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NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO 
ŠVENTĘ MININT

Daug kas stebėjosi, kai prieš dvejis metus Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba paskelbė pasauliui atstatanti Lietuvos 
nepriklausomybę. Džiaugėmės ta proga, bet buvo ir abejonių, ir 
nerimo, ar visa tai ne per anksti...

Dabar jau beveik visi pripažįsta, kad Lietuva tą Kovo 11-ąją 
pasirinko teisingą kelią. Minint šią dieną, mes turime didžiuotis, kad 
Sąjūdžio pasėti grūdai išaugino nepriklausomybę. Nors mūsų tauta 
šiuo metu turi ir ekonominių, ir politinių, ir teisinių problemų, tačiau 
jos bus išspręstos. Lietuva per daug iškentėjo ir per daug išliejo 
kraujo, jau vien todėl ji nusipelnė šviesesnio rytojaus.

Šia proga mes sveikiname musų brolius ir seseris Tėvynėje, ir 
tikimės, kad galėsime prisidėti prie Lietuvos atkūrimo.

Viktoras Martišius
ALB KRAŠTO VALDYBOS PIRMININKAS

LIETUVOS SAVAITES APŽVALGA
PASITRAUKĖ PIRMIEJI SOVIETU 

KARIAI
Per šv. Kazimiero šventę pirmasis 

sovietų dalinys, iš 103 kariškių, 
pasitraukė iš Lietuvos. Antradienį, 
kovo 3 dieną, apie pusę vienuoliktos 
ryte iš Visorių karinio miestelio link 
Zarasu pajudėjo 25 sunkvežimių 
koiona>: prasidėjo Mickūnų karinio' 
diviziono, laikinai perkelto į Vilniaus 
priemiestį, išvedimas iš Lietuvos 
teritorijos. į oficiaių dalinio išlydėji
mą atvyko ir Šiaurės Vakarų grupės 
vadas generolas pulkininkas V aierijus 
Mironovas. Kalbėdamas su žurnalis 
tais, jis atmetė Lietuvos vyriausybės 
priekaištus, kad Rusija nesilaiko 
susitarimo dėl kariuomenės išvedimo, 
kadangi ji nepradėjo trauktis iki 
vasario mėnesio pabaigos. Pasak V. 
Mironovo, kariai buvo pasiruošę 
išvykti jau vasario 25 - ąją, bet dėl 
techninių kliūčių išvedimą teko 
atidėti iki kovo 3 - sios.

Po oficialaus išlydėjimo, grojant 
dūdų orkestrui. Visorių karinėje 
bazėje su Rusijos kariuomenės Šiaurės 
- Vakarų grupės vadu susitiko 
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos 
ministras Audrius Butkevičius. Minis
tras sakė, kad daugiausiai susitikimo 
metu buvo kalbėta apie Mickūnų 
karinio miestelio perdavimą Lietuvos 
Respublikai. Ministras pažymėjo, kad 
tai bus pirmasis tokio pobūdžio 
dokumentas, kurį pasirašo Lietuva. 
Tačiau kadangi nebuvo susitarta dėl 
turtinių klausimų, jo pasirašymas 
buvo atidėtas iki kovo mėn. 6 dienos, o 
karinę bazę tebesaugojo sovietų 
kariškiai. Kaip žinoma, norint užfik
suoti karinio dalinio išvedimą, būtinos 
dvi sąlygos: visi kariškiai turi perva 
žiuoti Respublikos valstybinę sieną, o 
karinės bazės apsauga turi būti 
perduota. Lietuvos pareigūnams.

Buvusios sovietų kariuomenės dali
nio išvedimas iš Lietuvos buvo plačiai 
reklamuojamas. Lietuvos Respublikos 
krašto apsaugos ministerijai buvo 
įteiktas dalinių, kuriuos žadama 
išvėsti iš Lietuvos dar kovo mėnesį, 
sąrašas. Tačiau daugelis Lietuvoje 
abejoja šio žingsnio nuoširdumu. 
Pažymima, kad numatomuose ati

traukti daliniuose daug karinės tech
nikos, mažai karių. Kol kas nė žodžiu 
neužsimenama apie 107 - sios 
divizijos išvedimų iš Šiaurės miestelio. 
Pirmojo karinio dalinio išvedimas iš 
Lietuvos teritorijos daugiau simbolinis 
aktas mėginimas parodyti pasauliui, 
kad prasidėjo kariuomenės atitrauki 
mas. Atrodo, kad Rusijai daugiau rupi 
išvežt; savo brangius sunkiuosius 
ginklus, nei išvesti karius, kurie taip 
pat ne mažiau pavojingi Lietuvai. 
Tikras atitraukimas prasidės tada, kai 
bus išvesta Šiaurės miestelio įgula, 
tvirtino Lietuvos Respublikos parla
mento pirmininko pavaduotojas Č. 
Stankevičius. Jis pastebėjo, kad, kai 
derybose su Rusija buvo keliama 
atskirų dalinių išvedimo tvarka, 
Rusijos ekspertų grupė atsakė, jog ji 
tam neturinti įgaliojimų. Iš Rusijos 
delegacijos pusės pastebėtas aiškus 
nenoras rimtai derėtis ir nustatyti 
konkrečius kariuomenės išvedimo 
etapus, bei jų įvykdymo datas. Į 
lietuvių reikalavimą kuo skubiau tas 
datas nustatyti, rusų kariškiai visai 
nesubtiliai atsakė, kad Lietuvos 
ekonomija prikiauso nuo Rusijos 
tiekiamos naftos ir dujų, todėl 
lietuviai neturėtų per daug Sukauti. 
Anot Lietuvos pasiuntinio Maskvoje 
E. Bičkausko, Rusijos valdžios parei
gūnai tebetraktuoja Lietuvą ]yg ji 
tebebūtų Rusijai priklausanti provin
cija. Egzistuojant tokioms nuosta
toms, nėra įmanomos lygiateisės 
derybos, ir Lietuvai, jei ji nori 
artimiausioje ateityje atsikratyti ne
pageidaujamų svečių iš Rytų, reikės 
politinės bei ekonominės paramos iš 
Vakarų.

BAIGĖSI PARLAMENTO SESIJA

Praėjusią savaitę baigėsi Lietuvos 
Parlamento sesija, kurioje su dideliais 
pakeitimais buvo priimtas valstybės 
biudžetas. Svarstytas, bet dar neiš
spręstas prezidento rinkimo referen
dumo klausimas. Biudžeto apkarpy
muose smarkiai sumažintos lėšos 
Parlamento apsaugai, nutarta nefi
nansuoti politinių partijų. Uždaryda
mas sesiją, Parlamento pirmininko 
pavaduotojas Č. Stankevičius susirin-
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Nuotraukojergriuva paskutinis Lietuvos vergovės simbolis - Lenino statula. 
1991 metais ji buvo išmontuota Vilniaus Lukiškių aikštėje, lydint džiugiam 
susirinkusios minios pritarimui.

Nuotrauka A. Varankos

kušių deputatų nekvietė giedoti 
Tautos himno. Jo nuomone, giedoti 
himno žodžius "vienybė težydi" po 
šios griaunančios sesijos butų švent
vagiška.

Deputatas Algirdas Endriukaitis 
pranešė, kad Parlamento komisija 
KGB veiklai tirti yra surinkusi 
medžiagą apie dviejų Parlamento 
narių bendradarbiavimą su sovietų 
saugumu, o dar dviem deputatams 
medžiaga baigiama ruošti. A. Endriu 
kaltis žadėjo šią medžiagą paskelbti 
aar šį mėnesį.

Nutraukta valstybės parama politi
nėms partijoms reiškia, kad lieka tik 
viena pakankamai lėšų turinti partija

LDDP, tai yra, buvusi komunistų 
partija. Neturint lėšų Parlamento 
apsaugos padalinio išlaikymui, jo 
išlaikymui aukas rinkti pradėjo vi
suomenė. Tik iki vasaros šiam reikalui 
reikės net 200.000 dolerių.

Jei Lietuvos žmonės per referendu
mą nutars, kad Lietuvai reikalingas 
prezidentas, kandidatų į Šį postą 
netruks. Buvęs pirmasis komunistų 
partijos, dabar LDDDP, sekretorius 
A. Brazauskas jau paskelbė, kad jis 
išstatys savo kandidatūrą į preziden 
tus. Rinkiminė akcija jau prasidėjo ir 
joje aktyviai dalyvauja LDDP. Yra 
viešų pasisakymų, kad po kovo 11 - 
tos dalis Parlamento deputatų pareikš 
nepasitikėjimą Vytautu Landsbergiu. 
Kairiojo sparno partijos turi intenciją 
perimti valdžią.

V. LANDSBERGIS JAPONIJOJE
Lietuvos Respublikos Parlamento 

pirmininkas V. Landsbergis kovo 3 
dieną su oficialiu vizitu išvyko į 
Japoniją. Sekančią dieną jį priėmė 
Japonijos ministras pirmininkas Mia- 
zava ir Japonijos imperatorius Akihi- 
to. Vėliau V. Landsbergis atidarė M. 
K. Čiurlionio kurinių parodą Tokijuje.

Japoniją V. Landsbergis buvo 
pakviestas šios šalies vyriausybės, kad 
aptarti ekonominio bendradarbiavimo 
galimybes. Pirmame pareiškime spau
dai V. Landsbergis ragino japonus 
savo finansais, technika ir investicijo
mis padėti Lietuvai vykdyti ekonomi
kos reformą.

Per susitikimą su V. Landsbergiu, 
Japonijos ministras pirmininkas Mia- 
zava nieko nepažadėjo, bet pažymėjo, 
kad prieš karą Lietuvoje rinkos ūkis 
buvo. V. Landsbergis šeimininkams 
paaiškino, kad Lietuva dar nebaigė 
kovos už nepriklausomybę ir siekia 
ekonominio bei socialinio nepriklau
symo nuo buvusios Sovietų Sąjungos. 
Lietuvos Respublikos Parlamento pir 
mininkas pažymėjo, kad Lietuvai ypač 
svarbu sumažinti priklausomumą 
energetikos srityje. Jis taip pat 
skundėsi, kad sovietų kariuomenė per 
lėtai traukiasi iš Lietuvos teritorijos. 
Jis kalbėjo, kad kariuomenės išvedi
mas turėtų būti vykdomas taikiai, 
greitai ir nežalojant karinių įrengimų. 
Jo nuomone, 100 karių, kurie antra
dienį pasitraukė iš Lietuvos, išvesti 
tam, kad rusų karininkai galėtų 
skelbti, jog kariuomenės atitraukimas 
jau prasidėjo.

Kalbėdamas su Tokijo korespon
dentais, V. Landsbergis sakė, kad 
gegužės mėnesyje Lietuvoje gali būti 
surengtas referendumas, kuris nu
spręstų ar kurti Lietuvoje prezidento 
valdžią. Jeigu referendumas bus 
priimtas, prezidento rinkimai galėtų 
įvykti rudenį. V. Landsbergis prašė 
Japonijos ūkio paramos ir pagalbos 
modernizuojant Ignalinos atominę 
elektrinę. Tęsti derybas dėl konkrečių 
ekonominių sutarčių už dviejų savai
čių į Japoniją atvyks Lietuvos 
Respublikos ministras pirmininkas G. 
Vagnorius.

Nukelta i 2 poli.
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LIETUVOS PARLAMENTAS IR 
PARLAMENTARAI

Pasaulis lenktyniaudamas pripažįs
ta' Lietuvą. Laimėjome Kantrumu, 
išmintimi ir vienybe. O buvo visokių 
nuomonių: buvo kas Kartojo būkim 
realistais, būkime ne vienadieniais 
arugeliais, ir ne tik kartojo, bet ir 
realiai šias tik Sąjungai naudingas 
nuostatas visokiais budais įgyvendino. 
Kas gi taip įsikibę žlungančios 
Sąjungos skverno laikėsi, kas tiesio
giai arba aplinkiniais budais tvirtino, 
kad vieni pražūsime? Tai nesunku

LIETUVOS SAVAITES APŽVALGA
Atkelta 1 p*l.

PREKYBA IR FINANSINĖ 
PARAMA

Kovo 6 dieną Maskvoje Lietuva ir 
Rusija pasirašė sutartį dėl naftos ir 
dujų tiekimo Lietuvai. Pagal susitari
mą, šiais metais Rusija Lietuvai 
parduos 5,5 milijonų tonų naftos ir 4 
milijonus gamtinių dujų. Lietuva 
atsilygins žemės ūkio produktais ir 
mašinomis. Iš maisto produktų Lietu
va įsipareigojo pristatyti 70.000 tonų 
mėsos. 400.000 tonų pieno ir 30.000 
tonų žuvies. Taip susitarta, o kaip ši 
sutartis bus vykdoma, parodys ateitis.

Iš Helsinkio pranešama, kad ten 
susirinkę šiaurės šalių finansų minis
trai nutarė suteikti Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai 125 milijonų JAV dolerių 
paramą, smulkių ir vidutinio dydžio 
bendrovių steigimui. Finansų minis
trai bendrame pareiškime pažymi, jog 
ekonominiu požiūriu labai svarbu, kad 
baltijiečiai taptų tikrais savo namų 
šeimininkais.

Europos rekonstrukcijos ir vystymo 
bankas taip pat ruošiasi teikti 
finansinę paramą Baltijos valstybėms. 
Bankas finansuos įvairius ekonominius 
projektus visose trijose Baltijos vals
tybėse. Banko valdyba nutarė paremti 
Lietuvos pramonės įmonių rekons
trukciją, modernizavimą, bendrų su 
užsienio investuotojais įmonių kūri
mą, valdiškų įmonių privatizaciją. 
Tarp kitų projektų Lietuvoje, Euro
pos rekonstrukcijos ir vystymo bankas 
nutarė finansuoti Klaipėdos juros, 
upių ir ežerų vandenų valymą nuo 
užteršimo ir atliekų perdirbimą. Taip 
pat Lietuvoje bus pradedama kurti 
komercinius bankus ir nedideles 
komercines firmas.

Amerikos žemės ūkio ministras E. 
Snedigan kovo 5 dieną pranešė, kad 
JAV Lietuvai, Latvijai ir Estijai 
suteiks kiekvienai už 5 milijonus 
dolerių maisto produktų. Už šią 
paramą atsilyginti nustatytas 30 metų 
terminas ir žemos palūkanos. į 
Baltijos šalis iš JAV jau pasiųsti keli 
kroviniai medikamentų.

KARIŲ IR KARININKŲ LAIPSNIAI
Vis dažniau matome uniformuotus 

krašto apsugos vyrus. Tačiau ne 
kiekvienas suprantame skiriamuosius
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nustatyti. Užtektų peržvelgti vien 
spaudą - ir rasime tiesioginių ragini
mų bei pariamento dešiniųjų deputa
tų juodinimo, dabartinės Vyriausybės 
kritikos. Nors akivaizdu, kad postko 
munistinė Prunskienės - Brazausko - 
Ozolo Vyriausybė ne tik kad nepradė
jo Lietuvos ūkio pertvarkymo, bet 
žlugdė Parlamento daugumos priimtų 
įstatymų vykdymą. Taip ir Parlamento 
"kairieji" prieštaravo įstatymų priė
mimui. Tų įstatymų, kurie parodė

SUKURTA BALTUOS TARYBA

Kopenhagoje kovo 5 ir 6 dienomis 
susirinkę Baltijos jurą supančių šalių 
užsienio reikalų ministrai nutarė 
sukurti naują organizaciją - Baltijos 
šalių tarybą. Jai priklausys Danija, 
Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, 
Norvegija, Rusija, Suomija, Švedija ir 
Vokietija. Tarybos narės nutarė 
bendradarbiauti technikos, humanita
rinėje, medicinos, energetikos, aplin
kos apsaugos, kultūros, turizmo, 
transporto, branduolinės energijos 
saugumo bei demokratinių institucijų 
srityse. Dvi dienas trukusiuose pasi
tarimuose buvo nutarta atgaivinti 
istorinius savitarpio prekybos ir 
kultūros ryšius, kurti savitą bendriją, 
siekiančią glaudaus bendradarbiavimo 
su esamomis Europos organizacijomis.

Atidarymo kalboje Danijos užsienio 
reikalų ministras Elleman Jensen 
išreiškė viltį, kao po dešimties metų 
visi šios srities kraštai priklausys 
Europos Bendrijai ar palaikys su ja 
labai glaudžius ryšius. Šiuo metu tik 
Vokietija ir Danija yra Europos 
Bendrijos narės. Dešimties Baltijos 
jurą supančių valstybių pasirašytoje 
deklaracijoje kalbama apie visokerio 
pą jų bendradarbiavimą ir paramą 
naujoms demokratinėms institucijoms. 
Naujoji taryba ateinančiais metais 
posėdžiaus Helsinkyje ir rengs meti
nius vyriausybių vadovų susitikimus. 
Konkrečius klausimus spręs darbo 
grupės. Dar šį mėnesį Ščecine, 
Lenkijoje, tarsis transporto ministrai. 
Rugpjūtyje numatomas gamtos apsau
gos ministrų pasitarimas Kariskrono- 
je, Švedijoje.

Ministras Elleman - Jensen pabrėžė 
istorinę Kopenhagos pasitarimo reikš
mę, nes Lietuva, Latvija ir Estija 
pirmą kartą, kaip nepriklausomos 
valstybės, dalyvavo bendrame pokal
byje su savo kaimynais prie Baltijos 
jūros.

J. Rūbas

laipsnių ženklus. Pateikiame lietuvis 
kus karinių laipsnių ženklus:

1. Eilinis. 2. Grandinis. 3. Jaunes
nysis puskarininkis. 4. Puskarininkis. 
5. Viršila. 6. Jaunesnysis leitenantas. 
7. Leitenantas. 8. Vyresnysis leite
nantas. 9. Kapitonas. 10. Majoras. 11. 
Pulkininkas leitenantas. 12 Pulkinin
kas. "Tiesos" inf.

Mūsų bendradarbis A. Dumčius 1991 metais besilankydamas tėvynėje, 
atsiuntė šią rugpjūčio mėn. Plateliuose, Žemaitijoje, darytą nuotrauką.
Tai ICBM raketų lizdas, uždarytas prieš tris metus. Po viršuje matomu kupolu, 
požemyje yra dar trys aukštai, o tokių kupolų ten esą keturi, maždaug po 10 
metrų vienas nuo kito, musų korespondentas buvo įlindęs į vidų, kur padarė 
videofilmą. Jis sako: "Gerai, kad niekas nepaspaudė mygtuko ir malūnsparniai 
nepamatė". • Nuotrauka A. Dumčiaus

pasauliui, kad ne tik norime, bet ir 
galime būti laisvais ir sugebame 
atkurti demokratiją.

Dabar, kai akivaizdžiai laimėjo 
demokratinės jėgos, kada įtvirtinta 
Lietuvos nepriklausomybė "de jure", 
labai svarbu faktinis nepriklausomy
bės įgyvena in imas. Ir vėl "kairieji" 
trukdo, vilkina, prieštarauja, ir vėi 
kova - įtemptas darbas, traukiant 
Lietuvą iš skurdo.

ir vėl uemagogijos srautas, kaa nors 
milimetrą seno naudai pasukti arba 
bent pristabdyti pažangą. Vietoj to, 
kad viešai prisipažintų klydę ir 
darniai kibtų į Lietuvos ūkio atkuria
mąjį darbą.

Taigi, kieno dėka buvo kuriami ir 
priimami teisingi sprendimai ir kas 
prie šio darbo neprisidėjo?

Jei paimtume sumarinį frakcijų 
balsavimo už svarbiausius Lietuvai 
įstatymus skaičių, tai didėjimo tvarka 
frakcijos pasiskirstė taip: Lenkų 
frakcija - tik 8,5 procentų visų savo 
balsų atidavė Lietuvos atstatymui, 
Kairiųjų frakcija - 9,8 procentų, 
Liberalų frakcija - 14,2 procentų, 
Sąjūdžio centro frakcija - 23,1 
procentų, Septintoji frakcija - 62 
procentų, Jungtinė Sąjūdžio frakcija - 
81,3 procentų, Tautininkų frakcija - 
78,1 procentų ir nefrakcionuoti 
deputatai - 42 procentų iš visų 
vardinių balsavimų balsavo už Lietu
vą atkuriančius įstatymus.

Pagal vardinius balsavimus mažiau
siai už Lietuvos savarankiškumą 
įtvirtinančius įstatymus balsavo Len
kų frakcija (8,5 savo balsų). Šis 
nuošimtis būtų dar mažesnis (tik 5,2 
procentų), jei deputatas Okinčicas 
nebūtų 25 procentų balsavimu balsa
vęs už Lietuvai naudingus sprendimus. 
Taigi ši frakcija, išskyrus vieną jos 
narį - ypač konservatyvi. Todėl neturi 
stebinti tai, kas darosi Šalčininkų ir 
Vilniaus rajonuose.

Antroji pagal konservatyvumą yra 
Kairiųjų frakcija (9,8proc.). Jos 
lyderiai - A. Brazauskas, V. Beriozo- 
vas, Č. Juršėnas, J. Paleckis vis ragino 
būti realistais ir šlietis prie sovietų, o 
Lietuvą įtvirtinančius įstatymus terė- 
mė 6 - 12 procentų savo balsų.

Trečioji pagal prosovietinę pakrai
pą - Liberalų frakcija, kuri tik 14,2 
procentų savo baisų parėmė priimtus 
įstatymus. Frakcijos vadovo E. Vilko 
nuostata - opozicija tik kritikuoja 
tęikiamus įstatymus. Todėl frakcijos 
nariai labai aktyviai kritikuoja ir daug 
santūriau dalyvauja įstatymų kūrime.

Balsavimų procentas akivaizdžiai tai 
parodo.

Ketvirtoji pagal baisų skaičių yra 
Centro frakcija - ji tik 23,1 procentų 
balsų parėmė Lietuvai naudingus 
įstatymus. Čia būtina pabrėžti, kad 
centriniai pasaulyje vadinami tie, 
kurių balsai svyruoja apie 50 proc., 
taigi besiskelbianti Centro frakcija 
realiai yra kairioji. Juo labiau, kad net 
šios frakcijos lyderio A. Sakalo 
balsavimai nesiekia centristinių pro
centų. Tuo pačiu, visai nebetinka šios 
frakcijos pavadinimui ne tik žodis 
"centro", bet ir "Sąjūdžio", nes ji 76,9 
procentų balsų paremia ultrakairiuo- 
sius konservatorius. ,.;J

Penktoji pagal balsus (42 proc.) yra 
neįeinančių į frakcijas deputatų 
grupė. Šioje grupėje didžiausia skir
tingų balsavimų skalė. Nuo mažiau
siai remiančių priimtus įstatymus (V. 
Jasukaitytė - 0,0 proc., G. Ramonas - 
6,2 proc., S. Razma ir L. Šepetys - 
12,5proc. iki daugiausiai - deputatai 
A. Karoblis - 100 proc. ir M. 
Kasimavičius - 93,7 proc. ir t.t.).

Šeštoji pagal balsus - Septintoji 
frakcija 62 proc. savo baisų remia 
priimtus įstatymus. Ši frakcija labiau
siai panašėja į nuosaikius dešiniuosius.

Tikros dešiniosios yra Tautininkų ir 
Jungtinė Sąjūdžio frakcijos - jos 78,1 
proc. ir 81,3 proc. balsų rėmė 
Parlamento priimamus įstatymus. Ma
žiausiai ardo kvorumą - 7,2 proc. ir 
7,5 proc. visų balsavimų.

Šių trijų frakcijų (Septintosios, 
Tautininkų ir Jungtinės Sąjūdžio) bei 
dalies nepriklausomų frakcijoms de
putatų dėka 63,3 proc.) Lietuvos 
Parlamento žodis tampa kunu. Sun
kiai, nes kairieji, dangstydamiesi 
gražiais žodžiais, dar bando atbaidyti 
šį procesą, kviečiasi į pagalbą 
piketuotojus (busimus bedarbius, be
namius ir pan.). Kai nepajėgia 
nubalansuoti - "suardo kvorumą, ir 
įstatymo priėmimas užsitęsia. 0 gal 
žmonėms pritrūks kantrybės, gal bus 
įmanoma suformuoti nepasitikėjimą 
Parlamentu? Svarbiausia - didinti 
įtampą ir kurstyti nesusipratimų ugnį. 
Tam labai padeda įstatymų trukdyto
jai rajonuose, kur rinkimus laimėjo 
komunistai.

Kyla klausimas, kodėl Lenkų, 
Kairiųjų, Liberalų ir Centro frakcijos 
labai gražiai deklaruoja savo lojalumą 
ar net pasisako už Lietuvos nepri
klausomybę, valstybės atkūrimą, ta-

Nukelta į 3
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ARTĖJA PLB SEIMAS
Lietuvių bendruomenei šie metai - 

sunkaus darbo metai. Jau, manau, kad 
ir Australijos lietuviai žino, jog šią 
vasarą Čikagoje įvyks du dideli ir 
labai reikšmingi įvykiai - tai aštunta
sis Pasaulio lietuvių bendruomenės 
seimas ir devintoji Tautinių šokių 
šventė.

PLB seimas prasidės š. m. birželio 
30 d. ir baigsis liepos mėn. 4 d. Seimas 
vyks Čikagos priemiestyje, Lietuvių 
centre Lemonte. Vieta pasirinkta 
labai gera: erdvios patalpos, turinčios

L1 E'l’ U V OS !•» AR 1, A ME N rJL’ AS.. .

Atkelta iš psi. 2 
čiau neruošia ir neteikia (išskyrus 
deputato atšaukimo) alternatyvių 
svarstomiems įstatymams projektų.

Kartu (Lenkų, Kairiųjų, Liberalų 
frakcijos) tik 10,8 proc., o Centro 
frakcija tik 23,2 proc. visų savo balsų 
parėmė itin svarbius Lietuvai sprendi
mus. Kodėl 23,2 proc. balsavusių 
Lenkų, Kairiųjų ir Liberalų frakcijų 
narių nedalyvavo, o Centro frakcija 
net 20 proc. narių nebuvo vardinių 
balsavimų metu?

Kvorumo ardymui, tikriausiai, turi 
įtakos tai, kad 56,2 proc. Lenkų, 
Kairiųjų ir Liberalų frakcijos narių 
dirba buvusiose savo darbovietėse, 
Centro frakcijos - 42,4 proc.. Todėl 
visos jėgos skiriamos ne Pariamentui. 
Gal dėl to, kad nedalyvauja komisijų 
darbe, - kelia plenariniuose posė
džiuose bereikalingus debatus?

Būtina panagrinėti bent kelis balsa
vimus, kad suvoktume tikruosius šių 
frakcijų tikslus. Antai buvo balsuota 
už pareiškimą dėl galimybės paskelbti 
moratoriumą derybų su Maskva metu. 
Moratoriumo reikalavo Maskva. Lie
tuvai buvo būtinos derybos, nes 
ekonominė blokada stūmė Respubliką 
į krizę. Vardinį balsavimą dėl tokio 
pareiškimo (ne moratoriumo - jis 
nebuvo priimtas) šimtu procentų 
parėmė visi posėdyje dalyvavę Lenkų, 
Kairiųjų ir Liberalų frakcijų nariai. 
Jungtinės Sąjūdžio frakcijos 41 proc., 
ir Tautininkų frakcija 50 proc. narių 
balsavo prieš arba susilaikė nuo tokio 
sprendimo. Užtai įstatymą dėl krašto 
apsaugos parėmė tik 2 šių frakcijų 
nariai, o visi kiti balsavo prieš arba 
susilaikė. Šiedu balsavimai akivaiz
džiai rodo, kad Lenkų, Kairiųjų ir 
Liberalų frakcijos yra už priklausymą 
Sąjungai (siūlė moratoriumą priimti), 
todėl ir savo krašto apsaugos nereikia.

Analogiški balsavimai ir krašto 
ekonominės reformos srity - kai 
pernai buvo svarstyti ir priimti 
privatizacijos principai, tai jų Lenkų, 
Kairiųjų ir Liberalų frakcijos visi 
neparėmė - balsavo prieš arba 
susilaikė. Neparėmė šios trys frakci
jos ir įstatymo "Dėl piliečių nuosa
vybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų" - 
balsavo prieš, arba susilaikė. Žemės 
reformos įstatymą parėmė tik 5 
Liberalų frakcijos nariai (t.y tik 15,6 
proc. visų frakcijos narių skaičiaus), 
o visi kiti balsavo prieš žemės 
reformą, susilaikė, arba nedalyvavo 
balsavime, nors ir buvo plenariniame 
posėdyje. Šių keturių balsavimų 
analizė rodo, kad Lenkų, kairiųjų ir 
Liberalų frakcijoms nereikia nei 
politinių, nei ekonominių sprendimų 
naudingų Lietuvai. Atvirkščiai, kai 
Prunskienės - Brazausko - Ozolo 
vyriausybė akivaizdžiai trukdė Lietu
vos ūkio pertvarkai, ir šią Vyriausybę 
atšaukti reikėjo pataisyti įstatymą - 
tada šios pataisos neparėmė visos trys 

sales pasitarimams, kambarius poilsiui 
ir kavinei, kur seimo atstovai galės 
toli neieškodami užkąsti.

PLB - nės pirmininkas dr. 
Vytautas Bieliauskas jau praėjusiais 
metais pakvietė "Pasaulio Lietuvio" 
redaktorių, ryžtingą, sumanų vyrą 
sudaryti seimo ruošimo komitetą ir 
jam vadovauti.

Toks komitetas jau dirba, atliko 
daug seimo planavimo darbų ir dabar 
vyksta pasitarimai su PLB pirmininku 
bei valdyba dėl pačios seimo progra- 

frakcijos. Nedalyvavo balsavime, nors 
ir buvo posėdy (78 proc. visų frakcijos 
narių), o likę balsavo prieš arba 
susilaikei

Visai kita padėtis, kai Parlamentui 
įperšamas kompetencijos klausimas - 
tada tos frakcijos dalyvauja visuotinai 
ir balsuoja "už'. Pavyzdžiui, dėl 
komisijos sudarymo AF o renginių 
boikotavimo klausimu. Šie klausimai 
yra teisėtvarkos organų kompetenci
joje, tačiau kairiosios frakcijos parodė 
ypatingą aktyvumą, vienbalsiai parė 
mė tokios komisijos sukūrimą.

Tačiau balsavimui daro įtaką įsiti
kinimai. Ne deklaruojami žodžiai, o 
įsitikinimai. Todėl labai svarbu žinoti, 
kokiai politinei jėgai atstovauja šios 
frakcijos. Lenkų frakcijoje 75 proc. - 
TSKP narių, kiti - LKP ir 12,5 proc. - 
nepartiniai.

Kairiųjų frakcijoje 40 proc. - LKP 
narių, Liberalų frakcijoje - 70 proc. - 
LKP narių, 20 proc. - nepartiniai ir 
tik 10 proc. - Liberalų sąjungos 
nariai.

Centro frakcijoje - 33 proc. LKP 
narių 47 proc. - nepartiniai, 14,2 
proc. LSDP nariai.

Apibendrinant: iš 53 šių keturių 
frakcijų narių 66 proc. - komunistai 
(30 proc -LKP ir 5 proc. TSKP nariai), 
26,4 proc. nepartiniai, 5,6 proc. - 
LSDP ir 2 proc. - Liberalų sąjungos 
nariai. Tiesa, šiuo metu jau kelis 
kartus buvo pakeistos komunistinės 
vinjetės (TSKP - LKP - LDDP). Taip 
pat ir narystė pasiskirstė, tačiau 
politinė linija išliko ta pati. Tai 
patvirtina ne tik balsavimai, bet ir tas 
faktas, kad buvę komunistai, pakeitę 
pavadinimą ar, atseit, suskilę - 
subyrėję, vėl gražiai apsijungė po 
LAF-o pastoge.

Tų pačių komunistinių tradicijų 
tęsimą patvirtina ir tai, kad 40 proc. 
šių keturių frakcijų atstovų toliau 
dirba savo darbovietėse, beje, išimti
nai tik vadovaujančiuose postuose.

Galima daryti išvadas, kad:
per rinkimus į AT iškelto Šukio 

"balsuosim už asmenybes" priedango
je į Parlamentą pateko daug komunis
tų, kurie dabar akivaizdžiai nevykdo 
savo rinkiminių programų ir tęsia 
savo politinę liniją;

partijų pavadinimų pakeitimas, 
deja, nepadarė jų Lietuvą atstatan- 
čiomis jėgomis, o jų narių Lietuvai 
svarbių sprendimų patarėjais. Balsa
vimai šią tezę patvirtino;
- pasivadinusi Sąjūdžio Centro frakci
ja iš tiesų palaiko kairiąsias konser
vatorių jėgas, todėl Sąjūdžiui būtina 
apsvarstyti remtus deputatus ir spręs
ti klausimą, ar ir toliau juos remia;
- būtina pastoviai skelbti visus 
vardinius balsavimus, kad rinkėjai 
kiekvieną kartą galėtų įvertinti savo 
deputato poziciją.

Rūta Gajauskaitė 
Lietuvos Republikos

Aukščiausiosios Tarybos deputatė

mos.
Šis seimas vyksta, Lietuvai jau f 

pilnai atgavus nepriklausomybę, todėl | 
seimo paskirtis bei jame svarstysimi f 
klausimai daug kuo skirsis nuo | 
ankstyvesniųjų seimų. !

Pasaulio lietuvių bendruomenės 
vaidyba pateikė savo klausimus ap
svarstymui. o seimo ruošimo komiteto 
pirmininkas inž. Bronius Nainys, turįs 
daug patyrimo tokiuose darbuose, 
pasiūlė ypač gerą, "degančiu" proble
mų svarstymo programą.

Šiame seime realiai bus pažvelgta į 
pačią Pasaulio lietuvių bendruomenę, 
lietuviškąją išeiviją, jos ateitį ir 
likimą, kokie darbai atliktini dabar, 
pakitus padėčiai Lietuvoje.

Turimais duomenimis, į seimą turė
tų atvykti atstovai iš 23 - jų 
valstybių, tai Kraštų valdybų pirmi
ninkai ar jų įgaliotiniai, Lietuvių 
jaunimo sąjungos pirmininkai ar įga
liotiniai, Pasaulio lietuvių bendruo
menės valdyba, Garbės teismo pirmi
ninkas, Kontrolės komisijos pirminin
kas ir rinkti atstovai. Viso seime 
dalyvautų virš 140 atstovų.

į šį seimą, kaip ir dera, atvyksta 
atstovai iš Latvijos, Estijos, Moldavi
jos, Lietuvos, Europos, Australijos, 
Pietų Amerikos.

Australijos bendruomenei seimuose 
visuomet atstovavo gražus būrys 
atstovų. To tikimasi sulaukti ir šiame 
seime. Numatyta, kad iš Australijos 
atvyks Australijos lietuvių bendruo
menės ir Jaunimo sąjungos pirmininkai 
ir 10 rinktų atstovų. Tai graius būrys 
atstovų iš pajėgios Australijos lietu
vių bendruomenės.

Rengiant seimą iškyla didesnė 
problema - lėšų klausimas. Seimo 
ruošimo komitetas sudarė sąmatą 
25.000 dolerių. IŠ šių lėšų būtų 
apmokamos kelionės atstovams iš 
Lietuvos ir kitų neturtingų kraštų bei 
teikiami įvairūs patarnavimai seimo 
metu. Todėl Ši suma nedidelė, 
palyginus su seimo apimtimi.

Seimo pirmininkas inž. B. Nainys 
tarėsi su IX Tautinių šokių šventės 
komitetu ir siūlė lėšas seimui telkti 
bendrai su šokių šventės lėšų telkimo 
komitetu, tačiau kai kurie komisijų 
nariai tam prieštaravo. Gaila, nes abu 
didieji renginiai vyksta po Lietuvių 
bendruomenės stogu ir tikslai bendri, 
tad lėšų bendras telkimas būtų 
sutaupęs laiko, išlaidų ir būtų 
sėkmingesnis, nebūtų varginami au
kotojai. Na pamatysime, kaip viskas 
baigsis, tačiau B. Nainys sako, kad 
išveš tą vežimą ant savo pečių, o jam 
talkina Lietuvių bendruomenės Vidu
rio vakarų ir Lemonto Lietuvių 
bendruomenės Apylinkių valdybos.

Seimo pradžia birželio 30 dieną. Tą 
dieną vyks atstovų registracija ir 
susipažinimo vakaras. Liepos 1 dieną 
prasidės intensyvus darbas: seimo 
atidarymas, prezidiumo ir komisijų 
sudarymas, sveikinimai. Po to Pasaulio 
lietuvių bendruomenės valdybos pir
mininko ir narių pranešimai. Kraštų 
valdybų pranešimai.

Liepos 2 dieną bus paruošti veiklos 
planai, apžvelgta išeivijos padėtis, jos 
požiūris į Lietuvą, o taip pat ir 
Lietuvos požiūris į išeiviją. Visų šių
klausimų svarstymuose dalyvaus ■ 
įžvalgūs bendruomenininkai, svečiai iŠ 
Lietuvos. Tuose punktuose bus aptar
ta išeivijos švietimo, kultūrinė ir 
politinė veikla. Žodžiu, visuose prane
šimuose, svarstymuose tilps daug 
svarbių, išeivijos ateičiai būtinų 
klausimų, gal apie juos dar teks 
pakalbėti ir kitą kartą.

Taigi Pasaulio lietuvių bendruo
menės seimas čia pat. Ar šiam seimui 
tinkamai rengiasi pasaulyje pasklidusi 
Lietuvių bendruomenė?

O pasiruošti reikia. Jau dabar •

TRUMPAI 
IŠ VISUR

(Po intensyvių, penkerius metus 
trukusių, tyrinėjimų mokslininkų gru- 

Ipė Anglijos mieste Oksforde izoliavo 
paveldėjimo geną, kuris žmonėse 

(sukelia astmą. Gydytojų nuomone, 
remiantis šiuo atradimu per sekančius 

I penkis metus bus surasti astmos 
išgydymo budai. Dabar nuo šio 

I susirgimo Australijoje kasmet miršta 
lapie tūkstantis žmonių.

| Kovo 7 dieną Vakarų Australijoje 
j Pertho arkivyskupas įšventino į angii- 
I konų kunigus dešimtį moterų, jau 
: seniau turėjusias diakono šventimus. 
I' Dėl moterų kunigystės tarp anglikonų 
: teologų iki šiol tebevyksta aršūs 
I ginčai, net kelis kartus atsidūrę 
=. pasaulietiškuose Australijos tcismuo- 
I se. * ,

Jugoslavija, sumažėjusi iki Serbijos, 
i Juodkalnijos ir dviejų autonominių 
’ sričių, nepripažįsta nepriklausomomis 
| pasiskelbusių keturių buvusių jos 
: respublikų. Ji paskelbė į savo teritori- 
| ją neįsileisi anti automašinų su Slovė- 
’ nijos ar Kroatijos registracinėmis 
I lentelėmis bei nubausianti sugautus 
’ tokių mašinų vairuotojus.
I*

. Kazokų daliniai, atvykę į Moldovos 
i .miestą Tiraspolį prie Dniestro, susi- 
|Išaudė su moldavų policija. Nukautų 
i i yra abiejose pusėse. Moldovos parla-- 
I mentas pasmerkė Rusiją dėl kazokų 
i dalinių atsiuntimo ir tautinių mažumų 
I kurstymo prieš Moldovos vyriausybę.

Kovo 8 dieną Tailando įlankoje 
? tanklaivis užplaukė ir perkirto pusiau 
| keieivinį laivą. Kuriame buvo apie 140 
? keleivių, grįžtančių iš kelionės į 
| budistų šventovę. Nelaimės metu 
? paskendo apie 100 maldininkų, kelei- 
| vinio laivo kapitonas areštuotas.

Kovo 8 dieną Tel Avive nuo širdies 
ligos mirė buvęs Izraelio ministras 
pirmininkas Menacnemas Beginąs. 
Gimęs Lietuvos Brastoje 1913 metais, 
tuoj po Antrojo pasaulinio karo M. 
Beginąs vadovavo teroristinei žydų 
organizacijai Irgun. Britų gaudomas 

f metais jis tapo 
o jau 

Taikos 
Egipto

Palestinoje, 1977 
i Izraelio ministru pirmininku, 
| sekančiais metais Nobelio 
i premiją dalinosi kartu su 
I prezidentu Anwaru Sadatu. 
- • * ■ 
I Parlamente apkaltintas pataikavi

mu Rusijai ir nepakankamai energin- 
| gai kovojus su armėnais Kalnų 
f Karabache, kovo 6 dieną iš einamų 
(pareigų atsistatydino Azerbaidžano 

prezidentas Ajazas Mutalibovas. Prieš 
(prezidentą Baku mieste buvo surengta 

didžiulė demontracija.

(Azerbaidžano karinės pajėgos tuoj 
pradėjo ofenzyvą prieš Askerano 

| miestą pietiniame Kalnų Karabache. 
f Tankų ir artilerijos remiamas puoli- 
Imas armėnų gynėjams padarė didelių 

nuostolių.

(Armėnijos respublika paskelbė vi
suotinę mobilizaciją. į kariuomenę 

| šaukiami visi suaugę vyrai iki 50 metų 
’ amžiaus.

Krašto valdybos turi išsirinkti savo 
atstovus, savuose kraštuose aptarti 
ten iškylančias problemas ir su 
konkrečiais pasiūlymais jungtis į 
Pasaulio lietuvių bendruomenės seime 
svarstysimų klausimų eigą.

Nekelia abejonių tai, kad ir šiame 
seime Australijos lietuvių bendruo
menės atstovai, kaip ir ankstyves
niuose, įneš daug pozityvių klausimų, 
nutarimų, naudingų būsimiems Lietu
vių bendruomenės darbams.

Jurgis Janušąitis
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BENDRUOMENĖS DARBŲ BARUOSE
LIETUVIŲ PERGALĖ REGATOJE

"Vasario 29 dieną 'Australijos 
Henley regatoje ant Yarros upės 
Lietuvos irkluotojų komanda iš K lai- 1 
pėdos sutriuškino visus priešininkus ir 
laimėjo prestižinę regatos taurę 
"Grand Challenge Cup”. Lietuvos 
irkluotojų komanda tapo pirmąja po 
58 metų užsienio komanda, laimėjusia 
šį prizą. (Paskutinį kartą 1934 metais 
taurę buvo laimėjęs Londono irkluo
tojų klubas)” - taip kasmetines Šios 
taurės varžybas aprašė laikraščio 
"The Sunday Age" korespondentas 
Wall Oakley. Jis savo straipsnyje sakė, 
kad tai buvo tikrai įspūdinga pergalė.

Klaipėdos aštuonvietė nesunkiai aplen
kė vietines ir japonų komandą iš 
Wasdeda universiteto. Pergalė pri
klauso aštuoniems jauniems irkluoto
jams: Z. Gudauskui, A. Bergaudui, K. 
Cirtautui, K. Kačiušiui, S. Daraškevi- 
čiui, D. Raulinaičiui, R. Aušinskui, R. 
Buki ui ir vairuotojui R. Madziui. 
Ypatingai didelis nuopelnas šioje 
pergalėje skiriamas jų treneriui Liu
dui Mileškai. Jis jau antri metai su1 
Klaipėdos irkluotojų komanda daly
vauja Australijos regatoje.

Klaipėdos irkluotojus Australijon 
iškvietė ir globoja Melbourno irkluo 
tojų klubas "Power House". Šis klubas 
prieš porą metų su Klaipėdos irklavi
mo klubu sudarė sutartį mainytis 
draugiškais iškvietimais į varžybas 
Lietuvoje ir Australijoje.

Praeitą vasarą aštuoni australų 
klubo irkluotojai lankėsi Lietuvoje. 
Anot klubo "Power House" prezidento 
Mal Coe, jie Lietuvoje buvo priimti, 
kaip karaliai. Ilgesnį laiką australų 
sportininkai treniravosi Trakų irkla
vimo bazėje, lankėsi Klaipėdoje, 
Druskininkuose, Palangoje ir netgi 
Maskvoje. Dalyvavo keliose varžybo
se. Grįžę atgal, australai nepaprastai 
palankiai nusiteikę Lietuvos kraštui ir 
žmonėms. Ypatingai jie gyrė Lietuvos

SYDNĖJAUS PADANGĖJE
ATSISVEIKINOME SU
MSGR. JOHN MEANEY

Per paskutinius 28 metus Sydnėjaus 
lietuvius savo bažnyčioje buvo pri
glaudęs St. Joachims bažnyčios klebo
nas prelatas John Meaney.

Lietuvių bendruomenė tėviškoje 
prelato J. Meaney globoje praleido 
pačius gražiausius metus. Lietuviai 
čia ture jo. lietuviškas pamaldas, čia 
veikė lietuvių savaitgalio mokykla, 
čia buvo krikštijami musų vaikai ir 

Atsisveikiname: Lėta Kramilienė, Danutė Ankuvienė, prel. John Meaney ir 
prel. Petras Butkus.

vaikaičiai, čia tuokėmės ne vienas iš 
musų, iš čia nuotakų rūbuose į 
šeimyninį gyvenimą žengė musu 
dukros, iš čia ir marčias mums vedė
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irklavimo federaciją su Vytautu 
Briedžiu ir Liudu Mileška priekyje. Jie 
žada ir toliau tęsti šiuos draugiškus 
tarpklubinius ryšius.

Lietuvos - Australijos tarpininkas 
irklavimo klausimais yra klubo "Power 
House" irkluotojas Rolandas Baltutis, 
kuris ir buvo pirmojo iškvietimo 
iniciatorius bei praeitų metų išvykos į 
Lietuvą vadovas.

Po įspūdingos pergalės regatoje, 
šeštadienio vakarą Lietuvių namuose 
klubas "Power House" suruošė pobūvį 
priėmimą. Pobūvyje dalyvavo gražus 
australų irklavimo klubo jaunimo ir 
vadovų būrys. Lietuvių sportininkus 
atstovavo sporto klubo "Varpo" 
pirmininkas R. Mickus ir Judita 
Dagienė. Buvo čia ir didelis burys 
lietuviškojo jaunimo. Oficialiosios 
dalies metu klubo "Power House" 
prezidentas M. Coe gražiai apibūdino 
irkluotojus iš Klaipėdos, jų laimėjimus 
ir vadovus. Liudas Mileška, savo 
ruožtu, kvietė australus ir toliau 
laikytis šio gražaus bendravimo bei 
sportinių mainų. Buvo taip pat 
pasikeista dovanomis. Sporto klubo 
"Varpo" vardu buvo tartas žodis ir. 
irkluotojams iš Lietuvos įteiktos 
dovanos. "Dainos sambūrio” dirigentė 
B. Prašmutaitė "Dainos sambūrio" 
vardu įteikė klaipėdiečiams materia
linę paramą. Po oficialiosios dalies 
buvo vaišinamasi prie švediško stalo. 
Vakarienę paruošė lietuvės moterys. 
Buvo taip pat surengta loterija 
lietuvių irkluotojams paremti.

Gana smarkiai muzikai grojant, 
mūsų jaunimas šoko iki paryčių, o visų 
dalyvavusių atmintyje ilgai liks šis 
malonus ir gražus vakaras, skirtas 
šauniems lietuviams irkluotojams pa
gerbti. Visi jie tikisi šią vasarą 
dalyvauti Barselonos olimpiadoje. 
Sėkmės jiems!

DMB-

musų sunūs, o ir paskutinėn kelionėn
ne vieną iš musų nuo čia palydėjom.
Be jokio mokesčio ne kartą naudojo
mės parapijos sale. Prelatas Meaney 
visada buvo greta. Jis pats labai mėgo 
lietuviškas giesmes ir kartu su mumis 
klausė musų pamaldų. Klebonas buvo 
mums Dievo siųstas žmogus.

Vasario 23 dieną, dalyvaujant apie 
30 kunigų, atsisveikinimo Mišias, 
išeidamas pensijon, atlaikė pats pre
latas John Meaney, koncelebruojant 
naujam klebonui Norman Grady, musų

prelatui P. Butkui ir dar vienam 
kunigui, prelato J. Meaney bičiuliui.

Sužinojus, kad prelatas ketina 
baigti savo ganytojišką darbą, lietu-

Psl. 4 ' 

vių parapijos komitetas jau buvo 
pradėjęs rinkti lėšas klebonui dovaną 
pirkti. Sužinojęs apie tai, prelatas 
pareiškė, kad jis jokios dovanos 
nepriims, to vietoje jis prašė jo 
atminimui bažnyčios kieme pastatyti 
Marijos statulą, kuri po pamaldų buvo 
pašventinta.

Parapijos salėje vyko oficialus 
atsisveikinimas su prelatu. Jam palin
kėta ramaus poilsio pensijoje. Lietu
vių vardu su klebonu atsisveikino ir 
įteikė simbolinę atminimo dovanėlę 
prelatas P. Butkus. Klebonas John 
Meaney apie lietuvius atsiliepė labai 
šiltu žodžiu. Kor.

UŽGAVĖNIŲ POPIETĖ
Vasario 23 dieną Sydnėjaus lietuvių 

moterų socialinės globos draugija 
Lietuvių namuose suruošė tradicinę 
Užgavėnių popietę.

Dar gerai pamename, kai prieš 
keletą metų skubėdavome vakare į 
Užgavėnių blynų balius. Tada valgy
davome riebius, skanius bulvinius ir 
miltinius blynus, išgerdavome ir pa- 

• šokdavome. Gi dabar jau renkamės į 
popietes ar dėl amžiaus, ar kitų 
priežasčių. Prie stalų, stalelių susėdo 
nemažas skaičius svečių. Galėjo 
prisirinkti ir daugiau, nes dar buvo 
laisvų stalų, o ir oras kelionei į 
paplūdimius nebuvo per daug tinka
mas.

Atvykusius draugijos vardu pasvei
kino pirmininkė Tamara Vingilienė. 
Prasiskleidė scenos uždanga ir prasi
dėjo išgarsinta programa "Sydnėjaus 
kronika 2002 metais". Programą 
atliko Sydnėjaus tautinių šokių grupės 
veteranai, kelios draugijos narės bei 
prijaučiantieji. Joje buvo vaizduoja 

. mas ..ateities .lietuvių gyvenimas.
Sydnėjuje. Sodyba tuščia. Senoji karta 
apleido Australiją, sugrįžo į nepri 
klausomą Lietuvą. Prie Sodybos ant 
suolelio sėdi likusios keturios našlės ir 
vienas našlys..?! Jie apdainuoja senus 
ir dabartinius laikus - tai bus linksma, 
tai bus linksma, tai bus liūdna, tai bus 
liūdna... Jų nuotaikai pragiedrinti, 
tautinius šokius pašoka jų anūkai ar 
proanūkiai. Per magišką kaleidoskopą 
Burtininkas pristato 2002 metų Syd
nėjaus lietuvių bendruomenę, jos 
grietinėlę - gražuolę lėlę, poetą, 
menininką, choristę, tautinių šokių 
šokėją, veikėją - visuomenininką, 
jauną skautą, sportininką. Tik pabai 
goje smaližė mergaitė pagriebia 
magišką Burtininko kristalą, viską 
sumaišo, o mes... smagiai prisijuokę, 
sugrįžtame į Užgavėnių popietę.

Liekame dėkingi D. Skorulienei už 
įdomias programoje išreikštas mintis 
ir scenos talentų paruošimą.

Programai pasibaigus, draugijos 
moterys vaišino visus kavute ir 
skaniais pyragaičiais. Tradicinius bly
nus šį kartą mums teko pirktis 
patiems. Maloni popietė baigėsi lote
rijos traukimu. Vieni laimėjo, kiti...

B. 
NAUJAS GYDYTOJAS

Vasario 9 dieną Ričardas Gervinąs 
gražaus būrio artimųjų ir draugų buvo 
pasveikintas ir palydėtas į naują 
profesinės veiklos gyvenimą - gydy
tojo darbą.

Ričardas vienas iš iškiliausių jaunų 
lietuvių mūsų bendruomenėje. Jau nuo 
mažų dienų matėme jį patarnaujant 
prie šv. Mišių, skaitant paskaitas, 
deklamuojant eilėraščius. Medicinos 
studijas Ričardas baigė NSW univer
siteto medicinos fakultete. Mokslus jis 
baigė chirurgijos bakalauro diplomu su 
garbės pažymiu. Jaunasis gydytojas 

šiuo metu atlieka praktiką garsioje 
Concord Repatriation General vals
tybinėje ligoninėje. Atlikus praktiką, 
mes tikime pamatysią Ričardą prakti
kuojant privačiai. Tai jaunas, jau 
Australijoje gimęs, geros širdies, 
inteligentas lietuvis. Pasigesime Ri
čardo tautinių šokių grupėse, krepši
nio aikštelėse, skautiškoje veikloje, 
teatre ir visur, kur tik buvo reikalinga 
gražiai lietuviškai pakalbėti, ar kita 
pagalba lietuvių bendruomeninei 
veikiai. Visa tai Ričardas darė su 
meile ir entuziazmu. Belieka tik 
apgailestauti, kad gydytojo darbas, 
greičiausiai, atims daugybę laiko, ir 
neliks jo bendruomeninei veiklai.

Prie turtingo vaišių stalo Lietuvių 
namų svetainėje Ričardą sveikino 
prelatas P. Butkus, Apylinkės valdy
bos vardu - A. Kramilius, Lietuvių 
namų vardu - J. Karpavičius, lituanis
tinių kursų mokytoja A. Janavičienė, 
Albinas Giniunas ir Ričardo tėvelis 
Juozas Gervinąs. Svečių tarpe galėjo
me matyti ir medicinos studentą 
Antaną Šarkauską, Justiną Ankų, jau 
gilias pėdas įmynusius lietuvių ben
druomenės gyvenime.

Sveikiname mielą Ričardą, pradėjus 
profesinės veiklos gyvenimą, ir linki
me jam daug sėkmės pasirinktoje 
profesijoje. ; Kor.

KAZIMIERINĖS SYNĖJUJE
šv. Kazimiero diena Sydnėjuje šiais 

metais paminėta šv. Mišiomis St. 
Joachims bažnyčioje. Mišias laikė 
prelatas P. Butkus, o puikų pamokslą 
apie švento Kazimiero gyvenimą 
pasakė kunigas P. Martūzas. Iš 
lietuviškojo jaunimo, kurių globėju 
yra šv. Kazimieras, bažnyčioje matė
me tik uniformuotus skautus ir 
skautes. Skautės atliko skaitymus, 
nešė aukas.

Po pamaldų, parapijos salėje vyko 
Kaziuko mugė.- Anksčiau •-tokiojė’ 
mugėje dalyvaudavo visa eilė organi
zacijų ir pavienių žmonių su savo 
stalais, rankdarbiais ir kitomis gėry
bėmis nukrautais. Šį kartą, rodos, 
tebuvo tik vienas stalas su rankdar
biais. Skautai, vadovaujami s. Elenu- 
tės Errzikov, praalkusius aptarnavo 
dešrelėmis su kopūstais, riestainiais, 
ištroškusius girdė kava, kitame salės 
gale mėgėjus Stasys Abromavičius 
gaivino šaltu alumi.

Bet Kaziuko mugė šiais metais ne 
tokia kaip anksčiau buvusios kad 
papietautum, Šį kart vietą rasti 
galėjai bet kuriame salės kampe. 
Retėjame!.. -x-

VLADO PUTVIO
MINĖJIMAS

Kovo 8 dieną pamaldomis St. 
Joachims bažnyčioje buvo pradėtas 
Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjo 
Vlado Pūtvio - Putvinskio minėjimas. 
Pamaldose Dariaus ir Girėno šaulių 
kuopa dalyvavo su savo vėliava.

Po pamaldų, 2.30 vai. Lietuvių 
namuose įvyko iškilmingas minėjimas. 
Minėjimą pradėjo Dariaus ir Girėno 
šaulių kuopos pirmininkas Stasys 
Pačėsa. Šaulių sąjungos įkūrėjas VI. 
Putvis - Putvinskis, už Lietuvos laisvę 
žuvusieji ir mirusieji šauliai, kariai bei 
partizanai pagerbti minutės 
susikaupimu. Prelatas P. Butkus sukal
bėjo invokaciją. A. J. Juragis skaitė 
gerai paruoštą paskaitą. "Ketvertu
kas", iš A. Savickienės, J. Muščinskie- 
nės su gitara, P. Andriukaičio ir V. 
Račkausko, gražiai padainavo ketu
rias dainas. A. Savickienė gerai 
paskaitė eilėraštį.

Meninei daliai pasibaigus, buvo 
traukiama loterija. Ją sėkmingai vedė

• Nukelta į 5 psl.
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LIETUVIAI MENO AKIRATYJE
Agnė Lukšytė

Kultūriniame Australijos gyvenime 
kiekvienais metais buna reikšmingas 
įvykis: Archibald premijos paskyrimas 
už geriausiai nutapytą portretą.

1991-ųjų metų Archibald premijai 
gauti paroda, vykstanti kasmet Syd
ney mieste, buvo nukelta į šių metų 
pradžią, nes pernai prieš Kalėdas NSW 
valstijos Meno Galerijoje vyko iš 
Amerikos atgabenta Guggenheim pa
roda.

Keating. Spaudoje buvo pažymėti 
septyni geriausi portretai iš tų 25-ių. 
Dail. Vlado Meškėno pavardė yra tų 
septynių tarpe. Jo portretai į Archi- 
baldo parodą buvo išstatyti penkiolika 
kartų. Šiuo metu dail. V. Meškėnas, 
kaip portretistas yra gerai žinomas 
australų aukštuomenės ir meno akira
čiuose, turi daugybę užsakymų, kad 
nutapytų portretus žymių australų.

Dailininkė Jasoiua Palaitis prie savo paveikslo "Paul Lyneham, tą dieną, 
kai Australijoje buvo išrinktas naujas ministras pirmininkas."

Senam name gyvens kiti savo gyvenimą 
jie mano ilgesio gal niekad nežinos? 
Kad aš palaidojau čia dieną brangią 
nuo to pasaulio žingsniai nesustos...

SENAS NAMAS
Aldona Prižgintaitė

Prie seno namo aš atėjus pastovėsiu 
kur Tu, tėveli, ir kur aš gimiau 
musų Vaikystė mos ten man iš lango 
o žmonės eis pro šalį, nesustos; 
matysiu bėgančią mergaitę basą 
kuri purienos žiedą rankoj neš 
rudam šuniukui sekant iš paskos...

Arodys viskas tartum sapnas buvo 
ilga kelionė...Svetimi kraštai... 
Išeis mama durims vėl prasivėrus 
kasdienine skarele pasirišus; 
nubraukus rūpestį nuo mano veido 
sakys: - Dukrele, jau ir tu grįžai, 
sulaukėme ko laukėm taip ilgai!

Dailininkai į Archibald parodą 
pristato portretus iš visų Australijos 
valstijų. Šiemet į NSW Meno Galeriją 
buvo pristatyta 500 portretų, iš kurių 
vertintojų komisija išrinko 25-is, jų 
nuomone geriausius. Mums lietuviams 
ypač įdomu yra tai, kad dail. Viado 
Meškėno >^utap^u.as . nužudytojo chfc, j 
rurgo Dr. Victor Chang portretas yra 
vienas iš tų 25 portretų.

Premiją gavo dailininkas, nutapęs. 
Australijos ministrą pirmininką Paul

T
Dailininkė Jasonia Palaitienė, žino

ma kaip Jo Palaitis, taip pat pristatė į 
Archibald parodą portretą ABC žinių 
komentatoriaus Paul nyneham. Tas 
portretas nebuvo išrinktas į 25-ių 
tarpą, tačiau iš atmestųjų geriausi 

. portretai būna, išstatytu kokioje nors 
kitoje p<irodoje. Šiais metais iš 
atmestųjų atrinko 16 -ka geriausių ir 
išstatė S. H. Ervin Galerijoje. Jasonios 
Palaitienės nutapytasis Paul Lyneham

portretas irgi išrinktas į 16 kos tarpą. 
Tas portretas pasižymi stipria kompo
zicija, spalvų suderinimu ir ryškiu 
kontrastu tarp Paul Lyneham asmens 
ir jį supančios aplinkos.

Dailininkė Jo Palaitis nestokoja 
kūrybinio talento, puikiai valdo tapy 
binę techniką, kuri jai nutiesia kelią į 
meno viršūnes.

Grafikas Vaclovas Ratas mirė 
1973 metais. Jis, gyvendamas Austra
lijoje virš 20 metų, sukurė daug 
originalių, nuostabaus grožio grafikos 
kurinių, vaizduojančių egzotišką 
Australijos gamtą ir gyvūniją.

V. Ratui gyvam esant australai 
visiškai nesidomėjo grafikos menu,,nes 
grafika buvo jiems nepažįstama meno 
sritis. Dabar australai geriau supranta 
grafikos kurinių techniką, taigi suge
ba įvertinti.

Pernai vienas Paddington priemies
čio galerijos savininkas suruošė- 
Australijos grafikos darbų parodą, 
kurioje išstatė penkis V. Rato 
kurinius. Jie pirkėjų, suprantančių 
meno kūrinių vertę, buvo bematant 
išpirkti. Tie, kurie nespėjo nusipirkti, 
galerijos savininko prašė gauti V. 
Rato kurinius.

Grafiko V. Rato duktė Ramona 
globoja savo tėvo kūrybinį palikimą.

Šiemet tas galerijos savininkas 
vežasi į Š. Ameriką didelę grafikos 
darbų kolekciją, kurioje yra nemažai 
V. Rato kurinių. Galerijos savininkas 
suruoš parodas Los Angeles ir 
Niujorko miestuose, l’os parodos 
vadinsis "Pine Prints Pair". Jis labai 
vertina V. Rato kurinius ir neabejoja, 
kad visi bus išparduoti.

Tas parodo, kad talentingas kūrėjas 
savo kūriniuose išlieka nemirtingas.

.Atkelta iš 4 psl.

Kęstutis Ankus ir Genovaitė Stepona
vičienė. Minėjimas praėjo gerai, tik 
dalyvaujančių galėjo būti ir daugiau.

SAULĖTOJE BRISB ANĖJE
VASARIO 16 - OJI BRISBANEJE

Šią mūsų tautos džiaugsmo dieną į 
St. Marys bažnyčią susirinkę Brisba- 
nės lietuviai dėkojo Aukščiausiam 
savo maldomis už suteiktas malones, 
laisvės tėvynei Lietuvai grąžinimą. 
Prie iškeltos trispalvės choras savo 
giesmėmis garbino Dievą.

Brisbanės choras Vasario 16 - osios minėjime.
Nuotrauka S. Katino

Dėl nežinomų priežasčių minėjime 
nedalyvavo ramovėnai. Minėjimo metu 
buvo renkamos aukos Lietuvos šau
liams, surinkta 81 doleris. s.P.

Po pamaldų susirinkus Lietuvių 
namuose, minėjimą pradėjo Apylinkės 
valdybos pirmininkas A. Perminąs. 
Pasveikinęs visus susirinkusius, jis 
pakvietė pagerbti Lietuvos vėliavą ir 
sugiedoti Tautos himną. į garbės 
prezidiumą pakviesti: buvusio sava
norio žmona A. Riautienė, V. Bagdo
nas ir R. Platkauskienė. įdomią ir 
turiningą paskaitą paskaitė M. Kvyk- 

lienė. Ji neseniai atvyko iš Lietuvos ir 
įdomiai papasakojo apie pokario 
vargus, žmonių siekius. Nors ir 
spaudžiami iš visų pusių, jie dirbo, 
mokėsi, siekė aukštesnio išsilavinimo. 
Nepaprastas tautos ištvermingumas 
atnešė lauktą laisvę.

Meninę programos dalį vedė G. 
Bagdonaitė. Ji angliškai ir lietuviškai 
pristatė kiekvieną programos numerį. 
Jautriais poemos žodžiais deklamato
riai dr. K. Kazlauskas ir F. Luckienė 
ne vienam ir ašarą išspaudė. Tautinių 
šokių grupė, vadovaujama K. Milvy 
dienės, dailiai pašoko "Kepurinę" ir 
"Jonkelį". Jei atsiras daugiau šokan
čių mergaičių, mūsų šokėjos ruošiasi 
ir Lietuvių dienose dalyvauti! Šo
kiams pritarė V. Lorenco muzika. Vis 
labiau garsėjanti rašytoja B. Birškie- 
nė, kuri, beje, šiais metais už 
geriausią rašinį laimėjo dešimt tūks
tančių dolerių, paskaitė keletą iš
traukų iš rašomos knygos. Choras 
padainavo keletą dainų: "Brangiausia 
žemė", "Žalias ąžuolėlis", "Kur 
Nemunas plaukia" ir naują dainą apie 
Lietuvos vėliavą "Gražiausios spal
vos" . Chorui vadovavo ir akompanavo 
E. Furmanaitė. Programai pasibaigus, 
A. Perminąs padėkojo visiems prisi- 
dėjusiems prie jos ruošimo. Dėkojo 
taip pat ir šeimininkėms, kurios ne tik : 
šoko ir dainavo, bet ir gardžius pietus 
paruošė. Visi programos vadovai buvo 
apdovanoti gėlėmis.

Pietų metu buvo traukiama loterija. 
Minėjimas šiais metais praėjo labai 
linksmoje nuotaikoje - skambėjo

■ -r "Musų 

bendros dainos ir šokių muzika. 
Gautas pelnas skirtas pagalbai Lietu
vai.

****
Pamaldos lietuviams kiekvieno mė

nesio pirmą sekmadienį bus laikomos 
St. Marys bažnyčioje. Pamaldų pra
džia 10.30 vai. ryte. Po pamaldų - 
bendri pietus Lietuvių namuose: 49 
Gladstone Rd., Highgate Hill.

Lietuviškasis radijo pusvalandis 
transliuojamas ketvirtadieniais, 4.30 
vai. po pietų per radijo stotį 4EB, 
1053 AM banga.

R. Platkauskienė

IEŠKO
Stakauskas Pranas, Prano gyvenan

tis Sovietų sąjungoje ieško savo brolio 
Stakausko Antano, Prano sūnaus, gim. 
1910 m. Raseiniuose, 1944 metais 
emigravusio į Australiją. Paskutinėmis 
žiniomis remiantis, vėliausias jo 
adresas: Deniliquin, NSW.

Asmenys; galintys suteikti kokių 
nors žinių apie Stakauską Antano, 
Prano, prašomi rašyti Australijos 
Raudonajam Kryžiui: Red Cross 
Tracing Agency, 159 Clarence St., 
Sydney 2000. Tel. (02) 229 4233.

Už informaciją iš anksto dėkojama.

Prašom nepamiršti 
užsimokėti

99Mūsą Pastogės“ 
prenumeratą.

Pastogė" Nr.ll 1992.3.16 psl. ' 5
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^SPORTAS
METINIS „KOVO“ SUSIRINKIMAS

„VARPO“ KLUBO METINĖ yA,
IEŠMINĖ *

Kovo 22 dieną, sekmadienį, 14 vai. 
Sydnėjaus lietuvių namuose Banks- 
towne įvyks visuotinis - metinis 
Sydnėjaus sporto klubo "Kovo" susi
rinkimas. Praeitais metais dėl išvykos 
į Pasaulio lietuvių sporto žaidynes 
Lietuvoje, "Kovo" valdyba susirinki
mo sušaukusi nebuvo, todėl šių metų 
susirinkimas ypatingai svarbus. Jis bus 
reikšmingas ir tuo, kad susirinkimo 
metu bus renkama nauja sporto klubo 
valdyba. Pagrindinis naujai išrinktos 
valdybos uždavinys taip pat bus labai

SyanejisKe D. Dičiūnaitė veržiasi

SYDNĖJAUS AUKOS OLIMPIEČIAMS
l ALFAS paskelbtą olimpiečių vajų 

sydnėjišiai atsiliepia labai gražiai ir 
dosniai. Kaip pasakojo iš Lietuvos į 
Melbourną atvykę dešimt Lietuvos 
irkluotojų, Australijos lietuvių sutink 
ti pinigai jiems labai pravertė. Jie 
•patys pasakojo, kad kelionėje užtrukę 
penkias dienas ir, neturėdami tų 
kišenpinigių, viešbutyje net pavalgyti 
negalėję nusipirkti. Lietuvos irkluoto
jai, pralenkę japonų, amerikiečių ir 
australų aštuonvietes,Melbourne lai
mėjo garsiąją 80 - ją Australijos 
regatą. Lietuvos olimpiečiai Barse
lonoje taip pat bus tuščiomis kišenė
mis, todėl musų auka jiems ir ten labai 
pravers. Surinktos lėšos kartu su 
pasveikinimo raštu Lietuvoje bus 
įteiktos kiekvienam olimpiečiui ofi
cialaus atsisveikinimo metu. Šioje 
ceremonijoje dalyvaus Lietuvos vy
riausybės nariai, Olimpinis komitetas, 
laikraščių korespondentai, televizijos

XVI - JI ŽIEMOS OLIMPIADA
Paskutinėse 15 kilometrų biatlono 

varžybose lietuvė K. Strolienė, gavusi 
6 baudos minutes, užėmė 28 vietą. 
Šiose varžybose dalyvavo 68 sporti
ninkės iš 22 valstybių. K. Strolienė 
žiemos olimpiadoje aplenkė dvylikos 
šalių atstoves. Kaip ir ankstyvesnėse 
rungtynėse, jai nesisekė pirmieji ir 
antrieji šaudymai, trečiame ji nepa
taikė tik vieną kartą.

Dvidešimties kilometrų biatlono 
rungtynėse G. Jasinskui, iš 94 star
tavusių sportininkų, teko 19 vieta. 
Jam taip pat nesisekė šaudyme. 
Čempionui, vokiečių sportininkui, jis 
pralaimėjo tik 2 min. 43,4 sek. O nuo 
užėmusio antrąją vietą, G. Jasinskas 
"Mūsų Pastogė" Nr.ll 1992.3.16 

svarbus ir didelis - vaidybai šių metų 
gale teks surengti Australijos lietuvių 
sporto šventę, kuri vyks Sydnėjuje per 
Australijos lietuvių dienas. Šiuo metu 
Sydnėjaus lietuvių sporto klubas savo 
gretose jungia daug gražaus ir 
įvairiose sporto šakose sportuojančio 
jaunimo. Taigi į susirinkimą kviečiame 
ne tik pačius sportininkus, bet ir jų 
tėvus. Jų pagalba ir parama sporto 
klubui ypatingai šiais metais bus itin 
svarbi. Finansinės išlaidos sporto 
šventės surengimui paprastai yra 
didelės, kadangi salių nuomos bran 
gios, o ir lėšas gauti šiais laikais labai 
sunku.

Sporto klubo "Kovo" vaidyba į 
susirinkimą nuoširdžiai kviečia atvyk
ti visus koviečius, veteranus, sporto 
rėmėjus. Ateinančios sporto šventės 
Sydnėjuje paruošimas pareikalaus iš 
visų musų nepaprastai daug darbo ir. 
jėgų, todėl jūsų pagalba labai 
reikalinga ir svarbi. Neatsisakykite, 
ateikite, ir susirinkimo metu, išnagri
nėję bei apsvarstę visas problemas, 
mes jau pradėsime rengtis šios 
didžiosios šventės paruošimui, kad 
Sydnėjus, kaip tai buvo ir anksčiau, 
pasirodytų labai gerai ir gražiai. 
Lauksime visų. Susirinkimo dieno
tvarkėje: 1. prezidiumo sudarymas; 2. 
protokolo skaitymas; 3. mandatų 
komisijos sudarymas; 4. pirmininko 
pranešimas; 5. iždininko pranešimas; 6 
revizijos komisijos pranešimas; 7. 
naujos valdybos rinkimai; 8. diskusijos, 
klausimai, sumanymai; 9. susirinkimo 
uždarymas.

atstovai ir kt. Lietuva tikrai pamatys 
ir įsitikins, kad Australijos lietuviai 
nepamiršo Lietuvos olimpiečių ir 
finansiniai juos remia. Todėl ALFAS 
kreipiasi į visus Australijos lietuvius, 
ragindama parodyti savo dosnumą ir 
paremti Lietuvos olimpiečius. Čekius 
galite rašyti ALFAS vardu ir siųsti: 
18 Miller Ave., Ashfield, NSW 2131.

Olimpiečiams Sydnėjuje aukojo: 
150 dolerių penktadienio proferan- 
sininkai;
po 100 dolerių - V. Šliteris, K. 
Dičiunas, B. Viduolis, Ph. ir S. 
Gustafson;
po 50 dolerių - Ad. Laukaitis, P. J. ir 
P. G. Pullinen;
40 dolerių - J. Stasiūnaitis;
po 20 dolerių - P. Mažeika, V. 
Stasiūnaitis, A. Savickienė, J. Bara- 
kauskas (Kanada);
po 10 dolerių - A. Dičiunas.

teatsiliko tik 6,4 sek., ir nuo trečiojo - 
tik 25 sek.

Pagrindinis žiemos olimpiados orga
nizatorius, buvęs pasaulio biatlono 
čempionas M. J. Claude Killy pasakė, 
kad jis daugiau niekada nebus 
olimpinių žaidynių organizatorium, 
nes pirmą kartą jam tai buvo 
privilegija, o antrąjį - būtų tikra 
savižudybė. Ši žiemos olimpiada buvo 
pati brangiausia iš visų iki šiol rengtų. 
Sakoma, kad olimpiados rengėjai iš 
anksto buvo pasirengę viskam, tačiau 
jie niekaip nesitikėjo, kad per 
žaidynes bus sunaudotas toks milži
niškas kiekis tualetinio popieriaus.

psl. 6

Kiekvienais metais, vasarai bai
giantis, Melbourno sporto klubo " Var
po" valdyba klubo nariams, draugams 
ir pažįstamiems rengia iešminę. Jos 
metu draugiškoje nuotaikoje, gamtos 
aplinkoje, ramiai užkandžiaujant ir 
gurkšnojant alutį bei įvairiausius 
vaisvandenius, visi prisimena praėju
sių metų bėgyje žaistų rungtynių ar 
kitų žaidynių įdomesnes akimirkas.

Melbourno "Varpas" laimėjo krepšinio varžybas.

Šiais metais toks subuvimas įvyko 
vasario mėnesio paskutinį sekmadienį, 
gražiame Melbourno priemiesčio Don
caster parke. Kaip šio klubo steigėjas 
ir garbės narys, kartu su žmona 
skubėjau į iešminę. Buvo neparastai 
įdomu pamatyti, kaip po 52 metų nuo 
klubo įsteigimo, bendrauja "Varpo" 
klubo sportininkai. Nustebome jau iš 
tolo pamatę virš 100 jaunųjų sporti 
ninku susibūrus ant kalnelio po dengta 
pavėsine ir buriuojantis prie turtingai 
maistu nukrauto stalo. Klubo vice
pirmininkė Judita Dagienė sušilusi 
šeimininkavo ir visus atvykusius 
vaišino. Netoliese prie krosnelės 
mėsos kepsnius ir dešreles dėliojo vis 
dar aktyvus sporto veteranas Šarūnas 
Žiedas. Malonu buvo matyti, kad 
iešminėje apsilankė ne tik sportuojan
tis jaunimas, bet ir keli klubo 
pradininkai - Birutė ir Jonas Tamošiū
nai, kiti veteranai. Tarp jų buvo ir 
veterano V. Levicko, vaikai,
jau tvirtai kovojantys "Varpo" jaunių 
krepšinio komandoje. Miela čia sutikti 
iš Lietuvos atvykusius aštuonis ir
kluotojus, jų vairininką ir trenerį 
Liudą Milešką. Jis jau antrą kartą su 
savo irkluotojais čempionais lankosi 
Melbourne. Nepatikėsite, visi jo ir
kluotojai dvimetriniai milžinai, garsus 
Lietuvos irkluotojai. Jie tikisi daly
vauti ir olimpinėse žaidynėse Barselo
noje. Po užkandžių ir įdomių pokal
bių, svečiai iš Lietuvos "Varpo" klubo 
pirmininką V. Mickų ir jo padėjėją 

AUKOS TAUTINIAM
OLIMPINIAM KOMITETUI

Lietuvos reprezentantų dalyvavi- tautiniam olimpiniam komitetui auko-
mui Barselonoje paremti, Lietuvos

Pasirodė..., jog tas popierius laoai tiko 
slidėms tepti. Olimpiniuose kaime
liuose neretai klesti taip vadinama 
"juodoji rinka", o patys didžiausi 
"biznieriai" yra buvusios Sovietų 
Sąjungos atstovai, kurie, be viso kito, 
pardavinėja ir buvusią sovietinę 
sporto aprangą su užrašais "CCCP". 
Tokia apranga kainuoja 15 amerikie
tiškų dolerių. A. Laukaitis

\ f
Juditą apdovanojo lauktuvėmis iš 
Lietuvos. Jie čia tokioje iešminėje 
vieši antrą kartą ir matosi yra įgiję 
daug naujų draugų.

Gražiai buvo atsiliepta apie "Var
po" sportininkų dalyvavimą sporto 
šventėje Geelonge. Jie ten ypatingai 

narsiai žaidė mūsų krepšinio koman
doje ir laimėjo pirmąją vietą. Neatsi
liko nuo jų mūsų jauniausieji. Savo 
amžiaus grupėje jie taip pat laimėjo 
pirmąją vietą. Gaila tik, kad tinklinin- 
kai, eilę metų taip pukiai atstovavu
sieji Melbourno lietuvius, aptingo. 
Pasigedome ir musų šachmatininku. 
Apgailėjome, kad jie pastaruoju metu 
savo tarpe turi visai neblogų žaidėjų, 
bet visai nesusiorganizavę. Nežinia, 
kas nutiko ir su musų plaukikais - jų 
tarpe taip pat turėjomenemažaigerų 
ir daug žadančių.

lešminės pabaigoje buvo traukiama 
loterija. Gana vertingą prizą laimėjo 
darbščioji klubo sekretorė Judita.

Telieka pasidžiaugti sporto klubo 
valdyba, į šį suėjimą sukvietusią tokį 
gausų būrį sportuojančio jaunimo ir jų 
draugų. Tai rodo, kad po penkiasde
šimt dviejų metų veiklos, Melbourno 
jaunimas vis dar išliko tautiškai ir 
sportiniai veiklus. Norisi tikėti, kad 
Melbourno lietuviai ir toliau nepamirš 
paraginti savo vaikus burtis į sportinę 
veiklą. Tik tokiu būdu mes išauginsime 
savo vaikus tvirto kūno ir sveikos 
sielos. Neretai matome pavyzdžius, 
kad musų jaunimas besportuodamas 
sutinka ir savo gyvenimo draugus, 
sukuria jaunas lietuviškas šeimas. O jų 
vaikai, kuriam laikui praėjus, taip pat 
jungiasi į musų sporto klubo narių 
eiles ir atstovauja Melbourno sporto 
klubą "Varpą" ir Melbourno lietuvius.

Leonas Baltrūnas

jo:
5000 dolerių - lietuvių kooperatinė 

kredito draugija "Talka";
po 50 dolerių - A. Raudys, V. ir S. 

Bar taškos.
Adelaidėje sportininkams aukojo:
400 dolerių - Lietuvių pensininkų 

klubas.
Lietuvos tautinio olimpinio komite

to vardu nuoširdžiai dėkoju aukoju
siems. j jonavičius

LTOK atstovas Australijoje
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MUSŲ MIRUSIEJI--------------------------
Iš Brisbanės gautd žiną, kad kovo 

mėnesio pradžioje mirė
A. A.

ONA RUDIENĖ.
Velionė kovo 6 dieną palaidota 

Brisbanėje.
* ♦ ♦

Kovo 9 dieną Hornsby ligoninėje,

AGRONOMUI MOTIEJUI GAILIUNUI 
IŠKELIAVUS

1992 metų vasario 25 dieną, tik 
atšventus 74 - ąjį gimtadienį, Wollon- 
gongo ligoninėje užgęso agronomo 
Motiejaus Gailiūno gyvybės liepsna. 
Vasario 28 dieną po religinių apeigų 
katalikų bažnyčioje Corrimal, gražia
me karste, ilgos mašinų palydos 
lydimi, Motiejaus palaikai laikinam 
poilsiui buvo nulydėti į Dapto Lakesi
de krematoriumą, iš kur urna su 
velionio pelenais bus perkelta į 
gimtąją žemę ir palaidoti Rietavo 
kapinėse, kuriose jo sugrįžtant jau 
laukia ten ilsintys du broliai ir mama.

Bažnyčioje Mindaugas Šumskas 
trumpai ir gerai papasakojo apie 
agronomo Motiejaus Gailiūno nuo
pelnus lietuvių bendruomenei ir 
susirinkusių vardu atsisveikino su 
velioniu.

Krematoriume, kunigui užbaigus 
laidotuvių apeigas, lietuviai sugiedojo 
giesmę "Marija, Marija" ir Lietuvos 
himną. Po to, Lietuvos vėliava 
apdengtas ir trim raudonomis rožė
mis papuoštas, karstas pamažu išnyko 
už užuolaidų.

Po laidotuvių apeigų sugrįžus į 
Motiejaus dukros Sigitos namus, visų 
laukė puikiai paruošti šermenų pietūs. 
Čia dar sykį buvo prisimintas Motie
jus. Apie jį kalbėta, kaip apie 
nepaprastai didelį ir energingą lietu
viškosios bendruomenės darbininką, 
Alberto Paulausko bendradarbį. Jie 
kartu daug metų suko anos apylinkės 
lietuviškosios veiklos ratą. A. Pau
lauskas pabrėžė, kad iškeliavusiam 
agronomui prieš akis visą laiką stovėjo 
tik Lietuva. Jis jau antrą sykį rengėsi 
ją aplankyti.

Motiejus Gailiūnas 1918 m. vasario 
24 dieną gimė pasiturinčio ūkininko 
šeimoje Radikių kaime, netoli Joniš
kio. Jau ankstyvoje jaunystėje Motie
jus domėjosi agronomija daugiau nei 
kiti jo amžiaus vaikai. Dar tik 
pradėdamas lankyti Joniškio gimnazi
ją, jis tėvų ūkyje jau buvo užveisęs 
medelyną. 1939 metais baigęs gimna
ziją, įstojo į Dotnuvos žemės ūkio 
akademiją. Didžiausia Motiejaus sva
jonė buvo - visą gyvenimą dirbti 
agronomo darbą. Mokslo akademijoje 
metais jis buvo įstojęs į diskusinį 
ratelį, kuriame dažnai kalbėta kaip 
reikėtų pakelti Lietuvos žemės ūkio 
lygį, pagerinti jį.

1941 metais vokiečiams užėmus 
Lietuvą ir netrukus uždarius aukštą
sias mokyklas, Motiejus pasinaudoja 
proga mokslus tęsti Vokietijoje. 
Toliau jis mokosi Hallėje. Tačiau 
Motiejus greitai pamatė, kad vokie
čiams tokiu laiku ne studijos rupi, 
jiems reikia darbininkų vadovauti 
ūkiuose. Jis grįžta į Lietuvą ir, nors 
dar nediplomuotas, Kelmėje paskiria
mas agronomu.

1944 metais kartu su didele lietuvių 
tautos dalimi Motiejus Gailiūnas vėl 
atsidūrė Vokietijoje. 1947 metų 
gegužės 28 dieną Liubeke vedė 
Bronislavą Jasutytę.

1947 - 1948 metais Motiejus vėl 
tęsia agronomijos studijas Kielio 
universitete. Parašo darbą apie Lietu

sulaukęs 75 metų amžiaus, mirė

A.A.
JONAS BUŽINSKAS.

Liūdesyje liko žmona, dvi dukros, 
sūnus ir giminės Lietuvoje.

Velionis palaidotas kovo 12 dieną.
J. Z

vos linus, gauna agronomo diplomą.
O 1948 metais su septintuoju 

imigrantų transportu Australijon iš 
Vokietijos atvyksta ir Motiejus. Apie 
pusmetį dirba Bathursto imigrantų 
stovykloje. Čia jis sutiko pirmuosius 
lietuvius jau galvojančius apie lietu
viško laikraščio išleidimą. Motiejus šią 
idėją rėmė, ne kartą laikraščio 
išleidimo klausimai buvo svarstomi jo 
kambaryje. Kai jau buvo nuspręsta 
laikraštį pradėti leisti, iškilo klausi
mas kokiu pavadinimu. Motiejus tik 
gimusį laikraštį siūlė pavadinti "Mūsų 
Pastoge". Daugumai iniciatorių toks 
pavadinimas patikęs. Štai tada ir gimė 
"Mūsų Pastogė", savo skaitytojus, 
Australijos lietuvius, tebelankanti ir 
šiais, 1992 metais. Per Motiejaus 
laidotuves teko sužinoti, kad "Musų 
Pastogės" jis nepamiršo ir savo 
testamente.

Privalomo darbo sutartį Motiejui 
Gailiūnui teko atidirbti Canberroje, 
Goulburne, Wollongonge. Ilgiausiai, 
iki pensijos, jis dirbo Port Kemblos 
skardos fabriko raštinėje.

1951 metais Motiejus savo rankomis 
pasistatė namą Bulli miestelyje, netoli 
nuo juros. Čia gyveno iki 1971 metų. 
Tada persikėlė į Corrimal miestelyje 
įsigytus namus.

Skaitantiems "Mūsų Pastogę", ag
ronomas Matas Gailiūnas pažįstamas 
kaip šio laikraščio bendradarbis. O 
Australijos lietuvių Krašto atstovų 
suvažiavimuose jis ne kartą atstovavo 
Wollongongo apylinkės lietuvius.

Du kartus, 1980 ir 1988 metais, jis 
buvo nuvykęs į Kanadą, kur aplankė 
ten gyvenančius gimines. 1983 metais 
agronomas buvo nuvykęs ir į Lietuvą. 
Grįžo suspausta širdimi, pamatęs ten 
tėvų ūkio ir jo užveisto medelyno 
vietoje tik pliką lauką. Dabar vėl buvo 
pakėlęs sparnus su turistų grupe į 
Lietuvą. Tačiau piktoji lemtis nutrau
kė jo gyvybę ir Wollongongo lietuvių 
tarpe paliko spraga - Agronomas, 
palikęs savo rožes, iškeliavo nesu
grįžtamai.

Wollongongo apylinkės lietuviai 
ilgai minės savo "Matą", savo 
"agronomą". O Lietuvos žemė pri
glaus jo pelenus.

J. Rsgs

ATSISVEIKINAME SU AKTORIUM 
ALGIU GUČIU

Paskutiniojo akto uždanga nusilei
do, nutraukdama scenos gyvybės 
siūlą. Užgęso rampos šviesos, nutilo 
balsai, aktorius nuėjo nuo scenos, 
nuėjo amžinai, negrįžtamai... Vietoje 
scenos šviesų, dega žvakės. Žemiškoji 
kelionė pasibaigė. Pasibaigė ir sunkios 
ligos nepakeliama kančia.

Algis gimė 1929 m. liepos 20 d. 
Kaune. Mokėsi "Aušros" berniukų 
gimnazijoje, lankė Kauno teatro 
baleto studiją, bendradarbiavo Jauni
mo teatre. Karas jį nubloškė Vokieti
jon, o iš ten atvyko Australijon ir 
kartu su tėvu apsigyveno Adelaidėje. 
Algis jau nuo jaunystės mėgo teatrą ir 
svajojo apie aktoriaus karjerą. Deja, 
Australijoje gyvenimo sąlygos neleido 
jam išreikšti savo vaidybinius gabumus 
tiek, kiek jis to būtų norėjęs. Turėjo 
savitą humoro gyslelę ir dažnai, kad ir 
mažuose vaidmenyse, ji prasiverždavo 
žavėdama žiūrovus. Mokėjo pilnai 
įsigyventi į vaizduojamus personažus, 
juose tarytum paskęsdamas.

Adelaidėje lankė ir baigė Juozo 
Gučiaus teatro studiją. Vaidino vie
name ABC filme. Nuoširdžiai dirbo 
Adelaidės lietuvių teatro pastaty
muose ir Adelaidės lietuvių katalikių 
moterų draugijos rengiamuose šiupi
niuose. Visas apsiimtas vaidinti roles 
atlikdavo sąžiningai, įsijausdamas. 
Turėjo žemą balsą, kuriame visada 
skambėjo nuoširdumas su savotiškai 
komiška gaidele. Algiui nebuvo dide
lių ar mažų rolių. Jis visoms vienodai 
atiduodavo visą save, visus savo 
talentus be jokių rezervų, be jokių 
sąlygų. Tai gero aktoriaus bruožas.

Sceninė Algio veikla apima daugelį 
metų - nuo pirmųjų dienų Adelaidėje, 
kai lietuviškasis teatras dar "žydėjo” 
ir duodavo publikai net po tris 
spektaklius metuose; iki šių dienų, kai 
sunku rasti net scenos mėgėjų pačiam 
mažiausiam scenos vaizdeliui. Tik 
paskutiniais metais liga privertė jį 
atsisakyti scenos. Kaip aktorius jis 
buvo mėgiamas ne tik Adelaidės 
lietuvių, jį mėgo ir kitų kolonijų 
tautiečiai. Visose teatrinių pastaty

A. + A. Onutei Rudienei
mirus, jos vyrą Miką nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Vincė Sivickienė

A. + A. Motiejui Gailiūnui
mirus, liūdesio valandoje žmoną Bronę, dukrą Sigitą ir sūnų Vytą su 
šeima nuoširdžiai užjaučia

A. ir M. Reisgiai,
P. ir V. Antanaičiai

TARPTAUTINIS KONCERTAS 
FAIRFIELDE

Fairfieldo multikultūrinė bendrija 
kovo mėn. 8 dieną ruošia tarptautinį 
šalpos koncertą. Koncertas vyks 
Nineven klube, 673 Smithfield Rd., 
Edensor Park. Koncerto pradžia 3 vai. 
po pietų.

Koncerto programą atliks įvairių 
kontinentų muzikantai, šokėjai ir 
dainininkai. Apgailestautina, kad lie 
tuvių kultūriniai vienetai nesutiko 
savo kultūrą ir meną pademonstruoti

mų rezenzijose jo vaidmenys buvo 
gerai įvertinti ir publikos šiltai 
priimti.

Sunkios ligos kankinamas jis nesi
skundė, netgi laukė, kad mirtis 
išvaduotų jį nuo nepakeliamų skaus
mų. Su didžiu pasišventimu ir meile jo 
žmona Marie ir dukra Julija stengėsi 
palengvinti paskutines jo gyvenimo 
dienas. Akis Algis pakutinį kartą 
užmerkė vasario 25 dieną. Lietuvoje 
liko motina, Adelaidėje - žmona Marie 
ir dukra Julija.

Laidotuvės įvyko vasario 27 dieną. 
Gedulingas pamaldas atnašavo kun. J. 
Petraitis. Atsisveikinimo žodį tarė V. 
Baltutis. Lydimi giminių ir draugų, 
karstą su velionio palaikais nešė 
"Vaidilos" teatro aktoriai.

Adelaidės teatras "Vaidila" su 
liūdesiu atsisveikina su Tavim, Algi. 
Tavo nuoširdumas ir visiškas atsidavi
mas scenos menui yra didelis įnašas į 

(musų mažos bendruomenės kultūrinę 
veiklą.

" Vaidilos" teatro vardu nuoširdžiai 
užjaučiame žmoną Marie, dukrą Juliją, 
motiną Lietuvoje ir visus gimines, 
kartu liūdime Ilsėkis Viešpaties 
Ramybėje!

V. Baltutis

šiame koncerte.
Koncerte dalyvaus Fairfieldo mies

to burmistras, miesto tarybos nariai, 
vietiniai parlamento nariai ir kiti 
svečiai.

Bilietų kaina 5 doleriai, vaikams iki 
12 metų įėjimas nemokamas. Dėl 
smulkesnės informacijos galima skam
binti draugijos sekretoriui A. Krami- 
liui tel. 727 3131.

A. Kramilius
Fairfieldo multikultūrinės 

draugijos sekretorius
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SYDNĖJUJE
JUOSTU AUDIMO PAMOKOS

Po sėkmingo lietuvių tautodailės 
parodos eksponavimo Sydnėjaus mu 
ziejuje, buvo parodytas susidomėjimas 
ir lietuviškų juostų audimu.

Sydnėjaus Apylinkės vaidybos pa
kviesta, šio meno specialistė Martina 
Keisgienė. pasitarusi su talkininkėmis, 
sutiko pravesti audimo pamokas. 
Numatyta programa, kurios metu bus 
mokoma austi juostas, verpti, margu
čius marginti ir puošti kalėdinę 
eglutę. Šių pamokų steigiamasis 
susirinkimas įvyks kovo 11 d., trečia
dienį, 6 vai. vakaro Lietuvių klube.

Moterys, užsiregistravusios į šiuos 
kursus, prašomos paraginti ir savo 
pažįstamas, kartu atvykti į susirinki
mų. Dėl smulkesnės informacijos 
galima skambinti A. Kramiliui tel. 727 
3131 arba Martinai Keisgienei tel. 543 
1001. A „A.. Kramilius 

Sydnėjaus Apylinkės 
valdybos vicepirmininkas

AUKOS
Fondui "Pagaiba Lietuvai" per 

Sydnėjaus Apylinkės vaidybų aukojo:
100 dolerių J. Korsakas;
45 dolerius - P. Burokas;
30 dolerių S. Kadzevičius;
25 dolerius - S. ir J. Valčiai;

20 dolerių - J. Černiauskas;
10 dolerių - N. Račiūnas.
Nuoširdžiai dėkojame visiems au- 

kojusie'ms Lietuvai.
J. Mickienė

Sydnėjaus Apylinkės valdyba

MELBOURNE
PRANEŠIMAS

Melbourne Socialinės globos mote
rų draugijos narių metinis susirinki
mas įvyks kovo mėn. 29 d., sekmadie
nį, 2.30 vai. po pietų Moterų 
seklyčioje. Bus daromi pranešimai ir 
renkama nauja draugijos valdyba. Po 
susirinkimo - kava ir užkandžiai.

Visas nares kviečiame dalyvauti 
susirinkime.

M. Eimutienė
Soc. globos moterų 
draugijos valdyba

Padėka
A LB Krašto valdybos vardu dėkoju 

G. Petniūnienei už 1.500 dolerių čekį, 
skirtų fondui "Pagalba Lietuvai" 
Aukojo:

200 dolerių - G. Petniunienė;
100 dolerių - J. Rinke;
1.200 dolerių - Brisbanės lietuvių 

bendruomenė.
V. Genys

A LB K V iždininkas
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Lietuvių bendruomenės Spaudos sąjunga 
kviečia visus į }|

K „MŪSŲ PASTOGĖS“ POPIETE Į
kuri įvyks kovo 29 d., sekmadienį, 2.30 vai. po pietų ę]

Sydnėjaus lietuvių klubo viršutinėje saiėje. f
Popietėje - dr. Vytauto Donielos paskaita -

: "POLITINES GRUPUOTĖS LIETUVOJE,
TURTO DALYBOS IR SPAUDA".

Prie įėjimo bus renkamos aukos "Mūsų Pastogei" paremti. 
□

Lietuvių bendruomenės Spaudos
sąjunga 
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SYDNĖJAUSiuETUviul 
NAMUOSE I

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 j
LIETUVOS VIZOS i

ii I
Pranešame, kad formas Lietuvos Respublikos vizų gavimui į j 

galima gauti Sydnėjaus lietuvių klubo raštinėje. ■-------------------------------------------------------- !
Klubas švenčių metu (Public Holidays) 

atidaromas nuo 12 valandos _. . >
V. ' - I

----------------------------------------------------------- I
KLUBO VALGYKLA VEIKIA Į

Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais |
nuo 6 iki 9 vai. p. p. ]

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p. p. 1
SMORGASBORD j

TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p. ]
ŠEŠTADIENIAI nuo 1 iki 3 vai. p. p ]

ANSETT - SWISSAIR '
„ANSETT INTERNATIONAL AIR FREIGHT“ į

IR „SWISSAIR CARGO“
Sveikina Lietuvą atgavus neprikausomybę!

Kad padėti jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje, pristatant J 
siuntinius, mes bendrai aptarnaujame siunčiant kargo tiesiai iš | 
Australijos į Viinių. '

Nežiūrint siuntinių skaičiaus iki 45 kg svorio, siuntinių pasiuntimas J 
kainuoja 250 dolerių. Atskirų siuntinių iki 15 kg svorio pasiuntimas | 
kainuoja 150 dolerių. '

Norint užsakyti siuntimų ar daugiau sužinoti apie siuntimo sąlygas, J 
galite skambinti; |

SYDNĖJUJE - (02) 268 1477; MELBOURNE - (03) 339 5978; >
ADELAIDĖJE - (08) 238 1870; BRISBANĖJE (07) 860 832f>; j

PERTHE (09) 479 0084. |
KOL KITI ŽADA, '

MES PRISTATOME PO VISĄ PASAULI! ;

PRIEŠ VYKDAMI ATOSTOGŲ AR į KITAS KELIONES 
KREIPKITĖS į MUS

PAS MUS DIDELIS KAINŲ PASIRINKIMAS

VAŽIUOKITE NAMO!

(ne AEROFLOTU)
Skambinkite man, aš jums padėsiu!

Tel: (02) 223-3344

PHOENIX HOLIDAYS Pty Ltd (Inc. In NSW) 
7th Floor, Dymocks Building 
428 George Street Sydney, NSW 2000 Aust 
(GPO Box 3309, Sydney NSW 2001 Australia)

Tel: (02) 223 3344 Toll Free: (008) 221 796 
Telex: AA 127081 ORBIT Fax: 221 7425 
A.C.N. 002 759 131 NSW Lie: 2TA002913

VILNIUS nuo $2099

nuo $ 1940

Kvieskite
Ugnę Kazokaitę

Patogus persėdimai.

Kelionės aplink pasaulį 
pagal pareikalavimą.

Žemiausios kainos ir 
GARANTUOTAS ASMENINIS 
PATARNAVIMAS. į

Galimi sustojimai Bangkoke, 
Hong Konge, Singapūre ir Europoje

Syd.ey - 72 Campbell St Tel (02) 212 5077
Bankilown - 132 Old Town Centre Pl Tel (02) 708 2311

Lie. 2TA 00 3456 
CONTAL
TRAVEL
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