisijos 
pranešimą perskaitė Liudvikas Budzi- 
nauskas. Sekė Canberros lietuvių 
bendruomenės inkorporavimo klausi
mas; Viktoras Martišius pristatė inkor
poracijos projektą ir po diskusijų susir
inkę nariai nutarė siekti Bendruomenės 
inkorporavimo Australijos sostinės teri
torijos rėmuose.

Buvoišsirinkta penkių narių apylinkės 
valdyba, kuri pareigomis pasiskirstė 
sekančiai:

Rasa Mauragienė - pirmininkė -
28 Moodie Street, FARRER, ACT-2607 

(tel. 289-2447);
Jūratė Grigonytė - vicepirmininkė - 
PO Box 240, WODEN, ACT-2606 (tel.

281-6184);
Jonas Mockūnas - sekretorius -
14 Must Circuit, CALWELL, ACT- 

2905 (tel. 271-7042 darbe);
Liudvikas Budzinauskas - kasininkas . ... ------------
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-41A Grimshaw Street, RICHARDSON, 
ACT-2905 (tel. 292-7042);

Feliksas Borumas-narys kultūriniams 
reikalams

10 Towns Crescent, TURNER, ACT- 
2601 (tel. 248-5186).

Atstovais į ALB krašto valdybos 
suvažiavimą išrinkti dr. Antanas Ste- 

. panas ir p-lė Jūratė Grigonytė.
J. Morkūnas

fied. ■
SKELBKITĖS 
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SUSITIKIMŲ MENUO GEELONGE
Jubiliejinis susirinkimas

Geelong'o Lietuvių sąjungos klubo 25- 
tasis narių susirinkimas įvyko š.m. spa
lio 23d. Lietuvių namuose, jį atidarė 
pirm. J. Gailius atsistojimo minute 
pagerbiant visus mirusius per 25-kis 
metus narius. Susirinkimui pirmininka
vo V. Bindokas, sekretoriavo Irta Valod- 

Geelongo Lietuvių s-gos klubo valdyba 1993-1994. Iš kairės sėdi: 
vicepirmininkės moterų reikalams Irmgarda Gailiuvienė ir Marija Mani- 
kauskienė, sekr. ir parengimams programų organizatorė Birutė Gailiutė- 
Liebich. Viršuje: kasininkas - V. Mačiulis., pirm. J. Gailius ir vicepirm. - J. 
Medelis. _________________
kienė. Sąjungos veiklą per 25-kis metu. 
trumpai apibūdino pirm. J. Gailius, 
paaiškindamas, kad platesnis 25-mečio 
aprašymas pasirodys mūsų savaitraš
čiuose.

Kasos apyskaitą pateikė kasininkas 
V. Mačiulis. Metinės pajamos buvusios, 
geriausios per 25-kiš metus - tai 'a.a.' 
Juozo Rapkausko ir Alg. Karpavičiaus 
palikimų nuopelnas. Revizijos aktą per
skaitė V. Bindokas.

Patvirtinus veiklą ir metinę apyskai
tą, susirinkimo pirm, pakvietė seną val
dybą, kurią sudarė pirm. J. Gailius, vice
pirm. J. Medelis, vicepirm. moterų reika
lams L Gailiuvienė, sekr.Birutė Liebich 
ir kasininkas V. Mačiulis, pasilikti dar ir 
sekantiems metams. Visiems sutikus ir 
susirinkimui pritarus jie ir perrinkti į 
valdybą sekančiaikadencijai, prirenkant 
į valdybą du naujus kandidatus - V. 
Paškevičių ir V. Cerakavičių.

Irta Valodkienė, prieš pora dienų 
grįžusi iš Lietuvos, papasakojo apie Gee
longo lietuvių pastatytą kryžių Kryžių 
kalne ir pakvietė visus prie jo prisidėti. 
Šatrijos Tuntininkas V. MAČIULIS 
paaiškino apie Skautų strovyklą Ade
laidėje, kuri vyks po Naujų Metų ir prašė 
paremti vykstančius skautukus. Susir
inkimo pirm. V. Bindokas padėkojęs už 
darnų susiklausymą ir darbą, susi
rinkimą uždarė pakviesdamas sugiedoti 
Lietuvos Himną.

Po susirinkimo dalyviai pakviesti prie 
vaišių stalo, atžymėti S-gos 25 metų 

jubiliejų. Stalą paruošė I. Gailiuvienė. A. 
Volodkienė, M. Manikauskienė, talki
ninkaujant ir kitoms narėms.

Prie vaišių stalo pirm. J. Gailius per
skaitė „Lettergram“ iš L. ir S. Bungardų 
atostogaujančiųCanberroje. Pakelti stik
lai už sidabrinį jubiliejų, Inngardos 
Gailiuvienės gimtadienį ir Irtos Valod
kienės po keturių mėnesių atostogų 
sugrįžtuves.

Popietė praslinko geroje nuotaikoje,

"Mūsų Pastogė" Nr.46 1994.11.21 

klausantis Irtos Valodkienės įspūdžių iš 
Lietuvos.

AIR Gwlongo apylinkės 
susirinkimas

Spalio 30d. Geelongo Lietuvių namuo
se įvyko metinis bendruomenės susi
rinkimas, kurį atidarė pirm. O. Schrė- 

deris, pakviesdamas susikaupimo 
minute pagerbti mirusius bendruomenės 
narius.

Susirinkimui pakvietė pirmininkauti 
V. Bindoką ir sekretoriauti Irtą Valod- 
kienę.

Po trumpų diskusijų prieita išvada 
pravesti susirinkimą pagal paskelbtą' 
darbotvarkę. Išsamų valdybos prane
šimą padarė pirm. O. Schrėderis, o kasi
ninkas A. Obeliūnas patiekė raštišką 
apyskaitą.

Revizijos aktą perskaitė A. Obeliūnas, 
kur daviniai atitiko kasininko pra
nešimą, taip pat perskaitė kitų organi
zacijų patikrinimo aktus, iš kurių buvo 
galima susidaryti vaizdą, kad ne visi 
veda knygas tvarkingai.

Organizacįjų pranešimus padarė: J. 
Gailius, I. Skerytė-Lascombe ir R. Ske- 
rienė. Labai platų ir išsamų pranešimą 
apie lietuvių bendruomenės turto įteisi
nimą padarė buvęs geelongiškis Algis 
Šimkus.

Užkliuvome su naujos valdybos rinki
mais, kuri čia renkama iš 9-nių narių ir 
2 kandidatų. Po pertraukos prieita iš
vada, kad prezidiumas sušauks kaip 
galima greičiau kitą susirinkimą, o Lie
tuvių namų reikalus iki sekančio susi
rinkimo sutiko tvarkyti A. Obeliūnas.

Atstovais į krašto Tarybos suvažia
vimą paskirti J. Gailius, Irta Valodkienė 
ir O. Schrėderis.

Susirinkimas praėjo darbingoje nuo
taikoje, daug kalbėta dėl Geelongo 
bendruomenės turto įteisinimo bei nu
matytų sunkumų ir perregistravimo 
išlaidų, nes dabartinis „TRUST COM
PANY OF AUSTRALIA LIMITED“ atsi
sakė būti patikėtiniu.

Susirinkimo pirm. V. Bindokas padė
kojo buvusiai valdybai už ilgametį darbą 
prieLietuvių namų ir pakvietė susisi- 
rinkusius užbaigti susirinkimą Tautos 
Himnu.

sl.4 _________________________

Rinkosi „Vyčio“ klubas
Geelongo Lietuvių sporto klubo „Vytis 

narių metinis susirinkimas įvyko spalio 
16d. Lietuvių namuose.

Susirinkimą atidarė „Vyčio“ klubo 
pirm. Liucija Volodkaitė-Koszela ir pa
kvietė pirmininkauti V. Bindoką, o sekr. 
J. Gailių.
.Metinės veiklos pranešimą padarė 
pirm. L. Koszela, kasos metinę apyskai
tą-kasininkas L. Bungarda, o Revizijos 
Komisijos aktą perskaitė A. Obeliūnas.

Iš pranešimų paaiškėję, kad valdybą 
metinę veiklą atlikę gerai, ji patvirtinta.

MELBOURNO KAIALIKU MOTERŲ
KULTŪRINĖ POPIETĖ

Melbourne katalikių moterų d-jos po
pietė įvyko sekmadienį, spalio 23d., Lie
tuvių namų Jubiliejinėje salėje; turėjome 
malonų pabendravimą, bet liūdną atsis
veikinimą su svečiu iš Lietuvos kun.E. 
Bartuliu. Popietę atidarė M.K.M.D-jos- 
pirmininkė p. H. Statkuvienė. Ji pain
formavo apie d-jos atliktus darbus metų 
bėgyje, informavo apie piniginę atskai
tomybę dėl likusių pinigų po talpintuvo 
išsiuntimo į Lietuvą. Labdaros tikslams 
buvo išleista $3 200.

Pirmininkė pristatė kun. E. Bartulį, 
paminklinės Prisikėlimo bažnyčios 
atkūrimo direktorių, primindama, kad 
D-ja su juo bendrauj a jau nuo 1987 metų. 
Kun. Bartulio nenuilstamas religinis 
darbas savo parapijiečių, ypač jaunimo, 
tarpe gerai žinomas. Sąlygos tais laikais 
buvo labai sunkios ir d-ja retkarčiais jį 
prisimindavo materialine parama. Lan
kiusios Lietuvą d-jos narės susipažino 
su kun. Bartuliui asmeniškai: jis tapo 
labai artimas ir, pagal pirmininkės 
žodžius, d-jos „adoptuotas“.

Kun. Bartulis nuoširdžiai padėkojo už 
suteiktą galimybę aplankyti lietuvių tel
kinius įvairiuose miestuose, pravesti 
rekolekcijas ir arčiau susipažinti su tau
tiečių gyvenimu Australijoje. Kun. Bar
tulio laukia didžiuliai darbai atkuriant 
nuniokotą Prisikėlimo bažnyčią. Pir
mieji, svarbiausi žingsniai, tai sutvarky
ti bažnyčią tiek, kad būtų įmanoma ten 
laikyti pamaldas. Maža, medinė senoji 
Prisikėlimo bažnyčia nesutalpina pamal
doms susirinkusių, vasaros metu žmonės 
tiesiog alpsta nuo susigrūdimo. Parapija 
didžiulė, apie 100 000 asmenų. Dėka 
dosnių Australijos lietuvių, (Melb. au
kos daugiau kaip $20000) darbai gerokai 
pažengs pirmyn.

Svečias džiaugėsi M.KM. d-jos lab
daros darbais ir parodyta meile artimui. 
Lietuvoje yra daug negerovių šiuo metu,

Sydnėjaus klubo bibliotekoje
Vincas Danta , išdirbęs už „riešutus“ 

Sydnėjaus lietuvių bibliotekoje iždi
ninku daugiau kaip penkiolika metų, 
visų mūsų apgailestavimui, pasitraukė 
iš einamų pareigų, jas perduodamas 
Pranui Andriukaičiui.

Bendradarbis Vincas buvo tvirtas, 
įžvalgus iždininkas, pasigėrėtinai su
tvarkęs bibliotekos piniginius reikalus 
bei įvedęs atskaitomybę, kas ir įgalino 
biblioteką suteikti metų bėgyje dau
giau kaip $8000 paramos atsikuriančiai 

Lietuvai įvairiais atvejais.
Be savo tiesioginių iždininko pareigų, 

būdamas darbštus, sumanus ir nagin-- 

vienbalsiai. Pirmininkė paaiškino appie 
artėjančią sporto šventę Geelonge 19995 
metų pabaigoje ir kad dalis patalpų jąau 
yra užsakyta.

Praeitų metų susirinkimo protokaolą 
perskaitė Jūratė Vitkūnaitė-Reilly.

Į naują valdybą išrinkti: A. Mačiulyytė- 
Brown, L. Bungarda, A. Wiasak, L. Wo- 
lodkaitė-Koszela ir T. Bindokas, kanddi- 
datu liko Mick Watck. Keturi valdytuos 
nariai j au užaugę Australijoje, tai gražias 
pažymys, kad jaunimas perima „Vyčžio“ 
klubo tęstinumą.

Juoxas Gailius

bet reikia nepamiršti ir dorų, darbščių 
žmonių, dirbančių labdaros organizaci
jose kaip „Caritas“, Maltos ordinas ir 
kitur. Kun. Bartulis prašė atleisti tiems, 
kurie neparodo dėkingumo už siuntas ir 
kitokią pagalbą, jo žodžiais: „Dievas visa 
mato ir amžinybės kompiuteriai viską 
užfiksuoja“.

Kun. Bartulis aplankė keletą tautiečių 
ligoninėse, prisimindamas, kokie sunkūs 
jam buvo 3 mėnesiai Kauno ligoninėj 
gulint ant nugaros, po avarijos. Ji sakė, 
kad kiekvienas medikas turėtų pats 
pabūti ligoniu, kad suprastų, kiek reikia 
parodyti kantrybės ir meilės ligoniui. 
Manau, kad mes visi pritariame tai jo 
minčiai.

Svečias mielai atsakė į dalyvių klau
simus. Pirmasis - kodėl su mumis, 
užsienio lietuviais, elgiamasi taip skir
tingai? Pav., net viešbučių kainos yra 
labai skirtingos. Juk mes visi Lietuvos 
vaikai. Kun. Bartulis patarė rašyti 
laišką prezidentui su daugeliu parašų ir 
prašyti, kad jis atkreiptų dėmesį į šią 
neteisybę. Kiti klausimai apie pavasa
rininkų ir angelaičių organizacijas irgi 
buvo išsamiai atsakyti.

Kun. Bartulis dėkojo visiems už globą 
Melbourne, ypač kun. dr. Daukniui 
už rūpestį ir niekad neprarastą viltį, kad 
Lietuva bus laisva.

Baigdamas palinkėjo Dievo palaimos, 
dvasinių jėgų stiprumo ir meilės visiems 
broliams ir sesėms.

Gyvenimas, tai susitikimai ir atsisvei
kinimai... Gaila buvo skirtis su mielu, 
draugišku kun. Eugenijum. Jis mus su
stiprino dvasiškai rekolekcijomis, įdo
miais pamokslais ir suteikė galimybę 
prisidėti prie Prisikėlimo bažnyčios 
atkūrimo. Linkime jam stiprybės ir vi
sokeriopos sėkmės, tikėdami, kad ir vėl 
susitiksime Lietuvoje, o gal ir dar kartą 
„kengūrų žemėje“. Dalyvė

gas, Vincas padarė ir sustatė bibliote
kos lentynas, knygų spintas, įrengė ar
chyvui reikalingas patalpas, išnaudo
damas kiekvieną nuošalų kampą.

Apgailestaudami išleidžiame mielą 
Vincą į „atsargą“ po penkiolikos metų 
darbo, be „auksinio“ rankos paspaudi
mo, be tūkstančių dolerių ateičiai ir 
senatvei, linkėdami malonių, ilgiausių 
atostogų, tardami Juk viskas... vardan 
tos... Lietuvos...“

Ačiū tau, Vincai.
Sydnėjaus lietuvių bibliotekos 

personalas
Nukelta į iš 6 ps;I.
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MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIUI 45

Dainos Sambūris 1970 m.

APIE DAINOS SAMBŪRI
Kęstutis Lynikas

Šiais, Pasaulio Lietuvių Dainų Šventės 
- 1994 - metais Melbourne Dainos 
Sambūris švenčia savo 45 metų gimtad
ieni- Pradžioje choro branduolį sudarė 
apie šešiolika buvusio Čiurlionio ansamb
lio dalyvių, savo laikina pastoge pasirin
kusių Australiją. Prie čiurlioniečių pri
sijungė dar kelionėje per vandenyną į 
Australiją suburtas dainininkų būrelis. 
Savaitgaliais jis pradėjo rinktis prie 
bažnyčios lietuviškoms giesmėms, o 
vakarais privačiuose namuose visų pa
miltai lietuviškai dainai. Pirmąsias dai
nas pravesdavo savo mostais Petras 
Morkūnas, vėliau diriguoti pasiryžo 
tiurlionietis Juozas Petrašiūnas. Atvy
kus į Melboumą Albertui Celnai, paga
liau susiformavo jimtas lietuviškas cho
ras, pradžioje pasivadinęs „Aidu“. Vis 
lėl to, prisimindamas rimtus chorų 
irimtakūnus Lietuvoje ir Vokietijos DP 
stovyklose, Melboumo lietuvių choras iš 
karto nedrįso vadintis tikru choru, todėl 
radinosi tiktai dainos sambūriu. Taip ir 
saliko Melbourne Dainos Sambūrio 
vardas, kurio pradžia buvo 1949 metai. 
Pirmas visiškai gerai pavykęs koncertas 
buvo 1950 metų spalio mėnesio 13 d.
Su dirigentu Albertu Čelna Dainos. 

Sambūris kaip stiprus meninis viene- 
as, džiugino ne tiktai lietuvius, bet ir 
■ustralų visuomenę bei kitų tautybių 

Sambūris Amerikoje - Clevelande. Dirigentė D. Levickienė,

imigrantus įvairiomis, skaitlingomis, 
progomis, kur buvo dažnai kviečiamas. 
Taip choras atliko daug viešų koncertų, 
dalyvaudamas minėjimuose ir tautinėse 
šventėse, o vėliau pabaltiečių bei tarp
tautiniuose koncertuose. Sambūriui 
talkino gražus talentų būrelis, k.a., 
pranešėjos Alena Karazijienė, Jadzė 
Liutkutė, Dalia Antanaitienė, pianistai 
- jaunosios Danutė Jokubauskaitė-Le- 
vickienė. Zita ir Birutė Prašmutaitės ir 
Petras Čelna, solistai, -tės Magdutė Ži- 
linskaitė-Aukštikalnienė, Birutė Tamo
šiūnienė, Jurgis Rūbas, Elena Čypienė, 
vėliau Virginija Bruožytė ir Birutė Šau- 
lytė-Kymantienė. Nors pradžioje chorą 
administravo tik vienas dainos entuzias
tas Leonas Baltrūnas, greitai teko sufor-- 
muoti komitetą, nes veiklos barai pasi
darė platesni. Ilgiausiai Dainos Sam
būriui pirmininkavo Kęstutis Lynikas, 
Bronė Staugaitienė ir Vladas Bosikis.

Melboumo Dainos Sambūris visuo
met pasižymėdavo Australijos lietuvių 
dienose, kur išpildydavo sudėtingus 
kūrinius su dirigentu Albertu Čelna 
priekyje. Jam išėjus į „atsargą“, savo 
jaunatviškos drąsos ir pasitikėjimo ve
dama, energinga dirigentė i Danutė Le
vickienė paruošdavo ir pristatydavo 
sudėtingas kantatas ir naujus išeivijos 
kompozitorių kūrinius, k.a., Alenos

1993-1994m. Dainos Sambūrio Komitetas. Stovi iš kairės - M. Sodaitienė, 
V. Lazauskas, R. Umbražiūnienė; sėdi - B. Prašmutaitė, D. Lynikienė.

Karazijienės sugalvotą lietuvišką bei buvusiam administratoriui Leonui 
„Faustą“, Broniaus Budrumo „Tu Vii- Baltrūnui. Jau ketvirtus metus Dainos
niųj pasilik, Valdove“, „Jūratę ir Kastytį“ 
ir daugiau. Tuomet Dainos Sambūrio, 
principas buvo ir visiems laikams liko: 
visus koncertus, nors ir labai sudėtingus,
reikia atlikti be gaidų rankose. Tai dažnai 
nustebindavo kitus chorus ir jie tą idėją 
taikydavo ir sau. Danai Levickienei va
dovaujant, Dainos Sambūris pradėjo 
kurti „neįmanomus“ planus ir taip iške
liavo „į pasaulį“, dalyvaudamas Dainų 
Šventėje Toronto, Kanadoje, 1978metais. 
Tenjie turėjo savo atskirą koncertą ir ta 
pačia proga gastroliavo Hamiltone, Ka
nadoje. Amerikoje Dainos Sambūris su
ruošė koncertus su dideliu pasisekimu, 
nors ir nepilname sąstate, Los Angeles, 
Clevelande ir Čikagoje. Netrukus po šios 
didelės istorinės kelionės Dainos Sam
būris aplankė gausingesnes lietuvių kolo
nijas Australijoje: Geelongą, Hobartą, 
Perthą, Canberrą, Sydney ir Brisbanę.
Iš didelio skaičiaus Sambūryje dalyva

vusių choristų dabartiniame sąstate 
pasiliko tiktai du originalieji dainininkai, 
kurie steigė pirmąjį chorą: Vincas La
zauskas ir Petras Morkūnas, už jų 
ištvermę ir indėlį į ilgą ir garbingą Dainos
Sambūrio istoriją jie šiais sukaktuvi- | 
niais metais buvo padaryti Garbės na-, Į 
riais, anksčiau tas vardas buvo suteik
tas daug nusipelniusiems dirigentams 
Albertui Čelnai ir Danutei Levickienei

Sambūriui vadovauja ir diriguoja Birutė 
Prašmutaitė, jai pagelbsti chormeiste- 
riai/pianistai Zita Prašmutaitė h- Petras 
Čelna. Jų vedami 27 Dainos Sambūrio
choristai su entuziazmu ir pasisekimu 
dalyvavo IV Pasaulio Lietuvių Dainų 
Šventėje Lietuvoje šių metų liepos 
mėnesio pradžioje.

*

Sekančiuose „MP‘ numeriuose tilps 
pasikalbėj imai su Dainos Sambūrio cho
ristais.
i---------------------------------------------------- -
| * * * |

Dainuok, širdie, tėvynės dainą
Ir kai šviesu, ir kai sutemę, -j Iš amžių glūdumos ji eina
Ir amžiams puošia mūsų žemę.

I Daina ramino, slaugė, guodė,I Kai buvo liūdna, kai skaudėjo,I Dangun iškėlus laisvės žodį,
Daina kaip vėliava plazdėjo.

Daina - tautos gyvybės balsas, 
Daina - jos džiaugsmo, laimės lūpos, I
Ir atlaidų šaltiniai skalsūs,
Tautai nelaimėse suklupus.

B. Brazdžionis I
j----------------------------------------- ----------------------J
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^SPORTAS
V-JŲ PASAULIO SPORTO ŽAIDYNIŲ LIETUVOJE J 

TAISYKLĖS - NUOSTATAI

■■PĖDSEKYS

Lietuviai - viena iš tautų, kuri myli, 
gerbia ir vertina savo senolių kraštą, jo 
papročius ir istoriją.

Sportas -kilni ir graži priemonė, pade-, 
danti įkūnyti mūsų norus susitikti, rung
tyniauti ir bendrauti.

1938 metais Kaune buvo surengta 
Pasaulio lietuvių tautinė olimpiada, gi 
1978 m. Toronte (Kanadoje) įvyko I-sios 
Pas. Liet. Sp. žaidynės, skirtos Lietuvos 
Nepriklausomybės 60-čiui ir I-sios L. T. 
Olimpiados 40-mečiui paminėti. Vėliau 
1984m. Il-sios žaidynės vyko Čikagoje, 
III-sios 1988m. Adelaidėje ir 1991m. IV- 
sios Lietuvoje. V-sios žaidynės Lietuvoje 
vyks 1995m. liepos 30d. - rugpjūčio 5 d. 
Šios žaidynės vyks Lietuvos Respublikos 
miestų ir rajonų sporto bazėse. Iškilmin
gas žaidynių atidarymas įvyks liepos 
30d. Vilniuje, uždarymas - rugpiūčio 5d. 
Kaune.

Šias žaidynes ruošia Lietuvos Respub
likos Vyriausybės patvirtintas Organi
zacinis komitetas, jam padeda Kūno1 
Kultūros ir Sporto komitetas, Liet. Taut. 
Olimpinis komitetas. ŠALFASS, ALFAS 
ir kitos sporto organizacijos bei rėmėjai.

Individualinės ir komandinės varžybos 
vykdomos pagal tarptautines taisykles 
ir parengtus varžybų nuostatus.

Žaidynių Organizacinis komitetas 
visiems oficialiems žaidynių dalyviams, 
komandų nariams, vadovams, trene-. 
riams, gydytojams ir kitam pagalbiniam 
personalui įteikia žaidynių atminimo 
medalius. Individualūs ir komandiniai 
varžybų nugalėtojai, kiekvienas as-; 
meniškai, apdovanojami žaidynių auk
so medaliais ir prizais, prizininkai - 
atitinkamos spalvos medaliais.

Užsienio lietuvių sporto vadovybės 
(Australijoj ALFAS), norinčios dalyvau
ti V-se sp. žaidynėse, iki 1995m. kovo 
31d. pateikia Organizaciniam komitetui 
preliminarines vardines paraiškas, ko
mandų ir individualių, ir kiekvieno da
lyvio 3x4cm dydžio fotonuotrauką, žai
dynių akreditacinei kortelei gauti. Galu
tinė visų žaidėjų vardinė paraiška turi 
būti pateikta iki 1995 gegužės 31d.

Iškilmingame atidaryme Vilniuje turi 
dalyvauti visi žaidynių dalyviai savo 
paradinėse ar išeiginėse uniformose.

Organizacinis komitetas apmoka vi-' 
sas oficialiųjų užsienio delegacijų maiti- • 
nirno ir nakvynės išlaidas 2 dienas prieš 
varžybas, jų metu ir 2 dienas po jų.

Dalyvių aprūpinimą transportu orga
nizuoja miestų, rajonų sporto organiza-| 
cijos, federacijos ir sąjungos.

Sporto šakų nuostatai I 
Čia duodama tik tos sporto šakos, ku

riose numatoma Australijos lietuviui 
sportininkų dalyvavimas.

Bilijardas bus žaidžiamas liepos 30d.
- rupiūčio 3d. Vilniaus „Gintaro“ 

viešbučio bilijardinėje. Šalies dalyvių 
skaičius (moterų ir vyrų) bei jų amžius 
yra neribojamas. Žaidžiama amerikie
tiškoji partija ir žaidimas vyks ant bili
jardo stalų, kurie yra gaminami Lietu-: 
voje, tai 36x18 metrų dydžio stalai su 6 
kišenėmis, kurios yra daug siauresnės 
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už “Snooker“ ar “Pool“ bilijardo stalų 
(4mm platesnės už rutulį). Žaidžiama su 
16 rutuliukų ir smūgiuoti galima bet 
kuriuo rutuliuku. Pradžioje statoma 15 
rutuliukų į piramidę, neatsižvelgiant į 
numeraciją. Po pirmojo smūgio galima 
žaisti bet kuriuo rutuliu į bet kokį kitą, 
įmušti į kišenę savo rutulį nuo kito rutu
lio ar rutulių. Užsakinėti ir pasakyti, 
kur žaidžiama, nereikia. Nugali tas 
žaidėjas, kuris pirmas įmuša 8 rutulius. 
Smulkesnėse taisyklėse yra nurodyta 
baudos ir kitos smulkesnės taisyklės.

Kėgliai (10 Pin Bowling) varžybos 
vykdomos pagal tarptautines žaidimo 
taisykles. Dalyvių vyrų ir moterų amžius 
ir skaičius neribojamas.

Krepšinis bus vykdomas per visas 
varžybas. Žaidynės vyks vyrų ir moterų 
komandoms, be profesionalų, taip pat 
mišriose komandose (3 vyrai ir dvi 
merginos arba 4+1 santykiu), jaunių 
komandose ir 3x3 žaidžiant prie vieno 
krepšio. Šių varžybų taisyklės yra 
parengtos Prancūzijos krepšinio federa
cijos irpriimtos visur Europoj. Komandą 
sudaro 5 žaidėjai: 3 aikštėje ir 2 at
sarginiai. Žaidžiama du kėlinius po 8 
minutes arba iki surenkama 31 taškas, 
skaičiuojant už taiklų metimą 2 taškus, 
už baudą 1 tašką. Žaidimas pradedamas 
ginču tiesiog prieš krepšį už 6.25m lini
jos (suaugusieji pradeda nuo vidurio lini
jos). Po įmetimo, komanda, kuri gynėsi 
pradėdama žaisti nuo 6.25m linijos. Ko
mandai surinkus 5 pražangas, kiekvie
na tolimesnė pražanga - taškas varžovo 
komandai, kai prasižengus metimo metu, 
metamos baudos. Vaikai baudas meta iš 
4m. atstumo ir šonuose stovi po 2 žaidėjus. 
Kitos taisyklės kaip ir tikrojo krepšįnio.

Lengvoji atletika vyks nuo liepos 
31d. iki rugpiūčio 1d. „Vingio“ parko 
stadione, Vilniuje.Taippatvyks bėgimas 
Trakai - Vilnius rugpiūčio 4d. Nuotoliai 
30km, 10km ir 5km.

Plaukimas vyks rugpiūčio 2-4d. Vil
niuje ir varžybos bus vykdomos kartu su 
Lietuvos čempionatu.

Sportinė žūklė-Meškeriojimas 
vyks rugpiūčio 2-3 d. Elektrėnuose. 
Varžybos vyks komandiniai (3 dalyviai) 
irindividualiai. Gaudoma vienameškere 
su vienu kabliuku ir meškerių skaičius 
neribojamas. Masalas natūralus.

Stalo tenisas vyks rugpiūčio 2-4d. 
„Bangos“ sporto komplekse Vilniuj. 
Varžybos vyks pagal amžių ir kiekvienoj 
grupėj po 16-ka žaidėjų, iš jų pusė iš 
užsienio. Visos varžybos vyks dviejų mi-
nusų sistema, išaiškinant visas vietas. 
Žaidžiama iki dviejų laimėtų partijų. 
Dvejetų varžybos vyks vieno minuso sis-, 
tema dviejose amžiaus grupėse.

• Tenisas vyks liepos 31d. - rugpjūčio 
4d. Kaune. Dalyviai bus pagal amžiaus 
grupes. Bus žaidžiama olimpine siste
ma, išaiškinant visas vietas, susitikimai 
rengiami iš 3-jų setų.

Tinklinis liepos 30d. - rugpiūčio 3d. 
Vilniuje. Komandos sudėtis iš 12 žaidėjų 
.ir 2-jų trenerių. Finalinėse varžybose 
dalyvauja 8 moterų ir 8 vyrų komandos. 
Žaidžiama iki 3-jų laimėtų setų. Už

LSS Garbės narė - prof. dr. M. 
Gimbutienė

Prof. dr. Mariją Gimbutienę, pernai 
švęsdama deimantinę veiklos sukaktį, 
savo garbės nare paskelbė Lietuvos 
Skautų s-ga. Mat jai teko būti skiltininke 
„Aušros“ mergaičių gimnazijoje Kaune. 
Velionei mirus, š.m. vasario 2d. Los An
geles mieste, LSS dabar įsteigė nuola
tinę jos vardo stipendiją skaučių vado
vėms lavinti. Stipendijos lėšoms telkti 
organizuojamas Prof. dr. M. Gimbutienės 
fondas. („TJL“)

Rajono vienetuose
* Spalio 27d. Melburne įvyko „Džiugo“ 
tunto vadijos posėdis, kurį pravedė nau
jasis tuntininkas, s. Povilas Kviecins- 
kas. Posėdyje dalyvavo ir LSS Australi
jos rajono vadas, s. Narcizas Ramanaus
kas. Tartasi dėl vienetų narių instruk
tavimo. Keletas brolių-sesiųbusnusiųsti 
į australų vadų kursus.

Tunto metinės iškylos į Yarra Bend 
nebus. Ji vyks gruodžio 3d. Lietuvių 
namuose.

Tunto skautų tėvų komitetą sudaro 
Algis Klimas, Jurgis Meiliūnas ir Gytis 
Tamašauskas.

* Melburno Skautininkų ramovės suei
ga įvyko Kensingtone, spalio 30d. Joje 
dalyvavo visi veiklieji skautininkai ir 
svečias, LR Garbės konsulas Kęstutis 
Lynikas. Sueigos metu skautininkės 
įžodį davė Onutė Prašmutienė. Skauti
ninkų ramovės vadovė - pirm. ps. Birutė 
Prašmutaitė, v.s. Danutė Lynikienė ir p. 
K Lynikas > pasidalino įspūdžiais iš 
Dainų Šventės Lietuvoje. Aptarus
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lilA. E. BARTULIO VIZITAS PERTH'E
Atkelta iš 4 psl.

‘ Kauno Prisikėlimo bažnyčios klebo
nas, kun, Eugenijus Bartulis į Perthą 
atvyko rugsėjo 26 d. Per savo buvimo 
laikotarpį jis spėjo susipažinti su vieti
niais lietuviais, sekmadienį atlaikė šv. 
mišias, pasakydamas tikintiems gražų 
pamokslą.

Kun. E. Bartulis pabendravo su tau
tiečiais ir WA Australijos Lietuvių s-gos 
metiniame narių susirinkime spalio 2 d. 
Po bendrų pietų kun. dr. A. Savickis 
pristatė susirinkusiems svečią; jis buvo 
atsivežęs videofilmą apie Prisikėlimo 
bažnyčios dabartinę padėtį- okupantų ji 
buvo paversta radijo „Bangos“ fabrikų. 
Matėme šio garbingo pastato laiko dantų 
sugraužtas plytas ir padarytą žalą. Daug 

laimėjimą 2 taškai, pralaimėjimas 1 ir' 
neatvykus 0.

Australijos sportininkams
Visiems klubams yra išsiuntinėtos 

anketos, kurias turi užpildyti važiuo
jantieji į žaidynes Lietuvoje. Ten buvo 
parašyta, kad reikia dviejų nuotraukų, 
bet tai dabar pakeista ir reikia tik vie
nos. Visi klubai prašomi registruoti 
norinčius važiuoti žaidėjus, kai indivi
dualūs žaidėjai, kur nėra sporto klubų, 
prašome registruotis ALFAS valdyboje.

ALFAS valdyba

ramovės einamąją veiklą, pagiedota Jlfl- 
giausių metų“ švenčiantiems savo gimtaa- 
dienius - kun. v.s. fil. dr. Pranui Dauk
niui, s. Narcizui Ramanauskui ir pss. 
Onutei Prašmutienei. Po tradicinės „Att- 
eina naktis“ sekė kavutė ir pokalbis skaut- 
tiškomis temomis. (P-D.])

* Sydnėjuje gyvenančių LSS Australii- 
jos rajono vadijos narių iniciatyva, lap> 
kričio 6d. Lietuvių namuose sušauktass 
Sydnėjaus skautų vadovų pasitarimais 
dėl skautiškos veiklos pagyvinimo. Da»- 
lyvavo 18 vadovų iš „Aušros“ tunto, Sydl- 
nėjaus ASS skyriaus ir Skautų Židinio?.

Pasitarimui pirmininkavo j.v.s. 
fil.Vytautas Vaitkus, sekretoriavo - v.ss. 
Jonas Zinkus. Buvo tartasi „Aušros“ tum- 
to veiklosyienetų regis tracijos ir kt. klausi
mais.

Posėdis užbaigtas tradicine „Ateinąs, 
naktis“ giesme.

* Sydnėjaus Akadminio Skautų S8ą- 
jūdžio (ASS) skyrius savo metinę sueiggą 
suruošė irgi lapkričio 6d. Lietuvių naa- 
muose, Bankstowne. Ps. fil. Gintai i 
Viliūnaitei toliau negalint eiti skyriauus 
pirmininkės pareigų, naująja vadove išš- 
sirinkta dr. Julija Bogušaitė-Bassil. Sky
riaus iždininke ir toliau liko dr. Vida 
Viliūnaitė, tą dieną net nedalyvavusi 
skyriaus sueigoje. Pasirodo, tą sekma
dienį ji dalyvavo dviračių maratome 
Sydnejus-Wollongongas, kurio metai 
uždirbo virš $5 000. Pinigai skirti „mull- 
tisclerosis“ ligonių rėmimui.

Skyrius padidėjo nauju nariu, į jį įsto
jus j.v.s. fil.Vytautui Vaitkui.

ILŽ.

lėšų ir darbo reikės įdėti jo atstatymui. 
Matėme kun. Bartulį stovintį ant 
bažnyčios stogo ir aiškinantį apie staty-'- 
bai reikalingų aukų rinkimą. Norima, 
kad visi lietuviai prisidėtų prie jos at» 
statymo.

Buvo perskaitytas kard. V. Sladl- 
kevičiaus laiškas, sveikinantis mus irr 
raginantis prisidėti prie šio kilnaus darę- 
bo auka ir malda.

Bendruomenės pirm. kun. A Savickas 
padėkojo svečiui už jo pastangas tęsiantt 
seniai pradėtą darbą irįteikė jam $1000), 
mūsų mažos bendruomenės dovaną:. 
Užbaigai sugiedotas Tautos Himnas.

***
Toliau, ten pat salėje, vyko Lietuvių 34 

gos metinis narių susirinkimas, kūrino 
metu tartasi einamaisiais s-gos reikalais:.
Susirinkimą pravedė S-gos valdyboss 
pirm. E. Stankevičius.

(„iinutčs“?)
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NUOMONĖS IR PASISAKYMAI
KARIUOMENĖS IR VISUOMENĖS 

SUARTĖJIMO DIENA

A. f A. PRANAS ŽUKAUSKAS
mirė rugsėjo 28 d. Šakiuose.

Už jo sielą kun. Povilas Martūzas atnašaus šv. Mišias, gruodžio
4 d., Lidcombės parapijos bažnyčioje

Krašto apsaugos ministerija 
paskelbė, kad atgaivina „tarpukario 
Lietuvos tradiciją - trečiąjį gegužės 
mėnesio sekmadienį švęsti kariu
omenės ir visuomenės suartėjimo 
dieną“.

Taigi be oficialios Kariuomenės 
šventės - lapkričio 23 - sios - 
turėsime kitą gražią ir labai 
prasmingą dieną.
Pažvelkime į tą šventės „pras

mingumą“. Žinoma, be paradų 
neapsėjo, žinoma, kur kitur kaip 
Vienybės aikštėje. Jau vien tik tas 
vardas „Vienybės aikštė“ primena 
sovietišką šabloną. Kaip ir buvo 
galima tikėtis, Kauno karininkų 
ramovėje įvyko atsargos karininkų
sąjungos (LAKS) susirinkimas,, 
kuriame A. Morkūnas, LAKS savo 
pranešime paminėjo, kad „reikėtų 
pagalvoti, kaip įtraukti į sąjungos 
veiklą atsargos karininkus soviet
mečiu baigusius aukštąsias mo
kyklas ir gavusius karininkų 
laipsnius, kaip panaudoti tą po
tencialą, kuris atnaujintų gretas“. 
E. Simanaitis („Tremtinys“ Nr. 11) 
(116) primena LAKS dalyviams:

„Pranešėjas pamiršo ar nelaikė 
būtinu paminėti, kad pirmiausiai 
reikia prisiminti ir deramai pa
gerbti Lietuvos kariuomenės ka
rininkus - partizanus. Daugelis iš 
jų - puskarininkių ir viršilų - buvo 
pakelti į karininkus, jų vadams 
žuvus kovose su okupantu. Jie 
užsitarnavo karininko laipsnį 
kaudamiesi su nuožmiu priešu, 
liedami savo kraują už Tėvynę, 
sumanumu, ryžtu ir drąsa. Ne
paisant to, kad nei Aukščiausioji 
Taryba, nei Seimas nesusiprato 
laisvės kovotojų pripažinti teisėtais 
Lietuvos kariuomenės kariais, 
LAKS turėtų ryžtingai atmesti 
sovietmečio partinius prietarus ir 
priimtiį savo gretas visus išlikusius
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partizanų karininkus“.
Toks netikėtas pareiškimas ma

ne ir daugelį iš mūsų daugiau negu 
nustebino. „Kardo“ (Nr.4,1993 m.) 
25 psl. matau sovietišką gen. majorą 
Praną Petronį, parašiusį „Didysis 
Tėvynės karas“, kuris 1941 m. 
birželio 23 d. 16 - sios divizijos 
sudėtyje grįžo į Rytus rusų im
perijos ginti, o 1944 m. grįžo į 
Lietuvą kaip papulkininkis, ir jau 
1958 m. buvo pakeltas artilerijos 
generolu majoru. Į kompartiją įstojo 
1943 m. Kiek dabar bėjo yra LAKS'e 
komisarų ir raudonarmiečių, kurie 
padėjo Lietuvos žmones tremti į 
Sibiro pragarą, aktyviai prisidėjo 
prie partizanų žudymo ir Juodojo 
Birželio 22 - 26 dienų kankinimų? 
Ar į tokius klausimus Lietuvos
politinių kalinių ir tremtinių 
sąj unga turi atsakymą? Ar išeivijoj e 
dar yra likusių Nepriklausomos 
Lietuvos karininkų, kurie norėtų 
būti LAKS nariais ir sėdėti šalia 
Petronių? Tik tada ši organizacija 
gali save vadinti Lietuvos atsargos 
karininkų sąjunga, kada visi jos 
nariai priimtų Lietuvos kario 
priesaiką ir (nors ir simbolišką) 
kardo priesaiką - BE REIKALO 
NEPAKELK, BE GARBĖS NENU
LEISK! Kitaip ši organizacij a neturi 
teisės save vadinti „Lietuvos 
atsargos karininkų sąjunga“, o tik 
eksraudonosios armijos karininkų 
sąjunga ir kaip svetimo krašto 
karinė organizacija neturėtų būti 
toleruojama Nepriklausomos Lie
tuvos kariuomenės elito - kari
ninkų, kurie, kaip ir kiekvienas 
lietuvis karys, savo lūpomis ištarė 
ir įrašė į savo širdis - Aš karys 
LIETUVOS RESPUBLIKOS GY
NĖJAS, PRISIEKIU IR PASIŽADU 
GINTI LIETUVĄ NUO IŠORINIŲ 
IR VIDINIŲ PRIEŠŲ, NESIGAI
LĖDAMAS SAVO TURTO NEI 
PAVOJAUS GYVYBEI. Partizanai 
to nepamiršo. Kodėl likę gyvi nori 
eiti į kompromisą ir prašytis būti 
priimtais į minėtą sąjungą? Kodėl?.. 
Kodėl?..• •••••••••••••«•••••
LIETUVOS SPAUDOS REIKALU

Šiuo informuoju, kad yra pats laikas 
pratęsti Lietuvos laikraščių prenume
ratą, jei jūs ją skaitote. Esu įgaliotas 
priimti sekančių laikraščių prenumera
tas Australijoje: „Gimtojo krašto“, 
“Lithuanian Weekly“ (anglų k.) ir „Ka
rio“ ir “Lithuania in the World“ (anglų k.) 
žurnalų. Jūsų asmeniški čekiai turi būti 
išrašyti tų laikraščių vardais. Čekius ar 
„Money orders“ siųsti: 83 Queen Str., 
Canley Heights, 2166. Tai padarydami 
sutaupysite bereikalingas persiuntimo 
išariąs į Lietuvą.

Intanas Kramilius

Nlori susirašinėti
Jaunas lietuvis pageidauja susirašinėti 

lietuvių ar anglų kalba su Australijos 

lietuviais, 18-25m. amžiaus.

Rašyti: Žanui Gridinui, KTP-21, Ulonų 

8a, Alytus - 4580. Lithuania.

Dar reikėtų paminėti Lietuvos 
NKVD dalinius, pasivadinusius 
Vidaus reikalų ministerijos kariuo
mene. (Jos tikslas yra gerai P. 
Simanaičio aprašytas 1994 m. 11 - 
me „Tremtinio“ numeryje.) Jos 
vadas yra gen. Arvydas Svetule- 
vičius, gim. 1951, SSSR VRM 
akademijos auklėtinis. Dalinio 
karininkai daugumoje yra rusai.

Dar turiu grįžti prie Lietuvos 

politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos karininkų noro bei pra
šymo būti priimtais į taip vadinamą 
dabartinę LAT sąjungą. Vėl klau

••O*•••••••••••«••••••••••••••••••••••••<
SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Vaistai i sveikata
Paskutiniu metu spaudoje, per radiją 

ir televiziją buvo gana daug rašyta ir 
kalbėta apie vaistus. Yra teigiama, kad 
to paties vaisto gerumas - veiksmingu
mas nepriklauso nuo firmos, kuri tą 
vaistą gamina. Valdžia išleido įstatymą, 
kad jeigu gydytojas prirašo brangesnį 
vaistą, tai vaistininkas turi teisę par
duoti, ligoniui sutikus, pigiausią vaistą, 
jei gydytojas įsakmiai nepabrėžia, kad 
keisti negalima, t.y. jei gydytojas prirašė 
vaistą B, tai vaistininkas privalo par
duoti vaistą B, net jeigu ligonis prašytų 
parduoti jam vaistą A, t.j. tat patį 
tik pigesnį . Kai kurie politikai ir gana 
žymūs žurnalistai spaudoje irper radiją 
pataria ligoniams keisti gydytoją, jei jis, 
gydytojas,įsakmiai išrašinėja branges
nius vaistus.

Noriu pasakyti skaitytojams, ko įstaty
mas ir žurnalistai publikai nepasakė - 
nenorėdami ar nežinodami. Iš esmės 
įstatymo tikslas yra sutaupyti valdžios 
pinigų, nežiūrint, kad tai pakenks ligo
nio sveikatai.

Reikia žinoti:
1. Vaistai (aktyvioji vaisto dalis) ma

tuojami miligramais (viena tūkstantoji 
dalis gramo) ir net mikrogramais (viena 
milijoninė dalis gramo).

2. Kai kurie vaistai per plonąsias žar
nas be pagalbos negali patekti į medžiagų 
apykaitą (metabolizmą), o jei būtų

R] M I
, LR Garbės konsulas Melburne 
Kęstutis Lynikas atsiuntė vėliausią 
informaciją vizų išdavimo reikalu:

Šiandien (1994.11.4) gavau faksą iš 
LR Užsienio reikalų ministerijos, kuria
me ministro P. Gylio 1994.10.4 įsakymu 
Nr. 59 išsiuntinėjamas pažymos blanko 
pavyzdys dėl išdavimo nemokamos vi
zos lietuvių bendruomenės nariams. Iš 
tirkųjų, Australijos lietuvių bendruo
menės šis įsakymas jau nebeliečia, (nes 
nuo š.m. spalio mėn. 6d. viza Australijos 
piliečiams, svarbiausia lietuviams, nėra 
reikalinga), kaip kad neliečia lietuvių, 
gyvenančių ir turinčių sekančių kraštu 
pilietybes: Amerikos, Bulgarijos, Čeki
jos, Danijos, Estijos, Islandijos, Anglijos 
ir Šiaurės Airijos, Kinijos (tik piliečiams 
su diplomatiniais ir tarnybiniais pa- 

simas: kodėl? Ar neturėtų būti 
atvirkščiai?

Kaip gausiausia Lietuvos patriotų 
sąjunga iki šiol nesudarė, pilna to 
žodžio prasme, Lietuvos atsargos 
karininkų bei dabartinių, pri
siekusių Lietuvai, karių sąjungos, 
kuri atstovautų tik Lietuvos 
interesus? Ne Jūs, tikrieji Lietuvos 
Laisvės kariai, bet visokie „eks“ 
turėtų prašytis būti priimtais į 
Jūsų tarpą, žinoma, jei jie būtų to' 
verti.

V. L. Mačys 
LPKT sąjungos 

atstovas Australijoje

leidžiami į raumenis ar venas, tai krau
jas jų nepriimtų.

Turėtų būti kiekvienam aišku, kad’ 
vaistus reikia įdėti į medžiagą, kuri, 
susijungus su aktyviu vaistu, sudaro 
naują medžiagą, kiekį ir formą, kuri yra 
priimtina organizmui. Šita jungianti 
medžiaga angliškai vadinama „excipi
ent“ arba „vehicle“.

Kai išrandamas naujas vaistas, tai jo 
patentas pasibaigia dažniausia po 16 
metų. Tada išradėjas turi paskelbti išras
to vaisto sudėtį ir kitos firmos jau gali 
pradėti tą vaistą gaminti. Ko išradėjas 
neprivalo paskelbti ir neskelbia, tai tos 
jungiamosios (excipient) medžiagos 
sudėtį.
Nereikėtų gal aiškinti, kad nuo jungiamo

sios medžiagos kokybės priklauso vaisto 
veiksmingumas organizame. Vaisto kai
na taip pat daugumoj priklauso nuo jung
iamosios medžiagos kainos.

Esu tikras, kad tie, kurie išleido tą 
įstatymą, ir žurnalistai, kurie vadina 
brangesnius vaistus bereikalingu praš
matnumu ir tvirtina, kad jokio skirtumo 
nesą tarp brangesnių ir pigesnių vaistų, 
kada jiems patiems prireikia, naudoja 
pačius brangiausius vaistus. (Paprastai 
jie dėvi itališkais kostiumais ir važinėja 
užsieninėm mašinom.)

Ilr. A. Spalis

UtLL’
sais), Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Slo
vakijos ir Vengrijos. Vis dėl to, įsakymas 
yra įdomus tuo, kad tą pažymą turi iš
duoti ir pasirašyti gyvenamo krašto 
lietuviųbendruomenės pirmininkas, pa
tvirtindamas ją savo antspaudu. Šiuo 
įsakymu Lietuvos Respublikos Vyriau
sybė ministro vardu oficialiai patvirtina 
užsienio lietuvių bendruomenių au
toritetą dokumentų išdavime. Atrodo, 
kad pripažinimo faktas yra reikšmingas 
dar ir tuo, kad bendruomenių valdybos 
gali nutarti, kas yra krašto lietuvių 
bendruomenės narys ir kas jai nepri
klauso, nes nepakanka pažymėti, kad 
pilietis yra lietuvių kilmės, bet dar rei
kia nurodyti, kad jis yra ir (pav., Aus
tralijos) krašto lietuvių bendruomenės 
narys. Klausimas diskusijoms?

Nr.46 1994.11.21 psl.7"Mūsų Pastogė'
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PRANEŠIMAS
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį, kad metų pabaiga jau čia pat, ir 

šiais metais teišeis tik 4 „Mūsų Pastogės“ numeriai.
Primename, kad šventinius sveikinimus, kurie bus paskelbti paskutini

ame šių metų numeryje gruodžio 21 d., laikas atsiųsti jau dabar. Iš patyr
imo žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimu pasiuntimą palieka 
paskutinei dienai, ir jų sveikinimai redakciją pasiekia, laikraščiui 
išėjus. Sveikinimo išspausdinimas kainuoja 15 dolerių. Redakcija jų lauks 
iki gruodžio mėn. 14 d. Redakcija

fsYDNĖJAUS LIETUVIŲ įįįG

! NAMUOSE Į
• 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 S™ I
I ................. ... ■ I
I I
| Lapkričio 20d. (sekmadienį) 3.00 vai. popiet šaukiamas |
I VISU KLUBO NARTŲ I

SUSIRINKIMAS
| Susirinkimas šaukiamas dėl klubo direktorių rinkimų - lig šiol | 
| nėra gauta sutikimų iš klubo narių būti renkamais į klubo | 
į direktorius. j
Į REIKALAS YRA LABAI RIMTAS, TAD NARIŲ į 

DALYVAVIMAS YRA BŪTINAS!
SYDNEJAUS LIETUVIU CHORAS „DAINA“ MALO

NIAI KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI Į SAVO METINĮ 
KONCERTĄ, KURIS ĮVYKS ŠIŲ METŲ GRUODŽIO 
4d. 2.30v. BANKSTOWNE, LIETUVIU KLUBE.

SAVO ATSILANKYMU  JŪS PALENGVINSITE CHO
RISTŲ KELIONĘ Į ADELAIDES 18-JĄ DAINŲ 
Šventę.

I 
I Yra ruošiama KALĖDŲ EGLU TĖ

Sydnėjaus Lietuvių klubo narių vaikams - ji vyks gruodžio 18d.
(sekmad.), 2. vai. p.p. klubo patalpose.
Vaikus, kurie dalyvaus eglutėje, registruoti iki gruodžio 3d. Vaikų 
amžius iki 12 metų.

I
I
I

I

CHORO VALDYBA
Klubo valdyba I

Pranešimas geelongiškiaiiis
S.m. lapkričio mėn. 27d. 2 vai. p.p. 

Geelongo lietuvių namuose yra šaukia
mas ALB-nės Geelongo apylinkės 2-as 
visuotinis susirinkimas. Darbotvarkėje: 
naujos valdybos rinkimai ir kiti reikalai.

Kadangi per pirmąjį susirinkimą ne
buvo išrinkta valdyba, šį kartą turi būti 
išrinkta nauja, jeigu norime, kad lietu
viškas gyvenimas Geelonge dar gyvuotų. 
Todėl jauskime pareigą atvykti į susi-. 
rinkimą ir išrinkti naują valdybą.

I-jo susirinkimo prezidiumo 
pirmininkas V. Bindokas, 

sekretorė Irta Valodkienė
ALB Sale, Vic. Seniūnė praneša

Maloniai kviečiu atvykti į Sale seniū
nijos ruošiamas lietuviškas prieškalė
dines Pamaldas ir Kariuomenės šventės 
minėjimą lapkričio 26 d. 12 vai.'

Pamaldos vyks St. Mary's katedroje 
(ne seselių koplyčioj), 47 Foster St Sale, Vic.

Po pamaldų visi susirinksime 12 Trood 
St. į ALB Sale seniūnijos ruošiamą 
Kariuomenės šventės minėjimą. Bus 
įdomi paskaita, meninė programa, pasi
dalijimas įspūdžiais su grįžusiais iš Lie
tuvos, turtinga loterija ir vaišės.

Laukiame iš toli ir arti atvykstant į 
Sale seniūnijos „atlaidus“. Seniūnė 
Melbourne ..Ramovė" praneša

Kariuomenės šventės minėjimas Mel
bourne įvyksta lapkričio mėn. 27d., sek
madienį, 2.30 v. po pietų, Lietuvių na
muose, sekančia tvarka:

1. iškilmingos pamaldos šv. Marijos
Jūrų Žvaigždės bažnyčioje 12.00 vai.

2. Minėjimo tąsa 2.30 vai. p.p.
Organizacijos prašomos dalyvauti su 

vėliavomis.
LK.V. S-gos llAMOVį Valdyba

SYDNĖJAUS parapijiečiams
Kun. Povilas Martūzas praneša, kad ir 

šiemet, kaip praeitais metais, kalėdaičiai 
(plotkelės) nebus siuntinėjami paštu. 
Juos galima atsiimti šv. Joachimo para
pijos salėje, Lidcombe, pas Antaną Vine- 
vičiųarbalietuviųklubo raštinėje Bank- 
stowne,

PINIGINĖS 
KALĖDINĖS 
DOVANOS 

Į LIETUVĄ ! 
GREITAI - SAUGIAI

š.m. gruodžio mėn. Adelaide, 
Melbourne ir Sydney Taikos 
skyriai siūlo kalėdinius piniginius 
$50 ir $100 pervedimus į visus 
Lietuvos bankus. Šie specialūs 
pervedimai kainuos tik $5 .

Nežinant gavėjo banko sąskaitos 
numerio, reikia žinoti gavėjo paso 
numerį.

Prašome kreiptis į Talkos įstaigas, 
sekmadieniais 1 vai. - 3 vai. p.p.

ADELAIDE 362 7377
MELBOURNE 328 3466
SYDNEY 796 8662
LIETUVIŲ KOOPERATINĖ

TALKA
KREDITO DRAUGIJA

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

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

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba
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Prašom nepamiršti užsimokėti 
..Mūsų Pastogės66 prenumeratą.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

PAGALBA IMIGRACINIAIS REIKALAIS

Parramatta 
Immigration 

Services
Lie: 63996 

CHATO ZADOURIAN JP 

Migration Agent

VISU ROSIU imigracijos ir legalios pa
galbos SPECIALISTAI:

- ką daryti pasibaigus vizos galiojimo 
laikui

- sponsoriavimas
- profesijų atgavimas
- darbo pasirinkimas
- vedybos/ gyvenantys ne santuokoje 
-studentai, apeliacija ir kt.

1/29 Maguarie Street, Parramatta, NSW 2150.
Tel. 891 4477, faksas 893 7343

FL.Y/NG 
%F!NN

giminaičiais Baltijos
ftr ** ar Europoje. Savo tik:

Kodėl nepasidžiaugti baltomis 
Kalėdomis su savo draugais ir 

- .... . kraštuose 
Europoje. Savo tikslą pasiek

site skrisdami FINAIR oro lini
ja-

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

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.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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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