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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
LANDSBERGIS SUSITIKO SU 

JELCINU
Penktadienį, birželio 5 d., Lietuvos 

Respublikos Parlamento pirmininkas 
V. Landsbergis Maskvoje susitiko su 
Rusijos prezidentu B. Jelcinu. Tai 
buvo neoficialus darbo susitikimas. 
Maskvos Vnukovo aerouoste, papuoš
tame Lietuvos ir Rusijos valstybinė 
mis vėliavomis, V. Landsbergį pasitiko 
Rusijos valstybės sekretorius G. 
Burbulis, užsienio reikalų ministro 
pirmasis pavaduotojas F. Šelaf - 
Kovidajievas ir kiti oficialūs asmenys. 
Tarp V. Landsbergį pasitinkančiųjų, 
buvo ir Lietuvos Respublikos reikalų 
patikėtinis Rusijoje E. Bičkauskas.

V. Landsbergio ir B. Jelcino 
susitikimas vyko didžiuosiuose Krem
liaus rūmuose. Susitikimo metu dviejų 
valstybių vadovai dviese kalbėjosi 
apie valandą laiko. Kaip pranešė 
'Baltic News" korespondentai, po šio 
susitikimo V. Landsbergis žurnalis
tams išreiškė pasitenkinimą pokalbio 
su B. Jelcinu rezultatais. Tai buvęs 
labai geranoriškas, draugiškas ir 
konkretus pokalbis, pasakė Lietuvos 
Respublikos Parlamento vadovas ir 
pridūrė, kad jam visada lengva aptarti 
reikalus su Rusijos prezidentu, kaip 
partneriu ir žmogumi. Pasak V. 
Landsbergio, jie susitikimo metu 
pasiekė praktiškų ir principinių 
sprendimų. Svarstant ekonominius 
klausimus, susitarta dėi naftos tieki
mo Lietuvai per šių metų antrąjį 
pusmetį. B. Jelcinas pažadėjo išbalan 
suoti atsiskaitymą, kuris trukdė abie
jų pusių prekių mainams. Susitarta 
taip pat dėl Lietuvos piliečių, 
turėjusių indėlius buvusiame SSSR 
užsienio ekonomikos banke, garantijų.

Kalbant apie Rusijos jurisdikcijoje 
esančios kariuomenės išvedimą iš 
Lietuvos, B. Jelcinas pažadėjo duoti 
nurodymus atitinkamoms instanci
joms, kad butų sudarytas kariuomenės 
išvedimo tvarkaraštis ir butų jo 
laikomasi. V. Landsbergis apgailesta
vo, kad nebuvo pasiekta pažangos dėl 
kariuomenės išvedimo po abiejų šalių 
vadovų susitikimo šių metų sausio 
mėnesį. Lietuvos Respublikos vadovo 
manymu, gal būta per mažai jų abiejų 
asmeninių kontaktų, todėl dabar 
Lietuvos Respublikos ir Rusijos lyde
riai susitarė ateityje palaikyti glau
desnius ryšius. Vytautas Landsbergis 
pastebėjo, kad B. Jelcinas nori 
bendradarbiauti ir siekia padėti iš
spręsti pačias sudėtingiausias proble
mas.

Lietuvos Respublikos Parlamento 
vadovui V. Landsbergiui grįžus į 
Vilnių, Parlament ’ paruoštam? o 
pranešime deputatai ir žurnaL ..ai 
uuvo supažindinti su Lietuvos ir 
Rusijos delegacijų pasiruošimu dery
boms. Dokumente sakoma, kad nuo 
1990 - ųjų metų pavasario iki 1991 - 
ųjų pabaigos Lietuvos pastangos 
pradėti konstruktyvias derybas su 
SSSR dėl tarpvalstybinių santykių 
sureguliavimo atsimušdavo į SSSR 
delegacijų įgaliojimų stoką ir nenorą 
derėtis dėl pagrindinių klausimų. 

Kartu, Lietuvos Respublikos delega
cija buvo kaltinama dėl tariamo 
nenoro ar nepasirengimo derėtis. 
Panašią taktiką pastebime ir dabar, 
sakoma V. Landsbergio pranešime, kai 
Rusijos delegacija praktiškai atsisako 
derėtis dėl pagrindinio klausimo, 
būtent, Rusijos kariuomenės išvedimo 
tvarkos, ir mėginama klaidinti viešąją 
nuomonę dėl Lietuvos delegacijos 
pozicijų. Mes neprarandame vilties, 
kad Rusijos delegacija liausis blokuoti 
pagrindinę Lietuvos saugumo ir tarp
valstybinių dvišalių santykių proble
mą, baigė savo pranešimą V. Lands
bergis.

Sekančią dieną, kalbėdamas spau
dos konferencijoje, V. Landsbergis 
pasakė, kad į Lietuvą nebus įvedami 
nauji Rusijos kariuomenės daliniai net 
ir pakeitimui atitarnavusių savo 
prievolę kareivių. Tęsdamas savo 
pasitarimų su B. Jelcinu įvertinimą, V. 
Landsbergis pažymėjo, kad B. Jelcinas 
už kariuomenės išvedimą iš Lietuvos 
teritorijos pasisako vienareikšmiškai 
ir pažadėjo imtis priemonių, kad 
išvedimo procesas pagreitėtų. Pasak 
V. Landsbergio, Rusijos prezidentas 
mano, kad kariuomenės išvedimas 
privalo turėti savo pradinių veiksmų 
tvarkaraštį ir, kad tai yra svarbiau, 
negu išvedimo užbaigimo datos nusta
tymas. Aš manau, kad tai yra 
naudingas principas, kuris gali išjudin 
ti iš mirties taško ir derybas, ir patį 
išvedimo procesą, kalbėjo V. Lands
bergis. Savo ruožtu, pasitarimuose jis 
pabrėžė, jog kariuomenės išvedimas 
turi prasidėti nuo 107 divizijos, 
dislokuotos pačiame Vilniuje. Ji jau 
dabar nepilna ir ją išvesti nebūtų 
didelė problema. Susitikime su Rusijos'

Rusuos prezidentas Boris Jeltsin

prezidentu B. Jelcinu buvo taip pat 
kalbėta ir apie kariuomenės laikinai 
dislokuotos Lietuvoje statusą bei 
veiksmus. Kalbėdamas per Lietuvos 
radiją rusų laidoje, V. Landsbergis 
pasakė, jog susitikime buvo patvirtin
ta nuostata, kad Rusijos kariuomenė 
turi paklusti Lietuvos Respublikos 
įstatymams ir tvarkai. Parlamento 
vadovas tikisi, kad, B. Jelcinui

ŠIAULIŲ ŠV. PETRO IR POVILO BAŽNYČIA.

padedant, tvarka bus įvesta.
Rusija Lietuvos indėlininkams grą

žins 7 milijonus dolerių, kuriuos ji 
laikė pernai bankrutavusiame Vnieš- 
ekonom banke. Tai patvirtino Rusijos 
prezidentas B. Jelcinas birželio 5 
dienos susitikime su V. Landsbergiu. 
Skolą grąžinti bus pradėta šių metų 
antrame pusmetyje. Pokalbio su B. 
Jelcinu metu buvo aptartos ir lito 
įvedimo problemos. V. Landsbergis 
prašė B. Jelciną, kad įvedus litą, iš 
Rusijos pusės nebūtų staigiai nu
traukti bankiniai atsiskaitymai ir, kad 
tai nesukeltų tarpusavio prekybos 
sunkumų. Pokalbio metu buvo susitar
ta, kad galbūt jau kitą savaitę 
Lietuvos ir Rusijos atstovai susitiks 
tartis dėl tam tikro pereinamojo 
laikotarpio, Lietuvai įvedant savą 
valiutą.

LIETUVOS PARLAMENTE

Birželio 8 dieną buvo sušauktas 
neeilinis Parlamento posėdis, kuriame- 
dalyvavo virš 100 deputatų. Darbo
tvarkėje buvo numatyti trys klausi
mai: referendumo įstatymo pakeiti
mas, konstitucinio akto dėl įstojimo į 
tarpvalstybines sandraugas priėmimas 
ir Seimo rinkimų procedūros bei 
rinkimų datos svarstymas. Sąjūdžio 
koalicija norėjo skubiai svarstyti 
referendumo įstatymo pakeitimą, ku
rio efektas būtų referendumo rezul
tatus skaičiuoti tik iš referendume 
dalyvavusių piliečių balsų, jei refe
rendumas buvo suruoštas tik žmonių 
nuomonei sužinoti, o ne kokio naujo 

įstatymo priėmimui. Buvo reikalauja
ma skubaus svarstymo, kad numatytas 
pakeitimas galiotų birželio 14 - sios 
referendumui dėl Rusijos kariuomenės 
išvedimo ir padarytų nuostolių atlygi
nimo. Deputatui A. Sakalui centro 
frakcijos vardu pareikalavus, šio 
pakeitimo svarstymas buvo atidėtas 
kitam posėdžiui.

Antrame darbotvarkės punkte Par
lamentas 109 balsais priėmė konsti
tucinį aktą, kuriame sakoma, kad 
Lietuvos valstybė nesijungs į jokias 
buvusios SSSR valstybių sandraugas 
bei sąjungas ir, kad Lietuvos teritori
joje negali būti jokių tos sandraugos 
ar ją sudarančių valstybių karinių 
bazių, ar kariuomenės dalinių.

Dėl Seimo rinkimų datos nebuvo 
susitarta. Frakcijos tęsia diskusijas, > 
bet jau yra aišku, kad rinkimai vyks 
tarp rugsėjo ir lapkričio mėnesio. 
Daugelis galvoja, kad kuo greičiau 
Seimas bus išrinktas, tuo geriau, nes 
anarchinė padėtis dabartiniame Par
lamente daro kraštui didelę žalą. 
Frakcijos jau yra susitarusios, kad 
rinkimų įstatymas bus pakeistas ir bus 
balsuojama dalinai proporcingai už 
partijas ir dalinai už individualius 
kandidatus.

Ruošiantis birželio 14 - sios 
referendumui. kurį rėmė visos Parla

mento frakcijos, piliečiai pasisakyti 
"taip" buvo raginami spaudoje, per 
radiją ir televiziją. Referendumo 
dieną balsavimo laikas buvo pratęstas 
- piliečiai galėjo balsuoti nuo 6 vai.
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TRUMPAI 
IŠ VISUR

*
Sėkmingai praėjo pasaulio valstybių 

viršūnių konferencija ekologijos klau
simais Rio d e Janeiro mieste. Ji į šį 
Brazilijos miestą sutraukė viso pasau
lio valstybių vadovus. Konferencijoje 
buvo pasirašytos dvi sutartys: pirmoji 
dėl klimato pasikeitimo stabdymo, 
antroji dėl nykstančių, gyvūnų ir 
augalų apsaugos.

Jungtinių Amerikos Valstijų prezi
dentas G. Bushas susilaukė daug 
kritikos, jam atsisakius > pasirašyti 
antrąją sutartį dėl to, kad Jungti
nėms Amerikos Valstijoms buvo 
nepriimtini joje numatyti finansiniai 
įsipareigojimai.

Rusijos vyriausybe pradėjo skelbti 
iki šiol slaptai laikytus dokumentus, 
pradedant ’917 metų revoliucija ir 
baigiant M. Gorbačiovo valdymo 
metais. Kai kurie dokumentai M. 
Gorbačiovą pristato gana neigiamai - 
jis užvilkinęs Afganistano karo pabai
gą penkeriais metais, o taip pat 
išpardavęs Sovietų Sąjungos aukso ir 
deimantų atsargas šio karo finansavi
mui.

*
Rusijos prezidentas B. Jelcinas, 

prieš išvykdamas į Jungtines Amerikos 
Valstijas derėtis dėl tolimesnio nusi
ginklavimo, amerikiečiams atskleidė 
žinias, kad tarp 1950 - 1960 metų virš 
Sovietų Sąjungos teritorijos buvo 
pašautas apie tuzinas amerikiečių 
lakūnų. Lakūnai buvo kalinami kon
centracijos stovyklose ir psichiatrinė
se ligoninėse. Rusų vyriausybė dabar 
bando aiškintis šių lakūnų likimą. 
Ieškomi duomenys ir apie šimtus 
alijantų karių, dingusių Sovietų 
Sąjungoje Stalino laikais, po Antrojo 
pasaulinio karo.

*
Serbų minios pastarosiomis dieno 

mis surengė masines demonstracijas 
Belgrade. Demonstrantai pasisako 
prieš komunistą prezidentą Milosevic 
ir reikalauja jo atsistatydinimo' bei 
kovų Bosnijoje sustabdymo.

*
Moldovos parlamentas stengiasi 

susitaikyti su separatistais Padnestrės 
slavais. Priimtas nutarimas Padneširei 
suteikti kultūrinę autonomiją, palikti 
joje oficialia rusų kalbą. Ribnicos ir 
Tiraspolio miestams suteiktos plačios 
savivaldos teisės. #

Italija ir Austrija taip pat susitarė 
dėl kultūrinės autonomijos vokiškai 
kalbantiems pietinio Tirolio gyvento

LIETUVOS ĮVYKIU fiPŽVflLGfi
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ryto iki 11 vai. vakaro. Visur buvo 
matomas referendumo šūkis: "Refe
rendumo balsavime privalo dalyvauti 
visi".

Kadangi birželio 14 diena taip pat 
yra Gedulo ir Vilties diena, Parlamen
to prezidiumas nutarė, kad tą dieną 
turi bujti iškeltos Lietuvos vėliavos, 
perrištos gedulo juosta. V isose Lietu
vos bažnyčiose tą dieną buvo laikomos 
specialios pamaldos, pirmiesiems ma
siniams išvežimams iš Lietuvos pami
nėti.

Antradienį, birželio 9 dieną, Parla
mento posėdyje, dalyvaujant 107 
deputatams, Parlamentas rankų pakė
limu balsavo dėl G. Vagnoriaus 
atsistatydinimo priėmimo. U ž tai, kad 
atsistatydinimas būtų priimtas, balsa- 
"Mūsų Pastogė" Nr.25 1992.6.22 

jams. Ši sritis, italų vadinama Alto 
Adige, Italijos buvo prisijungta 1919 
metais, byrant Austro - Vengrijos 
imperijai.

*
Po kelias savaites trukusių derybų, 

Tailando karalius, aplenkdamas ka 
riuomenės peršamą aviacijos maršaią 
Rahong, ministru pirmininku paskyrė 
biznierių Anand Panjaračun. Naujasis 
premjeras, buvęs diplomatas, bando 
sutaikyti miiitarinio ir demokratinio 
režimų šalininkus.

*'
Komunistinei Khmer Rouge armijai 

laužant Paryžiaus susitarimą ir nepra- 
dedant nusiginkluoti, priešingai kitų 
trijų pilietinio karo dalyvių armijoms, 
Kąmbodija vėl atsidūrė pilietinio karo 
pavojuje. Khmer Rouge partizanai 
užpuldinėja Jungtinių, Tautų Organi
zacijos karių saugomas vietoves ir, jei 
greitai nebus susitarta, nusiginklavi
mą sustabdys ir likusios trys armijos.

♦
Meibourno Monash universiteto 

mokslininkai surado lengvą būdą, 
kuriuo nesunkiai nustatomas vidaus 
organų vėžys. Australų firmoms 
neparodžius pakankamo susidomėji
mo, išradimas parduotas japonų far
macinei bendrovei.

Žinių agfentura Reuter birželio 16 
dieną pranešė, kaa Lietuvoje birželio 
14 dieną įvykusiame referendume 
dalyvavo virš 75 procentų turinčių 
baisavimo teisę gyventojų. Už rusų 
kariuomenės išvedimą iš Lietuvos 
teritorijos dar šiais metais pasisakė 
90,7 procentai balsavusių Lietuvos 
piliečių, prieš - 7,2 procentai.

*
Birželio 15 d. Adelaidėje prasidėjo 

teisminis apklausinėjimas karo meto 
nusikaltimais apkaltinto, 78 metų 
amžiaus, Adelaidės pensininko Miko- 
iajaus Berezowskio. Birželio 15 dienos 
"Telegraph Mirror" rašo, kad M. 
Berezowkis kaitinamas 102 žydų 
nužudymu.

Prieš dešimt dienų baigtas apklau
sinėjimas kito Adelaidės pensininko I. 
Poiiukovičiaus dėl jam skiriamų nusi
kaltimų okupuotoje Ukrainoje Antro
jo pasaulinio karo metu. Poliukovičius 
kaltinamas 6 žmonių nužudymu. 
Anksčiau jis buvo kaltinamas 850 
žydų nužudymu Sernikų kaimų, Ukra
inoje. 1. Poiiukovičiaus teismas prasi
dės liepos 6 dieną.

Trečias Adelaidės pensininkas, 68 
metų amžiaus, Heinrich Wagner taip 
pat kaltinamas 19 vaikų, vieno vyro ir 

' 104 žydų nužudymu netoli Izraylov- 
kos kaimo tarp 1942 ir 1943 metų.

vo 51 deputatas, prieš balsavo 46, 5 
deputatai susilaikė. Pagal Parlamento 
balsavimo taisykles, kad atsistatydi
nimas būtų priimtas, reikėjo daugiau 
kaip pusės Parlamente susirinkusių 
balsų, t. y. 54 - rių balsų. Kadangi už 
atsistatydinimą balsavo 51 deputatas, 
atsistatydinimas priimtas nebuvo ir G. 
Vagnorius turi pasilikti savo pareigo
se. Kalbėdamas po balsavimo, G. 
Vagnorius pareiškė, kad jis sutinka 
pasilikti ministro pirmininko pareigo
se, bet pareikalavo daugiau laisvės 
darbui, įgyvendinant svarbiausias re
formas ir teisės atleisti savo darbo 
gerai neatliekančius pareigūnus ir 
ministrus. Ministras pirmininkas pasa
kė, kad Vyriausybė tęs reformų 
politiką ir, kad vienas iš pagrindinių 
tokios reformos įgyvendinimo garantų 
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BROADCASTERS & JOURNALISTS
Level 2 $35,875* $36,695pa 
Level 1 $27,265*534,133pa

The Special Broadcasting Service is Australia's multicultural and multilingual radio 
and television broadcaster. SBS Radio broadcasts in over 60 languages — in 
Sydney on Radio 2EA and in Melbourne on Radio 3EA.
SBS Radio 2EA has part-time vacancies for broadcasters, journalists and 
broadcaster/joumalists in the following language programs:

* CZECH * ESTONIAN • FARSI • FINNISH
* HINDI * INDONESIAN • KOREAN * LATVIAN

- LITHUANIAN ■ ROMANIAN ■ SINHALESE
* TAMIL * THAI ■ URDU

SBS Radio 3EA has part-time vacancies for broadcasters, journalists and 
broadcaster/joumalists in the following language programs:

• CZECH • ESTONIAN * FARSI ■ FINNISH
• HINDI • KOREAN • LATVIAN *. LITHUANIAN

• ROMANIAN • SINHALESE - TAMIL
• THAI • URDU

BROADCASTER duties include the research, writing, production, translation and 
presentation of radio programs relevant to the SBS Radio audience.
JOURNALIST duties include the preparation, translation, sub-editing, reporting 
and presentation of news, sport and current affairs relevant to the SBS Radio 
audience.
BROADCASTER/JOURNAUSTS duties are a combination of the above.
PREFERENCE WILL BE GIVEN TO APPLICANTS WHO CAN PERFORM BOTH 
BROADCASTER AND JOURNALIST DUTIES AS A BROADCASTER/JOURNAUST. 
Applications for Journalist positions will undertake a journalist assessment as 
part of the interview process. Suitable interviewees for any position will be 
required to Undertake a test to assess their proficiency in the relevant language. 
It is important that prospective applicants obtain an information kit for the 
language program in which they are interested. The kit provides details of the 
positions available, duty statements and selection criteria, together with other 
important information for applicants.
TO OBTAIN YOUR INFORMATION KIT 
PLEASE CONTACT MS MARY GHANEM OR 
MS KAREN ERASMI IN SYDNEY ON 
(02) 369 8888, OR MS CARRIE OSMO IN 
MELBOURNE ON(03)6I22525.
Applications giving full details should be 
forwarded to the address given in the 
Information Kit by Monday, 29 June, 1992.
SBS is an equal opportunity employer and has a smoke-free workplace. AB1-92/20 a

XVII AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
DIENOS

MENO PARODA
Prašomi atsiliepti Australijos lietu

viai menininkai, pageidaujantys daly
vauti ALD Meno parodoje. Ši paroda 
ribosis Australijos lietuviais meninin
kais - lietuvių kilmės, ar vedusiais, 
ištekėjusiomis už lietuvių. Dalyvauti 
kviečiami dailininkai, skulptoriai, ke
ramikai, tautodailininkai. Ypač kvie- 
čiami jaunosios kartos atstovai.

Paroda vyks gruodžio mėn. 28 - 31 
dienomis Bankstowno Civic Centre 
galerijoje. Prašome nedelsiant rašyti 
rengėjai adresu: Jasonia Paiaitis, St. 
Leonards Studio, 62 Mitchell St.,-St. 
Leonards, NSW. Tel./Fax (02) 437 
5059.

***
Vinco'ir Genovaitės Kazokų meno 

fondas skiria dvi premijas po tūkstantį 

būtų kuo greitesnis nepriklausomos 
energetikos sistemos sukūrimas Lie 
tuvoje. G. Vagnorius pareiškė, kąd 
vienas iš svarbiausių Vyriausybės 
uždavinių yra stabilizuoti rinką ir 
pasiruošti lito įvedimui.' Artimiausiu 
metu ministras pirmininkas ketina 
kreiptis į Parlamentą su prašymu 
patenkinti jo ankstesnius siūlymus ir 
priimti tuos įstatymus, kurie buvo 
Parlamento atmesti pastaraisiais mė
nesiais.

Parlamento pirmininkas V. Lands
bergis, kalbėdamas per televiziją, 
pakartojo savo siūlymą rinkti Seimą 
tik vieneriems metams, o ministro 
pirmininko iki rinkimų nekeisti. Pir
mojo Seimo uždavinys, V. Landsbergio 
nuomone, turėtų naujos Konstitucijos 
priėmimas, ref ormų programos užbai
gimas ir rusų kariuomenės išprašymas 
iš Lietuvos. Po Parlamento posėdžių 
V. Landsbergis trumpam vizitui nu
skrido į pasaulio Žemės konferenci
ją Brazilijoje, kur jis pasakė kalbą ir 

dolerių goriausiems meno kūriniams 
lietuviška tema.

Viena premija bus skiriama už 
geriausią tapybos ar grafikos darbą 
(dviejų matavimų) ir antroji - už 
geriausią skulptūros ar keramikos 
(trijų matavimų) darbą.

Sąlygos: kūrinys turi būti sukurtas 
lietuviška tema ir turi perteikti 
lietuvišką dvasią ar lietuvišką pasau
lėjautą,arba atkurti vaizdą, asmenį ar 
situaciją istorijoje, mitologijoje, liau
dies dainose, raudose, sakmėse, pasa
kose, realybėje ar iliuzijoje.

Kūrinys turi būti sukurtas dviejų 
paskutinių metų laikotarpyje.

Kūrinys turi būti sukurtas lietuvio 
ar lietuvės, ar lietuvių kilmės 
dailininko - dailininkės, gyvenančio 
Australijoje.

Pageidaujama kūrinių, atliktų šiuo
laikiniame stiliuje. .

ALD infofinacija

susitiko su eilės valstybių vadovais. 
Savo kalboje jis atkreipė susirinkusių
jų dėmesį į ekologinę žalą, kurią 
Lietuvai daro Rusijos kariuomenė ir 
prašė pasaulio paramos tai kariuome
nei greičiau išvesti. Diplomatinė 
parama buvo pažadėta asmeniniuose 
susitikimuose su Vokietijos, Argenti
nos, Kanados, Ispanijos ir kitų šalių 
vadovais. • _ _ ,J. Rūbas
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VĖL NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE
Anskis Reisgys

Prieš mane, ant mažo Luitbanzos 
lėktuvo stalelio, guli skrydžio į Vilnių 
žemėlapis. Skrydžio linija kerta Aly
tų, pro Trakus į Vilnių. Seku kapitono 
pranešimus, laiką, ir mintyse skai
čiuoju, kur turėtų būti lėktuvas? 
Paariki balti debesys plaukia toli 
apačioje. Berlynas, Oderis ir Vysla 
iiko vakaruose. Kad tik praretėtų 
debesys? Kur Lietuvos siena? Jau turi 
būti, bet nerandu ant žemės jokių 
požymių. Lėktuvas pamažu mažina 
aukštį. Štai , jau < Ajytus, tiesiog 
apačioje:, o Nemunas kerta per vidurį! 
Susipynė fotoaparato diržai, gaubtas 
lango stiklas... taip ir liko nuotrauka 
nepadaryta. Abiejų su žmona akys 
įbestos į priekį. Seku žemės kontūrą 7 
kalvas. ĮArtėjam prie Vilniaus. Pro 
baltų debesų tarpą pasirodo ežerai. 
Fotoaparatas dirba be paliovos. Štai ir 
Trakų pilis! Lėktuvo palydovė akis 
įbedusi sakyte sako mums: prisiriškite 
diržus! Lėktuvas jau lanku leidžiasi į 
aerouostą.

Pamažu lėktuvas rieda prie keleivių 
išlaipinimo pastato. Pro langus matyti 
apgriuvę pastatai, surūdijusių geležų 
kruvos, apšepusių lėktuvų kiautai. 
Šitaip bolševikai nugyveno musų 
Lietuvą! Prašvito ir saulė, štai naujai 
pertvarkyti lėktuvėliai su trispalve 
ant uooegų, atremontuoti seni sraig
tasparniai. Tai jau nepriklausomos 
Lietuvos triūsas, kaa atsistojus ant 
savo kojų. Smagu.

įėjus į pastatą matyti, kad čia 
remonto darbai dar neseniai padaryti 
ir tebedaromi. Atrodo, kad anksčiau 
keliauninko čia niekas nešvietė, tad 
jam ir patogumų neįrengė. Čia būta 
lyg kalėjimo. Tik besišypsančio jauno 

muitininko veidas ir, paėmęs australiš
ką- pasą į savo rankas, "dar nematy-r 
tas", išsklaidė niūrias, praeityje 
paskendusias mintis. Praėjus muitinės 
formalumus, susipažinus ir išsibučia- 
vus su giminėmis, pasijutome esą 
svetingų žmonių globoje, esame 
Lietuvoje po 48 - rių metų.

PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI VILNIUJE
įsikūrus kambaryje ir giminėms 

išvytais į namus, mudu leidomės pėsti į 
'artimai esanti Vilniaus centrą ir jo 
senamiestį, ligas, bet vėsus pavasario 
vakaras leido mums susipažinti su 
Vilniaus miesto planu ir jo įžymybė
mis. iki vėlyvos nakties studijavome 
kioske nusipirktą mieste žemėlapį ir 
sudarėme rytojui turistinį maršrutą. 
Tokiu būdu turėjome auksinę progą 
patys atrasti Vilniaus įžymybes, jas 
studijuoti, fotografuoti. Per kelias 
dienas susipažinome su Vilniaus 
miestu ir jautėme jo pulsą.

Nuėjus poilsiui į valgyklą, sutik
davome įvairių žmonių ir išgirsda
vome daugybę nuomonių. Nesistengė
me jų mokyti, o klausėmės nuomonių, 
išvedžiojimų, skundų. Kaip "užsienie 
čiai" įsiterpdavome savo klausimais ir 
pastebėdavome, kad Vakarų pasauly
je žmonės daro skirtingai. Išsivys
tydavo intymus pašnekesiai ir daugelis 
priimdavo musų nuomonę ir net 
patarimus. Taip išmokome prieiti prie 
žmonių ir sėkmingai su jais bendrauti, 
diskutuoti ir net perduoti savo 
nuomonę, neužgaunant jų ego. Pamo
kymų žmonės nemėgsta.

Reikia pastebėti, kad Vilnius gra
žus miestas, ypač dalinai restauruotas 
senamiestis. Restauruotos gatvelės 
niekuo nesiskiria nuo Vakarų Europos 
miesto gatvių. Tiesa, restauracija 
vyksta lėtai ir dar reikia įdėti daug 
kapitalo ir darbo, kad visą miestą 

atstatyti! jo pirmykštį žydėjimo stovį.

Manau, kad šis projektas stovi gan 
žemai atsistatančios Lietuvos pir
miausiai taisytinų objektų sąraše. 
Lietuvos ūkio atstatymas tikrai turi 
užimti pirmaujančią vietą valstybės 
biudžete. ,

Restauracija Lietuvoje yra, palygi
nus, aukštame lygyje. Tai galima 
pastebėti ne tik Vilniuje, bet ir 
Kaune, Klaipėdoje, Palangoje, Tra
kuose, kur atstatyta pilis ir baigiami 
vidaus įrengimai.

Vilniuje teko aplankyti kompiuterių 
kompaniją "Baltic Amadeus”, kuri yra 
pati didžiausia Baltijos valstybėse. 
Tai privataus pobūdžio kompanija, 
sudaryta kartu su užsienio kompanija. 
"Baltic Amadeus" specializuojasi 
kompiuterizacijos įvedimu į biznį, 
medicinines analizes, valstybines įs
taigas ir visur, kur ji reikalinga. 
Kompanija randasi toli užmiestyje, 
universiteto pastatuose, ir sunkiai 
surandama. Užima net tris aukštus ir 
visai panaši į Vakarų Europos 
kompanijas.

Aplankiau ir Lietuvos radiją, trum
pų bangų sekciją, kur jauni vyrai 
dirba per dieną prie kompiuterių - 
ruošia transliacijos tekstą. Jų darbe 
jaučiamas profesionalumas ne tik 
klausantis Australijoje, bet ir čia, 
raštinės organizacijoje. Tiesa, trans

Str. autorius Anskis Reisgys su žmona Martina ant Rambyno kalno.
Nuotrauka A. Reisgio

liacijos priemonės ne kokios, bet, 
reikia pasakyti, vyrai sugeba. Kaip 
nuolatinis klausytojas, tariu jiems 
nuoširdų ačiū! į juos? buvo atsukta 
tankečių kulkosvaidžių ugnis. Tai 
liudija ir šiandien giliai išmuštos 
duobės sienose.

VAIRUOTOJO RŪPESČIAI 
LIETUVOJE

Kelionę iš Vilniaus per Kauną, 
pietų Lietuvą, Jurbarką, Šilutę į 
Klaipėdą tęsėme automobiliu. Vaira
vome patys. Tokiu budu neapsunkino
me giminių, o ir patiems buvo didelis 
malonumas pamatyti tai, ko norėjome. 
Šis žygis visai musų neatbaidė, nes 
esu anksčiau važūiėjęs po Vakarų 
Europą, kur susisiekimas yra kompii- 
kuotesnis.

Be tarptautinio vairuotojo liudiji
mo, reikia sutvarkyti automobilio 
nuosavybės įrodymo dokumentus, ku
riuos vairuotojas turi turėti su savimi. 
Tai įrodymas, kad automobilis nėra 
pavogtas ar piktnaudojamas. Vairuo
tojas, kaip ir kiekviename krašte, yra 
atsakingas už visus prasižengimus.

Daugeliui atrodo, kad pačiam 
vairuoti yra didelė rizika. Lietuvoje 
užpuolimų ne daugiau kaip kituose 
kraštuose, tad dienos metu negirdė

jau, kad užpultų važiuojančius. Gal 
didžiausia baimė - ką daryti, jei 
sugestų mašina. Kituose kraštuose 
galima išsikviesti remonto tarnybą. 
Giminės telefonu buvo informuoti, 
kada mes atvykstame ir kuriais keliais 
važiuosime. Jiems butų buvę nesunku 
mus surasti kelyje, kadangi atstumai 
Lietuvoje gana trumpi. Telefonų

Lietuvoje daug, komunikacija, palygi
nus, gera. Dėkui Dievui, pagalbos 
mums nereikėjo niekur.

Kelių stovis čia įvairus. Autostrada 
Klaipėda - Kaunas - pirmos rūšies, 

■panaši į V akarų Europos autostradas. 
Pagrindiniai keliai asfaltuoti, tik 
nelabai platūs ir kai kur duobėti, ypač 
Vilniuje, kur radome blogiausius 
kelius pačiame mieste. Prieš atva
žiuojant Prancūzijos prezidentui F. 
Mitterand į Vilnių, keliai, kuriais jis 
bus vežamas, buvo iš naujo perdirbti. 
Televizijoje pasirodė žmonių nusi
skundimai apie kitus Vilniaus kelius. 
Iš viso, važiavimas Vilniuje kompli
kuotas. Keliai nėra sužymėti, net 
centrinės linijos daug kur nepažymė
tos, o eismo juostų iš vis nėra. 
Vilniečiai vairuotojai, aplenkdami 
duobes, lenkia mašinas iš dešinės ir 
kairės, vis skubėdami, kaip ir Sydnėju- 
je. Todėl nemažai aplankstytų "La- 
dų", bet jos visos tarškėdamos, 
braškėdamos važiuoja gana greitai.

Benziną parduodančių stočių, kaip 
mes matome Australijoje, iš vis nėra. 
Ten jos vadinamos degalinėmis ir jų 
labai retai esama. Degalinė - tai 
keletas pompų ir aklinai uždarytas 
namelis, teisingiau pasakius - didelė

"'Musų Pastogė"

dėžė, kurioje sėdi pora vyrų ir priima 
pinigus už benziną. Iš vidaus operuo - 
jamas kuro tiekimas į pompą. Jokių 
kitų patarnavimų degalinėje jūs 
negausite. Kai kada yra sunkumų su 
aukšto okteino benzino gavimu, ypač 
užsienietiškoms mašinoms. Senų tokių 
mašinų yra nemažai. Tai senos, 
atsivežtos iš Vokietijos, Belgijos ir 
kitų kraštų ir suremontuotos mašinos. 
Jos labai patvarios ir, atsižvelgiant į 
Lietuvos kelių stovį, tarnauja labai 
gerai.

Garažų žmones neturi., todėl visai 
senas mašinas palieka gatvėje, o 
geresnes nuveža į mokamą mašinų 
stovėjimo aikštelę, jei ten yra gavę 
vietą. Tokie atviri kiemai ar mašinų 
stovėjimo aikštelės gali būti net už 
kelių, ar keliolikos kilometrų nuo 
gyvenamos vietos. “

Didžiausias vairuotojo poreikis *. 
nakvynė, čia visiškai neturi pasiūlos. 
Niekur nemačiau, kad butų pasiūlytas 
nakvynei viešbutis ar nors kambarys. 
Šis patarnavimo būdas visiškai neiš
naudotas! Atrodo, tai seno "raugo" 
liekanos, o užsienietis - nepagei
daujamas elementas. Prisimenu, prieš
kario Lietuvoje net žvejai ir ūkininkai 
vasaros metu atlaisvindavo kambarį 
išnuomojimui ir tai skelbdavo pakelė
se. Ant pagrindinių kelių mačiau 
nemažai naujų automobilių su užsie 
nietiškomis registracijos lentelėmis. 
Atrodo, susidomėjimas Lietuva yra. 
Reikia įrengti turistams nors dviejų ar 
trijų žvaigždučių viešbučius, kad jie 
sustotų Lietuvoje, o ne tik pervažiuo
tų per ją.

PAVASARIO SĖJA
Pervažiavus Lietuvą ir pamačius jos 

laukus, galima sakyti, kad Lietuva 
ateinančią žiemą nebadaus, nebent 
šią vasarą butų blogos klimatinės 
sąlygos. Pavasaris buvo vėlyvas. 
Balandžio gale ir gegužės pradžioje 
buvo dar šalta ir lietinga. Tik antroje 
pusėje atšilo, sužydėjo laukai ir sodai, 
išdžiūvo dirvonai. Orui atšilus, 
laukuose buvo dirbama iki vėlyvo 
vakaro. Dar pusę vienuoliktos vakaro 
buvo galima matyti žmones laukuose. 
Tai dažniausiai smulkūs naujieji 
ūkininkai, dirbą vienu arkliuku. 
Žmonių ryžto vaisiai matomi visur. 
Laukai suarti ir suakėti, dykų niekur 
nėra. K as ten pasėta ir kiek, patikrinti 
neįmanoma.

Lietuvos žemės ūkio ekonomistai 
numato, kad žemės ūkio produkcija 
kris dar apie dešimtį procentų. Kodėl 
taip? Okupantas buvo Baltijos 
valstybes pavertęs savo kolonija. Jų 
intensyvus ir mišrus žemės ūkis buvo

Nukelta i 4 psL.
Nr.25 1992.6.22. psl.~3*

3
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.Atkelta iš 3 psl.
paverstas ganyklomis, verstasi 
pienininkyste ir gyvulinkyste. Pašarų 
nedateklius buvo papildomas iš kitų 
respublikų. Tokiu budu Baltijos 
respublikos buvo surištos su Sovietų 
Sąjunga ir neteko savo ekonominės 
nepriklausomybės. Lietuvoje 
įtakingi žmonės stengėsi pasigaminti 
tai patys, kad sumažintų kiek galima 
priklausomybe nuo Maskvos 
"planuotojų", tačiau, sugriovus
privatų ūkį, tokios galimybės buvo itin 
menkos. Tokiu budu šiandieninėje 
Lietuvoje ypatingai trūksta pašarų ir 
to pasėkoje mažinamos gyvulių 
bandos, o valstybiniai
paukštininkystės ūkiai kai kur visai 
išnyko.

Bevaikštinėjant apie Rusnę, 
Nemuno žiočių žemumomis, mačiau 
milžiniškų paukštynų pastatus visai 
tuščius. Juose kasmet užaugindavo 
apie milijoną įvairių paukščių, o 
šiandien kur ne kur matyti tik pora 
tūkstančių žąsiukų. Kodėl taip? Ogi 
dėl pašarų trūkumo ir mažos vietinės 
rinkos, aiškina ten dirbantys žmonės.

LIETUVOS EKONOMUOS 
PERSPEKTYVA

Nemanau, kad Lietuvos žmonės 
badautų, tačiau kęsti šaltį ir 
nedateklius sekančią žiemą regis gali 
prireikti. Privačių sodų užmiesčiuose 
ir smulkių ūkininkų užauginti 
produktai patenkiną didžiąją dalį 
gyventojų maisto poreikių. Tačiau 
Lietuvai tenka importuoti daug 
mazuto, naftos, dujų ir kitų žaliavų. 
Pigiausiai ir patogiausiai visa tai 
įsivežti iš Rusijos bei kitų 
Nepriklausomų Valstybių Sąjungos 
respublikų. Lietuva turėjo maisto ir 
kitų žemės ūkio produktų perteklių, 
kurie buvo keičiami į kurą ir žaliavas. 
Nukritus žemės ūkio produkcijai, kris 
ir Lietuvos pajėgumas pirkti 
reikalingą kurą, žaliavas. Be to, 
atrodo, kad importinių prekių kainos 
pakils, o kredito laikas bus 
trumpinamas, kas dar labiau apsunkins 
Lietuvos importo galimybes. Tačiau 
Lietuvos žmonės sumanus ir išradingi, 
jie jau šiandien yra sukaupę kuro 
atsargas ir elektros energija 
apsirūpinę juodai dienai.

Pažvelgus į tolimesnę ateitį, 
atrodo, kad žemės ūkis Lietuvos 
problemų neišspręs. Europoje žemės 
ūkio produktų yra perteklius, šiandien 
net Lenkija jau turi žemės ūkio 
produktų perteklių, tačiau aukštesnės 
kokybės prekės importuojamos iš 
Vakarų Europos valstybių ir 
perkamos lenkų maisto produktų 

Klaipėdos turguje Nuotrauka A. Reiseio
"Musų Pastogė" Nr.25 1992.6.22 psl. 4 '

parduotuvėse. Lenkeli gali eksportuoti 
savo prekes į žemesnio ekonominio 
lygio kraštus, kaip Rusija ar kitos 
NVS respublikos.

Jau šiandien Lietuvai reikėtų 
konkuruoti su kitų kraštų žemės ūkio 
produktais. Tai reiškia, kad būtina 
gerinti gaminamų prekių kokybę. Tam 
būtina ir modernesnė technologija, o 
jos Vakaruose galima įsigyti, mokant 
tik tvirta valiuta. Lietuvoj jos nedaug 
teuždirba. Negalima taip pat pamiršti, 
kad lendant į skolas užsieniui, 
pagamintoms prekėms būtina 
užsitikrinti užsienio rinką. Paskolos 
grąžinimo galimybė turi būti 
užtikrinta.

Bevažinėjant po . Lietuvą, į akis 
krenta, kad čia komercija dar prastai 
išvystyta. Tik turguose, kur prekių 
pilna, veikia komercijos dėsniai ir 
aptarnavimas kur kas geresnis. 
Pardavėjas turguje stengiasi parduoti 
savo prekę, jis mielai šnekasi su 
klientu, jam aiškina, jį įtikina ir net 
šypsosi. To parduotuvėse, ypač 
valstybinėse pasigendama.

įėjus į vieną Vilniaus valgyklą 
Gedimino prospekte, durininkas 
sustabdė mūsų keturių žmonių grupę 
ir liepė palaukti, kol jis pažiūrės ar 
gaįės mus patalpinti valgykloje. 
Maždaug po penkių minučių, 
durininkas sugrįžęs pareiškė, kad 
mums galima įeiti. 0 įėjus į didžiulę 
valgyklos salę, pamatėme, joje pietauja 
trys klientai ir tarp savęs ramiai sau 
šnekučiuojasi dar penki tos valgyklos 
tarnautojai. Iš padavėjos elgesio labai 
ryškiai matėme, kaip labai mes 
sudrumstėme ramybę, o ji mums darė 
didelę malonę patarnaudama.

Panaši rutina vyko ir bandant įeiti į 
Lietuvos parlamento galeriją. 
Norėjome paklausyti ten vykusių 
debatų. Mes su žmona dokumentais 
parodėme, kas mes esame, iš kur, ir 
paprašėme, kad būtų leista bent 
pusvalandžiui paklausyti parlamento 
debatų. Jauni vyrai permetė akimisdu 
"panokusius australiečius" ir pasakė, 
kad mielai, tik reikia gauti leidimą iš 
parlamento vidaus. Geri žmonės mums 
davė net aštuonis telefono numerius, 
kuriais paskambinus galima gauti 
leidimą įeiti į parlamentą. Iš visų 
aštuonių buvo gautas vienas 
atsakymas: "negalima" ar "neturiu 
teisės išduoti". Taip ir išvažiavo.niš 
Lietuvos, parlamento debatų 
neišgirdę. įdomu kas ten darosi tame 
Lietuvos parlamente, ir ką jie ten taip 
smarkiai slepia? Daug visokių gandų 
.teko girdėti iš žmonių, bet patiems 
įsitikinti, kiek jie teisingi, neteko.

Pietus pakeliui į Rumšiškes.
Nuotrauka A. Reisgio

Atvykus iš Vakarų, į akis krenta 
tai, kad patarnavimas Lietuvoje yra 
reta prekė, ją artimiausiai pakeičia 
protekcija. Tokia budu aplinkybės 
vystytis prekybai visai nepalankios. 
Paprastai aptarnavimo industrijoje 
didelės investicijos nebūtinos, tačiau 
pasiturinčios šalys šioje srityje kelia 
didelius reikalavimus ir jos pačios yra 
pajėgios už tai gerai atsilyginti. Šiuo 
keliu einant, butų galima neblogai 
uždirbti ir konvertuojamos valiutos. 
Viena iš svarbiausių yra turizmo 
industrija su visomis savo šakomis.

Artėjant gegužės 23 - sios 
referendumui dėl prezidento 
institucijos įvedimo Lietuvoje, per 
Lietuvos televiziją kas vakarą buvo 
pradėta transliuoti programa, kelianti 
tautiškumą ir pasididžiavimą pasiekta 
Nepriklausomybe. Buvo smulkiai 
rodomi visi Lietuvos įvykiai nuo kovo 
11 sios. Atvykusioms iš užsienio 
susidarė vaizdas, kad bus tvirtai 
pasisakyta už prezidentinio valdymo 
formą. Tačiau kalbantis su vietiniais 
gyventojais, neretai galėjai išgirsti 
tokį atsakymą: "Ką, turime pasirašyti 
ant tuščio popieriaus lapo? O kas bus, 
jei vėliau ateitų komunistai?"

Kaimo žmonės pikti dėl nevykusios 
žemės reformos. Ypatingai jie 
pasipiktinę žemės ūkio mašinų 
"dingimu" iš kolektyvinių ūkių. Sako 
"tie patys", prisidengę privatizacija, 
už valdiškus pinigus prisipirko mašinų 
ir šiandien jau milijonieriai.

Tiesa, pats mačiau mažo, ūkelio 
kiemą, prigrūstą įvairiausių žemės 
ūkio mašinų. Atrodo, jos ten rūdys, 
kai tuo tarpu už kilometro vėlyvą 
vakarą žmogus dirbą su vienu 
arkliuku. Kodėl nebuvo mašinos 
suprivatintos, įsteigiant kompaniją, 
kuri jas vėliau pigiai nuomotų už kuro 
ir žmogaus atlyginimo išlaidų 
padengimą? Tokiose "Hire Co." 
Sydnėjuje galima išsinuomoti viską 
nuo plaktuko iki krano ar traktoriaus. 
Tiesa, daug piktumo kaimuose esama 
parlamento ir jo pirmininko adresu. 
Tačiau vis dėlto didžioji dauguma už 
prezidentinę valdymo formą. Sako, 
reikia įvesti tvarką.

Lietuvoje jaučiasi, kad ten bijomasi 
išeivių. Sako, išpirks jie Lietuvą ir 
išstums vietinius iš savo vietų. 
Mėginta aiškintis, kad grįžti į Lietuvą 
daugumom gali tik senesnio amžiaus 
žmonės kartu su savo atliekamu 
kapitalu. Nereikia pamiršti, kad 
atsivežtasis kapitalas nėra vien tik 
nuosavybės perėmimas, o taip pat ir 
investicija Lietuvai, kas pakeltų jos 
nacionalinį produktą. Žmogui 
anksčiau ar vėliau mirus, kapitalas 
lieka Lietuvoje. įdėti savo santaupas, 

gyvenant toli nuo Lietuvos, ir neturėti 
pilnos kontrolės rizikinga. Nedaug 
tokiu investitorių bus, ypač dabar, kai 
dar įstatymai nėra tvirti.

Būgštavimas, kad išeivijos lietuviai 
gali išstumti vietinius ne visai 
racionalus. Lietuvos ekonomiją 
pertvarkant į laisvos rinkos ūkį, 
tūkstančius senų darbo vietų būtina 
panaikinti. Jų vieton bus sukurtos 
naujos, reikalingos naujai sistemai. 
Naujose darbo vietose reikia naujų 
žmonių su nauja filosofija, naujomis 
specialybėmis ir turinčiu kitus 
patyrimus. Pavyzdžiui, šiandien 
Lietuvoje reta įmonė gali tiksliai 
pasakyti kiek kainavo jos produkto 
pagaminimas. Produkto pagaminimo 
kontrolė beveik nežinoma, o laisvoje 
rinkoje, kur konkurencija labai didelė, 
tokia kontrolė būtina. Užpildyti 
naujas darbo vietas tinkamais 
specialistais bus labai sunku. Nedaug 
išeivių paliks savo tarnybas ir persikels 
su šeimomis į Lietuvą. Tai gali 
padaryti vienas kitas pensininkas.
Reikia pasakyti ačiū jiems!

Jau šiandien daugelis žmonių 
rūpinasi, kas bus kandidatai į 
ateinantį Seimą. Nepriklausomybės 
klausimas išspręstas. Lietuvos žmonės 
gerai pažino okupantą ir mokėjo su juo 
susidoroti. Išeivija sugebėjo 
nepriklausomybės duris laikyti 
atidarytas okupacija pasaulio 
nepripažinta. Tačiau šiandien Lietuva 
įžengė į naują fazę, tai yra, valstybės 
vadovaujančio aparato pertvarkymą 
iš pagrindų. Visa tai turi būti 
sutvarkyta taip, kad Lietuvos žmonės 
matytų ir įsitikintų, jog darbštumas 
yra tinkamai atlyginamas ir 
skatinamas. Valstybė turi remti 
privačią iniciatyvą, o ne išnaudoti ją 
ir žlugdyti. Valstybei reikia pajamų, 
ir jei valstybės aparatas bus 
sutvarkytas taip, kad nacionalinis 
produktas augs, tai didės ir valstybės 
pajamos. Tokiu budu naujieji 
parlamentarai turi suprasti laisvos 
ekonomijos mechanizmą ir filosofiją. 
Tik tada jie galės įvesti tinkamą 
administraciją ir išleisti įstatymus, 
kurie derinasi su Vakarų valstybių 
įstatymais. Jie supras, kad laikas 
Lietuvai brangus ir asmeniniams 
ginčams parlamente vietos nėra. 
Padėk, Dieve, surasti Lietuvei! tokius 
žmones.
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BENDRUOMENĖS DARBŲ BARUOSE
MAIRONIO PENKIASDEŠIMTMETIS 

MELBOURNE
Melbourne) lietuvių namų kino 

salėje gegužės 31 dienų įvyko 
iškilmingas Maironio minėjimas, pažy-
mintis penkiasdešimtąją poeto mirties 
sukaktį. Minėjimą surengė kultūrinin
kės Danos Baltutienės vedamoji A LB 
Kultūros taryba.

Arūnas Bruožis - "Vasaros naktys", 
Laura Baltutytė - "Nuo Birutės 
kalno". Apie patį poetą malonu buvo 
'šgirsti Mičiulio vaizdžiai paskaitytą

Minėjimo programos dalyviai minėjimo metu. Scenoje padėkos žodį taria A LB 
Apylinkės valdybos pirmininkas P. Jokūbaitis.

Programa prasidėjo scenos viduryje 
kabančiame ekrane rodomomis skaid
rėmis, vaizduojančiomis gimtus ir 
gyventus Maironio namus iš vidaus ir 
iš lauko, Lietuvos peizažus. Tuo metu 
tyliai skambėjo Maironio poezijai 
sukurtų melodijų garsai. Paskutinioji 
skaidrė rodė Maironio portretą, kuris 
ir toliau liko ekrane per visą minėjimo 
programą. Virš portreto kabojo dide
lės raidės MAIRONIS, o iš abiejų 
pusių datos - .1862 ir 1932. Priekyje 
gėlės. Skaitovės Dana Baltutienė ir 
Alisa Baitrukonienė paeiliui papasa
kojo apie Maironio, kaip asmenybės ir 
kūrėjo ypatybes, jo gyvenimo etapus, 
pristatė poeto kūrybos skaitovus ir 
dainininkus.

Vykusiai parinkti Maironio kūrybos 
pavyzdžiai atspindėjo būdingiausius 
poeto kūrybos momentus. įspūdingai 
aptemdytoje scenoje skambėjo gilus 
E. Šidlausko baisas, užkulisyje dekla
muojantis " Aš norėčiau prikelti nors 
vieną senelį". Atrodė, lyg kalbėtų 
pats Maironis. Romantišką poeto 
Lietuvos praeities idealizavimą me
niškai ir jautriai perteikė Dalia 
Antanaitienė. Ji deklamavo eilėraštį 
"Dyvitis". Fone tyliai skambėjo 
Maironio dainos. Po to scenon išėjo 
jaunosios deklamatorės Loreta Či- 
žauskaitė - Tigani ir Kristina Didely- 
tė. Jos paskaitė patriotines ištraukas 
iš Maironio poemos "Jaunoji Lietuva". 
Jų žodžiams švelniai akompanavo 
Melbourne kanklių ansamblio jauni
mas - Dalia Diažytė, Danius Aras, 
Aleksas Brovedanis. Dvi aainas pagal 
Maironio eiles "Eina garsas nuo 
Marburgo" ir "Mano tėvynė" širdį 
veriančiai padainavo solistas Jurgis 
Rūbas, jam pianinu akompanavo Zita

PERTHE ..... .......... ............
Pertho sporto klubo "Tauro" golfo 

sekcijos nariai birželio 1 dieną 
Yanchep National parke suruošė 
pikniką ir daugiškas golfo varžybas. 
Varžybos prasidėjo anksti ryte, o 

piknikan susirinko ir tie, kas golfo 
nežaidžia. Visi susirinkusieji maloniai 
praleido pirmadienio popietę, linksmai 
besivaržydami ir piknikaudami.

Gegužės mėnesį gana daug Pertho 
lietuvių išvyko atostogoms į Lietuvą. 
Tarp jų - Jurgis ir Angelė Babarskai, 

Prašmutaitė. Iš Maironio poezijos 
rinkinio "Pavasario balsai" Vida
Jokubaitytė paskaitė "Užmigo žemė", 

ištrauką iš Juozo Mikuckio prisimini
mų, kaip poetą vertino tie žmonės, 
kurie gerai žinojo jo eilėraščius,, 
dainas ir giesmes. Žmonės poetą buvo 
sudievinę, kaip legendarinės egzis
tencijos pranašą. Maironiui tai buvę 
skaudu, nes jis ne garbės, o žmogiškų 
kontaktų ieškojęs. Po to pasigirdo 
poeto sielvartą išreiškianti daina "Kai 
širdį tau skausmas, kaip peiliais 
suspaus". Tai daina iš Jurgio Rūbo 
plokštelės. Tada iš užkulisių vėl 
girdėjome E. Šidlausko balsą, dėklą 
muojantį "išnyksiu, kaip durnas..." 
Abu balsai, sklindantys iš apdemdytos 
scenos, kurioje tik apšviestas didžiojo 
poeto veidas žvelgė į mus, giliai 
palietė klausytojų širdis, ypatingai tų, 
kurie Maironį pažino. Programą gra
žiai užbaigė Melbourne parapijos 
mokyklos vaikai. Kartu su dainavimo 
mokytoja Birute Kymantiene jie' 
išsirikiavo scenoje ir, jauniesiems 
kanklininkams palydint, padainavo 
Maironio "Lietuva brangi". Paskuti
niame posme prie jaunųjų dainininkų 
prisijungė ir visa sujaudinta auditori
ja.

Maironio portretui ekrane išnykus, 
visi programos dalyviai susirinko 
scenoje. Jiems padėkos žodį tarė 
Melbourne apylinkės valdybos pirmi
ninkas Paulius Jokūbaitis. Jis taip pat 
išvardino užkulisių talkininkus A. 
Gabą, J. Balčiūną, A. Karaziją ir 
Kultūros tarybos nares Daną Baltu
tienę su Jadvyga Mulevičiene, kurių 
dėka įvyko šis prasmingas, ilgai 
atmintyje pasieksiąs minėjimas. Vi
siems buvo įteikta po vieną raudoną 
rožę, o vaikučiams po maišelį saldu
mynų.

ieva Ariene

Teofilė Kasputienė, Aldona Krutuiie- 
nė su dukra Danute, Ona Maleckienė 
ir Salomėja Zablockienė, Arturas ir 
Janina (Šeškaitė) Appleby, broliai 
Juozas ir Kostas Jasai, Henrikas ir 
Marija Nagiazai, Petras Variakojis.

O gegužės mėnesio pabaigoje iš 
Lietuvos į Perthą atvyko Juozo 
Laurinavičiaus sesuo Bronė Jankaus
kienė.

į rytines Australijos valstijas ap
lankyti draugų išvyko Adomas Pudi- 
maitlS- .(-Žlnutė.-Į

Spalvinga drausmė 
ir anglų kalba

Šiais mokslo metais mus aplankė 
viešnios iš Australijos Izolda 
Požėlaitė - Davis ir Jūratė Vitkūnaitė 
- Reilly. Šie susitikimai paįvairino 
kasaienybę, kilo įdomių minčių, idėjų. 
Mums, mokytojams, buvo puiki proga 
stebėti susijaudinusius mokinius, ban
dančius pirmą kartą gyvenime ben
drauti su tikrom australietėm, "nemo- 
kančiom lietuviškai". Marijampolės 
miesto ir rajono anglų kalbos mokyto
jai nepamirš turiningo, įdomaus meto
dinio seminaro, kuriame dainavom, 
atlikom įvairias užduotis ir žavėjomės 
musų talentinga ir išradinga viešnia.

O kokie aktyvus buvo musų miesto 
mokyklų direktoriai, pavaduotojai ir 
švietimo skyriaus darbuotojai, kuriuos 
domino pedagogų kontrolė, mokyklos 
darbo organizavimas, ypač disciplinos 
programa Belmonto vidurinėje, kur 
dirba mokytoja Jūratė. Belmonto 
vidurinėje mokykloje yra 1000 moki
nių. Visi jie suskirstyti į 7 grupes 
(pagal spalvas, po 150 mokinių). 
Kiekviena grupė turi koordinatorių.
Ponia Jūratė yra raudonos spalvos 
koordinatorė. Jeigu mokinys trukdo 
mokytojui per pamoką, jis siunčiamas

SYDNĖJAUSPADANGEJĘ
BIRŽELINĖS SYDNĖJUJE

Birželio 14 ąją Strathfieldo 
Latvių namuose Jungtinis baitų komi
tetas suruošė 51 - jų birželio trėmimų 
minėjimą. Aną birželį - 1941 m. - iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos, kurios 
prieš metus buvo SSSR okupuotos, į 
tolimuosius Sibiro regionus buvo 
išvežta virš 60.000 gyventojų.

Tomis sunkiomis dienomis, nuo pat 
okupacijos pradžios tardymai ir areš
tai dėl politinių priežasčių buvo tapę 
kasdieniniu reiškiniu. Tačiau trėmi
mai, įvykdytieji birželio 14 - ąją, buvo 
tiesiog pasibaisėtini, iki tol niekada ir 
niekur negirdėti. Baltijos kraštų 
gyventojams ši diena liko jų atmintyje 
tokia pati baisi diena, kaip žydų 
tautai, taip vadinama, "Holocausto" 
diena.

į minėjimą be pilnos salės lietuvių, 
latvių ir estų, apsilankė ir visa ciiė 
garbės svečių. Jų tarpe buvo NSW 
parlamento narys John Ryan, atsto
vaująs valstijos premjerą N. Greinerį, 
NSW parlamento narys John Johnson, 
minėjime atstovavęs opozicijos lyderį 
B. Carr, Rusijos generalinis konsulas 
Vladimiras Koiiuginas, buvęs federa
linio parlamento narys ir geras 
baltijiečių bičiulis Sir John Carrick.

Minėjimas pradėtas Australijos 
himnu. Minėjimą atidarė Jungtinio 
baltų komiteto pirmininkė Tiiu Kroli - 
Simmui, įžanginiame žodyje paminė
jusi, kad tautos, kurios užmiršta savo 
praeitį, neturi jokios ateities. Praei
tais metais Baltijos tautos atgavo 
laisvę ir nepriklausomybę. Džiaugė
mės, tačiau šiandien, tiek aukų 
sudėjus, matome, kad ne viskas musų 
kraštuose gerai - ten tebestovi ir 
kelia grėsmę svetima kariuomenė. 
Pirmininkė kalbėjo, kad "mes norime 
geruoju sugyventi su rusų tauta, 
tačiau tos kariuomenės buvimas musų 
kraštuose leidžia abejoti musų laisvu
mu". Ji prašė didžiai gerbiamo Rusijos 
generalinio konsulo perduoti musų 
visų prašymą Rusijos vadovams, kad 
kariuomenė nedelsiant butų išvesta iš 
mūsų kraštų. 
... . ..... .... "Musų Pastogė" Nr.25 1992.6.22 psl. 5

pas koordinatorių, kuris baudžia, 
dažniausiai palieka po pamokų. Tokie 
ir panašus nusižengimai registruojami. 
Jeigu ir toliau mokinys pažeidžia 
mokyklos įstatymus, kviečiami jo 
tėvai, siūloma pereiti į kitą mokyklą. 
Kiekviena grupė turi du kapitonus - 
berniuką ir mergaitę, kurie yra 
mokyklos tarybos nariai. Mokiniai, 
kurie yra aktyvus, organizuoja sporto 
varžybas, kitus renginius, gauna 
rekomendacijas be kurių į aukštąją 
mokyklą nepateksi. Mokiniai uniformą 
dėvėti privalo, kiekviena mokykla turi 
savo uniformą žiemai ir vasarai.

Stengiamasi papildomai įsigyti lėšų. 
Ruošiamos pyragų dienos: mokiniai 
prikepa tortų, pyragaičių pirmiau
siai mokytojų kambaryje suteikiama 
teisė nusipirkti pedagogams, o po to - 
supjaustoma ir parduodama mokyklos 
valgykloje. Gautos lėšos patenka į 
mokyklos kasą ir maudojamos kompiu 
toriams, spausdinimo mašinėlėms bei 
kitoms mokymo priemonėms įsigyti.

Vertinga ir mokytojų dovanota 
metodinė medžiaga, knygos. Taigi bus 
kaip turtinti žinias.

Dėkojame mieloms mokytojoms iš 
Australijos Izoldai Požėlaitei - Davis 
ir Jūratei Vitkunaitei - Reilly už 
nuostabias bendravimo akimirkas, 
prasmingą auką mums ir mūsų 
mokiniams.

Regina Vosylienė 
Marijampolės 5 vid. 

mokyklos angių k. mokytoja

Minėjime kalbėjo ir latvių bendruo
menės atstovas 1. A. Biržulis, LLB. 

Savo kalboje jis išsamiai nusakė trijų 
Baltijos valstybių nuniokojimą 1941 - 
1944 ir vėlesniais metais. Tačiau 
vienu iš žiauriausių istorijos epizodų 
jis nurodė tą nelemtą birželio 14 - 
osios naktį, kai iš visų trijų Baltijoš1"'1 
kraštų buvo išvežta po keliasdešimt 
tūkstančių žmonių. Prisimindamas 
Baltijos kraštuose vis te bestovinčias 
rusų kariuomenės įgulas, A. Biržulis 
sakė, kad "mes nežinome, ką ši 
kariuomenė darys rytoj, ir ar ji 
priklauso Rusijai, buvusiai Sovietų 
Sąjungai, ar renegatams generolams, 
tačiau kol toji kariuomenė ten yra, ar 
mes galime jaustis visiškai laisvi?" 
Tuo pačiu prelegentas padėkojo Aus
tralijai, priglaudusiai didelį skaičių 
pokario metų imigrantų - tremtinių.

Tylos minute pagerbus žuvusius 
Baltijos kraštų tremtinius ir kovotojus 
už laisvę, buvo išneštos vėliavos ir 
minėjimas tęsiamas toliau.

Meninę minėjimo programą atliko 
Syanėjaus latvių vyrų choras, vado
vaujamas Dainos Jaunberzinš. Choras 
padainavo keturias latvių kompozito
rių dainas, Inga Aizstrauts violončele 
pagrojo keletą kūrinių, o po to 
Syanėjaus lietuvių mišrus choras, 
vadovaujamas Birutės Aleknaitės ir 
Justino Ankaus, padainavo taip pat 
ketvertą dainų.

Minėjimas buvo užbaigtas bendrai 
sugiedant visų trijų Baltijos kraštų 
himnus. Himnams skambant, scenoje 
lietuvių, latvių ir estų mergaitės 
sudarė gyvą paveikslą, vaizduojantį 
tremtinius.

Minėjimui pasibaigus viršutinėje 
Latvių namų salėje visi vaišinosi 
Baltų komiteto paruoštomis vaišėmis 
ir kava. B. Ž.

Prašom nepamiršti 
užsimokėti

..Mūsų Pastogės66 
prenumeratą.
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NUOMONES IR PASISAKYMAI
LIETUVIAI SIBIRE

1992 m. vasario 16 d. Barnaule 
įvyko‘ Sibiro lietuvių trečiasis suva
žiavimas, kurio darbe dalyvavo Bar- 
naulo, Novosibirsko, Tomsko ir Lietu
vos Respublikos atstovai. Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
daviniais Sibire yra 70 tūkstančių 
lietuvių, apie kuriuos mes mažai 
žinome ir nekreipiame dėmesio į jų 
prašymus padėti grįžti į Tėvynę, ar 
bent palaikyti nors ryšius pasikeičiant 
laiškais.

Lietuvių tautos kančių kelias į 
Sibirą prasidėjo jau po 1831 m. ir 1863 
m. sukilimų. Tremtinių skaičius vis 
didėjo ir jau 1917 m. jie galėjo net 
trylikoje Sibiro ir Uralo miestų 
sudaryti 24 lietuviškas organizacijas, 
bendruomenes ir kultūros centrus. 
Pirmasis Sibiro lietuvių suvažiavimas 
įvyko 1918 m. kovo mėn. 5 - 19 
dienomis Novonikolajevske, antrasis 
1919 m. sausio mėn. 5 d. Irkutske. To 
suvažiavimo nutarimu buvo įkurtas 
Sibiro lietuvių centras Tomske, šis 
Centras leido lietuvišką laikraštį 
"Sibiro Lietuvių žinios".

Bolševikams nuvertus carą viskas 
pasikeitė, bet ne ilgam. Po 22 laisvės 
metų musų tauta vėl pergyveno caro 

.pradėtas Sibiro kančias. Komunistinis 
Maskvos uzurpatas ištrėmė 570 tūks

tančių lietuvių, iš Kurių tiK dalis liko 
gyvi.

Yra nežmoniška reikalauti iš lietu
vių tautos, kad ji pamirštų krauju ir 
ašaromis apšlakstytus 141 vergijos 
metus, taip, 141 metus ir atleistų 
buvusiems ir esamiems okupantams ir 
jų pakalikams.

Žinoma, buvo ir gerų žmonių, bet 
ar galima priimti buvusių , visų 
"aparatčikų" pasiteisinimą, kad be jų 
rusai būtų užėmę visas administracines 

• ■ vietas? iš kur atvažiavę rusai galėjo 
žinoti apie "liaudies priešus", kas 
sudarinėjo sąrašus ir rekomenaavd 
šeinių trėmimus, kas išdavinėjo parti
zanus, kas buvo stribai, kas organiza 
vo šnipus išeivijoje, kas skelbė 
"fašistų", "liaudies priešų" sąrašus 
"Gimtąjame krašte", kas išdavinėjo 
leidimus kelioms valandoms (su KGB 
palydovu) aplankyti tėvų kapus; kas 
nori, kad okupantas pasiliktų Lietu
voje? Kas trukdo musų tautos, 
atsistatymo darbą?

Jei dar kas iš tų "aparatčikų" turi 
bent kiek sąžinės, tai be jokio delsimo 
ir "antrojo perversmo" laukimo turė
tų pasitraukti iš visokių komunistinių 
kairiųjų frakcijų ir vieningai padėti 
Lietuvos vyriausybei atstatyti nualin
tą kraštą. .

V. L. Mačys

ALB ŠVIETIMO TARYBOS PRANEŠIMAS NR. 40

1. Sveikiname kolegą Vladą Statnicką, O AM, 1992.06.08 dieną, už 
nuopelnus AL bendruomenei lietuvių kalbos baruose, apdovanotą "Medal of 
the Order of Australia". Šiuo, 1975 m. vasario 14 dieną karalienės Elžbietos Ii 
įsteigtu, medaliu pagerbiami Australijos piliečiai ir svetimtaučiai, ypatingai 
nusipelnę Australijos kultūrinėje veikloje. Kolega Vladas Statnickas yra 
turbut pirmasis Australijos lietuvis pedagogas, kuriam bbvo suteikta ši garbei ’

2. Asmenys ar organizacijos, norintys pagerbti ilgamečius, nusipelniusios
pedagogus Australijos savaitgalinėse mokyklose arba Lituanistiniuose 
kursuose, prašomi kuo skubiausiai ALB Švietimo tarybos pirmininkei pristatyti 
tokių pedagogų: v

a) vardą, pavardę, adresą bei telefono numerį;
b) jų curriculum vitae (angių kalba);
c) išsamų jų Veiklos;’nė vien tik švietliho darbe, aprašymą anglų kalba;
d) dviejų liudytojų (referees) vardus, pavardes, adresus ir telefono 

numerius.
3. Malonu pranešti, kad adelaidiškiai Nemira Masiulytė - Stapleton su vyru 

John ir dukrele Aurelija išvyko Lietuvon. Ten jie Vilniaus pedagoginiame 
institute dėstys anglų kalbą.

4. į ALB Švietimo tarybą kreipiasi tautiečiai netgi iš tolimosios Kanados. 
Poniai Yonei Young, menininkei iš Calgary (Alberta), pavyko suteikti 
prašomas žinias ir, to pasekmėje, ji tikisi galėsianti padirbėti Lietuvoje.

5. Keletas studentų ir mokytojų šią vasarą žada studijuoti ir padirbėti 
Lietuvoje. ALB Švietimo tarybos pirmininkė mielai suteiks informaciją (kiek 
yra gauta iš Lietuvos švietimo ir kitų aukštojo mokslo įstaigų) adresus ir t.t.

6. Atkreipiame jaunuolių ir tėvelių dėmesį į "Lietuvių namų” mokyklą 
Vilniuje. Ten, kaip ir Vasario 16 - sios gimnazijoje Vokietijoje, yra sudarytos 
sąlygos mokytis lietuvių kalbos.

"...Susidarius reikiamam skaičiui, bus atidaroma XIII klasė, skirta svetur 
gyvenančiai lietuvių kilmės jaunuomenei, tais metais įsigijusiai išsilavinimą ne 
Lietuvoje ir trokštančiai pažinti lietuvių tautos kultūrą, istoriją, nacionalines 
tradicijas, papročius, išmokti lietuvių kalbą. Norintys joje mokytis pateikia 
pareiškimą, asmens dokumentą, išeito mokslo, sveikatos pažymėjimus.

Adresas: Vilniaus vidurinė mokykla "Lietuvių namai", Dzūkų 43, 203U 
Vilnius, Lietuvos Respublika. Telefonai 00 11 70 122 695 173 arba 00 11 70 
122 695 473".

7. Jo Ekscelencija Marijampolės vyskupas Juozas Žemaitis kreipėsi į ALB 
Švietimo tarybą, prašydamas mokomosios medžiagos katechetams. Malonu 
pranešti, kad dosnia Adelaidės lietuvių katalikių moterų draugijos auka buvo 
nupirkta apie 290 skaidrių apie Jėzaus Kristaus gyvenimą k veiklą, dvi puikios 
knygutės: "Pirmoji komunija" ir "Sutvirtinimo sakramentas" bei Hana 
Barbera vaizdajuostė "Pasaulio sutvėrimas". Vaizdajuostė pritaikyta 
mažiesiems. Be to, LKMD pirmininkė p. Salomėja Vasiliauskienė, kuri 
asmeniškai vyskupui įteiks šią medžiagą, dar ir nuo savęs žada įteikti vertingą 
dovaną apie šv. Panelės Marijos apskeiškimus XX amžiuje. Dėkojame 
Adelaidės L KM draugijai bei raginame k kitus tautiečius pasekti jų 
pavyzdžiu. Moralinis, religinis Lietuvos jaunimo sutvirtinimas turėtų rūpėti 
visiems Australijos lietuviams.

Isolda I. Poželaitė - Davis
ALB Švietimo tarybos pirmininkė

A. + A. Sofijai Mauragienei
mkus, ALB Krašto valdy'oos sekretorei Kasai Mauragienei ir jos 
šeimai reiškiame gilią užuojautą.

ALB Krašto valdyba

A. + A. Sofijai Mauragienei
mkus, gilią užuojautą reiškiame dr. Aleksandrui Mauragiui, sunui 
Mindaugui, dukrai Nijolei, jų šeimoms k artimiesiems.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos 
sąjungos vaidyba k "Musų Pastogės" 

redakcija

A. t A. Sofijai Mauragienei
mkus, jos vyrui dr. Aleksandrui, dukrai Nijolei k sunui Mindaugui su 
šeimomis reiškiame gilią užuojautą, netekus ilgo gyvenimo darbų 
palydovės, motinos k močiutės. Jūsų skausmo valandose liūdime 
kartu‘ Sy a nejaus x,K kultūros draugija,

Syanėjaus ateitininkai sendraugiai, 
Tautos fondo atstovybė Australijoje

A. t A. Sofijai Mauragienei
mirus, jos vyrui, iigamečiui lietuvybės darbų puoselėtojui, dr. 
Aieksandrui Mauragiui staiga netekus jo visuomeninių darbų rėmėjos 
k palydovės, kartu su visa Syanėjaus lietuvių bendruomene giliai 
užjaučiame jį, dukrą Nijolę ir sūnų Mindaugą su šeimomis. Netekties 
skausmu dalijamės su Jumis. . r u „ . • .ALB Sydnejaus apylinkes 

vaidyba

‘X.- ••

A. t A. Sofijai Mauragienei
mirus, Canberros lietuvių klubo valdybos narę Dainą Mauragytę ir visą
Mauragių šeimą giliai užjaučia

Canberros lietuvių klubo
vaidyba ir nariai

Motinai ir močiutei
* ... I . . J ■ ■ ■■■ >'•••

A. + A. Sofijai Mauragienei
mirus, musų tuntininką brolį Mindaugą, seses Rasą, Dainą k Skaistę,
brolius Danių ir Nerį giliai užjaučia

Baltijos tunto broliai ir
seses, visi "Šventaragiai”

Liūdesio valandoje, mkus -

A. t A. Sofijai Mauragienei
su Mauragių ir Stašionių šeimomis kartu Gūdi

Brūzgai, Howe k Kovalskiai

Išėjus amžinybėn

A. t A. Sofijai Mauragienei
nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui dr. A. Mauragiui, dukrai 
Nijolei, sūnui Mindaugui, jų šeimoms ir artimiesiems.

M. Migevičiene, 
1. k A. Dudaičiai

A. + A. Sofijai Mauragienei
mkus, jos vyrą dr. A. Mauragį k šeimą nuoškdžiai užjaučia k drauge
iiūdi „ .. ...Danguole Bogušiene

k dukra Julija

A.A. SOFIJAI MAURAGIENEI 
mirus, vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" 
aukoja 50 dolerių

Sydnejaus lietuvių moterų 
socialinės globos draugija

*##

A.A. SOFIJAI MAURAGIENEI 
mkus, vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" 
aukoja 15 dolerių

B. Žalys

#**
A.A. SOFIJAI MAURAGIENEI 

mirus, vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" 
aukoja 20 dolerių

J. k M. Griškaičiai 
Rebesby, NSW
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MUSŲ MIRUSIEJI---------------------- A, f A. VYTAUTAS VOKIETAITIS

PADĖKA
Mano gyvenimo džiaugsmo gėlei, žmonai Stanislavai, išėjus į 

Amžinybę, mane, skaudžios nelaimės paliestą, užjautė, savo draugiškumu 
stiprino ir man ją palydėti paskutinėje žemiškoje kelionėje padėjo daug 
geros širdies žmonių. Visiems esu giliai dėkingas.

Dėkoju kun. Povilui Martuzui už prasmingą pamokslą, šv. mišias ir 
laidojimo apeigas šventovėje ir krematoriume.

Dėkoju bičiuliui p. Pranui Nagiuiuž šv. mišių skaitinių paskaitymą ir p. 
Antanui Kramiliui už giemes ir vargonavimą šventovėje.

Dėkoju artimiausiems draugams ir draugėms p.p. Pranui ir Elenei 
Nagiams, Viktorui ir Agai Skeiviams, Lidijai Žalienei ir Reginai 
Gaidžionytei, apsupusiems mane šventovėje prie Stanislavos karsto.

Dėkoju visiems dalyvavusiems laidotuvėse šventovėje ir krematoriume, 
pasirašiusiems užuojautų knygoje, apsilankiusiems šermenyse.

Dėkoju už gėies p.p. E. ir D. Bartkevičiams ir p. Juzėnienei, K. ir C. 
Bakker šeimai, O. ir C. Forner šeimai, Glenice ir Brian Read ir Vanessa 
Read.

Dėkoju visiems užprašiusiems už Stanislavos sielą šv. mišias arba jos 
atminimui aukojusiems pinigų sumas kilniems tikslams.

Dėkoju krematoriume atsisveikinusiems su Stanislava gyvu žodžiu p.p. 
Antanui Kramiliui, Pranui Nagiui ir Lidijai Žalienei.

Dėkoju mieloms bičiulėms, gerosioms ponioms Elenai Badauskienei, 
Danai Bartkevičienei, Reginai Gaidžionytei, Elenai Nagienei, Marijai 
Paltanavičienei, Cecilijai Protienei ir Lidijai Žalienei už pyragų iškepimą 
šermenims.

Dėkoju visiems paguodusiems mane užuojautų mintimis spaudoje, taip 
pat užuojautų kortelėmis, telefoniniais ir žodiniais užuojautų 
pareiškimais, šiltu rankos paspaudimu. Ypatingai dėkoju kolegai poetui 
Broniui Žaliui už jaudinančiai gražų užuojautos eilėraštį.

Dėkoju žurnalistui a. k. už laidotuvių paminėjimą spaudoje.
Dėkoju ponioms Genovaitei Kasperaitienei ir Onai Kapočienei už 

šermenų paruošimą.
Savo širdyje aš visada nešiosiu nuolankų dėkingumą už Jūsų visų man 

sunkioje valandoje parodytą gerumą ir draugiškumą.

Juozas Almis Juragis

Mielai draugijos narei

A. t A. Sofijai Mauragienei
mirus, jos vyrą dr. A. Mauragį, dukterį Nijolę, sūnų Mindaugą ir visus 
artimuosius giliai užjaučiame.

Sydnėjaus lietuvių moterų
socialinės globos draugija

f r S

A. t A. Sofijai Mauragienei
i mirus, jos vyrui dr. Aleksandrui Mauragiui, dukrai Nijolei, sūnui 

Mindaugui bei jų šeimoms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Edna ir Albinas Giniūnai
: » j ■ ■' . ’

Gyvenimo kelionę užbaigus

A. t.A. Sofijai Mauragienei
jos vyrą dr. Aleksandrą Mauragį, vaikus, vaikaičius ir visus 
artimuosius.nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.’“

Izidorius ir Elena Jonaičiai

A. + A. Sofijai Mauragienei
mirus, jos vyrą dr. Aleksandrą Mauragį, sūnų Mindaugą ir dukrą Nijolę 

’ bei jų šeimas liūdesio valandoje užjaučia
Valentina ir Balys B arkai

z

Mylimai mamai ir močiutei

A. t A. Sofijai Mauragienei
mirus, ’ liūdesio valandoje gilią užuojautą reiškiame Nijolei 
Stašionienei ir visai šeimai.

Sydnėjaus savaitgalio mokykla

' Gegužės 18 dieną, sulaukęs 77 
metų amžiaus, vėžio ligos pakirstas 
Modbury ligoninėje mirė a.a. Vytautas 
Vokietaitis.

V. Vokietaitis gimė Ąžuolų Būdoje, 
Marijampolės apskrityje. Turėjo brolį 
ir seserį, kurie tebegyvena Lietuvoje. 
Vytautas, atlikęs karinę tarnybą 
Lietuvos kariuomenėje, dirbo trauki
nių konduktorium.

Karo metais, kaip ir daugelis kitų 
tautiečių, Vytautas atsidūrė Vokieti
joje, anglų Zonoje. Čia vedė Anelę 
Komkaitę, Vokietijoje gimė duktė 
Valerija. 1949 metais jauna šeima 
emigravo į. Australiją. Apsigyveno 
Adelaidėje, o po kurio laiko čia gimė 
sūnus Vytautas Jonas.

Adelaidėje iki pat pensijos Vytau
tas Vokįętąįtisduoną pelnėsi mašinisto 
darbu viename iš šio miesto fabrikų. 
Buvo aktyvus lietuviškojo gyvenimo 
rėmėjas, priklausė ramovėnams, Lie
tuvių sąjungai ir lietuvių pensininkų 
klubui. Buvo praktikuojantis katali
kas. Liūdesyje liko žmona Anelė, 
dukra ir sūnūs su šeimomis, giminės 
Lietuvoje.

Gegužės 20 dieną velionio palaikai 
buvo atvežti į šv. Kazimiero bažny
čią, kur, dalyvaujant gausiam buriui 
parapijiečių, buvo atkalbėtas Rožan 
čius, kitos maldos už mirusį. Sekančią

dieną klebonas atlaikė gedulingas 
mišias ir pasakė pamokslą. Mišių metu 
vargonavo australų vargonininkė. At
sisveikinimo žodį čia* parapijos tary
bos vardu tarė V. Baltutis, o 
ramovėnų vardu - A. Balsys. Enfieldo 
kapinėse lietuvių pensininkų vardu su 
velioniu atsisveikino E. Dukas. Klebo
nui baigus skaityti laidotuvių maldas 
ir visiems sugiedojus "Viešpaties 
Angelą", laidotuvių apeigos .■ buvo 
užbaigtos Tautos himnu.

Po laidojimo apeigų, visi dalyvavu
sieji buvo - pakviesti į Lietuvių 
katalikų centro salę šermenų pie
tums. A L KM draugijos pirmininkė S. 
Vasiliauskienė salėje pravedė trumpas 
apeigas, o klebonas palaimino stalą.

Vytautą Vokietaitį palydėti jo 
paskutinėje žemiškoje kelionėje tą 
dieną susirinko apie šimtas tautiečių, 
pietų metu taip pat buvo nemažai 
atėjusį^paminėti velionį geru žodžiu.

Liūdesio valandoje giliai užjaučia
me velionio žmoną, dukrą, sūnų, jų 
šeimas ir gimines Lietuvoje.

Birželio 18 dieną, 9.30 vai., šv. 
Kazimiero bažnyčioje ketvirtinių 
proga už velionį Vytautą Vokietaitį 
bus aukojamos šv. Mišios. Kviečiami 
dalyvauti visi, kurie gali.

Velionis a.a. Vytautas tesiilsi 
Viešpaties globoje. -jnp-

A. + A. Ema Schrederienė
Mirties angelas nelauktai ir netikė

tai išsivedė iš mūsų tarpo mielą 
ir daugelio mylimą sesę

A.A. EMĄ SCHREDERIENĘ.
Nusivedė ją negrįžtamai į amžinojo 

poilsio ir ramybės Anapilį. Šioje 
žemėje pasiliko tik a.a. mirusios 
buvimo tuštuma ir skausmingo liūdesio 
valandos. Ji per anksti peržengė savo 
gyvenimo saulėlydžio slenkstį, palik
dama liūdesio valandose savo gyveni
mo palydovą vyrą Otto, seserį Mėtą, 
šeimos atžalyną - vaikus Liliją, 
Richardą, Gerį su šeimomis, gimines ir

daugelį artimųjų.
Paliko neišsipildęs ir didysis jos 

troškimas - pereiti gimtosios žemės 
žydinčių pievų takeliu ir pasijusti 
savoje žemėje beesančia.

Geelongo lietuvių skautų Židinys 
šio didžiojo skausmo paliestuosius 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu tuo 
skausmu dalinasi. • • ė#

Tegui Tėvas Geriausias priima 
mirusios sielą ir globoja savo malonės 
spinduliu.

Geelongo lietuvių skautų 
Židinys

Daug prisidėjusiai darbu ir aukomis Sydnėjaus lietuvių 
bibliotekoje,

A. t A. Sofijai Mauragienei : 
staiga mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui A. Mauragiui, 
dukrai Nijolei, sūnui Mindaugui ir jų šeimoms.

Sydnėjaus lietuvių bibliotekos 
darbuotojai

A. + A. Sofijai Mauragienei
mirus, dr. A. Mauragį, dukrą Nijolę, sūnų Mindaugą ir jų šeimas 
skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

- E. Bliokienė,
T. ir B. Vingiliai

J

A. t A. Sofijai Mauragienei
mirus, jos vyrui dr. Aleksandrui Mauragiui ir šeimai liūdesio valandose 
nuoširdžią Užuojautą reiškia

Marija ir Mykolas Zakarai

A. + A. Sofijai Mauragienei
mirus, jos vyrą Aleksandrą ir šeimą nuoširdžiai užjaučiame.

Vita ir Aleksas Jakštai

A..+ A. Monikai Gavan - Mačiulytei
mirus

Jos tėvams Janinai ir Vytautui Mačiuliams, seseriai Aldonai, broliams 
Vytautui ir Kęstučiui nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Kun. Paulius Martūzas
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1 ii f o r m a c i j a
SYDNĖJUJE

PRANEŠIMAS

Kaip jau buvo skelbta 22 - me 
"Musų Pastogės" numeryje, Krašto 
valdybos padalinys, komitetas "Para
ma Lietuvai", skelbia Vilnos dieną, 
vajus baigsis liepos 12 dieną.

Krašto valdyba dėl vajaus kreipėsi į 
vilnos perdirbimo įmones ir iš jų 
sulaukė pritarimo. Krašto valdyba per 
įgaliotinius didesnėse lietuvių koloni
jose kreipėsi į lietuvių bendruomenes, 
kviesdama savo įnašu prisidėti prie šio 
vajaus. Prašoma aukoti vilnonius 
drabužius, kojines, antklodes, mezgi
mo siūlus, megztinius, apatinius vilno
nius drabužius ir, pagal išgales, aukas 
pinigais.

Šiuo vajumi siekiama dar prieš 
Kalėdas surinktais daiktais sušelpti 
žmones Lietuvos senelių, našlaičių 
namuose ir kitus, atsidurusius varge.

Sydnėjuje krašto valdybos įgalioti
niai yra: Antanas Kramilius, tel. 727 
3131 ir Milda Bukevičienė, tel. 869 
2466.

Aukas galima pristatyti M. Bukevi- 
čienei Lietuvių klube Bankstowne. 
Laukiame jūsų paramos ir iš anksto 
dėkojame.

A. Kramilius
K V įgaliotinis Sydnėjuje

Kviečiame tautiečius ir jų draugus iš 
kitų' bendruomenių pasinaudoti šia 
nemokama paslauga.

A. Kramilius 
Sydnėjaus apylinkės 

valdyba

PRANEŠIMAS

Visi skaitytojai, kurie gauna " Gim
tąjį kraštą", iš Lietuvos jums užsakytą 
giminių, esate skaitę, kad "Gimtasis 
kraštas" atsidūrė sunkioje finansinėje 
padėtyje dėl pakilusių popieriaus 
kainų ir pašto išlaidų. "Gimtoje 
krašto" administracija prašo pagalboj 
iš šių skaitytojų po 30 JAV dolerių - 
tokiu buau butų galima tęsti šio 
laikraščio leidimą. Asmeninius čekius 
ar Money orderius rašykite "Gimtojo 
krašto" vardu ir siųskite laikraščio 
atstovui Australijoje adresu: A. 
Kramilius, 83 Queen St., Canley Vale, 
2166. Tel. (02) 727 3131.

Taip pat pas A. Kramilių, parapijos 
kioske ar Lietuvių bibliotekoje jus 
galite įsigyti puikų, Lietuvoje anglų 
kalba išleistą žurnalą "Lithuania". 
Tai gera dovana neskaitantiems 
lietuviškai, mokyklų ir kitoms biblio
tekoms. Žurnalo kaina 4 doleriai. 
Žurnale jus rasite daug spalvotų 
nuotraukų ir pagrindines žinias apie 
Lietuvos valstybę.

A. Kramilius

f SYDNfijAUS LIETUVIŲ]
I NAMUOSE I 
į 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 7081414 į I ...— ' ...... |
I I
I. RINKIMAI Į KLUBO VALDYBĄ j

Siūlymai į klubo direktorius turi būti grąžinti į Lietuvių į 
Klubo rastinę ne vėliau, kaip iki rugpjūčio 28 dienos. j 

Siūlymų formas galima gauti klubo raštinėje. j

I----------------------------------------------------------------I
LIETUVIŲ KLUBUI SAVAITGALIO VAKARAIS į
REIKALINGAS NUOLATINIS TARNAUTOJAS. į 

I------------------------------------------  |
Sekmadienį, birželio 28 d. 2.30 vai. p. p., lietuvių 

klube Bankstowne, ruošiamas <
| TURGUS J
I KVIEČIAME ATSILANKYTI VISUS IR VISAS J

i AUKOS AUSTRALUOS
1 LIETUVIŲ FONDUI

Australijos lietuvių 
fondui aukojo:

a.a. Viktorijai Ivaškevičienei mirus,

PRANEŠIMAS!

Sydnėjaus apylinkės valdyba gavo 
laišką iš Indo - China Refugee 
asociacijos, kuri, kartu su Bankstowno 
savivaldybės parama, ruošia anglų 
kalbos pamokas vyresnio amžiaus, virš 
55 metų, žmonėms. Šiuo metu 
ruošiamiems kursams dar trūksta 
mokinių. Jeigu atsirastų lietuvių 
tarpe, pageidaujančių mokytis šiuose 
kursuose, skambinkite A. Kramiliui 
tel. 727 3131. Be anglų kalbos 
mokymo, kursuose bus rengiamos 
ekskursijos ir kiti socialiniai renginiai. 
Mokesčio už kursus nereikalaujama.

„Mūsų Pastogei“
aukoja

A. ir M. Reisgiai NSW $10
T. Kava NSW $10
A. Jakštas NSW $5
V. Brilingas NSW $5
A. Traška NSW $20
V. Palavikas Vic. ' $5

vietoje gėlių -
25 dolerius - O. Bernotavičienė;
20 dolerių - Geelongo apylinkės 

vaidyba (690);
po 10 dolerių - F. Andrikonis (162), 

V. Aukštiejus (369), F. ir A. Bandžai 
(104), M. Kymantas (181), 0. Sclire- 
deris (344);

5 dolerius - A. Obeliūnas (970).
Nuoširdžiai dėkojame už aukas.

V. Ališauskas
AL fondo iždininkas

LIGONIŲ LANKYMAS 
SYDNĖJUJE

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

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 - 
iArnciiffe Nursing Home, R. Petrikas - 
I Emu Plains Nursing Home, p. Kuber- 
Įtienė - Bankstowno ligoninėje.

Nuoširdžiai dėkojame aukojusiems.
Redakcija

i: METAI SKIRTI VILNIAUS LANKYMUI
♦

» Smarkiai kritus oro kelionių kainoms, 1992 metai yra pats
» geriausias laikas aplankyti Lietuvą arba pasikviesti giminaičius ir
• draugus į Australiją.
; * Tiesioginiai skrydžiai be sustojimų į 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.
J * Pasirūpiname butais ar kambariais jūsų viešnagės Vilniuje ar
• 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.

J Skambinkite:
• SYDNĖJUJE Jean arba Barborai tel. (02) 262 1144, adresas:
J Sydney, 75 King St. (City); ‘
• MELBOURNE Vicki arba Lubai tej. (03) 600 0299, adresas:
J Melbourne, 343 Little Collins St.

: EAETERN EUROPE KRUONIU BIURAS

SKRYDŽIAI „ALITALIJOS“ LĖKTUVAIS
I VILNIŲ PER ROMĄ

Geriausias susisiekimas su Europa 
žemiausiomis kainomis.

Sustojimai Hong Konge, Bangkoke, 
Romoje.

VILNIUS 
nuo $ 1799

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

Kreipkitės į mus dėl geriausių kelionių sąlygų! ‘

t
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