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Prašo amnestijos
Burokevičiui ir Jarmalavičiui

Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas 
;avo oficialų Rusijos Dūmos kreipimąsi 

(Lietuvos Seimą, kuriame prašoma, va
dovaujantis humanizmo principais, am- 
testuoti ir paleisti Sausio 13-sios byloje 
kaltinamus Mykolą Burokevičių ir Juozą 
Jennalavičių. Jie Lukiškėse įkalinti nuo 
1994 metų sausio 15 d. Ilgą laiką su jais 
Lukiškėse praleido ir kitas kaltinamasis 
Ivanas Kučerovas, tačiau po Baltarusi
jos Prezidento kreipimosi dėl blogos 
kaltinamojo sveikatos, o gydytojams 
nustačius sunkią diagnozę, praėjusių 
metų lapkričio 21 d. Ivanas Kučerovas 
buvo paleistas. Gautąjį Rusijos Dūmos 
reipimąsi dėl M. Burokevičiaus ir J. 

jermalavičiaus Lietuvos Seimas svars
tys, tačiau vargu ar jie bus amnestuoti. 
. Sausio 13-sios byloje kaltinami dau
giau kaip 50 asmenų. Rusija pagal 
teisinės pagalbos sutartį Lietuvai neiš- 
lavė nei Naudžiūno, nei Kasperavičiaus, 
nei kitų generolų. (LTV laida "Panorama" 
1996 m. balandžio 8 d.)

Vėl apiplėštas Lietuvos 
konsulatas Seinuose
ELTA praneša, kad Seinuose buvo 

nulaužta ir pagrobta Lietuvos Respub
likos vėliava, kabojusi prie LR konsula- 
toSeinuose. Suvalkų vaivadijos policija 
sulaikė ir apklausė du įtariamuosius. 
(LTV laida "Panorama" balandžio 6 d.)

Švedijos parama 
mokyti Lietuvos karius

■ Rytoj į Lietuvą dviejų dienų vizitui 
atvyksta Europos parlamento delegaci
ja, vadovaujama jo pirmininko Klauso 
Genšo (Klaus Haensch).

Ketvirtadienį į Lietuvą atvyks Švedi
jos gynybos ministras Dage Petersonas 
ir jį lydinti delegacija. Susitikimuose be 
dvišalio bendradarbiavimo perspektyvų, 
ketinama aptarti Švedijos paramą, 
mokant Lietuvos karius, rengiant Balti
jos šalių taikos palaikymo jungtines 
pajėgas, kuriant mobilizacijos sistemą, 
aprūpinant Lietuvos karines jūrų pajėgas. 
(ELTA, BNS, LTV laida "Panorama" 1996 
m. balandžio 8 d.)

[Europos sąjungą - gal; į NATO-ne
Buvęs Didžiosios Britanijos užsienio 

reikalų ministras Douglas Hurdas Lat
vijos, Lietuvos ir Estijos priėmimui į 
Europos sąjungą pritaria, tačiau kate
goriškai prieštarauja prieš Baltijos šalių 
stojimąįNATO. ApieHurdokalbą Lon
dono strateginių tyrimų instituto kas
metiniame posėdyje šiandien pranešė 
Latvijos dienraštis "Neatkariga rita 
aviže". (BNS, LTV laida "Panorama" 1996 
m. balandžio 8 d.)

Dar vienas kandidatas 
į Lietuvos prezidentus?
"Po Velykų Floridoje - kova su afe

ristais Lietuvoje" LIETUVOS RYTE 
1996 04 09 (1-2 psl.) pateiktos Seimo 
užsienio reikalų komiteto pirmininko 
Kazio Bobelio mintys įvairiais šalies 
gyvenimo klausimais prieš jam iš
vykstant dviejų savaičių velykinių atos
togų į JAV. Tai kas dabar dedasi šalyje, 
pasak K. Bobelio, "skandalinga". Jo 
manymu, mūsų valstybės ir Vyriausybės 
vadovai "dažnai yra geri žmonės", bet 
pasirenka blogus patarėjus - "juos supa 
pataikūnai, kurie neperduoda tikros in
formacijos apie tai, kas vyksta". Apie 
LDDP valdymą jis sako, jog "didelė 
tragedija, kai partija gavusi tokį 
pasitikėjimą nesugeba jo išnaudoti ir ką 
nors gero padaryti tautai, o tik dar labiau 
susikompromituoja". K. Bobelis sakė, 
jog vėl ketina dalyvauti Seimo rinkimuo
se, tik dar neapsisprendęs, ar sutiks 
įsirašyti į kokios nors partijos kandidatų 
sąrašą. O SpiiJ galimybę dalyvauti Prez
idento rinkimuose, sako galvosiąs po 
Seimo rinkimų.

Nužudytas liudininkas 
Kauno "Daktarų” byloje
LIETUVOS RYTE 1996 04 06 (1-3-5 

psl.) apie nužudymą rašoma plačioje 
dviejų žurnalistų korespondencijoje 
"Mirtini mafijos šūviai Kaune į pavojin
gą liuditoją". ("Vakar nušautas verslinin
kas S. Čiapas, jo žmona sužeista, o 
vairuotojas mirė ligoninėje"). Pasakpub- 
likacijos, teisėtvarkos pareigūnai neabe
joja- žudyta, norint pašalinti pagrindinį 
liudytoją Kauno mafijos vadeivos H. 
Daktaro baudžiamojoje byloje. Nustaty
ta, kad po įvykio du žudikai iškart įsėdo 
į žalio perlamutro spalvos automobilį 
"Volkswagen" su valstybiniais nume
riais CKH 884 (numeriai buvo pavogti 
nuo kito automobilio) ir dideliu greičiu 
nuvažiavo. Publikacijoje pasakojama 
apie S. Čiapo biografijos faktus (be kita 
ko, studijavo aukštojoje KGB mokyklo
je), verslininko veiklą, pažintis su 
nusikaltėlių pasauliu irkt. Publikacijoje 
taip pat pateiktas interviu su Seimo 
pirmininko pavaduotoju E. Bičkausku - 
"Mestas iššūkis valstybei". Skyrelyje
"Mafijos laukia represijos" cituojami 
policijos generalinio komisato J. Liau- 
dansko žodžiai, jog jis šią žmogžudystę 
vertina kaip iššūkį teisingumui ir jog 
daroma viskas, kad žudikai būtų surasti.

RESPUBLIKOS (1-3 psl.) publikaci
joje "Mafijos kontraataka"("Kaune 
nužudytas pagrindinis H. Daktaro bylos 
liudininkas") rašoma, jog išgabenus 
įkulkųsuvarpytąBMW irjau išsiskirsčius 
(žurnalistams, Obelynės gatve pravažiavo 
(keletas prabangių automobilių, kuriuo-
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se sėdintys trumpai kirpti jaunuoliai 
nužvelgė žudynių vietą.

Čia (3psl.) taip pat spausdinamas 
"Priešmirtinis S. Čiapo interviu RE
SPUBLIKAI, kurį jis davė trečiadienį 
ŠARŪNO viešbutyje. Pokalbio metu jis 
teigė tiksliai žinąs, jog praėjus dviems 
dienoms po "Henytės" sulaikymo, "aukš
ti VRM pareigūnai" planavo jį, Čiapą, apie 15 buvusių KGB darbuotojų, 
suimti. Jis taip pat sakė žinąs, kad jį ~ 
planuojama nužudyti, nusamdytas žudi
kas, bet "pavyko užbėti jam už akių. Su 
žudiku net kalbėjosi vienas pareigūnas. 
Planuota per jį rasti žmogžudystės 
užsakovus, tačiau operacija kažkodėl 
nepavyko"

Dar viena publikacija (4 psl.) ta tema 
- A. Kutrevičiaus "Henytė apie S. Čiapo 
nužudymą išgirdo per radiją".

LUOKĖ
LIETUVOS RYTE 1996 04 09 (psl.) 

pateiktoje A. Jonušo korespondencijoje 
"Luokė" sekdavo ir svetimus, ir savus", 
rašoma, jog Valstybės saugumo depar
tamento pareigūnai bankrutavusio "Au- 
rabanko" patalpose septyniuose kabi
netuose, kuriuose dirbo jo atsakingi dar
buotojai, taip pat valdybos pirmininko 
laukiamajama rado slapto pokalbių 
klausymosi aparatūrą.

Mikrofonai buvo sujungti su banko 

apsaugos tarnybos ir banko valdybos 
pirmininko kabinetais. Redakcijos žinio
mis, klausymosi aparatūrą banke įrengė 
UAB "Ekskomisarų biuras" banką kon
troliavusių "Luokės" vadovų prašymu. 
Jos vadovai R. Kiauleikis ir V. Kudaraus- 
kas 1994 metų pabaigoje buvo sukūrę 
nelegalią sekimo tarnybą, kurioje dirbo

Sykį apkaltintas, tai į Lukiškes
Kovo 30 dienos LIETUVOS RYTE 

pateiktoje publikacijoje "Nekaltas žmo
gus Lukiškėse kalėjo su žudikais ir 
reketininkais" buvo pasakojama apie 
Trakų rajono gyventojo, senuko (g. 1922 
m.) K. Dapkaus išgyvenimus. Jis kartu 
su P. Marcinka buvo kaltinami, jog 1994 
m. birželio 1 d. nužudė žmogų. Šis įvykis 
platesniu mastu komentuojamas laik-
raščio tos dienos numerio redakcijos 
skilties "Laiko ženklai" publikacijoje. 
Jame kritiškai vertinamas mūsų tei
sėsaugos institucijų darbas. "Būtent 
prokurorai nusprendė, kad šie niekad 
neteisti, tvarkingų šeimų vyrai, kuriuos 
nužudymu apkaltino kaimo girtuokliai, 
yra pavojingi nusikaltėliai, kuriuos būtina 
kuo skubiau, net be teismo izoliuoti nuo 
visuomenės", - rašoma šioje publikaci
joje. ................................

- "Teisėsaugos pareigūnui, neteisėtai 
nukelta Į 2 psl.
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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
atkelta iš 1 psl.
uždariusiam nekaltą žmogų į kalėjimą, 
paprastai irplaukasnuogalvos nenukren
ta, o taip nuskriaustas asmuo, kuris ne
retai kalėjime praranda sveikatą, patiria 
pažeminimų, neturi galimybių gauti 
kompensacijos... valstybė neketina at
siskaityti su žmonėmis, kuriuos 
nuskriaudė jos pareigūnai...

Nesantpareigūnų atsakomybės ir kom
pensacijų, prokuratūra ir policija to
liau piktnaudžiauja kardomąja priemo
ne-suėmimu". Publikacijoje pažymima, 
kad ši tendencija išryškėjo pastaruoju 
metu, kai padaugėjo vadinamųjų ekono
minių, finansinių bylų- kai "bankininkai 
uždaromi, o jų bylos - užmirštamos" 
(nurodomi ir septyni buvę komercinių 
bankų vadovai).

Kieno Ignalinos AE stotis ?
"Atominė elektrinė - Lietuvos ar Ru

sijos" - daugiau kaip puslapio apimties 
publikacijoje LIETUVOS AIDE 1996 
04 05 (109 psl.), kur pateikiamos 
Valstybės kontrolės Utenos skyriaus 
viršininko M. Šmatavičiaus išvados, 
išnagrinėjus piniginių lėšų judėjimo 1994 
- 1995 m. valstybinėje įmonėje "Igna
linos atominė elektrinė" tikrinimo 
medžiagą. -Pasak publikacijos, "kontro
lierių tikrinimai rodo, kad Ignalinos AE 
tapo pinigų į setimus kraštus per
pumpavimo monstru".

Policijos nusižengimai
"Egzekucija, arba iš pareigūno rankų - 

į reanimacijos skyrių" - RESPUBLIKO
JE 1996 04 05 (5psl.) pateiktoje pub
likacijoje išsamiai pasakojama apie 
"priežastį, dėl kurios jaunas dviejų 
mažamečių vaikų tėvas atsidūrė prie 
mirties slenksčio", - "jis buvo patekęs į 
teisėsaugos pareigūnų rankas". Tai sa
votiška iliustracija balandžio 3 dienos 
LIETUVOS AIDE išspausdintame 
Narcizo Rasimavičiaus straipsnyje 
"Kada partinė milicija persitvarkys į 
policiją ?" keltiems klausimams apie 
kankinimus Lietuvos policijoje.

Baltic Bank skolos - mafijai?
"Didžioji dalis "Baltic Bank" (BB) 

buvusio valdytojo Romo Juškos 1992 - 
1994 m. išduotų kreditų negrįžtamai 
iškeliavo Komercijos firmų asociacijai 
(KGFA), kurioje oficialiai buvo įdar
binti "Vilniaus brigados" nusikaltėlių 
grupuotės nariai, bei vienam iš bankru
tavusio "Ekspres" banko savininkų An
drejui Golubevui. Ponas Juška BB 
stebėjų kaltinamas 45 mln. Lt iššvaisty
mu". Ši byla tiriama Vilniaus apylinkės 
prokuratūroje. - Apie tai išsamiai pasa
kojama VERSLO ŽINIOSE 1996 0405 
(1-12-13 psl.) išspausdintame V.

"Mūsų Pastogė" Nr.16 1996.4.22 psl. 2 ............... ....

Gaivenio straipsnyje "Auksinai Ju- 
došiui".

Statistika
Statistikos departamento duomenimis, 

kovo mėn. infliacija Lietuvoje sudarė 
2,3%. Per šį mėnesį pabrango: gėrimai, 
tabako gaminiai, drabužiai, avalynė, 
išlaidos būstui, kurui ir energijai. Kovo 
mėnesį pabrango visi pagrindiniai 
maisto produktai, išskyrus mėsą. Neat
pigo ir jokios pramoninės prekės. (LTV 
laida "Panorama" 1996 m. balandžio 6 d.)

Labdara kaliniams
Katalikiška labdaros organizacija 

"Tėvo namai" su labdara ir dovanomis 
aplankė kalinius Pravieniškiųl- je su
stiprinto režimo kolonijoje. (LTV laida 
"Panorama" 1996 m. balandžio 6 d.).

Labdara Panemunės varguoliams
Vargstančius Panemunės raj. gyven

tojus Šv. Velykų proga nešini dova
nėlėmis aplankė Kauno Maltos ordino 
senelių namų globotojai drauge su 
moksleiviais - ateitininkais. (LTV laida 
"Panorama" 1996 balandžio 6 d.).
Vilniaus Jėzuitų gimnazijai - 425 metai

Vilnius, (ELTA). Šeštadienį, kovo 23 
dieną, Vilniaus Šv. Kazimiero bažny
čioje surengta konferencija "Vilniaus 
Jėzuitų gimnazijai - 425 metai". Vienuo
lynų įnašą į Europos švietimą ir kultūrą 
konferencijoje apžvelgė Jėzuitų provin- 
ciolas, kunigas, daktaras Jonas Boruta.

Viena iš seniausių Lietuvoje vidurinio 
mokslo institucijų - Vilniaus Jėzuitų 
kolegija buvo įsteigta 1570 metais.

Mūsų amžiuje, tarpukario metais, Vil
niaus Jėzuitų gimnazija išugdė daug 
žymių inteligentų, visuomenės veikėjų, 
lietuvybės puoselėtojų. 1940 metais so
vietinė valdžia Jėzuitų gimnaziją uždarė.
1994 m. lapkričio mėnesį Vilniaus mies
to valdyba gimnazijos pastatus grąžino 
jos tikriesiems šeimininkams - jėzuitams.
1995 m. birželio 1 d. Atkurtoji Vilniaus 
jėzuitų gimnazija buvo įregistruota 
sostinės švietimo skyriuje. Rugsėjo 
mėnesį, arkivyskupui Juozui Bačkiui 
pašventinus atkurtos Vilniaus jėzuitų 
gimnazijos pastatus, čia prasidėjo mokslo 
metai. (Ištrauka iš kovo 26-tos "Garso").

Spaudai parinko Dr. A.P. Kabaila, 
1996 04 14

• * *

RENKASI PASAULIO 
MOTERYS POLITIKĖS

Tarptautiniame Moterų forume, įvyk
siančiame gegužės 5 - 7 d.d. Stockhol- 
me, dalyvausiančios net 8 kraštų, buvu
sių ar esančių vyriausybių galvos. Jų 
tarpe Lietuvą atstovaus buvusi min. 
pirmininkė Kazimiera - Danutė Pruns
kienė. Kitos aukščiausių pareigų mote
rys: Eugenia Charles, (buv, Dominicos 
min. pirmininkė), Tansu ęiller (Turki
jos min. pirmininkė), Edith Cresson (buv. 
Prancūzijos min. pirmininkė), Vigdis 
Finnbogadottir (Islandijos prezidentė), 
Maria Liberia - Peters (buv. Olandų 
Antilų min. pirmininkė), Mary Robin- 

'son (Airijos prezidentė) ir Hanna Su- 
chocka(buv.Lenkijosmin. pirmininkė). 
Be jų dar dalyvaus visa eilė aukštas 
pareigas užimančių moterų politikių, 
parlamentarių, mokslininkių, įvairių or
ganizacijų vadovių.

K. Prunskienė numatyta kaip viena iš 
diskusijų vadovių ("Building Political 
Momentum for change").

Šio forumo tikslas - sukviesti buvu-

TRUMPAI 
IŠ VISUR

Pilietinis karas, nusiaubęs Liberiją 
prieš porą metų, staiga vėl atsinaujino 
balandžio 6 d. Susidūrimai vyksta Liberi
jos sostinėje Monrovyje. Apie 15 000 
pabėgėlių susitelkė Mamba Point prie
miestyje pajūryje, JAV ambasados prie
globstyje. Amerikiečiai malūnsparniais 
evakuavo virš tūkstančio užsieniečių, 
nuskraidindami juos į kaimynines 
Vakarų Afrikos valstybes. Balandžio 
13 d. kovojančios šalys paskelbė 
paliaubas, bet Monrovijoje siaučia 
anarchija, ginkluotos gaujos plėšia 
namus.

Balandžio 9 d. prasidėjo aštrios 
kovos tarp Libane įsitvirtinusios musul
monų karinės organizacijos Hezbollah ir 
Izraelio valstybės. Hezbollah siekia iš
stumti Izraelį iš jų užimtos zonos pieti
niame Libane ir apšaudo Šiaurės Izraelio 
vietoves Katiušos tipo raketomis. Izraelio 
artilerija, tankai, karo aviacija ir laivynas 
apšaudo įtariamus Hezbollah atramos 
taškus. Žūva daug civilių Libano gyven
tojų, nukenčia valdiški įrengimai Beirute 
ir Sidono bei Tyro srityse.

Izraelio min. pirmininkas Šimon 
Peres pareiškė, kad Libano teritorija bus 
puolama tol, kol ją naudos Hezbollah 
organizacija Katiušų raketų išpuoliams. 
Libano vyriausybė sako esanti nepajėgi 
sudrausti Hezbollah. Bet koks bandymas 
išjos pusės išprovokuotų pilietinį karą.

Netoli Chabarovsko Sibire 
stovinčio rusų tanko pulko kariai skundėsi 
blogu maitinimu, bet niekas nekreipė 
dėmesio. Susirūpinta tik, kai vienas karys 
mirė nuo bado. Tada ligoninėn skubotai 
nusiųsti virš 50 dalinio karių. Karinių 
valgyklų personalas ir karininkai dažnai

NETEKTIS
Eidamas aštuoniasdešimt penktuosius 

gyvenimo metus, Šv. Velykų dieną - 
sekmadienį- Vilniuje mirė poetas, 
visuomenės veikėjas Balys Gaidžiūnas. 
Ikikariniais nepriklauomybės metais jis 
dirbo Žemės ūkio rūmuose, redagavo 
"Jaunąjį ūkininką" ir kitus leidinius. 
Sovietams okupavus Lietuvą B. Gai
džiūnas buvo atleistas iš darbo, gyveno 
slapstydamasis irorganizavo pogrindžio 
veiklą. Vokiečių okupacijos metais jis 
buvo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo 
komiteto (VLIK) organizatorius ir vice
pirmininkas. 1944 - aisiais buvo vo
kiečių areštuotas ir iki Antrojo pasauli
nio karo pabaigos kalintas įvairiuose 
Vokietijos kalėjimuose. 1945 - 1946 m. 
Balys Gaidžiūnas buvo VLIK'o ir- 
Vykdomosios Tarybos narys. Lietuvių 
Tautinio Sąjūdžio pirmininkas, organi
zavo tautinę veiklą Vokietijoje. Nuo 
1949 m. Balys Gaidžiūnas gyveno JAV, 
aktyviai dalyvavo lietuviškų patriotinių 

sias, esančias ir ateities moterų vadoves 
iš viso pasaulio ir pravesti dialogą dėl 
vadovybės tikslų ir sprendimų, pasauliui 
žengiant į 21 - jį šimtmetį. Į kai kuriuos 
posėdžius žurnalistai nebūsią įleidžiami.

"MP" inf. 

parduoda kariams skirtą maistą rinkoje 
karius maitinant vien rūgščiais kopūstais

Maskvos archyvuose surasti doku 
mentai nušviečia Korėjos karo 1950 ra 
priežastis. Šiaurės Korėjos diktatorius Kin 
H Sung balandžio mėn. apsilankę 
Maskvoje, įkalbėjo Staliną paremti j( 
planus suvienyti Korėją jėga, gi Stalina 
paveikė Mao Ce Tungą laikinai atidėt 
Taivaho puolimą ir paremti Š. Korėjos 
užmačias. Birželio 22 d., tris dienas prieš 
karo pradžią, Stalinas patvirtino į Š. 
Korėją atsiųstų rasų karo ekspertą 
paruoštus puolimo planus.

rfff) rffV) rfPfc

Balandžio 11 d. tragiškai baigėsi? 
metų mergaitės Jessica Dubroff bandy
mas būti jauniausiu amžiumi lakūnu, 
perskridusiu skersai JAV ir atgal. Jos pet 
daug apkrautas vienmotoris Cessna 
lėktuvas sudužo prie Cheyenne, Wyo
ming valstijoje, vos pakilus per audringą 
orą. Kartu su mergaite žuvo drauge 
skridęs jos tėvas bei jos instruktorius. 
Jessica pradėjo mokintis skristi prieš 5 
mėnesius. Daug kas kaltina jos tėvus re
kordų vaikymuosi.

Garsus Pakistano sportininkas, 
buvęs valstybės kriketo komandos kapi
tonas Imran Khan, paskelbė savo planą 
įsteigti naują politinę partiją. Vos 2 die
noms praėjus, nežinomi piktadariai su
sprogdino bombą Imran Khan įsteigtoje 
kovai su vėžiu ligoninėje Lahore mieste. 
Žuvo 6 ligoniai, 31 sužeistas. Manoma, 
kad tai Imran Khan politinių priešų 
įspėjimas, kad jis atsisakytų savo planų 
siekti ministro pirmininko posto.

Australijos užsienio reikalų min. Al
exander Downer pareiškė, kad Australija 
sulaikė fugasų (žemėje užkasamų minų) 
vartojimą savo kariuomenėje.Kasmet nuo 
sprogstančių minų žūva ar suluošinami 
dešimtys tūkstančių žmonių. Jau virš 20 
valstybių yra atsisakę vartoti fugasus.

organizacijų veikloje, buvo tautininką 
spaudos bendradarbis. 1994 metaisBa- 
lys Gaidžiūnas sugrįžo į Lietuvą.

ELTA TURI NAUJĄ VADOVĄ
Lietuvos telegramų agentūros ELTA 

generalinio direktoriaus pareigas laiki
nai eis ELTOS valdybos pirmhinkas 
Kęstutis Jankauskas. Tokį nutarimt 
balandžio 4d. priėmė akcinės bendrovės 
ELTA valdyba. Iki šiol trisdešimt sep- 
tynerių metų žurnalistas Kęstutis 
Jankauskas buvo ELTOS fotokronikos 
vyriausiasis redaktorius. Kitu nutarimt 
bendrovės valdyba atleido buvus,

Semašką. Naujasis ELTOS vade 
valdybos posėdyje pabrėžė, kad si 
tradicijas turinti ELTA gali ir turi I 
europietiška nacionaline nauji 
agentūra, būti patikimas informat 
šaltinis Lietuvai ir užsieniui. Kęsi 
Jankauskas yra baigęs žumalis 
Vilniaus universitete, 1982 m. prai 
dirbti ELTOJE fotokorespondentu.

Prieš baigiant numerį-••
Lietuvos Respublikos prezidentas A. 

Brazauskas paskelbė, kad Seimo rinki
mai įvyks š. m. spalio 20 d.

"M.P." inf.
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S VEIKLOJE^

Sydnejaus labdaros dar
buotojai iš kairės: Albinas
Giniūnas, Alfa Savickienė ir 
Pranas Andriukaitis.
Nuotrauka Z. Andriukaitienės
Nuoširdžiai dėkojame visiems pri- 

sidėjusiems prie rūbų, žaislų, tautinių 
drabužių ir knygų rinkliavos našlaičiams, 
Mintiniams, varge esančioms šeimoms Lie
tuvoje ir Vilnijos krašto lietuviškoms 
mokykloms sušelpti.

Surinkti rūbai supakuoti į aštuoniolika 
dėžių ir išsiųsti labdaros konteineryje į 
Lietuvą.

Pinigus aukojo: $ 130.00 B. Račkauskienė, 
j 100.00 SLMG draugija.

Po $ 30.00 J. Makūnas, O. Jarmalavič- 
ieuė, $ 25.00 V. Simanavičienė, $ 23.00 A. 
Savickienė, $ 22.00 J. Jasiulis, po $ 20.00 J. 
rf.Zinkai, D. Bajelienė, M. Kemežienė, P. J. 
Pullinen, K. Ščitnickienė, O. Abromavi
čienė, V. Rušienė, A. Griniuvienė, B. Ro- 
pienė, H. Meiliūnas. $ 15.00 V. Barkienė. 
Po S 10.00 O. Čekanauskas, A. Brunkienė, 
DiSkorulienė, A. Vingienė, V. Petniūnienė, 
A. Virgeninkienė, V. Savickaitė, M. Stat
kienė, A. Paulikonienė, J. Zakarauskas, 
Anonimas.

Rūbus, tautinius drabužius, žaislus ir kny
gas aukojo: J. Makūnas, O. Jarmalavičienė, 
A. Savickienė, J. M. Zinkai, D. Bajelienė, 
M. Kemežienė, P. Pulinen, K. Ščitnickienė, 
0. Abromavičienė, V. Rušienė, V. Bar
kienė, O. Čekanauskas, A. Brunkienė, D.' 

AUSTRALAS ATRANDA LIETUVĄ Australas, pamilęs Lietuvą, tarp šaulių. Iš k.: - J. Keršaitis, 
J. Gatavičius, interviu pravedęs Ą. Kramilius, John 
Beaver ir St. Sauseris. Nuotr. A. Kramiliaus

Netolimoje praeityje daugumai australų 
Lietuva buvo tik lopelis ant mėnulio. Šian
dien keletas mano pažįstamų australų auko- 
jasavo brangų laiką Lietuvoje, mokindami 
anglų kalbą Lietuvos studentus. Po 50 metų 
sovietų Rusijos okupacijos, Lietuva ieško 
savo teisėtos vietos pasauliniuose foru
muose ir tam reikalingi angliškai bei kito
mis kalbomis kalbantys žmonės. Kaip vie
nas iš šių dienų pažįstamų, Lietuvoje dirba 
John Beaver iš Sydnejaus,Fairfield'o prie-
miesčio.

Klaus.: "Sakyk John, ar prieš 10 metų ką 
nors žinojai apie Lietuvą?"

Atsak.: "Prieš išeinant į pensiją 31/3/95, aš 
29 metus dirbau kaip mokytojas bei anglų 
kalbos lektorius ir su tuo surištais dalykais 
Švietimo departamente. Prieš 10 metų aš 
praktiškai nieko nežinojau apie Lietuvą. 
Žinojau, kaip ir dauguma australų, kad toks 
kraštas egzistavo. Aš tikiu, kad aš buvau 
vienas iš tų, kurie nežinojo, kad Lietuva 
buvo Baltijos valstybė ir kad ji buvo oku
puota Sovietų Rusijos."

Klaus.: "Kaip pats suradai Lietuvą 
pačiame Europos viduryje?"

Atsak.: "1991 m. kolegė mokytoja manęs 
paklausė, ar aš nenorėčiau aplankyti Lietu-
, lir.iUMtt.-in > ■■ *r v v vr w ..i m u « >- «- »■ vi .i- 

Skorulienė, A. Vingienė, V. Petniūnienė, 
M. Statkienė, K. Butkus, P. Šlepertienė, V. 
Jurskis, L. Belkienė, Margaret, A. Jablons
kienė, I. Dūdai tienė, I. Šidlauskienė, A. Kat- 
inienė, B. Sidarienė, M. Kavaliauskienė, O. 
Pečiulevičius, J. Grigonytė, P. Mataičiai, R. 
Špuokas, T. Vingilienė, E. Blokienė, A. 
Stasiūnaitienė, A. Blažinskas, L. Miliaus
kienė, K. Bagdonavičius, D. Ankienė, V. 
Stelemekas, A. Mikutavičienė, Sydnejaus 
lietuvių biblioteka - B. Stašionis, Sydnejaus 
parapijos biblioteka - A. Vinevičius.

Širdingas ačiū mūsų pagalbininkams pa
kuojant dėžes : I. Daniškevičienei, Z. An
driukaitienei, S. Abromavičiui.

Ypatinga padėka Sydnejaus Apylinkės 
valdybai, padengusiai persiuntimo išlaidas 
ir Antanui Kramiliui, prisidėjusiam prie 
sėkmingo dėžių persiuntimo.

Visiems nuoširdžiai dėkojame.
Sydnejaus Rožančiaus būrelis ir 

Sydnejaus lietuvių Katalikų kultūros draugija

DZŪKIŠKAS AČIŪ
Prieš porą mėnesių spaudoje buvau 

paskelbęs vaikiškų rūbų ir žaislų rinkliavą
Dzūkijos Leipalingio miestelio našlaičiams 
ir vargšams vaikams. Tikrai labai nustebau, 
kaip nuoširdžiai buvo mūsų tautiečių atsi
liepta. Dzūkų našlaičiams aukojo:

Drabužiais: Viktorija ir Nijolė Sta- 
šionienės, R. Andriujūnienė, J. Šliterienė, 
Milda ir Natalija Karpavičienės, M. Kava
liauskienė ir G. Antanėlis - visi iš Sydne
jaus.

J. Grigonytė iš Canberros, V. Vaitiekūnienė 
ir A. Statkuvienė - Melbourno Mot. Soc. GI. 
d-ja iš Melbourno. A. Savickienė iš Sydne
jaus, E. Čižeikienė iš Perth’o.

Pinigais: Sydnejaus LB A v-ba 195 dol., V. 
Karužienė .ir p. Petruševičienė surinko Mel
bourne 130dol. Joms aukojo: J. Budrys $ 20, 
A. Ramoškienė ir S. Erminas po $ 10, p. 
Grigaitienė $ 5, Sydnejuje: J. Jasaitis $ 50, 
M. Reisgienė, M. Karpavičienė ir K. Grigas 
po $20.

Nuoširdus AČIŪ visiems aukotojams. 
Norintieji dar pinigais paremti Dzūkijos 
našlaičius, prašomi pinigus siųsti mano 
adresu: 18 Miller Avė., Ashfield,NSW2131.

Visi likę pinigai nuo siuntinių persiunti
mo bus mano asmeniškai nuvežti šią vasarą 
į Lietuvą ir panaudoti ten, kur parama la
biausiai bus reikalinga.

Antanas Laukaitis

vą,kai būsiu Europoje per savo atostogas. 
Ši kolegė buvo ištekėjusi už lietuvio, kurio 
sesuo gyveno Kaune. Sutikau ten pabūti tris 
dienas. Pamilau šį kraštą ir vietoje trijų 
dienų ten išbuvau septynias savaites. Man 
tai buvo nepaprasta proga aplankyti Rytų 
Europos kraštą ir susipažinti su šio krašto 
žmonėmis, kultūra, geografija."

Klaus.: "Suprantu kad pats ten esi svečio 
vizos teisėmis ir keliauji tarp Lietuvos ir 
Australijos, kad ją atnaujinti. Ar gali mums
pasakyti ką veiki Lietuvoje?"

Atsak.: "Gyventi Lietuvoje jaučiu didelį 
malonumą, susidraugavau su žmonėmis, 
ypatingai su dirbančiais KTU (Kauno tech
nologijos Universitetas). Šie žmonės man 
buvo labai geri, supažindino su daugeliu 
lietuvių, kurie vežiojo mane po miestus, 
kaimus, kitas istorines vietoves. "The pe
ople are Wonderful". Aš mokinu anglų 
kalbos KTU, Administravimo departa
mente turiu irgi nemažai studentų. Turiu 
didelį malonumą, matydamas juos sėkmingai 
baigiančius anglų kalbos egzaminus. Tai 
vyksta jau nuo 1992 metų. Aš taip pat dėstau 
anglų kalbą gimnazijose ir privačiuose 
rateliuose. Aš turiu didelį malonumą ir 
pasitenkinimą, kad galiu pamokyti an-

XIX AUSTRALIJOS LIETUVIU DIENOS
Melbourne 1996

Tautodailės paroda
Norintieji dalyvauti tautodailės parodoje 

prašomi kreiptis į R. Eskirtaitę, 96 Gatehouse 
St., Parkville Vic 3052, tel.: 9347 0703.

SUVAŽIAVIMAI
ALD metu Melbourne Ii etų vių namuose i vyks 

sekantys suvažiavimai:
28 gruodžio 10 vai, ryto -1 vai. p.p.

Lietuviškų mokyklų mokytojai.
28 gruodžio 1-2 vai. p.p.

Inžinierių ir architektų sąjunga.
28 gruodžio 3-5 vai. p.p.

Australijos lietuvių Jaunimo sąjunga.
29 gruodžio 1 -3 vai. p.p.

Lietuvių Katalikų Federacija.
30 gruodžio 9 vai. ryto - 5 vai p.p.

ir
31 gruodžio 9 vai. ryto -1 vai. p.p. Krašto Taryba.

31 gruodžio 1 vai. - 3 vai. p.p. Lietuvių karių veteranų sąjunga
RAMOVĖ.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

ALD informacija: 13 WICKHAM AVENUE, FOREST HILL, VICTORIA 3131, 
tel.: (03) 9878 5631, fax: (03) 9873 1643.

gliškai Lietuvos studentus."
Klaus.:” Pastebėjau, kad pats jau pradedi 

kalbėti lietuviškai. Kaip Jums sekasi 
susikalbėti lietuviškai keliaujant ar, pa-
prasčiausiai, apsiperkant parduotuvėse?" Atsak.: "Grįžtu į Lietuvą gegužės mėnesį

Atsak.: "Taip, aš mokinuosi lietuviškai, 
tik turiu bėdų su lietuvių kalbos gramatika. 
Ligi šiol padariau nemažą pažangą, tai dėka 
mano studentų ir kitų žmonių, kurie man 
padeda šiame reikale. Aš jau galiu apsipirk
ti, keliauti autobusais, traukiniais, susikalbu 
su žmonėmis pobūviuose, lekcijose ir ki
tuose susitikimuose - susirinkimuose.

Klaus.: "Kaip australas, ką gali pasakyti 
jauniems australams, lietuvių tėvų vaikams?"

Atsak.: "Mano rimtas patarimas šiems jau
niems lietuvių tėvų australams - nepraleisti 
ir neprarasti savo tėvų palikimo (heritage). 
Lietuviai turi daugybę kultūrinių vertybių, 
savo gyvenimo stilių švietime irekonomiko- 
je. Visa tai praturtins jų gyvenimo akiratį. 
To negalima pamiršti ar užleisti. Priedo, Jūs 
suteiksite malonumo savo tėvams, Jūs rasite 
naują dimensiją, palygindami gyvenimą 
tarp Australijos ir Lietuvos laimėjimų ir nu
puolimų (Ups and downs experienced in 
Lithuania)."

Klaus.: "Būnant Lietuvoje, gal kartais teko 
kalbėtis su spaudos ir televizijos reporte
riais?"

Atsak.: "Aš turėjau keletą pasikalbėjimų 
su Lietuvos spauda, radijo programose ir 

televizijoje kur kalbėjau įvairiomis temo
mis."

Klaus.: "Kaip ilgai planuojate būti Lietu
voje šį kartą?"'

ir ten būsiu iki lapkričio mėnesio. Po to vėl 
grįšiu į Lietuvą vasario mėn. Anksčiau esu 
praleidęs 7 savaites, 5, 10 ir aštuonis su 
puse mėnesio paskutinį kartą. "

Klaus.: "Ar jums reikalinga medžiaga, 
surišta su Jūsų darbu Lietuvoje. Gal čia 
mes, Australijos lietuviai galime Jums 
padėti?"

Atsak.: "Taip, man reikalinga daug 
medžiagos, surištos su mano darbu. An
gliškos knygos, žurnalai, laikraščiai ir kita 
medžiaga, liečianti Australijos kultūrą, gy
venimo lygį, kad Lietuvos žmonės galėtų 
palyginti skirtumus tarp Australijos ir Lietu
vos. Būčiau dėkingas, jeigu šita medžiaga 
būtų persiųsta į Lietuvą kaip labdaros siun
ta. Iki šio laiko aš tai dengiau iš savo san
taupų."

Klaus.: "Ar jaučiatės pakankamai saugus 
Lietuvoje?"

Atsak.: "Kartą ar du buvau pasijutęs "pa
vojuje" (feeling unsafe), bet laimingai tos 
situacijos išvengiau. Tai gali atsitikti bet kur 
pasaulyje, neaplenkiant nė Australijos."

Klaus.: "Ką galite pasakyti bendrai apie
Jūsų patirtį Lietuvoje?" . . ,

nukelta 14 psl.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE
imamui!PASIKEITIMAI KLUBO VALDYBOJE

Iš klubo valdybos pasitraukė E. Kiverytė - 
Erzikov. Už jos įdėtą darbą valdyba 
nuoširdžiai jai dėkoja. Džiugu tai, kad ji ir 
toliau pasilieka vadovauti PAGELB1NIAM 
MOTERŲ KOMITETUI. Apie jų veiklą 
išgirsite kitą kartą.

Visada girdime nusiskundimus, kad 
jaunesnioji (?) karta neateina mums padėti. 
Pažvelkime į klube kabančias buvusių val
dybos narių pavardes ir nustebsime, kiek iš 
jų tikrai buvo iš jaunesniosios kartos. Štai ir 
dabar, pakeisti išeinančią valdybos narę 
ateina Jonas Biretas, kuris per ilgus metus 
dirbo ir su skautais ir su tautiniais šokiais. 
Sveikiname ir linkime jam sėkmės!

BARAS ir biliardo kambarys po ilgų 
prašymų ir susirašinėjimų su valdžios įstai
gomis, tapo atpalaiduoti nuo buvusių įsipa
reigojimų ir nuo dabar į šias patalpas tėvai 
galės atsivesti savo nepilnamečius vaikus ,o 
jaunuoliai žemiau 18 metų galės patys 
nusipirkti vaisvandenių bei kitlį nealko
holinių,^gėrimų .

Klubo vadovybė primena, kad pagal da
bartinius sugriežtintus įstatymus, iš- 
gėrusiems asmenims (angliškai - intoxicat
ed persons) nebus parduodami alkoholiniai 
gėrimai. Taip pat yra nusižengimas įstaty

NEWCASTLE LIETUVIŲ APYLINKĖJE
Vasario 16 d. Newcastle Miesto bibliote

ka surengė kultūrinę etninių bendruomenių 
parodą ("Cultural Exhibition of Ethnic 
Communities")

Parodoje dalyvavo ir Newcastle lietuviai. 
Valdybos narių surinkti papuošalai bei 
medžio drožiniai buvo labai skoningai 
išdėstyti didžiausiame Newcastlio War Me
morial kultūros centre. Paroda tęsėsi 2 
mėnesiusir niukasteliečiai parodė didelį 
susidomėjimą cxsponatais. Lietuviškas
skyrius buvo ypatingai gražiai paruoštas. 
Tai darbas p. p. Zinos Zakarauskienės, 
Martos Zakarauskienės ir Colette's Žukienės.

Balandžio 14 d. Speers Point parke New
castle lietuvių Apykinkės valdyba surengė

Oras pasitaikė gražus ir gegužinė praėjo 
geroje nuotaikoje.

Už 3 savaičių toje pat vietoje įvyks New
castle lietuvių Apylinkės valdybos rengia-

Parodoje. Priešaky stovi Colette Zukienė ir 
su anūke.

AUSTRALAS ATRANDA LIETUVĄ
atkelta iš 3 psl.

Atsak.: "Aš absoliučiai nesigailiu dėl 
mano ryšių su Lietuva. Mano gyvenimas 
pasikeitė iš pagrindų į geresnę pusę ir aš 
skaitau, kad tai padarė man Lietuvos žmonės, 
kurie mane taip nuoširdžiai priėmė. Aš 
tikiuosi, kad mano ryšiai ir draugystė su 
lietuviais ir Lietuva tęsis dar daug metų. 
Nuoširdus ačiū Nijolei Bižytei kuri, bene 
pirmutinė, paskatino mane aplankyti Lietu
vą. Ačiū doc. Irenai Stanelytei, kuri suteikė 
man drąsos ir įkvėpimo, padėdama suprasti 
kalbą, kultūrą, ir prisitaikyti prie gyvenimo 
stiliaus ir sąlygų, kuriose gyvena lietuviai. 
Ačiū dekanei Viktorijai Baršauskaitei, Vir
ginijui Kundrotui iš Kauno technologijos 
Universiteto, kurie pirmutiniai mane sutiko, 
suprato ir daug padėjo.

Neabejoju Lietuvos žmonių draugiškumu 
ir meilumu, o aš iš savo pusės-jiems padėsiu 
kiek tik galėsiu ir pajėgsiu. Aš žinau, kad 
Lietuvai reikia padėti kaip švietime, taip ir 
kitur. Kai studentas baigęs egzaminą man 
pasako "Thank you ”, tada ašjaučiuosi atlikęs 
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mams, pirkti alkoholinius gėrimus tokiems 
asmenims. Sunki pareiga krinta ant baro 
tarnautojų - nustatyti kada asmuo yra tokio
je padėtyje. Ar jis yra tik "linksmas" ar jau 
pakankamai išgėręs (intoxicated)?...

PATALPŲ NUOMOJIMAS. Kartais 
parengimai susikryžiuoja. Klubo vadovybė 
atkreipia organizacijų dėmesį, kad 
neužtenka tik įtraukti savo parengimą į 

Apylinkės valdybos metinį parengimų ka
lendorių. Yra būtina užsakyti norimas patal
pas ir laiką klubo raštinėje. Šiuo reikalu 
prašoma kreiptis į Danguolę Šepokienę 
arba Dan Bieri.

ANKETOS išsiuntinėtos su metine apy
skaita turėjo ir pageidavimų bei pasiūlumų 
skiltį. Tarp jų "įdomesni" buvo:

"Geriausias išeivijos klubas pasaulyje."
"Bulviniai blynai tai danguje pagaminti."
"Norėčiau, kad pokerių mešinos geriau 

mokėtų."
"Kur didelis paveikslas iš valgomojo? 

Mažiukas durnai atrodo."
"Sudaryti Australijos lietuvių klubų 

sąjungą kuri rūpintųsi bendromis lėšomis, 
atsikviesti menines pajėgas iš Amerikos, 
Lietuvos ir kitų kraštų ir dalintis išlaidomis 
tarp visų klubų".

Ad.

Velykinę gegužinę. Newcastle lietuviai at
nešė ten savo darbo margučius. Komisija: 
Jonas Lapinskas ir Ponia išrinko ir premi
javo gražiausius margučius.

Vaikų sekcijoje gražiausius margučius at
nešė Amy Watson ir Tomas Kutas. Suaugu
sių sekcijoje išrinkti Martos Zakarauskienės 
ir Benignos Zakarauskaitės darbai.

Vėliau vyko turtinga loterija. Pirmą prizą 
(p. D. Bająlienės) keptą didelį tortą laimėjo 
p. E. Daugėlienė.

Zakarevičienė 
Nuotr. St. Žuko

savo darbą. Nuoširdžiai viliuosi, kad esu 
suteikęs Lietuvos žmonėms viltį ir inspira
ciją. Tikiu, kad mano draugystė su lietuviais 
tęsis daug men;.

Baigdamas, norėčiau nuoširdžiai padėkoti 
Antanui Kramiliui Sydnėjuje, kuris man la
bai daug padėjo įvairiuose reikaluose, 
surištuose su darbu Lietuvoje, 
parūpindamas literatūros ir kitų reikmenų 
reikalingų mano darbui ten."

Klaus.: "Ar kartais nesiruošiate emigruoti 
į Lietuvą?"

Atsak.: "Dėl emigracijos į Lietuvą, tai aš 
galiu pasakyti tik tiek, kad Australija yra ,be 
abejonės, geriausias kraštas šių dienų pasau

lyje. Aš nemanau keisti pilietybės, nežiūrint 
mano prisirišimo prie Lietuvos, bet kas 
žino... ateityje gal aš priimsiu dvigubą 
pilietybę? Aš myliu, mėgstu Lietuvą, jos 
žmones, jaučiu didelį malonumą ten gyven
damas. Nežiūrint ten kartais esančių nepa
lankių sąlygų, aš sakau AČIŪ Lietuvos 
žmonėms."

Kalbėjosi Antanas Kramilius

Pamiršta Mažoji Lietuva
Dabartinė Lietuvos vyriausybė mažai 

tesirūpina Mažąja Lietuva, kuri pamažu vis 
tolsta nuo „Didžiosios“. Atrodo, tik išeivijos 
lietuviai ją vis prisimena ir rūpinasi jos liki
mu. Ne kartą teko girdėti, kad Mažoji Lietuva 
- tai tik Klaipėdos kraštas. Tai neteisinga' 
pažiūra. Mažoji Lietuva yra visa buvusi Prū
sija, visos jos žemės, dabartinė Kaliningrado 
sritis, kurią šiuo metu valdo Rusijos Federacija.

1944-1945 metais sovietinė armija su
naikino Mažosios Lietuvos autochtonus 
gyventojus, pakeitė vietovardžių pavadini
mus, atkėlė iš Rusijos gilumos svetimus 
žmones. Tai buvo Antrojo pasaulinio karo 
žiauriausias genocidas, apie kurį šiandien 
neužsimenama. Kai reklamuojamas žydų 
genocidas ir ieškoma simpatijų visame pa
saulyje. Mažosios Lietuvos sunaikintiems, net 
padoraus paminklo nepastatyta. Nusiaubtos 
Gumbinės, Ungurės, Gerduvos, Sodėnų- 
Nenūrkicmio ir kitos apylinkės. Likusieji gy
vi buvo marinami badu, kiti suvaryti ant 
užšalusių Kuršių marių, susprogdinant ledą, 
nuskandinti.

Vargu ar rasime pasaulyje kraštą, kurio 
gyventojai buvo taip žiauriai naikinami. Vo
kiečiai šimtmečiais engė prūsus ir lietuvius, 
gyvenančius Karaliaučiaus srityje. Šį darbą 
šiandien tęsia Rusijos Federacija, begėdiškai 
savindamasi buvusios Prūsijos žemes. Ne
daug liko prūsų ir lietuvių. Jų vietovardžiai 
surusinti. Nebėra Karaliaučiaus, Tilžės, 
Gumbinės ir kitų gražių lietuviškų pavadini
mų. Jie virto Kaliningradu, Sovietsku ir kitais 
rusiškais vardais pavadinti.

Nors šiandien niokojama Karaliaučiaus 
sritis, bet ji vis dar alsuoja lietuviška dvasia. 
Ji gyva vien tik keletos pasišventėlių dėka. 
Nors ir labai sunkiomis sąlygomis stengiasi 
palaikyti lietuvių kalbą: įsteigtos kelios 
mokyklos, kurias daugumoje remia užsienio 
lietuviai. Tilžėje statoma katalikų bažnyčia 
(lietuviams ir vokiečiams) irgi užsienio lietu
vių remiama.

Pernai Čikagoje įvyko Mažosios Lietuvos 
Rezistencinio sąjūdžio suvažiavimas, kuria
me susirinko toli nuo savo tėviškių nublokšti
31 imt- iriu--- rnr=ni^—-innuni imr inr=inr=ss:

ILGAAMŽIŠKUMAS
Makrobiotika - atjaunėjimo ir ilga

amžiškumo menas, paremtas Tolimųjų Rytų 
medicina bei filosofija (gr. makros - didelis, 
bios - gyvybė, gyvenimas).

Makrobiotikos kūrėjas, garsus japonų 
mosklininkas Georges Ohsava, jau 50 metų 
gyvena pagal makrobiotikos principus ir 
neseniai atšventė savo 100 metų jubiliejų. Iš 
senovinių manuskriptų ji surado 5000 metų 
senumo Dievo duotą žmonių gydymo būdą - 
grūdines dietas, kurios pakelia žmogų iš 
griuvėsių. Savo praktikoje jis konstatavo 
tūkstančius atvejų, kai naudodami šias die
tas pasveikdavo beviltiški ligoniai. Ohsava 
teigia, kad nepagydomų ligų nėra, yra tik 
nepagydomi žmonės, o visas nelaimes ir 
ligas atneša tik mūsų išgarbinta civilizacija. 
Jis kviečia atgaivinti ryšius su Gamta ir 
Visata, pažinti gamtos dėsnius ir pagal juos 
gyventi. Visi sveikatos rezervai glūdi 
žmogaus viduje, reikia tik juos sužadinti.

Vienoje savo knygų "Makrobiotika dzen 
arba atjaunėjimo menas" Ohsava siūlo sep
tynias makrobiotines dietas nuo pačių sun
kiausių susirgimų. Tai grūdų, kruopų ir 
daržovių dietos, kurios žmogaus organizmą 
išvalo iki blizgesio.

7. Paticfektyviausiaseptintadieta-100% 
grūdų dieta. Kviečiai, rugiai, įvairios kruo
pos pamerkiamos iš vakaro, o rytą gerai 
nuplaunamos ir užplikinamos verdančiu 
vandeniu, verdamos 1 min. ir padedamos 
šiltai po pagalve. Valgyti kiekvieną dieną 
kiek nori, be jokių priedų, 10 dienų. Gerti 
kaip galima mažiau, tik 1-2 stiklines 
vandens arba kiaulpienių bei žalią arbatą. 
Sergant diabetu, skrandžio ir dvylikapirštės 
žarnos opomis, inkstų bei kepenų ligomis, 
tinka vartoti užplikalus, kurie paruošiami 
taip: 1 šaukštas kruopų pakaitinamas ant 
sausos keptuvės ir sumalamas kavos malimo 
aparatu. Gauti milteliai supilami į stiklinę,

Iš k.: Endrius Jankus ir V. Baltuls
Mažosios Lietuvos žmonės. Jie kreipėsi^ 
Lietuvos Respublikos Prezidentą, vyriausybę 
ir visos Lietuvos gyventojus, kad padėti 
Mažosios Lietuvos žemes grąžinti Lietuvai 
Suvažiavimo pirmininkė Ieva Jankutė, Mt- 
žosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus 
anūkė, apeliavo į visus lietuvius pirmindama 
kad plati pasaulio lietuvių bendruomenė te
turi moralinės teisės likti abejinga šiai genotf- 
du nuteriotai tautos daliai prie Baltijos kranp

Australijoje gyvena Martyno Jankais 
sūnaus Martyno sūnus Endrius Jankus. Js 
gyvena netoli Hobarto, Tasmanijoje. Endrits 
gimė Dravemoje, netoli Priekulės. Baigs 
Australijoje inžinerijos mokslus, dirbo in- 
nieriumr įvairiose kasyklose. Gerai kaa 
lietuviškai ir prieš porą metų lankėsi sar 
gimtinėje Dravemoje ir tėvų gimtinėje - 
Bitėnuose. Jis labaį nusivylė, nes Bitėnų kai
mas ir garsusis Rambyno kalnas apleistas ii 
pamirštas.

Mažosios Lietuvos likimas dalinai prr- 
lauso nuo pačių lietuvių, gyvenančių Lietuo- 
je ir užjos ribų. Šis kraštas neturi būti pamiršus 
nes jis yra integralinė Lietuvos dalis.

tencijos sąjūdžio suvažiavimo Čikagoj- 
rezoliucijos: „Mažosios Lietuvos grąžininus 
gyvenimui savoje tautoje reikalauja Lietuvs 
vyriausybės ir visų lietuvių nepaliaujaų 
pastangų. Jų neturi stokoti.“' °r 1 V. Baltuti

užplikinami verdančiu vandeniu ir 15 mir 
brinksta. Po to galima suvalgyti. Pusryčiam 
- linų sėklų užplikalas, pietums - avižini, 
arba kitų kruopų užplikalas, o vakarienei • 
vandeny virta kruopų košė. Ir taip 10 dienų. 
Kartoti šią ir kitas dietas galima tik kas du 
mėnesius.

Kitoms dietoms grūdai ir kruopos ruošia
mos taip pat, todėl pateiksiu tik jų sudėtį.

6 dieta. Tai efektyvi grūdų - daržovių 
dieta, sudaryta iš 90 % grūdų bei kruopų * 
10 % šviežių daržovių.

5 dieta. Dar pakankamai efektyvi diet, 
sudaryta iš 80 % grūdų kruopų ir 20 i 
šviežių daržovių.

4 dieta. Dietos sudėtis: 70 % grūdų bei 
kruopų ir 30 % šviežių daržovių.

3 dieta. Dietos sudėtis: 60 % grūdų bet 
kruopų 30 % šviežių daržovių, 10 % vegr 
tarinių sriubų, kurios verdamos iš daržovi 
ir vandens. Susmulkintas daržoves virti 1-. 
min.

2 dieta. Jos sudėtis: 50 % grūdų bei 
kruopų, 30 % šviežių daržovių, 20 % vege
tarinių sriubų.

1 dieta. Tai pati lengviausia dieta. Jos 
sudėtis: 40 % grūdų bei kruopų, 30 % 
šviežių daržovių, 20 % vegetarinių sriubų ir 
10 % šviežių vaisių.

Naudojant šias dietas gerti kaip galima mažiau 
vandens, vaistažolių arbatų nesaldyti. Grūdus ir 
kruopas gajma vartotivienodus arba skirtingus.

Gydytis makrobiotinėmis dietomis galima bet 
kokio amžiaus ir išsilavinimo žmonėms. Prie 
pasirinktos dietos prieikite palaipsniui. Savaitę 
prieš pradėdami, valgykite tik lengvą vegetarinj 
maistą iš natūralių produktų, atsisakykite stimu
liuojančių gėrimų. Taipjšve.ngsite galvosskaus- 
mo, svaigulio ar silpnumo dietos laikotarpiu.

Sekančiame numeryjė pateiksiu svarbiausius 
makrobiotines virtuvės principus ir keletą nau
dingų receptų.

Edita Varnas
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ĖDSEK
"AUŠROS" TUNTO VELYKINĖ STOVYKLA

Sydnejaus "Aušros” tunlo jaunieji broliai- 
sesės vadovaujami savo energingos tun- 
tininkės Dainos Šliterytės, balandžio 10-14 
d. d., "Camp Coutts", NSW (Tautiniame 
parke netoli Waterfall ), vėl suruošė

‘stovyklėlę, kurioje dalyvavo iki 30 skautu
ku, daugiausiai jauno amžiaus broliukų ir
sesučių.

dirbo visa eilė vyr. skaučių - Belinda Wil
son, v.sl. Virginija Coxaite, Juta Šliterienė, 
Rasa Venclovaitė, Julija Viržintaitė, Venta 
Protaitė, Zita Žilinskaitė (iš Anglijos), kai

ir adjutante - 
Dičiūnaitė.

Oras buvo nelabai idealus - kartais paly- 
ir pirmą dieną tesusirinko tik 12 

Bet orui gerėjant, kilo ir 
skaičius.

Stovyklos vadovybę, be pačios jos
v.sk.v.sl. Dainos Šliterytės, 

s. Eglė Garrick - stovyklos progra- 
vedėja, adjutante - v.sk.v.sl. Daina 

ūkio viršininkas-virėjas s.v.v.sl.
Gakas, kuriam - transportu - talkino 
Raimondas Vingilis. Instruktorėm

brolius atstovavo tik vienas sk. vytis Linas 
Kasperiūnas (ir tas pats iš Melbourne)...

0 darbo stovykloje netrūko: ruoštasi 
jiodžiams, specialybėms, iš rinktos me
džiagos daryti darbeliai, piešta, neskaitant 
susipažinimo su stovyklavietės labai įdomia 
aplinka-upeliuku, tvenkiniu, aplinkinėmis' 
uolomis, įvairiais tautinio parko augalais ir 
11. O vakarais kurti laužai, kurių metu 
jaunieji bandė savo artistinius gabumus... 
Vyresnieji įsirengė palapinėse, kai patys 

'mažiausieji - gintarėliai ir aguonėlės - gy

veno stovyklavietės tam skirtuose pastatuo
se. Kai kurie pastatai, kaip mums aiškino 
vienas stovyklavietės prižiūrėtojas, australų 

‘pastatyti iš stovyklavietėje rastų uolų 
nuolaužų dar 1927 m., bet dabar yra 
nemažai ir modernių pastatų.

Nors šiemet virėjas buvo naujas - s.v. 
F Darius Gakas - bet stovyklautojai nei maisto 
' Skoniu, nei jo kiekiu nesiskundė. Virtuvėje 
t (man ten lankantis) "vergavo" visa eilė 
sesių: Elė Kains, Juta Šliterienė, Julija

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGA PRAŠO PAGALBOS
Mieli išeivijos lietuviai!

Kreipiuosi į Jus Lietuvos Skautų Sąjungos 
reikalu, nes esame labai liūdnoje finansinėje 
padėtyje. Atkurta LSS 1989 m. pradėjo 
žengti pirmus žingsnius su jaunimu, kuris 
anksčiau buvo auklėjamas tarybiniu metodu: 
spaliukai, pionieriai, komjaunuoliai. Skirsty
mosi pagal amžių, net ir uniforma buvo 
panaši į skautų tradicinę sistemą. Tačiau 
didelis skirtumas ideologijoje, net ir vyres
nių vadovų, perėjusių į skautų organizaciją, 
mintyj ime.

Šiuo metu LSS yra finansinėje krizėje. 
Patalpų (kurių nereikėtų remontuoti ir 
mokėti nuomos) negauname, daugelis skautų 
tėvų yra nepajėgūs pirkti skautams/tėms 
uniformas, apmokėti dalyvavimą išvykose į 

Viržintaitė, Aušra Radzevičiūtė, ir kt. Iš 
vyrų - Ron Wilson.

Balandžio 13 - priešpaskutinę stovyklos 
dieną, vakarinio vėliavų nuleidimo metu, 

.stovyklos viršininkės įsakymu, jaun. skautai
- tės Luis Garrick, Lukas Kains, Andrius 
Jurkšaitis, Vilija Jurkšaitytė, Nicoletta 
Braack - Maskvytytė ir Jasmina Gakaitė 
paskelbti išlaikę meškeriotojo ir kelrodžio 
specialybes. Jaun. skautų - čių įžodį davė 
Lukas Kains ir Nicoletta Braack - Maksvy
ty tė, o geltonais skauto-tės šlipsais pasipuošė 
Matas Garrick, Shaw Kamada ir Katrina 
Biretaitė. Juos "valio ... valio!" šūkiais 
pasveikino visa stovykla.

Iš pačių mažiausiųjų į gintarėlius - 
aguonėles pervesti Mattius Maksvytis bei. 
Lara Kains ir abu papuošti baltais kak
laraiščiais.

Tuntininkės įsakymu Nr. 2, į vyr. 
skiltininkes pakelta tunto (ir šios stovyklos) 
adjutante, v.sk.sl. Daina Dičiūnaitė.

Tą vakarą stovyklojematėsiirkelisvečiai
- viešnios, jų tarpe du Australijos vadijos 
nariai.

Sekmadienį, 9 vai. atvykęs mūsų sergantį 
kapelioną pavaduojąs kun. Dominykas 
Tran, atlaikė Šv. Mišias. Vėliau dar apsi
lankė ir Velykų Bobutė iš Lietuvos, (v.sk. 
Juta Šliterienė), visus apdalindama velykai
čiais. Po to pažaista, o 12 vai. nuleista 
stovyklos vėliava ir pradėti jos tvarkymo 
darbai.

Atrodo, kad nusiskundimųstovykla tikrai 
nebuvo, ko nepaklausei, visi sakė, kad čia 
labai gerai,nesinori vykti namo!...

Vis tik būtų įdomu, jei apie stovyklą 
parašytų patys stovyklautojai. Tad redakci
ja laukia Jūsų straipsnių. B. Ž.

Su mamytėmis, tik ką užrišusiomis 
gerojo darbelio mazgelius...

Iš k.-jaun . skautai Nicoletta 
Braack - Maksvytytė ir Lukas 
Kains; už jų mamos - Violeta 
Braack - Maksvytis ir Elė Kains.

vasaros stovyklas Lietuvoje ir užsienyje.
Turime galimybę atremontuoti ir naudotis 

vienu nameliu buvusioje Valakampių pio
nierių stovykloje (netoli Vilniaus centro), 
bet neturime lėšų. Gavome Tautos Fondo 
(JAV) 500 USD, bet tai toli gražu neužtenka 
remontui, nes reikia naujų rėmų langams, 
stiklo, remonto viduje.

Gavome iš kelių užsienio skautų organiza
cijų kvietimus dalyvauti jų vasaros sto
vyklose Lenkijoje,Islandijoje, Danijoje, bet 
tai kelionės į ten ir atgal, be to stovyklos 
mokestis 200 USD vienam , yra mūsų or
ganizacijai per didelis. O labai norėtume 
nors po 3-4 skautus/tes išleisti į tokias 
stovyklas, mums tai būtų naudinga, nes šie 
skautai parvykę galėtų tapti jaun. vadovai ir

Tik gavę geltonus šlipsus!... Iš k. Kotryna Biretaitė, Matas 
Garrick ir Shaw Kamada. Visos nuotraukos V. Vaitkaus

METINĖ GEELONGO ŽIDINIO SUEIGA
Geelongo seniorų skautų Židinio metinė 

sueiga įvyko š. m. kovo 31d. Dalyvavo 27 
Židinio nariai. Sueigą atidarė tėvūnas ps. 
Liuda Bungarda. Tylos minute prisiminti 
mirę židiniečiai. Sueigai pirmininkauti pa
kviestas Juozas Gailius, sekretoriauti - Ka- 
jatonas Starinskas. Į mandatų komisiją 
išrinkata: s. V. Mačiulis, G. Valaitienė ir A. 
Scano. Praeitos metinės sueigos protokolą 
perskaitė kancleris V. Bindokas. Sekė 
pranešimai: tėvūnas informavo, kad metų 
bėgyje buvo sušauktos 5 sueigos, suruoštos 
7 gerai pavykusios iškylos. Iš iškylų turėta 
117 dol. pelno. Išsiųstas siuntinys Ma
rijampolės našlaičių namams, kurį jie gavo 
prieš praėjusias Kalėdas irjau gautas padėkos 
laiškas. Per Atvelykį ridenom margučius ir 
tuo pačiu sutikom sugrįžusius iš Lietuvos 
židiniečius. Kajetoną ir Jovitą Starinskus; 
Lietuvoje jie praleido du metus.

Rugpjūčio mėn. paminėjote poeto, 
vyskupo Antano Baranausko sukaktį ir ta 
pačia proga priėmėm svečią iš Lietuvos, 
kun. Ričardą Repšį, kuris tą dieną atlaikė 
šv. Mišias Geelongo lietuviams ir pasakė 
minėjime kalbą.

Šiais metais numatyta panaši programa. 
Ruošim iškylas, per Atvelykį ridensim 
margučius, rugpjūčio mėn. prisiminsim prof. 
Juozą Eretą, jo 100 metų gimimo proga, 
programą atlikti atvyks "Kaimo" daini
ninkai iš Melbourno. Gegužės mėn. turėsim 
sueigą su Melbourno skautininkų ramove.

Židinio kasininkė Irta Volodkienė pranešė 
kasos stovį, kuris yra šiek tiek geresnis nei 
praėjusiais metais. Revizijos komisijos
□ i ■■ J□ ■■ I□ I—   I□ į..-------IQĮ - :

padėti tvarkyti/ugdyti jaunesnius, o jų yra 
labai daug. Mes labai greitai galėtume pa
didinti LSS narių skaičių - apie 1200, jei 
turėtume uniformoms, stovykloms, semi
narų - kursų pravedimui pinigų.

Mes visi dirbame iš idėjos, vedami mūsų 
patirtimi ir norėdami kuo daugiau Lietuvos 
jaunimo įvesti į skautus, juos paruošti Die
vo, Tėvynės ir artimo tarnybai, vykdant 
skautų įstatus ir vadovaujantis LSS Statutu, 
nuostatais ir taisyklėmis. Esame labai 
atsargūs su lėšomis, o jos jau baigiasi.
Todėl kreipiuosi i Jus, mieli Tėvynės Lie

tuvos sūnūs ir dukros užsienyje, organiza
cijose ir pavienius. Padėkite savo bet kokia 
auka prie LSS sutvirtinimo finansiškai .Jeigu

LIETUVOS SKAUTAI VIENIJASI
Tuojau po Naujųjų metų, apsilankiusios iš 

Briuselio įstaigos Centriniam ir Rytų Europos 
regionui WAGGGS ir WOSM (World Associa
tion of Girl Guides and Girls Scouts ir World 
Organisation of Scout Movement) 2 atstovės 
buvo susikvietusios Lietuvos skautų sąjungos, 
Lietuvos skautijos ir Kauno jūrų skautų bei lenkų 
skautų atstovus į pusantros dienos trukusį posėdį, 
kuriame išdėstė reikalą jungtis į vieną organiza
ciją, kad tapti aukščiau minėtų pasaulinių organi
zacijų nare. Šioms organizacijoms priklauso 134 
valstybės su 16 milijonų skautų ir skaučių.

To pasėkoje buvo nustatytas planas jungimosi 

pranešimą perskaitė V. Bindokas. Kasos 
knygos ir pateisinamieji dokumentai atitin
ka. Knygos vedamos tvarkingai. Vienbal
siai patvirtinta metinė veikla.

Į naują vadovybę išrinkti tie patys as
menys.

Klausimų bei sumanymų nebuvo. Sueiga 
užbaigta giedant "Lietuva brangi..."

Sekė arbatėlė. Ačiū sesėms židinietėms už 
pyragus, kuriuos jos parūpino! L. Bungarda

II— ' IBĮ^^SJErF^Slūl------- TIEJI----- -^Tt

būtų galimybė gauti lėšų Lietuvoje, į Jus 
neapeliuotume. Jūsų aukas priimsime su 
dideliu dėkingumu ir jas skelbsime spau
doje, laiškais Jums ir padėkos lakštais. Fi
nansinį patikrinimą kasmetatlieka Kontrolės 
komisija.

Jūsų aukos bus naudojamos tik virš 
minėtiems reikalams. Už viską iš anksto 
dėkojame.

Aukas siųsti čekiu arba pravesti į LSS 
valiutinę sąskaitą Nr. 06400023 / 070353 
LŽŪ Bankas, kodas 260101424, Vilnius, 
Lietuva. Čekius į P O. Box 960, 3043 Kau
nas.

A. Žilinskas
LSS Tarybos pirmininkas

ir visiems tinkančio Statuto sudarymo planas. 
Šiuo reikalu jau įvyko 2 posėdžiai. Jei vjskas vyks 
pagal planą, tai aktyvūs skautų vadai susirinkę 
lapkričio mėn. patvirtins Statutą ir išrinks val
domuosius organus, po to oficialiai kreipsis į 
pasaulinių organizacijų W0SM ir WAGGGS 
sekretoriatus dėl priėmimo tikra nare.

Šiuo metu vyksta pasiruošimai vasaros 
stovykloms, išvykoms į užsienio stovyklas (nors 
po pora atstovų) ir vadovų lavinimas. Taigi, 
įsiviešpatavo taika, geri norai ir vienijimosi dva
sia. Ą. Žilinskas

Lietuvos skautų tarybos pirmininkas
- ’’Mūsų Pastogė’' Nr. 16 1996.4.22 psl.5
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Lietuvių nutautėjimas
Kęstutis J. Lynikas

Dažnai mes kalbame apie lietuvių nu
tautėjimą neslėpdami fakto, kad lietuvybės 
išlaikymas, ypač išeivijoje, turi mažą pasi
sekimą. Rinkdamiesi į Lietuvių namus, mes 
kiekvieną kartą susirūpinę pagalvojame arba 
net vengiame pagalvoti, kiek ilgai tie namai 
išsilaikys, kas liks iš tų lietuvybės tvirtovių, 
kurias taip sunkiai ir sąžiningai kūrėme. 

(Atsakymo negirdime, tačiau visvien darome 
palankų testamentą ateičiai. Jeigu bendruo
menės dienos suskaitytos, tuomet klausiame 
save, kam darome išlaidas ir veltui leidžiame 
laiką, išlaikydami mūsų griūvančių tvirtovę? 
Pavyzdžių apie lietuviškų kolonijų išnykimą 
turime labai daug Amerikoje, kur iš dešimties 
lietuviškų parapijų paliko mažiau negu viena. 
Lietuvių centrus ir parapijas anksčiau palaikė 
stipri katalikų bažnyčios organizacija, kurioje 
pilną laiką dirbo lietuviai kunigai. Buvo 
disciplina, paklusnumas, kuriais atsikratė 
jaunoji karta, sukurdama savąsias vertybes, 
bei sau tinkamas moralines taisykles. Dabar j 
bažnyčias susirenka išimtinai tik senoji karta, 
buvę Lietuvos mokyklų auklėtiniai.

Sunkiosiomis išeivijos valandomis, prieš 
Lietuvai atstatant nepriklausomybę, dažnai 
svajodavome, kad išeivijoje lietuvy bę palaiky
tų naujieji lietuviai emigrantai, jeigu būtų 
galimybės juos atsikviesti. Panašiai savo 
bendruomenių tęstinumą Australijoje vykdo 
kitos tautybės. Deja, dabar teko įsitikinti, kad 
tie naujieji.lietuviai emigrantai didelių 
patriotinių jausmų nerodo ir net nesidomi 
Lietuvių namais ar mūsų lietuviškomis 
parapijomis. Okupacija ir kieta sovietizacija 
išaugino jau kitokius lietuvius, tikinčius į. 
gyvenimą be tautinių pareigų ir be patriotinės 
naštos... Skirtumas yra tas, kad pirmiesiems 
išeiviams tėvynė buvo okupantų atimta, jie 
tėvynę praradopriešsavonorą, tuo tarpu dabar
tiniai emigrantai jos atsisakė savanoriškai, 
daugiausiai ekonominių sumetimų įtakoje. 
.Lietuvos Ryte" skaitėme tartum linksmą 
žinutę: „Kaliningrade vokiečiai moko rusus 
lietuvių kalbos". Tačiau paaiškėja, kad tai 
nėra lietuvių pastangos, kad jau nebe Ka
raliaučius, ne Mažoji Lietuva, ne Rytprūsiai. 
Kaliningradas. Straipsnyje sakoma, kad 
lietuvių bendruomenei oficialiai priklauso 18 
tūkstančių žmonių, nors oficialiai jų yra daug 
daugiau. Dažniausiai jie nutautėjo, surusėjo, 
įprato būti ne lietuviais. Kiti - buvę stribai... 
Tuo tarpu vokiečiai yra gerai susiorganizavę, 
turi lėšų. Vaikus moko vokiečių kalbos, 
vokiečiai specialistai dėsto aukštosiose Kali
ningrado mokyklose, kur studijuoja daug 
Vokietijos jaunuolių. Toliau rašoma: „Netikė
ta ir malonu, kad vokiečiai samdo lietuvi 
mokytoją, kuris ntsųvaikusmoko lietuviškai... 
Mūsųtautiečiaituri Rusijos pilietybę, Lietuvos 
pilietybės klausimas jiems nėra itin aktualus. 
Tiktai kai kurie vyresni žmonės norėtų senat
vę praleisti Lietuvoje, ten būti palaidoti..." 
Tai toks maždaug vaizdas Mažosios Lietuvos 
lietuvių bendruomenėje, kuri yra apie dešimt 
kartų didesnė negu Australijos lietuvių 
bendruomenė, gyvenanti daugiau negu de
šimt kartų mažesniame plote. Tautiniu atžvil
giu mes galime jiems būti geru pavyzdžiu.

Kur yra mūsų lietuvių nusmukime prie
žastis? Kodėl toks greitas ir patrauklus tas 
nutautėjimas? Žinoma, žmonijos istorijoje 
rasime labai daug tautų, kurios turėjo aukštą 
kultūrą, turtingas valstybes, tvirtas tradicijas, 
tačiau šiandien jų nėra nei pėdsako. Kokia yra 
lietuvių tautos prognozė, palyginus su tomis 
išnykusiomis? Iš didingos lietuvių tautos, 
turėjusios galingą valstybę, lietuviai tapo viena 
iš mažųjų tautelių. Jei mes išsilaikėme taip 
ilgai tarp stiprių galingų priešų, kas padėjo 
lietuviams išsilaikyti tautų žūtbūtinėje kovoje 
dėl egzistencijos? Mums tenka panagrinėti ir 
toliau puoselėti visas lietuvių tautų iki šiol 
gelbėjusias vertybes. Štai keletas jų, nors 

išvardintos ir ne pagal jų svarbumą:
Lietuvių kalba per daug amžių padėjo 

tautai išlaikyti savitą charakterį bei identitetą.
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Garbės konsulas K. Lynikas, 
šio straipsnio autorius.

Mūsų kalba labai originali, seniausia iš Europos 
kalbų, skirtinga nuo kitų kaimynų, ypač sla
vų, germanų ir ugrofinų kalbų. Deja, garbin
gos senovės laikais Lietuvos kunigaikščiai ir 
didikai nepasistengė sukurti savos rašytinės 
lietuvių kalbos ir pradžioje naudojo svetimas: 
lotynų, gudų,lenkų,rusųirt.t. Susirašinėjimai, 
net valstybės įstatymai vykosvetimose kai bose. 
Štai dabar baltarusiai (gudai) jau savinasi net 
Didžiąją Lietuvos Kunigaikštiją su sostine 
Vilniumi kaip savo kraštą ir savo istoriją. Mū
sų kunigaikščiai, ypač Gediminas tapo „Eto 
naši Hedemin“. Savo rašto neturėjimas, be 
abejo, prisidėjo prie nutautėjimo, sugudini- 
mo, sulenkinimo. Didžiausias smūgis lietuvių 
kalbai buvo carų įvestas spaudos draudimas, 
kuris mūsų.kalbą ir literatūrą pastūmėjo dar 
bent šimtmetį atgal. Gal būt todėl tokie genia
lūs lietuviai rašytojai, kaip Adomas Micke
vičius, Jurgis Baltrušaitis, Milašius ir kiti, 
pasirinko svetimas kalbas savo kūrybai, 
norėdami panaudoti jau seniau išbandytus 
kelius literatūrai, idant sėkmingiau pasiekti 
platesnes mases. Šiais laikais lietuvių kalba 
jau turi tvirtą rašytinį pagrindą ir yra puikus 
įrankis poezijai bei prozinei kūrybai. Deja, 
50-ties metų okupacija ir vėl paliko daug blo
gos įtakos ir nemažai svetimžodžių. Jei šian
dien Lietuvoje paklausi žmogų „kaip eina
si?“, visuomet gausi atsakymą „normaliai“. 
Tai tiesioginė rusiška įtaka (palygink „nor- 
malno“), kurios pavyzdžių galima rasti labai 
daug. Vien per paskutinius penkis neprik
lausomybės metus lietuviai suskubo įsivesti 
šimtus anglicizmų, kaip antai „šou“, „šefas“ ir 
t.t. Gražias lietuviškas pavardes svetimieji 
okupantai subiaurino tiek, kad užsieniečiai 
net nesistengia jas perskaityti, ištarti ar 
atsiminti. Kada gi mes grįšime prie savo gra
žių, originalių lietuviškų pavardžių?

Lietuvių tautosaka ir tradicijos buvo 
šimtmečius išlaikytos, nežiūrint stokos 
rašytinių galimybių. Mūsų liaudies dainos, 
tautiniai šokiai ir rūbai yra, gal būt, jei ne pa-
tys gražiausi, tai tikrai vieni iš mėgiamiausių 
visame pasaulyje. Dar reikia ypatingai pami
nėti lietuvišką liaudies medžio skulptūrą, 
rūpintojėlius, koplytėles. Kryžių kalnas tapo 
tikru pasauliniu to meno muziejumi, bet pa
našių yra visoje Lietuvoje. Reikia manyti, kad 
liaudies muzika ir menas labai daug prisidėjo 
prie lietuvybės išlaikymo sunkiaisiais bau
džiavos ir priespaudos laikais. Liaudies menas 
buvo vienas iš didžiųjų rezistencijos ginklų 
visais laikais.

Lietuviai kariai, nepriklausomybės kovų 
savanoriai, partizanai, užsitarnauja mūsų 
amžiną padėką kaip narsieji didvyriai. Seno
vės karo vadai su jų pagalba Lietuvą apgynė 
nuo kryžiuočių, kalavijuočių, rusų, totorių o 
vėliau nuo bermontininkų, bolševikų ir lenkų. 
Lietuvos partizanai tur būt neturi sau lygių 
kovotojų, visą dešimtmetį išsilaikę prieš 
šimteriopai gausesnę rusų armiją antrosios 
bolševikų okupacijos laikais, po Antrojo 
pasaulinio karo. Gaila, okupantams pergalę 
pasiekti padėjo nutautėję, parsidavėliai lietu
viai stribai. Lietuvos laisvė buvo atpirkta di
dele lietuvių karių kraujo auka.

Tikėjimas, ypač senovinis aisčių stabmel
džių tikėjimas, turėjo gerą įtaką lietuvių tau
tos laisvei, dorovei ir gyventojų kasdieninei 
tvarkai palaikyti. Teigiama, kad senovės 
lietuvių tikyba buvo žymiai geresnė priemo
nė tautai konsoliduoti ir įstatymams palaikyti, 
nei kalviju ir ugnimi atnešta krikščionybė. 
Katalikų ir protestantų tikėjimu lietuviai ilgai 
nepasitikėjo. Tik tikėjimo palaužta tauta lei
dosi sulenkinama arba suvokietinama. Tuo 
būdu buvo prarastos didžiulės senosios Lie
tuvos sritys vakaruose bei rytuose. Tačiau 
katalikų tikėjimas, nors smarkiai komunistų 
persekiojamas, tapo stipriu ginklu prieš nutau
tėjimą paskutinės 50 metų okupacijos laikais.

■Konservatyvus būdas, kurį kartais 
vadiname žemaitišku užsispyrimu, turėjo 
didelę įtaką išlaikyti kalbą, dorą, papročius ir 
mylėti laisvę. Tačiau dažnos okupacijos ir 
lietuvių diskriminacija išaugino lietuvio 
charakteryje ir blogų būdo savybių: nusi
žeminimą, nuolaidumą, nepasitikėjimą savi
mi ir savigarbos stoką. Kaipo pavyzdį 
papasakosiu apie vieną iš Lietuvos banko 
valdybos pirmininko pavaduotojų. Vos jį 
paskyrus toms pareigoms, jis man skundžiasi: 
„Matai, pakvietė mane tokioms aukštoms 
pareigoms centriniame banke. Juk aš niekada 
bankininkystėje nedirbau. Juk turėjau gerą 
darbą, buvau Aukščiausiojo teismo teisėjas. 
Gal padariau klaidą apsiimdamas šį darbą. 
Aš nieko nesuprantu... “ Žinoma, aš šį 
pavaduotoją smarkiai sukritikavau: kaip tu 
drįsti save taip žeminti, kodėl praradai 
pasitikėjimą savimi? Jeigu sugebėjai būti 
Aukščiausiojo teismo teisėju, vadinasi, ne 
veltui buvai pakeltas tarnyboje. Lietuvos 

Lietuviu protėviu gyvenvietės Tacito laikais

bankui dabar kaip tik reikalingi žmonės su 
teisinėmis kvalifikacijomis kurti naujus 
potvarkius, reikalingi teisės žinovai banko 
interesams ginti. Ponas X pagalvojo ir su 
manimi sutiko. Vėliau jam teko net pavaduoti 
pirmininką vyriausybėje ir laikinai eiti Lietuvos 
Banko valdybos pirmi ninkoparcigas. Tai daž
na lietuvių nelaimė: nepasitikėjimas savimi ir 
savo sugebėjimais. Lietuviai turi atsikratyti 
svetimųjų įdiegto nusižeminimo. Jį reikia 
pakeisti lietuvio pranašumu. Gal būt mūsų 
artimi kaimynai turi daugiau išdidumo ir 
pasitikėjimo savimi negu lietuviai. Tačiau 
reikia prisiminti, kad kelią į laisvę sau ir ki- ' 
tiems Pabaltijo kraštams ne kartą praskynė tik 
lietuviai, tuo įrodydami savo pranašumą. To
dėl man visuomet kelia nuostabą, kai visur ir 
visuomet minint Pabaltijo valstybes laikoma
si alfabeto tvarkos: Estija, Latvija, Lietuva. 
Visur ir visada turi būti: Lietuva, Latvija, 
Estija. Lietuva yra didžiausia iš tų trijų valsty
bių plotu ir gyventojų skaičiumi, yra artimiau
sia prie vakarų Europos, yra Europos 
geografinis centras. Lietuvą ms privalome 
visuomet minėti ir statyti pirm, be jokių 
„mandagumo“ ar nusižeminime atsikalbi
nėjimų.

Pagarba lietuviui ir jo savigrba kažkur 
smarkiai nukentėjo. Dažniausii ji buvo 
slopinama okupantų rusų arba okiečių, ji 
buvo žiauriausiais būdais raunata iš mūsų 
širdžių kietomis priemonėmis. \s daugiau 
paaiškėja rusų įvykdytų nusikalmų prieš 
lietuvių tautą. Buvo atliekamas lituvių tau
tos genocidas. Šiurpas ima pagabjus, kiek 
kančių teko lietuviams patriotas pakelti 
kalėjimuose, lageriuose, kuomet e atsisakė 
išsižadėti tėvynės meilės. Žuvo jiealėjimuo- 
se, Sibiro taigose, žuvo varomi frontus už 
rusišką komunizmą. SkaitomLietuvos 
spaudoje, kad vien tik Vilniaus uskulėnų 
dvare neseniai buvo atkasti 780-ts nužudy
tų lietuvių palaikai. Jų atpažinimaąal būt jau > 
neįmanomas, nes komunistai įasistengė 
sunaikinti visus dokumentus arb KGB juos 
išsigabeno į Rusiją, slėpdami nsikaltimus 
prieš lietuvių tautą. Mes privalom siekti, kad 
visi karo nusikaltėliai būtų surastiir patraukti 
atsakomybėn. Taip buvo naikinana tauta ir 
jos savigarba, taip mūsų kaimynu visuomet 
stengėsi parodyti savo „pranašuną“. Tačiau 
lietuvio garbės ir savigarbos naikinmas netaps 
paveldėjimu. Mūsų prievolė yra atgii vinti savo 
savigarbą bei orumą ir įrodyti, kid lietuvio 
pranašumas yra amžiams krauju irkančiomis 
patvirtintas.

Lietuvos istorijos tvirtas žinoimas turi 
tapti vienu iš svarbiausių mūsų privalumų. 
Mes turime budėti ir sekti kaimynų klastin
gas užmačias, siekiant iškraipyti tą istoriją, 
sufabrikuoti - iškreipti tikrus istorinius fak
tus savo naudai. Vokiečiai naciai planingai 
darė viską, kad sunaikinti įrodymus į jų 
vedamą žydų genocidą, tuo tarpu stengėsi 
kuo daugiau užfiksuoti visų lietuvių samdi
nių - parsidavėlių dalyvavimą toje akcijoje. 
Tą patį ir dar gudriau darė KGB, kruopščiai 
rinkdama būtas ar nebūtas Iietuvv\\ kaltes 
arba jas specialiai surežisuodama. 1993 
metais Vokietijos laikraštis "Die Zeit" 
išspausdino KGB pareigūno A. Slavino 
straipsnį "Inscenizuotas sukilimas". Tame 
straipsnyje kagėbistas apkaltino Lietuvos 
Aktyvistų Frontą , organizavusį ukilimą 
prieš rusus komunistus 1941mets, kaip 
lietuvių antisemitų akciją žydam naikinti, 
ne kaip nepriklausomybės atstatyną. Žino
ma, tą kaltinimą greitai pasigavižydai ir 
panaudojo savo kerštui prieš .ietuvius 
pravesti visame pasaulyje, ypač Ancrikoje. 
Net ir mūsų dabartinė valdžia tuo, matyt 
patikėjo, nes panašiai ir Č. Juršėnas kalbėjo, 
lankydamasis Sydnėjuje. Prezidentas ir 
Ministras Pirmininkas nužemintai ir pakar
totinai žydų už tai atsiprašinėjo ir tuo būdu 
visiems laikams įrašė į istoriją lietuvių tau
tos kaltę. Tuo tarpu mūsų priešai visomis 
priemonėmis bet kokius faktus apie savo 
nusikaltėlius nuslepia arba sunaikina tu
rimus kalčių įrodymus.

Didelės valstybės, kurios priima emigran
tus žino, kad jie natūraliai asimiliuosis ir, 
kad jų pačių piliečių nutautėjimo grėsmės 
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A. f A. Juozui Jurgelaičiui
mirus, jo žmonai Teresei Jurgelaitienei reiškiame gilią užuojautą

Soc. Globos Moterų d-ja Melbourne

Pagerbdamas

Mikutavičienę
vietoje gėlių "Mūsų Patogei" aukoju $ 20.00

Juozas Makūnas

Lietuvoje mirus

A. f A. Reginai Auiulienei
jos vyrui Vytautui Aniuliui, dukrai Kristinai, sūnums Tomui ir 

Pauliui reiškiame gilią užuojautą
Soc. Globos Moterų d-ja Melbourne

Lietuvoje mirus
A t A Reginai Auiulienei,

jos vyrui Vytautui ir šeimai gilią užuojautą reiškia
Valentina Baridenė,

Laima ir Rita

Lietuvių nutautėjimas
atkelta iš 6 psl.

nėra. Kitos valstybės, kurios turi gyventojų 
perteklių, džiaugiasi galėdamos dalį jų 
išsiųsti svetur. Tuo tarpu Lietuvos gyven
tojų skaičius šiuo metu vis dar mažėja. Apart 
negatyvaus gyventojų prieauglio, lietuviai 
yra labai linkę ištrūkti į užsienį, kur jie 
greitai pranyksta kaip mažuma. Dar daug 
metų pareis, kol Lietuvos gyvenimo stan
dartai susilygins su aplinkinių Europos vals
tybių standartais ir kol lietuviai nustos 
dairęsi į "žalesnes ganyklas". Ekonominį 
gerbūvį krašte gali pakelti tik sumani 
valdžia ir gyventojų darbštumas. Kol tas 
įvyks, valdžia privalėtų suvaržyti keliones į 
užsienį, gyventojų emigravimą ir "sme
genų nutekėjimą" (brain drain). Kiekvienas 
lietuvis yra brangus mūsų kraštui, kiekvie
nas nutautėjantis lietuvis yra didelis nuosto
lis. Kokios yra galimybės sustabdyti 
nutautėjimą?

Norisi imti pavyzdį iš Šveicarijos įstatymų, 
kurie kiekvieną savo pilietį, kur jis begy
ventų, visam laikui įpareigoja padėti sava
jam kraštui. Šveicarai privalo mokėti tam 
tikrą mokestį į valstybės iždą, vyrai turi 
atitarnauti krašto ginybos struktūroje (taip 
pat ir graikai), arba mokėti tam tikrą kom
pensaciją, jeigu jie nenori prarasti 
pilietybės. Esama pavyzdžių, kuomet Švei
carijos piliečiai buvo persekiojami už žalą 
ar tariamą pakenkimą krašto ekonomijai, 
nors jie tai padarė verčiami doros sąžinės. 
Apie pareigas savo kraštui vaikai yra moko
mi nuo pradžios mokyklos ir jie to neužmiršta 
visą gyvenimą.

Kitas geras pavyzdys yra žydų tauta, kur 
religija ir tautybė glaudžiai susipina. Visos 
mažos tautos gali pasimokyti jų vienybės, 
kurią nusako jų tautiniai papročiai, religija, 
bendruomenės įstatai. Dėka jų vadų tvirtai 
įskiepytų tautinių dėsnių, žydams pavyko 
sujungti išblaškytą tautą ir vėl sukurti savo 
valstybę po šimtmečių klajonių, persekio
jimų, pogromų. Šiandien žydų įtaka jaučia
ma daugumoje didžiųjų valstybių ekonomi
joje, finansuose, politikoje.

Todėl kyla klausimas: kokie įstatai ar tau
tiniai dėsniai saugo mūsų taulybę?Juk būti 
lietuviu, tarsi, nėra privaloma, tai yra laisvas 

SKAITYK 'MŪSŲ PASTOGĘ "! 
BENDRADARBIAUK "MUSŲ PASTOGĖJE"! 

REMK "MŪSŲ PASTOGĘ"!

pasirinkimas, tai tik sąžinės reikalas. Būti 
lietuviu mes niekad niekam 
nepasižadėjome.. Galbūt mūsų tėvynė gali 
būti ten, kur gerai? Kam tos tautybės?... 
Kuomet priėmėme Australijos pilietybę, 
turėjome prisiekti ištikimybę karalienei, jos 
įpėdiniams ir palikuonims, prisiekėme 
laikytis Australijos įstatymų ir 
pasižadėjome atlikti visas Australijos piliečio 
pareigas. O ką gi mes pasižadėjome Lietuvai 
arba Lietuvių bendruomenei? Gal kuris nors 
iš mūsų gali pristatyti sąrašą lietuvo pa
reigų? Kokie pažadai riša mus su lietuvybe, 
saugoja nuo nutautėjimo ir įpareigoja ati
duoti įnašą Lietuvos gerovei? Atsakymas 
tikriausiai bus, kad tai priklauso nuo 
kiekvieno geros valios, kad tai yra kiekvie
no asmeniškas apsisprendimas. Žinoma, to
kia pažiūra tautos nevienija. Mums trūksta 
pagrindinių dėsnių, kurie jau savaime mus 
įpareigėtų ir pririštų prie savo tautos. Aš 
tikiu, kad mums priderėtų turėti, sakysim,

10 lietuvio pažadų
kuriuos kiekvienas lietuvis - vė žinotų 

nuo pat vaikystės, išmoktų ir pasižadėtų jų 
laikytis visą gyvenimą. Bandykime pradžiai 
suformuluoti tokius įsakymus. Juos reikėtų 
išdiskutuoti, pataisyti, pritaikyti ir įgyven
dinti per lietuviškas mokyklas ir organiza
cijas.

Aš............pasižadu Dievui ir Tėvynei
1. Visuomet gerbti ir ginti Lietuvos Ne

priklausomybę, jos kalbą ir istoriją;
2. Besąlygiškai būti ištikimas Tėvynei 

Lietuvai;
3. Visomis išgalėmis siekti lietuvių tautos 

vienybės;
4. Siekti išsilavinimo arba garbingo ama

to;
5. Visuomet būti darbštus ir pareigingas;
6. Būti blaivus ir saugoti savo bei kitų 

tautiečių sveikatą;
7. Visur tinkamai reprezentuoti lietuvio 

vardą;
8. Siekti ekonominės gerovės Lietuvai;
9. Išlaikyti savigarbą ir pasitikėjimą savi

mi;
10. Lietuviu gimiau, lietuviu ir mirsiu.

Paskaita skaityta LA Korp. 
"Romuvos" konvente, 1995m.

t MŪSŲ t 
MIRUSIEJI

Kinijos misijonierė - lietuvė

Seselė Pranciška Gaidamavičiūtė

1996 m. vasario 21 d. Sydney priemiesty
je Rooty Hill mirė beveik šimtametė misijo
nierė (99 metų) Pranciška Gaidamavičiūtė, 
dirbusi Kinijoje kaip vienuolė misijonierė 29- 
rius metus. Kai komunistinė Kinijos valdžia 
ištrėmė visas vienuolijas, sesuo Pranciška buvo 
perkelta Australijon 1953 m. Ten ji išgyveno 
visą likusį savo laiką ir buvo palaidota 
Rookwoodkapinese 1996m. vasario23d. Ant 
jos kapo įrašas: „Sr. Francisca Gaidamavičius“.

Velionė yra gimusi 1897 m. kovo 1 d. 
Rubikonių k., Kiauklių parapijoje, Širvintų 
rajone. Jos tėvai - Karolis Gaidamavičius ir 
Ieva Sargūnaitė. Jie tais laikais išmokė ją 
lietuviškai skaityti bei rašyti. Be to, šiek tiek 
mokėsi ir Vilniuje.

1914 m. velionė išvyko Rygon lankyti 
savo šeimos pažįstamų tautiečių. Kilus karui, 
nebegalėjo grįžti tėviškėn. Ją globojusi šeima 
su savo viešnia, vengdama karo veiksmų, 
persikėlė Petrapilin. Ten jauna Pranutė 
susipažino su vienuolėmis misijonierėmis, 
susižavėjo jų gyvenimu ir 1920 m. įstojo jų 
vienuolijon. Tai buvo Marijos misijonierių 
pranciškonių vienuolija. Pastaroji, patyrusi

A. f A. Albertas Balsys (1916 - 1995)

„Nekvaršinkite savo galvos dėl kalbų - aš 
jų visvien negirdėsiu “ - taip kalbėjo Albertas, 
prieš pat išiskiriant su šiuo pasauliu, metai 
atgal. Bet jo balse tada nepajutau nei pagiežos, 
nei skundo, o tik atvirai išreikštą realizmo 
supratimą. Visi gyvenimo įvykiai yra tokie 
kokie yra ir jokie bandymai juos kitaip 
pavaizduoti jų nepakeis, tuo labiau verksmai 
ar aimanavimai.

Retai surinki tokį žmogų, kuris apie savo 
likimą komentuoja lyg apie kokio žinomo 
įvykio pasekmes. Ir nežinau, ar tas gilus 
realizmas jam buvo prigimtas ar išugdytas per 
karo, okupacijos ir tremties išgyvenimus. Bet 
tas jam visiškai netrukdė bendrauti visuo
menėje, siekiant jos tikslų ir idėjų. Gal net ir 

komunistinės revoliucijos siaubą, rado kelius 
Italijon, kur pasiuntė ir naujokę Pranutę. 
Grottaferrato mieste ji pilnai įsijungė 
vienuolijon, pasiruošė ateities darbams ir 1924 
m. išvyko Kinijon kaip misijonierė.

Ten darbavosi kaip mokytoja ir kaip 
gailestingoji sesuo ligoninėse iki 1953 m. 
Komunistinės valdžios ištremta atvyko 
Australijon ir darbavosi kiek sveikata leido, 
daugiausia kaip zakristininkė ir kitų vidaus 
darbų atlikėja.

Gyvendama Melbourne ir Sydney miestų 
vienuolynuose, palaikė nuoširdžius ryšius su 
atrastais lietuviais, ypač su A. Matukevičiene 
ir M. Medeišiene, kurios padėdavo seselei 
Pranciškai rašyti laiškus gilioje senatvėje ir ją 
lankydavo.

Misijonierės laidotuvės buvo iškilmingos 
- dalyvavo daug kunigų, vienuolių ir kitų. Taip 
velionė buvo išlydėta amžinojon tėvynėn. 
Ilgėjosi ji ir savo žemiškosios tėvynės Lietu
vos, bet sveikata nebeleido keliauti, kai atsivė
rė laisvės kelias. Su savo artimaisiais ji 
susirašinėjo, įskaitant ir Kanadoje gyvenantį 
prel. Pr. Gaidą-Gaidamavičių.

padėjo, nes jis niekad nebuvo užsidaręs ar 
vienišas.

Nuo pat pirmų Australijoje dienų, šis 
biržietis dalyvauja lietuvių bendruomenės 
formavime. Ilgametis Canberros valdybos 
narys, jos pirmininkas ir ne kartą Krašto 

valdybos narys, apdovanotas Vilniaus 
universiteto medaliu, švenčiant 30-tąsias 
Lietuvių bendruomenės įkūrimo metines.

Betjis neapsiriboja tiktai lietuviška veikla, 
bet siekia naujų horizontų: aktyviai veikia 

Laisvų masonų ložėje ir Lion‘o klubo huma
nitariniame darbe. 1984 metais jis paskelbtas 
Canberros Senior Citizens klubo „Father of 
the year“.

Jei Albertas veikė ar padėjo kam siekti 
kokio nors uždavinio, tai tik jei giliai tikėjo 

tuo kas siekiama. Ir jei net po didžiulių pastan
gų nepavyksta įgyvendinti siekto tikslo - 

Albertas tą priima be priekaištų ar klaidų 
ieškojimo. Jis priims bet kokią išdavą kaip 

natūralią įvykių eigą sujaukiu supratimu. Jam 
sapnuoti, dalyvauti, siekti tolimų gairių yra 
gyvenimo esmė, o ne tų siekių rezultatai. 

Pripažinimas žmogaus ribotų galimybių ką 
nors atsiekti ir buvojo gyvenimo realizmas.

Tokį aš jį ir atsiminsiu. Nors žinau, kad jis 
tų eilučių neskaitys, bet kaip kitaip atsiskyrus 
po metų prisiminti draugą, tėvą, vyrą ir taurų 
lietuvį?

J. Stačiūnas
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I IŠIMTIES ORO KELIONIŲ 
KAINOS Į VILNIŲ

Liktai 8 2099, plius mokesčiai (Taxes) 
(iš Syducjus, Brisbanas, Melbourne).

&

I
I 
I

(kelionėms laike 1/4 -15/5)
I 
I
I

Tiktai $ 2150, plius mokesčiai (Taxes)

(kelionėms 16/5 - 31/8)

1j Šie oro kelionių bilietai gaunami tiktai per:

RATE WAY TRAPE!
I

PTXI/FJD.

I
/StjuaY 1KA'''/'

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

Lie. 2 TA 000 888 ACN No 001 344 323
BALTIJOS KEIONIŲ EKSPERTAI

I 
i
I 
I
I 
r 
i 
i 
i 
i 
i 
■ 
i
i 
■

AUKOS "MŪSŲPASTOGEI"
Br. Dambrauskas NSW $ 15-00
.T. Žukauskienė QLD $ 5-00
B. Butkus QLD $ 10-00
A. Jakštas QLD $ 10-00
G. Katauskienė ACT $ 5-00
Mrs. Gr. Baksa QLD $ 5-00
Č. Šimkūnas Liet. $ 6-25
E. Žukauskienė WA $ 5-00
A. Giliauskas NSW $ 19-00
L. Miliauskienė NSW $ 15-00
O. Meiliūnienė NSW $ 5-00
J. Žalkauskas VIC $ 15-00
J. Žitkevičienė VIC $ 5-00
A. Švedas ACT $ 5-00
Dėkojame už aukas! Red.

IEŠKO
4* Ieškome žmonių, pažinojusių Joną 

Vaitkų, į Australiją atvykusį 1949 gruodžio 
mėnesi ir 1951 vasario mėnesį žuvusį auto- 
katastrofoje. žinoma, kad jis palaidotas 
Albury (NSW) kapinėse. Yra žinių, kad J. 
Vaitkus prieš karą žaidė lauko tenisą.

Giminės ir artimieji norėtų smulkiau 
sužinoti apie jo gyvenimą Australijoje. 
Rašyti adresu: Jonui Vaitkui, Ateities4 - 20, 
4690 Druskininkai.

4- Ieškoma Genoveva (Genė)Hahn- 
Draugelienė, gimusi 1921 spalio 17 d. Jos 
vaikai Viktoras ir Margarita. Žinoma, kad 
gyvenusi Sydnejuje.

Ieško seserys Ele ir Lili Hahn adresu: Lilė 
Paulauskienė, Neries krantinė 23-24, Kau
nas.

BALTIC CONNECTIONS
Special price economy class airfares

from SYDNEY, MELBOURNE, BRISBANE and ADELAIDE to VILNIUS 
and return

ALB Sydney apylinkes informacinis susirinkimas
Šiuo informuojame Sydnėjaus Lietuvių bendruomenės narius, kad metinis informacinis 

narių susirinkimas įvyksta balandžio 28 d. 2 vai. p.p. Lietuvių klubo koncertinėje salėje.

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

Departures between 16 April and 15 May 1996........................................... $ 1,930
Departures between 16 May and 20 June 1996............................................ $ 1,980
Departures between 21 June and 15 July 1996.............................................$ 2,190
Departures between 16 July and 31 August 1996.................... ..........$2,060
Departures between 1 Sept, and 15 Sept. 1996.............................................$ 2,020

Departures from Perth are discounted even further Ill
We use only top rated airlines

Book now to avoid disappointment. Seating is limited and demand is heavy.
Payment required within 7 days of confirmed booking.

All government taxes/charges are additional. Note that airline schedules are 
subject to change and that the above prices are subject to seat availability in the 
nominated class. Dated 3 April 1996
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Bankstowne. Numatyta sek 
1. Susirinkimo atidarymas, 
4. Iždininkės pranešimas,

7. Organizacijų bei drau
gijų pranešimai,

i susinnkimo dienotvarkė:
2. Prezidiumo sudarymas,
S. Revizijos komisijos pra

nešimas,
8. Einamieji reikalai, klau

simai ir sumanymai,

3. Pirmininko pranešimas,
6. Diskusijos dėl pranešimų 

ir jų tvirtinimas,
9. Susirinkimo uždarymas, 

Tautos himnas.
3 Sydney apylinkės valdyba

IŠKYLA PAS GRYBUS

Sydnėjaus "Aušros" tuntas balandžio 25 d. (ketvirtadienį) ruošia išvyką autobusu į Oberon 
miškus - grybauti.

Išvykstame nuo Lietuvių klubo Bankstownw 7 vai. ryto ir grįžtame apie 7 vai. vakaro.
Kelionės kaina: S 15 suaugusiems. $ 10 vaikams. Vyksta skautai, jų tėvai, kviečiami 

svečiai mėgstantys grybauti. Miške bus suruošta ir iešminė, (B-B-Q) - kepsim dešreles 
(grybus vešimės namo).

Dėl vietų užsisakvmo skambinti Dainai Sliterytei - tek 498 2571.
Paskubėkite - bus įdomu.
Rausim grybus įsiręždami! Tuntininke

"Aušros" tunto 1996 metų kalendorius
Gegužė: 26 d. GEGUŽINĖ - BBQ. Homebush Bay, Centenial Park. 
Rugsėjis: 7 d. SKAUTŲ KAUKIŲ BALIUS (Smulkesnės žinios vėliau). 
Visų laukiame būsimuose parengimuose!
BUDĖKIME! g Blansjaar r "Aušros" tunto sekretorė

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
t Funerals oi Distinction f

17 RAILWAY PDE, FAIRFIELD, N. S. W. 
TeL 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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REWRITE
AUSTRALUOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautiną 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

Prašom nepamiršti užsimokėti
99Mūsų Pastogės66 prenumeratą.

NUO METŲ PRADŽIOS "MP" KAINUOJA $ 45

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

Prenumerata metams $ 45 Užsienyje paprastu paštu $ 60 N. Zelandijoje oro paštu $ 75 
U žsienyje oro paštu $ 100
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