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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
EKONOMINIAME FRONTE

Lietuvos demokratinė darbo partija 
(buvusi Lietuvos komunistų partija), 
absoliučia balsų dauguma parlamente, 
jau keturis mėnesius valdo Lietuvą. 
Tačiau rimtesnių žygių, kad įveikti 
Lietuvos ūkio nedateklius dar nepa
darė. Gerai prisimename, kad Vytau
tui Landsbergiui, turėjusiam tik vieną 
balsą parlamente, buvo uždėta visų 
Lietuvos nedateklių kaltė.

Lietuvos biudžetas 1993 metams 
jau priimtas. Ar jis pašalins Lietuvos 
nedateklius, o ypač sustabdys inflia
ciją, kad butų galima įvesti savo 
valiutą, litą, ir pakelti investicijas, 
parodys ateinantys mėnesiai. Opozi
cijos nariai parlamemte išreiškė 
susirūpinimą dėl aukšto deficito, ypač 
kai mokesčiai labai pakelti. Nei vienas 
opozicijos pasiūlymas nebuvo priim
tas. Kaip ir tikėtasi, valstybės 
biudžetas buvo priimtas 68 balsais 
prieš 37, keturi susilaikė. Parlamento 
finansų ir biudžeto komiteto pirmi
ninkas Kęstutis Jaskelevičius spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad "balsa
vusieji prieš 1993 m. biudžetą, balsavo 
prieš valstybę”. Šį, anais laikais 
"kvepiantį" pagrasinimą pagarsino 
"Respublika" ir "Tiesa".

Dėl tolimesnės Lietuvos užsienio 
politikos buvo surengtas pasitarimas, 
kuriame dalyvavo Užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnai, Parlamento 
užsienio reikalų komisijos vadovai, 
Lietuvos ambasadoriai, ekspertai ir 
specialistai. Susirinkusieji patyrė di
delį sukrėtimą. Atėjo nauji vadovai, 
kurie apie Lietuvos užsienio politiką 
buvo girdėję tik iš publikacijų 
laikraščiuose, o ne patyrusieji su 
anksčiau dirbusiais tarptautinėje are
noje specialistais. Tų žinių gal ir 
užteko kritikuojant Sąjūdžio vedamą 
užsienio politiką, tačiau šiandien 
reikia orientuotis ir kurti, o tai gerai 
žino specialistai.

Atsistatydino Darius Kuolys, Lie
tuvos kultūros ir švietimo ministru 
buvęs net keturiose Vyriausybėse. Po 
prezidento rinkimų Darius Kuolys 
nusprendė atsistatydinti,, kai tik iš 
Seimo švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto pirmininko prof. B. Genzelio 
išgirdo išsakytą pageidavimą, kad 
paliktų šioje ministerijoje iki naujo
sios Vyriausybės formavimo.

Lietuvos valstybinio banko valdy
bos pirmininkas Vilius Baldišis prezi
dentui A. Brazauskui taip pat įteikė 
atsistatydinimo raštą. Kaip praneša 
žinių agentūra ELTA, jis atmetė visus 
jam taikomus kaltinimus ir sakė, esąs 
pasiruošęs tęsti darbą Lietuvos vals
tybiniame banke, finansų pertvarky
me. Pagal Konstituciją atsistatydini
mas įsigalioja nuo to momento, kai jį 
priima Seimas. V. Baldišis jau seniai 
nesutarė su buvusiais Lietuvos minis
trais pirmininkais. Sąjūdis pageidavo, 
kad jis atsistatydintų ir mėgino jį 
nušalinti. Tačiau tuometiniai LDDP 
parlamento nariai, norėdami sužlug
dyti Vyriausybių žygius kuo skubes
niam perėjimui į laisvą rinką, tam 
priešinosi. Šiandien V. Baldišis yra 

rakštis tiems patiems komunistams, 
gorintiems Lietuvą vesti visai kita 
ekonomikos kryptimi.

NAINYS GRĮŽO IŠ SIBIRO

Spaudoje buvo rašoma, kad Pasaulio 
lietuvių bendruomenės valdybos pir
mininkas Bronius N ainys išvyko į 
Sibirą, kur aplankys ten gyvenančius 
lietuvius. B. Nainys aplankė Krasno

jarską, Tomską ir Barnaulą. Čia jis 
rado šiokią tokią organizaciją, lietu
viai yra susibūrę į lietuvių draugijas. 
B. Nainys sakė, jas jis tikėjosi visai 
kitokio lietuvio ir visiškai kitokio jo 
gyvenimo, negu tas kur rado. Jis 
tikėjosi, kad lietuviai Sibire turi kokią 
nors organizaciją. Pasirodė visiškai ne 
taip. Neturi jie jokios kultūrinės 
veiklos, susirenka labai retai. Sibire 
jie gyvena labai toli vienas nuo kito ir 
neturi jokių susižinojimo priemonių. 
B. Nainys sako, kad jam pasidarę 
tiesiog baugu - Vakaruose visi 
pripratę susisiekti ar tai radiju, ar 
telefonu, ar per spaudą, o ten 
absoliučiai nieko panašaus nėra, nors 
vien tik Tomsko srityje gyvena tarp 
50.000 ir 70.000 lietuvių kilmės 
žmonių. \

Ryšiai su kitomis lietuvių bendruo
menėmis yra įmanomi, tačiau būtina 
jiems padėti susiorganizuoti. Trys 
lietuvių draugijos yra susibūrusios į 
Sibiro lietuvių bendruomenę. Užuo
mazga yra. Barnaule netgi buvo 
pradėjusi veikti lietuviška mokyklėlė, 
tačiau ji iširo.

Kai tik Sibiro lietuviai išgirsta, kad 
jais kas nors rūpinasi, noras susiburti 
jiems iškyla regimai, tačiau šiaip jie 
galvoja, kad yra visų užmiršti ir 
niekam nereikalingi.

Vakaruose lietuvių veikla remiasi 
sava lietuviška kultūra, kalba, papro
čiais. Ten lietuvių kalba gerokai 
primiršta, ir B. Nainiui tekdavo 
kalbėti per vertėją. Tačiau, išgirdę, 
kad jais domimasi, ateina žmonės ir 
visiškai nemoką lietuvių kalbos. Tai 
jauni Sibiro lietuviai. Jie domisi 
lietuvybe ir nori mokytis lietuvių 
kalbos.

Sibire yra būtina turėti Lietuvos 
atstovą - konsulą. Taip pat reikalinga 
lietuviška spauda, ten gyvai domimasi, 
kaip užmegzti ryšius su Lietuva. Tuo 
domisi ne tik vietiniai lietuviai, tuo 
domisi ir rusai, Tomsko savivaldybė. 
Tam tikslui jie netgi yra sudarę 
komisiją.

Pasaulio lietuvių bendruomenės 
valdybos pirmininkas Bronius Nainys 
pareiškė, kad prisilaikant Rusijos 
įstatymų, bus steigiama Rusijos 
lietuvių bendruomenė. Sibiro ben
druomenė bus Rusijos lietuvių ben
druomenės padalinys, tačiau Sibiro 
lietuviai turės ir tiesioginius ryšius su 
Lietuva, kad, reikalui esant, jiems 
būtų suteikta skubi pagalba. Svar
biausiai šiandien įsteigti Sibire lietu
vių kalbos mokyklas, pradėti leisti 
biuletenius, o vėliau rengti ir radijo 
valandėles. Žadama iš Sibiro atsiųsti 
savo jaunimą ir į Lietuvių jaunimo 
suvažiavimą. Domisi jie visais dides
niais renginiais Lietuvoje ir už jos

BR1SBANĖS TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ "ŽILVITIS". Reportažą apie 
Brisbanės lietuvių veiklą skaitykite psl. 6.

ribų. Kultūrinių vienetų Sibire jie dar 
neturi, tačiau tikisi, kad ateityje bus 
organizuojama ir pasiųsta.

NAFTOS NEDATEKLIAI 
RYTUOSE

Žinoma, kad kai kurios buvusios 
Sovietų Sąjungos respublikos, jų tarpe 
ir Lietuva, kenčia nuo naftos ir dujų 
nedatekliaus. Ironija yra ta, kad 
Lietuva, pati turėdama savo naftos 
perdirbimo įmonę, stokoja skysto 
kuro. Anksčiau Lietuva aprūpindavo 
kuru ne tik save, bet ir kaimynus. 
Šiandien dėl kuro trukumo ji pati šąla 
ir stoja jos industrija. Nėra abejonės, 
kad Lietuva iš Maskvos yra spaudžia
ma politiniai, tokiu keliu bandoma 
sužlugdyti produkcijos gamybą. Ta
čiau, ne paslaptis, kad ir pati Rusija 
yra beviltiškoje ekonominėje padėty
je. Ypatingai blogame stovyje randasi 
Rusijos civilinė technologija, įskai
tant ir naftos produkcijos gamybą. 
Naftos trūkumas sukėlė daug rimtų 
ginčų, ypatingai tarp Rusijos ir 
Ukrainos. Dujų tiekimo vamzdynas 
iš Tiumenės tiesiasi į Vakarų Europą, 
jis eina per Ukrainą. Vamzdžių 
čiaupai nesunkiai gali būti užsukti. To 
neslepia ir pati Ukraina.

Kovo mėnesio 2-3 dienomis Rusija 
į Surguto miestą sukvietė visas 
buvusias Sovietų Sąjungos respublikas 
pasitarimams dėl naftos trukumo ir 
labai blogos Rusijos naftos ir dujų 
tiekimo įrangos, bei skubiai reikalingų 
investicijų. Toks pasitarimas įvyko 
Tiumenės srities mieste Surgute, ant 
Obės upės kranto. Stebėtojų teisėmis 
pasitarime dalyvavo ir Lietuva su 
Estija. Lietuvą atstovavo pramonės ir 
prekybos ministras Albertas Sinevi- 
čius.

Rusija nori, kad Nepriklausomų 
Valstybių Sąjungos ir buvusios Sovie
tų Sąjungos respublikos sudarytų 
"Dujų ir naftos tarybą", susidedančią 
iš valstybių atstovų ir nuolatinio 

sekretoriato, kuris bus Tiumenėjg* 
Taip pat jie nori, kad būtų pasirašytas 
susitarimas, kuriuo būtų rūpinamasi 
naftos ir dujų gamybai reikalingomis 
investicijomis. Jeigu tai nebus pada
ryta, tai ateityje Rusija pajėgs 
pasirūpinti tik savo poreikiais. Reika
lingos skubios investicijos iš kitų 
respublikų, kad joms taptų įmanomas 
bent laikinas tiekimas. Pasitarime 
buvo pranešta, kad praeitais metais 
dėl įvairių priežasčių nedirbo 9,5 
procentai visų gręžinių, o šiais metais 
jau nebedirba 31 procentas.

Pasitarime buvo nutarta siūlomą 
Tarybą sudaryti. Lietuvos parlamento 
opozicijos lyderis V. Landsbergis 
pareiškė, kad Surgute pasirašyta 
sutartis neduotų Lietuvai jokios 
ekonominės naudos, ir tai butų pirmas 
žingsnis buvusių Sovietų Sąjungos 
respublikų integracijos link.

JUNGTINIŲ TAUTŲ MOKESTIS

1992 metų rudenį Lietuvai buvo 
nustatytas Jungtinių Tautų mokestis 
trims metams sumoje 2,7 milijono 
dolerių. Jau tada Lietuva protestavo 
prieš tokį aukštą mokestį. Šiandien ji 
deda pastangas, kad šis mokestis būtų 
sumažintas. Jungtinės Tautos leido 
Rusijai užimti daugelį pozicijų, kurias 
anksčiau turėjo Sovietų Sąjunga, 
tačiau pastaroji atsisakė mokėti savo 
narystės mokestį. Taigi dalis tų 
išlaidų buvo uždėtos naujoms respub
likoms, tarp jų ir Baltijos valstybėms. 
Lietuva tvirtina, kad mokesčio pa
skaičiavimo būdas nėra priimtinas jai, 
kadangi Lietuvos ekonomija smarkiai 
pašlijusi ir rublio - dolerio kursas taip 
pat smarkiai pasikeitęs. Jos narystės 
mokestis esąs daug per didelis.

Lietuvą, kaip ir kitas Baltijos 
valstybes, remia Skandinavijos šalys, 
o taip pat ir didžiosios Europos 
valstybės, tokios, kaip Vokietija,

Nukelta į 2-rq psl.
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MŪSŲ INTERVIU

PORINKIMINĖS NUOTAIKOS TĖVYNĖJE
Šiuo metu Kauno Vytauto Didžiojo * * *

universitete dėsto prof. Vytautas 
Doniela. Perdavėme jam keletą klau
simų, į kuriuos jis maloniai sutiko 
atsakyti. _ _ _ _ _ . _________

LIETUVOS ĮVYKIU APŽVALGA
Atkelta iš 1-mo psl.
Prancūzija. Lietuva šį klausimą keis 
sekančioje Jungtinių Tautų sesijoje ir 
Jungtinių Tautų ekspertų posėdyje. 
Lietuvos reikalavimams priešinasi 
didžiosios Juntginių Tautų mokesčių 
mokėtojos JAV, Japonija ir Rusija.

BALTIJA LIKS MILITARIZUOTA
Ištisais dešimtmečiais Švedija var

go su sovietų povandeniniais laivais, 
įsiveržusiais į jos pakrančių vandenis. 
Paskutiniuoju laiku Šiaurės valstybės 
dėjo pastangas, kad Baltijos jūros 
regionas būtų demilitarizuotas. Rusi
jos Baltijos jūrų laivyno vadas 
Vladimiras Jegorovas laikraštyje 
"Krasnaja zvezda” pareiškė, kad 
Baltijos jūroje paliks dvi karinio jurų 
laivyno bazes: Baltyjską (buvusi 
Vokietijos povandeninių laivų bazė 
Piliau) ir Kronštadtą. Jis tvirtino, kad 
iš Baltijos valstybių bus atitraukti visi 
laivai ir jūreiviai. Tačiau jis taip pat 
sakė, kad iš Talino, Rygos ir Liepojos 
karinis jurų laivynas bus atitrauktas 
tik tada, kai bus užbaigta Baltyjsko 
bazė su gyvenamuoju kvartalu.

D. Jegorovas taip pat tvirtino, kad 
Lietuva Kaliningrade numato pasta
tyti 10.000 butų , ir už tai ji gausianti 
du torpedinius laivus bei du mažesnius 
su remonto įranga ir pabūklais. Šiuo 
metu Kaliningrado srityje esama apie 
15.000 kariškių. Gyrėsi jis ir gerais 
santykiais su Lietuva bei išreiškė viltį, 
jog-šie santykiai dar labiau pagerės, 
prezidentu išrinkus A. Brazauską, 
kuris, esą, stiprins ryšius su Rusija.

DINGO IGNALINOS URANAS
Lietuvos atominės elektros jėgainės 

Ignalinoje vadovybė pranešė, kad 
dingo didelis kiekis urano ir stroncio. 
Teigiama, jog prapuolė apie 280 kg 
svorio šilumą išskirianti kasetė, kunoje 
buvo apie 40 - 50 kg stroncio, turinčio 
labai didelę paklausą. Žinių agentūra 
Baltic praneša, kad į Ignalinos 
elektrinę buvo atvežta 10 kasečių, 
vienos visur ieškota, tačiau nerasta. 
Manoma, kad kasetę pavogė nusikal
tėlių gauja, tačiau elektrinės vadovy
bė aiškina, jog tokią, net 7 metrų 
ilgio, kasetę iš elektrinės išgabenti 
nepastebint, nebūtų buvę galima. 
Vadovai taip pat skundžiasi apsaugos 
dalinių nesąžiningumu, jau anksčiau 
keletas jų buvo atleisti dėl nesąžinin
gumo. Urano kasečių buvo pasigesta 
jau anksčiau, kai buvo patikrintas 
elektrinės inventorius. Vagys, mano
ma, turėjo būti gerai susipažinę su' 
jėgainės kompleksu ir apsaugos įran
ga.

LATVIJA TURI LATĄ
Pranešama, kad nuo kovo mėn. 5

Be žodžių.

J. Varno pieš.

LIETUVOS 
SPAUDOJE

Lietuvos rytas' 
1993.02.17

Musų Pastogė" Nr.ll 1993.03.15 psi.2

"M.P." Kaip Lietuvoje buvo re
aguota į prezidento rinkimų rezulta
tus?

dienos Latvija jau pradėjo įvesti savo 
pinigą- latą. Pradžioje apyvarton! 
paleidžiami 5 latų banknotai, kurie 
bus keičiami už 1000 latviškų rublių. 
Latviški rubliai galios iki lato įvedimo 
proceso pabaigos. Naujieji latvių 
pinigai buvo atspausdinti Miunchene ir 
yra 'apsaugoti nuo suklastojimo. 
Laipsniškai bus' įvesti ir kiti lato 
banknotai. Latas yra konvertuojama 
valiuta, jos kursas nustatomas laisvos 
rinkos dėsniais. Pranešama, kad žmo
nės mielai keičia rublius ir netgi 
dolerius į naujuosius latus. įvedus 
latvišką rublį ir griežtą finansinę 
kontrolę, Latvijos ekonomija buvo 
stabilizuota. Tikimasi, jog įvedus latą, 
pakils investicijos ir pagyvės Latvijos 
produkcija.

PALŪKANŲ REKETAS 
LIETUVOJE

Šiuo metu Lietuvos bankai teikia 
tik trumpalaikes paskolas su labai 
aukštomis palūkanomis. Už tris mėne
sius mokama iki 80 procentų palūka
nų, ir tai - tik konvertuojama valiuta. 
Apie ilgalaikes paskolas ir investicijas 
niekas net nešneka. Talonai kas 
mėnesį nuvertėja apie 20 procentų, 
taigi niekas net nesistebi metinėmis 
300 - 400 procentų palūkanomis. 
Paskolos talonais sumažėjo, o valiuta 
padidėjo. Pasitikėjimas Lietuvos talo
nais skandalingai smuko, Lietuvoje 
šiuo metu vyrauja tendencija viską 
vertinti amerikietiškais doleriais, tai
gi ir paskolos auga U S doleriais. Vis 
tik palūkanų dydis yra visiškai 
nerealus. Lietuvos valstybinis bankas 
nieko nedaro, o komerciniai bankai 
gauna didelius pelnus ir yra patenkin
ti. Nėra abejonės, kad tokios paskolos 
gali nukeliauti į juodąją rinką, kur 
pelnas pasprastai buna labai aukštas. 
Žinia, kad tokios paskolos visiškai 
netinka legalioms ilgalaikėms investi
cijoms, kur pradžioje pelno arba visai 
nebūna, arba jis buna labai žemas.

Bankai teisinasi, kad valiuta yra 
išnaudojama energetikai ir žaliavoms 
pirkti. Kadangi Lietuva neįsileidžia 
nė vieno užsienio banko, Lietuvos 
bankai tokiu būdu laiko valiutos 
skolinimo monopolį. Be to, turimos 
valiutos kiekis yra mažas, o paklausa 
didelė.

Už valiutinius indėlius Lietuvoje 
oficialiai galima gauti 10 - 15 
procentų, o pagal neoficialų kursą, 
kur rizika didelė, gaunama nuo 30 iki 
50 procentų metinių palūkanų. Toks 
Lietuvos valstybinio banko neveiklu
mas yra didelis stabdis investicijai ir 
gamybai. Atrodo, reketas viešpatauja 
kai kuriuose visuomenės sluoksniuose, 
o eilinis žmogus skursta.

t - : b-
Anskis Reisgys

Dr. V. Doniela

V. Doniela. Jau kelinti metai kaip 
Lietuvos žmonės yra politiškai labai 
susiskaldę, todėl nenuostabu, kad 
rezultatai vienus nudžiugino, kitus 
giliai nuliūdino. Tenka pabrėžti, kad 
užsienio lietuviai Lietuvos padėtį 
matydavo per rožinius akinius. Stebė
dami televizijoje dramatiškas Atgimi
mo metų scenas ir trispalvių juras, o 
vėliau šiurpius sausio įvykius prie 

televizijos bokšto ir parlamento rūmų, 
užsienio lietuviai buvo susidarę įspūdį, 
kad pagrindinių pokyčių siekia, taip 
sakant, "visa" Lietuva. Tačiau aky
lesnieji, kaip ir vietiniai Lietuvos 
gyventojai, butų matę, kad Atgimimas 
jau susidūrė su stipriais trukdymais iš 
tuometinės kompartijos pusės, ypač 
provincijoje ir kaime, kur Atgimimo 
mintys kartais giliau net neįsiskverbė.

Subendrinant, Lietuvoje buvo gali
ma išskirti keturias žmonių grupes: 1. 
senosios tvarkos ramsčiai, taip vadi
nama partinė, administracinė ir skirs
tymo nomenklatura, kuriai reformos 
vargiai buvo priimtinos; 2. tie, kurie į 
Atgimimą dėl vienokių ar., kitokių 
priežasčių įsijungė, bet kuriems 
nepatiko kitų tautiečių antikomunis
tinės nuotaikos; 3. tie, kuriems 
politika nelabai rūpėjo, bet kurie iš 
permainų tikėjosi geresnio gerbūvio ir 
net vakarietiško lygio pasivijimo; 4. 
tie, kurie su Atgimimu ėjo iš 
patriotiškos širdies gilumos ir kartu 
norėjo nusikratyti komunistinio pali
kimo.

Pastarieji keli metai buvo išbandy
mų metai, todėl keitėsi pagrindinius 
blokus skiriančioji linija. Tie, kurie 
tikėjosi greito ekonominio pagerėji
mo, nusivylė ir pasuko kairėn. Kairėje 
liko ir kaimo masyvas, nes ten buvusių 
ir daug kur tebesančių vadovų įtaka 
yra gana stipri.

Keli iš eilės vykę balsavimai jau 
leidžia nustatyti apytikrį" Lietuvos 
gyventojų politinį pasiskirstymą. Aiš
kioje dešinėje (kaip Landsbergio 
šalininkai, sąjūdiečiai, krikščionys 
demokratai, tautininkai ir panašiai), 
stovi apie 35 r- 40 procentų 
gyventojų. Panašus procentas, nors 
gal truputį mažesnis, palankiai galvo
ja apie "buvusią tvarki", daugiausiai 
todėl, kad jie turėjo didesnių ar 
mažesnių privilegijų, galėjo "susi
kombinuoti" ir, kaip dabar ne retai 
sakoma, tada gyveno "normaliai".

Savotišką vidurį, irgi apie trečdalį, 
sudaro "nusivylusieji", kadaise balsa
vę už reformistus ir nepriklausomybę, 
bet dabar įklimpę į ekonomines bėdas. 
Reikia suprasti, kad per paskutinį 
pusmetį, ypač žiemos metu, Lietuvos 
gyventojų buitis buvo nepavydėtina: 
šalti butai, karšto vandens nebuvimas, 
prastas maisto pristatymas miestuose, 
žemos algos ir aukštos kainos. Čia 
reikalas sukasi apie komunistinės 
ekonomikos sugriuvimą, kuri yra 
bendra visai Rytų Europai, bet 
Lietuvoje kairieji ir jų pusėje esanti 
spauda šį faktą sugebėjo pristatyti, 
kaip neginčytiną dešiniųjų kaltę. 
Dabar Lietuvoje turbūt nėra kitos 
tokios formulės, kaip tūkstančiais 

kartų garsinamas kaltinimas, kad 
"Landsbergis supjudė tautą ir Vagno
rius sugriovė ekonomiką".

Prie šito teiginio reikės sugrįžti 
vėliau, bet gana aišku, kad balsuotojų 
stiprų pakrypimą kairėn nulėmė 
liūdna krašto ekonominė padėtis, 
kurią nepaprastai efektyviai savo 
naudai išnaudojo kairysis sparnas. 
Landsbergis, Vagnorius, Sąjūdis tapo 
traktuojami kaip keiksmažodžiai, o 
tada išsigelbėjimo viltį tenka sieti su 
LDDP, kuri, kaip buvusi komunistų 
partija, siūlo savo ilgametę patirtį, 
vadovavimo kompetenciją ir sąžinin
gumą. Kas sekė Lietuvos vidaus 
padėtį ir spaudos kryptingumą, tas jau 
galėjo numatyti, kokie rezultatai bus 
Seimo rinkimuose spalio mėnesį ir 
Prezidento rinkimuose prieš porą 
savaičių. >

"MJ*." Ar prezidento rinkimuose 
pasireiškė užsienio lietuviai?

Doniela.. Taip, šį kartą netgi 
stipriau nei per Seimo rinkimus. Tada 
kilo ginčas, ar VLIK'o pirmininkas dr. 
K. Bobelis turi teisę kandidatuoti, bet 
šiaip didesnio šurmulio nebuvo, išsky
rus užsieniečių rašinius spaudoje. Šį 
kartą užsienio lietuviai, esantys 
Lietuvoje, aiškiai atsistojo skirtingose 
pusese. Dr. K. Bobelis karingai 
palaikė A. Brazausko kandidatūrą, 
pasisakė prieš Sąjūdį ir aštriai puolė 
St. Lozoraitį. Dr. K. Bobeliui padėjo 
vienas kitas V L1K 'o narys, ir kairiojo
je spaudoje plačiai reiškėsi keli 
bendraminčiai iš užsienio. Paga’ 
spaudos pranešimus, JAV ir Australi
joje buvo sukurti A. Brazausko 
rėmimo komitetai. >t;

Stasys Lozoraitis viešos paramos iš 
užsienio lietuvių kaip ir neturėjo 
(bent ji ryškiau neatsispindėjo Lietu
vos spaudoje), bet vadovauti jo 
rinkiminei kampanijai iš JAV atvyko 
Lietuvoje plačiai žinomas Valdas 
Adamkus. Tarp kitko, anksčiau Lietu
voje buvo balsų, kad turėtų kandida
tuoti patsai VI Adamkus. Su Stasiu 
Lozoraičiu Valdas Adamkus plačiai 
važinėjo po Lietuvą, bet kampanijos 
metu jis buvo įskųstas JAV valdžiai. 
Priežastis: kaip aukštas JAV adminis
tracijos pareigūnas, jis negalįs kištis į 
Lietuvos vidaus politiką. Pasirodo, 
kad priekaištas neturėjo teisinio 
pagrindo, bet V. Adamkus turėjo 
išskubėti atgal į Čikagą, rinkiminei 
kampanijai dar neužsibaigus. Taigi 
užsienio lietuvių politinė veikla 
Lietuvoje vis plečiasi.

"M.P." Ar prezidento rinkiminėje 
kampanijoje pasireiškė Australijos 
lietuviai?

VA Doniela. Taip. Nors asmeniškai 
kampanijoje nedalyvavo nė vienas. 
"Respublika" ir "Tiesa" išspausdino 
keletą laiškų, pareiškimų ir rašinių. 
Visi jie energingai rėmė A. Brazausko 
kandidatūrą. Viename ilgokame laiš
ke, kurį "Respublika" išspausdino su 
ryškia antrašte f Aš neketinu balsuo
ti", vienas Australijos lietuvis rašė, 
kad "čia, Australijoje, daug balsuo
jančių nebus, nes abejojama ar 
balsavimo rezultatai nebus iškraipomi 
mūsų konsulate". Spaudoje pasisakiu
sių už St. Lozoraitį nebuvo nei vieno, 
todėl buvo savotiška staigmena, kai 
rinkimų statistika parodė, jog eventu
aliai už A. Brazauską balsavo 25, o už 
St. Lozoraiti - 451. Bendrai, ir dabar 

.kairioji Lietuvos spauda persispausdi
na rašinių iš Australijos, kuriuose 
kritika Landsbergio atžvilgiu. Šia 
prasme, vienas Australijos lietuvių 
sparnas yra gana aktyvus, o kitas - 
spaudoje visai nesirodo. Nenuostabu, 
kad Lietuvos žmonės kartais nesu
pranta, kokie yra politiniai sentimen
tai Australijos lietuvių tarpe.

(Bus daugiau)
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*
Nuo kovo mėnesio pradžios Jungti

nių Amerikos Valstijų federalinė 
policija laiko -apsuptyje religinės 
sektos būstinę Waco miesto (Texas 
valstijoje) apylinkėse. Policijai ban
dant areštuoti sektos lyderį dėl 
nelegalaus ginklų kaupimo, žuvo 
keturi policininkai, 15 sužeista, žuvo 
kol kas nenustatytas skaičius sektos 
narių. ~ •

Trisdešimt trijų metų amžiaus 
sektos lyderis mano esąs įsikūnijęs 
mesijas ir laukia savo kaip kankinio 
mirties bei netolimo pasaulio galo. 
Sektos namai1 Mount Carmel paversti 
tvirtove. Apsuptųjų yra apie šimtas, 
jų tarpe aštuoni australai. Tarp jų yra 
ir vaikai, taip pat nemažai anglų. . *

JA V saugumo organaisuėmė keletą 
asmenų, įtartų dalyvavus Prekybos 
centro Niujorke sprogdinime. Suim
tieji yra arabai musulmonai, pas juos 
rasti sprogmenų sandėliai bei bombų 
gaminimo reikmenys.

*
Seychelles salose sulaikytas 350 

tonų talpos prekinis garlaivis "Ma
ria", vežęs ginklus ir amuniciją. 
Manoma, kad ši siunta buvo iš Serbijos 
siunčiama į Somaliją.

*
Taptautinės pagalbos dėka, Somali- 

joje bado pavojus sumažėjo. Tačiau, 
nežiūrint čia esančių Jungtinių Tautų 
karinių pajėgų buvimo, pastaruoju 
metu padažnėjo apiplėšimai ir susi
šaudymai. Susišaudant su įvairiais 
Jungtinių Tautų daliniais, nuolat žūva 
ginkluoti somaliečiai.

*

Kovo 3 dieną, sulaukęs 86 metų 
amžiaus, Jungtinėse Amerikos Valsti
jose mirė modernių skiepų nuo polio 
išradėjas dr. Albertas Sabin. Dr. A. 
Sabin skiepų paruošimo metodas, 
naudojant nusilpnintus gyvus virusus, 
pakeitė anksčiau vartotus dr. Jono 
Salk, išrastus skiepus, gamintus iš 
užmuštų virusų.

*
Amerikiečiams oro keliu pradėjus 

tiekti humanitarinę pagalbą serbų 
blokuojamiems Bosnijos miestams, 
serbai sustiprino savo pastangas 
užimti šiuos miestus. Kovo 4 dieną 
serbai užėmė Cersko miestą. Rimtame 
pavojuje atsidūrė Srebrenica miestas. 
Musulmonai bėga į laisvas, serbų dar 
neužimtas Bosnijos sritis.

*
Jungtinių Tautų tarpininkų spau

džiama, musulmonų vadovaujama 
Bosnijos vyriausybė nusileido ir pri
ėmė pasiūlymą, kad Bosniją valdytų 
laikinas 9 asmenų prezidiumas iš trijų 
serbų, trijų musulmonų ir- trijų 
kroatų.

\ . ■/

Po du mėnesius trukusių aršių kovų 
Angoloje UNITĄ sukilėliai užėmė 
svarbų Huamba miestą.

Pietų Afrikoje 26 svarbiausios 
politinės organizacijos, įskaitant 
kraštutinių pažiūrų juodųjų ir baltųjų 
grupes, sutiko atsiųsti savo atstovus į 
bendrą tarptautinį pasitarimą, kuris 
prasidės balandžio 5 dieną.

*
Pie^p p Korėjos prezidentas Kim 

Yoiing - San suteikė amnestiją virš 
40.000 asmenų, jų tarpe 5.800 
nubaustų už politinius nusikaltimus.

(LIETUVA IŠ TOLI IR ARTI
Dr. A. Mauragis'

IŠSIRINKOME PREZIDENTĄ

Galime džiaugtis, kad prezidentą 
išsirinkome demokratiniu būdu ir 
niekas priekaištų nedaro, kad rinki
mai buvo suklastoti, panaudota fizinė 
ar moralinė prievarta. Taigi preziden
tą turime tvirtą, nors mes, išeiviai, jo 
nepažįstame.' Didžioji išeivijos dalis 
balsavo už Stasį Lozoraitį - mes jį 
pažįstame, pažinome ir jo tėvą Stasį 
Lozoraitį, kuris ilgą laiką buvo 
Lietuvos užsienio reikalų ministru, o 
vėliau, 194U.U6.02 Lietuvos preziden
tas jam buvo pavedęs eiti Lietuvos 
diplomatijos šefo pareigas užsienyje, 
jei Lietuvą ištiktų katastrofa. Raudo
najai armijai įsiveržus į Lietuvą, St. 
Lozoraičio iniciatyva visi Lietuvos 
pasiuntiniai įteikė vyriausybės pro
testo notas, kas visai eilei valstybių 
davė pagrindą nepripažinti Lietuvos 
aneksijos. Jei anais laikais to nebūtų 
buvę padaryta, vargiai ar šiandien 
turėtume Lietuvos nepriklausomybę.

Jaunasis St. Lozoraitis diplomatinį 
darbą eiti pradėjo tebūdamas dar tik 
devyniolikos metų. Vatikano misijoje 
Vokietijoje jis tada jau lankė pabėgė
lių stovyklas, ten jis sutiko ir daug 
lietuvių. Musų laimei Baltijos tautų 
žmonės nebuvo pripažinti Sovietų 
Sąjungos piliečiais. Tačiau beveik visi 
jie neturėjo lietuviškų pasų, taigi
teko jais pasirūpinti. Štai čia St. 
Lozoraitis pasižymėjo dideliu stropu
mu - per naktį kartais jam tekdavo 
išduoti nuo 100 iki 200 lietuviškų 
pasų. Tokių pasų St. Lozoraitis tuo 
laiku yra išdavęs iki 100.000. Daug 
lietuvių belaisvių pateko tada ir į 
Italiją, jais irgi teko pasirūpinti.

Reikia pasakyti, kad St. Lozoraitis, 
kaip Lietuvos diplomatijos šefas, 
atliko labai didelį ir reikšmingą darbą 
tarptautinėje veikloje, jungė jis po 
vienu stogu visas musų pasiuntinybes 
ir konsulatus, kuriuos tuo metu 
turėjome Anglijoje, Amerikoje, prie 
šv. Sosto Romoje, Prancūzijoje, Švei
carijoje, Urugvajuje, Brazilijoje, Ka
nadoje. Tai buvo didelė propagandinė 
jėga Lietuvos nepriklausomybei ginti, 
tai galėjo daryti ne vien tik VLIK AS, 
bet ir visa išeivija. Ji, plačiai 
išsibarsčiusi po visą pasaulį, atliko 
patį reikšmingiausią darbą, užsireko
mendavo kaip tremtiniai ir reikalavo 
laisvės Lietuvai. Sovietai visais gali
mais keliais ir budais stengėsi 
užslopinti visus tautinius ir diplomati
nius židinius. Buvo bandoma uždaryti 
ir Lietuvos atstovybę Vatikane. 
Tačiau ją pasisekė išgelbėti. Verta 
taip pat prisiminti, kai Australijos 
vyriausybė buvo pripažinusi Lietuvos 
ir kitų Baltijos tautų okupaciją de 
jure, dėka aktyvios veikios, Lietuva 
tarptautinėje arenoje liko kaip gyva 
žaizda sveikame organizme. Tą žaiz
dą reikėjo užgydyti, nes ji graužė 
sąžinę tų, kurie jautėsi esą kaiti. 
Lietuva, kaip pavergtas kraštas, 
tegalėjo tik kentėti ir tylėti, jos 
laisvės klausimus tada tegalėjo kelti ir 
garsinti tik aktyvi išeivija. Jei 
nebūtume tada turėję tokios aktyvios 
išeivijos, Lietuvos neturėtume.

Stasio Lozoraičio kandidatūra į 
prezidentus labai tiko, tačiau nedaug 
kas apie jį ką žinojo, lygiai kaip ir apie 
pačią išeiviją. Sąjūdžio vadai rūpinosi 
savimi, susikūrė daugybė partijų, 
krikščionys demokratai net keturiomis 
partijomis išėjo į Seimo rinkimus. Tada 
jie negalėjo nepralaimėti rinkimų. 
Tačiau iš to nepasimokė, matydami, 
kad neturi galimybės laimėti prezi

dento rinkimuose, jie pasiūlė1 savo 
balsus už St. Lozoraitį, neutralų 
kandidatą, tačiau, ar jie tuo tik 
nepakenkė St. Lozoraičiu^? Verta 
pagalvoti. St. Lozoraitis į rinkimus 
išėjo su trumpu ir aiškiu pareiškimu, 
pirmieji jo žodžiai tvirtino: "Smulkus 
partiniai kivirčai, nuolatinis kaltųjų, 
priešų ieškojimas, ekonominės nesėk
mės, buitinės negandos išvargino 
žmones. Tačiau Lietuva turi pakilti. 
Ją atkurs visi musų valstybės piliečiai, 
nepaisant skirtingų įsitikinimų, tau
tybės, gimtosios kalbos ir religijos". 
Tokiame savo atsišaukime St. Lozo
raitis išreiškė savo politinę programą, 
tačiau nieko nepasakė, kas bus 
daroma su pairusia ekonomine padėti
mi, kaip ji bus tvarkoma.

Ekonominei Lietuvos padėčiai iš
ryškinti, Vilniaus radijas suruošė St. 
Lozoraičio ir A. Brazausko debatus, 
kurie įvyko vasario 5 dieną. Abiem 
kandidatams buvo pateikti trys klau
simai: privatizavimas, nuosavybės 
teisių atstatymas ir nacionalinių 
pinigų įvedimas. Man atrodo, kad 
ekonominėje politikoje A. Brazauskas 
pasirodė tvirtesnis už St. Lozoraitį. 
A. Brazauskas geriau pažįsta savo 
tautiečių psichologiją ir interesus. 
Štai pavyzdys, į klausimą dėl naciona
linių pinigų įvedimo, St. Lozoraitis 
atsakė: "Man atrodo, kad šiandien, 
dabar, ekonominė padėtis Lietuvoje 
yra tokia bloga, kad įvesti litą butų 
pavojinga, rizikinga, ir mes tą litą 
galėtume, taip sakant, lengvai sųga 
dinti". A. Brazauskas dėl lito įvedimo 
štai ką pasakė: "Mes apie tą litą 
kalbame jau ketverius metus, prade
dant 1988 - alsiais. Buvo daug 
entuziastų, kurie siūlė labai greitai jį 
įvesti. Mes daug kalbėjome, o estai 
daug padarė. Jie šiandien jau turi savo 
tautinę valiutą. Reikia tik pasi
džiaugti ir pasimokyti". Savo atsaky
mą A. Brazauskas baigė žodžiais: "Aš 
manyčiau, kad bankas turi labai rimtai 
užsiimti ir pateikti pasiūlymus ir man, 
ir Seimui, ir Vyriausybei kaip išeiti iš 
tos padėties".

Jei palygintume šiuos du atsakymus, 
aiškiai matosi, kad laimėtoju išėjo A. 
Brazauskas. Panašus rezultatai gavosi 
ir su atsakymais į kitus du klausimus. 
Jų nenagrinėsime dėl vietos stokos.

A. Brazauskas gerai orientuojasi 
visuose ūkio reikaluose. Jis jaučiasi 
kaip šeimininkas, kuris žino ką reikia 
daryti. Tuo tarpu St. Lozoraitis 
pasitikėjo Krikščionių demokratų 
baisais, Vytauto Landsbergio ir Valdo 
Adamkaus spaudos konferencijoje 
pasakytais gražiais žodžiais (vasario 
4 d.). Nors V. Adamkus negailėjo 
gražių žodžių A. Brazauskui paglos
tyti ir A. Brazauskas, sakydamas, kad 
"jis yra be galo malonus žmogus, aš 
galvoju, kad jis yra ir geras lietuvis, 
kad jam rupi Lietuvos reikalai..." Ne 
ką daug galėjo padėti St. Lozoraičiui 
ir Vytauto Didžiojo universiteto 
Senato 13 narių pareiškimas, reko-

GRAŽIOJI LIETUVA: Vilkijos apylinkės.

Aleksandras Mauragis.

menduojąs jį į prezidentus. t
Reikia suprasti tą sunkią situaciją, 

kurioje randasi tauta, pirmoje eilėje 
jai rūpi fizinė egzistencija ir vidaus 
tvarka, o ideologinė nesantaika, 
priešų ir kaltųjų ieškojimas gali būti 
atidėtas ramesniems laikams, tie 
dalykai neturėtų tautai kelti rūpestį. 
Anot St. Lozoraičio, padėtis Lietuvo
je tebėra chaotiška: "... neturime dar 
tuo tarpu garantijos, kad kas nors 
neatsitiktų prie sienų, kas nors 
nepasikėsintų į nepriklausomybę, jei
gu prezidentui B. Jelcinui nepasisektų 
Maskvoje, sakysime, įtvirtinti demo
kratijos, manau, kad mes tikrai 
pasidarysime objektu kieno nors 
užpuolimui".

Manau, kad tokia prielaida niekam 
entuziazmo keiti negali. Kokia bebū
tų realybė, prezidento rinkimai teikia 
viltį ir pasitikėjimą ateitimi. Jei 
kandidatas tokio entuziazmo nesuke
lia ir pasitikėjimo ateitimi neįkvepia, 
sunku tikėtis, kad jis laimėtų rinki
mus. Todėl aš ir manau, kad A. 
Brazauskas prezidento rinkimus lai
mėjo ne todėl, kad jis yra LDDP 
lyderis, ir kad "sukvaišėjusi" tauta 
balsavo už komunistus, bet todėl, kačl 
jis sugebėjo įrodyti savo pranašumą 
tautai, esančiai ekonominėje, sociali
nėje ir, sakyčiau, moralinėje krizėje. 
Mums, išeiviams, tikrai turėtų būti 
gėda klausytis šmeižtų, žeminančių ir 
tautą, ir prezidentą.

Abu pretendentai į prezidentus 
buvo aukštai kvalifikuoti vyrai, tinka
mi būti prezidentais, tačiau tauta 
išsirinko tą, kurį geriau pažino, kuris 
labiau atitiko šio momento reikalavi
mus. Tolimesnis rūpestis turėtų būti 
tinkamo opozicijos lyderio išrinkimas, 
kadangi demokratijoje tai turi nema 
žos reikšmės. Kad butų pagalių 
kaišiojimo į riedančius ratus, būtina 
išmintis ir geras realybės pažinimas.

Musų kartai, taip daug nukentėju
siai nuo komunizmo ir rusų invazijos, 
sunku objektyviai teisti Antaną 
Sniečkų, Algirdą Brazauską ir kitus to 
meto veikėjus, spręsti ar jie, būdami 
partijos sekretoriais, padarė tautai 
daugiau žalos, ar jie tą žalą sumažino, 
apgynė nuo rusiškos ir lenkiškos 
invazijos, kuri aktuali tebėra dar ir 
šiandien. Neskubėkime su kaltinimais, 
leiskime pasisakyti ateinančioms kar
toms.

■■■■— i .i ,, ■ "Mūsų Pastogė" Nr.ll 199X03.15 psl.3
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BIXDRIOHUMS DARBŲ BARUOSE
MUZIKOS BARUOSE

Pasibaigė Adelaidėje vykęs Austra
lijos lietuvių chorų dirigentų pasita
rimas. Pasitarimo metu susitikome su 
Krašto valdybos nariu kultūros reika
lams Vytu Opulskiu. Kaip Lietuvių 
dienų vadovas, Vytas Opulskis pasiūlė 
išklausyti jo sumanymus 1994 metų 
dainų šventei ir atidarymui. Iškilmin
gas Lietuvių dienų atidarymas Ade
laidėje numatytas gruodžio 27 dienų, 
iškilmingose atidarymo Mišiose giedos 
jungtinis lietuvių choras. į choro 
sudėtį numatyta įtraukti ir musų 
mažuosius bei jaunimą.

Dainų šventė vyktų pirmąja, gruo
džio 28 dieną, miesto rotušėje. Nors 
laiko atrodo dar aaug, beveik du 
metai, tačiau palyginus su tuo, ką 
chorai per tą laiką turėtų išmokti, jo 
liko ne t;ek jau daug. Svarbu dar ir tai, 
kad turime taip pat ruoštis ir Pasaulio 
lietuvių dainų šventei, kuri vyks 
liepos mėn. pradžioje.

Svarbiausias dirigentų tikslas buvo 
iš daugybės mūsų pasiūlytų dainų 
išrinkti tinkamas dainų šventei. Nu
tarta pasilikti prie dvidešimties dainų
ir atskirų chorų pasirodymų, progra
mos neužtęsti ilgiau dviejų valandų, 
kad nevarginti savęs ir žiūrovų. Visos 
dainos lengvutės ir gražios. Nutarėme 
pasidžiaugti paprastos lietuvių liau
dies dainos grožiu. Atkreiptas taip pat 
dėmesys ir į musų jaunosios kartos 
pageidavimus. Juk savo choruose mes 
turime ir jaunimo, taigi parinkome ir 
dvi šiuolaikines daineles, kurios, 
galvojama, užbaigtų dajnų šventę. 
Viena šių dainų yra išeivijos kompo
zitoriaus D. Poiikaičio daina, parašyta 
pagal B. Brazdžionio eiles, "Aš čia 
gyVh", kita - jauno lietuvių kompo
zitoriaus D. Abariaus daina "Dieve, 
palaimink Lietuvą". Čia išgirsite 
gražius solistų balsus ir chorinio 
pritarimo grožį.

Pasaulio lietuvių dainų šventėje 
jungtinis choras turės dainuoti apie 
šešias dainas. Mums teks pasirodyti 
geriausiose Vilniaus koncertinėse sa
lėse, koncertų programai paruošime 
išeivijos kompozitorių kūrybos perlus: 
naują M. Kymanto dainą "Lietuva", 
V. Šimkaus "Aš užmiršau" ir B. 
Kiverio dainą "Man skamba toliai". 
Daina "Valsuojanti Matilda" ar kita 
kokia populiari ir žinoma dainelė 
turėtų dainų šventėje Vilniuje prista
tyti musų australišką kontinentą. 
Dainuosime pasipuošę tautiniais rū
bais, o specialiai tam sukurtas 
emblemas prisisegsime prie švarkų ar

JAUNIMAS - JAUNIMO KONCERTAS
Lietuvių dienų jaunimo koncerto 

programa buvo įdomi, gana aukšto 
lygio, jon įneštos naujos idėjos, 
įspūdingiausias jaunimo požymis šia
me koncerte buvo bandymas parodyti, 
kaip jie supranta lietuvio reikšmę 
sąvokų kovoje ir lietuvio esybės 
supratimą dvasine bei moraline 
prasme.

Programoje buvo galima matyti 
bandymą perteikti istorinių įvykių 
įtaką kasdieniniame gyvenime (syd- 
nėjiškių "Žila senovė"), laisvos Lie
tuvos ir tautiečių tėvynėje įtaką 
emigrantų vaikams (canberriškių "Po 
truputį"), o taip pat ir bandymą 
parodyti žiūrovui savo vidinius tre
čiosios kartos lietuvio išeivijoje per
gyvenimus, savęs, kaip lietuvio supra
timą (Aistis Bieri), bei bandymas 
australiškoje gyvenimo aplinkoje iš
saugoti savo lietuviškos kultūros 
šaknis (Tasmanijos jaunimas). Adelai- 
"Mūsų Pastogė" Nr.ll 1993.03.15 p

marškinių. Emblemos sukūrimu rūpi
nasi P. Pranauskas. Kelionės klausi
mais rūpinasi V. Straukas, kuris 
organizuos visus bendrai kelionei,
šokėjus ir šiaip pavieniui vykstančius 
pasiimsime kartu. Taip pat pasitarimo 
metu buvo siūlyta musų vyrams 
pasipuošti siūti vienodas liemenes, o 
moterys vilkės tautinius rubus. Adela
idėje bus sukurtas tų liemenių 
fasonas.

Visi, galvojantys vykti į Lietuvą, 
jau dabar turėtų planuoti sekančių 
metų Velykas praleisti Melbourne, 
kur kartu su šeimininkais repetuosime 
dvi dienas ir kartu atšvęsime Velykas. 
Kadangi esame taip toli vieni nuo 
kitų, o laiko beliko ne tiek jau daug, 
turėtume kuo didžiausią dėmesį skirti 
musų balsų formavimui, lyginimui ir 
Svarinimui. Kaip sportininkas negali 
gyventi be tikros mankštos (kitaip 
pertemps raumenis), taip dainininkas 
negali gyventi be prasidainavimo, be 
savo balso sušildymo, kad negergžtų 
ir neužkimtų, kad ne persitemptų. 
Teko girdėti, kad ne visi dainininkai į 
prasidainavimą žiuri su pasitikėjimu ir 
laiko tai tik dirigentų išmone. Visi 
lietuvių chorų chorvedžiai turi gerą 
vokalinį pasiruošimą ir perduos jį 
jums, mieli dainorėliai, su didžiausiu 
malonumu. Tiktai gražiai balsus 
sulyginus, susitikę Melbourne per 
kitas Velykas, galėsime pasidžiaugti 
lietuviškos chorinės dainos grožiu.

Gražina Prana uskienė
Pasaulio lietuvių dainų šventės 

koordinatorė Australijoje

dės lietuvių jaunimas savo satyrinėje 
komedijoje mėgino spręsti nūdienes 
savojo gyvenimo problemas.

Šiandien 15-30 metų išeivijos 
jaunimas ne nutautėjo ir realiai bei 
praktiškai bando lietuvybės apraiškas 
neišstumti iš savo gyvenimo, o 
atvirkščiai - išreikšti jas aktyvioje ir 
naudingoje veikloje. Išeivijos lietuvių 
jaunimas, nors kartą apsilankęs Lietu
voje, karštai pajaučia Lietuvos iden
tiškumą, iškelia stiprius savo ryšius su 
protėvių žeme, ir, sujungę patirtus 
įspūdžius su jaunystėje girdėtais 
pasakojimais, realiai ir stipriai ima 
jausti nenutraukiamą savos kilmės ryšį 
su Lietuva. Šis jaunimo identiškumas 
su nauja Lietuva, mano nuomone, kaip 
tik parodo kontrastą tarp "senimo" 
nuomonės ir lietuviškumo. Daugelis 
vyresnio amžiaus lietuvių aplanko 
Lietuvoje savo tėviškes, gimtąsias 
sodybas, gimines, ir tai tarytum dalies 
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jų praeities gyvenimo, istorijos kny
gos lapo, kuris rišosi su Lietuva, 
užvertimas. Grįžę atgal, Australijon 
ar į kitus kraštus, jie ir toliau gyvena 
įprastą gyvenimą emigracijoje, jau 
praskintą vargu ir sunkiu darbu.

Laisva Lietuva! Kaip troškome šio 
momento. Dabar, kai turime kraštą 
laisvą, vyresnio amžiaus tautiečiai tik 
jaučia, kad Lietuva tai "mūsų visų 
namai". Jaunimas gi praktiškai bando 
užmegzti ryšius su tėvų kraštu, 
gvildena ir svarsto jo problemas. 
Keliaudami, klausinėdami ir apsvars- 
tydami painius šių dienų politinius 
klausimus, jie rūpinasi Lietuvos atei
timi ir jaučia norą savo žiniomis bei 
energija prisidėti prie visų tų 
klausimų sprendimo.

Visa tai kilnu, prasminga, tačiau 
tuo pačiu kelia nusiminimą, kad (jaunimo 
koncerte jo, to musų jaunimo, nebuvo 
itin gausu. Kur mūsų jaunimas? Gal jie 
jaučia, kad niekas nemoka jų pilnai 
suprasti? Gailą, kadangi koncerto 
programoje kaip tik buvo gvildenama 
jaunimo apatijos tema. Galbūt senimo 
pažiūra į jaunimą yra tiktai paprasta 
tėvų nuomonė apie savo vaikus?

VASARIO 16-JI GEELONGE
75 - osios Vasario 16 - sios metinės 

Geelonge buvo švenčiamos vasario 21 
dieną. į šv. Mišias švento Jono 
bažnyčioje susirinko gausus burys 
tautiečių. Lietuviškos organizacijos 
dalyvavo su savo vėliavomis. Šv. 
Mišioms pasibaigus, visi susirinkome 
Lietuvių bendruomenės namuose. 
Scena ir salė M. Kymanto buvo 
išpuošta gražiomis lietuviškomis de 
koracijomis. Iškilmingą minėjimą ati
darė Apylinkės vaidybos pirmininkas 
O. Schrederis (M. Davaiga jau 
atsistatydino), tylos minute pagerbė 
me žuvusius už Lietuvos laisvę. 
Paskaitą Vasario 16 - sios dienos 
proga skaitė L Valodkienė. Ji prisimi
nė, kad ši šventė, anot poeto Justino 
Marcinkevičiaus, net kelis dešimtme
čius Lietuvoje buvo "užrištomis 
akimis", jau Vasario 16 - sios 
išvakarėse visuose Lietuvos miestuose 
ir miesteliuose budėdavo sustiprinti 
milicijos ir kariniai daliniai. Tačiau, 
nežiūrint persekiojimų, trėmimų, ka
lėjimų, narsuoliai tai vienur, tai kitur 
vis tiek sugebėdavo iškelti Trispalvę, 
ilgi ir slogūs okupacijos metai 
neužgesino šios šventės reikšmingos 
šviesos. Baigdama, 1. Valodkienė 
pakvietė visus užmiršti smulkius 
nesutarimus, nuoskaudas ar pagiežą ir 
susirūpinti lietuvybės išsaugojimu iš
eivijoje, atsiduoti iš visos širdies 
darbui, o ne savęs parodymui. Kol 
skambės lietuviškas žodis, lietuviška 
daina, kol bus laikomasi lietuviškų 
tradicijų ir papročių, tol pasaulyje 
bus žinomas Lietuvos vardas.

Po paskaitos Edita Ratajczak 
pakvietė visus pasižiūrėti meninės 
minėjimo dalies. Pirmieji pasirodė 
savaitgalio mokyklos mokinukai, jie 
padeklamavo P. imsrio "Jeigu bučiau 
aš paukštelis". Birutės laebich vado
vaujama, vaikų šokių grupė "Gegutė" 
pašoko lietuviškų šokių pynę. Po 
mažųjų scenoje pasirodė mišrus 
choras "Viltis". Dirigavo Gražina 
Pranauskienė, akompanavo j. Hen
derson. Žiūrovai girdėjo choro atlie
kamas dainas: Sibelijaus "Tėvynė", 
Žlibino "Vyrai užtraukime smagią 
daina", M. Vaitkevičiaus dainą "Obe
lėlė ir upelis", A. Lapinsko "Mažutė 
musų Lietuva".

Minėjimą baigėme Tautos himnu. 
Otto Schrederis padėkojo visiems

Tasmanijos lietuvaitės Jaunimo kon
certo programoje.

A. Bur neikto .nuotrauka

Tačiau ir tokiu atveju tėvams gal 
vertėtų suprasti, jog vaikai patys turi 
savo nuomonę ne tik apie gyvenimą 
apskritai, bet ir apie Lietuvą? O 
išreikšdami pasididžiavimą savo vai
kais, skirdami jiems tik sveiką kritiką 
apie jų darbus, mes paskatinsime 
jaunimą ir toliau kurti ir dirbti 
Lietuvos naudai.

D r. V. Maksvytytė - Braach 

dalyvavusiems ir ypatingai mažie
siems šokėjams, dalyvavusiems Šokių 
šventėje Sydnėjuje. Atsiliepiant į 
Krašto valdybos laišką, buvo renka
mos aukos laikraščiui "Mūsų Pasto
ge". Geeiongo apylinkės valdyta 
aukojo - 200 dolerių; M. Kymantas, V. 
Aukštiejus, S. Šutas, O. Schrederis, V. 
Palavikas, Skerienė, 1. Luscombe, M. 
Andriukonis, V. Mačiulis - po 10 
dolerių, 1. Valodkienė - 25 dolerius, J. 
Manikauskas ir S. Šutas — po 5 
dolerius. Viso "Musų Pastogei" su
rinkta 325 doleriai. "Tėviškės Ai
dams" aukojo: M. Kymantas, S. 
Karpaiavičienė, S. Šutas, M. Andriko
nis, V. Mačiulis - po 10 dolerių, S. 
Šutas (vyresn.), P. Papreckas - po 5 
dolerius. Dėkojame visiems.

Visiems renginiams pasibaigus, pa
sivaišinome Moterų draugijos paruoš
tais valgiais, pasikalbėjome, paben
dravome ir išsiskirstėme po namus, 
likę dėkingi šventės rengėjams ir 
dalyvi ams.

1. Valodkienė 
Geeiongo apylinkės 

valdyba

***
Vasario 27 dieną Geelonge įvyko 

etininių grupių "The Pako Fiesta". 
Fiestos parade dalyvavo ir tautiniais 
rūbais pasipuošę Geeiongo lietuviai, 
uniformuoti sporto klubo "Vyčio" 
sportininkai. Festivalio programoje 
pasirodė, Birutės Liebich vadovauja
ma, tautinių šokių grupė "Gegutė".

Žygiuojat parade, pranešėjas su
maišė lietuvius su latviais ir apie 
lietuvius pranešė net du kartus. Buvo 
paminėta, kad lietuviai šiais metais 
švenčia 75 metų nepriklausomybės 
sukaktį. (Tikimės, kad broliai latviai 
dėl klaidingo pranešimo ant musų 
nepyks, nes pranešėjas buvo austra
las).

***
Geelonge gyvenantis skautų veikė

jas v.s. Algirdas Karpavičius iš 
Geeiongo miesto ligoninės šiuo metįi 
pervežtas į Melbourno šv. Vincento 
ligoninę, kur yra gydomas trijų 
gydytojų priežiūroje. Ligoninėje jį 
dažnai lanko Geeiongo lietuviui ir 
Melbourno skautai.

Linkime kuo greičiau pasveikti ir 
sugrįžti į Geelongą!.

J. Gailius
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ARCH. VYTAUTAS ŽEMKALNIS-LANDSBERGIS 
ATŠVENTĖ 100 METŲ SUKAKTĮ

Dramaturgo, teatralo, publicisto 
Gabrieliaus Žemkalnio - Landsbergio 
šeimoje 1893 metų vasario mėn. 26 
dieną gimė sūnūs Vytautas, savo 
vėlesniame ir išmokslintame gyvenime 
suvaidino svarbų vaidmenį, kuriant ir 

Vytautas Žemkalnis - Landsbergis (centre) ir jo sūnūs Gabrielius Žemkalnis 
ir Vytautas Landsbergis (1990).

atstatant Lietuvos nepriklausomybę.
H y goję baigė gimnaziją ir politech

nikos institutą, suprato ir nujautė ką 
studijuos, kur nukreips savo palinki
mą. 1916 metais stojo savanoriu į 
Lietuvos kariuomenę, už drąsą kovoje 
su bermontininkais buvo apaovanotas 
Vyčio kryžiumi, demobilizuotas arti
lerijos kapitono laipsnyje. Išvykus į 
Italiją, Romos universitete studijavo 
architektūrą, kurią sėkmingai baigė 
1925 metais. Sugrįžus į Lietuvą, nuo 
1927 metų lektoriavo Kauno Vytauto 
Didžiojo universitete, o vėliau, nuo 
1939 metų, Vilniaus universitete. Tais 
pačiais metais jis buvo paskirtas

LIUDO BUNGARDOS SUKAKTIS
Dažniausiai laikraščiuose skaitome 

apie žmogaus nuveiktus, darbus,, kada 
tasai žmogus jau iškeliavęs amžiny
bėn... Šį kartą norėčiau parašyti jums 
apie geelongiškį Liudą Bungardą, 
kuris šių metų sausio'6 dieną atšventė 
savo 70 -ties metų sukaktį.

Liudas visada tiesą sako visiems į 
akis ir, žinoma, tai ne visiems ir ne 
visada patinka, tačiau pats jis 
neparastai pareigingas ir kiekvieną 
darbą besitengiąs atlikti labai kruopš
čiai ir sąžiningai. Pasižymi jis nepap
rastai gera atmintimi, gal kaip tik 
todėl vadiname jį "vaikščiojančia 
enciklopedija". Jeigu iškyla kada koks 
neaiškumas, vidada sakoma: "Pa
klauskite Bungardos. Jis viską žino". 
Kaip žinote, esu čia tik šešeri metai, 
tačiau pabandysiu aprašyti visą Liudo 
biografiją.

Liudas Bungarda gimė 1923 metų 
sausio 6 dieną, per Tris Karalius, 
Vilkaviškio apskrityje, Lankeliškių 
valsčiuje, Moliniškių kaime. Gimė jis 
jauniausiu iš trylikos vaikų, šeimoje 
augo septyni broliai ir šešios seserys. 
Bestebėdamas kaip ilgais žiemos 
vakarais jo seserys mezga, išmoko šio 
meno ir jis. ir nepamiršo jo visą 
gyvenimą - kai siuntėme žieminius 
rubus per vajų "Sušildyk lietuvį", 
Liudas numezgė gražų megztuką ir 
dailias kojines. Nepatikėsite, kokias 
dailias! Nuo mažų dienų jis priklausė 
angelaičiams - jauniesiems pavasari
ninkams - jauniesiems ūkininkams. 
Paūgėjęs jis buvo šaulys kandidatas. 
1939 metais persikėlė į Vilkaviškį, 
kooperatyvo kepykloje "Žiedas" dir
bo blokiniu. 0 prasidėjus karui, 1941 
metais, kai vokiečiai subombardavo 
Vilkaviškio miestą, grįžo atgal į 
tėviškę. 1942 metais pradėjo dainuoti 
Lankeliškių parapijos chore, 1944 - 
alsiais įstojo į generolo Plechavičiaus 
Vietinę rinktinę. Tų pačių metų 
gegužės 13 dieną Tolminavo kaime 

vyriausiu Vilniaus miesto inžinierium 
- architektu.

Prasidėjo nelemti sovietų okupaci
jos metai. Tačiau prasidėjęs 1941 m. 
vokiečių - sovietų karas leido 
Lietuvai šiek tiek atsigauti nuo 

žiaurių išvežimų ir teroro. Susidariu
sioje laikinojoje Lietuvos vyriausybėje 
Vytautas Žemkalnis - Landsbergis 
tapo komunalinio ūkio ministru. Karui 
įsiliepsnojus, 1944 metais vokiečių 
kariuomenė visu frontu ėmė trauktis 
atgal, frontas priartėjo prie Lietuvos. 
Tuo metu tūkstančiai lietuvių, gelbė
damiesi nuo sovietų, pasitraukė 
Vokietijon.

Vokietijoje Vytautas Žemkalnis - 
Landsbergis keletą metų mokytojavo 
EichstŽltto lietuvių gimnazijoje, vė
liau tris metus dėstė architektūrą 
Miuncheno UNKKA universitete, bu
vo katedros vedėju. Tais pačiais 

rinktinės vyrai buvo užpulti lenkų 
partizanų, o* kitą dieną nuginkluoti 
vokiečių kariuomenės ir atvežti į 
Kauną. Čia aprengė vokiškomis uni
formomis ir po trijų dienų iš Kauno 
stoties išvežė Vokietijon. Karo pabai
gos Liudas Bungarda sulaukė Dedels- 

Liudas Bungarda su žmona Salomėja. 
Stovi (iš karės): dukra Teresė, žentas 
Brian Freemantle, dukra Angelija 
Freemantle.

Nuotrauka 1. Valodkienės

dorfo aerodrome. 1945 metų balan
džio 17 dieną, išvengęs nelaisvės, 
apsigyveno H anoveryje, vėliau įsikūrė 
pabaltiečių DP stovykloje. Stovykloje 
dainavo chore, šoko tautinius šokius, 
grojo stovyklos kapeloje, žaidė krep
šinį, priklausė skautams. 1946 metais 
įstojo į pabaltiečių amatų mokyklą 
Buxtehudej. Po , metų, prasidėjus 
emigracijai į Angliją, persikėlė ten. 
Kelis mėnesius dirbo įvairius ūkio 
darbus, vėliau slapta persikėlė į 
Londoną, kur gyveno jo sesuo. 

.Londone susipažino ir vėliau vedė 
Anglijos lietuvaitę Salomėją Sinušai- 
tę. Vėliau Bungardams gimė dukra 
Aurelija. Londone Liudas irgi dainavo 
vyrų ir parapijos choruose, šoko 
tautinius šokius. 1954 metais Airijoje

metais jis gavo kvietimą vykti į 
Jungtines Amerikos Valstijas, Nę- 
braskos universitetą dėstyti architek
tūrą. ,

Vokietijoje prasidėjus femigracijai, 
Vytautas Žemkalnis - Landsbergis, 
sekdamas sunaus Gabrieliaus ir dukros 
Alenos Krazijienės šeimų pavyz
džiu, 1949 metais emigravo į Austra
liją. Čia buvo tik prasidėjęs Australi
jos lietuvių bendruomenės kūrimasis. 
V. Žemkalnis - Landsbergis ėmė 
vadovauti Australijos lietuvių kultū
ros fondui, kartu dirbo Melbourne 
miesto savivaldybėje architektu. Se
kėsi jam neblogai, buvo mėgiamas 
svečias lietuvių tarpe, tačiau jo 
mintys vis dažniau krypo Lietuvos, 
savo pamėgtos profesijos link. Jis 
dievino savo tėvynę, jį kamavo baisi 
nostalgija. Paveiktas draugų kvieti
mų, nutaria grįžti Lietuvon. Australi
jos lietuvių bendruomenėje toks 
pasiryžimas tada sukėlė daug kalbiu ir 
nuostabos. Vytautas Žemkalnis - 
Landsbergis savo gyvenime niekada 
nepriklausė jokiai politinei partijai, 
tad jo pasiryžimas grįžti neprieštara
vo ir siekiams dirbti Lietuvoje, turėti 
laisvas rankas didesniuose projektuo
se. Jis tada taip labai rizikavo, 
nežinodamas kaip komunistų vyriau
sybė Lietuvoje reaguos į jo sugrįžimą. 
Tačiau laimėjo, kadangi komunistams 
buvo reikalingas ne jis, bet jo 
sugebėjimai ir išsilavinimas architek
tūroje. Darbo buvo daug, ir, žinant 
karštą jo charakterį, teko ne kartą 
ginčytis dėl projektų, atsisakė ben
dradarbiauti spaudoje. Nežiūrint to, 
jis buvo paskirtas Miestų ir kaimų 
statybos projektavimo instituto vyr.

vykusiame pasaulio tautinių šokių 
festivalyje kartu su Londono lietuvių 
tautinių šokių grupe jis atstovavo 
Lietuvą, šiame festivalyje šoko viso 
pasaulio laisvų valstybių šokėjai.

1956 metais Bungardai persikėlė 
Australijon, apsigyveno pas brolį Joną 
Geeionge. Australijoje gimė antroji 
Bungardų dukra Teresė. Nuo pirmųjų 
apsigyvenimo Geeionge dienų Liudas 
dainuoja lietuvių chore. Nuo 1958 
metų su mažomis pertraukomis dirba 
Geelongo lietuvių sporto klube, čia 
eina įvairas pareigas, o paskutinius 
septynerius metus Liudas šio klubo 
iždininkas. 1963 metais jis įkūrė ir

RANKDARBIŲ RATELIS PRADĖJO 
DARBĄ

Šeštadienį, kovo 6 dieną, sydnėjaus 
rankdarbių ratelis, vadovaujamas 
Martinos Reisgienės, šiais metais 
vėl pradėjo savo darbą.

į pirmąjį užsiėmimą susirinko ne
mažas būrelis moterų. Tačiau dl- 
džiausiąs Martinos Reisgienės troški
mas vis dar tebėra tas pats - įtraukti į 
ratelio veiklą kuo daugiau žmonių.

Tą šeštadienio popietę buvo kepami 
žagarėliai, kitaip dar vadinami ausy 
temis. Kulinarijos paslaptimis šiame 
užsiėmime su mumis dalijosi Onutė 
Kapočienė. Susirinkusios kruopščiai 
rašėsi žagarėlių receptą, stebėjo 
darbščios šeimininkės rankų judesius, 

Sydnėjaus rankdarbių ratelio pirmoji sueiga. Nuotrauka D. Lee
1 — "Mūsų Pastogė" Nr.ll 1993.03.15 psl.5

architektu, tai buvo 1959 metais.
Vytauto Žemkalnio - Landsbergio 

statyti Prekybos ir pramonės rūmai, 
Kūno kultūros, Pienocentro rūmai, 
Tyrimų laboratorija, Kauno apskrities 
savivaldybės rumai, Vytauto Didžiojo 
universiteto akių ir ausų ligų klinika, 
Kauno vaikų klinika, Kybartų, Mažei
kių ir Šakių bažnyčios, Panevėžio ir 
Biržų gimnazijų rūmai, Vilkaviškio 
kunigų seminarijos rumai, įvairūs 
paminklai, tarp jų paminklas Klaipė
dos sukilime žuvusiam E. Noreikai 
Kauno kapinėse, paminklas Dariui ir 
Girėnui Soldine, mauzoliejus narsiems 
lakūnams Kauno kapinėse puošia ir 
gražina Lietuvą.

Pacituosiu Vytauto Žemkalnio - 
Landsbergio draugų architektų pasi
sakymus apie jo nuveiktus darbus:

"Lietuvos nepriklausomybės laiko
tarpio laimėjimai architektūros srityje 
yra neatskiriamai surišti su Žemkalnio 
- Landsbergio temperamentinga ir 
kūrybinga asmenybe, Jam visuomet 
rūpėjo ne tik pastatų funkcijų 
nuoseklumas bei formos, bet taip pat 
ir apjungiančios architektūrinės ap
linkos, ansamblio sukūrimas, organiš
kai įjungiant pastatą į gamtovaizdį, 
miesto aikštę, gatvę ar į esamą 
istorinės vertės pastatų konglomera
tą. Šis jo kūrybos bruožas (likti 
ištikimam meniškos visumos deriniui) 
iškelia jo atliktų darbų ypatingą 
svarbą to laikotarpio Lietuvos archi
tektūros vystymesi".

Norėtume palinkėti Jubiliatui būti 
,ir išlikti kuo ilgiau sveikam, sulaukti 
šviesesnių dienų Lietuvoje.

K. Šemetas

septynerius metus vadovavo tautinių 
šokių grupei "Suktinis", dirbo lietuvių 
bendruomenės valdyboje, devynerius^ 
metus ėjo Lietuvių sąjungos klubo 
kasininko pareigas, o nuo 1985 metų 
jis Geelongo lietuvių skautų "Židi
nio" tėvūnas.

Štai tokį pilną įvairiausių nutikimų 
ir netikėtų posūkių, pilną nuoširdžios 
ir plačiausios veiklos septyniasde
šimtmetį nugyveno musų Liudas 
Bungarda.

Tad ilgų Tau metų, Liudai. Tegul 
sėkmė ir ryžtas lydi visus Tavo 
darbus.

Irta Valodkienė

ruošiant žagarėlius kepimui, o vėliau 
ir pačios mėginome viską daryti taip, 
kaip buvome pamokytos. Stengėmės 
viską įsiminti, viską įsidėmėti, juk mes 
irgi norime pagaminti žagarėlius 
lygiai tokius skanius, trapius ir
burnoje tirpstančius.

Rankdarbių ratelio užsiėmimai ir 
toliau vyks šeštadieniais, nuo 11 iki 1 
vai., tuo metu kai vyksta savaitgalio 
mokyklos pamokos. Tėvelius ar sene
lius atvežusius savo vaikučius ar 
vaikaičius, kviečiame užsukti į mūsų 
užsiėmimus, kartu suėję daugiau 
nuveiksime, pasidalinsime savais pa
tyrimais. Nukelta į 6 psl.
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RIMAS KURTINAITIS LAIMINGAS 
AUSTRALIJOJE

r . : < • • •

Žinomas Sydnėjaus lietuvių sporto 
klubo "Kovo" sportininkas ir garbės 
narys Dpnas Atkinson, pas mus dar 
vadinamas Žemaičiu, atostogų metu 
lankėsi tolimame Queenslando mieste 
Townsville, kur iš Lietuvos neseniai 
atvyko krepšininkas, olimpinės ko
mandos narys Rimas Kurtinaitis. Šis 
gražus, tropikų klimatinėje juostoje 
esąs miestas paskutiniu metu tapo to 
krašto sportine sostine. Miestą pudšią 
puikus stadionai; baseinai, sporto 
aikštelės ir k., leidžia jame vystyti 
aktyvią sportinę veiklą. Tai lengviau 
įgyvendinti, kadangi ir miesto valdžia, 
ir vietiniai biznieriai sportinę veiklą 
ypatingai remia.

Apsistojęs motelyje, Donas paklau 
sė vedėjo ar pastarasis yra ką nors 
girdėjęs apie lietuvį krepšininką K. 
Kurtinaitį? Tasai atsakė, kad be 
jokios abejonės yra girdėjęs, apie 
garsųjį krepšininką visas miestas žino. 
Telefonu susisiekė su Rimu, kurį 
pažino dar nuo to laiko kai su buvusia 
sovietų krepšinio rinktine Rimas 
viešėjo Australijoje, ir buvo pakvies
tas aplankyti jį namuose. Atvykus į 
Kurtinaičių namus, Donas susipažino 
su Rimo mama Aldona, žmona Rūta, 
dvylikamete dukra Laura ir šešiame
čiu sunum Giedrium. Visa Kurtinaičių 
šeima Australijon atskrido kiek vėluo
dama, kadangi dėl Lietuvoje prasiau
tusio stipraus uragano, negalėjo iš 
Maskvos laiku gauti bilietų. Šiuo metu 
Kurtinaičiai jau gražiai įsikūrė nuosa
vame keturių miegamų kambarių 
name, kurį, gavęs pirmuosius pinigus, 
Rimas Kurtinaitis netruko nusipirkti. 
Namo kiemas, kaip papasakojo Donas, 
erdvus, gražus ir didelis. Rimas žada 
nelaukdamas kieme įrengti šeimai, ir 
ypač vaikams baseiną. Pats Rimas 
pasakojo, kad kaimynų kiemuose pa
matęs niekada nematytus nuostabius 
tropikinius augalus ir medžius, užsi
degė ir pas save tokius pasodinti. 
Dabar kas savaitė perka ir pats sodina 
taip patikusius medžius. Rimas pasa 
kojo Donui, kad prieš savaitę iš 
Ispanijos jam skambino Arvydas 
Sabonis ir gerą pusvalandį pasakojosi 
jie vienas kitam paskutines naujienas. 
O, kai Rimas Arvydui pasigyrė apie 
tai, kad ėmėsi sodinti savo kieme 
tropikų sodą, tasai tik nusijuokė ir 
atsakė, kad Rimas, matyt, iš proto jau 
kraustosi.

- 0 kaip jaučiatės dabar Australi
joje, kaip šeimai čia patinka, ar ne per 
karšta šioje Australijos dalyje, - 
klausė Rimo Atkinsonas.

- Aš Australiją pažinojau jau 
anksčiau, esu jau buvęs. Šeima 
pradžioje gai ir nuogąstavo, kaip iš 
žiemos Lietuvoje staiga atsidūrę 
šiltoje Australijoje galės apsiprasti. 
Tačiau, tik atskridus į Cairns miestą, 
kur kartu su treneriu juos paėmėm, ir 
pamačius, kaip čia žmonės gyvena, 
jiems viskas buvo labai gerai. Abu 
vaikai jau lanko mokyklą. Gyvenant 
Vokietijoje, jie buvo išmokę vokiškai, 
taigi anglų kalba dar labai menka, 
tačiau tikiu, kad netruks pramokti ir 
angliškai. 0 kai susiras draugų, bus 
visai gerai - jura čia pat, maudytis 
galima visur, sportuoti galimybės čia 
taip pat labai geros. Taip, kad jokių 
problemų nėra. Žmona irgi jau
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pradėjo mokytis anglų kalbos, o 
automobiliu, kurį irgi jau turime, Rūta 
važinėja netgi geriau, nei aš pats. Man 
priprasti prie kairės kelio pusės truko 
apie savaitę,, o ji sėdo ir nuvažiavo. 
Man pačiam anglų kalba sekasi 
neblogai, mokykloje mokiausi jos, bet 
tuo pačiu jau buvau ir primiršęs, 
tačiau dabar viskas vėl greitai 
sugrįsta atmintin.

Nuotraukoje iš kairės: treneris Mark 
Bragg, Don Atkinson, Rimas Kurti
naitis, amerikietis žaidėjas Ricky 
Jones.

Pačiame Townsville lietuvių nėra, 
nors aplinkinėse apylinkėse yra užsili
kęs vienas kitas buvęs cukrinių 
nendrių kirtėjas, sukūręs čia mišrią 
šeimą. Taigi suprantama, kad tokio 
"lietuvio", kaip Donas, pasirodymas 
jų namuose buvo Kurtinaičiamsmalo 
ni staigmena, ir nors Donas aiškinosi, 
kad jis yra daugiau žemaitis, negu 
lietuvis, Kurtinaičiai jį vis tiek priėmė 
kaip savą, labai apsidžiaugė jo 
atvežta lietuviška spauda ir oficialių, 
ALFAS ir Australijos lietuvių sveiki
nimu bei geriausios sėkmės palinkėji
mais. Malonu, beje, buvo, kad tą 
vakarą kaip tik Kurtinaičių šeima 
šventė Rimo mamos Aldonos šešias
dešimtmetį.

Nuo pirmųjų dienų Townsville 
Rimas ėmė labai aktyviai treniruotis 
su savo komanda. Nors per ilgą 
sportinę karjerą Rimui teko treniruo
tis ir žaisti su daugeliu įvairių 
trenerių ir žaidėjų, tačiau tokiais, 
kaip rado čia, jis labai patenkintas ir 
sako, kad jam atrodo, jog tokių jis 
niekada neturėjęs. Gal treniruotės čia 
pačios sunkiausios, tačiau tuo pačiu 
jam tas teikia didelį malonumą. Rimas 
buvo manęs, kad yra neblogas 
plaukikas, tačiau su australais visiškai 
negali susilyginti, jie lyg žuvys 
vandenyje, visus nuotolius plaukiant, 
Rimas liekąs pačiame gale. Tačiau 
gerai grūdintis, bėgant iki juosmens 
vandenyje.

Rimas Kurtinaitis su "Townsville 
Sun" komanda pasirašė dviejų metų 
sutartį ir jau žaidė pirmąsias rungty
nes prieš Brisbanės profesionalų 
komandą "Bullets". Nors Rimo ko
manda rungtynes pralaimėjo penkiais 
taškais, tačiau jis pats įmetė 37 
taškus, daugiausiai iš savo komandos 
ir buvo išrinktas vertingiausiu žaidėju. 
Už tai jis ir jo šeima gavo dovanų 
nemokamą kelionę į "Barrier Reef" 
kurortą, kuriame yra gražiausios 
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pasaulyje povandeninės koralų uolos.
Balandžio pradžioje prasidės visos 

Australijos profesionalų krepšinio 
varžybos, taigi ir lietuviai galės 
pamatyti ir susipažinti su Rimu 
Kurtinaičiu. Paskutiniame Australijos 
krepšinio laikraštyje "Basketball 
Week" R. Kurtinaičio treneris Mark 
Bragg plačiai aprašo naujai susikuru- 
sią "Townsville Sun" krepšinio ko
mandą, pabrėždamas, kad jo tikslas ir 
noras šią komandą padaryti gerai 
žinoma ir garsia Australijoje. Vėliau 
krepšinio aikštelėje jis ir Donui 
Atkinson sakė, kad daugelis jo rėmėjų 
su nepasitikėjimu klausė, kodėl jis 
paėmė jau nejauną, 32 metų, Rimą 
Kurtinaiti, visai jo j nežinodamas. 
Treneris sako:

- Apie Rimą aš buvau girdėjęs labai 
gerų atsiliepimų iš kitų žinomų 
trenerių ir buvau tikras, kad jis už 
save atsakys. Mums labai reikėjo 
prityrusio ir dar dvigubo olimpinio 
čempiono, kuris galėtų daug duoti 
jaunai mano komandai. Tuo labiau, 
kad dabar beveik visi olimpiniai aukso 
medalių laimėtojai žaidžia NBA ar 
gerose Europos komandose. Jie ten 
gauna gerus pinigus. Aš dabar 
meluočiau, jeigu sakyčiau, kad dėl 
Rimo neturėjau absoliučiai jokių 
abejonių per tuos keturis mėnesius, 
kol jis atvyko į Australiją. Tačiau nuo 
pirmojo įžengimo į treniruočių salę ir 
pradėjus treniruotis, visos tos menkos 
abejonės tuoj pat dingo. Rimas su 
savimi atsivežė ne tik didžiulį 
patyrimą krepšinio žaidime, bet ir 
entuziazmą jam. Didelę Rimo meilę 
krepšinio žaidimui, trenerio manymu, 
pajus visa Australija.

Kitas žinomas Australijos krepšinio 
treneris Brian Kerle, atsiliepdamas 
apie Rimą, sakė, kad jis yra pasaulinės 
klasės žaidėjas ir dvigubas olimpinis 
medalistas. Jis Rimą pažįsta nuo 1985 
- 1988 metų, kąi ;jis dar buvo

BlADRIOBlMS DARBŲ BIRIOSE
Atkelta iš 5 psi.

Sekančius du šeštadienius, kovo 13 
ir 20 dienomis, bus marginami 
margučiai. Kaip tik dar nevėlu,

BRISBANAS
Vasario 16 - ji pati brangiausia 

diena musų tėvynės istorijoje. Tą 
dieną prisimename musų senolių ir 
tėvų vargus, aukas sudėtas ant laisvės 
aukuro.

Nepriklausomybės dieną Brisbaneje 
šventėme vasario 21 - ąją. Šiltą ir 
saulėtą sekmadienį rinkosi vienon 
vieton brisbaniečiai, kad kartu at
švęstų šią didžią šventę. Minėjimas 
vyko Lietuvių namuose. Valdybos 
pirmininkė G. Bagdonaitė pasveikino 
susirinkusius ir minėjimą paskelbė 
atidarytu. Tautos vėliava buvo pa
gerbta, sugiedant Tautos himną. Šiai 
dienai skirtą paskaitą skaitė valdybos 
pirmininkė G. Bagdonaitė. Peržvelgusi 
svarbesnius tautos laisvės kovų įvy
kius, ji ragino tautiečius nenuleisti 
rankų, nenusigręžti nuo tėvynėje 
vykstančių permainų, ragino viso
keriopai remti labdaros darbus, kad 
Lietuva vėl taptų tvirta, ekonomiškai 
stipri tarp pasaulio tautų. Paskaitą ji 
baigė malda už tėvynę. Po to valdybos 
pirmininkė padarė pranešimą apie 
Sydnėjuje vykusias Lietuvių dienas, 
pasidžiaugė, kad mūšų tautinių šokių 
grupė gražiai pasirodė šokių šventėje. 
A. Milvydas papasakojo apie sportinę 
veiklą ir pasiektus laimėjimus pasku
tinėje sporto šventėje

Po oficialiosios dalies sekė meninė 
programa. Programos metu pranešė
jais buvo dr. K. Kazlauskas ir viešnia 

Australijos rinktinės "Boomers" tre
neriu, ir jie tada žaidė prieš Sovietų 
Sąjungos rinktinę prieš Seoulo olimpi
nes žaidynes. O dėl Rimo anglų kalbos 
reikia išsklaidyti visas abejones. 
Susitikus su juo dabar, mės visai 
nesunkiai susikalbėjome angliškai, o, 
be to, anglų kalbos jis ir toliau mokosi. 
Tokios pačios nuomonės yra ir Don 
Atkinson - per dvi viešnagės dienas 
Don beveik ištisai bendravo su Rimu 
angliškai. Rimas ir jo šeima sako, esą 
labai patenkinti, atvykę Australijon ir 
pamažu pradeda ją pamilti. Rimas taip 
pat džiaugiasi, kad po trijų metų 
Vokietijoje, jis atmetė planus/ tik 
grįžus iš olimpiados Barselonoje 
visiškai užbaigti su aktyviu sportu. 
Rimo trenerio nuomone, jis yra vienas 
iš geriausių vienas, prieš vieną 
žaidėjų, atvykusių į šios Žemės 
apačią. Jisi taip pat tvirtinai kad 
Rimas vienas iš geriausių penkių per 
varžybas įmetančių daugiausiai taš
kų, "vertingiausių" žaidėjų. Kartu su 
Rimu toje komandoje žaidžia dar 
vienas amerikietis krepšininkas Ricky 
Jones. Kiekvienoje komandoje kaip tik 
yra leidžiama turėti po du atvykėlius 
žaidėjus.

Ne tik sportą mylintiems Townsville 
gyventojams miela ir malonu savo 
tarpe turėti olimpinį čempioną krepši
ninką Rimą Kurtinaitį. Jo didžiulės 
nuotraukos jau puošia šio miesto 
parduotuvių vitrinas, taigi jo vardas 
garsinamas ne tik kaip gero krepšinin
ko, bet ir lietuvio. Netrukus apie 
Rimą girdės ne tik to miesto, bet ir 
visos Australijos sporto mėgėjai, taigi 
džiaugsis ir visi lietuviai.

Australijos lietuviai nuoširdžiai 
linki Rimui daug geros sportinės 
sėkmės, o visai šeimai - gražaus ir 
malonaus įsikūrimo tolimoje kengūrų 
žemėje, žinoma, ir - niekada neuž
miršti gimtosios Lietuvos.

Paruošė A. . Laukaitis . ... ..

išmoksime margučius marginti, Vely
kų stalą gražiai papuošime savais 
margais margučiais.

D. L. 'L

NAUJIENOS
iš Lietuvos Roberta. Pradžioje pasiro
dė tautinių šokių grupė "Žilvitis". Ji 
pašoko "Patrepsėlį". Dr. K. Kazlaus
kas padeklamavo A. j. Juragio eiles 
"Gražioji Lietuva". Roberta padekla
mavo jumoristinį eilėraštį "Senelio 
godos". Vėl šoko šokėjai - "Abrusėlj", 
"Spindulį". Šokėjos grakščios, jaunais 
ir šypsančiais veidais sužavėjo visus. 
Šokių vedėja K. Milvydienė įdėjo 
daugybę darbo ir puikiai paruošė 
šokėjas. Programos pabaigoje choras 
vėl padainavo keturias dainas: "Musų 
žemė Lietuva", "Paparčio žiedas", 
"Girių daina" ir "Tykus buvo vakarė
lis". Chorui akompanavo E. Furmanai- 
tė.

Po programos visi pietavo, o po' 
to buvo traukiama loterija.

Brisbanietė

w
Dėl vietos stokos į šį numerį 

nepateko H obarto lietuvių Vasario 16 
- sios minėjimo aprašymas ir reporta
žas apie Adelaidės pensininkų iškylą. 
Jie bus spausdinami sekančiame "Mū
sų Pastogės" numeryje.

Mielus bendradarbius atsiprašome.
Redakcija
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Į AMŽINĄ TĖVYNĘ IŠĖJO
'DRAUGO’REDAKTORIUS, A. + A. KUN. PR. GARŠVA, MIC
Šių metų sausio 24 dienos vakarą 

Čikagos, o vėliau ir visos Amerikos 
lietuvius pasiekė skaudi žinia, kad tą 
vakarą Tėvų Marijonų vienuolyne 
Čikagoje mirė "Draugo" vadovas ir 
moderatorius kųn. Pranas Garšva.

Tai skaudi netektis Tėvams Marijo
nams, dienraščiui "Draugas", ir visam 
spaudos bei išeivijos pasauliui.

A.a. kun. Pranas Garšva buvo 
ramaus, tylaus būdo, kantrus ir 
tolerantiškas. Su dideliu pasišventimu 
ir kantrybe nuo 1959 metų rugsėjo 
mėnesio jis ėjo "Draugo" vadovo ir 
moderatoriaus bei vyriausiojo redak
toriaus pareigas. Redaktoriaus parei
gos sunkios, nedėkingos. Jį visi bara, 
kritikuoja,- i kartais reikalau
ja spausdinti tokius straipsnius, kurie 
visiškai nesiderina su laikraščio pa
skirtimi ar spaudos etika.

Redaktorius kun. Pranas Garšva 
kartą jį aplankius išsitarė: "Kartais 
ryte net bijau atsiliepti telefonu. Vėl 
kas nors keiks, nuotaiką gadins..." 
Nežiūrint sunkios redaktoriaus naš
tos, jis trisdešimt tris metus " Draugą" 
vedė tikrai didelės pažangos keliu. 
Dienraštis tobulėjo, jame atsispindėjo 
musų tėvynės, tautos, išeivijos platus 
ir įvairus lietuvių gyvenimas. Redak
toriui kun. P. Garšvai pavyko sutelkti 
nuostabiai didelį būrį bendradarbių, 
kultūrininkų, literatų, meno žmonių, 
gabių žurnalistų. Tai lėmė "Draugo" 
sėkmę, dienraštį skaitė keletas tūks
tančių lietuvių, tik kun. P. Garšvos 
dėka laikraštis išliko kultūringas, 
nieko neužgaunantis, tolerantiškas, 
priimtinas visų pažiūrų žmonėms.

Paskutiniuoju metu redaktorius ėmė 
skųstis svaikata, vis sunkėjo neišgy
doma liga.kol.pagaliau-.Aukščiausias 
pašaukė jį į amžinos tėvynės namus. Jo 
šviesų atminimą, darbus visuomet 
minės tėvynė, Bažnyčia, organizaci
jos, spauda ir bendradarbiai bei 
skaitytojai.

Jūsų bendradarbiui, šio rašinio, 
autoriui, taip pat teko maloni proga su 
kun. P. Garšva nuoširdžiai bendradar
biauti nuo pat jo atėjimo į " Draugą" 
pradžios. Jis visada buvo nuostabi 
asmenybė, kilniadvasis, nuoširdus 
atviras ir neužmirštamai mielas žmo
gus.

Kun. P. Garšva į šį pasaulį atėjo 
1915 metų sausio 18 dieną Pasnietalio 
kaime, Kauno, apskrityje. Baigė jis 
Marijonų gimnaziją Marijampolėje, 
teologijos studijas tęsė Lietuvoje, 
Vokietijoje, Romoje, teologijos licen
ciato laipsnį gavo 1948 metais 
Angelicum universitete Romoje. į 
Marijonus įstojo 1933 metais, kunigu 
įšventintas 1942 metais. Taigi, pra
ėjusiais metais jis gyliai atšventė 50 
metų kunigystės jubiliejų, o šiais 
metaisn būtų atšventęs 60 metų 

MIELI BENDRADARBIAI, 
redakcijai siųsdami įvairius pranešimus, padėkas, užuojautas ir kt 

atminkite, kad mes juos turime gauti ne vėliau antradienio ryto. Ilgesnius 
straipsnius turime gauti anksčiau. . J „Redakcija

Vie^^Gė/iu Prisimindama,

„Mūsų Pastogei“ aukojo

A. A.
LIUDĄ S1MANAUSKĄ, 

ir
A. A.

Pagerbiant majorą "Mūsų
V. ŠIMKUVIENĘ,

Pastogei" aukoju 20 dolerių.
A. A.

ANTANĄ KUTKĄ, O. Baužienė B.E. M."Mūsų Pastogei" aukoju 20 dolerių.

O. Baužienė B. E. M.

vienuoliško gyvenimo sukaktį.
Karo metus kun. G. Garšva praleido 

Vokietijoje. Du metus buvo Tiubinge
no lietuvių kapelionu, o 1948 alsiais 
išvyko Argentinon, kur iki 1952 metų 
buvo Argentinos lietuvių laikraščio 
"Laikas" viceredaktorium. 1954 me
tais jis buvo paskirtas Avellanedos 
Buenos Aires Marijonų vienuolyno 
viršininku.

Nuo 1959 metų iki pat mirties 
gyveno Čikagoje, "Draugo" redakci
joje ėjo vadovo - moderatoriaus 
pareigas.

Bedirbant redaktorium, kun. P. 
Garšva nesitenkino vien tik laikraščio 
redagavimu, pate rašė labai aktualius 
vedamuosius, o taip pat ir "Rimties" 
valandėlėms šeštadienio laidose. Su
mažėjus "Draugo" personalui, a.a. 
kun. Pranas Garšva netgi pats redagvo 
"Draugo" puslapį ’’Aplink mus", su
rinkdamas kasdien daug įvairių žinu
čių. i- >> <'

Kun. Praną Garšvą dažnai matyda
vome įvairiose iškilmėse, suvažiavi
muose, organizacijų veikloje, jis buvo 
ilgametis Lietuvos skaučių seserijos 
dvasios vadovas, o vėliau ir Lietuvių 
skautų sąjungos dvasios vadovas. •

Paliko gilus pėdsakas ir Marijonų 
vienuolijos istorijoje, kunigas apie 
marijonų veiklą Amerikoje yra para
šęs knygą "Negęstanti šviesa".

Čia trumpai prisiminėme keletą 
didžios dvasios redaktoriaus, kun. 
Prano Garšvos, gyvenimo būdingesnių 
bruožų. Be bejonės, jo gyvenimą 
aprašys likusieji "Draugo" redakto
riai, vienuoliai marijonai, o taip pat ir 
organizacijų, kuriose a.a. kun. P. 
Garšva daug metų dirbo su meile ir 
pasiaukojimu, vadovai.

į Amžiną tėvynę Jį išlydėdami, su 
gilia pagarba ir dėkingumu minime 
šviesų Jo atminimą, kaip jis su 
begaline meile ir širdies kilnumu 
tarnavo Kristaus vynuogyne, Dievo 
Altoriui, savo, tėvynei ir lietuvių 
išeivijai.

Daugelį metų jo redaguotas dien
raštis "Draugas" primins ateities 
kartoms su kokia didele krikščioniška 
meile, atlaidumu reikia tarnauti 
žmogui šioje žemėje.

Sausio 27 dieną su garbinguoju 
velioniu Čikagos lietuviai atsisveikino 
didžiojoje Jaunimo centro salėje, o 
sausio 28 dieną’, po šv. Mišių Jaunimo 
centre, kunigo Prano Garšvos palaikai 
amžinam poilsiui buvo palydėti į šv. 
Kazimiero lietuvių kapines.

Tebūnie, Tau, ištikimasis Kristaus 
vynuogyno, lietuvių tautos, taurus 
Sunau, spaudos milžine, a.a. kunige 
Pranai, lengva svečios šalies žemelė, o 
Amžinosios tėvynės namuose, Viešpa
ties prieglobstyje, ramu amžiais 
ilsėtis. Jurgis Janušaitis

PRANEŠIMAS
Sekmadienį, kovo 21 dieną, JO vai. 

Reservoire Park (M ei ways Ref. 270) 
(vyks 
"GINTARĖLIU", "MALŪNĖLIO", 

"GINTARO" IR "ŠOKDAVUS" 
tautinių šokių grupių iešminė - 
repeticija.

Draugai, tėveliai, seneliai ir prijau
čiantieji mielai kviečiami.

Atsivežkite pietus patys, arba 
galėsite nusipirkti vietoje "Hot 
Dogs". Yra ir patalpos kepsnių 
kepimui. Tačiau svarbiausiai - atei
ve žkite gerą nuotaiką!

Dėl smulkesnės informacijos galima 
kreiptis į Dalią Antanaitienę tel. 857 
8338. > ; .

Tautinių šokių vadovė

PRANEŠIMAS
A LB Melbourne apylinkės valdyba 

praneša, kad metinis susirinkimas ir 
naujos valdybos rinkimai įvyks ba
landžio 4 d. (sekmadienį), 2.30 vai.

LIETUVOS VAIKŲ INVALIDŲ NAUDAI

Vaikų invalidų ugdymo centras "fiįtis". D efektologė* Aldona ir auklėtoja
Jadvyga su Aušrine Sabalionyte.

Lietuvos šeimų, auginančių psi
chiškai nesveikus vaikus, fondui 
vasario mėnesį aukojo: 
5000 dolerių - A LB Meibourno 
apylinkės valdyba;
po 50 dolerių - A LB Brisbanės 
apylinkės valdyba, J. ir A. Miliauskai;

vietoje gėlių a.a. Petro Snarskio 
atminimui -
po 50 dolerių - A. ir J. Snarskių šeima, 
P. Snarskis;
30 dolerių - Taxation raštinės 
darbuotojai;
po 20 dolerių - P. T. Playford, Smith 
šeima, D. ir K. Dundai;
po 10 dolerių - N. ir J. Vitkunai, H. 
Voigt, A. ir U. Juciai, V. ir V. 
Vieraičiai;
po 5 dolerius - N. Glemley, J. Matze; 
2,80 dolerius - x;

vietoje gėlių a.a. Onos Gudaitienės 
atminimui - po 100 dolerių - 'G. 
Patupis, O Gudaitienės šeima;
po 50 dolerių - senjorės šokėjos, 1. 
Taunys;
po 20 dolerių - 1. Stankūnienė, A. 
Gudaitis, J. Doniela, J. Bagdonienė, A. 
ir E. Gudeliai, V. Vencius, A. ir Z. 
Navakai, D. Kutkaitė, G. Pasiczynski, 
1. ir P. Bakšiai, D. ir S. Urnevičiai, A. 
Dainienė, D. ir K. Dundai, V. ir E. 
Baltučiai, O. Baužienė;
po 15 dolerių - A. Lazauskas, P. 
Snarskis;
po 10 dolerių - O. Sudintienė, K. 
Karpienė, Z. Vabolienė, A. ir A. 
Urnevičiai, V. Masionis, 1. ir J. 
Lapšiai, P. Andrijaitis, Z. Stonkus, P. 
Bull on, G. Vasiliausienė, C. Radzevi
čienė, J. Jaruševičius, V. Ratkevičius, 
E. ir R. Kurauskai, B. ir J. 
Jonavičiai, K. ir A. Kaminskai, 0. 
Riškienė, D. ir J. Grigonį ai, V. ir V. 
Vieraičiai, S. Čiplienė, S. Pusdešrienė,• . • ; 

Lietuvių namų Teatro saieje. Prašome 
visus dalyvauti. Susirinkimo darbo-* 
tvarkėje:

1. Atidarymas (valdybos pirminin
kas ar pavaduotojas).

2. Susirinkimo pirmininko rinkimas.
3. Susirinkimo sekretoriato rinki

mas.
4. Mandatų komisijos rinkimas.
5. Praeitų metų metinio susirinkimo 

protokolo skaitymas, jo priėmimas.
6. Pranešimas, liečiantis nutarimus

ir pasiūlymus. •
7. Pirmininko pranešimas.
8. Pirmininko pavaduotojo praneši

mas. ...- t .. r -
9. iždininko pranešimas.
10. Revizijos komisijos pranešimas/
11. Pranešimų priėmimas (įskaitant 

•klausimus apie juos).
12. Naujos vaidybos rinkimai.
13. Rinkimų rezultatų paskelbimas.
14. Sumanymai dėl naujos vaidybos 

veikios.
*15. Susirinkimo uždarymas. 

P. Mičiulis 
Meibourno apylinkės 
valdybos sekretorius

A. ir U. Juciai, A. Bullon, A. ir O. 
Mačukai, A. ir J. Šereliai, A. : Norkus, 

J. Pauiiukėnai;
po 5 dolerius - V. Janulis, L. 
Vitkunienė, A. Bullon, T. ir J. 
Kašaukai, A. Strimaitienė, J. Vosylie- 
nė, ’4J. Jablonskis, A. ir B. Morkūnai; 
2 dolerius - V akselis;

Visiems aukojusiems "Vilties" ben
drijos vardu nuoširdžiai dėkoju.

D. Baltutytė
"Vilties" bendrijos ' 
atstovė Australijoje

Aukos
Musų Pastogei
J. Kecorienė NSW $5
S. Kranas NSW $5
Mrs. E. Stasis NSW $15
L. Bučelis Vic. $25
M. Saženienė Vic. $5
L. Milvydienė Vic. $5
A. Vyšniauskienė Vic. $5
E. Petrukėnienė WA $10
A. Dilba Tas. $15
F. Luckienė Qld- $15
V. Vaitiekūnienė Vic. $5
A. P. Šurna Vic. $25
T. Kašauskas S A $15
V. Patupas SA $20
V. Vasiliauskas SA $15
V. Ališauskas Vic. $20
L. Budzinauskas ACT $15
V. Šalaviejus Vic. $15
Latrobe Valley lietuviai, 
per V. Koženiauskienę 
(Vasario 16 - sios pajamos) $105
B. Leitonas Vic. $5

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.
Red.

Pastogė" Nr.il 1993.03.15 psl.7
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Informacija
—------ — PRANEŠIMAS------ ----------

KVIETIMAS KARJERAI JUNGTINĖSE TAUTOSE

(Niujorkas, 1993 kovo 1 d. Lietuvos Nuolatinė Misija Jungtinėms 
Tautoms). Lietuva, 1991 m. rugsėjo 17 d. įstojusi į Jungtinių Tautų 
narių eiles, žengia dar vieną žingsnį pilnam įsijungimui į tarptautinę 
bendriją, praneša Lietuvos Misija Jungtinėms Tautoms. Jungtinių 
Tautų Sekretoriatas skelbia viešą konkursą Lietuvos piliečiams užimti 
postus tarptautinėje dipiomatinėje tarnyboje.

Sekretoriatas, kuriame dirba virš 15.000 asmenų iš 150 valstybių, 
aptarnauja visus Jungtinių Tautų padalinius visame pasaulyje. Šiais 
metais Lietuva kviečiama dalyvauti konkursinių egzaminų programo
je, per kurią jauni lietuviai, besidomintys karjera tarptautinėje 
organizacijoje, galės užimti postus Jungtinių Tautų Sekretoriate.

Egzaminus laikyti kviečiami Lietuvos piliečiai, nevyresni kaip 32 
metų, turintys pirmojo laipsnio aukštojo mokslo išsilavinimą vienoje iš 
šių sričių: ekonomikoje, finansuose, politiniuose moksluose, 
socialiniuose moksluose ir statistikoje. Pretendentai turi sklandžiai 
valdyti anglų arba prancūzų kalbą. Atsižvelgiant į Jungtinių Tautų 
Organizacijos siekį didinti moterų diplomatų, dirbančių Sekretoriate, 
skaičių, moterys ypatingai kviečiamos laikyti šiuos egzaminus.

Egzaminai bus laikomi šių metų birželio 15 - 16 dienomis, Niujorke 
ir Vilniuje. Kandidatai patys privalo apmokėti kelionės išlaidas į 
egzaminavimo vietą.

Dėl išsamesnės informacijos apie egzaminus ir postus Sekretoriate, 
prašome kreiptis į Lietuvos Nuolatinę Misiją Jungtinėms Tautoms arba 
Lietuvos užsienio reikalų ministeriją žemiau nurodytais adresais:

Permanent Mission of Lithuania to the United Nations
41 W. 82nd Street, Rm. 5B
New York, NY 10024. Tel. (212) 721 7768.

Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija, 
Tarptautinių organizacijų skyrius
J. Tumo - Vaižganto 2,
2600 Vilnius, Lithuania.

(Žinia gauta iš Lietuvos konsulato C anberroje).

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

Kovo 28 d. (sekmadienį) 2.30 vai. p. p.
Sydnėjaus Lietuvių klube ruošiamas 

v TURGUS.
Maloniai kviečiame tautiečius dalyvauti.

Jūsų laukia įdomūs laimikiai

1 
I 
I 
I 
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I 
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I 
I 
I 
I---------------------------------- =------ |

BILIJARDO VARŽYBOS j
Lietuvių klube vyksta ketvirtadieniais 7.30 vai. v. Norintieji | 
dalyvauti registruojasi klube, tel. 708 1414 |----------------------------------------- |
Norintieji įsigyti „Žvelsos“ ansamblio įdainuotas kasetes ir CD | 
(Compact Disc) gali jas nusipirkti pas klubo vedėją. I

DOVANA IR PARAMA 
ARTIMIESIEMS LIETUVOJE

SYDNĖJUJE
PRANEŠIMAS

Naujai Australijos lietuvių ben- 
fjpjorpęnės Krašto valdybai leidus, 
komitetas "Parama Lietuvai" pasilie
ka tas pats, su centru Canberroje. 
Syanėjuje šį komitetą ir toliau 
atstovaus Antanas Kramilius.

Šiuo metu yra galimybe gauti 
konteinerį iš Sydnėjaus. Melbournas 
siuntinių siuntimą organizuotų savo 
keliu. Dar negautas atsakymas iš 
transporto firmos Lietuvoje, ar jie 
sutiks išvežioti tuos siuntinius po 
Lietuvą už tą pačią kainą. Kaa 
užpildyti pilną konteinerį, mes turime 
sudaryti ne mažiau 300 siuntinių, jei 
dėžės dydis 65cm x 35cm x 35cm. 
Taigi prašome visus pageidaujančius 
nedelsiant pradėti registruotis, kad 
galėtume žinoti, kiek musų bendruo
menėje atsiras norinčių siųsti siunti
nius į Lietuvą.

Siunčiant humanitarinę pagalbą į 
Lietuvą savo giminėms ar draugams, 
kiek galėdami skubiau skambinkite 
Antanui Kramiliui tel. 727 3131 arba 
palikite pranešimą ant automatinio 
atsakovo, jei jo paties tuo metu 
nebūtų namuose.

A. Kramilius 
Komiteto "Parama Lietuvai" 

atstovas Sydnėjuje

PRANEŠIMAS
Lietuvos šauiių sąjungos įkūrėjo Vi. 

Putvio - Putvinskio minėjimas įvyks 
kovo 14 dieną (sekmadienį), sekančia 
tvarka:

11.30 vai. - pamaldos St. Joachims 
bažnyčioje, Lidcombe;

2.30 vai. - iškilmingas minėjimas 
Lietu aų namuose, Bankstowne 
atidarymas, kun. P. Martuzo invoka-

cija, visuomenininko V. Patašiaus 
paskaita, eilėraščių skaitymas, " Ket
vertuko" dainos ir loterija.

Kviečiame Sydnėjaus lietuvius kuo 
gausiau dalyvauti minėjime.

įėjimas laisvas, tačiau bus renka
mos aukos Lietuvos šauliams.

D. G. Sydnėjaus šaulių 
kuopos valdyba > 

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus lietuvių sporto klubas 

"Kovas" kviečia visus į metinį 
susirinkimą, kuris įvyks kovo mėn. 28 
dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų 
Lietuvių namuose. Susirinkime numa
tyta sekanti darbotvarkė:

1. Prezidiumo sudarymas.
2. Mandatų komisijos sudarymas.
3. Protokolo skaitymas.
4. Pirmininko pranešimas.
5. iždininko pranešimas.
6. Revizijos komisijos pranešimas.
7. Naujos klubo valdybos rinkimai.
8. Klausimai ir sumanymai.
9. Susirinkimo uždarymas.
Kviečiu susirinkime dalyvauti visus 

sportininkus, veteranus ir rėmėjus.
E. Lašaitis

Sporto klubo "Kovo” 
pirmininkas

MELBOURNE
PRANEŠIMAS

Melbourne socialinės globos moterų 
draugijos narių metinis susirinkimas 
įvyks kovo mėn. 28 d. (sekmadienį), 2 
vai. po pietų Moterų seklyčioje.

Po susirinkimo vaišinsimės kava ir 
užkandžiais. Visas nares kviečiame 
dalyvauti.

Soc. globos moterų 
draugijos valdyba

S S

Didžiausia gintaro kolekcija 
Australijoje, importuota tiesiog iš 

mūsų dirbtuvės Lenkijoje

GINTARO PAPUOŠALAI
AMADEUS JEWELER Y 

3rdFloor, Rm. 8,250PittSt., Sydney. 
Tel 261 6715, Fax 261 5718 
Atdara nuo 10.00 vai. r. iki 2.00 p. p.

"Mūsų Pastogė" Nr.ll 1993.03.15 psl.8

VAISTAI- pristatome įvairių rūšių Vakarų Europoje gaminamus vaistus. (Jei 
žinomas vaistų pavadinimas - receptai nereikalingi).

MAISTAS - Siuntinys Nr. 10. Praktiškas ir įvairus: konservuota mėsa (6 
dėžutės), 1 sv. margarino, 1 indelis tirpstančios kavos, 2 sv. pupelių kavos, 4 sv. 
cukraus, 2 sv. sūrio, 1 dež. saldaus pieno, 2 dėž. šprotų, 1 dėž. saldainių, 2 1. 
valgomos alyvos, 4 sv. geros rūšies dešros, 1 butelis alkoholinio gėrimo - $ 140.00

RŪBAI- Vietoje rūbų, avalynės ir medžiagų mes patariame tam tikslui paskirti 
dolerių sumą, tai bus praktiškiau ir naudingiau, nes gavėjas galės dovanas pasirinkti 
pats. Pinigus pervedame greitai ir taupiai.

Parduodame OPTIMA (portable) rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.
Sudarome testamentus, pervedame palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus 

pageidaujama valiuta ir atliekame finansines ir bankines operacijas.
BALTIC STORES & CO. (Z. JURAS & V. JURAS)

11 London lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England 
Tel.: 081-460 2592 Fax: 081-318 7643

(, V į Užs.785

KELIAUJATE Į LIETUVĄ AK KITUS KRAŠTUS?

Pagal jūsų asmeninius pageidavimus planuojame keliones 
į Lietuvą ar kitus kraštus iš visų Australijos miestų.

Rengiame grupines keliones į Marijos šventoves - Lordą, 
b'atimą, Medjugorją ir Šventą žemę - Palestiną, Romą.

Padedame jūsų giminėms bei draugams pigiomis kainomis 
atvykti iš Lietuvos.

Rūpinamės kelionių draudimu. Darome specialią kelionės 
apdraudimo nuolaidą, jeigu keliauja šeima, draugai, 
t. y. grupė iš daugiau nei 4 asmenų.

Teiraukitės -apie kelionių kainas, kadangi jos dėl didelės 
oro linijų konkurencijos nuolat keičiasi.

SKAMBINKITE: dienos metu įMoirai arba Tamarai:
tel. (03) 336 7700, faksas (03) 336 3033;

vakarais (tarp 7-11 vai. vakaro) galite skambinti Henrikui 
Antanaičiui tel. (03) 857 8338.

s s

International Community Travel Į8
Licence No. 30746 

3 Tanjil Court, 
Keilor, Vic., 3036
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Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200. 
Redaktorius Bronius Žalys. • •• Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 7903233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 50 N - Zelandijoje oro paštu $ 65 

U žsienyje oro paštu $ 90
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