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LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS 
TARYBOS PREZIDIUMO PAREIŠKIMAS

Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumas, suprasda
mas didėjančią Lietuvoje politinę 
.įtampą ir visuomenės rūpestį dėl 
vidinės konfrontacijos, tiek dėl pavo
jų keliančių Rusijos kariuomenės 
veiksmų,

siekdamas mažinti įtampą ir stabili- 
; zuoti padėtį,

griežtai pasisako prieš kurstančias 
ar tyčia Lietuvos tautybes priešinan
čias publikacijas laikraščiuose ir 
kitokius viešus išpuolius,

pastebi, kad tuo mėginama sukelti 
; piliečių tarpusavio nepasitikėjimą, 

: nuteikiant juos prieš bendrus siekius,

LIETUVOS ĮVYKIU flPŽVfiLGfl
SĄJŪDŽIO DEPUTATŲ 

KOALICIJOS „UŽ DEMOKRATINĘ 
LIETUVĄ“ POSĖDIS

Birželio 4-ą Sąjūdžio deputatų 
koalicija "Už demokartinę Lietuvą" 
priėmė pareiškimą dėl deputatų 
grupės puolimo prieš Aukščiausiosios 
Tarybos Komisiją SSSR KGB- veiklai 
Lietuvoje tirti ir jos pirmininką Balį 
Gajauską; kreipimąsi į naująją 'Parla
mento daugumą. Posėdyje buvo svars
toma rinkimų į Šalčininkų Vilniaus 
rajonų bei Sniečkaus gyvenvietės 
tarybas data, pabrėžtas būtinumas 
pirmiausia išklausyti E. Petrovo komi
sijos ataskaitą. Svarstyti Valstybės 
sienos ir jos apsaugos bei kitų 
įstatymų projektai, išklausyta Krašto 
apsaugos ministerijos informacija apie 
Rusijos kariuomenės daromus Lietu
vos Respublikos įstatymų pažeidimus, 
Rinkiminės komisijos pirmininko pa
vaduotojo V. Litvino ataskaitą apie 
pasirengimą referendumui. V. Litvi
nas pareiškė, kad referendumui pasi
rengta, tačiau paaiškėjo, kad rinkėjų 
sąrašai vis dar nepatvirtinti, nerasta 
būdų išvengti 14 procentų paklaidos 
rinkėjų sąrašuose. Č. Stankevičius V. 
Litvino paprašė patikslinti informaci
ją apie rinkėjų skambučius, labai 
primenančią dviprasmišką LDDP Ta
rybos prezidiumo pareiškimą, kuriame 
išreiškiamas nepritarimas referendu
mui ir kartu kviečiama balsuoti už. V. 
Litvinas esą tenorėjęs pateikti infor
maciją.

44 deputatų koalicijos nariai pasi
rašė reikalavimą surengti neeilinį 
Aukščiausiosios Tarybos posėdį birže
lio 8 dieną. Siūlomi klausimai:

1. Rinkimai į Aukščiausiąją Tarybą 
(Seimą) ir Vyriausybės ministro 
pirmininko pareiškimas.

2. Birželio 14 referendumas.
3. Aktas "Dėl Lietuvos Respublikos 

valstybingumo ir pasiūlymų jungtis į 
postsovietines Rytų sąjungas.

Šį posėdžio pranešimą pasirašė 
Birutė Abraitienė.

< REFERENDUMAS
ir vėl referendumas. Taip vadinama 

ypač artėjant tokiam svarbiam mūsų 
ateičiai įvykiui, visuotinės valios 
išraiškai (referendumui) dėl svetimos 
kariuomenės išvedimo iš Lietuvos 
1992 metais,

ir kviečia visus Lietuvos piliečius 
nepasiduoti jokiems mėginimams nu
kreipti juos nuo šio svarbiausio 
artimųjų dienų tikslo ir kuo gausiau, 
nuoširdžiai dalyvauti birželio 14 - sios 
referendume.

kairioji Aukščiausiosios Tarybos de
putatų pusė paneigė mums galimybę 
abiem rūpimais klausimais pasisakyti, 
iš karto - dėl tiesioginiai rinkto 
prezidento ir prezidento institucijos 
atkūrimo, o taip pat ir dėl svetimos 
kariuomenės išvedimo. Beje, Australi
jos lietuviai, turį teisę balsuoti, labai 
aiškiai pasisakė už prezidento institu
cijos įvedimą - 99 procentai pasisakė 
"už".

Keista buvo kontroversija dėl 
tiesiogiai rinkto prezidento. Manytu
me, kad tai daugdemokratiškiau, negu; 
netiesiogiai rinktas valstybės vado-- 
vas. Be to, ta, anot Arvydo Juozaičio, 
"istorinė klaida" galėtų būti atitaisy
ta, patikrinant, ką Lietuvos piliečiai 
norėtų matyti Lietuvos Respublikos 
prezidento poste. Tolf gražu ne. Taip 
jau yra, kad kai komunistai ir jų 
bendrakeleiviai skelbia demokratiją, 
jie siekia savo diktatūros.

Birželio 14 dieną pasisakymas dėl 
nedelsiamo buvusios SSSR kariuome
nės išvedimo. įdomūs išvedžiojimai 
kompartijos oficioze "Tiesoje". Bir
želio 7 dieną jau minėtoje "Tiesoje" 
yra LDDP (persikrikštijusios Lietuvos 
komunistų partijos) Tarybos prezidiu
mo pareiškimas, kuriame sakoma:

"LDDP nepritarė referendumo idė
jai, nes yra įsitikinusi, kad tokius

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas, 

Vytautas Landsbergis
Vilnius, 1992 m. birželio 3 d.

TRAKŲ "PILIS. 1992 m. Žiur. šiame laikraščio numeryje spausdinamus G. 
Kazokienės prisiminimus iš viešnagės Lietuvoje.

klausimus reikėtų spręsti tarpvaisty 
binėmis ir tarptautinėmis derybomis. 
Kadangi referendumas jau paskelbtas, 
LDDP visuomet buvo už kuo skubesnį 
išvedimą, kviečiam visus (Lietuvos...) 
partijos narius kuo aktyviausiai daly
vauti balsavime ir armijos išvedimui 
vieningai pasakyti "taip".

Taigi LDDP buvo ir agitavo prieš, 
bet kadangi tai akivaizdžiai negražu, 
dabar LDDP pasisako "už".

RUSIJOS NAUJOKAI VĖL 
Į LIETUVĄ

Gegužės 6 dienos " Respublika 
praneša, kad "birželio 3 dieną į 
Pabradės Rusijos karinių pajėgų bazę 
kariniais malūnsparniais buvo atskrai-
dinta apie 50 naujokų. Žinoma, kad jie 
atsiųsti tarnauti į Šiaurės miestelį. Šią 
naktį Krašto apsaugos ministerijos 
padaliniai turėjo blokuoti kelius į 
Vilnių.

Birželio 4 dieną prie buvusios SSSR 
vidaus kariuomenės bazės Rūdinin
kuose įvyko susišaudymas. Šioje 
bazėje dabar gyvena Lietuvos kariuo
menės daliniai. Rusijos kariškiai 
norėjo pakliūti į bazę. Lietuvos 
kariškiai pradėjo šaudyti. Aukų nėra".

KOMUNISTŲ „NUOPELNAI“
Be abejo, politinės sąlygos pasikei

tė, bet man vis prisimena 1989 - tųjų 
metų tuometinio Tarybinės Lietuvos 
vadovo interviu, spausdinto, berods, 
tuometinėje "Komjaunimo tiesoje" 
(dabar "Lietuvos rytas"). Jame ger
biamas Algirdas Brazauskas griežtai 
atmetė bet kokias kalbas apie 
sovietinės armijos išvedimą iš Lietu
vos maždaug tokiais žodžiais: "Kai 
kas sako, kad reikia išvesti Tarybinę, 
kariuomenę iš Lietuvos. Čia jau 
nueita per toli. Jei ta kariuomenė 
išeis, tai kas gi gins Lietuvą?" Tad 
taip jie "visuomet buvo už kuo 
skubesnį (SSSR armijos) išvedimą..."

Pastebėtina, kad Rusijoje, tame 
blogio imperijos lopšyje, kompartijos 
oficiozas "Pravda” uždarytas, komu
nistų partija paskelbta nelegalia, jos 
turtas konfiskuotas. Lietuvoje "Tie- 

,sa" eina po senovei. Kompartija, nors 
ir nauju vardu, taip pat veikia gana 
sėkmingai. Galima būtų manyti, kad iš 
visų pusių skambėtų Lietuvos vado
vybei pagyrimai už jos demokratinį 
nusiteikimą. Tačiau tikrovė visai kita. 
Lietuvos vadovybė aršiausiai puola
ma, toje pačioje "Tiesoje". Visai 
nedviprasmiškai puolamas ir į nepri
klausomybę vedęs dabartinės Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis.

įdomu, kad net ir iš Australijos 
rašeivos pagaliau atvirai parodė savo 
tikrąjį veidą. Jie pučia į tą pačią 
komunistinę dūdą, nepamatuotai pul
dami nepriklausomos Lietuvos vado-
vus.

Gi Vytauto Landsbergio nuopelnai 
ne tik Lietuvai, bet ir visoms Baltijos 
šalims, tad ir visam pasauliui, akivaiz
dūs. Gal kaip tik dėl to jį ir norima 
politiškai sunaikinti. Komunistai taip 
visada mokėjo veikti. Kuriamas mitas, 
kad Lietuvos komunistai yra kitokie, 
jie tautiniai nusiteikę, tad ir patikimi.

Tai tėra tik mitas. Ir Albanijos 
komunistai buvo labai albaniškai 
nusiteikę, apsisaugoję ne tik nuo 
Rusijos, bet ir nuo kaimyninės 
Jugoslavijos. Rumunijos komunistai 
buvo nepriklausomi ir net kariauti 
pasiryžę už Rumunijos "nepriklau
somybę". Kubos komunistai, atėję 
valdžion per populiarią revoliuciją, 
pamynė bet kokius demokratinius 
principus. Sąrašą galima būtų tęsti ir 
tęsti. Vienas bruožas charakteringas 
visiems tiems "tautiniams komunis
tams" būtent tas, kad visur Jie 
sugriovė ekonomiką ir atvedė jų 
valdomus kraštus į negirdėtą skurdą ir 
moralinį nuosmukį. Kodėl dabar, po 
tiek metų brutalios priespaudos, 
lietuviai turėtų tikėti komunistais? 
Kodėl mums grubiai peršama mintis, 
kad Lietuvos komunistai kitokie, kaip 
:visų kitų kraštų? Laikas apie tai 
(pasakyti paprastą tiesą. Pagrindinė 
’komunizmo dogma klaidinga ir vedanti

Nukelta j .2 putt.
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LIETUVOS SPAUDOJE
Voratinklis'. Byla Jūratei

;x. Parlamentinė komisija KGB veiklai tirti tvarko Lietuvoje likusius sovietinio 
. saugumo archyvus ir šį tą publikuoja. Kadangi Juozas Kazickas buvo Jungtinių
Amerikos Valstijų lietuvių veikėjas, sekama buvo ir jo duktė Jūratė. Skaitant 
šią publikaciją "Lietuvos aido" 66 - me numeryje, verta prisiminti, kad Jūratės

* bylą sudaro 266 (!) puslapiai.

Dažnai mes nė neįtariame, ką apie 
mus kas nors žino, kas ir kaip stebi. 
Lietuvos KGB archyvuose yra 266 
puslapių Dt*l (deio predvaritelnogo 
izučeyja - paruošiamojo tyrimo byla) 
byla Nr. 2015 "Ket" pavadinimu. 
Pirmasis KGB skyrius ją užvedė 
1984.11.28. Nutarimą parašė opera
tyvinis įgaliotinis, vyresnysis leite
nantas A. Šimkus. Joje surftiktil 
duomenys apie Jūratę Kazickaft'ę. 
SSSR PGU ja susidomėjo 1968.04.22 
(byla Nr.853). Lietuviškoje byloje 
pirmasis dokumentas yra 1968 metų 
pažyma iš Maskvos, kurioje nurodoma, 
kad Jūratė Kazickaitė 1956 - 1966 
metais dirbo Kenijoje, 1967 metais - 
Pietų Vietname. Jos gyvenimas apra
šytas detaliai, netgi nurodoma, kad ji 
įkopė į 6000 pėdų aukščio Lenano 
kainą, kad buvo sužeista kovų metu 
Khesanyje (Vietname).

Ji atvyko į Lietuvą per Nachodką, 
kur ją sekė agentas "Larsonas". 
"Vilniaus" viešbutyje ji buvo sekama 
penkas dienas, pranešime nurodoma, 
kaip ji važiavo, kur pirko sausainius, 
laikraštį "Tiesą". Apie Jūratės vieš
nagę Lietuvoje, jos susitikimus ir 
įspūdžius 4 puslapių agentūrinį prane
šimą pateikė agentė "Eugenija". 
Aprašymas tikslus ir detalus. Agentė 
"Eugenija" 1971 metais lankėsi JAV 
pas Kazickus, tais metais ji vėl 
pateikė pranešimą apie Jūratę, nurodė 
jos darbo adresą, telefono numerį, 
paminėjo draugus.

Byloje yra sąrašas asmenų, su 
kuriais Jūratė bendrauja Lietuvoje. 
Sąraše nurodyti 8 žmonės, pateikti jų 
adresai ir darbovietės.

1975 m. spalio 2, 10 ir 21 dieną 
"Eugenija" pateikė informaciją apie 

■ Aleksandrą Kazickienę, kuri 1975

LIETUVOS . . . .
Atkelta ii 1 psl.

kraštą į skurdą ir priespaudą. Pagal ją 
žadamos neįgyvendinamos gėrybės, 
geros valios lietuviams tenka šią 
komunistinę dogmą ir Lietuvos komu
nistų pretenzijas kategoriškai atmes
ti.

Spaudai paruošė ju 
Dr. Algis Kabaila . -

Canberra, birželio 8 d. 

metų rugsėjo 20 - spalio J 8 lankėsi 
Lietuvoje, viešėjo pas savo draugę S. 
Jočiuvienę. Informacija įrašyta į 
magnetofono juostą. Viską, ką pasa
kojo Aleksandra ir apie J. Kazicką, ir 
apie J. Kazickaitę, girdėjo "Eugenija" 
ir užrašė. "Eugenija" nurodė adresus 

, žmonių, pas kuriuos lankėsi A, 
Kazickienė (pusbrolio B. Samulio, 
dėdės J. Bimbos, tetos Vizbaraitės, A. 
Lesickienės, I. Šlapelienės), išvykda 
ma A. Kazickienė padėkojo "Eugeni-, 
jai" už pagalbą ir padėkai bei 
draugystei pažadėjo atsiųsti moters 
kalendorių ir knygą, kurią rašo Jūratė, 
o taip pat naują B. Brazdžionio knygą 
su J. Kazicko, kaip mecenato, parašu. 
Agentei "Eugenijai" buvo duota 
užduotis toliau sekti Kazickų šeimą, 
susirašinėti su ja, kviesti atvykti 
Lietuvą.

1977.04.04 1 - mo skyriaus 1 - mo 
poskyrio Lietuvos KGB vyr. leitenan
tas S. Lavanov parašė pažymą, kad 
Jūratė persikėlė į Vašingtoną, pasiūlė 
tolesniam jos sekimui panaudoti 
Vašingtono PGU "užsienio tašką" ir 
ten esantį agentą "Mačiulį".

Byloje yra Jūratės iš Vilniaus rašyto 
laiško vertimas (laiško originalas 
įdėtas į jos tėvo bylą), be to, daug jos 
straipsnių ir nuotraukų iš Kenijos bei 
Vietnamo.

1978 metais Niujorko SSSR KGB 
PGU "taškas" buvo sumanęs pasiųsti 
agentą "Ignotą" (laikraščio kores
pondentą lietuvį) sekti Jūratę SSSR, 
bet K G B PG U 19 skyriaus viršininkas 
generolas - majoras G. Agajanas tam 
prieštaravo, nepritarė ir Niujorko 
rezidentura. Kadangi Jūratė gyveno 
Vašingtone, o "Ignotas" jau kelis 
kartus buvo išvažiavęs į kitus JAV 
miestus (1976 2, o 1977 - 3 kartus), 
o tokių kelionių metu tarybiniai 
žurnaiistai yra sekami, todėl kontak
tuoti nepatartina. Siūloma kviestis 
Jūratę į Lietuvą. Kadangi "Mačiulis" 
išvyksta, reikia parengti kitą opera
tyvinį darbuotoją. Informaciją apie 
Jūratę pateikė užsienio agentas 
."Šarūnas", kuris buvo Lietuvoje .1973 
metų vasarą, ir užsienio agentas 
"Vilnelė", kuris buvo Vilniuje 1978.- 
12.21 - 1979.01.08.

Agentei "Neli" 1979 m. vykusiai į 
JAV kaip Lietuvos kamerinio orkestro 
orkestrantei buvo duota užduotis: 
sužinoti Jūratės nuostatas, įgyti 

palankumą, pakviesti ją į Lietuvą. 
Tačiau jos nesusitiko ir užduotis 
nebuvo atlikta.

1978 m. J. Kazicką aplankė 
patikimas asmuo "S.G.V.".

1979 metų gruodžio 10 dieną 
agentui "Ivanauskui", vykstančiam į 
mokslinę stažuotę JAV. duotas nuro
dymas per savo giminaitę Z. Matulio
nienę, artimą A. Kazickienei, bandyti 
užmegzti ryšį su šia šeima.

"Eugenija" (Nr. 954) 1978.10.18 
parašė agentūrinį pranešimą, kad 
Jūratė palaiko glaudžius ryšius su 
Baltaisiais rūmais, yra šokusi su 
prezidentu. 1982 m. aprašomos Jūra
tės vestuvės, apibūdinamas jos vyras. 
1982 m. "Eugenija" susirgo. Sumanyta

"Lietuvos aido"
Lietuvos parlamėht'ė'' šiuo metu 

kairysis sparnas sudaro jdaugumą. Po 
referendumo, kurio rezultatai nebuvo 
pakankami prezidento institucijos 
atkūrimui, kairysis sparnas tuoj ėmėsi 
darbo. Kaip jau buvo galima numatyti 
iš ankstyvesnių pasisakymų, pirmuoju 
žingsniu atleistas dienraščio "Lietu
vos aidas" vyr. redaktorius Saulius 
Stoma. (Kiti trys didieji Lietuvos 
dienraščiai, "Lietuvos rytas", "Tie
sa", "Respublika", pritaria kairiajam 
sparnui.).

Po tokio nutarimo parlamente, 
"Lietuvos aido" žurnalistai tuoj pat 
išspaudino sekančio turinio pareiški
mą:

Vakar Aukščiausiosios Tarybos 
prokomunistinė dauguma priėmė pro
tokolinį nutarimą, įpareigojantį Aukš
čiausiąją Tarybą atleisti "Lietuvos 
aido" vyr. redaktorių Saulių Stomą, 
kuris šiuo metu išvykęs. Redaktorius 
verčiamas be svarstymo, net neiš
klausius jo ataskaitos. Šią akciją 
vertiname kaip dalį vykstančio vals
tybės perversmo.

Grubiomis administracinėmis prie
monėmis pasikėsinta į žodžio laisvą, 
naikinami pirmieji pliuralistinės de
mokratinės visuomenės daigai. Vos 
dveji metai, kaip atgimė "Lietuvos 
aidas", bet per tą laiką jo tiražas- 
išaugo iki 111 tūkstančių, dienraštis

I GRAIKIJĄ SU LIETUVIŠKOMIS DEŠROMIS J
Balandžio 13 d. 9 vai. lėktuvas iš 

Vilniaus į Salonikus išskrido truputį 
palengvėjęs. Muitinės kontrolieriai 
patikrino keleivių bagažą. Kai kurie 
turistai vežėsi net po šešis lagaminus.

Važiuojantys į užsienį gali vežti 1 
tūks. rb vertės prekių. Jeigu daugiau 
veža, turi mokėti 500 proc. brangiau, 
negu kainuoja pats daiktas;

Muitininkai balandžio 13 d. iš 
Salonikų reiso keleivių surinko 360- 
490rb, 70 svarų sterlingų, 50 Vokieti
jos markių, 1340 JAV dolerių... 
Surašyti administracinės teisės pažei
dimo protokolai. Konfiskuotos prekės 
saugomos muitinės sandelyje. Jų vertė 
250 tukst rb.

į Graikiją Lietuvos turistai veža 
daugiausia maistą: dešras, surius, 
konservus. Pasirodo apsimoka net 
didelį muitą sumokėti. Graikijoje 
maistą parduoda už valiutą, iš ten 
atveža pigios avalynės, siuvinių. Pas 
mus tie gražus skudurėliai įvertinami 
tūkstančiais. Kadangi atsiranda pir
kėjų, tai skrajūnai be didelio širdies 
skausmo sumoka 50 - 60 tukst. rb 
muito mokestį ir vaikšto sau po 
saulėtąją Graikiją su dideliais dide
liais lagaminais, siūlydami pirkti 
lietuvišką dešrą, sūri... z<jnė š[uUenė

"Lietuvos aidas" nr> 73. 

siųsti* laišką ir nedidelę vestuvinę 
dovaną, kurią turėtų nuvežti iš- 
Lietuvos operatyvinis darbuotojas.

1986.10.02 nuo 11 iki 24 vai. buvo 
sekamas J. Kazickas, apsigyvenęs 
"Lietuvos" viešbutyje. Rašoma, kad 
jis buvo apsirengęs pilkai žaliu švarku, 
velvetinėmis su žaliu atspalviu kelnė
mis, juodais bateliais.

Paskutinis bylos puslapis - "Drau
go" laikraščio kopija, joje informuoja
ma, kad Jūratė Kazickaitė įsteigė 
filmų bendrovę. Jūratė Kazickaitė 
jaunatviško, energingo darbo sukūryje 
netgi neįtarė, kokios pinklės ir. 
debesys telkėsi virš jos galvos.

Algirdas Endriukaitis
("Lietuvos aidas", Nr.66)

redakcijos pareiškimas
tapo vienu didžiųjų Lietuvos laikraš
čių, iš tikrųjų tapo 50 metų tylėjusios 
Lietuvos laikraščiu.

Todėl neatsitiktinai .vienintelis ne 
komunistų įsteigtas masinio tiražo 
dienraštis yra krislas akyje kairie
siems. "Lietuvos aidą" mėginama 
sunaikinti dabar, kai spręsis Rusijos 
kariuomenės išvedimo klausimas, kai 
svarstoma nauja Konstitucija, kai 
stengiamasi išvengti Seimo ir prezi
dento rinkimų. Vėl mažų mažiausiai 
40 procentų piliečių praras savo 
laikraštį. Paminta ne tik musų, 
žurnalistų, kūrybinė laisvė, bet ir 
didelės Lietuvos žmonių dalies teisė 
pasirinkti, kokį laikraštį skaityti.

Primename, kad "Lietuvos aidui", 
nors ir turinčiam "valstybės laikraš
čio" titulą, šiais metais nebuvo 
suteikta jokių dotacijų. Atvirkščiai, 
mums buvo neleista privatizuotis bent 
tokiomis sąlygomis kaip komunistu 
spaudai.

Su redaktoriumi Saulium Stoma, 
kuris atgimusiam "Lietuvos aidui" 
vadovauja nuo pirmojo numerio, 
ištvėrėme visus pastarųjų metų 
bandymus, atlikome savo pareigą 
Lietuvai kiek leido mūsų išgalės. 
Mūsų niekas neprivers eiti prieš savo • ■ / 
sąžinę ir tarnauti kokiamnors komų- . 
rūstų statytiniui.

Po šiuo pareiškimu pasirašė t 
64 "Lietuvos aido" 

žurnalistai

Rubliais gausime^tik 40 
procentų atlyginimo

Lietuvos bankas informavo, kacį nuo 
gegužės 21 visos Lietuvoje veikjan , 
čios bankų įstaigos jpareigotos visU; 
nuosavybės formų įmonėms, įstaigoms 
ir organizacijoms iš kasos išduoti 3992 
metų pavyzdžio talonais ne mažiau 
kaip 60 procėntų darbo užmokesčio, 
pensijų, stipendijų, pašalpų' bei kitų 
išmokų.

Švedų specialistai - 
Ignalinos AE

i. 
Ignalinos atominėje elektrinėje dirba 
Švedijos atominės energijos saugumo 
inspektoriato specialistų grupė. Va
kar Vilniuje su energetikos ministeri
jos darbuotojais ji svarstė konkrečios 
pagalbos Ignalinos elektrinės saugu
mui užtikrinti klausimas.

Eltos ir
"Lietuvos ryto" inf.

Prašom nepamiršti 
užsimokėti

„Mūsų Pastogės66 
prenumeratą.
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trumpai II bendruomenės bariu baruose
IŠ VISUR i -PASIŽYMĖJĘ LIETUVIAI

Serbų milicija užpuolė Jungtinių* Kaip praneša Australijos spauda, 
Tautų Organizacijos vilkstinę, gabe- J karalienės Elžbietos II gimtadienio 
nančią maistą vaikams apsuptame | proga’ biržeiio 8 
Dobrmjes mieste. Vienas vairuotojas 
nukautas, kitas sužeistas.

Serbų milicija užpuolė Jungtinių

, birželio 8 d., tarp kitų 
J pasižymėjusių Australijos piliečių 
| apdovanoti ir du lietuviai: adelaidiškis 
I visuomenininkas Vladas Statnickas 
J apdovanotas "Medal of Order in the 
| General Division (0 AM)" ir sydnėjiš- 

______________ „o j kis Australijos karo laivyno karininkas 
nės įgula, sunkiuosius gidkius t^ėjLi ' Algirdas Petras Bičiūnas apdovanotas 
palikti kareivinėse. I "Conspicious Service Medal (CSM)".

Sveikiname apdovanotuosius!
B. Ž. , A. P. Bičiūnas.

SYDNĖJAUS PADANGĖJE
Žymioji Australijos lietuvių vlsuomenininkė, Australijos lietuvių 

bendruomenės garbės narė Ona Baužienė, BEM, šiuo metu gyvena Adelaidėje. 
Prieš Velykas ji, dukros ir giminių tarpe, kurį laiką viešėjo Sydnėjuje.

Sydnėjuje gerbiama mūsų laikraščio bendradarbė Ona Baužienė pragyveno 
kone visą savo gyvenimą. Vienas iš jos didžiųjų darbų musų mieste buvo 
Engadinės Sodybos įkūrimas. Spausdiname fragmentus iš ponios Onos

Jungtinių Tautų Organizacijai tarpi
ninkaujant, iš Bosnijos sostinės Sara- % 
jevo evakuota Jugoslavijos karinome- |

0. Baužiene, BEM.

Serbų milicija apsupusi Sarajevą, po | 
evakuacijos vėl tęsė miesto- apšaudy-; * 
mą sunkiąja tankų ir artilerijos | 
ugnimi. Padaryta daug nuostolių j i 
civiliams miesto gyventojams, kuriems' ’ 
jau ir taip trūksta maisto ir mediką- | 
mentų. * j

Visos Maastrichto sutartį pasira- * 
šiušios Europos Bendrijos valstybės J 
turi ją ratifikuoti gyventojų atsi- | 
klausimu. Pirmieji birželio 2 dieną » 
referendumą pravedė danai. Referen- j Haužienės viešnagės Sydnėjuje įspūdžių 
dūme jie atmetė Europos Bendrijos 
suartėjimo sutartį. Kilo pavojus, kad 
Danija gali iškristi iš Europos Bendri
jos narių. Birželio 18 dieną sekanti 
referendumą pravesti ruošiasi Airija.

Oslo mieste susirinkę šešiolikos 
NATO valstybių atstovai nutarė 
praplėsti organizacijos uždavinius. 
Dabar NATO ne tik gins savo narius, 
bet ir prisidės prie taikos palaikymo 
misijų, jei jų prašys Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo konferencija, 11 
kuriai priklauso 52 valstybės.

NATO atmetė pasiūlymus nusiųsti ’ 
savo pajėgas kovų Jugoslavijoje | 
sustabdymui. ♦ *

Buvusi Didžiosios Britanijos minis- J 
trė pirmininkė M. Thatcher balandžio | 
mėnesį pasitraukė iš parlamento. ' 
Buvusi premjerė iki gyvos gaivos J 
pakelta į baroneses ir lordų rūmų j 
nares. Jos titulas paveldimas nebus. '

* s
1987 metais Fidži valstybėje pra- | 

vedęs porą perversmų, dabar lega- J 
iiai ministru pirmininku paskirtas J 
generolas majoras Sitiveni Rambuka. | 
Jį šiame poste, išsiderėjusi įvairių J 
lengvatų, parėmė ir opozicinė darbo J 
partija. *

Lenkijos prezidentui Lech Valensai 
pageidaujant, Lenkijos parlamentas iš 
einamų pareigų atleido ministrą 
pirmininką Jan Olševskį. Naujuoju 
ministru pirmininku išrinktas 32 metų * 
amžiaus, ūkininkų partijos lyderis I 
Waldemar "Pawlak.. i

Po Čekoslovakijos parlamento rin- | 
kimų kilo grėsmė šiai valstybei skilti į J 
dvi dalis. Čekijoje didele balsų I 
persvara laimėjo dešinieji reformų | 
šalininkai, vadovaujami Vaclovo ' 
Klauso; Slovakijoje daugumą balsų I 
surinko separatistai, greitų reformų i | 
priešininkai su Lyderiu Vladimiru1? 
Meciar priešakyje. V. Meciar agituoja I 
ir prieš prezidento Vadavo Havelo | 
perrinkimą sekančio mėnesio baisavi- ’ 
muose. * |

Birželio 4 dieną Rusijos prezidentas J 
B. Jelcinas pareiškė, kad Rusija J 
nusprendė įvesti pasienio sargybas ir | 
pravesti formalias valstybines sienas J 
su Ukraina, Azerbaidžanu, Lietuva, ’ 
Latvija ir Estija. Numatytas muitinių | 
įvedimas Gruzijos pasienyje.

* *
Severomo'rsko laivyno bazėje gegu- | 

žės 29 dieną rusų povandeniniame J 
laive, varomame atominiu kuru, įvyko ’ 
sprogimas. Sprogimo metu žuvo laivo | 
kapitonas, penki įgulos nariai sužeisti. J

Praėjo kiek laiko, kai eilinį kartą 
viešėjau Sydnėjuje ir Orange, tačiau 
vis nepalieka noras pasidalinti ten 
patirtais maloniais įspūdžiais ir pri
siminimais.

Kaip tik prieš pačias Velykas 
atvykau į Sydnėjų. Taigi spėjau 
dalyvauti šv. Velykų pamaldose St. 
Joachims bažnyčioje. Viskas atrodė 
po senovei. Sutikau daug prietelių, 
daugelį metų pažįstami sveikinomės ir 
visi jie man atrodė tokie mieli ir 
artimi.

Velykų šventes su didžiuliu 
džiaugsmu praleidau kartu su dukrele 
ir jos šeima.

Gegužės 17 - ąją Sydnėjaus lietuvių 
Į • namuose vyko Socialinės globos mote

rų draugijos surengta popietė. Puoš
nioje viršutinė je lietuvių namų salėje, 
prie skoningai paruoštų stalų susėdo 
gana gausus būrys tautiečių. Popietę 
atidarė šios draugijos pirmininkė T. 
Vingilienė. Ji nuoširdžiai pasveikino 
visus susirinkusius ir tos dienos 
paskaitai pakvietė prelegentę, vi
siems gerai žinomą visuomenininkę E. 
Jonaitienę. E. Jonaitienės paskaita 
tikrai buvo nepaprastai įdomi, ji' 
dalijosi mokytojos prisiminimais iš 
1940 metais įvykusio mokytojų suva
žiavimo, rusams jau okupavus Lietu
vą. Prelegentės prisiminimai nuvedė 
mus visus anų laikų keliais - jaudino 
širdis, grąžino į tas vietas, kurias taip 
gerai mename.

Paskaitai pasibaigus, B. Žalys 
paskaitė savo kūrybos poemą apie 
savo tėvą ir eilėraštį. B. Žalio poeziją 
klausytojai priėmė labai šiltai.

Po to, Moterų draugijos narių 
vaišinami kavute ir pyragais, visi 
maloniai besišnekučiuodami dalijosi 
naujienomis, įsūdžiais. Nė nepastebė
jo visi, kaip greit prabėgo laikas ir 
atėjo metas skirstytis. 0 skirstėsi visi 
patenkinti maloniai praleista popiete, 

i pilni dėkingumo Moterų draugijos

moterims, surengusioms šį puikų 
pabendravimą, taip vieningai ir nuo
širdžiai attikusioms apsiimtą darbą.

. Gegužės 20 dieną, kartu su Moterų 
draugijos valdybos narėmis J. Traškie- 
ne ir M. Bukevičiene, nuvykome 
aplankyti lietuvių Sodybos. Kaip buvo 
malonu! Sodyba graži, kaip rojus! 
Žydi kamelijos, viskas aplink žaliuoja. 
Aplankiau ir Sodybos gyventojus jų 
butuose. Kokie jie visi malonus! Kai 
kurie jų nors ir serga, vis tiek linksmai 
mus sutiko. Teko sužinoti, kad jų 
tarpe yra sergančių ir randasi slaugos 
namuose, o jais daugiausiai rūpinasi 
dr. L. Petrauskas. Visų amžius 
sparčiai bėga, bet kaip vis dėlto gera 
gyvenimo saulėlydį praleisti savųjų 
tarpe. Viską apžiūrėjus, seklyčioje 
mūsų laukė jau paruoštos vaišės. 
Stalas, kaip visada, be galo gražiai 
paruoštas, pasirodo mūsų šeimininkės 
vis dar savo darbą puikiai išmano. 
Draugijos pirmininkei T. Vingilienei 
pasveikinus, ta pačia proga buvo 
aptartos ir kai kurios Sodybos 
problemos ir, kaip paprastai, išsiaiš
kintos čia pat, su geru noru. Savo 
kalboje sodybiečius raginau, kad 
aprašytų Sodybą, ypač apie įžymius 
svečius, ją lankančius, ir apie kuriuos 
tiek mažai girdima. Gyventojai man 
pažadėjo tai padaryti, lauksime!

Maloniai praleista diena artėjo į 
vakarą. Atėjo laikas išvykti. Sodybie- 
čiai mus gražiai ir nuoširdžiai išleido. 
Ačiū jums visiems, mieliems sodybie- 
čiams ir šeimininkėms, pas jus tikrai 
buvo labai gera, 
draugijos valdybai, 
aplankyti lietuvių 
kad kuriam laikui 
didžiausiu malonumu galėsiu visus jus 
aplankyti. Man buvo suteiktas didžiu
lis džiaugsmas, pamačius, kad pas jus 
taip gražu.

Kelias savaites viešėjau ir Orange, 
kur gražiai įsikūrusi gyvena mano 
dukra Irena, o netoliese ir anūkė su 
šeima. Orange gražus miestas, man jis 
daug kuo primena Adelaidę, ypatingai 
gatvės, nusodintos medžiais. 0 kai vėl 
grįžau Sydnėjun, teko dar ir su 
senomis bičiulėmis susitikti E. Blio- 
kienės 86 - ojo gimtadienio subuvime.

Bet, deja, viskas gyvenime vieną 
kartą baigiasi, baigėsi ir mano graži 
viešnagė. Grįžau atgal Adelaidėn, kur 
mano šeima jau laukė ir viskas vėl eina 
sena vaga, lyg nieko nebuvo. Teliko 
tik mieli prisiminimai. Kokia aš 
laiminga!

Ona Baužienė, BEM

Ačiū ir Moterų 
suteikusiai progą 
Sodybą. Tikiuosi, 
prabėgus, vėl su

JAUNAS LIETUVIS 
SPECIALISTAS

Išlipęs Kogarah stotelėje ir eidamas 
pagrindine gatvele, pastebėjau di
džiulį užrašą: "Dental clinic, Andrew 
Mailiųnas, Dental Prothesist - Tech
nician". Smalsumo vedamas, ėmiau ir 
užėjau į šią kliniką. Joje radau Algį 
Meiliūną, savo laiku buvusį aktyvų 
krepšininką ir tautinių šokių šokėją. 
Užkalbinu angliškai, o Algis atsako 
lietuviškai: "Su lietuviais aš kalbu 
lietuviškai, tuo pasirūpino mano 
tėvai". Paklaustas, kaip seniai šioje 
srityje dirba, Algis atsakė; kad jau nuo 
1974 metų. Klausiu, kodėl ant iškabos 
parašyta "Andrew", jaunasis lietuvis 
atsako, kad tikrasis jo vardas Algis, 
tačiau tik klientų patogumui vardą 
pakeitė.

Kai paklausiau, kas jį paskatino 
pasirinkti būtent šią profesiją, Algis 
atsakė, jog tais laikais, kai jis baigė 
gimnaziją, neturėjo supratimo ką 
toliau norėtų daryti. Draugas reko
mendavo darbą pas dantų techniką 
ingleburne. Darbas patiko ir pradėjo 
studijuoti kaip tik šią specialybę

A. Meiliūnas darbo metu.

Sydnėjaus Technikos koledže. 1979 
metais įgijo dantų techniko diplomą?^A 
1985 metais dar ir aukštąjį dantų 
‘protezisto diplomą. 1990 metais Al
gis baigė ir specialius Adjustable 
Articulators kursus.

Taigi savo klinikoje Algis atlieka 
visus dantų gydymo ir protezavimo 
darbus, išskyrus dantų traukimą ir 
plombavimą. Paklausus ar turi Algis 
pacientų tarpe lietuvių, atsakė, kad 
turįs, tik galėtų būti ir daugiau. Jam 
atrodo, kad galbūt dauguma tautiečių 
paprasčiausiai nežino apie jo kliniką. 
Jis mielai patarnautų visiems, kas 
ateis. Turi leidimus karo veteranų ir 
pensininkų aptarnavimui. Algis mano, 
kad galėtų visada padėti ne tik 
vietiniams tautiečiams, bet ir atvyku
sioms svečiams iš Lietuvos, vyresnei 
tautiečių kartai, kuriai, gal lengviau 
butų susikalbėti lietuviškai.

Algio Meiliūno klinika randasi Suite 
2/45 Railway Parade, Kogarah, tel. 
587 4964.

Maloniam pokalbiui pasibaigus, Al
gis apžiurėjo ir mano dantis, patarė, 
ką reikia daryti, kaip saugoti juos. 
Palinkėjęs Algiui sėkmės, palikau jo 
kliniką galvodamas, jog jo kliniką 
atras bei pasinaudos dantisto paslau
gomis ir kiti Sydnėjaus lietuviai.

A. Kramilius
Nukelta į 7 psl.
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VIEŠNAGE LAISVOJ LIETUVOJ
Genovaitė Kazokienė

Lietuvos gamtovaizdis atrodo labai 
gražiai, tvarkingai, kas ypač akivaiz
du išvažiavus iš Lenkijos. Buvo 
ankstyvas balandis, medžiai dar 
styrojo belapiai ir nors dažnai 
pasnigdavo, sniegas neišsilaikydavo 
ant žemės. Todėl pro atvirus medžius 
daug geriau matėsi sodybų pastatai ir 
įdirbti laukai. Pavienių sodybų mažai, 
daugiausiai matosi mūrinių namukų 
grupės, kolūkiai, kurie mano akiai 
atrodė kaip maži miesteliai. Nors 
namai pastatyti dažniausiai pagal 
vieną modelį, matosi pastangos juos 
apžiūrėti, apsodinant medeliais ir 
gėlių darželiais. Beveik kiekvieno 
miestelio ar kolūkio gale pristatyta 
įspūdingai atrodančių privačių dvi
aukščių, o kartais ir triaukščių 
"pilaičių", panašių į itališkas vilas. 
Jos architektūriškai apipavidalintos ir 
dažniausiai priklauso sandėlio vedė
jams, statybos prižiūrėtojams arba 
tokiems, kurie kada nors prie ko nors 
galėjo prieiti. Musų gyvenamieji 
namai Australijoje, palyginus su tomis 
pilaitėmis, atrodytų kaip bakūžės.

Visame pasaulyje vietovių nuoro
dos užrašytos ant didelių lentų. Bet 
Lietuvoje labai dažnai jos yra 
skulptūros, kur meniškai išpjaustinėti 
miestų, miestelių ar kaimų vardai. Be 
to, pakelės išpuoštos stogastulpiais, 
kryžiais, koplytėlėm ir Rūpintojėliais. 
Nors kryžių ir Rūpintojėlių apstu ir 
Lenkijoje, bet Lietuvoje jie puošnesni, 
išdabinti saulės ir žvaigždžių spindu
liais bei mėnuliais, ir beveik visada 
mediniai, gi Lenkijoje daugiausiai 
naudoja cementą ir geležį, puošia 
plastikinėmis gėlėmis ir plastikiniais 
kaspinais.

Šaltame balandyje retai matėsi 
laukuose dirbančių žmonių. Su kuriais 
teko kalbėtis, tie buvo apkartę ir 
nusiminę dėl žemės reformos. Vienas 
kaimietis taip pasakė: "Skaudi buvo 
nacionalizacija, bet dar skaudesnė 
privatizacija. Man priklauso tėvo 
žemė, bet jos atgauti negaliu, nes ant 
tos žemės per tą 50 metų kiti 
pasistatė namus. Tai.kieno ta žemė?" 
Kiti ūkininkai atgavo žemę, nusipirko 
gyvulius, tik nebeturėdami pakanka
mai pašaro juos išskerdė. Šiais metais 
mėsos pakanka, bet kas bus sekan
čiais? Yra ir neužsėtų laukų, nes visa 
"technika”, kaip čia vadina žemės 
padargus, supirkta vietinių mafijozų. 
Taigi, šitas pereinamasis laikotarpis iš 
tikrųjų ūkininkams yra labai sunkus.

Lietuvoje rūpinamasi gamtos ir 
aplinkos apsauga, pav. į Nidos ruožą, 
esantį tarp Baltijos juros ir Kuršių 
marių, negalima įvažiuoti be leidimo 
ir nemažo mokesčio. Miestelyje ir 
kopų pakrantėse leidžiama vaikščioti 
tik pėstiem. Betgi didžiausią įspūdį 
man padarė ne jūra, ne marios, net ir 
ne germaniško stiliaus rūpestingai 
prižiūrėti žvejų pastatai, bet Nidos 
kapinaitės. Jose prie daugumos kapų 
yra pastatyti ne kryžiai, bet vėžliai, 
senojo Prūsų tikėjimo simboliai, kurie 
reiškia sielos reinkarnaciją, gyvybės 
nemarumą, pomirtinį gyvenimą. Pada
riau nuotraukų, bet šaltą, apsiniauku
sią dieną nuotraukos išėjo labai 
tamsios ir spaudai netinkamos. Tikrai 
nuostabu, kaip lietuviai prisirišę prie 
savo senų tradicijų - ką rodo virš 600 
metų išlikę simboliai, nepaisant per
sekiojimų ’ir bausmių.

Panašų jausmą išsivežiau ir iš 
Kryžių kalno. Jis iš tikrųjų yra 
nenusakomas. Kiek tų kryžių, didelių 
ir mažų, niekas dar nėra suskaičiavęs, 
bet spėjama, kad siekia milijoną 
Didieji kryžiai sustatyti taip tankiai, 
"Mūšų Pastogė" Nr.24 1992.6.15 

kad praeiti galima tik vienu takeliu. 
Mažieji kryželiai paprasčiausiai su
mesti į krūvas. Ore švelniai skambėjo 
muzika, sukelta vėjuje besisiūbuojan- 
čių tūkstančių rožančių, kryželių ir 
medalikėlių, sukabintų ant didžiųjų 
kryžių. Užlipus ant kalnelio nustebau 
matydama dar ir antrą kalvą, taip pat 
tankiai pristatytą kryžių kryželių. 
Užrašai beveik vienodi: "Pasigailėk 
mūsų", Gelbėk mus”, "Apsaugok 
mus". Toks kryžių kalnas yra vienin-

Tokios pilaitės puošia Lietuvą. Nuotrauka G. Kazokienės

telis pasaulyje ir, sprendžiant iš Prūsų 
paminklų patirties, šie krikščioniški 
simboliai dar ilgai turėtų išsilaikyti.

Nuo seno svajojau pamatyti legen
domis apipintus Lietuvos kalnus, 
piliakalnius ir pilis. Nors jie dabar man 
atrodė tik kalvos, bet padarė didelį 
įspūdį, ypač Rambynas su savo aukuru 
ir akmenų paminklais. Vaizdas nuo 
Rambyno kalno yra vertas bet kokio 
kelionės vargo. O taip pat ir Dionizo 
Poškos baubliai, kurie dabar yra 
apsaugoti stiklinių gaubtų. Prižiūrė
toja, kuri galėjo cituoti ilgas ištraukas 
iš Poškos raštų, matydama mano 
susižavėjimą, pakvietė mane į patį 
baublį, idant "gedėčiau pajusti žemai
tišką sielą". Mane jaudino, kad ta 
žemaitė, savo ir savo šeimos užsispy
rimu saugojo ir globojo baublius daug 
metų, be jokio atlyginimo kol, galų 
gale, valdžia atsiuntė pagalbą.

Nuostabus yra Punios piliakalnis. 
Vaikai, papėdėje berenką pražydusias 
žibuokles, choru papasakojo kuni
gaikščio Margirio istoriją, ir juose 
jautėsi pasididžiavimas: geriau žūti 
negu būti vergu. Bet nors ir kaip 
ciniškai butum nusiteikęs, manau, kad 
net ir tada negali nepajusti tos 
didvyriškos nuotaikos, kurią, matyt, 
saugojo pats piliakalnis. Nors dabar jis 
nei aukštas, nei didelis, ir maža tai 
turėjo būti pilaitė, bet vis dėlto, 
piliakalnis yra persunktas herojiška 
dvasia. Ar tą nuotaiką sukelia 
susideginę didvyriai, ar žinomos 
legendos, ar ypatinga piliakalnio vieta 
kur, žemai po kojom vingiuoja Nemu
nas, nežinau. Bet Punios piliakalnį 
reikia pamatyti ir pajusti dalelę 
Lietuvos praeities. Būnant ant Punios 
piliakalnio, man prisiminė vienas 
epizodas iš musų kelionių Australijo
je. Atostogaudami Hawkes Nest pajū
ryje, mes privažiavome vieškelį, 
vedantį į Mango Grove ir netrukus 
pamatėm plačią smėlio daubą. Staiga 
visi pajutom didžiulį nejaukumą, 
vaikai ėmė šaukti, kad reikia atgal 
važiuoti ir man pačiai kažkodėl 
šiurpas ėjo per nugarą. Apsisukom ir 
"kuo skubiausiai grįžom, ir dar ilgai 
minėjom tą gąsdinantį jausmą. Po 
kelerių metų archeologai Mango 
Grove dauboj atrado aborigenų kapi
nyną. Ir tada tikrai stebėjausi. Matyt, 
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kad kažkas ten yra palikę, lygiai kaip 
ir ant Punios kalno, nors čia išlikusi 
nuotaika, priešingai negu Mango 
Grove, yra pakili, didinga.

Iš visų matytų pilių įdomiausia vis 
dėlto, atrodė Trakų pilis, gal dėl to, 
;kad viena pilies dalis yra atrestauruo- 
ta. Bet Panemunės pilies griuvėsiai 
’irgi įspūdingi. Pilies kieme vartaliojasi 
išmėtytos naujos ir senos plytos, 
pastarosios paimtos iš griaunamų 
pilies sienų. Prieš trejetą metų toje 
pilyje Valstybinis dailės institutas 
norėjo įsitaisyti poilsio namus. Buvo 

numatę pristatyti anksčiau nebuvusį 
trečią aukštą, rūsyje įrengti sauną ir 
pirtį, erdvę suskirstant į vasarotojams 
tinkamus kambarėlius. Tik laiku 
susigriebęs Sąjūdžio seimas išgelbėjo 
senuosius griuvėsius restauracijai, bet 
ne poilsiautojams.

Bendras Lietuvos vaizdas atrodo 
kultūringai, daug geriau nei Lenkijos 
ar ... Prūsijos.

UŽĖJO NORAS DIRBTI, 
PAMIEGOSIU, GAL PRAEIS

Prūsija mane viliojo dėl Tolminkie
mio - Donelaičio gyvenvietės ir dėl 
Karaliaučiaus, kurio auklėtiniais buvo 
ir pats Donelaitis ir Mažvydas, 
Kulvietis, Rapolionis, Rėza ir busimas 
vyskupas Giedraitis ir daug kitų. Iš 
Prūsijos sklido į Lietuvą ir tautinio 
atgimimo bangos, iš ten ne tik pirmoji 
lietuviška knyga, bet ir pirmieji 
lietuviški laikraščiai. Įvažiavus į 
Prūsiją jautiesi tarytum užburtame 
krašte, kur visi užkeikti tinginiavimui 
ir veltėdžiavimui. Didžiuliai laukų 
plotai neapdirbti, apžėlę aukštomis 
piktžolėmis. Keliai netaisyti, duobėti, 
su telkšančiom balom. Dažnai me
džiai, kurie kažkada puošė vieškelius, 
turi kamiene išpjautus kryželius, ar 
plastikinę gėlę - tai ženklai žuvusių 
vairuotojų, kuriems girtiems kelias 
per siauras. Besiartinant prie Kara
liaučiaus, dvokas sklinda iš tolo, nes 
krūvos šiukšlių pūna gatvėse, lygiai 
kaip kaimuose. 'Gatvės irgi duobėtos, 
trūksta gatvių užrašų. Senasis vokiš
kas Karaliaučius išbombarduotas, te
likę vien keli germaniški taškai. 
Vienas iš jų - didžiosios katedros 
griuvėsiai. Ten palaidotas Emanuelis 
Kantas, kas atžymėta memorialine 
lenta prie apgriautos katedros sienos. 
Miestas atkurtas sovietiškai ir suside
da iš vienodų daugiaaukščių, daugia
bučių kubų. Nuo langų ir balkonų 
kabo džiovinami baltiniai. Namai, nors 
statyti po karo, apsilupinėję, dažai 
nubyrėję, sienos nešvarios. Visas 
didmiestis atrodo kaip išsimėtęs 
cirkas, dvokiantis šiukšlėmis, po kurių 
krūvas knisasi vaikai ir šunys. Nieko 
neliko iš tvarkingo, kultūringo Kara
liaučiaus. Ir prisiminė man rusiškas 

"posakis: "Užėjo noras dirbti, pamie
gosiu, gal praeis". Atrodo, kad dar 
ilgai jie miegos.

Grįžtant į Tolminkiemį, Donelaičio 
namas ir bažnyčia stebėtinai gražiai 
išlaikyti ir prižiūrėti, žinoma, dau
giausia savanoriškų Didžiosios Lietu
vos entuziastų dėka. Jie čia atvažiuo
ja būriais kiemo ir šventoriaus 
aptvarkymui. Kaip ir kitų liuteroniškų 
bažnyčių vidus, taip ir čia, papuošimai 
labai saikingi. Bažnyčios viduje, 
pakraščiuose ir antro aukšto balko
nuose įrengtos kultūrinės parodėlės, 
viskas, aišku, lietuvių kalba. Bet vis 
dėlto, yra stebėtina, kad sovietai ne 
tik toleruoja tokią situaciją, bet net 
išlaiko bažnyčios ir klebonijos budė
tojus ir prižiūrėtojus.

LIETUVOS MIESTAI

Miestai yra švarus ir tvarkingi, 
šiukšlės išvežiojamos kiekvieną dieną. 
Gatvės papuoštos medžiais, aikštės ir 
parkai - gėlėmis ir suoleliais. Vilniuje 
parlamentas yra dar su barikadom ir 
praėjimas pro barikadas labai siauras. 
Ant barikadų sienų dar tebėra išlikę 
parašyti šūkiai. Rusų kariuomenė 
suslapstyta, gatvėse nesimato. Tik 
Kaune pirmą ir vienintelį kartą 
pamačiau kelis ruselius. Jie vaikščiojo 
ausis suglaudę, aiškiai stengėsi nesi
painioti po kojom ir atrodė visai 
nupėpę. Tačiau tie patys kareivėliai, 
gavę komandą, gali virsti žvėrimis. 
Žmonės, pažįstami ir nepažįstami, dar 
dabar verkia, kai prisimena sausio 13 
- tąją. Gal jausmingiausiai tuos 
įvykius man papasakojo viena krautu
vės pardavėja Kaune. Pro ašaras 
istorijos baigti negalėjo, ją užbaigė jos 
|bendradarbė. Nė viena iš jų nespėjo 
nuvažiuoti į Vilnių, bet kai atėjo 
(reikalas, abi dalyvavo Kauno televizi
jos stoties gynyboje. O nuotaika, sako, 
buvo kaip paskutinėj pasaulio dienoj: 
iš viršaus griaudė malūnsparniai, 
gatvėse ūžė rusų tankai, visų fabrikų 
sirenos kaukė ir visų bažnyčių varpai 
skambino. Pardavėja sakė:

Tada nebuvo baisu mirti, visai 
nebaisu! Žmonės veržėsi ginti ir visus'

dvėgalio ūkio užrašo.
buvo apėmęs masiškas, nesuvaldomas 
noras aukotis.

Taip man pasakojo nepažįstamos 
moterys.
- O dabar, - sako, - bijočiau ir 

pirštą prikišti prie karšto pečiaus.
Anksčiau žmonės buvo santūrūs, 

negalima būdavo išgauti jų nuomonės, 
o dabar - visi burnas ątidarė. 
Daugiausia kalbama apie politiką ir... 
rublius. Politikoje, kaip visi gerai žino, 
susiskaldymui nėra galo, taip pat ir 
šantažui, vienam kitą kaltinant būtais 
ir nebūtais dalykais. Bet ir Bažnyčia 
suskilo į konservatorius ir progresy
viuosius. Pirmus remia kaimo žmonės, 
antruosius miestas ir inteligentija. O

Nukelta į 5 pal.
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VIEŠNAGĖ
Atkelta iš 4 psl.
apie rublius visi vienodai aimanuoja. 
Nors rubliai turi labai menkutę 
perkamą galią, bet kai jų nėr - visai 

'blogai. Valstybės iždas dažnai buna 
tuščias ir valstybės tarnautojai, 
mokytojai ir kiti kartais negauna 
atlyginimo tris mėnesius. Pensinin
kams, neturintiems santaupų, labai 
blogai. Sutikau vieną aukštosios 
mokyklos dėstytoją kuri, išėjus į 
pensiją, nebegalėjo iš jos pragyventi ir 
dabar pardavinėja bilietus. Mūsų 
universitetų diplomai Australijoje ne
buvo pripažinti, bet dabar ir Lietuvoj 
būna tokių atvejų, kad diplomuoti 
žmonės senatvėje turi dirbti darbus, 
nereikalaujančius jokių kvalifikacijų.

Krautuvės apytuštės, kartais visai 
tuščios. Prekės lentynose labai blogos 
kokybės, tinka tik baltgudžiam. Ta
čiau žmonės gatvėse ne tik neapskurę, 
bet net pasipuošę, aiškiai matosi, kad į 
apsirengimą kreipia dėmesį. Maisto 
produktų pakanka, niekas nebadauja, 
bet žmonės stovi ilgose eilėse, kartais , 
net ir dėl retesnės rūšies duonos. 
Valgyklose, restoranuose ir kavinėse 
patiekalai, bent mano skoniui, yra 
geri, skanūs, ne per riebus ir ne per 
saldūs, bet, pagal jų atlyginimus, 
brangus. Vidutiniškai pietūs dviem 
žmonėms, be jokių alkoholinių gėri- 1 
mų, kainuoja apie 100 rublių (1 
doleris), o jie vidutiniškai uždirba per 
savaitę 300 - 400 rublių. Todėl 
valgyklos apytuštės, žmonės 
taupyti.

Iš musų taško žiūrint, 
žmonės tik dabar pradėjo 
taupyti, pav.: nuo Smetonos laikų 
elektra turi skaitliukus ir kiekvienas 
apsimoka už suvartotą energiją. Todėl 
dabar, kai elektra pabrango, pradėjo- daug labiau negu medicininės pagai- 
užgesinėti Šviesas tuščiuose kamba
riuose bei koridoriuose. Dujos, kurio
mis visa Lietuva šildoma, skaitliukų 
neturi, moka visi vienodai, todėl jų ir 
netaupo: visi kambariai, vonios, 
koridoriai ir laiptinės - šildomi be 
saiko. Jei per karšta, atidaro langus. 
Nemoka taupyti ir darbo jėgos. Sėdi 
pašte viename skyriuje penki žmonės. 
Vienas laikraštį skaito, kitas telefonu 
plepa, trečias kryžiažodį sprendžia, 
ketvirtas knisasi po stalčius, ieškoda
mas ko nepametė ir tik penktas 
aptarnauja klientus. Tokia "tvarka" 
buvo 50 metų, jauni žmonės kitokios gatvėse spjaudosi, krankščia, šnypščia 
sistemos nežino ir neįsivaizduoja, kad nosis tiesiai žemėn, o eilėse stovėdami 
reikia stengtis klientus aptarnauti, čiaudo ir kosti kaimynui į veidą. Tai

Barikados prie parlamento rūmų Vilniuje. Nuotrauka G. Kazokienės
bet ne eilėse kankinti laukiančius. 
Darbo etikos supratimas kitur dar 
keistesnis. Vilniuje mums patarė 
nueiti’į Amatininkii valgyklą. Iškabos 
nėra, bet vietiniai ją gerai Žino. įėjus 
paklausiau rūbininką:

- Ar sriubos yra?
, - Ne!
; - Ar sulčių yra?

- Ne!
Bet vietiniai draugai virtuvėj tuoj 

sužinojo - visko yra!
Taigi, sėdi žmogus prie durų, gauna 

algą ir baido klientus nuo savo 
darbovietės.

kultūrose religija prižiūri

pradėjo

Lietuvos 
mokytis

Kryžių kalnas.

Aldona Prižgintaitė

APSILANKYMAS
Skrendu į tamsią, ilgą naktį 
ir su kiekvienu judesiu lėktuvo 

’taip virpa man širdis-------
gyvenime, tu nieko man nepagailėjai 
manęs ten laukia — — 
vėl laisva Tėvų šalis — 
senolių vėlės pasitiks mane išlipant 
ir drąsins jie kiekvieną mano žingsnį 
nors jau jų niekas nematys 
maldoj jie visad buvo su manim;
gatve praeisiu kuria jie kadaise ėjo 
kur liko mano įmintos
pirmų dienų jaunystės pėdos...

ŽMOGUS ŽEMĖN META, PONAS 
KIŠENĖN DEDA. KAS?

Visi tokie dalykai erzina nervus, 
bet tai lyg ir smulkmenos. Galbūt 
baisiausias dalykas Lietuvoje yra 
susirgti. Vaistų ir medicininių instru
mentų beveik nėra, todėl medicininės 
pagalbos tikrai reikia. Tačiau dar

bos Lietuvai reikia elementariausio 
gydytojų ir mokytojų apmokymo 
higienos klausimais. Tiems patiems 
daktarams ir mokytojams, ypač vy
rams, dar nežinoma, kad po kiekvieno 

■nuėjimo į tualetą reikia mazgoti 
rankas. "Nereikėjo" atsakymas. 0 ir 
tų tualetų nėra. Tuose gražiuose . 
parkuose, kur yra skulptūros, suole
liai, kur pasodintos gėlės, kur takeliai, 
apšviesti elektra - išviečių nėra. 
Viešų išviečių su vandeniu nėra net 
miestuose.

Be to, visai priimta, kad vyrai

matydama, prisiminiau patarlę: 
"Žmogus žemėn meta, ponas kišenėn 
deda, kas?" Dvidešimto amžiaus 
pabaigoje, šiuo atveju Lietuvoje, visi 
turėtų būti ponais - švariom rankom ir 
su nosinėmis. Visokios epidemijos 
greitai plečiasi, žmonės kankinasi be 
reikalo, lyg gyventų kokioj Afrikoj. 
Kitose
higieną: tiek ir tiek kartų rankas 
plauti, tiek ir tiek kartų pasilenkti iki 
žemės, ir kaip susitvarkyti po pasi
lengvinimo. Krikščionybė rūpinasi tik 
sielos švarumu, todėl kūno švarumu, 
sanitariškais reikalais turi rūpintis 
gydytojų ir mokytojų profesijos 
žmonės. Ką veikė Sveikatos ministe
rija ir ką veikė Švietimo ministerija 
ihigienos srityje - man neaišku. Nesu 
girdėjusi nei gydytojų, nei mokytojų 
Jokių viešų protestų, skundų ar 
prašymų. Žinau, kad gydytojų ir 
mokytojų profesijos labai blogai 
apmokamos, bet ar tai duoda jiems 
.licenciją užmerkti akis tokiems svar
biems reikalams? Lietuva neturi būti 

[trečiojo pasulio valstybė, bet turi 
dalyvauti kaip lygiavertis narys Euro
pos kultūros vystymąsi, kurių vienas 
aspektas ir yra sanitarinis.

Todėl, mano manymu, pirmiausia 
reikėtų sušaukti valstybinio masto 
kongresą, kaip Lietuvoje sako, "kvali
fikacijai kelti" ir visiems tiems 
seniems ir jauniems gydytojams ir 

, mokytojams įkalti į kaktas, kad 
[apsaugomoji medicina (preventive 
'medicine) yra svarbiausias dalykas 
;norint išlaikyti tautos sveikatingumą, 
'ir pigiausias.
' Vieną kartą pakėlus šių profesijų 
"kvalifikacijas", tautą perauklėti 
šiais laikais, naudojantis mokyklomis, 
spauda,»radiju ir televizija tikrai 
nebus sunku. Tuomet, kai prie tų 
angliškų parašų miestuose - cafe, 
bar, ice-cream prisidės ir "tualet", 
tik tuomet jie galės patraukti turistus 
grįžti Lietuvon antrą, trečią kartą ir 
malonu bus kitiems rekomenduoti 
aplankyti Lietuvą, Europos šalį.

Ėjau viena per sniego pusnį 
o snaigės sukosi ir leidos žemėn 
ant mano veido į akis ir ant pečių 
ne sapnavau - aš gyvenau — 
praėjusią tą dieną — — 
ir akimis ieškojau 
ateinančio žmogaus keliu 
kai pasitikt manęs Tu atėjai 
sugrįžtančios namo tąsyk, 
tėveli, vakarą kaip šitą 
tačiau visi praeina tik pro šalį 
sulaukti Tavęs, deja, aš negaliu...

Paminklo akmenį aš rankom palytėjau; 
po juo visi — — 
kurie mane kadais mylėjo 
kurie stebėjo mano pirmą žingsnį 
[ištarto pirmo žodžio reikšmę 
man širdin įdėjo — — 
ir aš žinau kad ta šalis brangiausia 
kurioj gyvena artimas dar tau 
kuris tavęs neteis, nepriekaištaus; 
'kuriam taip buvo gera tik pabūt kartu 
suprast kuriam be žodžių nesunku, 
nes jų gyvenimo dalis esi...

"Jau jų nėra, jau jų aš nesurasiu", 
mąsčiau kalbėdama prie stalo 
su susirinkusiais draugais — 
tiek juoko daug, tiek daug 
prisiminimų nuostabių...
tiktai sugrįžusi nakčia 
nesumerkiau akių — 
nes man tiek daug dar visko trūko 
šalia tų draugiškų veidų — 
Pasaulis svetimas, matau, 
per langą žiūri į mane
ir aš geresnę dieną jam meldžiu... 

1992 m.

GRANVILLE
(15 metų)

Čia gyvenimo žingsniai sustojo 
žodis netartas mirė ant lupų 
čia jaunystė svajonių pasauliui 
kitą rytą akių neatvėrė —

Nuotrauka G. Kazokienės 
Ui

PASAULINIS TEATRAS 
LIETUVOJE

Tačiau Lietuvoje yra daugiau gerų, 
negu blogų pusių. Miestuose intensy
viai vystosi kultūrinis gyvenimas. 
Kaune Čiurlionio ir Mykolo Žilinsko 
galerijos turi pastovias parodas. Meno 
.kolekcionierius Žilinskas padovanojo 
i Lietuvai apie du tūkstančius meno 
kūrinių. Paveikslų galerija turi ir 
keičiams parodas. Vilniuje, be Val- 

Istybinio muziejaus ir Parodų /rūmų, 
susikūrė daug didesnių ir mažesnių 
privačių meno galerijų, iš kurių pati 
pirmoji - "Vartai". Gal todėl Vilniuje 
pastebimas judresnis meno gyvenimas, 
matosi drąsesni meno bandymai. 

^Operos ir operetės aukšto lygio tiek 
Vilniuje, tiek Kaune. Bet niekas šiuo 
pietų negali prilygti dramos teatro 
.menui. Šioje srityje eksperimentacija 
vyksta stambesniu mastu. Vilniuje

Traukiniai vėlei eina pro šalį 
šypsos veidas, matau, aš lange 
o kažkur kažkas vardą vis mini 
to kurs grįžęs duris nepravers...

man teko matyti Valstybinio, Jauni
mo, Akademinio, "Šiaurės Atėnų" ir 
"Lėlės" teatrų pastatymus. Visi jie 
saviti, originalūs vaidyboje, dekora
cijose ir režisūroje, tačiau Eimundo 
Nekrošiaus pastatymai prašoka visus. 
Buvau laiminga, pamačiusi Nekrošiaus 
režisuotą Gogolio "Nosį". To Gogolio 
ten vos per nago juodymą, viskas yra 
Nekrošiaus kūryba. Veiksmas dina
miškas, aktoriai skrieja kaip meteorai, 
jų indentitetas kinta kaip kaleidosko
pe. Vienu momentu aktorius yra tipas 
iš praeities, kitu - jis dabarties 
atstovas, o trečiu jis jau pranašiškas. 
Nekrošius ištyrina aukštą kultūrą,
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^SPORTAS
LIETUVOS KREPŠININKŲ PASIRUOŠIMAS OLIMPIADAI

Lietuvos krepšinio federacija Lie
tuvos tautiniam olimpiniam komitetui 
pateikė vyrų krepšinio rinktinės 
pasiruošimo Barselonos olimpiadai 
programą. Toje programoje Lietuvos 
krepšinio federacija sako, kad "... 
pagrindinis tiksiąs yra užimti ne 
žemesnę, kaip ketvirtą vietą atranki
niame 24 - rių Europos komandų 
turnyre. Tas suteiktų Lietuvai teisę 
dalyvauti olimpiados žaidynėse".

Patekus į olimpiadą, reikėtų kovoti 
dėl vietos paskutiniame šešetuke. 
Taip pat Lietuvos krepšinio federacija 
pabrėžia, kad "... apgailestaujant, 
pastebimas trukumas lygiaverčių pa
kaitų pagrindinei sudėčiai ir reikiamo 
meistriškumo aukštaūgių priekinės 
linijos žaidėjų stoka”.

Pagrindiniais Lietuvos krepšinio 
rinktinės konkurentais atrankiniame 
turnyre minimos Jugoslavijos, Italijos, 
Rusijos, Graikijos ir Prancūzijos 
komandos. Pavojingi taip pat gali būti 
ir čekai, lenkai, vokiečiai, olandai, 
kroatai ir Slovėnai.
LIETUVA 1994 METŲ PASAULIO

FUTBOLO TAURĖS VARŽYBOSE
Prasidėjus 1994 metų pasaulio 

futbolo pirmenybių atrankos žaidy
nėms, kurios įvyks 1992 ir 1993 
metais, pažvelkime į Lietuvos futboio 
žaidėjus, kurie šiuo metu pretenduoja 
į Lietuvos futbolo rinktinę. Daiis jų

VIEŠNAGĖ......
Atkelta iš 5 psl. 
subanalina žemą, supina abi į krūvą, 

komentarų, nuo genijaus tuoj pat prie 
šarlatano. Jis gainioja aktorius po 
sceną, neleisdamas jiems atsidusti, o! 
žiūrovui beveik neįmanoma viską 
absorbuoti per vieną spektaklį. Žiūrė
dama Nekrošiaus spektaklį, supratau, 
kodėl Arthur Miller, stebėdamas. 
Vilniuje savo paties aramą "Pardavėjo Į 
mirtis", apskelbė Nekrošių genijum. 
Jis toks ir yra.

Bilietus į teatrą galima gauti I 
lengvai, net prieš spektaklį. Priežastis! 
- aukštos kainos, tarp 10 ir 40 rublių1 
(mums - 10 ar 40 centų).

Išvados iš viešnagės Lietuvoje: 
Lietuva lietuviui - geriausia vieta 
pasaulyje gyventi. Jautiesi esantis sa
vo krašte, kur viskas rupi, norisi kuo 
nors prisidėti ir tuo pagerinti sąlygas. 
O Lietuvai reikia visko, pirmiausia - 
žinių, antroje vietoje - ekonominės! 
paramos. Yra lietuvių, ypač iš 
Amerikos, nuvažiavusių ten dirbti. 
Mano apsilankymo metu Vilniaus, 
universitete lektoriavo prof. Vytau
tas Kavolis, iš Australijos vėl išvyko 
prof. Vytautas Doniela. Vilniečiai 
džiaugėsi australietės Reginos Krutu- 
lytės darbu. Jos, deja, dėl laiko stokos 
negalėjau sutikti. Kaune žmonės 
didžiavosi sydnėjiškės Nijolės Bižytės 
mokytojavimu. Su Nijole susitikau. 
Sakėsi atvažiavusi padirbėti metus, 
bet po metų nusprendė pasilikti dar 
dvejus, nes "čia labai daug darbo". Ji 
moko angių kalbos septynias dienas 
savaitėje.

Kultūringi žmonės kuria ir vejasi 
Vakarų kultūrą, tinginiai tebetingi, 
nors jų vis mažėja. C mes, išeiviai, irgi 
galėtume prisidėti savo žiniomis ir 
lėšomis, kuriant Nepriklausomos Lie
tuvos ateitį.

Lietuvos krepšinio federacijos siū
lomas pianas atrodo taip: gegužės 19 

26 dienomis treniruotės Vilniuje, 
gegužės 27 - 31 dienomis tarptautinis 
turnyras Vilniuje, birželio 1-6 
dienomis treniruotės Vilniuje, birželio 
6 10 dienomis tarptautinės varžybos 
Graikijoje, birželio 11-20 dienomis 
treniruotės ir kontrolinės varžybos 
Ispanijoje, birželio 22 - 26 dienomis 
olimpinis atrankos turnyras Ispanijoje.

Jei šiame turnyre Lietuva užims ne 
žemesnę kaip ketvirtą vietą, progra
ma toliau būtų tokia: liepos 8-19 
dienomis treniruotės Klaipėdoje, lie
pos 20 - 22 dienomis tarptautinės 
varžybos Kaune ir Vilniuje, liepos 23 
dieną išvykstama i Barselonos olim
piadą.

Šios programos įvykdymas priklau
sys nuo to, ar pavyks gauti pakanka
mai lėšų (daugumoje dolerių), kad 
apmokėti treniruočių ir varžybų 
Lietuvoje ir užsienyje išlaidas.

J. Jonavičius

yra profesionalai ir jau ilgesnį laiką 
žaidžia užsienio klubuose. Pagal 
tarptautinės futbolo federacijos 
(FIFA) taisykles, kiekvienas klubas, 
savo sudėtyje turįs užsienio žaidėjų, 
jo kilmės kraštui reikalaujant, privalo 
5 dienas prieš rungtynes išleisti jį 
atstovauti savo šalį.

Netenka abejoti, kad musų, užsie
nyje žaidžiantys, futbolininkai turi 
galimybę įgyti aukštesnio lygio patir- < 
tį, nei šiuo metu Lietuvoje žaidžiantys 
jų kolegos. Todėl Lietuvos futbolo 
federacijai svarbu, sudarant repre-1 
zentacinę komandą, pasirinkti pačius 
geriausius Lietuvoje ir už jos ribų 
esančius futbolininkus, kurie 1994 
metais pasaulio futboio taurės pirme
nybių atrankos turnyre atstovautų 
Lietuvą.

Pirmąsias atrankinio turnyro rung
tynes su Šiaurės Airija Lietuva 
sužaidė lygiomis 2:2. Tai buvo labai 
malonus netikėtumas visiems Lietuvos 
futbolo mėgėjams, nes prieš rungtynes 
vyravo nuomonė, jog tikrai bus 
pralaimėta prieš stiprius airius. Reikia 
tikėti, kad šios lygiosios yra geras 
ženklas ateičiai. Kas yra tie Lietuvos 
futboio reprezentantai ir, kuriems 
klubams jie priklauso?

Lietuvos rinktinės kandidatais yra 
23 žaidėjai. Iš jų užsienio komandose 
žaidžia 14, o Lietuvoje 9. "Užsienie
čiai" yra: V. Martinkėnas ir G. 
Kvitkauskas - Kijevo "Dinamo", 
Ukraina; G. Staučė - Maskvos 
"Spartakas", Rusija; A. Janonis - VSE 
St. Polten, Austrija; R. Mažeikis - SC 
Kremser, Austrija; S. Jakubauskas - 
FK Remscheid, Vokietija; R. Tautkus 
ir V. Buzmakovas - abu Gutersloch, 
Vokietija; V. Ivanauskas, A. Narbe
kovas ir R. Fridrikas - visi "Austria", 
Viena, Austrija; A. Žūta - Minsko 
"Dinamo", Baltarusija; S. Baranaus
kas - FAC, Viena, Austrija; V. 
Sukirstovas - Baitar, Tel Aviv, 
Izraelis.

Lietuvos klubų futbolininkai yra: 
A. Miką ir R. Vainoras - abu 
Klaipėdos "Sirijus"; D. Šulčius 
Vilniaus "Panerys"; V. Urbonas, 1. 
Pankratjevas, S. Vitkovskis - visi

Lietuvos krepšinio rinktinės vyr. 
treneris Vladas Garastas.

***^
Šių metų birželio 3 dieną Lietuvos 

futboio rinktinė žaidė antras atranki 
nes rungtynes su Albanija, šį kartą 
nesvetingoje albanų sostinėje Tirano 
je. Po sunkios kovos, neišnaudojusi 
pasitaikiusių gerų progų antrame 
žaidimo pusiaikyje, Lietuvos rinktinė 
susitikimą pralaimėjo rezultatu 0:1.

Sekančias atrankines futbolo rung
tynes Lietuvos rinktinė rugpjū čio 12 
dieną žaidžia Rygoje su Latvijos 
rinktine. Kadangi šiais laikais lengvos 
pergalės ne taip dažnai pasiekiamos,
futboio mėgėjai, be abejonės, nekan
triai lauks susitikimo su broliais 
latviais rezultatų. S- N.

KVIEČIA PANEVĖŽIO
MERGAIČIŲ GIMNAZIJA

Nuo 1905 m. Panevėžyje prasidėjo 
mergaičių mokymas. 1915 m. rugsėjo 
mėnesį Panevėžyje kūrėsi pirmoji 
Lietuvoje lietuviška gimnazija, ku
rioje formavosi ir mergaičių klasės, jų 
inspektorė buvo darbščioji pedagogė 
rašytoja B. Petkevičaitė - Bitė, beje, 
viena iš ilgametės mokyklinės mergai 
čių uniformos autorių. Mergaitės 
mokėsi vyrų gimnazijoje kartu su 
berniukais, tik savo laidas skaičiavo 
atskirai. Didelis džiaugsmas visoms 
1932 m. pagzil architekto V. Lands
bergio - Žemkalnio projektą pastatyti 
"šviesus, gražūs gimnazijos rūmai" 
(čia mokytojavusios poetės S. Nėries 
žodžiai dienoraštyje). Naujosios gim
nazijos atidarymo rūpesčiai gulė ant 
direktoriaus J. Elisono, inspektorės M. 
Giedraitienės, vėliau, nuo 1935 metų 
iki bolševikų okupacijos, - mokyklos 
direktorės, pečių.

Šių metų spalio mėn. 10 dieną 
mokykla pažymės naujų gimanzijos 
rūmų atidarymo 60 - mėtį, ta proga 
bus išleista knyga "Panevėžio mergai
čių gimnazija", kurioje spausdinami 
buvusių mokinių ir mokytojų atsimi
nimai - profesorių Vandos Zaborskai- 
tės ir Alos Demidavičiūtės - Baubi- 
nienės, iš San Paulo rašo H. Didžiulytė 

Mušinskienė, iš Vilniaus istorikė, 
buvusi mokytoja O. Maksimaitienė, 
mokytojai E. Gabulaitė, J. Dičius ir kt.

Šiuo metu mokykloje vėl pradėjo 
mokytis mergaičių klasės - jų turime 

„M. P.“ ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS
Pranešame, kad nuo š. m. liepos 1 d. "Mūsų Pastogės" metine 

prenumerata bus 35 doleriai.
Visi, kurie nori susimokėti dar sena kaina (30 dolerių), tun tai 

atlikti iki liepos mėn. 1 d. Po šios aatos visiems teks mokėti jau po 35 
dolerius.

Dėkojame mieliems skaitytojams, atsiliepusiems į mūsų paragini
mus. Tik labai maža dalis jų neatsiliepė.

Nuo š. m. 21 - mo "Mūsų Pastogės” numerio.laikraščio siuntimas 
jiems bus sustabdytas.

Vilniaus "Makabi"; S. Danisavičius ir 
T. Tumelis - abu Vilniaus "Panerys";. 
R. Pocius - Šiaulių "Sakalas".

Yra taip pat galimybė, kad even
tualiai į Lietuvos rinktinę įsijungs 
lietuvių kilmės futbolininkas Andrius 
Kančielskis, kuris šiuo metu žaidžia 
už garsųjį Anglijos klubą "Manchester 
United". Andriaus motina lietuvė ir jis 
yra pareiškęs norą atstovauti Lietuvą, 
jei pavyks sutvarkyti jo pilietybės 
klausimą. A. Kančielskio dalyvavimas 
Lietuvos rinktinėje, ją labai susitip- 
rintų. Šis 23 metų žaidėjas praeito 
sezono metu buvo vienas iš geriausių 
"Manchester United" žaidėjų. Jo 
kontraktas su šiuo anglų klubu yra 
pasibaigęs ir jį, siūlydami virš milijono 
dolerių, dabar vilioja keli Italijos 
futbolo klubai. /

J. Jonavičius.

Į IĮ Į AUKOJO LIETUVOS
UI* OLIMPIEČIAMS

Lietuvos atstovams Barselonos 
olimpinėse žaidynėse paremti Mel
bourne aukojo:

100 dolerių - Mcibourno "Dainos 
sambūris";

Adelaidėje 20 dolerių - J. Paškaus- 
kas.

Aukojusiems nuoširdžiai dėkoju.

J. Jonavičius
LTOK atstovas Australijoje

10 - atkuriama gimnazija. Kultūros ir 
švietimo ministerija patvirtino spe
cialų humanitarinės krypties pianą - 
su choreografija, muzika, etika, 
teatro ir krašto istorijos pamokomis, 
sustiprintu anglų kalbos mokymu.

Mokykla kviečia atsiliepti ir atvykti 
1992 m. spalio mėn. 10 d. savo vaikus, 
pabirusius plačiai po Lietuvą ir visą 
margą pasaulį - rašykite mums 
adresu: 5319, 2 - oji vidurinė 
mokykla, Smėlynės g. Nr. 29, Panevė
žys, Lietuva. Jei kas galėtų šelpti 
knygos leidimą, mokyklos aprūpinimą 
vadovėliais, knygomis, garso aparatū
ra, kopijavimo aparatais, kompiute
riais, medicinos apratura, pranešame 
valiutinę sąskaitą Account Nr. 5189 
000 333 001 /67084196/130080002 in 
the name of The Bank of Lithuania, 
Panevėžio 2 - oji vidurinė mokykla.

Gyvenantiems Lietuvoje - mokyk
los sąskaita Lietuvos banko Panevėžio 
skyriuje Nr. 142471.

Informacija teikiama tel. 611 73 
(direktorius), 662 57 (sekretorė).

Dėkojame poniai Janinai Raubaitei 
- Rukšėnas iš Los Andželo (Los 
Angeles) už anglų kalbos konkurso 
nugalėtojui skirtą premiją.

E. Urbonas 
Panevėžio 2 vidurinės 
mokyklos direktorius

"Mūsų Pastogė" Nr.24 1992.6.15 psl. 6—"■ —.
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BEXBREOiMEXLS BARBĘ BABLOSE MUSŲ MIRUSIEJI ---- —-------—____
Atkelta iš 3 psl.

SIBIRO TREMTINIŲ AUKŲ 
ATMINIMUI

Išvežtųjų minėjimo Sydnėjuje ne
buvo, kadangi pagal seną tradiciją šis 
minėjimas rengiamas bendrai visų 
baltijiečių pastangomis ir įvyks se
kantį sekamdienį, birželio 14 d. 
Bolševikmečio aukas lietuviai prisimi
nė savo maldose per Sekminių mišias, 
atlaikytas Tautos fondo pirmininko, 
prelato P. Butkaus MB E.

Sydnejaus ramovėnai prisimena nuoširdų lietuvį a.a. Mykolą Petronį, 
Rookwnodo kapinių lietuvių sekcijoje po velionio palaikų pašventinimo.

Nuotrauka A. Kr-amiliąus.

Prieš pamaldas buvo renkamos 
aukos Adomo Jakšto vardo katalikų 
bažnyčios spaustuvės statybai Kaišia
doryse. Šiai spaustuvei visus įrengi
mus pažadėjo dovanoti vokiečių 
organizacija "Kirche in Hot", lietu
viams belieka pastatyti spaustuvės 
patalpas. Šiam tikslui aukojo ir, 
Sydnėjaus lietuviai;

50 dolerių - prelatas P. Butkus;
40 dolerių - A. Lingė;
30 dolerių - A. ir P. Pečiuliai;
20 dolerių - J. ir P. Kušieikai;
15 dolerių - A. Savickienė;
po 10 dolerių - A. Giniūnas, A. 

Brunkienė, J. Makūnas, J. ir J. Skuodai, 
J. Venclovienė.' A. Češnavičius. P. 
Antanaitis, O. Lėverienė, A. ir L. 
Kramiiiai, V. Patašius;

po 5 dolerius - K. L. Ankus, M. 
Koliavienė, B. Ropienė, K. Stančikas, 
M. Migevičienė, J. Kedienė, J. 
Vaičiurgienė.

Šios ir gautos ateityje aukos bus 
persiustos į Lietuvą, Kaišiadorių 
vyskupui Juozui Matulaičiui, kuris 
Lietuvos vyskupų yra įgaliotas tvar
kyti šio projekto reiklaus. Projektinė 
statybos kaiha buvo numatyta iki 2 
milijonų rublių, tačiau statybinių 
medžiagų kainoms pakilus net iki 50 
kartų, statyba gali kainuoti tarp 60 ir 
80 milijonų rublių. Būtų gražu, jei ir 
Australijos lietuviai dosniau prisidėtų 
prie ši6s spaustuvės statybos. Per 
katalikišką spaustuvę Lietuvoje prisi
dėsite ir prie tautos evangelizacijos 
bei dorinio pakilimo.

A. Kramilius
Tautos fondo atstovybės 

iždininkas

LIGONIŲ LANKYMAS 
SYDNĖJUJE

Sydnėjaus lietuvių moterų sociali
nės globos draugija gavo nusiskundi
mų, kad ligoninėse nėra lankomi jau 
ilgesnį laiką sergą ligoniai.

Socialinės glo'oos moterų draugijos 
narės daro viską, ką gali, tačiau ne 
visada yra informuojamos apie ligoni
nėse esančius musų tautiečius.

Šiuo metu draugijos valdybos narė 
ligonių lankymui yra Onutė Kapočie- 
nė, jai galima skambinti tel. (02) 742 
9749.

Pastaruoju laiku žinoma, kad Albi
nas Kutka randasi Calvary Nursing 
Home, Antanas Kutka - Bexley North 
Nursing Home, V. Andruškienė - 
Arncliffe Nursing Home, R. Petrikas - 
Emu Plains Nursing Home, p. Kuber- 
tienė Bankstowno ligoninėje.

Žinias apie ilgesnį laiką esančius 
ligoninėse ar senelių slaugos namuose 
musų tautiečius prašome teikti O. 

.Kapočienei, o Lietuvių moterų sočia- . 
linės globos draugija dės visas! 
pastangas, kad šie žmonės būtų 
lankomi.

-x-

GĖĘLONGE PASIDAIRIUS

Shell ir valdybos pirmininkas O. Scherederis čekio įteikimo metu.
Nuotrauka iš Geeiongo "Independent", 1992.04.23

Štai ir atėjo australiška žiema. 
Tačiau Geeiongo lietuvių bendruome
nės namai neištuštėjo. Antradienio 
vakarais čia skamba dainos, šeštadie
niais čiauška savaitgalio mokyklos

jos metu, dalyvaujant West Geeiongo 
parlamentarui H. Shell. Parlamentaras 
turėjo progą ne tik įteikti čekį, bet ir 
susipažinti su lietuvišku vaišingumu ir, 
žinoma, netylančia daina, M. Kyman-

ALB Geeiongo apylinkės valdybos iždininkas A. Obeliūnas, parlamentaras H.

atžalynas, veikia skautai, šokiu gru
pė. Visus traukia ta netikėtai atsira
dusi šiluma, už kurią dėkingi esame’ 
Apylinkės valdybos pirmininkui O. 
'Schrederiui. Jis dėjo nuoširdžias 
pastangas ir ieškojo būdų, kad 
Lietuvių namus padaryti dar jaukes
nius.

Ir štai netikėta žinia atėjo iš 
Etninių bendruomenių ministro C. 
Hogg - Lietuvių bendruomenės na
mams skiriamas keturių tūkstančių 
čekis šilumai įsivesti!

Čekis buvo įteiktas choro repetici-

A. t A. VYTAUTAS ALGIRDAS KARDELIS
Gauta žinia, kad birželio 6 d.

Sydnėjuje mirė
A.A. VYTAUTAS ALGIRDAS 

KARDELIS.
Velionis buvo vyriausias Agotos ir 

Kosto Kardelių sūnus.! Gimė 1916 
metais, St. Peterburge. Kaip pokario 
tremtinys, 1949 metais atvyko į 
Australiją, laikui bėgant įsikūrė ir 
gyveno Sydnėjuje.

Senatvė velioniui nebuvo lengva,
prieš keletą metų ištikęs paralyžius mo dienas? 
jam labai sunkino paskutines gyveni- ilsėkis ramybėje.

A. + A. VYTAUTAS VOKIETAITIS
Gegužės 18 d. Adelaidėje mirė Velionis palaidotas gegužės 21 

A.A. dieną. .*’■?
VYTAUTAS VOKIETAITIS. Ilsėkis ramybėje.

A. t A. SOFIJA MAURAGIENĖ
Sydnėjaus Picnic Point priemiestyje 

birželio 10 dieną mirė 
A.A.

SOFIJA MAURAG1ENĖ.

A. + A. Sofijai Mauragienei
.mirus, jos vyrui, židiniečiui Aieksanarui Mauragiui ir šeimai reiškiame 
gilią užuojautą.

Sydnėjaus skautų Židinys

Mielai gyvenimo palydovei, žmonai

A. + A. Sofijai Mauragienei
mirus, klubo narį steigėją dr. Aleksandrą Mauragį ir plačią šeimą: 

'užjaučia ir drauge liūdi

Sydnėjaus lietuvių klubo
vaidyba

tui švelniai pritariant akordeonu.
G. Pranauskienė

Geeiongo apylinkės valdybos 
kulturos reikalų vedėja

PERTHE
Pertho apylinkės valdyba Motinos 

dienos minėjimą surengė gegužės 17 - 
ąją. Tos dienos' mišios buvo skirtos 
Motinoms. Šv. mišių metu kun. dr. A. 
Savickis savo pamokslą skyrė taip pat 
motinoms.

Pamaldoms pasibaigus, Lietuvių

Velionė buvo sulaukusi 83 metų 
amžiaus. Laidotuvės įvyks birželio 
mėn. 15 dieną.

Ilsėkis ramybėje. B. 2.

■ namuose visi sustrinKo Bendriems 
pietums ir minėjimui.

Minėjimą atidarė ir visus suslrinku- 
.sius pasveikino Apylinkės valdybos 
pirmininkas kun. dr. A. Savickis, o taip 
pat paskė motinoms skirtą trumpą 
kalbą. Po to Algis Malinauskas 
padeklamavo eilėraštį motinoms. Ba
lys Steckis pasveikino motinas ir leido/ 
paklausyti į magnetofoninę juostelę 
įrašytą Motinos dienai skirtą radijo 
valandėlę ir perskaitė E. Žukauskie
nės padėką visiems dalyvavusiems jos 
vyro Jono laidotuvėse.

Vėliau buvo pateikta informacija 
apie Lietuvos piliečio pažymėjimų 
išdavimą ir dalyvavimą referendume 
dėl prezidentinės institucijos įkūrimo 
Lietuvoje. Kun. A. Savickis pranešė, 
kad gautas Lietuvos Respublikos 
garbės konsulo Australijoje raginimas 
dalyvauti referendume ir pavyzdžiai 
dėl Lietuvos pilietybės prašymų 
užpildymo.

Apylinkės valdybos sekretorė R. 
Sidarienė perskaitė gautas instrukci
jas dėl Lietuvos pilietybės pažymėji
mų gavimo ir atsakinėjo į susirinkusių 
klausimus.

Po to visiems susirinkusiems buvo 
išdalinti pilietybės prašymo blankai ir 
pavyzdžiai, kaip juos užpildyti.

Sugiedojus Tautos himną, oficialioji 
minėjimo dalis buvo baigta.

Prieš išsiskirstant, buvo traukiama 
loterija.

****
Birželio 21 dieną, 3 vai. po pietų 

Lietuvių namų salėje šaukiamas 
Pertho lietuvių apylinkės metinis 
susirinkimas.

("Žinutės")
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AUKOS „VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAMS“
Per Tautos fondą "Vaiko tėviškės, 

namams" aukojo:
po 50 dolerių - A. Blechertas, P. i 

Donielienė;
20 dolerių - a.a. Nijolės Mikalaus

kienės atminimui vietoje gėlių - S. ir 
J. Šatkauskai;

20 dolerių - a.a. Vytautui Vokie-

taičiui Pietų Australijoje mirus, 
vietoje gėlių - S. ir* J. Šatkauskai;

15 dolerių - a.a. Stasei Jūragieneb 
pagerbti, vietoje gėlių A. ir L. 
Kramiliai.

I SYDNEJAUS LIETUVIŲ
I NAMUOSE
Į 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 7081414

A. Kramilius 
Tautos fondo atstovybės 

iždininkas

CONTAL

K

- Sustojimai Hong Konge, Bangkoke, 
Romoje.

- Geriausias susisiekimas su Europa 
žemiausiomis kainomis.

Atminkite! Mes taip pat siunčiame siuntinius į Jūsų 
gimtuosius kraštus.

Kreipkitės į mus dėl geriausių kelionių sąlygą!

-ALMATRAVEL--382 U1UeCciUn«SLT«l (03)*70228* Fax (03)802 24*3 
DAMOCNONO- 71 Scalar SL Tai (03) 7*3 5200 Fax (03)783 1778 
MALVERN - 8 OWniarria Rd. Tai (03) 50* 8813 FU (03) SOS 5181 
SUNSHINE - 10A Cly Ptaca Tai (05) 311 4334 Fa* (03) 311 7470 
SYDNEY - 72 CaMpbaO SL Tai (02) 212 5077 Fu (02) 212 3118 
BANKSTOWN-132 OM Town H.Tai (02) 708 2311 Fu (02) 7*0 2858
PERTH? M* Baaufort SLTal (OS) 272 7211 Fu (08) 272 5131 
BRISBANE • 448 Georgą SL Tai (07) 238 2928 Fu (07) 238 1554 
CANBERRA - 33/35 AlnaHa Ava. Tai (08) 2488 3*8 Fu (08) 247 2888

AOi 0059tT08t Uc Na 30811

SKRYDŽIAI „ALITALUOS“ LĖKTUVAIS 
Į VILNIŲ PER ROMĄ

RINKIMAI Į KLUBO VALDYBĄ
Siūlymai į klubo direktorius turi būti grąžinti į Lietuvių 

Klubo raštinę ne vėliau, kaip iki rugpjūčio 28 dienos.

Siūlymų formas galima gauti klubo raštinėje.

LIETUVIŲ KLUBUI SAVAITGALIO VAKARAIS 
REIKALINGAS NUOLATINIS TARNAUTOJAS.

VILNIUS 
nuo $ 1799

Sekmadienį, birželio 28 d. 2.30 vai. p. p., lietuvių 
klube Bankstowne, ruošiamas

TURGUS
KVIEČIAME ATSILANKYTI VISUS IR VISAS

KELIONĖS Į LIETUVA
Mes siūlome bilietus pagal vėliausias kainas, įskaitant ir 

tiesioginių skrydžių į VILNIŲ.
SPECIALIOS SEZONO VIDURIO KAINOS 

RYGA - VILNIUS - TALINAS - tik nuo 2.150 doleri^. 
Užsakykite keliones jau dabar, kadangi vietų yra nedaug.

Galimi sustojimai - Singapūre ir Bangkoke ir Hong Konge 
Pasikvieskite savo gimines ar draugus į Australiją - 

pas mus specialios kainos:
M/SKVA - AUSTRALIJA - MASKVA - 1.780 dolerių, arba 
galite gauti specialią kainą, skrendant Jugoslavijos oro linijų 

JAT lėktuvais.
* Jeigu jūs norite aplankyti savo giminaičius ar draugus gyvenančius ’

5 Rusijoje, mes galime laike kelių dienų organizuoti pakvietimą. § 
z apsilankymui. * .

Rusijoje galite gyventi privačiuose namuose arba viešbu- c 
čiuose, organizuojame ekskursijas ir kt. * •

* Pas mus galite gauti bilietus su kainų nuolaidomis 
visomis oro linijomis, į visas pageidaujamas vietas.

* Mes rūpinamės jūsų svečių sveikatos draudimu.
* Atminkite - mes taip par ruošiame oro keliones - 

ekskursijas į Europą, JAV, Kanadą, Aziją ar
aplink pasaulį ir kt.

GATEWAY TRAVEL
PTY. LTD.

48 The Boulevarde, Strathfield 2135. 
Tel. 745 3333. Lie. Nr. 2TA 000 888. 

Fakso Nr. (02) 745 3237.
Darbo dienos: 

nuo pirmadienio iki penktadienio 
8.45 vai. ryto iki 5.15 vai. vakaro. 
JŪSŲ AGENTAS KELIONĖSE Į 

LIETUVĄ IR KITUR.
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Mūsų

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

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

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

Australijos Lietuvių Fondo Vaidyba

i

METAI SKIRTI VILNIAUS LANKYMUI

ir

ar

Smarkiai kritus oro kelionių kainoms, 1992 metai yra pats 
geriausias laikas aplankyti Lietuvą arba pasikviesti giminaičius 
draugus i Australiją.

* Tiesioginiai skrydžiai be sustojimų j VILNIŲ ir atgal
geriausiomis oro linijomis - nuo 1.900 dolerių.

* iš VILNIAUS į Australiją - Maskva - Australija ir atgal
1.780 dolerių arba į vieną pusę 950 dolerių.

* Pasirūpiname butais ar kambariais jūsų viešnagės Vilniuje 
Kaune metu.

* Mes teikiame ir kitus patarnavimus, kaip jūsų svečių sveikatos 
draudimas, jų viešnagės Australijoje metu, maisto siuntinių siuntimas, 
viršsvorinio bagažo siuntimas specialiomis kainomis, paimant tiesiai iš 
jūsų namų.

Skambinkite:
SYDNĖJUJE Jean arba Barborai tel. (02) 262 1144, adresas: 

Sydney, 75 King St. (City); I
MELBOURNE Vicki arba Lubai te. (03) 600 0299, adresas: 

Melbourne, 343 Little Collins St.

EASTERN EUROPE KELIONIŲ BIURAS

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 

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