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Lietuvos įvykių apžvalga
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Sausio 13 - osios bylos 

kaltinamiesiems siūlomos 
bausmės

Vilniaus apygardos teisme vals
tybiniai kaltintojai pasiūlė bausmes 
šešiems teisiamiesiems 1991 metų sau
sio įvykių byloje. Buvusį Lietuvos 
komunistų partijos (SSKP) centro 
komiteto pirmąjį sekretorių Mykolą 
Burokevičių siūloma nuteisti 15 metų 
kalėjimo, konfiskuojant visą jo turtą. 
Buvusiam LKP (SSKP) centro komi
teto ideologinio skyriaus vedėjui Juo
zui Jermalavičiui prokurorai pasiūlė 12 
metų laisvės atėmimo bausmę.

Kitiems teisiamiesiems - buvusiam 
centro komiteto sekretoriui Juozui 
Kuoleliui, buvusiam radijo stoties. 
„Tarybų Lietuva“, veikusios 1990-1991 
metais, redaktoriui Stanislovui Mic
kevičiui, buvusiam LKP (SSKP) leį—' 
dyklos vadovui Leonui Bartaševičiuiir 
buvusiam LSSR vidaus reikalų mi
nisterijos viešosios tvarkos skyriaus 
vyresniajam inspektoriui Jaroslavui 
Prokopovičiui siūlomas laisvės atė
mimas nuo 4 iki 7 metų. Be to, iš Myko

lo Burokevičiaus ir Juozo Jermalavi- 
čiaus prašoma priteisti beveik 9 mln. li
tų Lietuvos radijui ir televizijai.

LR 12.01.
Pirmoji byla stribams

Gruodžio 2-ą dieną Vilniaus 
apygardos teismas paskelbė nuospren
dį trims buvusiems NKVD būrio na
riams, vadinamiesiems „liaudies gy
nėjams“. 76 metų Kirilas Kurakinas, 75 
- rių Petras Bartaševičius ir Juozas 
Šakalys pripažinti kaltais „dėl atsa
komybės už Lietuvos gyventojų ge- 

'nocidą“.
Buvę “liaudies gynėjai“ kaltinami 

1945 metų gegužės 17 - ąją Zarasų ra
jono Antazavės valsčiaus Salinių kai
me sudeginę Gaidžių šeimos namą. 
NKVD operacijos metu buvo nužydyta 
nėščia Veronika Gaidienė, Karolina 
Gaidienė, nė metų neturinti Albina 
Gaidytė, o namo rūsyje nuo dūmų už
duso nuo sovietinės kariuomenės 
besislapstantis Leopoldas Gaidys.

Šioje operacijoje dalyvavo ir dau
giau NKVD pareigūnų, kurie dabar jau 
yra mirę. Kaltinamieji’liaudies gynėjai“ 

Australijos Liatciviq Dienos — 
mūsų pasididžiavimas. Jos šiais matais vyks Gaelonga, Vic. 

Ruoškimės joms visi!
f?LD Ruošos komitetas

savo kaltę neigia. Jų kaltė įrodyta 
nukentėjusiųjų, liudytojų parodymais 
bei kita bylos medžiaga. Kirilas 
Kurakinas nuteistas kalėti šešerius me
tus, tačiau pritaikius Amnestijos 
įstatymą, bausmė jam sumažinta dve
jais metais. Kiti du teisiamieji nuteisti 
pusketvirtų metų kalėti, tačiau pritai
kius Amnestijos įstatymą, bausmė jiems 
sumažinta trečdaliu. Teismas taip pat 
nutarė konfiskuoti visą teisiamųjų tur
tą. LR 12.03.

Išties tai jau trečias teismo sprendi
mas šioje byloje. Apkaltintieji prieš 
keletą metų buvo nuteisti Apygardos 
teismo. Padavus apeliacinį skundą, 
aukštesnė teismo instacija grąžino bylą 
svarstyti atgal į Apygardos teismą, nes 
jų teigimu sprendime buvę “grubiai 
pažeisti Lietuvos įstatymai“. Tai įvyko 
dar LDDP viešpatavimo laikais, tad ta 
vienintelė byla Lietuvoje stribams - 
žudikams taip ir buvo nuvilkinta. Iki šiol 
per visus nepriklausomybės metus dar 
nebuvo įkalintas nei vienas stribas.

Galima spėlioti, kad šis nerangumas 
didele dalimi yra dėl to, kad visuome
nė nesidomi stribų bylomis. Nemalo
nius dalykus veikiau norima kuo grei
čiau užmiršti, kai tuo tarpu tautos 
savimonei yra būtina, kad tie nusikalti- 
mai butų iškelti viešumon, kari-gal
važudžiai būtų nubausti, kaip tokiais 
atvejais ir pridera daryti. Reikia paste
bėti, kad ir bausmės reliatyviai labai 
jau švelnios. Jei už „Lietuvos aido“ 
pinigų neteisėtą panaudojimą ir iš
eikvojimą tuometinis redaktorius Sau
lius Stoma buvo nuteistas 5 metams 
kalėjimo, tai keistokai skamba, kai 
Gaidžių šeimos žiauraus sunaikinimo 
pagrindinis dalyvis, po amnestijos 
pritaikymo, nuteistas kalėti ketverius 
metus.

Politinė parama Lietuvai 
siekiant NATO narystės

Žymus JAV politologas Zbigniew 
Brzezinski džiaugiasi, kad Amerikos 
valdžios sluoksniuose pradeda plisti jo 
propaguojama idėja dėl Lietuvos ir 
Slovėnijos priėmimo į NATO antraja
me plėtros etape. Apie tai politologas 
praneša telegramoje, adresuotoje Lie
tuvos Prezidento patarėjui Česlavui 
Okinčicui, kuris padėjo surengti po
litologo vizitą Lietuvoje. Iš Vilniaus p. 
Z. Brzezinski nuvyko į Švediją daly
vauti tarptautinėje Baltijos jūros šalių 
saugumo konferencijoje, kur toliau 
pristatinėjo NATO plėtimo šiaurės ir 
pietų kryptimi strategiją. Jo išsakytos 
mintys buvo labai populiarios Švedijos 
žiniasklaidoje. Šia koncepcija labai 
susidomėjo ir kai kurie JAV senatoriai, 
viešėję Vii n iuje tuo pat metu kaip ir p. Z. 
Brzezinski. LA 12.02.

Lietuvos piliečiams vizų 
lengvatos

Nuo kitų metų kovo 1 dienos Vokie
tija ketina panaikinti vizų režimą Lietu
vos piliečiams. Apie tai oficialiai pra
nešė naujasis Vokietijos ambasadorius 
Lietuvoje Detlof von Berg.

Vokietija priklauso Šengeno sutarties 
šalims. Bevizio režimo sutartis su viena 
jų Lietuvos piliečiams atveria kelius į 
kitas dešimt šalių - Austriją, Belgiją, 
Graikiją, Italiją, Ispaniją, Liuksemburgą, 
Olandiją, Portugaliją, Prancūziją. Šiuo 
metu Lietuvos piliečiai be vizų gali 
važiuoti į daugiau kaip 30 valstybių. 
Tarp jų - Didžioji Britanija, Airija, vi
sos penkios Skandinavijos šalys, 
Šveicarija, dauguma Vidurio Europos 
šalių, išskyrus Jugoslaviją ir Rumuniją, 
taip pat Pietų Korėja, Malta Kipras. LR 
12.02.

Kovos prieš kyšininka
vimą pradžia?

„Lietuvos rytas“ gruodžio 2 - os die
nos numerį pradeda pasakojimu apie 
moterį, kurią neviltis privertė demas
kuoti kyšininkaujančius Panevėžio 
gydytojus. „Nemaniau, kad kils toks 
triukšmas. Net jeigu tų daktarų ir 
nenubaus, džiaugiuosi, kad pagaliau 
garsiai prabilome apie tai, ką visi se
niai žinojo, bet apsimetė, tarsi nieko 
nebūtų“, - taip „Lietuvos rytui“ sakė 
Panevėžio rajono gyventoja Jadvyga 
Aurylienė.

Ji, talkinama policijos ir saugumo 
pareigūnų, praėjusį mėnesį įteikė 
penkiems gydytojams po penkis šim
tus litų. Eidama su pinigais pas gydyto
jus, moteris sakė visai nebijojusi. 
Atvirkščiai - pasijuto žmogumi, kadan
gi visi aplankyti gydytojai tapo gero
kai paslaugesni nei tuomet, kai kyšio 
ligonė nesiūlydavo.

Tėvynės sąjungos 
suvažiavimas

Be abejo, svarbiausias praėjusios 
savaitės įvykis Lietuvoje - šeštadienį, 
lapkričio 28 d. įvykęs Tėvynės sąjun
gos suvažiavimas, kuriame iš viso bu
vo suvažiavę apie 600 delegatų iš įvai
rių Tėvynės sąjungos skyrių.

„Vyravo konstruktyvi darbinga 
nuotaika, ir, manau, kad jis (su
važiavimas) įrodo mūsų partijos so
lidumą bei rimtą nusiteikimą valstybės 
darbui, o ne kokioms nors tarpusavio 
rietynėms, ko buvo laukiama“, sakė 
spaudai Vytautas Landsbergis.

Rinkimuose į partijos vadovą - 
pirmininką buvo tik vienas kandidatas - 
V. Landsbergis. Jo primygtinu prašy
mu, balsavimas į šią vietą buvo slaptas. 
Už jį balsavo 554, prieš - 11 delegatų,
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.

tad partijos vadovu vėl perrinktas V. 
Landsbergis.

Suvažiavimas absoliučia balsų dau
guma patvirtino partijos veiklos pro
gramą iki 2000 - ųjų ir politinę orienta
ciją. Nuo šiol konservatoriai oficialiai 
vadinasi „modernaus konservatyvizmo 
principais“ pagrįsta „centro dešinioji 
jėga“. Tai išties naujai paryškinta se
niai egzistuojanti Tėvynės sąjungos 
politinė orientacija. Suvažiavime 
neįvyko Tėvynės sąjungos skilimo, ku
rio taip laukė Tėvynės sąjungos prie
šai.

Tėvynės sąjungą suvažiavimo proga 
sveikino Prezidentas Valdas Adamkus, 
įvairios Lietuvos politinės partijos ir 
organizacijos. Sveikinimą atsiuntė net 
Čečėnijos parlamentas.

Ketvirtoji valdžia
Žiniasklaida Lietuvoje mėgsta save 

vadinti ketvirtąja valdžia. Turiu pasa
kyti, kad šis vardas žiniasklaidai 
Australijoje, panašiai kaip ir Kanadoje, 
Britanijoje ir gausiausioje pasaulio 
demokratijoje Indijoje netinka. Šie, 
kaip ir kai kurie kiti kraštai, seka seną
sias britų tradicijas. Jų santvarkose 
įstatymdavystė ir įstatymų vykdymas 
nėra griežtai atskirti. Išties ministrais 
Australijoje gali būti tik į parlamentą 
išrinkti asmenys, o tai užtikrina, kad jie 
tiesiogiai atsakingi rinkėjams - jų 
darbdaviams, ne tik savo viršininkui 
ministrui pirmininkui. Žinoma, tokią 
santvarką galima kritikuoti, bet kur yra 
tokia santvarka, kuriai jokia kritika 
netinka? Tad jei žiniasklaidą Austra
lijoje vadintume valdžia, tai greičiau
siai reikėtų kitaip skaičiuoti ir gal va
dinti „trečiąja valdžia“. Bet čia naudo
siu tą Lietuvoje pamėgtą „ketvirtosios 
valdžios“ vardą, nors noriu kalbėti 
bendrai apie žiniasklaidą, ne vien tik 
lietuvišką.

Nėra abejonės, kad moderni ži
niasklaida turi didelę įtaką, ypač 
jaunuomenei. Kas nepastebėjo televizi
jos ekrano užhipnotizuotų vaikų, kurie 
nei kalbėti, nei kitaip į aplinką reaguoti 
nebenori? Kaip sudominti vaiką gera 
knyga ar spausdiniu, jei iš ten nėra to
kio .įspūdžiųjantĘįūdžips.■kaip, iš tos 

■„kvailos' dėžės“?-Žinoma, ta moderni 
žiniasklaidos priemonė gali būti labai 
efektinga. Džiaugiuosi, kad Australi
joje iš ryto gali klausytis naujienų iš 
Berlyno vokiečių kalba, kad pavaka
rėje matau ir girdžiu vieną iš geriausių 
Amerikos naujienų ir žinių analizės 
laidų. Bet liūdna išgirdus iš bičiulio 
Vilniuje, kad jis vakar vakare visuose 
jam prieinamuose šešiuose TV ka
naluose po 10 vai. vakaro rado „pačią 
juodžiausią pornografiją“.

Visa tai atleidžiama žodžio laisvės 
vardan. Gal tai ir pateisinama, o gal ir 

Siekiant glaudesnio užsienio lietuvių 
bendradarbiavimo su Lietuva, jų 
integracijos į kultūrinį, mokslinį ir 
ekonominį šalies gyvenimą, JAV lietu
vių bendruomenės, LR Seimo ir Vy
riausybės pastangomis įsteigtas Lietu
vių grįžimo į tėvynę informacijos cen
tras. Jis numato teikti įvairiapuses
"Mūsų Pastogė" Nr.49 199812.14 psl

Jūsų laukia Lietuvių grįžimo į 
tėvynę centras

ne. Apie tai būtų galima diskutuoti. Bet 
nėra kaip pateisinti, kai ta žiniasklaida 
dirba be jokios profesionalios at
sakomybės. Ne tik skleidžia ten
dencingas žinias, bet tiesiog klaidina 
savo auditoriją-skaitytojus, žiūrėtojus,' 
klausytojus. Paskaičiau lapkričio 30 - 
osios ELTOS laikraščių apžvalgą. 
Akys užkliuvo už straipsnelio santrau
kos iš „Verslo žinių“. Straipsnelis 
pavadintas „Šalies parduotuvėse - rub
lio krizė“. Atseit iškart paskelbiama - 
„krizė“. Nei mažiau, nei daugiau:

„Mažmeninės prekybos lyderiai (?!) 
(...) šiandien pripažįsta Jau jautį Ru
sijos krizės rykštę. Ypač skaudžiai' ji 
plaka maisto prekių pardavėjus bei 
specializuotas prekybos įmones. Ūkio 
ministerijos duomenimis, pirmą pus
metį mažmeninė prekių apyvarta šaly
je didėjo vidutiniškai 22 procentais 
kiekvieną mėnesį, tačiau jau nuo lie
pos mėnesio pastebimas apyvartos 
augimo lėtėjimas. Rudeniop (...) vaisių 
bei daržovių prekybos įmonių apy
varta smuktelėjo beveik 12 procentų... “

Nuostabu, krizė - ankstyvą žiemą, kai 
nebeauga nei grybai, nei daržovės, jų 
apyvarta sumažėjo „net“ 12 procentų. O 
gal rašantysis galvojo, kad apyvarta 
žiemą padidės? O ar išvis kada nors 
žiemą daržovių apyvarta nesumažėjo? 
Dar keisčiau su mažmeninės prekybos 
„apyvartos augimo lėtėjimu“. Pa
galvokime, jei apyvarta augtų 22 
procentus kiekvieną mėnesį, tai perme
tus išaugtų 12 kart po 22, kas būtų 264 
procentai. Padidėtų du su puse karto. 
Aiškiai kažkas ne taip. Greičiausiai 
statistika buvo 22 procentai metinio 
augimo. Tad gal tik rašantiems „pro
fesionalams“ nepavyko tinkamai lie— 
tuvi'sxai išsireikšti, nes jei išties apy
varta didėja 22 procentus „kiekvieną 
mėnesį, tai ne krizė, o fantastiškas au
gimo tempas, kuris, be abejo“ negali 
palikti visą laiką nepakitėjęs.

Atseit kas nors, kur nors pasakė ir 
...kartojam/,•.galuttgt'iaasįtpitąstiąmt ką 
kartojam. Jei pirmosios.s,trys valdžios“ i 
yra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakin
gos jų rinkėjams, tai kam atsakinga t. v. 
ketvirtoji? Jei ji neatsakinga, tai jau ne 
valdžia, o kažkoks savivaliavimas.

Pavyzdys, kurį citavau yra gana 
„nekaltas“. Blogiau, kai kartojami 
teiginiai, kurie akivaizdžiai yra netiks
lūs. Kad ir tas nelaimingai pagarsėjęs 
atvejis, kai tūlas asmuo teigė matęs, 
kaip žinoma Seimo narė suvažinėjo 
žmogų. Matė ir tiek. Bet tas, neva 
suvažinėtas, neturėjo jokių traumos 
žymių, o ir kiti liudininkai matė visai 
ką kitą... Ar nebuvo privalu pasitikrinti 
prieš kartojant tą teiginį? Jei žinia
sklaida nori būti gerbiama, kaip 
„ketvirtoji valdžia“, tai turi elgtis 
atsakingai, ne kaip garsiai klykaujan
čių Australijos papūgų būrys.

Dr. Algis Kabaila
1998.12.03

informacines - koordinacines paslaugas 
visiems užsienio lietuviams.

Nusprendusius persikelti nuolatiniam 
gyvenimui į Tėvynę Centras, ben
dradarbiaudamas su atitinkamomis 
Lietuvos Respublikos institucijomis, 
konsultuoja pilietybės atgavimo, svei
katos apsaugos, mokesčių, transporto, 
muitų, darbo ir investicijų, būsto 
įsigijimo, statybos, remonto ir visais 
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Birželio mėnesį Kinijoje įsisteigusi 
Kinijos demokratų partija buvo šiaip 
taip valdžios toleruojama ir sveikinama 
užsienio stebėtojų kaip Kinijos režimo 
švelnėjimo apraiška. Deja, lapkričio 30 
d. policija suėmė visą eilę šios partijos 
lyderių bei narių. Atrodo, kad su
imtiesiems bus keliamos bylos už 
bandymą nuversti valdžią Kinijoje.

®A®>t®)
Lapkričio 30 d. Vakarų Timoro 

sostinėje Kupang krikščionys sudegino 
15 mečečių bei keletą musulmonų 
parduotuvių. Tai buvo kerštas už 
krikščionių žudymą savaitę anksčiau 
Džakartoje. Australai, gyvenantys 
Indonezijoje, įspėti saugotis, kad, 
musulmonams keršijant krikščionims, 
netaptų religinio fanatizmo aukomis.

®’®®/
Gruodžio 1 dieną nesėkmingai pa

sibaigė pirmasis bandymas bešališkai 
ištirti tariamą Indonezijos kariuomenės 
siautėjimą Alas srityje, Rytų Timore. 
Kareiviai apsupo vilkstinę su 32 
stebėtojais, šaudė virš galvų, iškratė 
juos, o tada liepė visiems grįžti atgal į 
Dili.

t®' ® ®>
Gruodžio 2 dieną miškų gaisrai 

centrinėje Viktorijoje pareikalavo pen
kių gyvybių. Visi žuvusieji savanoriai 
ugniagesiai, gesinusieji miškų gaisrus 
prie Linton miestelio, buvo iš Geelon- 
g‘o.

Gruodžio 2 dieną Cahberros pašte 
'sprogusi bomba, kuri buvo įdėta į 
'siuntinėlį, sužeidė kelis pašto tarnauto
jus. Surasta apie 30 siuntinėlių - bombų, 
kurias buvęs mokesčių departamento 
tarnautojas siuntė buvusiems kolegoms 
arba.ŽmQgauS'teisiųkomisijos;nąriams. 
Kelioms- dienoms praėjus, po ne
pavykusio bandymo nusižudyti, tar
nautojas buvo suimtas Canberros 
ligoninėje. .

I Gruodžio 3 dieną, sustreikavus 
'kalėjimo sargams, iš Bomane kalėjimo, 
Port Moresby, išžygiavo apie 500 kali
nių. Kaliniai ruošėsi streikuoti prie Pa
pua Naujosios Gvinėjos parlamento 
rūmų, protestuodami prieš blogas 
sąlygas. Demonstrantus sugrąžinus į 
kalėjimą, trūko 58 kalinių, jų tarpe daug 

kitais adaptacijos klausimais. Jaunimui 
Centras pataria,-kur galėtų mokytis, 
keliauti, stovyklauti, padirbėti ar 
pasistažuoti Lietuvoje.

Visus besidominčius Lietuvos gy
venimu Centras informuoja apie ga
limybes dalyvauti profesinėje, moks
linėje, kultūrinėje, turistinėje veikloje, 
renka ir publikuoja medžiagą apie 
aktualius renginius, konferencijas, 
mokymo kursus, stovyklas.

Lietuvos institucijų atžvilgiu Centras 
supažindina jas su užsienio lietuvių 
bendradarbiavimo iniciatyvomis ir

PRANEŠIMAS SPAUDAI
Šiandien Lietuvos Respublikos Pre

zidentas Valdas Adamkus priėmė 
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos 
centro direktorių Žilviną Beliauską, 
Centro darbuotoją Rimgaudą Bubelį, 
Išeivijos integracijos į Lietuvos gy
venimą komisijos narius - Edmundą 

sunkių nusikaltėlių. Dabar policija juos 
gaudo užbarikaduodama kelius, pa
sitelkusi malūnsparnius.

®®/'®’
Gruodžio 3 dieną JAV valstybės 

sekretorė dr. Madeleine Albright, 
kalbėdama Emory universiteto stu
dentams, pripažino, kad šaltojo karo 
metu Lotynų Amerikoje JAV padarė 
didelių klaidų. Viena iš tokių klaidų bu
vo Čili diktatoriaus Augusto Pinochet 
rėmimas.

Tuo tarpu Groveland Priory ligoninė 
Southgate (Londone) bando atsikratyti 
savo pacientu gen. A. Pinochet, kuriam 
nebereikalinga medicininė priežiūra. 
Ligoninei ir kitiems pacientams ne
patinka policijos saugumo priemonės 
bei nuolat prieš A. Pinochet de
monstruoją išeiviai iš Čili.

Gruodžio 5 dieną NSW opozicijos 
lyderis liberalas Peter Collins staiga 
sužinojo, kad jo neberamia jo kolegos. 
Gruodžio 7 d. liberalai lydere išrinko 
populiarią Kerry Chikarovski, kuri, jų 
manymu, turės geresnes galimybes 
įveikti darbiečius per artėjančius NSW 
parlamento rinkimus.

s®/®®

Gruodžio 6 dieną apie 2 400 pa
lestiniečių politinių kalinių Izraelio 
kalėjimuose pradėjo bado streiką. Jie 
tvirtina, kad be reikalo yra dar kalinami 
praėjus 5 metams po Oslo susitarimo 
tarp Izraelio ir palestiniečių. Net Wye 
susitarime prižadėjęs paleisti 750 kali
nių, Benjamin Netanyahu į jų tarpą 
įmaišė 150 kriminalinių nusikaltėlių. 
Izraelio ministras pirmininkas B. 
Netanyahu sako niekada nepaleisiąs 
rankas susitepusių žydų krauju Islamo 
ekstremistų.

®®®
Gruodžio 2 dieną JAV kariai Bosni

joje suėmė už karo nusikaltimus 
paieškomą Bosnijos serbų generolą 
Radislav Krstič ir perdavė jį tarptauti
nio tribunolo Hagoje pareigūnams. Gen. 
R. Krstič vadovavo serbų daliniams 
(Drina korpusui), 1995 metais užr
ėmusioms musulmonų gyvenamą Sreb- 
renicos miestą. Apie 8000 musulmonų 
civilių buvo serbų kareivių išžudyti 
gabenant iš Srebrenicos Tuzlos krypti
mi- Paruošė V. Patašius 

idėjomis, jų pageidavimais. Savo 
patirties pagrindu Centras teikia pa
siūlymus įstaymų ir poįstatyminių ak
tų pakeitimams bei papildymams, ku
rie palengvintų ir skatintų užsienio 
lietuvių integraciją Lietuvos gyvenime.

Rašykite mums apie savo pagei
davimus, pažymėkite, kokios nuolati
nės informacijos pageidautumėte, 
kreipkitės asmeniniais klausimais. 
Apsilankykite mūsų Internetinėje 
svetainėje www.lgitic.lt

Žilvinas Beliauskas 
Centro direktorius

Kulikauską ir Vincą Augustinavičių.
Pusvalandį trukusio susitikimo metu 

Prezidentas buvo supažindintas su Cen- | 
tro veikla, pirmaisiais patirties mene- j 
siais ir tos patirties pagrindu ap-

Nukelta į 3 psl.
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H BENDRUOMENĖS VEIKLOJE ii
Dainos mylėtojų dėmesiui

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais turime ir būt!

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
XX - oji Australijos lietuvių dainų 

šventė įvyks 1998 metų gruodžio 28 
dieną, 7 valandą vakaro Geelongo De- 
akin University, Woolstores Costa Hall 
salėje. Akustikos atžvilgiu ši salė yra 
skaitoma viena iš pačių geriausių 
Viktorijos valstijoje. Tad nepraleiski- 
me progos atvykti į šią šventę dalyviais 
ir klausytojais. Salė yra su atidaromais 
balkonais ir talpina apie 800 žiūrovų. 
Kas metai čia vyksta tradiciniai Geelon
go Deakin universiteto diplomų stu
dentams įteikimo ceremonialai, o taip 
pat ir įvairūs koncertai bei susitikimai 
su įžymiais žmonėmis.

Atvykę į XX - tąją Australijos lietuvių 
dainų šventę, stebėsite 7 dirigentų laidės choro "Lituania" dirigentas.

Šypsosi Sydnėjaus "Dainos" choro nariai po repeticijos.

dirigavimą ir klausysite jų paruoštų 
chorų dainavimo. Diriguos sydnėjiškiai 
Birutė Aleknaitė ir Justinas Ankus, Bi
rutė Prašmutaitė ir Dana Levickienė iš 
Melburno, Gražina Pranauskienė iš 
Geelongo, Vytautas Straukas iš Ade
laidės. Na, o pats jauniausias dirigentas 
bus adelaidiškis Jonas Pocius, kuris jau 
keletą metų kartu su Nemyra Masiuly
te - Stapleton vargonuoja Adelaidės 
lietuvių bažnytiniam chorui. Nors Jonas, 
yra dar tik 18 metų, jo jaunatviškumas, 
kantrybė ir taktas dirbant su vyresnio 
amžiaus žmonėmis tikrai kelia pačią 
geriausią nuostabą. Kaip Jonas diriguo
ja? Savo galingais, plačiais ir vyriškais

Patikslinimas
48 - me "Mūsų Pastogės" numeryje, T. J. Rotco straipsnyje "Melburno ramovė- 

nai paminėjo Nepriklausomybės 80 - mėtį" vietoje: "...paskaita buvo paruošta 
Marytės Šidlauskaitės.", turi būti: "...paskaita buvo paruošta Marytės Šidlauskie
nės".

• Paliestuosius atsiprašome._________________ ___________________ —SSL.

Atkelta iš 2 psl.
čiuoptomis problemomis. Prezidentui 
palikta Atmintinė, kurioje išryškintos 
įstatymų - vietos, liečiančios pensijų ir 
kt. pajamų iš užsienio apmokestinimą, 
LR pilietybės ir turto atgavimo klau
simus, atkreiptas dėmesys į tai, kad vis 
daugiau biurokratinių sunkumų patiria 
jauni žmonės, norintys pagal savo 
profesiją pasistažuoti Lietuvoje, kad 
stinga tokių įstaigų, kur grįžę pagyve
nę žmonės galėtų gauti tinkamą prie
žiūrą, slaugą ir medicininį aptarnavi
mą. Taip pat paminėta, jog yra tėvų 
laukiančių, kada Lietuvoje atsiras 
gimnazijų pagal savo mokymo ir 
teikiamos gyvenimo vietos standartus 
atitinkančių vakarietiškus kriterijus, į 
kurias jie norėtų atsiųsti pasimokyti sa
vo vaikus.

Prezidentas pažymėjo, jog jam šis

Jonas (John) Pocius - naujasis Ade-

Xl-oji LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

ŠVENTĖ

PLB Valdyba praneša
Naujas "Pasaulio Lietuvio" redaktorius nuo 1998 m. lapkričio 16 d. yra Arvydas 

Reneckis. Redakcijos pašto adresas yra: 14911 127 th Street, Lemont, IL. 60439 - 
7417, U. S. A.

Su redakcija galima susiekti ir telefonu 630 257 8714 ar faksu 630 257 9010.
Prašome įsidėmėti, kad redakcija turi naują E-mail adresą: plietuvis ©aol.com 
Žinias, pranešimus, laiškus galima siųsti bet kuriuo būdu. Visada laukiame!

Vytautas Kamantas
PLB Valdybos pirmininkas

&
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XI TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ ruošiama Toronte, Kanadoje, 2000-ųjų metų 
birželio 30 - liepos 2 d.d. Pradėti finansų telkimo ir kiti organizaciniai darbai. Meno 
vadovais sutiko būti Rita ir Juozas Karasiejai. Lietuvių tautinių šokių institutas 
ragina visas tautinių šokių grupes užsiregistruoti iki 1999 m. vasario 16 d., kad britų 
galima kuo greičiau pradėti derinti paruoštą programą su tiksliais šokėjų skaičiais. 
Lapkričio pradžioje grupėms buvo išsiųsti registracijų lapai. Juos prašoma grąžinti 
R. J. Karasiejams, 2364 Adena Ct., Mississauga ON, L5A IRI. Telefonas 905-279- 
9079. Negavę lapo gali registruotis pažymėdami grupės pavadinimą, vadovo pavardę 
ir pilną adresą bei telefoną, grupėje esamus skyrius (vaikų, jaunių, jaunų veteranų, 
veteranų) ir tuose skyriuose dalyvausiančių šokėjų skaičius. Inf.

judesiais jis stengiasi aprėpti daininin
kus, įsivaizduodamas, kad choras yra jo 
muzikos instrumentas - fortepijonas. 
Paklaustas, ką galvoja apie Australijos 
lietuvių dainų švenčių ateitį, Johfas'drą- 
siai atsako, kad, jei Adelaidės choras 
vieną dieną liktų be dirigento ir tik su 
saujele choristų, jis ir toliau juos mo
kytų dainuoti, nes ne tik jaučia pareigą, 
bet taip pat ir meilę lietuviškam me
nui. {domu? Jeigu taip, tai nepraleiskite 
progos susipažinti su šia kylančia ir 
daug žadančia Adelaidės lietuvių 
žvaigžde. Gražina Pranauskienė

XX - sios Australijos lietuvių 
dainų šventės koordinatorė

susitikimas buvo būtinas, ir jis tikrai 
supranta Informacijos centro darbo 
svarbą, nes ir užsienyje gyvenančių 
lietuvių bei jų grįžimo į Tėvynę gyveni
mo problemos jam tikrai gerai žino
mos. Lietuvos ambasados užsienyje šio 
darbo pakeisti negali, nes turi kitas 
funkcijas. Sutarta nuolat informuoti 
Prezidentūrą apie Informacijos centro 
veiklą, teikiamus pasiūlymus ir ap
tinkamas spragas įstatymdavystėje.
1998.11.02 Žilvinas Bieliauskas

Informacijos centro direktorius

• ••
Lietuvių grįžimo į Tėvynę 

Informacijos centras
Gedimino pr. 24 Vilnius 2600 Tel: (370 2) 313 
623 Faksas: (370 2) 313 624 EI. paštas: 
info@lgitic.lt, Interneto puslapis: www.ligitic.lt

&
£

Kariuomenės šventė Hobarte
žiūrą Tasmanijoje. Apie tai,'koks 
pasirinkimas yra slaugos namų ir kiek 
kainuoja gyvenimas juose. Savo kalbą 
užbaigusi, viešnia dar atsakė ir daugy-

šįmet Kariuomenės šventę šventėme 
šeštadienį, lapkričio 21 d., kaip visuo- 

; met - ponų Šikšnių namuose. Oras 
pasitaikė ypatingai bjaurus, lijo lyg iš
kibiro, bet visi, kurie" renginiuose 
dalyvauja, nors ir šlapi, atvyko ir šį kar
tą.

Bendruomenės pirmininkas Ramūnas 
Tarvydas šventę atidarė 4 valandą, 
trumpai paminėdamas Lietuvos ka
riuomenės tragediją, pakvietė Stepą 
Augustavičių plačiau apie ją papasa
koti.

Stepas AugustavičiuS savo paskaitą 
pradėjo pasakojimu apie Lietuvos 
kariuomenės įsikūrimą 1918 metais ir 
baigė 1939 metais, paminėdamas, kad 
kovų, kuriose jaunai Lietuvos ka
riuomenei teko kovoti, buvo daug - su 
bolševikais, bermontininkais ir lenkais - 
kol nepriklausomybė buvo iškovota, 
išskyrus Vilniaus kraštą, likusį lenkų 
valdomu iki 1939 metų. Tuo oficiali 
šventės programa buvo baigta, tačiau po 
to dar kalbėjo viešnia iš Migrant 
^Resource: Centro. Ji plačiai papasakojo 
apie paliegusių ir senų žmonių prie-

Adelaidės pensininkų klubo veiklos atgarsiai
Adelaidės lietuvių pensininkų klubas 

nesustoja veikęs - juda, kruta! Sulaukus 
pavasario, Adelaidės Lietuvių Namuo
se sėkmingai vyko kelios „Bingo“ 
popietės, vakaronė, o štai rugsėjo 26 - 
ąją klubas išsirengė ekskursijai į Ba- 
rossa Valley, važiuojant per gražiąsias 
Adelaidės kalvas.

Prie Adelaidės Lietuvių Namų 9 
valandą ryto apie 40 keliautojų sėdo j 
modemų autobusą ir linksmai iške
liavo. Važiavome per žinomas ir nie
kada neatsibostančias Adelaidės kalvas. 
Besikalbėdami, pravažiavome miestelį, 
kurio parke išgėrėme po kavos puodelį. 
Kiek pasidairius, važiavome toliau, kol 
pasiekėme Tanunda miestelį. Miestelio 
restorane mūsų jau laukė puikiai pa
rnešti pietūs ir įvairiausi kiti turistiniai 
patogumai, net ir lošimo mašinos, 

bę klausimų. Senstantiems mūsų ben- 
duomenės nariams tai buvo ypač 
dominantys klausimai ir daugelis norė
jo sužinoti, dar daugiau nei viešnia sa
vo kalboje papasakojo. Po klausimų ir 
atskymų Ramūnas Tarvydas padėkojo 
viešniai už labai įdomų pranešimą ir 
oficialioji šventės dalis buvo baigta. 
Susirinkusieji kibo į Bonifaco ir 
Hildegard pagamintus užkandžius - 
įvairius blynus su skaniais padažais, ki
tų ponių atsivežtus labai skanius pyra
gus. Vaišių metų buvo įjungta vi- 
deoapratūra ir beužkandžiaudami visi 
pažiūrėjo videofilmą „Mirties žemė“, 
kurį iš Lietuvos atvežė Petras ir 
Magdalena Šiaučiūnai. Filmas pasako
jo apie tremtinių gyvenimą Sibire. ■

Juozas Paškevičius pravedė piniginę 
rinkliavą bendruomeninėms išlaidoms. 
Aukojusių dosnumu jis liko labai 
patenkintas. $ Augustavičius.

kuriomis nemažai kas pasinaudojo. Kiek 
pasisvečiavę, dar spėjome ir rankdarbių 
parodėlę apžiūrėti. Nė nepastebėjome, 
kad atėjo laikas sukti namų link. 
Pakeliui į namus dar sustojome prie 
Technologijos muziejaus, kuriame 
eksponuojama privati Kev Rohrlack 
kolekcija. Ekspozicija yra be galo 
nuostabi ir vienos dienos jai išsamiai 
apžiūrėti tikrai neužtektų. Kai kurie 
keliavusieji žadėjo vėliau specialiai čia 
apsilankyti. Ekspozicija yra vienintelė 
tokia Australijoje. Šiek tiek pasigėrėję 
kolekcija, sėdome vėl į autobusą ir pilni 
geriausių įspūdžių pasukome į namus.

Labai ačiū klubo pirmininkui E. Dū
kui už globą ir valdybai už jų talką. Iki 
kito karto.

Ona Baužienė, BEM
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Sydnėjaus Lietuvių Klube
Naujai išrinkta Klubo valdyba po

sėdžiavo jau kelis kartus. Posėdžių me
tu buvo svarstyta, ką reikia daryti, kad 
pagyvinti klubo veiklą. Buvo sudaryta 
keletas komitetų, kurie rūpinsis atski
rais klausimais.

Finansų komitetas: pirmininkas A. 
Šepokas, nariai - K. Protas, A. Bučins
kas, J. Karpavičius ir J. Viržintaitė.

Komitetas aptarnavimo reikalams: 
pirmininkas J. Karpavičius, nariai - A. 
Bučinskas, A. Lašaitis, baro vedėjo ir 
prižiūrėtojų (Supervisor) atstovas ir 
raštinės bei savanorių padėjėjų atsto
vas.

Komitetas turto priežiūrai: pirmininkas 
R. Jurkūnas, nariai - A. Šepokas, baro 
vedėjas ir kviesti klubo nariai.

Renginių komitetas: pirmininkė J. 
Viržintaitė, nariai - J. Karpavičius, A. 
Lašaitis, baro vedėjas ir Moterų 
komitetas.

Visi aukščiau išvardinti komitetai 
yra tiesiogiai atsakingi ir jų reko
mendacijos turi būti patvirtintos pilno 
Klubo valdybos posėdžio (The Board).

Kiekvieną sekmadienį Klubo narių 
reikalams, pasiūlymams ir pagei
davimams patenkinti budės vienas iš 
Klubo valdybos narių.

Lapkričio 30 d. Klubo valdyba buvo 
pasikvietusi į savo posėdį Klubo baro 
vedėją ir prižiūrėtojus (Supervisors). 
Posėdžio metu buvo aptarta klubo tvar
kos priežiūra.

Gruodžio 15 d. Klubo valdyba susi
tiks su visais tarnautojais pokalbiui, 
tikėdamasi, kad bendros mintys ir idė
jos suteiks galimybes pasiekti geres
nius darbo rezultatus.

Yra pastebėta, kad klubo nariai pagal

Tarptautinis tautinių šokių vakaras
Gruodžio 6 d. Sydnėjaus Lietuvių 

namuose tautinių šokių grupė „Sūku
rys“ suruošė „Tarptautinių šokių 
popietę“, įnešusią naujos dvasios j 
anksčiau grynai saviesiems ruošiamus 
lietuviškų tautinių šokių koncertus.

Šįkart programą atliko, neskaitant 
sūkuriečių, šokusių lietuviškus tauti
nius šokius, dar kitų tautinių ben
druomenių šokėjai: kroatų folklorinė 
grupė „Jadran“, čiliečių šokių kompa
nija ir dešimtmetė Daina Dulinskaitė, 
tikrai meistriškai atlikusi porą airių 
tautinių šokių. Gaila, bet dėl kitų 
įsipareigojimų į koncertą neatvyko, nors 
ir buvo pažadėjusi, Samoa saliečių šo
kių grupė.
Su pora tautinių šokių pasirodė ir Sydnė
jaus Savaitgalio mokyklos jaunieji šokėjai.

Mes visi mėgstame savuosius lie
tuviškus tautinius šokius, tačiau tikrai 
buvo nepaprastai malonu pasižiūrėti ir į 
kitų tautybių šios rūšies meną. Jei kro
atų pašokti tautiniai šokiai kiek primi
nė mūsiškius, tai visai skirtingai atrodė 
judrūs meksikietiški šokiai, kur vyrai 
prie batu dėvi po porą pentinų, o jiem''

Sydnėjaus lietuvių Sodyboje
• Sydnėjaus lietuvių Sodybos 

gyventojai ne tik patys džiaugiasi su
laukę Kalėdų švenčių, bet sveikina ir 
visus Australijos tautiečius (ypač tuos 
vyresniuosius!), linkėdami jiems viso 
geriausio švenčių proga!
• Kol kas Sodyboje gyvenimas eina 

įprasta vaga - karts nuo karto aplanko
mi gydytojai (kad jie vargšai ne

isit Pastogė" Nr.49 1998.12.14 p

senus įsigyvenusius papročius, leidžia j 
klubą svečius, nereikalaudami pasira
šyti į klubo lankytojų knygą. Norime 
atkreipti dėmesį, kad mūsų valstijos 
Klubų įstatymai turi griežtus rei
kalavimus. Vienas iš jų - svečias,
besilankantis klube, turi būti už
registruotas kaip nario svečias. Kito 
klubo narys gali aplankyti klubą, jei jis 
negyvena nuo klubo arčiau kaip per 5 
kilometrus ir privalo pasirašyti svečių 
knygoje.

Klube mielai laukiamas lietuviškas 
jaunimas, kuriam bus stengiamasi 
sudaryti palankesnes sąlygas įdomiai 
praleisti laiką. Vaikučiai yra mūsų 
ateitis ir visi mes džiaugsimės, matyda
mi juos šokant, dainuojant ar kitaip 
linksminantis. Tačiau prašome tėvelius 
nepalikti jų be priežiūros, kadangi 
nekontroliuojami jų žaidimai kartais 
sukelia suaugusiųjų narių nepasi
tenkinimą. Tikslas visų bendras - dar
nus sugyvenimas ir pagarba vieno ki
tam.

Šių metu. Kūčių vakariene rūpinsis 
A. Bučinskas. Tikimės, kad klubo 
virtuvės šeimininkė p. G. Kasperaitienė 
skaniai paruoš lietuviškus valgius ir tą 
vakarą Sydnėjaus apylinkėse tenelieka 
vienišų tautiečių. Po lietuvišku stogu 
Lietuvių Klube visi burkimės į vieną 
bendrą lietuvišką šeimą.

Malonu matyti Klubo valdyboje 
jaunosios kartos atstovus, kurie akty
viai dalyvauja diskusijose ir išreiškia 
savo nuomonę. Su visais Klubo valdy
bos nariais laisvai kalbėkitės lietuviš
kai.

A. Bučinskas 
Klubo sekretorius

nenusileidžia ir merginos, jos turi po 
vieną pentiną... Tačiau juokus į šalį - 
koncerte susirinkusi publika, atrodo, 
daugiausiai domėjosi meksikietiškais ir 
tikrai meniškai atliktais šokiais. Daug 
dėmesio buvo skirta ir pačiai jauniau
siai šokėjai Dainai, šokusiai airių šo
kius.

Po tradicinio dovanėlių įteikimo, 
linksmai bečiauškantys trijų tautybių 
šokėjai vaišinosi kavute prie ten pat sa
lėje jiems paruoštų stalų.

Neužmiršo „Sūkurys“ ir koncerto 
žiūrovų - jiems buvo suruošta daiktinė 
loterija („Sūkurys“ ruošiasi į Lietuvių 
Dienas Geelonge, jiems trūksta lėšų!), 
o po to visi koncerto žiūrovai taip pat 
buvo pakviesti prie kavos puodelio ir 
pyragaičių.

Pasikalbėjus su „Sūkurio“ vyr. grupės 
vadove p. Rasa Blansjaar, ji išdavė 
paslaptį: „Šio koncerto organizatorius 
ir vyriausioji galva buvo vienas iš jau
nųjų „Sūkurio“ grupės šokėjų 
Andr ius Lašaitis, kuriam tegalima paša 
kyti „bra vo ir ačiū už žavią popietę“.

’ ’ B.Ž.

bankrutuotų), tris kartus į savaitę daro
mi gimnastikos pratimai, kad visada 
liktume tokie gracingi, kokie dabar 
esame. Penktadienių popietėmis So
dybos „kino operatorius“ dirgina 
sodybiečių jausmus, parodydamas, kad 
ir likusi pasaulio dalis yra labai graži. 
Na, o kol dar nekaršta tvarkome savo 
gėlių darželius, nors ir nelabai tikėda
mi, kad pralenksime Sodybos gėlinin-
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Čiliečiai šokėjai Sydnėjaus lietuvių klube gruodžio 6 d. Nuotr. A. Burneikio

Tauta ir tautiškumas
(Paskaita, skaityta Kariuomenės šventės minėjime, Sydnėjuje 1998 m. lapkričio 22 d.)

Dr, Alfonsas Viliūnas

Kartais tenka naudotis labai jau 
visiems žinoma tiesa, norint pasiekti ne 
taipjau visiems žinomas realybes, fak
tus, ar, gal geriau pasakius, tie faktai, 
realybės ne visiems yra priimtini ir 
apie juos nenorima žinoti ar kalbėti. Tai 
yra įvadas į mano temą.

Kas liečia tautiečių skaičių, pasaulis 
susideda iš tautų - didelių ir mažų. Tau
tos miršta. Gimsta naujos tautos, kaip 
pavyzdžiui, JAV, Australija. Paskutiniu 
metu Afrikoje pilna naujų tautų taute
lių. Faktai, kuriuos čia paminėjau, 
visiems gerai žinomi.

Koks yra santykis tarp tautų, kurios 
sudaro pasaulį? Nežiūrint, kad beveik 
visų religijų moraliniai principai ska
tina iškelti žmogų, žmoniškumą prieš 
tautybę, tautiškumą, visos tautos, o 
ypatingai skaitlingos, per visą žinomą 
istorijos laikmetį stengėsi užkariauti ar 
pavergti mažąsias tautas. Karts nuo kar
to ir didieji susipyksta. Tada jie dali
nasi, pardavinėja viens kitam mažą
sias tautas. Kaip žinote, taip atsitiko 

kės Daną ir Birutę nei darželių pra
šmatnumu, nei jų įrengimais ar gėlių 
kokybe. O kas antrą ketvirtadienį 
vykstame į artimiausią Engadinės 
miestelį „robyt“ (apiplėšti) bankų ir 
atsiimti mums priklausančias pensijas.
• Pagarsėjusiai Sodybos šeimininkei 

Valei Stanevičienei pasitraukus iš 
pareigų, nauja šeimininke paskirta 
Danutė Jančienė. Jai užjudinus ir kitas 
ponias, Sodybos svetainė, įskaitant 
virtuvę, Kalėdų švenčių proga sužibo 
gražiausiomis spalvomis. Čia Kūčių 
vakare bus sutiktos ateinančios Kalė
dos, o po to jau nežinia kur sodybiečiai 
pačias Kalėdas švęs - dalis jų vyksta į 
tolimąjį Geelongą, kur dalyvaus Aus
tralijos Lietuvių Dienose, kiti - lanky
sis pas artimuosius ir t.t. Sodybiečiai 
žmonės išradingi, jie gi to laiko 
pagalvojimui tiek daug turi - nuo praei
tos savaitės sužibusioje svetainėje 
Kalėdų eglutė tikrai gali laimėti pir
mąją premiją eglučių konkurse.
• Iš tiesų Sodyboje Kalėdos jau bu

vo sutiktos gruodžio 2 dieną. Sociali
nės Globos Draugijos ponios čia atvy
ko ir suruošė sodybiečiams kavutę (de
ja, jūsų korespondentui neteko joje 
dalyvauti, kadangi kaip tyčia tuo metu 
buvo užsiėmęs „Mūsų Pastogės“ re
dakcijoje, o kai grįžo namo į Sodybą - 
„šaukštai jau buvo po pietų“.).
• Kalėdų metu, atrodo, tik viena p. 

Ona Barzdienė yra slaugos namuose. 
Jai linkime visko, ko ji pati labiausiai 
trokšta - sveikatos! 

prieš Antrąjį pasaulinį karą ir karo me
tu.

Religijos nėra tautinės, išskyrus vie
ną. Izraelio religija yra tautinė religija. 
Visos religijos, jų vadovai deda di
džiausias pastangas, kuria misijas, kad 
įpirštų savo religijas visam pasauliui, 
visoms tautoms. Praeityje vartojo 
prievartą - krikštijo krauju ir kardu .Šiuo 
metu naudoja kitokias priemones. 
Skelbia, kad tik jų vienintelė religija 
žmonijai yra duota Dievo, o visos kitos 
esą sukurtos žmogaus - ir tuo siekiama 
materialinių gėrybių. Vienintelė Izra
elio tautinė religija neplatina savo 
religijos kitoms tautoms.

Po Antrojo pasaulinio karo susikūrė 
nauja filosofija, pasaulėžiūra - glo- 
balizmas. Iš esmės globalizmas per
ėmė visų tarptautinių religijų princi
pą, kad pirmoje vietoje reikia iškelti 
žmogų, o ne tautietį; kad nereikia tautų 
ir su tautomis surištų teritorijų, nes 
žemiškasis pasaulis priklauso žmogui, 
o ne tautoms. Turi būti viena globalis- 
tinė ekonomija, valdoma, vedama, 
rikiuojama ir reguliuojama globalistų. 
Tada nebus karų.Globalistai teigia, kad 
suskaldyta ekonomija, kiekvienos tau
tos atskira ekonomija priveda prie per 
didelės gamybos, kuri viršija žmogaus 
gyvenimui reikalingą produkciją. 
Pritrūksta vartotojų. Karas yra pats 
geriausias vartotojas. Todėl kyla karai. 
Ginklų perprodukcija taip pat veda prie 
karo - dėl lygiai tų pačių priežasčių. 
Globalistai teigia: nebus tautų - nebus 
karų.

Komunizmas taip pat skelbia, kad 
tautų su jų teritorine priklausomybe, 
būtent tėvyne, nereikia. Jis skelbia, kad 
pasaulį kaip tik šioje srityje reikia 
pertvarkyti, suniveliuoti. „Gimei 
žmogum, kad pasaką tikrove paversti 
galėtum" - vienas iš banaliausių 
komunizmo obalsių.

Komunizmo valdžion patekę žmo
nės buvo ir yra prievartaujami priimti 
melą kaip gyvenimo normą. Pasaulio 
istorijoje komunistinės prievartavimo 
priemonės savo žiaurumu neturi sau 
lygiu-

Čia globalizmas skiriasi nuo ko
munizmo, nors tikslas yra tas pats - iš
rauti iš žmogaus širdies tautinį jaus
mą, priklausomybę tautai, panaikinti 
tautiškumą, o tuo pačiu ir tautas. Pa
saulis bus valdomas visažinančių 
globalistų. Kad pasiekti šį tikslą, 
globalistai atsisakė žiaurių priemonių 
ir stengiasi pristatyti save kaip di
džiausius humanistus. Lietuvių tauta 
kartu su kitomis tautomis Vakarų buvo 
perduota komunizmui, o kad nusipir
kus komnistinę karinę pagalbą Lietu-
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KULTŪRINĖSE PfiRfiSTĖSE
A! Tai tas emigrantas!

Wollongongo meno galerijos salėje 
laukiau paskaitos; skirtos Broniaus 
;Šrėderso pagerbimui. Man labai rūpėjo 
nurinkti daugiau žinių apie jį, jo rinkinį 
Ibei jo indėlį į vietinį meno pasaulį. Sa
lėje girdėjosi šurmulys, nes žmonės, 
laukdami vakaro pradžios, kalbėjosi 
prislopintais balsais apie įvairius 
'kasdieninius reikalus. Staiga mano au
sis pagavo užpakaly manęs sėdinčių 
pasikalbėjimas. „Taip, mūsų galerija 
paaugo nuo to emigranto pradžios“. „A, 
atsimenu, tai tas emigrantas, kur laimė
jo loterijoj“. „Ne, ant arklių. Tie iš 
Balkanų gerai valdo arklius“. „Ne, - 
^pataisė kitas balsas. - Juk jis gavo 
palikimą“. „Svarbiausia- stipriai užbaigė 
vyriškas balsas, - kad viskas yra čia, 
mūsų mieste“.

Vakarą pradėjo p. Adrian Quilter, > 
Wollongongo meno galerijos rėmėjų 
draugijos pirmininkė, pasakydama ke
letą sakinių apie šios galerijos įkūrimą: 
.„Galerijos paprastai būna įkurtos 
i turtuolių filantropų, bet Wollongongo 
'galerijai pradžią davė filantropas 
i emigrantas Bob Šrėdersas“. Tai tiek.

Broniaus Šrėderso galerija (Woolongong Meno galerijoj).
Pagrindinis kalbėtojas žurnalistas, 

radijo ir televizijos darbuotojas Peter 
Ross programą tęsė toliau. Manot, kad 
jis kalbėjo apie Šrėdersą? Ne, jis kalbė
jo apie save, tiksliau - apie jo parašytą, 
bet dar rankraštyje esančią knygą, 
pavadintą „Archibaldo premijos“. Tos 
premijos skiriamos už išstatytus ge
riausių žymių žmonių portretus Syd- 
nėjaus meno galerijoje. Vakaras bai
gėsi iškilminga vakariene.

Palikau Wollongongą visai nu
siminusi. Apie Bronių Šrėdersą niekam 
nerūpėjo. Nei jo gyvenimas, nei jo 
siekimai tų Wollongongo meno my
lėtojų nedomino. Net ir Broniaus var
dą, dėl sunkaus ištarimo, pakeitė į Bob, 
o ir pačią pavardę taip ištarė, kad 
tikriausiai net ir pats Šrėdersas nebūtų 
atpažinęs.

Meno kūriniai, kuriuos Šrėdersas 
dovanojo Wollongongo miestui, ir ku
rie davė pradžią dabartinei to miesto 
meno galerijai, dabar vertinami virš 
milijono dolerių. Ne, nebuvo jis iš 
Balkanų, nelaimėjo jis nei loterijoje, nei' 
arklių lenktynėse, negavo jis ir jokio 
palikimo. Buvo tik vargšas politinis, 
pabėgėlis iš Lietuvos, toks kaip mes vi-, 
si. Tik su mažui skirtumu: jis mėgo me
ną ir mėgo kaupti meno kūrinius. Bet 
žinių apie jį patį niekas nerenka, o ir 
šaltiniai, kuriais galima būtų remtis, 
kiekvienais metais vis retėja. Aš buvau

Bronius Šrėdersas (1910 -1982).
Noel Thurgatc portretas, aliejus.

laiminga, kai, rinkdama medžiagą apie 
lietuvius dailininkus, galėjau pasikal
bėti apie Šrėdersą su Matu Gailiūnu 
(1918 - 1992), ilgamečiu Wollongon
go Lietuvių Bendruomenės pirminin
ku, o taip pat ir su p. Rūta Mataitiene, 
A.O. bei kitais vietiniais gyventojais. 
Manau, kad „Mūsų Pastogės“ skai
tytojams būtų įdomu sužinoti apie mū
sų iškilų tautietį.

Bronius Šrėdersas gimė 1910 metais

Krymo pusiasalyje, Simferopolio mies
te, netoli Jaltos. Ten šeima atos
togavo. ' Dėl tos gimtos vietos 
Gailiūnui teko kovoti su spauda ir 
galerijos atstovais, kol pavyko įtikinti, 
kad Šrėderis iš tiesų buvo lietuvis, ne 
rusas ar ukrainietis. Į Lietuvą sugrįžo tik 
1925 metais ir apsigyveno savo dvare, 
esančiame Ukmergės apskrityje. 1933 
metais Bronius baigė Ukmergės gim
naziją, kur jo meno mokytoju buvo 
tapytojas realistas Eugenijus Kulvietis. 
Iš perpasakojimų atrodo, kad tiek 
Bronius, tiek ir jo tėvas, abu buvo 
dailininkai mėgėjai. Abu mokėjo 
restauruoti aliejinius paveikslus. Nuo 
1935 ild 1940 metų Bronius Šrėdersas 
dirbo Šaygumo Departamente, o so
vietams okupavus Lietuvą, užsislapsti- 
nęs jūrfųinkavo Nemunu beplau- 
kiojančiame garlaivyje „Liūtas“. 1944 
metais su didžiąja pabėgėlių banga 
pasitraukė į Vakarus ir karo pabaigos 
sulaukė Flensburgo stovykloje. 1950 
metais jis emigravo į Australiją, buvo 
paskirtas darbams į Port - Kemblos plie
no kasyklas, netoli Wollongongo. Pa
gal Gailiūno pasakojimus, į lietuvių 
Susirinkimus Šrėdersas ateidavo gana 
‘dažnai, atsisėsdavo tolimiausioj vietoj 
‘ir tyliai praleisdavo visą vakarą. Jis liko 
‘nevedęs, bet nei draugų, nei jokios 
linksmos kompanijos neieškojo, mėgo 
būti vienas. Jo polinkis menui pasireiš-

Prieš 8 0 metų Tilžėje
Rašo Albinas Pocius

Visa Mažoji Lietuva šiais metais 
švenčia 80 metų sukaktį, nuo to laiko kai 
buvo pasirašytas Tilžės Aktas, kuriame 
to krašto gyventojai pareikalavo atskirti 
nuo Vokietijos visą Mažąją Lietuvą ir 
leisti prisijungti prie laisvos Lietuvos. 
Tais Nepriklausomybės kovų metais 
Lietuva išgyveno sunkius laikus. Len
kai užgrobė Vilnių, Seinus ir Suvalkus. 
Latviai savinosi Palangą, Mažeikius ir 
Dūkstą. Bermontininkai svajojo apie 
Ostlandą, o bolševikai jau buvo netoli 
Kauno. Tačiau Lietuvai, dėka mūsų 
savanorių - kūrėjų narsumo, pavyko 
išsigelbėti.

Mažosios Lietuvos lietuvininkai taip 
pat dėjo daug pastangų, kad Lietuva 
atsistatytų abiejose Nemuno pusėse, sa
vo etnografinėse sienose su plačiu įė
jimu į Baltijos jūrą. Tai laikais kairysis 
Nemuno krantas daugumoje buvo 
gyvenamas beveik vien Dėtuvių. Vo
kiečiai, iki pat Hitlerio atėjimo, savo 
žemėlapiuose Gumbinės apskritį žy
mėdavo „Kreis Litauen“. Labguvą, Til
žę D Ragainę rašydavo „Klein Litau
en“. Sakoma, kad lietuviškiausi mies
tai tada buvo Tilžė ir Seinai, kai tuo 
tarpu Kaune ne visi drįsdavo prabilti 
lietuviškai.

Visai tai matydami, Prūsų Lietuvos 
veikėjai 1918 m. lapkričio 16 d. 
suvažiavo į Tilžę, kur buvo sudaryta 
Prūsų Lietuvos Tautinė Taryba, kuri jau 
lapkričio 30 d. paskelbė Mažosios 
Lietuvos Manifestą arba Tilžės Aktą, 
reikalaujant atskirti visą’Mažąją Lie
tuvą nuo Vokietijos ir leisti susijungti 
su savo broliais anapus Nemuno, lais
voje Lietuvoje.

Šį istorinės reikšmės Aktą pasirašė 
20 signatarų, atstovaujančių visas jų 
krašto organizacijas. Melburno lietu
viai turėjo garbės savo tarpe turėti Til- 

kė meno varžytinių lankymu. Pirmą 
paveikslą nusipirko už... vieną ginėją. 
Paveikslas vadinosi „Herring Fleet at 
Sea“, pasirašytas Syd Long. Pavardė 
jam nieko nereiškė, todėl jis nuėjo į 
NSW meno galeriją, apžiūrėjo ten 
iškabintus paveikslus ir atrado Sydney 
Long darbus. Jo nustebimui nebuvo galo. 
Už vieną ginėją galima nusipirkti 
paveikslą dailininko, kurio darbai ran
da vietą pačioje valstybinėje galerijo
je! Nuo tada prasidėjo rimtas meno 
kūrinių rinkimas. Šrėdersas gyveno 
kukliai, negėrė ir nerūkė, todėl, su
sitaupęs kiek pinigų, skubėjo į varžy
tines Sydnėjuje. Po 25 metų jo namuo
se sienų nebesimatė, nes jos buvo 
nukabintos paveikslais nuo lubų iki 
grindų. Jie taip pat dengė virtuvės, vo
nios ir koridoriaus sienas. 1976 metais 
Šrėdersas visą meno rinkinį, išskyrus 
lietuvišką Vytį, testamentu padovano
jo Wollongongo miestui. Jo paties 
žodžiais sakant, „tam, kad jauni 
pasimokytų, seni pasidžiaugtų, o aš - 
kad įgyvendinčiau savo gyvenimo 
troškimą“.

1982 metais Bronius Šrėdersas mirė. 
Po galerijos įsikūrimo kiekvienais me
tais jo atminimui yra skaitomos pa
skaitos. Bet ne apie jį, nei apie tą kraš
tą, iš kurio jis kilo. Taip jis ir liko 
australiškoje visuomenėje tuo emigran
tu iš Balkanų, laimėjusiu ant arklių, o 
gal gavęs palikimą.

Genovaitė Kazokienė 

žės Akto signatarą a.a. dr. V. Didžį, 
kuris visą savo gyvenimą pašventė 
dirbdamas Letuvai. Jis buvo Tilžės ir 
Klaipėdos lietuviškųjų organizacijų 
veikėjas, Klaipėdos buriuotojų ko
modoras, o, gyvendamas Melburne, taip 
pat darbu ir aukomis reiškėsi mūsų 
bendruomenės gyvenime.

Paskelbus Tilžės Aktą, Mažosios 
Lietuvos veikėjai ir to Akto signatarai 
kreipėsi į Taikos Konvenciją Versaly
je, prašydami patenkinti teisėtus jų 
reikalavimus, tačiau dėl lenkų intrigų 
prancūzai visai nenorėjo įsileisti lietu
vių atstovus. Bet, negalėdami visai 
nuslėpti lietuvių, pagaliau atskyrė. 
Klaipėdos kraštą nuo Vokietijos, 
pažadėdami, kada nors, jei lenkams 
nepavyks mūsų užimu, perleisti Lie
tuvai. Po Antrojo Pasaulinio karo pa
naši istorijavėl atsitiko su Rytprūsių 
problema. 1945 m. lienos mėn. Potsda
mo konferencijoje sprendžiant Ryt
prūsių klausimą niekas nenorėjo daug 
žinoti apie Lietuvą, kadangi mes bu
vome ne komunistinis kraštas ir, 
kovodami už demokratijos atstatymą 
Lietuvoje, buvome jiems visiems 
nereikalingi. Trys didieji Potsdamo 
konferencijoje' padalino Rytprūsius pa
gal savo planą. Du trečdalius, su Dan
cigu ir Elbingu, gavo Lenkija, o vie
nas trečdalis, su Karaliaučiumi, buvo 
numatytas Lietuvai. Tačiau Stalinui 
paaiškinus, kad Lietuvoje dar nėra 
civilinės valdžios, laikinai Mandataro 
teisėmis tą trečdalį buvo pavesta val
dyti Sovietų Sąjungai, tačiau jokiu bū
du ne Rusijai. Tą kraštą dabar pasisa
vino rusai ir valdo jį neteisėtai.

Rusai badu, moterų prievartavimais 
ir masinėmis žudynėmis sunaikino apie 
1,120.000 to krašto gyventojų, iš kurių 
apie 600 000 buvo lietuviškos kilmės. { 
nužudytųjų gyventojų vietą rusai pri
vežė žemiausių socialinių sluoksnių 
klajoklių, kurie turtingą kraštą pavertė 
dykuma D augina tiktai piktžoles. Kaip 
išdavikiškai elgėsi mūsų „niekada 
neklystančios“ partijos vadai iš Lietu
vos išveždami vieną trečdalį lietuvių į 
Sibiro taigas ir Kazachstaną, o į 
Karaliaučiaus kraštą atveždami virš 
pusės milijono visokių valkatų ir 
mongolų.

Tilžės Aktą mes prisimename kaip 
mums labai svarbų dokumentą, kuris 
mums bus labai reikalingas, kada mes 
pradėsime rimtai reikalauti, kad Rusi
ja mums grąžintų Mažosios Lietuvos 
kraštą. Ten yra Natangijos, Baltijos, 
Sembų, Skalvių ir Nadravijos lietuvių 
genčių žemės. Ten, Karaliaučiuje, buvo 
įkurtas pirmasis universitetas; ten, 
Ragainėje, Mažvydas parašė pirmąją 
lietuvišką knygą; ten, Tilžėje, buvo 
spausdinami lietuviški laikraščiai ir 
gyveno Vydūnas, o Tolminkiemyje ra
šė Kristijonas Donelaitis. Ten, kur tik 
pažvelgsi, mums brangi brolių lie
tuvininkų žemė.

Švęsdami Mažosios Lietuvos šventę, 
dar labiau susirūpinkime to krašto li
kimu, kad istorija mūsų nepasmerktų ir 
venkime naudoti okupanto atneštus to 
krašto vietovardžius, kad neatrodytu- 
me kaip menkystos liga dar neatsikra- 
tę baudžiaunininkai. Turėkime nors 
truputį savigarbos.

Visada prisiminkime, kad Nemunas 
nėra Lietuvos siena. Ten, anapus 
Nemuno, yra Prūsų Lietuva, mūsų 
protėvių žemė, kuri turi mums pri
klausyti, nes mes į ją turime paveldė
tojo teisę.

;"Mūsų Pastogė" Nr.49 1998.12.14 psl. 5

5



Apie lietuvius ne Lietuvoje U SPORTAS

Gabrielius Žemkalnis prie darbo stalo PLB atstovybėje Vilniuje.
Lapkričio 27 dieną, pakviestas LB buvo iškelta visuose svarbiausiuose

Spaudos Sąjungos Valdybos, Sydnėju- 
je viešėjo PLB Valdybos narys p. 
Gabrielius Žemkalnis, trumpam grįžęs į 
Australiją iš savo tarnybos, vietos 
Vilniuje, kur jis 7 mėnesius dirbo PLB 
atstovu prie Lietuvos V y riausy bės. Nors 
pradžioje ir buvo žadėjęs šiose parei
gose pasilikti trumpesnį laiką, tačiau, 
matydamas šio darbo svarbą, nutarė ja
me likti visus 3 metus, kaip jo prašė PLB 
Valdyba.

PLB Valdybos atstovui skirtas dar
bas, kaip jis įsitikino, esąs labai svar
bus ir drauge įdomus. PLB delegatas 
dažnai gali daugiau pasisakyti ar pada
ryti, negu Lietuvos Vyriausybės atsto
vai, nes jis nėra surištas oficialaus 
protokolo. PLB taip pat nėra susirišusi 
su jokia politine partija, todėl visada 
gali kalbėti laisvai ir atvirai.

Kai kurių darbų vis tik jam yra tekę 
atsikratyti, kadangi jie nebuvo surišti su 
jo pareigomis. Kaip pasakojo pats p. G. 
Žemkalnis, žmonės pradėję eiti pas jį, 
kaip PLB atstovą, įvairiausiais reikalais
- dėl turto grąžinimo, ar netgi su 
pasiūlymais pirkti kokį nors namą ar 
poilsiavietę, su prašymais tarpininkauti 
prašant visokių paslaugų. Buvę ir tokių 
atvejų, kai žmonės ateidavo prašyti 
tiesiog su ašaromis. Vienąkart jį iš
kvietė moteriškė, kuri sakė, kad iš jos 
atėmė pasą, o be jo ji negalinti gauti 
jokios socialinės paramos. Turi vaiką ir 
dar vieno laukiasi. Buvo gražiai 
apsirengusi, atrodė tvarkingai, sakė

- neturinti už ką nusipirkti valgyti. Davė 
jai PLB atstovas 30 dolerių... Vėliau 
buvo išsiaiškinta, kad toks atvejis bu
vęs ir su kitais tarnautojais, ir vis 
penktadieniais, kai jau negali niekur 
pasitikrinti... Bet buvę nemažai atvejų, 
kai žmonėms tikrai reikėjo pagalbos ir 
jis galėjo ją suteikti.

Susitikimai su lietuviška žiniasklaida 
turėję būti atsargūs dėl to, kad PLB nėra 
susijusi politiniais ryšiais nei su viena 
organizacija Lietuvoje ar kur nors kitur 
ir to nebuvo galima užmiršti.

Bet kitais atvejais p. Gabrielius 
Žemkalnis nebuvęs kuklus žiniasklai- 
dai - klausiamas apie svetur gyvenan
čius lietuvius, jis iškeldavo Pasaulio 
lietuvio profilį Lietuvoje, kad visi ži
notų kas jie yra, ir kad yra tokia atso- 
vybė Lietuvoje, kuri tuo rūpinasi. Tai

Sveikiname S
Jurgį ir Reginą Smilgevičius Gold Coast’o lietuvių 

bendruomenės narius, švenčiančius savo SO metų vedy
binį jubiliejų. Mes linkime jiems geriausios sveikatos ir 
gražios ateities. Gold Coast1 o lietuviai

..... ..... -V
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suėjimuose, kaip pav. Vasario 16 - sios 
minėjime Seime.

Viena neužmirštama vieta, kur PLB 
atstovas lankėsi kelis kartus oficialiai ir 
neoficialiai, buvo Lietuvių namai 
Vilniuje. Tai vidurinė mokykla iš 
užsienio atvykusiems vaikams, iš 
Kazachstano, Urugvajaus ir kitų pasau
lio kraštų. Gal prieš pradėdami mokslą 
čia jie visai nemokėjo kalbėti lietuviš
kai, bet po kurio laiko ir kalba, ir dai
nuoja. Yra atvykusių 10 - 12 metų vai
kų iš Sibiro, turinčių aibes vaikiškų 
problemų, tačiau visi neužilgo randa 
draugų ir jaučiasi savųjų tarpe. Vasaros 
atostogų metu vaikai norėtų parvažiuo
ti namo pas tėvus, tačiau tokia kelionė 
gali trukti 6-7 dienas, o vienųjų nepa
leisi. Bet ir tokios problemos iš
sprendžiamos.

Kaip PLB atstovui, p. G. Žemkalniui 
teko prisidėti prie Grįžimo į tėvynę 
informacijos centro įkūrimo, spren
džiant įvairias regionines problemas su 
Tautinių mažumų departamentu prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Jis 
dažnai vadinamas „Motuzo depar
tamentu“, nes p. Motuzą yra jo di
rektorius. PLB atstovas dalyvauja ir 
Pilietybės reikalų komisijoje, Genoci
do departamente bei Paveldo parodoje.

Lig šiol, kalbant apie išeiviją, tra
diciniai daugiausiai buvo galvojama 
apie Vakaruose (Amerikoje, Europoje, 
Australijoje) esančias lietuvių koloni
jas, kai tuo tarpu Rytų diaspora, nuo 
Karaliaučiaus iki Tolimųjų rytų, jun
gianti daug didesnius tautiečių skai
čius, išmėtytus milžiniškose Rusijos ir 
Sibiro platybėse, kurios dabar jau yra 
apsijungusios į kelias lietuvių ben-
druomenes. Visos šios Rytų ben
druomenės, sudaro daug didesnius 
tautiečių skaičius, negu kad esančios 
Vakaruose, t. y. Europoje, Amerikoje, 
Australijoje.

Rytuose esančios lietuvių ben
druomenės yra kitaip organizuotos, ne
gu, pav. Australijoje,' JAV, Kanadoje 
ar Europos kraštuose, kadangi ten yra 
kitokie įstatymai, su kuriais jiems ten
ka skaitytis.

Apso krašte, Gudijoje (nepertoliau- 
siai nuo Ignalinos), neseniai įkurta 
lietuvių bendruomenė.;

Bus daugiau.

Lietuvis - pasaulio čempionas
Lapkričio 24 - 29 dienomis Sydnėjuje, 

St. Marys „Model Park“ stadione, vy
ko 7 - sios Pasaulio miniatiūrinių 
automobilių varžybos. Jose dalyvavo ir 
Lietuvos bei Europos greituminių 
automobilių „Tether Cars“ čempionai 
tėvas ir sūnus Edavardas ir Konstanti
nas Štelingai. Šiose varžyose, be 
Lietuvos, dalyvavo ir Australijos, Esti
jos, Prancūzijos, Vokietijos, Vengrijos, 
Švedijos ir Amerikos atstovai. Visos 
varžybos pagal modelių rūšis buvo 
suskirstytos į 4 grupes. Lietuviai su sa
vo modeliais dalyvavo 3 - jose atski
rose grupėse.

Varžybų atidarymas, kabant visų 
valstybių vėliavoms ir pristatant visus 
dalyvius, vyko naujame „Model Park“ 
stadione, kuris pagal tarptautines 
taisykles buvo įrengtas 1996 metais, prieš 
tai turėjo prastesnius vienetus. Šio 
naujojo stadiono ratų ilgis yra 500 met
rų, jo viduryje - metalinis stulpas, prie 
kurio pririštas lynas, prijungiamas prie 
važiuojančių modelių. Lyną paleidžia 
pats vairuotojas ir automobilis au
tomatiškai įgauna greitį. Greitis stebi
mas specialiais kompiuteriniais prie
taisais teisėjų ir paties dalyvio. Kai 
pasiekiamas, vairuotojo manymu, pats 
didžiausias greitis, jis savo modelį 
sustabdo. Pasaulio rekordas pasiektas 
vokiečio W. Roder (333.729 kilomet
ro). Tas pats vokietis šiose varžybose 
laimėjo tik ketvirtą vietą.

Geriausiai šiose varžybose sekėsi tė
vui Edvardui Štelingui. Pirmoje klasėje 
jis laimėjo pirmąją vietą, pasiekdamas 
greitį 248.70 km. Jo sūnus Konstantinas 
laimėjo ketvirtą vietą. Antroje klasėje ir 
vėl tėvas laimėjo antrą vietą, pasiekęs 
264.17 km. greitį.

Pačios įdomiausios buvo IV klasės 
varžybos su didžiausiais 10 c.c. mo
deliais. Šiose varžybose, kaip sakė po jų 
tėvas Edvardas, jam buvo juodžiausia 
diena per visą jo važiavimo laiką. 
Vokietis pasiekė 325 km. laiką. Star
tavo Edvardas, irjau buvo pasiekęs 317 
km. greitį, turėdamas dar du ratus 
vokiečio laiko sumušimui. Tačiau 
atsitiko nelaimė - lūžo modelio variklis, 
kas jam iki šiol niekada nebuvo atsi
tikę. Kaip vėliau pasakojo šis du 
mokslinius laipsnius turintis inžinierius 
- konstruktorius, tik čia, Australijoje, 
pabuvę patyrė, kad žemės trauka ir sau
lės sukimasis, o taip pat ir kitos kryp
tys, kitaip atsiliepia į variklio darbą. 
Variklis buvo daugiau spaudžiamas 

Žymiųjų Lietuvos sportininkų apdovanojimas Prezidentūroje. Iš kairės - LR 
generalinis garbės konsulas V. Šliteris, viduryje - buvęs krepšininkas R. 

Kurtinaitis, dešinėje - Prezidentas Valdas Adamkus.

prie žemės ir tai iššaukė jo sprogimą. 
Vokiečiai, švedai ir kiti, kurie čia buvo 
jau anksčiau tai žinojo ir savo modelius 
tam pritaikė.Tai padaryti nėra sunku, 
lietuviai, jei tik atvažiuos kitą kartą, tai 
taip pat padarys.

Dovanų įteikimas ir sportininkų 
pagerbimas buvo labai gražiai sureng
tas. Šios sporto šakos Australijos 
prezidentas iškvietė atskirų klasių pir
mų vietų laimėtojus. Sportininkai už
lipo ant 1, 2 ir 3 vietų laimėtojų paky
los, jiems buvo įteikti aukso, sidabro ir 
bronzos medaliai bei dovanos. Grojant 
Lietuvos himną, aukso medalį gavo 
tėvas Edvardas Štelingas. Jis taip pat 
gavo ir dovaną už antrą vietą. Aukso 
medalius dar gavo estas, australas ir 
vokietis. Komandiniai, surinkę 1296 
taškus, laimėjo švedai. Lietuviai surin
ko 1097 taškus ir komandiniai buvo an
tri.

Abu, tėvas ir sūnus, buvo labai 
patenkinti šiomis varžybomis, gražiu ir 
draugišku australų priėmimu, nors jie 
gyveno Lietuvos olimpinio komiteto 
išnuomotame name. Gaila, kad tuoj pat 
po varžybų jiems teko skristi namo, 
taip ir nespėjus pamatyti daugiau 
Australijos. Abu dalyvavusieji trum
pam užsuko į Lietuvių klubą, kur juos 
ten buvusiems svečiams pristatė LR 
generalinis garbės konsulas V. Šliteris, 
prieš tai su žmona Juta taip pat stebėjęs 
varžybas.

Sveikiname pasaulio čempioną ir 
linkime jam su sūnum geresnės sėk
mės ateityje.

Ir kitas laimėtojas
Lapkričio viduryje gražiame Gold 

Coast pajūrio kurorte vyko Australijos 
ir kaimyninių valstybių “Sporto vete
ranų festivalis“. Šiose varžybose 
dalyvavo ir kaunietis Rimas Žalys, ku
ris šuoliuose į aukštį laimėjo aukso 
medalį. Rimas prieš keletą metų 
Brisbanėje vykusiose pasaulio sporto 
veteranų varžybose taip pat buvo lai
mėjęs aukso medalį. Be lengvosios, 
atletikos, jis Kaune, geroje veterannų 
komandoje, žaidžia ir krepšinį. Būnant 
Gold Coast, visą varžybų laiką jis ir jo 
žmona buvo labai gražiai prižiūrimi 
vietos lietuvių, ypatingai jų seniūno J. 
Songailos su žmona. Už tai Rimas Ža
lys visiems yra ypatingai dėkingas. Šok 
dar aukščiau, Rimai.

Ant. Laukaitis
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Tauta ir...
Atkelta iš 4 psl.

va 50 metų buvo išlaikyta melo ir 
prievartos gniaužtėje. Dalis tautiečių 
pasitraukė į Vakarus ir išvengė tos 
prievartos. Patekę į laisvas demokrati
nes valstybes, jie skelbė, kad kovos 
prieš melą ir prievartą bei padės tėvy
nei atgauti laisvę. Pažadas ne visų buvo 
ištesėtas. Priešingai, kai kurie (ne
daugelis) prisidėjo prie valdančios 
partijos, kuri, būdama valdžioje, 
pripažino de jure, įteisino ir pateisino 
Baltijos tautų, įskaitant Lietuvą, 
inkorporavimą į Sovietų Sąjungą jė
gos būdu.

Argumentai „reikia gyventi“ ir „ki
taip negalima" šiuo atveju yra ne
priimtini. Jei šiuo argumentu patei
sinamas bendradarbiavimas su tais, ku
rie įteisino ir pateisino tautos paver
gimą, tai tada naudojant tuos pačius 
argumentus privalu pateisinti Algirdo 
Jono Klimaičio ir jo grupės žydų žu
dymą nacių okupacijos metu, Justo 
Paleckio deportacijų dekretą, Justo 
Rugienio ir Tumėno Bažnyčios grio
vimą, Liongino Šepečio lietuvių kul
tūros suniekinimą, niekšiškus sau
gumiečių darbus, mokytojų vykdomus 
mokinių persekiojimus. Jei visa tai 
pateisiname naudodami kriterijų "rei
kia gyventi“, tai ką gi pasakysime Ro
mui Kalantai, profesoriui Jonui Kaz
lauskui ir Mindaugui Tomoniui, Simui 
Kudirkai ir Jokubynui, Petrai Paulai- 
čiui, Nijolei Sadūnaitei, Baliui Gajaus
kui ir Viktorai Petkui, visiems par
tizanams sovietų okupacijos metu, 
šimtams tūkstančių sunaikintų ka
lėjimuose ir koncentracijos stovyklose, 
žuvusiems ir gyviems sukilėliams - 
partizanams, aktyviems ir pasyviems 
1941 - ųjų metų sukilimo dalyviams.

Jie irgi norėjo ir nori gyventi. Būtų 
tam tikra paguoda, jei tos skriaudos bū
tų padarytos vien rusiškomis ar kitų 
tautų, ar tautos rankomis. Deja... (?)

Kiekvienoje tautoje yra dviejų rūšių 
tautiečiai - tautiškumo atstovai. Tai 
idealistai ir oportunistai. Idealistas 
tautiškumo atstovas tautai stengiasi 
atiduoti viską, net savo gyvybę. 
Oportunistas tautiškumo atstovas 
stengiasi išspausti iš tautos viską, kas 
jam naudinga esamose sąlygose. Kas 
liečia tautos didvyrius, oportunistas 
neturi ar nenori, nemoka, bijo turėti sa
vo nuomonę, ją skelbti ir ginti. Jei lai
ko sąlygos nepalankios ir nepriimtina 
pagerbti žuvusius ir gyvus kovotojus 
už tautos laisvę, tai oportunistas tyli, 
nes kitaip nepridera. Kai laikai pasi
keičia ir naudinga garsinti kovotojus už 
laisvę, tai oportunistas vienas iš pir
mųjų neša garsinimo plakatą. Taip yra 
visose tautose. Kaip žinot, taip yra ir 
mūsų tautoje - tėvynėje ir išeivijoje. 
Oportunistas nemyli tautos, o jai 
meilinasi. Nėra nieko paprasčiau, kaip 
meilintis tautai. Daugelyje enciklope
dijų galima rasti netgi jau paruoštą 
tekstą: „Tauta di dvyrė“, „Tauta kūrėja“ ii 
t.t.

Išeivijoje yra tautiečių, kurie ne
piktnaudžiavo argumentu „gyventi 
reikia, „kitaip negalima", ir drįso 
pasakyti tiesą pasauliui ir bendruo
menės vadovams: kas atsitiko su lie
tuvių tauta. Vieni iš tokių buvo apie 
Lietuvių Aktyvistų Fronto (LAF) žur
nalą „Į Laisvę“ susispietę tautiečiai 
idealistai. Šitą žurnalą tiksliai apibū
dino nepriklausomas ir niekam ne

pataikaujantis dr. Aleksandras Maura- 
gis: „Žurnalas „[Laisvę“ ne menkėja, o 
tobulėja... turiniu ir leidėjų bei 
redaktorių didėjančiu atsidėjimu 
išlaikyti šį mums būtiną žurnalą iki 
sugrįšime į Lietuvą, parsinešdami tiek 
sukauptos minties, tiek rūpesčio, au
kos ir dvasinės jėgos ateičiai". („Į 
Laisvę“, 1986 gruodis, Nr.98). Tik ar ' 
daugelis grįžom!?..

Idealistas nesimeilina tautai, o skel
bia: myliu savo tautą, myliu jos didvy
rius - kovotojus už laisvę. Jos žmonių 
kalba skambiausia, jos gamta gražiau
sia, jos merginos nuostabiausios. Ma
no karta buvo mokoma meilės tau
tininkams, o ne tautiečiams, meilės 
partijai ar klasei, tautos vadui. Tačiau 
meilės tautai neišmokė, nes tautiškumą 
gavau per motinos pieną, per tėvų ir 
protėvių genus, kurių nesugeba su
naikinti nei prievarta, nei kalavijas. 
Tautiškumo sustiprinimas yra ne 
tautinėje mokykloje ar tautinėje pa
žangoje, o pasaulio kultūros pažinime. 
Kuo daugiau tautos žmonių semsis ži
nių įvairiuose pasaulio universitetuo
se, tuo daugiau tautiškumo bus pas 
tautiečius, tuo labiau tauta bus gerbia
ma kaimynų ir jausis saugesnė.

Ir apsaugok, Viešpatie, nuo politikų 
ir įvairių vadovų užmojo saugoti 
tautiškumą, nes tie užmojai neiš
vengiamai virsta prievarta, o kultūrai 
yra nepriimtini.

Ateistai ir tikintieji, socialistai ir 
liberalai - tik kai kiekvienas pasijus 
asmenybe, kurios suverenitetas yra 
aukščiau už viską, aukščiau už kry
žiaus ar pusmėnulio karį, aukščiau už 
partijos eilinį ar net tautos gelbėtoją, 
„tautos vadą“, tada toks asmuo bus 
geriausias tautietis. Tauta, sudaryta iš 
tokių tautiečių, visada išliks ir niekada 
nepraras savo savito tautiškumo.

Šitokie pareiškimai, pasisakymai jo
kiu būdu nepropaguoja, neliaupsina 
kraštutinio internacionalizmo, kurio 
išrhiška prūeityjeiubuvo .iri tėlieka 
komunizmas. Kraštutinio interna
cionalizmo atstovai, plačiau paėmus, 
dabartyje yra globalistai. Tie pareiš
kimai, pasisakymai lygiai taip pat ne
gina kraštutinio nacionalizmo - fašiz
mo.

Internacionalizmui ir nacionalizmui 
būdinga tai, kad jie abu šaukiasi vie
nybės, nesismulkindami su atsakymais 
į klausimus: su kuo vienytis? Kokios 
yra tikros nesutarimo priežastys ir ar 
reikia jas pašalinti? Ar ta tariamoji 

. vienybė, kurios kartais siekiam pačio
mis žiauriausiomis priemonėmis, 
nesupančios iniciatyvos žingsnių ir 
nesuriš darbo rankų? Yra kvietėjų 
vienybėn, kurie patys aukojasi ir rizi
kuoja net savo gyvybe, kad pasiekti 
deramą vienybę, bet yra ir tokių kvie
tėjų, kurių kvietimą vienybėn reikia 
priimti kaip nusilenkimą jų valiai. 
Norėdami tai pasiekti, jie naudoja fi
zinius ir dvasinius kankinimus bei 
žudymus. Kariuomenės užduotys turi 
būti ne tik teritorinė apsauga, bet ir 
apsauga nuo vidinių „kraštutiniųjų“ 
ekstremistų, kuriuos čia stengiausi 
apibūdinti.

Tą užduotį istorijos bėgyje beveik 
.visų tautų kariuomenės, kaip žinote, ir 
mūsų, yra vykdžiusios ir šiuo metu kai 
kur tebevykdo.

Liūdniausia tai, kad apsaugojus tau
tą nuo vienų ekstremistų, kariuomenė 
ir vėl patenka j ekstremistų - tik kitos 
spalvos - rankas.

MŪSŲ MIRUSIEJI
Skamba ir žvanga, gaudžia varpai. 
Liūdną ir skaudų skleisdami gandą: 
Vii pavilliojo auką kapai! 
Dieną j dieną tiek jų atranda!..

(Maironis)

A. f A. Bong Bieri
mirus Amerikoje, jo broliui, Klubo baro vedėjui Dan Bieri ir jo šeimai 
reiškiame gilią užuojautą.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdyba

A. f A. Doug Bieri
miras Amerikoje, nuoširdžią užuojautą Dan Bieri ir jo šeimai reiškia ir 
kartu liūdi

"Sūkurio" šokėjai Sydnėjujc

A. f A. T;i<liii Kesmiuui
miras, nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui Antanui su šeima bei duk
roms Julijai ir Emilijai su šeimomis.

Soc. Globos Moterų Draugija Melbourne

ALB Melbourno Apylinkės 
1999 metų renginių kalendorius

Sausis -3d.-
10 d. - 

Vasaris- 14 d.-

21d.-

28 d!- 
Kovas -7d.-

14 d.-
20 d.-
21 d.-

28 d. - 
Balandis -11d.-

Australijos Lietuvių Skautų Rajoninė Stovykla prie Ge- 
elongo.
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo minėjimas. Ruo
šia Bendruomenės Valdyba, teatro salėje.
"Girių Aidas". Koncertą teatro salėje ruošia organizacinis 
komitetas.
"Gintaro" popietė, jubiliejinėje salėje.
Putvinskio minėjimas. Ruošia Saulių kuopa, bendruome
nės kambaryje.
Kaziuko mugė. Ruošia "Džiugo" tuntas, jubiliejinėje salėje.
"Varpo" vakaronė. Jubiliejinėje salėje.
Katalikių moterų Draugijos metinis susirinkimas. Moterų 
seklyčioje?
Diskusijų popietė. Jubiliejinėje salėje.
Socialinės Globos Moterų Draugijos metinis susirinkimas.
Moterų seklyčioje.

18 d. - Katalikių Moterų Draugijos popietė, Moterų seklyčioje.
24 d. - Jurginių vakaronė. Ruošia Entuziastės.

Gegužė-2Melb, Apylinkės Bendruomenės metinis susirinkimas. 
' Jubiliejinėje salėje.

8 d. - Baltiečių Korporacijos Konventas. Ruošia korporacija
"Romuva", baro salėje.

9 d. - Motinos diena. Teatro salėje.
Birželis - 13 d. - Gedulo ir vilties diena. Ruošia Bendruomenės Valdyba,

"Ramovė" ir šauliai. Bažnyčioje ir teatro salėje.
26 d- Melb. parapijos choro metinė šventė.

Liepa - 4 d.- Valstybės šventės uninėjimas.^udšįąBęndrub^ięnė^ 
teatro salėje. ?. "u./ r humij > j,, su . .

25 d. - Diskusijų popietė. Jubiliejinėje salėje.
Rugpjūtis - 14 d.- Katalikių Moterų Draugijos šventė. Klubo bare.

22 d. - Juodojo kaspino diena. Ruošia Lietuviško Kino Komitetas, 
teatro salėje.

Rugsėjis - 4 d. - Žemaičių vakaronė. Ruošia Entuziastės, jubiliejinėje salėje.
11 d. - "Dainos sambūrio" jubiliejinis balius, jubiliejinėje salėje.
12 d. - Aust. Liet. Fondo metinis susirinkimas, bendruomenės kam

baryje.
25 d. - Melbourne Lietuvių Klubo metinis susirinkimas, jubilie

jinėje salėje.
Spalis - 2 d. - "Talkos" metinis narių susirinkimas.

10 d. - Mišios už mirusius "Dainos sambūrio" narius.
17 d. - Katalikių Moterų Draugijos popietė, Moterų seklyčioje.
24 d.- Socialinės Globos Moterų Draugijos popietė, moterų sek

lyčioje.
31 d. - Diskusijų popietė. Jubiliejinėje salėje.

Lapkritis - 21 d. -"Dainos sambūrio" jubiliejinis 50 m. koncertas.
28 d. -"Džiugo" tunto metinė sueiga, Jubiliejinėje salėje. 

Gruodis - 5 d. - Tautinių šokių grupė "Gintaras".
] I d. - "Gintaro" popietė, Jubiliejinėje salėje.
12 d. - Parapijos mokyklos metų užbaigimas.
27 d. - "Varpo" susipažinimo vakaras. Jubiliejinėje salėje.

27 - 31 d. -Australijos Lietuvių Sporto šventė.
31 d. - Naujų metų sutikimas.

Sausis 2000
2 - 8 d. - "Džiugo" tunto stovykla.
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Del kalėdinių sveikinimų
Mieli Tautiečiai, Kalėdos jau čia pat! Be 

šio, dabar Jūsų rankose laikomo "Mūsų Pastogės"
numerio, išeis dar vienas - kalėdinis! Jei pagei
daujate, kad ir Jūsų kalėdinis sveikinimas būtų 
išspausdintas sekančiame "M. P." numeryje, 
rašykite dabar arba pasiųskite redakcijai faksu 

(02) 9790 3233.
Blogiausiu atveju, skambinkite redaktoriui iki antradienio 12 

vai. (gruodžio 15 d.).
Skubėkite! Laukiame!

Redakcija

♦ Dėmesio - Sydnėjaus skaut ininkams!
Visi, Sydnėjuje ar jo apylinkėse gyvenantys skautininkai - kės, kviečiami į 

skautininkų įžodį Lietuvių Klube Bankstowne šį trečiadienį, gruodžio 16 d., 7 vai. 
vakaro.

Budėkime! Sydnėjaus "Židinio" skautininkai

ALB Sydnėjaus Apylinkės 1999 metų renginių kalendorius
Sausis - 24 d. - 
Vasaris -14 d. - 

21 d.-

28 d.- 
Kovas -7d.-

Gegužė - 2 d.-

9 d.-
16 d.-
23 d.-

Birželis -13 d.-
Liepa - 4 d.-

Rugpjūtis -8d.-

Syd. Apylinkės valdybos popietė.
"Girių Aido” koncertas. Ruošia ALB Syd. Apyl. Valdyba. 
Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas. Ruošia ALB 
Sydnėjaus Apyl. valdyba.
Syd. Liet. Mot. Socialinės Globos Draugijos popietė.
Kaziuko mugė. Ruošia Sydnėjaus Liet. Katalikų Kultū
ros Draugija.
Syd. Lietuvių Šaulių popietė.
Tėvynės sąjungos Sydnėjaus skyriaus popietė.
Velykos.

Rugsėjis -5 d.-

12 d. -
26 d. -

Spalis - 17 d.-

24 d.-
Lapkritis -7 d.- 

21d.-

28 d.-
Gruodis - 5 d. -

12 d.-
24 d.-

14 d.-
21 d.-

Balandis -4d.-
18 d. - Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugijos popietė.

Motinos dienos minėjimas. Ruošia Sydnėjaus savaitga
lio mokykla.
Sporto klubo "Kovas" balius.
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos popietė.
Sydnėjaus Liet. Moterų Socialinės Globos D-jos kultū
rinė popietė.
Gedulo ir Vilties diena. Ruošia Jungtinis Baltų Komitetas. 
Lietuvos Valstybės šventė. Ruošia Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba.
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos popietė.

22 d.- Sydnėjaus Apylinkės metinis susirinkimas.
Ruošią Sydnėjaus Apylinkės Valdyba.
SydnėjausLiet. Mot. Socialinės Globos Draugijos metinis 
susirinkimas.
Sydnėjaus Liet.Katalikų Kultūrinės Draugijos popietė. 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos popietė.
Sydnėjaus Liet. Mot. Socialinės Globos D - jos iešminė 
Sodyboje.
Sydnėjaus Lietuvių Klubo narių metinis susirinkimas.
Koop. kredito draugijos "Talka" metinis susirinkimas.
Kariuomenės šventės minėjimas. Ruošia LKVS - gos 
"Ramovė" Sydnėjaus skyriaus valdyba.
Spaudos Sąjungos metinis susirinkimas.
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos popietė.
Kalėdų eglutė. Ruošia Sydnėjaus Lietuvių Klubas. 
Kūčios. Ruošia Sydnėjaus Lietuvių Klubas.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Pasitarimas su SBS radijo atstovu
Trečiadienį, gruodžio 2 d., Sydnėjaus Lietuvių Namuose Bankstowne SBS radijo 

programų koordinatorius Mr. Jai Kumar susitiko su Sydnėjaus Apylinkės valdy
bos atstovais susipažinimo pokalbiui.

SBS radijo vadovybė sutiko patenkinti lietuvių bendruomenės prašymą - mirus 
tautiečiui, mirusiojo giminėms ar artimiesiems pranešus, per lietuvių radijo valan
dėlę pranešti laidotuvių vietą ir laiką. Pradžioje tai bus daroma tris mėnesius, o 
vėliau, jei nebus nusiskundimų, pratęsti neribotam laikui.

Taip pat SBS vadovybė pažadėjo lankytis mūsų bendruomenės renginiuose ir 
filmuoti kultūrinius pasirodymus. Organizacijos prašomos skambinti Mr. Jai Ku
mar tel. 9430 27 83, faksas (612) 9438 1114, tai būtina daryti nors dvi tris savai
tes prieš renginius.

Be to, SBS radijo vadovybė kvietė lietuvių bendruomenės chorus ir vokalinius 
vienetus pasinaudoti SBS studijomis "Artmont" dėl kasečių ar CD (Compact Disc) 
įrašymo. Dėl sąlygų reikia tartis su Mr. Jai Kumar. A. Giniūnas
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Tuntininkė

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE 

16-18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 9708 1414, faksas (02) 9796 4962

Mieli tautiečiai, kai lankotės Sydnėjuje - nepamirškite 

apsilankyti Lietuvių Klube.
Čia visada mielai laukiami lietuviai iš visų Australijos vietovių ir 

įvairių pasaulio kraštų.

Lietuviškos Kūčios - šeimos šventė. Mes esame išsiskirstę po 
įvairius kontinento kampus ir ne kiekvienais metais galime susiburti kartu. 

Nepamirškime, visi esame vienos tautos vaikai - viena šeima! 
Lietuvių Klubas kviečia kartu šventiškoje nuotaikoje pabendrauti 

prie tradicinio lietuviško Kūčių stalo!

Nebūkime vieniši gruodžio 24 - burkimės kartu!
(Prašome registruotis Klubo raštinėje iki gruodžio 20 d. Vakarienės 
kaina suaugusiems 15 dol., vaikams iki 12 metų amžiaus - 8 dol.)

Klubas veikia:
pirmadieniais ir trečiadieniais (antradienį klubas neveikia) - nuo 5 vai. p.p. iki 10.30 vai. p.p./ 

ketvirtadieniais - nuo 5 vai. p.p. iki 11 vai. p.p. 

penktadieniais ■ nuo 5 vai. p.p. iki 12 vai. p.p. 

šeštadieniais ■ nuo 12 vai. dienos iki 1 vai. ryto 

sekmadieniais - nuo 12 vai. dienos iki 10 vai. p.p.

Klubo valgykla veikia: 
penktadieniais - 6 vai. - 8 vai. popiet, 

šeštadieniais -12 vai. - 2 vai. popiet švediškas stalas 
(smorgasboard) ir 6 vai. - 8 vai. vakaro, 

sekmadieniais -12.30 vai. popiet - 7 vai. vakaro.

Pranešimas dėl labdaros siuntinių
Melburno Lietuvių Klubo Valdyba praneša, kad labdaros siuntiniai bus priima

mi Lietuvių Namuose gruodžio mėn. 19 - 20 dienomis, šeštadienį ir sekamdienį, 
tarp 12-4 vai. p.p.

Prašome nepamiršti atsinešti kvitus. Melbumo Lietuvių Klubo Valdyba

Pranešimas Melburno tautiečiams
Naujai išrinkta MLK Valdyba pareigomis pasiskirstė sekančiai: pirmininkas - V. 

Bosikis, vicepirmininkė ir sekretorė - R. Mačiulaitienė, salių nuomos ir renginių 
vadovas - Z. Augaitis, baro iždininkas - B. Kaminskas, reikalų vedėjas - Z. Poškaitis.

MLK Valdyba praneša, kad Kalėdų švenčių metu Klubas bus uždarytas nuo 
gruodžio 25 d. iki sekančių metų sausio 1 dienos. Taigi Naujų metų sutikimo šiais 
metais Klube nebus. Melb. Liet. Klubo Valdyba

Sydnėjaus "Aušros" tuntas
1999m sausio 14-17 dienomis "Camp Couts" Watefall, NSW 

stovyklavietėje ruošia stovyklą. Stovyklos mokestis 30dol. 
asmeniui. Registruotis reikia pas sesę Juliją Viržintaitę tel. (02) 
9837 4928; ji taip pat suteiks informaciją stovyklos reikalais.

"Aušros" tunto tuntininkė ps. Daina Šliterytė sausio 2-11 
dienomis stovyklaus Rajoninėje - Tautinėje stovykloje Geelon- 

go apylinkėse. Jei būtų sydnėjiškių pageidaujančių ten stovyklauti, susisiekite su 
tuntininkė tel. (02) 9498 2571.

BENDRADARBIAUK "MŪSŲ PASTOGĖJE"! 
REMK "MŪSŲ PASTOGĘ"!

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. 1885 
Redaktorius Bronius Žalys. * * * Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 2319 

Faksas (02) 9790 3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 50 U žsienyje paprastu paštu $ 65 N. Zelandijoje oro paštu $ 80

U žsienyje oro paštu $ 110
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