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LIETUVOS ĮVYKIU fiPŽVfiLGfi
PASKIRTAS PRAMONĖS

IR PREKYBOS MINISTRAS
Lietuvos prezidentas A. Brazauskas 

birželio 2 d. pasirašė dekretą, kuriuo 
naujuoju Pramonės ir prekybos ministru 
skiriamas Kazimieras Klimašauskas. 
Naujasis ministras iki šiol dirbo Valsty
binio mikroelektronikos mokslinio 
gamybinio susivienijimo „Venta“ gene
raliniu direktoriumi.

Tai jau ne pirmas bandymas surasti 
pareigas K. Klimašauskui. Lietuvos Sei
mui priėmus nutarimą paleisti Vilniaus; 
miesto tarybą, ministras pirmininkas A.. 
Šleževičius buvo paskyręs Klimašauską 
Vyriausybės įgaliotiniu Vilniaus miėste. 
Po prezidento prašymo, Seimui atšaukus 
savo nutarimą paleisti Miesto tarybą, K. 
Klimašauskas taip ir nepradėjo dirbti 
Vyriausybės įgaliotiniu.

Seimo LDDP frakcijos pimininkas J. 
Karosas Laisvosios Europos radijui pa
sakė, kad K. Klimašausko paskyrimas 
Pramonės ir prekybos ministru neturėtų 
būti vertinamas, kaip gelbėjimosi ratas 
bankrutuojančios firmos direktoriui. (Mat 
„Venta“ turi apie 400 milijonus skolos 
valstybės biudžetui ir socialiniam drau
dimui; firma negali skolos grąžinti, kol 
jos klientai NV sandraugoje neatsiskai- 
tys už pristatytą produkciją). J. Karosas 
sakė, kad K. Klimašausko paskyrimas 
Pramonės ir prekybos ministru rėmėsi jo 
kompetencija pramonės ir prekybos sri
tyse ir ilgamete patirtimi. Naujasis mi
nistras nėra LDDP narvs. Jis užpildys 
ministrų kabinete likusią tuščią vietą po 
buvusio Prekybos ir pramonės ministro 
Alberto Sinevičiaus pašalinimo. 

tas parduotosios vertės mokesčių įstaty
mas. Turto mokesčių įstatymo projektą 
nutarta paruošti iš naujo, nes įstatymas 
turi skatinti privatizuoto turto naudoj imą. 
O apie butų ir sodo namelių apmokesti
nimą, kuris buvo numatytas pirmajame 
įstatymo projekte, kalbėti dar anksti, at
sakė į žurnalisto klausimą premjeras 
Šleževičius.
Ministras pirmininkas sakė, kad fiska

linė mokesčių politika yra Vyriausybės 
programos raktas. Tačiau Vyriausybė 
negalinti neatsižvelgti ir į 200,000 pensi
ninkų bei 50,000 invalidų poreikius, ku
riems reikalinga Vyriausybės pagalba, 
sakė premjeras. A. Šleževičius taip pat 
sakė, kadbus siekiama įsteigti bendrųjų 
reikalų ministeriją, kuri spręstų užsienyje 
gyvenančių lietuvių, savivaldybių ir re
liginių bendruomenių problemas.

PROFSĄJUNGŲ TURTO 
PRIVATIZACIJA

Praėjusią savaitę Lietuvos Seimas 
priėmė kontroversinį, daug ginčų sukėlusį 
įstatymą dėl buvusių Lietuvos valstybi
nių profesinių sąjungų turto. Daugiau
siai buvo ginčijamasi dėl šio turto ap- 

. skaitos (įvertinimo). Trečiasis Šio įstaty
mo straipsnis teigia, kad šis turtas buvo 
inventorizuotas 1990.m. liepos 30 d. 
Aukšcįąųsįosips. Tarybos nutarimo nu
statyta tvarka, tačiau daug kas su tuo 
teigimu nesutinka ir nepasitiki anos in
ventorizacijos tikslumu. Opozicijos 
teigimu, šis įstatymas atveria kelią įšal
dyti ir išgrobstyti didelį nesuskaičiuotą ir 
neįvertintą turtą, sukauptą per 50 metų iš 
darbo žmonių prakaito.
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VYRIAUSYBĖS VADOVŲ 
SPAUDOS KONFERENCIJA

Birželio 3 d. Vyriausybės rūmuose 
įvyko spaudos konferencija, kurioje į 
žurnalistų klausimus atsakė ministras 
pirmininkas A. Šleževičius ir Finansų 
ministras E. Vilkelis. Pagrindinė konfer
encijos tema buvo Vyriausybės mokesčių 
politika. Buvo nurodyta, kad verslininkų 
pretenzijos dėl pernelyg didelių mokesčių 
ne visada pagrįstos. A. Šleževičius taip 
pat pasakė savo nuomonę dėl vicepremje
ro posto, bendrųjų reikalų ministerijos 
kūrimo ir Pramonės ministro A. Sine
vičiaus veiklos.

A. Šleževičius sakė, kad mokesčių 
įstatymai ir rengiami jų projektai yra 
nukreipti į aktyvesnį laisvos rinkos for
mavimą, investicijų skatinimą, eksporto 
ir importo liberalizaciją. Finansų minis
tras E. Vilkelis tvirtino, kad mokesčių 
politikoje Lietuva nėra drakoniška val
stybė. Seimo biudžetėir finansų komitete 
vykusiame susitikime su verslininkais, 
kai kurios pastarųjų pretenzijos minis
trui pasirodė nepagrįstos ir jis patarė žur
nalistams jų neklausyti.

Nuo liepos 1 dienos bus įvesti nauji 
muitų tarifai, kurie pakeis licenzijas, sakė 
E. Vilkelis. Jau paruoštas ir Seimui pateik-

Seimp narė Sigita Burbienė, 1990 
metais dirbusi vienoje iš profsąjungų turtą 
tikrinusių komisijų pasakė, kad pirminė 
profsąjungų turto apskaita, pagal K. 
Prunskienės vadovaujamos Vyriausybės 
nutarimą, buvo vykdoma pačių prof
sąjungų jėgomis, inventorizacijos būdu. 
Vėliau buvo suabejota tokios apskaitos 
teisingumu, todėl buvo sudaryta speciali 
komisija, kuri turėjo šią apskaitą patikrin
ti, bet ne visose profsąjungose tas pa
tikrinimas buvo padarytas.

Seimo narys Kazimieras Uoka, anuo
met vadovavęs Valstybės kontrolės de
partamentui, kuriam buvo pavesta atlikti 
antrąją profsąjungų turto inventorizaciją 
sakė, kad profsąjungų vadovybė labai 
priešinosi jų turto inventorizavimui ir į 

i ' jy pačių paruoštą apskaitą neįtraukta 
daug svarbių ir vertingų objektų, pvz., 
Profsąjungų kultūros rūmai, profsąjungų 
Federacijų rūmai, profsąjungų mokykla 
ir kiti pastatai. Daugiau kaip pusė tuometi
nių profsąjungų nepaklausė Aukščiau
siosios Tarybos nutarimo ir iš viso 
neįvykdė jokios inventorizacijos, sakė 
K. Uoka. Nežiūrint to, Seimas priėmė 
profsąjungų turto privatizacijos įstatymą, 
kuris remiasi klaidinga informacija apie 
šį turtą.

Didžiulis turtas, sukurtas Lietuvos 

žmonių rankomis, atiteks tam tikram 
žmonių sluoksniui, sakė Uoka, kurie 
tebėra nominalūs profsąjungų vadovai, 
tačiau pačių profsąjungų praktiškai 
nebėra, nariai seniai nebemoka mokesčių. 
Tas neinventorizuotas turtas, kuris 
tuometinėmis kainomis buvo vertinamas 

,45 milijonais rublių, dabar būtų vertas 
apie 1 milijardą talonų, yra nu
braukiamas ir išnyksta iš apskaitos, sakė 
K. Uoka. Anot jo, šis turtas dabar bus 
privatizuotas ir liks raudonosios no
menklatūros rankose

NAUJAS ELTOS DIREKTORIUS t

Lietuvos ministras pirmininkas A. 
Šleževičius ELTOS žinių agentūros dar
buotojams pristatė jų naują direktorių 
Algimantą Semašką. A. Semaška yra 
profesionalas žurnalistas, dirbęs įvairi
uose leidiniuose, o taip pat Lietuvos 
komunistų partijos centro komitete. Pas
taruoju metu A. Semaška redagavo žur
nalą „Politika“, tačiau šiam tapus nuo
stolingu, jį uždarė ir vadovavo privačiai 
leidyklai, taip pat pavadintai „Politika“. 
Ši leidykla išleido visas ex-premjerės K. 
Prunskienės knygas, pasirodžiusias 
paskutiniųjų dviejų metų laikotarpyje.

PAKEISTAS ARCHYVŲ 
APSAUGOS ĮSTAYMAS

Antradienį (1.6.) Lietuvos Seimas 
priėmė įstatymo, dėl ypatingos reikšmės 
archyvų išsaugojimo, pataisą bei nuta
rimą dėl šios pataisos įsigaliojimo tvar
kos. Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. 
priimtas įstatymas, dėl ypatingos 
reikšmės archyvų išsaugojimo, liečia 
KGB komunistų partijos, Vidaus reikalų 
ministerijos ir kitų organizacijų vadi
namųjų pirmųjų skyrių archyvus, kurie 
buvo perkelti į buvusius KGB rūmus 
Vilniuje ir pavesti tvarkyti Lietuvos gy
ventojų Genocido centrui. Po to, dėl 
politinių motyvų buvo išsivysčiusi akty
vi kampanija prieš šį centrą, buvo kelia
mos abejonės centro kompetencija tvar
kyti šį archyvą, buvo daromas spaudi
mas įjungti į bendrą archyvų sistemą, 
prižiūrimą Generalinės archyvų direkci
jos.

Antradienį priimtos pataisos esmė yra, 
kad ypatingos reikšmės archyvus saugo- 
jančioms institucijoms pavedama .per
duoti anksčiau minėtus archyvus Lietu
vos archyvų generalinei direkcijai, prieš 
tai dvišalei komisijai visus dokumentus 
aprašius ir inventorizavus.^ Tuo tarpu

Nukelta į 2 pšl.

1



TRUMPAI 
IŠ VISUR

Australų federalinė valdžia suėmė 
ASIO (Australijos saugumo žvalgybos 
organizacija) valdininką, šnipinėjusį 
svetimos valstybė? naudai. Apie areštą 
pranešęs teisingumo ministras D. J. Kerr 
neįvardino svetimos valstybės ir nepa
skelbė areštuoto asmens pavardės.

*
Meksikos policija užtiko beveik baigtą 

statyti slaptą tunelį į JAV teritoriją. 350 
metrų ilgio tunelis buvo išbetonuotas, 
turėjo apšvietimą ir ventiliaciją, jis 
prasidėjo netoli Tijuana tarptautinio aero
dromo. Dar trūko 100 metrų iki tunelio 
užbaigimo.

LIETUVOS ĮVYKKI APŽVALGA

„MP“ Lietuvos gyvenimo komentato
rius, p. J. Rūbas išvyksta ilgesnėms ato
stogoms į Tėvynę. Linkime geros sėkmės! 
_______ , , Redakcija

Atkelta iš 1 psl.

nutarime dėl šios pataisos įsigaliojimo 
tvarkos nurodoma, jog Vyriausybė per 
10 dienų privalo parengti ir patvirtinti 
nuostatus, numatančius dokumentų per
davimo ir priėmimo tvarką, o per mėnesį 
paruošti minėtų archyvų dokumentų 
saugojimo, tvarkymo, tyrimo ir naudoji
mo reglamentą. Kitaip tariant, dokumentų 
naudojimo tvarka paliekama Vyriausybės 
kompetencijai.

Archyvų generalinis direktorius Gedi
minas Ilgūnas pozityviai įvertino šį Sei
mo sprendimą. Tačiau Seimo narys A. 
Endriukaitis apgailestavo, kad Lietuvos 
gyventojų genocido centras dabar liks be 
šį genocidą liudijančių dokumentų ir dėl 
to praranda savo reikšmę.

AUKŠTA NARYSTĖS JTO KAINA
1991 m. rugsėjo mėnesį Lietuva, įsto- J. Rūbas
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Birželio 6 d. Somalijos sostinėje 

Mogadišu per susidūrimą su Jungtinių 
Tautų taikai palaikyti kontingento ir gen. 
Mohamed Farrah Aideed šalininkų, žuvo 
22 pakistaniečiai kariai, apie 50 sužeisti, 
keturi pagrobti. Somalai irgi turėjo pana
šių nuostolių. Jungtinės Tautos pradėjo 
evakuoti civilinį savo personalą į Keniją, 
gi Pakistanas apkaltino Somalijos karia
ujančių frakcijų lyderius JT Saugumo 
taryboje, reikalaudamas kaltininkų areš
to.

Gilėjanti ekonominė krizė Ukrainoje 
neigiamai atsiliepė į jos Juodosios jūros 
laivyną. Ukrainiečių jūreiviai, per pus 

blogiau apmokarm: ųž rusus jūręiviųs, 
savo laivuose pradėjo iškelti rusiškas; 
vėliavas. Iki gegužės pabaigos tokiu 
būdu virš 200 karo laivų perėjo į Rusijos 
tarnybą.

dama į Jungtinių Tautų organizaciją,« 
sugrįžo į tarptautinę pasaulio valstybių ' 
bendriją. Nuo to laiko, buvusios tarybinės ? 
kariuomenės išvedimo ir tautinių ' 
mažumų teisių klausimai ne kartą buvo . 
iškelti JTO'visumos susirinkime. Tačiau ® 
šiuo metu Lietuvai mažiau rupi politika, 
negu finansų klausimas - Lietuvos įnašas « 
į JTO biudžetą. Lietuva nenori tiek ’ 
mokėti, kiek išjos reikalaujama. Jei ne - o 

pavyks dabar vykstančiomis derybomis « 
šio klausinio išspręsti, gali būti iš Lietu- • 
vos atimtą balsavimo teisė, o vėliau ir jos * valdžiusi partija nenori rinkimų pripažinti 
narystė Jungtinių Tautų organizacijoje. * teisėtais.

JTOiš Lietuvos reikalauja maždaug? J Kambodijos valstybėj gal™ prįncas » eišti
milijonų JAV dolerių, pranešė Lietuvos . Narodom Sihanouk pasiskelbė koalicines - 
misijos prie JTO patarėjas Darius ’ vyriausybėsministriipirmininku,didžių- 
Sužiedėlis. Tai bendras mokestis, kuris 
susideda iš kelių dalių. Didžiausią šio 
mokesčio dalį (apie pusę) sudaro for
malus narystės. JTO mokestis. Prie jo 

prisideda mokesčiai taikos palaikymo 
fondui (išlaikyti JT karines pajėgas Ju- 
goslavijoje, Kambodijoje ir kitur) ir JTO 
asocijuotų organizacijų (UNESCO, 
FAO, etc.) bei agentūrų išlaidoms 
padengti.

Lietuva nesutinka su JTO formule, 
pagal kurią nustatomas jos narystės 
mokestis - būtent, Lietuva turi mokėti 
vieną penkioliktąją dalį buvusios SSSR 
narystės mokesčio, paverčiant jį iš rublio 
į JAV dolerius pasenusiu ir visiškai nere- • susidūrimo su policija, žūvant-vienam 
aliu santykiu. Pasak D. Sužiedėlio, nau
dojant realistiškesnj rublio kursą Lietu
vos mokestis JTO galėtų būti sumažintas 
dviem trečdaliais - daugiau negu 2 mili
jonais dolerių.

DĖDĖS ŠAMO ŽEMEJE

SKANDALAS TAUTOS FONDE 
tikslu, kad iš sutelktų lėšų butų finansuo
jama Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo 
komiteto veikta, o taip pat reikalui esant, 
padėti ir iš bolševikų besivaduojančiai 
Lietuvai.

Ir reikia pripažinti, kad Tautos fondas 
veikė sėkmingai, atsirado daug žmonių, 
rėmusiųjį savo aukomis. Per tuo dešimt
mečius buvo suaukota, atrodo, keletas 
milijomų dolerių, nors viešos ir detali
zuotos apyskaitos spaudoje neteko matyti. 
Be abejo, Tautos fondo finansinį stovį 
žinojo Tautos fondo taryba, VLIKO val
dyba.

Bet štai, Lietuva atgavo nepriklau
somybę. VLIK‘as sustabdė savo veiklą. 
Didelė VLIKO ir Tautos fondo delegac
ija (atrodo TF lėšomis) vyko į Vilnių, į 
paskutinį VLIKO veiklos užbaigimo 
posėdį. Posėdis buvo iškilnimgas, pasa
kytos Vyriausybės ir VLIKO vadovau
jančių asmenų kalbos, esą VLIKO 
pirmininkas daugiausiai kalbėjo apie savo 
asmeninę, o ne apie VLIKO veiklą apla
mai, vaduojant Lietuvą.

VLIK'ui baigus darbą, pakito ir Tautos 
fondo veiklos paskirtis. Praėjusiais metais 
buvo sušauktas TF tarybos susirinkimas, 
kuriame buvo išrinkta TF taryba. Tik tie 
rinkimai, buvę nedemokratiški, nes tada

* dar VLIKO pirmininkas, turėjo pagal 
» ankstesnius nuostatus taryboje balsavi- 
» mo teisę su 45 % VLIK‘ui priklausančių
* balsų. Be to, VLIKO pirmininkas surinko 
ė daug TF narių įgaliojimų ir tai, esą,
* nulėmė tuometinius tarybos rinkimus.

Kaip matyti iš spaudoje pasirodžiusių

• Jurgis Janušaitis
. Be abejo ir Australijos lietuviai gerai
• žino JAV daugiau kaip trisdešimt metų
• veikusį Tautos fondą. Jis buvo įsteigtas

o

* t*
Ukrainos parlamentas paklausė minis- ' 

tro pirmininko Leonido Kučmos ragini
mų ir atsisakė ratifikuoti branduolinių 
ginklų sumažinimo sutartį SALT 2.

Ukraina nusprendė, bent laikinai, pa
silikti sau branduolinius ginklus.

*
Precedentinėje Mabo byloje, Austra

lijos tribunolui pripažinus Torres salų 
gyventojams jų teises į jų gimtinės žemes, 
NSW aborigenų Wiradjuri genties atsto
vai užvedė bylą, reikalaudami apie treč
dalio NSW valstijos žemių (tarp Lachlan 
ir Murrumbridgee upių), bei kelių bilijo
nų dolerių ieškinį.už jų teisių į žemę 
pažeidimą.

Artimiausioje ateityje kitos aborigenų 
gentys numato pareikalauti beveik visų 
likusių NSW valstijos žemių.

*
Kambodijos rinkimus laimėjo princo 

Norodom Ranariddh vadoVatijama 
FUNCINPEC rojalistų partija, surinkusi 
apie 46 % balsų. Antroje vietoje liko iki 
šiol kraštą valdžiusi Hun Sen vadovauja
ma Kambodijos liaudies partija, su 38 % 
balsų. Budistų liberalų demokratinė par
tija surinko 16 % balsų. Pralaimėjusi

g

jų partijų lyderius pasirinkdamas savo 
■’ pavaduotojais. Planas tuoj iširtilaimė-: 
* jusiai FUNCINPEC partijai, vadovauja- 
« mai Sihanouk sūnaus, pasipiktinant, kad

kas ir anksčiau nesiskaitė su TF taryba ir 
visus reikalus sprendė pagal savo išmonę. 
Net protegavo savo šemos' narius, sūnų;

3 ; buvo paskyręs į VLIKO įstaigą su labai 
geru atlyginimu, apmokant visas įstaigos 
išlaikymo išlaidas Washingtone, nors tas 
„vedėjas“, kaip žinovai teigia, nedaug ką 
suvokė apie „aukštą“ politiką.

Ir visa taip susiklostė, kad Tautos fon
do nariai ir veikėjai -ėmė bruzdėti. Šių 
metų pradžioje vėl spaudoje pasirodė TF 
veikėjų kritikos straipsniai ir reikalavi
mai pertvarkyti TF nuostatus ir veiklą.

Toks susirinkimas buvo sušauktas š. 
m. gegužės 8 d. Kultūros židinyje, New 
Yorke. Susirinkime dalyvavo apie 50 
asmenų su 9031 balsu. Pradžioje susir
inkimas vyko įprasta tvarka - prasidėjo 
pamaldomis Fondo rėmėjų intencijaTėvų 
Pranciškonų koplyčioje. Po registracijos 
prasidėjo susirinkimas, kuriam pirmi
ninkavo TF tarybos pirmininkas Algis 
Sperauskas. Tėvas, dr. Leonardas An- 
driekus OFM sukalbėjo invokaciją, sekė 
sveikinimai. Atrodė, kad susirinkimas 
išlaikys deramą rimtį ir visi klausimai 
bus sprendžiami demokratine tvarka.

Deja, atsitiko kitaip. Jau kilo triukšmas 
dėl praėjusio susirinkimo protokolo svar
stymo ir jo priėmimo. Po ilgų ginčų nutar
ta padaryti pertrauką. Nuo susirinkimo 
pradžios užtruko keletas valandų, skai
čiuojant balsus, ginčijantis ir protokolas 
nebuvp priimtas. Po pertraukos vėl „pro
tokolo“ reikalai. Pirmininkaujantis nesu
tiko su pataisomis. Tada susirinkimas 
balsavimu jam pareiškė nepasitikėjimą. 
Vėl pertrauka. Po jos balsuota. Protoko
las atmestas 5.269 balsais. Už protokolą 
3.773 balsai. Taigi, protokolas nepriim
tas, jis neteisėtas. Vyko pranešimai^ 
ginčai, imta ignoruoti pirmininkaujantis

Nukelta į psl. 5

po jų laimėjimo, be pasitarimd šu ’jais, ! 
jiems diktuojamos nepriimtinos sąlygos. ;

* i
Serbų nacionalistai palaipsniui lik- * 

viduoja liberaliąją opoziciją. Jų spau- • 
dimu , parlamentas atstatė Jugoslavijos J 
prezidentą, nuosaikųjį Dobricą Cosič. » 
Protestavęs opozicijos deputatas parla- ? 
mente nacionalisto pamuštas žemėn. ;

Opozicijos ’ protesto demonstracija • 
prie parlamento* rūthų išVa'ik^ta po ;

policininkui. Suimtas opozicijos lyderis 
Vuk Draskovič smarkiai policijos sumuš
tas ir kalinamas, gi daromi žygiai uždaryti 
Draskovič vadovautą didžiausiąbpozici- 
jos partiją.
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Bosnijos vyriausybė galiausiai sutiko 
su Jungtinių Tautų rekomenduotu saugių s 
zonų planu. Bosnija tik prašo į. zonas j 
įtraukti miestų apylinkes bei užtikrinti 
serbų artilerijos atitraukimą. Tuo tarpu 
Jungtinės Tautos susidūrė su sunkumais, 
parūpinant 10.000 karių, jų numatytų 
saugumo zonų užtikrinimui.

*
Vokietijoje areštuoti 5 nacionalistai 

jaunuoliai, padegę turkų gyvenamus na
mus Solingen. Gaisre žuvo 5 turkės mo
terys ir jaunos mergaitės. Padegimas 
iššaukė masines turkų protesto demon- ; 
stracijas Solingene, Bremene ir kitur, s 
kartais peraugusias į riaušes. Vokietijos • 
turkai reikalauja didesnės valstybinės ; 
svetmšalių apsaugos, kovos su nacio- • 
nalistiniu teroru bei dvigubos pilietybės * 

ę_ suteikimo turkams. *

2



BENDRUOMENES DARBŲ BARUOSE

MUZIKOS BARUOSE
Sekančiais metais Lietuvoje įvyks Ju

biliejinė dainų šventė. Pirmoji šventė 
įvyko 1924 m. Kaune. Ši taip pat bus -ų 
Pirmoji Pasaulio lietuvių dainų šventėj 
.kurioje dalyvaus apie 30 užsienio lietu
vių chorų iš JAV, Kanados ir Australijos? 
Meninę šventės programą rengia Lietuj> 
vos kultūros centras, su kuriuo mes paJ| 
laikome pastovius ryšius. n

Šių metų gegužės 5 d. Vilniuje vykox 
seminaras - pasitarimas sekančių metų1 
šventės klausimais. Tad bus užsienio lie-^ 
tuvių chorų ir šokėjų koncertai Vilniuje J3 
Tuoj po šventės turėsime progos aplanky
ti didžiuosius Lietuvos miestus ir pakon- 
certuoti savo tolimiems tautiečiams iš1 
pačios širdies. Nejučia skverbiasi abe-! 
jonės, ar pakeliui, bekoncertuojant,! 
neišsibarstysime po Lietuvą, ar išsi-1 
laikysime visi kartu?

Dabar ir yra geriausias laikas apsigal
voti ir nuspręsti, ar galėsime pirmąją 
liepos pusę paskirti Australijos lietuvių 
šokių ir dainų pristatymui, ar teks kon
certuoti prisijungiant prie bendros 
užsienio lietuvių programos?

Prie mums jau žinomo repertuaro, 
prisidėjo dar viena Kanados lietuvio Jono 
Gavėno daina „Už Lietuvą tėvynę 
motiną“. Į antrą, „Dainos“ Dainų šventei 
atrinkimo turą pateko aštuonios dainos, 
taigi dar gausime vieno kūrinio gaidas. 
Australijos lietuvių chorų dirigentai taip 
pat pasiūlė dvi išeivijos kompozitoriaus

ADELAIDĖS LIETUVIŲ MUZIEJUS-ARCHYVAS
Manau, kad nedaugelis mūsų tautiečių 

žino, kad Adelaidės lietuvių namuose 
randasi vienintelis Australijoje Lietuvių 
unuziejus- archyvas.

Muziejaus steigėjas Jonas Vanagas, 
savo laiku surinkęs nemažai lietuviškų 
tautinių eksponatų, pasiryžo įsteigti Li
etuvių muziejų - archyvą, kuris buvo 
oficialiai atidarytas 1967 m. sausio 28 d.

Muziejus savo lituanistiniais ekspona
tais simboliškai vaizduoja lietuvių tautą.

Dabartinis muziejaus vedėjas J. Lapšys 
su savo asistente (šios srities studente) D. 
Pociūte pavyzdingai ir kruopščiai tvar
kosi. -

Paskutiniu laiku muziejus susilaukia 
nemažai eksponatų aukotojų, ypač iš 
apsilankiusių iš Lietuvos, kas labai 
paįvairina muziejuje eksponuojamą 

MOKSLINIS LAIPSNIS LIETUVIUI
Buvusiam adelaidiškiui, dabar 

gyvenančiam Canberroje, Jonui maršalas akademinę procesiją įvedė
Liudvikui Mockūnui, BSųbalandžio 
23 d. Australijos Nacionalinis uni
versitetas suteikė Ekonomijos 
mokslų magistro laipsnį - Master of 
Public Policy.

Savo mokslinių darbų projekte 
Jonas Mockūnas pasirinko temą: 
„Ekonomijos vystymasis Baltijos 
valstybėse postkomunistiniame 
laikotarpyje - Transition to Mar
ket Ekonomies: Scenarios from the 
Baltic States/

Mokslinių laipsnių įteikimas , 
kuris įvyko Canberros universitete, 
dalyvaujant rektoriui Sir Goeffry 
Yeend, vicerektoriui, dekanams, 
maršalams, ir visai Humanitarinių 
mokslų 
profesūrai, buvo suorganizuotas' 
prisilaikant Oxford‘o ir Cambridge'o 
universitetų tradicijų: Universiteto..

S. Sodeikos dainas: „Jūs berneliai“ ir 
„Šiaurės pašvaistė“, bet, kaip matyti, į 
atranką jos nepateko.

Visi keturi lietuvių chorai: Melbourne, 
Adelaidėje, Sydnejuje ir Geelonge ruošia
si šventei su nepaprastu atsidėjimu.^ 
Aprašymai apie chorus ir jų vadovus su 
nuotraukomis ir vertinga medžiaga bus 
persiųstos į Lietuvą per patikimą asmenį, 
kad nepradingtų kelyje. Šia proga noriu 
padėkoti visiems, kurie kruopščiai, 
surinko medžiagą ir pasirūpino jos sava
laikiu pristatymu. Tokio didžiulio rengi
nio koordinavime reikia nepaprastai daug 
ir darbščių rankų; tik visų bendromis 
pastangomis, nuvykę į Pirmąją Pasaulio 
lietuvių dainų šventę, turėtumėm palikti 
tėvynainiams tik pačius geriausius pri
siminimus!

Kol kas sunku pasakyti, kiek galėtų 
kainuoti šis renginys. Daugelis užsienio 
kelektyvų žada atvykti savo lėšomis. 
Dabar yra ieškoma įvairiausių būdų kaip 
ir kur priimti svečius. Kai kurie mano 
priimti mus pas save, kad ateityje galėtų 
apsilankyti užsienyje. Yra sudarytas Pa
saulio lietuvių dainų šventės fondas, ku
riam vadovauja prof. A. Vyžintas.

Lietuvoje dainų šventės vykdavo kas 
penkeri metai, bet 1994 metų šventė vyks 
do keturių , sutapus su jos 70 -mečiu.

Pasaulio lietuvių dainų šventės 
koordinatorė Australijoje

Gražina Pranauskienė

medžiagą. Eksponatų apimtis - nuo 
prieškarinės iki dabartinės nepriklauso
mos Lietuvos. Kad apsilankiusieji kita-'. 
taučiai galėtų susipažinti kas yra vaizdu
ojamą, užrašai padaryti anglų kalboje, ir, 
skaitant įrašus, svečių knygoje, galima 
matyti, kad gražių atsiliepimų yra 
.nemažai.

Mūsų bendruomenė tikrai turėtų 
didžiuotis, turėdama tokį įdomų muz
iejų, o Adelaidėn atvykusioms tau
tiečiams patariama patiems apsilankyti 
ir savo akimis pamatyti čia sukauptus 
lobius.

Garbė vedėjui J. Lapšiui ir padėjėjai D. 
Pociūtei už tokį jų pasišventimą ir linkime 
dar ilgai tęsti tą tautinį darbą.

Ona Baužienė, BEM

choras giedojo „Gaudeamus igitur“, 

nešdamas Maršalo lazdą.
Kongregacijoje hum. fakultete 

buvo įteikta 381 Bakalauro- diplo
mai,17 Magistrų laipsnių ir 11 Filos
ofijos daktarų laipsnių.

Iškilmėse dalyvavo Jono arti mie- 
ji: žmona Phyllis, motina Bronė 
Mockūnienė iš Adelaidės ir gimi
naitė iš Hobarto- Diana.

Mokslininkas Jonas gimė ir augo 
Adelaidėje . Baigė Adelaidės savait
galio mokyklą ir Lituanistinius 

kursus, 1957 m. baigė Adelaidės 
universitetą, įsigydamas BSc dip
lomą. Jau vaikystėje įsijungė į li
etuvišką veiklą: šoko tautinius šok
ius, skambino pianinu j aunimo kon
certuose, įstojo į skautų organizac
iją, pakeltas į skautininko laipsnį,
Akademikas skautas - filisteris. . ir 3 vyrai. Tai buvo kabaretinių šokių

„Mūsų Pastogė“

Jonas Mockunas - ekonomijos 
mokslų magistras

ADELAIDĖS PALMD SEKCIJOJE
Š. m. gegužės 4 d. PALMD sekcijos 

valdyba Židinyje pravedė susirinkimą, 
kuriame dalyvavo pirmininkė M. Sta- 
čiūnienė, vicepirmininkė J. Šerelienė, 
sekretorė N. Arminienė, I-ji iždininkė dr. 
J. Maželienė, 2-ji iždininkė G. Baškuvi- 
enė, valdybos narės: V. Arlauskienė, E. 
Bernaitienė, R. Kurauskienė ir visi Židi
nio gyventojai. Susirinkimo tikslas buvo 
pabendrauti su židiniečiais, išklausyti jų 
pageidavimus bei nusiskundimus. Visi 
židiniečiai pareiškė, kad jokių nu
siskundimų neturi ir yra patenkinti val
dybos rūpesčiu vis gerinti židiniečių 
ramų, taikingą gyvenimą. Diskutuota 
esamų patvoryje dekoratyvinių krūmų ir 
priekinės namo dalies žaliojo kampelio 
priežiūra, kurią pavesta prižiūrėti ko
mendantui Kostui Pauliukėnui’. Taip pat 
nutarta Židinio aplinką palaikyti* gražiai 
švarią ir tvarkingą, o sandėliukus apva
lyti nuo nereikalingų daiktų.

AUSROS'TUNTO darbaiII

Sydnejaus „Aušros“ tunto tuntininkė, 
s. fil. Eglė Garrick neseniai grįžo iš ato
stogų tėvynėje ir vėl perėmė vadovavimą 
tuntui.

Tuntas dalyvavo Kaziuko mugėje 
drauge su kitomis organizacijomis. Atve
lykio proga suruošė margučių popietę, 
dalyvavo atsisveikinime su a.a. v.s. fil. 
prelatu Petru Butkum.

Tolimesnė tunto veiklos darbotvarkė 
yra sekanti:

Birželio 20 d. 10 vai. ryto Lietuvių 
klube Bankstowne - skautų/čių, vilkiukų

PAVYKĘS BALIUS
Kiekvienas lietuviškas renginys reika- 

lauja daug darbo, pasišventimo ir 
visuomenės pritarimo. Dauguma mūsų 
organizacijų jau nebegali suorganizuoti 
pelningų renginių, nes mūsų gretos 
gerokai išretėjo ir nešiojame amžiaus 
naštą ant savo pečių. Lietuviškos orga
nizacijos išsilaikys tol, kol bus stiprios 
finansiniai ir tuo pačiu galės paremti ki
tas organizacijas, jau nebegalinčias su
siorganizuoti pajamų. Tuo tikslu gegužės 
pabaigoje Geelongo lietuvių sąjungos 
valdyba suruošė metinį rudens balių, 
kuris ruošiamas jau 23 metai. Balius 
praėjo su pasisekimu, buvo gera progra
ma, muzika, grojo kapela. Publika buvo 
- mišrių šeimų viduramžis jaunimas. Pro
gramą paruošė valdybos sekretorė Birutė 
Liebich, ją išpildė 12 šokėjų: 9 merginos 

Priklausė lietuvių studentų sąjun
gai, Pabaltiečių jaunimo sąjungai ir 
AUS. Dalyvavo trijuose PUS kon
gresuose, ilgametis Adelaidės US 
pirmininkas. 1979 m. gavo AL Fon
do premiją už aktyvumą jaunimo 
lietuviškoje veikloje. Ruošė jauni
mo radijo programas ir mokytojavo 
Lietuvių savaitgalio mokykloje.

Mokslinio laipsnio „Master of Pub- 
lic -Policy“ suteikimas Jonui 
Mockūnui sukėlė didelį džiaugsmą 
jo artimiesiems ir visiems tėvy
nainiams ne tik Australijoje, bet ir 
visame pasaulyje. Lietuviai skau
tai taip pat didžiuojasi brolio Jono 
laimėjimais. Visi sveikina moks
lininką Joną ir linki jam dar dides
nių pasiekimų mokslo srityje ir 
laimės asmeniniame gyvenime, 
garsinant 1 ietuvio ir Lietuvos var
dą.

Ps. filisteris C. Dubinskas

Valdybos ponios pavaišino židniečius 
kavute ir skaniais, savo keptais pyragais. 
Visų nuotaika buvo pakili, nes valdybos 
ponios parodė daug nuoširdumo ir 
rūpesčio gyventojams. Valdybos narės, 
kaip ir anksčiau, lanko ligonius namuose 
ir ligoninėse, padeda sutvarkyti proble
mas su Australijos valdžios pareigūnais. 
Beto, labai svarbus pirmininkės M. 
Stačiūnienės pareiškimas, kad ji yra pa
siruošusi net ir naktį atvykti į Židinį ir 
suteikti pagalbą židiniečiams susirgus, 
įvykus kokiam gedimui ar avarijai butu
ose, kituose vidaus įrengimuose. Tai dar 
daugiau padidina gyventojų saugumą ir 
pasitikėjimą, žinant, kad esant nelaimei, 
visada bus suteikta pagalba.

Visi židiniečiai labai dėkingiataldybai 
ir linki jai neišsenkamos energijos ir to
liau dirbant labdaros darbą, kuriam yra 
pasiaukojusi.

Č. Dubinskas

- paukštyčių sueigos.
Liepos 30,31 - rugpjūčio 1 dienomis - 

žiemos iškyla Bundeenoje. Jsikuriama 
Bundeena Uniting Church Conference 
Centre (4 Mary St, Bundeena). Sus
itinkame po vakarienės penktadienio 
vakare, grįžtame sekmadienį po pietų. 
Programa įdomi - gamtos pažinimas 
mažiems ir dideliems. Kaina - $ 40 suau
gusiems, $ 30 vaikams. Į šią sumą įska
itytas maistas, nakvynė ir visi užsiėmimai.

Tuntininkė

pynė, vaizduojanti 1900 - 1993 metų 
šokius. Ši programa užsitęsė apie pusę 
valandos.

Bufeto šeimininkės Irmgarda Gailiuv- 
ienė, Marija Manikauskienė, Anelė Val- 
odkienė ir Lotti Liebich džiaugėsi, kad jų 
pastangos buvo gerai įvertintos susi
rinkusiųjų.

Loterijos staliuką sudarė 18 fantų, ku
riuos suaukojo tautiečiai. Tariame 
nuoširdų ačiū aukojusiems.

Valdybos pirmininkas J. Gailius pas
veikino vakaro dalyvius ir padėkojo už 
atsilankymą. Programos dalyviai ap
dovanoti kukliomis dovanėlėmis. Svečius 
pasitiko ir palydėjo į vietą V. Čer- 
akavičius ir J. Medelis. Linksmintasi iki 
2 vai ryto.

Dalyvis
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MEILĖ BE SEKSO
VIETOJ FELJETONO

Niekuomet apie meilę ir seksą 
nebuvo tiek daug kalbama ir rašoma 
kaip dabar, nors meilė ir seksas 
atsirado kartu su žmogumi. 
Prirašyta ir teberašoma tūkstančiai 
knygų ir straipsnių, aiškinančių kas 
yra meilė ir seksas, ir kaip iš viso to 
turėti kuo daugiau džiaugsmo. 
Amžius meilės neriboja. Gali mylėti 
nuo gimimo iki mirties. Bet su seksu 
- kitaip. Pragyvenai tam tikrą 
skaičių metelių ir užuolaida 
neatšaukiamai nusileidžia. Visos 
romantikos tartum dūmelis 
išsisklaido ir lieka vien aidas anų 
dienų gražių prisiminimų. Atrodytų, 
kad seksas yra vien jaunų žmonių 
privilegija. Ką čia senukas 
pensininkas svajosi apie dangiškus 
migdolus. Geriau sėdėk prie pečiaus 
ir valgyk košę. Tai ir mintys 
nesidrums ir viduriukams bus 
lengviau. Bet tikrovėje šis patarimas 
sunkokai įgyvendinamas, nes 
priešingų lyčių trauka išlieka visą 
gyvenimą.

Vienas mano metų (virš 70 m.) 
našlys prisipažino, kad vyro akys 
greičiausiai nesensta, o gal būt net 
pasitaiso. Girdi, „dabar negražių 
moterų nematau. Jos viena už kitą 
gražesnės. Ir kodėl tik dabar 
praregėjau? Koks buvau kvailas, kai 
jaunystėje gaišinau laiką ir tiek 
gražių merginų pro šalį praleidau! 
O kai išsirinkau, ėmiau galvoti ar 
nepadariau klaidos? Dabar jau 
viskas baigta“.

krūmuose. Ten ir košelieną 
išsiverdu. Kuras nekainuoja ir į 
virtuvę nereikia bėgioti“. 
Draugiškai siūlau prisivilioti kokią 
vienišą bobikę. „Žmogau, kaip aš 
galiu vietoj žmonos čia įkurdinti 
kažkokią svetimą bobą. Juk su 
nabašnike abu šį lizdą susisukova. 
Ir sąžinė neleistų ir vaikai niekintų. 
Kiek čia beliko tos kelionės. 
Apsieisiu. Myliu visa iš tolo. Tik 
akis kai kada paganau ir to 
užtenka“.

Kitą kartą užsukau pas nunokusį, 
užkietėj usį ir visą amžių viengungiu 
išlikusį žemaitį. „Sveeks, Tamošiau! 
Senee bematyts. Einam į trobą 
limonadu pavaišinsiu, o jei dar gali 
nuryti ir brendikės įlašinsiu. To gero 
vis dar perteklius susidaro. Ne taip 
buvo jaunystėje. Vis pritrūkdavo. 
Stikliuko draugai vienas po kito iš 
klumpių išgriuvo. Negi vienas 
trauksi, kai po kiekvieno gurkšnio 
viduriai kūliais vartosi“.

Einame į vidų. Tvarkinga trobikė. 
Jauku ir švaru iš lauko ir viduje. 
Salonėlyje sutinka plačiu šypsniu 
ir bijūnais žydinčiais veidais, už 
šeimininką mažiausiai dvidešimt 
metų jaunesnė moteriškaitė. 
Solidniai aprėdyta, trykštanti 
sveikata. Nespėjus pasisveikinti, 
šeimininkas įsikiša: „Nešnekink, 
žemaitiškai nesupranta. Ji italė. Pas 
mane jau metai gyvena, bet neimli 
ir niekaip negaliu pramokinti savo 
šnekos. Jie gyveno Čia, kitoje pusėję 
tvoros. Italas ją išprašė ir apsiženijo’. 
Pagyveno kelis metus, bet vaikų 

Radau jį betriūsiantį savo tirštai nesusilaukė. Kokia čia šeima be 
sužėlusiame „bųše“. Jau iš tolo bamblių. Italas neapsikentęs namą 
pamačiau tarp šakų baltų plaukų pardavė ir, pasiėmęs ^pinigus, su 
kuokštą. Pagaliau išlindo ir pats 
žmogus, žabų pundelį po pažastimi 
pasikišęs. Iš karto veidas nušvito. 
„Tai matai, kaip vienišas žmogus 
gyvena. Laikai negailestingai 
pasikeitė. Būdavo pareini užgaišęs, 
kaušeliu brenduškės atsigaivinęs ir 
tave pasitinka žmona su audromis 
ir žaibais. Bandai apsiginti ir 
išsiteisinti. Dar blogiau. Lubos 
kilnodavosi nuo triukšmo. O dabar 
pareini šioks ar toks, vėlai ar anksti, 
tave pasitinka kapų tyla. Kad 
išgirstum bent kokį keiksmelį. Gal 
ir lėkštė ant viršugalvio nutūptų, 
kaip Dievo palaima. Jaustum, kad 
kažkas tavimi rūpinasi ir esi 
kažkam reikalingas. O dabar nieko. 
Šuo ir tas paseno, ir tingi su manimi 
pabendrauti. Štai ir maišausi

tas ją išprašė ir apsiženiji

kita mergina dingo. Nauji namo 
savininkai paprašė ją išsikraustyti. 
Kur dings pamesta žmona. Pagailo. 
Pasiūliau laikinai apsigyventi pas 
mane. Ir taip užsibuvo. Aš nemoku 
itališkai, o ji nei angliškai, nei 
žemaitiškai. Nei pasišnekėsi, nei 
pasibarsi. Ale vistiek gyvas žmogus 
po ranka. Vakarais, sėdint prie 
televizijos, ji nabagė, vis spaudžias 
prie šono. Kartais jos juodose kaip 
anglis akyse ima šokinėti velniukai. 
Na, kuo aš kaltas, kad ją apima toks 
nūdas. Patapšnoju per pečius, 
nusišypsau ir bandau akis vėl 
nukreipti į televiziją. Tada ji 
nutvyksta raudoniu, pradeda 
rankom skeryčiotis ir šūkauti. 
Nežinai!, ką ji ten beria, kaip iš ožio 
rago, „no pantalone“ ir t.t.“. O čia
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Vytautas Plūkas
Crux Australis

Tiek daug dienų jau nuvyto ir vėjai 
seniai jau išblaškė visokias svajones 
šiaurės sakalui, liko tik viena: jis 

tikėjos 
vėl paskraidyti - DOWN UNDER - 

su broliais

Išvydus pažįstamą paukštį seniai 
nematytą 

nuščiuvo jaukus sakalų šurmulys 
kildami svečią pasveikint dvejojo: 
kam gi sakalo seno tas skrydis išvis?

Skriedami jie tyliai šnabždėjos: 
pamanykite brolis nieko nepaisė 
iš anapus per marias atskristi reikėjo 
jam ir ryžto ir noro besaikio

O jis skrido ne tiek išbandyti sparnus 
kiek pajusti šviežias oro sroves 
iš miego pažadinti skrydžius senus 
ir atkurti jaunatvės svajones trapias

Sugrįžimui susmaigstęs gaires 
ir suvis atsisveikinęs brolius 
sakalas grįžo į šiaurės dausas 
praturtėjęs nežemiškais lobiais

CRUX AUSTRALIS liko ten pat ir 
tas pats 

-COME AGAIN, MATE - mojo jam 
seni eukaliptai 

sakalas pakeliui klausinėjo žvaigždes 
kiek gi jam to laiko dar liko

Sydney - Santa Monica
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P.S. Tai neseniai Australiją lankiusio 

losandželiečio Vytauto Pluko žodžiai 
skirti Australijos lietuviams.

pats futbolo įkarštis televizijoje. Aš 
neįpratęs, kad moteriškas 
sutvėrimas savo galūnėmis man 
apie nosį makaluotų. Neapsikentęs, 
kartais dėl drausmės palaikymo ir 
norėdamas išlaikyti vyrišką orumą, 
rikteliu: „Tylėk, rupūžė!“. Atrodo, 
kad tik šį žodį per metus laiko ir 
tesugebėjo gerai išmokti. Tada 
pašoka nuo fotelio ir dar garsiau 
ima šaukti : „Rupūže, molto bene,

metų blogu žodeliu nesusikryžiavo, 
nors artimi draugai tvirtino, kad jų 
namuose ant sienų ir lubų 
pastebėdavę pridžiūvusių sriubos 
likučių. Kai Petras pasimirė, 
Pleškienės gailesčiui nebuvo ribų. 
Tiesiog daužė galva į sieną. Per 
laidotuves bandė įšokti į duobę. Bet 
laikas geriausias gydytojas. Ašaros 
palengva nudžiūvo. Už poros 
mėnesių Pleškienė jau tvirtai 

rupūže, • molto bene“ ir verkdama Į įsikabinusi į solidų gyvnašlį Stungį, 
nubėga į savo kambarį, užsitrenkia Nedelsdama ten ir persikėlė, 
duris. Vakaras ir rungtynės ; ’Kūmutėm ėmė aiškinti, kad tarp jų 
sugadintos. O ir jos gaila. Dažnai’ 
girdėdavau, kxąd moterys ne 
visuomet žino, kojos nori. Taįiš kur 
aš galiu jos norus sužinoti. Bet 
vistiek dviem smagiau. Tyla ausyse 
nespengia. Ateina kitas vakaras, 
vėl sėdime kartu ir laikomės už 
rankų. Jos ranka tokia putli ir šilta. 
Jei filmas ne kas, tai šilima veikia 
geriau negu miego tabletės.
Užmiegu kaip pašautas.

Atrodo, kad abu imam suprasti 
savo teises ir pąreigas šiuose 
namuose. Aš rečiau besukeiksnoju. 
O ji dar kai kada pąspokso įmanė, 
pasimuisto i vėl akis nukreipia į 
televizorių. Išmoko gyventi, .ri 

Kai ėjome prie altoriaus, visi 
prisiekėme darniai gyventi kartu, 
bet .nepasižadėjome! kartu numirti 
Ateina laikas, kai iš poros lieka tik 
vienas. Ir tokių vienišių dabar 
atsiranda vis daugiau. Amžina 
ramybė įnirusiems, bet likusiems 
vis tiek ir toliau tenka brautis per Taigi, nieko naujo, 
gyvenimo brūzgynus.

Visi kalbėdavo, kad Plėškių šeima 
pavyzdinga. Pleškienė girdavosi, 
kad su Petreliu per keturiasdešimt

tik paprasta draugystę. Miega 
atskiruose kambariuose. 
Dievulėliau, kiek čia begali būti to 
grieko šiame amžiuje. Kam čia 
šliubavotis. Pensija nukentės. Už 
rankų pasilaikome, tai ir viskas. 
Dar už poros mėnesių Pleškienė 
pradėjo vadintis Stungiene ir 
įsižeisdavo, jei kas pavadindavo 
sena pavarde.

„Ką tu galvoji? Ar aš kokia 
paleistuvė, kad su svetimu vyru po 
vienu stogu gyvenčiau“. Stungį 
saugojo kaip savo akį. Visom 
moteriškėm akis draskė, jei kurijų 
drįso į jos išrinktąjį dirstelėti ar 
nusišypsoti. O Stungys vaikščiojo 
pasipūtęs, sužavėtas pasisekimo, 
tartum išgyvendamas antrą 
jaunystę. Nei valgio virti, nei 
baltinių skalbti. Marškiniai 
visuomet išprosyti. Visur tvarka. O 
kad pakirksi, čia jokia naujiena. 
Prie to jau anksčiau buvo įpratęs.

Ir kas drįs pasakyti, kad senatvė 
„boring“. Mažai pareigų, o daug 
džiaugsmo. Tik gyvenk ir norėk!

Tomas Kirstukas

” I LIKE IT ! ”
"I LIKE IT!"
Šie entuziastiškai ištarti žodžiai, fil

muojant Ievos Pocienės parodą Š. m. 
balandžio mės 23 d. pasakė daug ką 
visiems apsilankiusiems, nes jie išplaukė 
iš susižavėjusio paroda, Australijoje žin
omo meno galerijų savininko, kolekcion
ieriaus ir meno žinovoKym Bonython.

Negalėjo su juo nesutikti ir visi kiti

Greenway meno galerijoje parodos ati
daryme dalyvavusieji, nes ne už ilgo 
pasirodę raudoni rutuliukai ant daugelio 
skulptūrų, žymėjo skulptorės pasisekimą.

Džiaugiamės ir didžiuojamės savo 
tarpe turėdami šią iškilią skulptorę, kuri
os talentas., kaip neišsenkantis šaltinis,

Nukelta į 5 psl.

4



Atkelta iš 4 psf.

kas kartą išplaukia vis naujomis spaŲ, 
vorais bei staigmenomis.

I. Pocienė prie vienos savo skulptūrų

Ieva Pocienė, modernaus meno 
puoselėtoja, šį kartą pasirodė kaip "pa
per mache/collage" technikos meistrė.

Jos sukurtos 23 skulptūros yra įvairios 
ir savo dydžiu ir periferija (nuo 185 x 40 
x45iki22xl5xl5 cm). Negalima vien

SKANDALAS TAUTOS FONDE

Atkelta iš 2 psl.

ir susirinkimas pareiškė nepasitikėjimą 
iki šiol buvusia TF taryba. Kažkurį laiką 
atrodė, kad salėje vyksta du susirinki
mai. Vienoje pusėje buvo Algis Speraus- 
kas, Jurgis Bobelis (dr. K. Bobelio bro
lis), Algirdas Budreckas, Vytautas 
Jokūbaitis ir dar keletas asmenų. Kitame 
bloke - Algis Vedeckas, Jaunutis Nas- 
vytis, Vacys Steponis, Aleksandras Vak- 
selis, Vytautas Banelis, Kęstutis Miklas, 
Juozas Giedraitis, o juos palaikė susir
inkimo dauguma. <

Susirinkimo dauguma, ignoruodama 
pirmninko AjSperausko protestus, 
paskelbė naujus TF tarybos rinkimus ir ją 
išrinko. Tuo tarpu A. Sperauskas, dirig
uojamas J. Bobelio, vedė susirinkimą 
toliau, lyg būtų viskas normalu. Deja, jų 
jau niekas nebeklausė.

Renkant naują tarybą A. Sperauskas 
paskelbė, kad susrinkimas baigtas ir 
drauge su J. Bobeliu, A. Budrecku, V. 
Jokūbaičiu ir dar keliais nariais, demon
stratyviai išėjo iš salės, išsinešdami ir 
visus susirinkimo dokumentus, įgalio
jimus ir visą sekretorių atsineštą doku
mentaciją. Po to Vacys Steponis paskelbė 
naujai išrinktos LF tarybos sudėtį: J. Gie
draitis - pirmininkas, J. P. Nasvytis ir J. 
Valaitis - vicepirmininkai, M. Žukausk
ienė - sekretorė, J. Lukoševičius, dr. B. 
Nemickas, E, Remėza, V. Steponis, R. 
Vaičaitis, J. Vainius, A. Vakselis, 
Vėbraiti-Gust, A- Vedeckas, J. Vilgalys, 
J. Vyturienė - direktoriai. Valdybos 
pirmininku išrinktas A. Vakselis.

Kaip toliau veiks TF parodys ateitis. 
Pagal spaudos pranešimus, esanti gal
imybė, kad nebus apsieita ir be teismo 
organų sprendimo.

tik praeiti ir pasigėrėti šia paroda, kiekv
ienas eksponatas priverčia lankytoją sus
toti, susikaupti ir įžvelgti skulptorės 
paslėptą mintį; darbai, kaip "Nostalgija", 
"Nepasiekiamas vaisius", "Pranašas" ar 
"Juokdarys" ne tik imponuoja savo 
struktūra, bet ir spalvų žaismingumas bei 
įmantrus kolažo priderinimas įprasmina 
skulptorės mintį ir jos įžvalgumą.

Įspraudė ir humoristinio elemento, su
kurdama "My Piggy Bank". Žinant, kas 
atsitiko su Pietų Australijos banku, 
kiekvienam žiūrovui ši skulptūra iššau
kia plačią šypseną - ši tragikomedija ypat
ingai sumaniai atvaizduota.

Teisingai yra sakoma, kad šių dienų 
individualus menininkas daugiau pasižymi 
savo skirtumais, negu panašumais.

Paper mache technika yra tokia sena, 
kaip senas yra ir pats popieriaus atradi
mas. Senais laikais žmonės plačiai varto
jo popierių, gaminant įvairius namų pa

puošalus, net įrankius. Laikams mo- 
demėjant, ši technika tapo apleista ir 
mažai kur meno galerijose užtinkama. 
Tik mokyklose mokytojai vaikams vis 
dar demonstruoja popieriaus versatilumą, 
o vaikams dažnai pritrūksta tai technikai 
reikiamo kantrumo, dedant eilių eilėm 
popieriaus sluoksnius.

Sakoma, kad gali daug ką apie žmogų 
sužinoti, pasižiūrėjus į tai, ką jis sukuria.

Adelaidės meno kritikai, per daugelį 
metų giliai įvertindami šios skulptorės 
gabumą ir kūrybišką įžvalgumą, nuola
tos prašo ir vilioja ją dažniau pasirodyti ir 
praturtinti pasaulį savo darbais.

Neužilgo mūsų skulptorė žada savo 
darbais pasirodyti Lietuvoje. Žinant, kiek 
------ ;________________________________

Šį triukšmingą TF narių susirinkimą 
plačiai komentavo gegužės 14 d. „Dar- 
bininkks‘‘į b taip pat jį apibūdino ir Romo 
Kezio N. Y. vadovaujama radijo 
valandėlė, kur komemtaruose tarp kita 
ko paminėta: „Tačiau pagrindinė šio sus- 
rinkimo žymė - chaosas. Netvarka jo 
vedime ir dramatiškas nuomonių skirtu
mas. Buvo pora tokių įtampos momentų, 
kada atrodė, kad ne šauksmai, bet 
kumščiai darys pagrindinius sprendimus. 
Laimė, kad prie to neprieita...“

Susirinkime' reikšta nuomonė, kad 
r VLIKO pirmininkas df. K. Bobelis, ank
sčiau turėjęs 45 % balsų, vienas diktavęs 
TF valdybai su niekuo nesiskaitydamas. 
TF reikalavo demokratiškų rinkimų ir 
taip pat reikalavo užbaigti brolių Bobelių 
asmenišką Tautos fondo kontrolę. Išrink- 

■ toji TF taryba, atrodo, šią situaciją 
užbaigė.

? Taigi, dar vienas nemalonus įvykis 
išeivijoje, net skandalingas ir galįs turėti 
skaudžių; net finansinių pasekmių.

O dabar ką pasakysite Jūs, nuoširdūs, 
ilgamečiai TF rėmėjai?

Apife vadovaujančius asmenis, jų el-
gesį ir TF likimą, manau, kad spaudoje ' 
bus dar dažnai užsimenama.
r; Tuo tarpu TF kasoje dar esama virš 
'pustrečio milijono dolerių.

Atsimintina, kad TF, finansuodamas 
VLIKO veiklą, daugiausiai administrac
iniams reikalams, kelionėms, propogan- 
dai yra išleidęs taip pat keletą milijonų. 
Ar nebūtų tikslinga, kad TF vadovybė 
paruoštų ir paskelbtų detalią pajamų ir 
išlaidų apyskaitą už visus veiklos metus. 
Būtų įdomu, kur padėti pinigai, kiek 
dosnūs aukotojai suklojo Lietuvai va
duoti?

Dalis eksponatų parodoje

rūpesčių ir sunkaus darbo reikia įdėti 
organizuojant tokią parodą, nuoširdžiai 
linkim jai fizinės stiprybės ir sėkmės,

LIETUVOS VAIKŲ
INVALIDŲ NAUDAI

’’ AUKOS, gautos kun. dr. Petro Bašin
sko atminimui vietoje gėlių:

$ 30 K. Bagdonas, E. D. Bartonai.
$ 20 V. Mališauskienė, A. Sungaila, 

S. Katinas, L. O. Prašmutai, M. V. Ku
liešiai, J. F. Luckai, R. Rezgys, A. Ra
manauskas, G. Bagdonavičiūtė, A. K. 
Milvydai, J. Miškinis, A. Urbutis, V. 
Kaladinskas, A. Kočius.

$ 15 L. Baravykas.
$100. Baravykienė, V. J. Stankūnai, 

V. Zabukienė, P. Šulys, A. Buškauskas, 
J. R! Platkauskas, E. Sagatys, L. Bagdo
navičienė, S. Einikis, V. Kviklys, V. A. 
Musteikiai.

$ 7.50 A. Perminąs.
$ 5 E. Klimienė, B. Malinauskas, B. 

Žygienė, J. Federavičius, P. Laukis, K. 
Vaselis, B. Butkus.

A. A. Prano Griniaus atminimui 
vietoje gėlių $ 20 aukojo L. Stagys.

Visiems aukojusiems „Vilties“ bend
rijos vardu nuoširdžiai dėkoju.

Aukas galima siųsti ir tiesiog į Lietu
vą šiuo adresu:

Lietuvos Seimų, auginančių 
PSICHIŠKAI NESVEIKUS VAIKUS 
BENDRIJA VILTIS.

2/14-17 Kaštonų g-vė, 2015 Vilnius, 
Lietuva.

Taip pat galima, norintiems savo pa
likime paminėti, užrašyti sekančiai:

Lithuanian Society Of Families With 
Mentally Handicapped Children, virš 
minėtu adresu. D. Baltutytė

PRANEŠIMAS >
Pranešame tautiečiams, kad vasario 

rųėnesyje buvo padaryta Sydnejaus 
lietuvių savišalpos fondo „Caritas“ do
kumentų revizija.

Pagal pateisinamus dokumentus ka-
„Mūsų.

pasidalinant savo kūrybiniais sumany
mais bei gabumais su savo tautiečiais.

Elena Varnienė

soje buvo rasta $ 29,317.69 iš kurių 
gegužės mėnesyje padengtas vaikų žaislų 
irrūtfelių (3 dėžės) persiuntimas f Lietu
vą. Sumokėta $ 189.00.

Kasoje esančiais pinigais numatyta 
paremti Vaiko Tėviškės namų statybą 
Lietuvoje. Dabar pinigai yra laikomi ter
minuotoje sąskaitoje

Reiškiame nuoširdžią padėką visiems 
tautiečiams, darbu ir aukomis prisi- 
dėjusiems telkiant šią sumą

A. Giniūnas
Sydnejaus lietuvių savišalpos fondo 

„Caritas“ vardu

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Melboumo katalikių moterų draugijos 

valdyba praneša, kad gegužės 3 d. laivu 
išsiųsti labdaros siuntiniai Lietuvą pasieks 
antroje liepos mėnesio pusėje.

Siuntinių pristatymą į namus tvarko 
Uždaroji akcinė bendrovė - Prekybos 
namai "Vytas", Mickevičiaus g. 8, Kau
nas 3000, tel. 220246 arba 294560.

Sumokėjus dėžių ir persiuntimo bei 
pristatymo išlaidas, susidaręs likutis pi
nigų bus panaudotas šalpai Lietuvoje.

LKM draugijos valdyba

AUKOS
„Mūsų 'Pastogei“

dėkojame.

V. Narušienė NSW $10.-
O. Kapočienė NSW 5.-
S. Urban VIC 5.-
J. Žentelis ACT 15.-
J. Barila NSW 5.-
K. Protas NSW 10.- v»‘

J. Gudaitis NSW 5.-
Visiems aukojusiems nuoširdžiai

Redakcija

I
Į
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NUOMONĖS IR PASISAKYMAI
UŽ MOTERŲ TEISES, UŽ HUMANIŠKĄ GYVENIMĄ
Per visą patriarchalinę žmonijos isto

riją, moteris buvo pajungta vyro valiai ir 
traktuojama kaip vyro nuosavybė. Įvai
riose kultūrose bei religijose moteris buvo 
mokoma paklusti vyrui, tenkinti jo 
įgeidžius, gyventi ir dirbti gerinant vyro 
gyvenimą, ęaugpjant jo turtą, užtikrinant 
jo įpėdinystę. Turtas ir mokslas buvo 
skiriami sūnums, bet ne dukterims. 
Valdžia, turtas, mokslo ir meno paslap
tys buvo išimtinai vyrų rankose. Gal ge
riausiai moters vietą patriarchalinėj vi
suomenėj išreiškia romėnų posakis: „Mo
teris negali nei galvoti, nei kovoti. Ji 
niekis“.

Per ilgus šimtmečius tokia nuomonė 
giliai įsišaknijo žmonių mintijime ir tapo ployment Office, norėdama gauti
„natūrali pažiūra“. Tiktai nuo pereito 
šimtmečio moterų kova už lygias teises 
pradėjo iš lėto keisti įsigalėjusias 
pažiūras. Tačiau įsisenėjusios patri
archalinės bendruomenės, kokia, deja, 
yra anglosaksų bendruomenė, ypač sun
kiai pasiduoda socialiniams ir morali
niams pakeitimams. Tradicinėje siste
moje požiūris į moterį, kaip į seksualinį 
objektą sukurtą vyro poreikiams, tapo 
labai vyrams patrauklus ir parankus. Jis 
ne tik pabrėžia vyro viršijimą prieš mot
erį, bet taip pat suteikia ir pateisina galią 
su ja elgtis savarankiškai ir beatodair
iškai.

Po Antrojo pasaulinio karo, gimė nau
ja mintis apie pagrindinę žmogaus teisę į 
savo įsitikinimus, į darbą, mokslą, 
paveldėjimą visiems šios žemės pilie
čiams be rasinių, religinių, tautinių ar 
lyties skirtumų. Ir ta idėja labai sutvirti
no moters poziciją. Ji irgi pradėjo reika
lauti lygių žmogaus teisių ne tik 
socialinėje, politinėje, religinėje, moks
linėje strityse, bet ir grynai specifinėje, 
tik moterį liečiančioje srityje - teisių į 
savarankišką apsisprendimą dėl savo 
padėties. Moteris panoro pati apsispręsti 
už ko tekėti ar netekėti, kada ir kiek vaikų 
turėti ir su kuo užmegsti ar nutraukti 
intymius santykius.

Tačiau,nežiūrint Vakarų pasaulyje 
įsivyravusios bendros humaniškesnės 
atmosferos, dabar, dėl įvairių priežasčių 
pradėjo daugėti fiziniai pasikėsinimai 
prieš moteris, žiauriausi moterų ir vaikų 
išprievartavimai. Išsigimėliai, menka
verčiai vyrai jaučiasi galingi prieš fizin
iai silpnesnį. Liūdniausia yra tai, kaip 
parodė Australijos šiuolaikiniai įvykiai, 
kad užpuolikai, prievartautojai, vaik- 
žudžiai ir moteržudžiai susilaukia 
pateisinimų ne iš padugnės sėbrų, bet iš 
aukščiausių teisingumo ramsčių - pačių 
teisėjų.

Pernai, Aukščiausio Viktorijos teismo 
teisėjas O ‘Bryan, paskyrė juokingai mažą 
bausmę moters išprievartautojui, kadan
gi auka buvo primušta iki sąmonės neteki
mo ir todėl nieko nejautusi. Kitas Vikto-

rijos Apylinkės teismo teisėjas Bland 
pareiškė, kad kada moteris nesutinka 
turėti lytinių santykių ir sako ne, 
dažniausiai ji mano taip. Adelaidėje 
teisėjas Bollen pareiškė,, kad vyrai turi 
teisę (!) panaudoti ir griežtesnius me
todus, reikalaudami sekso su nesu
tinkančiomis žmonomis.

Savo kabinete aš sutikau ne vieifą 
merginą ir ne vieną moterį, kurios buvo 
žiauriai išprievartautos. Gal labiausiai 
man prisimena bjauria, gfaži meno stu
dentė, mano ilgametė pacientė, kuri vi
eną dieną atėjo su išdaužytais dantimis ir 
sužalotu veidu. Prieš pat Kalėdas ji, be
veik, visą dieną stovėjo eilėje prie Em- 

prieškalėdinio darbo. Eilėje kalbėjosi su 
kaimy ni niais žmonėmi ir kai po interview, 
vienas pasisiūlė ją pavėžėti į namus, ji 
mielai sutiko. Tačiau ji buvo nuvežta į 
krūmus ir žiauriai išprievartauta. Jos bu
vusį gražų veidą darkė raudonos chi
rurginės siūlės, kurios ėjo per visą ska
lpą. Teisėjas ne tik išteisino išprievartau- 
toją, bet dar ir ją pačią apkaltino už sava
norišką sėdimą į užpuoliko mašiną.

Ilgus rhetus moterys išsigandusios 
kentėjo dėl tokių nehumaniškų teisėjų 
sprendimų.Bet dabar, po eilės paskelbtų 
barbariškų teisėjų nuosprendžių, mote
rys sukild ir reikalauja papildyti teisėjų 
gretas moterimis - teisėjomis bei 
perauklėti patriarchalinės sistemos pris
otintus vytus - teisėjus ir išmokinti juos 
žiūrėti į moteris kaip į lygiavertį žmogų, 
turintį savo neliečiamumo teisę, o ne 
kaip į besąįyginį sekso objęktą, JjL.

Daug moterų draugijų, tarp jų ir Wom
en in Community Organization, renka 
parašus žmonių (moterų ir vyrų), protes
tuojančius prieš tokius primityvius teisėjų 
sprendinius.

Lietuvių bendruomenė, būdama Aus
tralijos dalelytė, neturėtų pasilikti nuoša
lyje. Protestas - prašymas bus įtektas 
Australijos ministeriui pirmininkui, 
visiems ministeriams bei visiems parla
mento nariams. Pasirašydami po prašy
mu, jūs būsite prisidėję prie humanistinės 
kovos už saugesnį ir teisingesnį rytojų.

Sydnejaus lietuviai gali pasinaudoti šia 
privilegija ir pasirašyti po prašymu - 
protestu Sydnejaus lietuvių namuose arba 
pas Genovaitę Kazokienę. Melbourne 
lietuviai - Melbourne lietuvių namuose 
arba pas Alisą Baltrukonienę, Adelaidės 
lietuviai-- Adalaidės lietuvių namuose 
arba pasBronę Mockūnienę ir Canberros 
lietuviai - Lietuvių klube arba pas 
Audronę Kovalskienę.

Mums renkant parašus dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, australai mielai dėl 
mūsų pasirašydavo. Dabar, australams 
renkant parašus, del jų ir dėl mūsų mes 
pasirašysime.

Genovaitė Kazokienė 

REIKIA NAUJŲ ŽMONIŲ
„Išsvajota sala vandenyne“ - tai ne 

Havajai, kaip kadaise dainuodavome, bet 
Tasmanija. Ši nuostabaus grožio sala ran
dasi į pietus nuo Australijos žemyno ir 
labai panaši į Lietuvą ir dydžiu, ir klima
tu. Tik žiemos Tasmanijoje ne tokios 
šaltos, o sniegu apsigaubia tik didesniųjų 
kalnų viršūnės.

Jeigu po Antrojo pasaulinio karo visi
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lietuviai būtų suvažiavę j Tasmaniją, jie 
būtų čia įkūrę „antrąją Lietuvą“ ir šian
dien Tasmanijoje jau turėtumėm lietuvį 
premjerą.

Deja, taip neįvyko. Tasmanijoje apsi
gyveno mažas skaičius lietuvių, gal tik 
keletas šimtų. Bet ši maža saujelė paliko 
savo pėdsakus. Žymusis tyrinėtojas Ole
gas Truchanas pagarsėjo visoje Austra-

Simas Taškūnas, TUULSS pirminin
kas 1989 - 1991 m. Jam vadovaujant 
Studijų sambūris išaugo ir įsitvirtino 
Tasmanijos unitersitete. Simas baigs B 
Com/LLB studijas šių metų gale.

lijoje ir užjūriuose. Jo vardu pavadinti 
kalnai, miškai. Jo atminimui sukurtas 
vaidinimas.

Šešiolika metų (1975-1990) Tasman
ijoje buvo leidžiamas žurnalas Baltic 
News - plačiausiai skaitomas pabalti
jiečių leidinys anglų kalba Pietiniame 
žemės pusrutulyje.
01987 metais Tasmanijos Universitete 

buvo įsteigtas Lietuvos studijų sambūris 
(Tasmania University Union Lithuanian 
Studies Society; sutrumpinus: TUULSS). 
Šis Sambūris yra vienintelis universiteto 
rėmuose veikiąs Lietuvos studijų židinys 
Australijoje ir visame Pietiniame žemės 
pusrutulyje. Remiamas Australijos lietu
vių, TUULSS jair spėjo daug pasiekti. 
Sambūris išleido penkias knygas apie 
Lietuvą anglų kalba; kasmet rengia 
paskaitas apie Lietuvą Tasmanijos uni
versitete; moko australus lietuviškų 
tradicijų; leidžia metraštį; konferenci
jose skaito paskaitas apie Lietuvą; ir, 
bene svarbiausia, skatina mokslinius dar
bus apieLietuvąTasmanijos universitete 
bei kitur.

Tačiau gręsia tikras pavojūs, kad TU
ULSS sambūris gali greitai pradingti. 
Ateinančių dviejlį hrietų bėgyje visi pa
grindiniai TUULSS darbuotojai iš Tas
manijos universiteto pasitrauks: univer
sitete dirbąs Algis Taškūnas išeis į pens
iją, o veikliausieji studentai (Simas 
Taškūnas, Genovaitė Kazokienė, Simone 
Goss, Amanda Banks, Audronė Ber- 
žanskaitė...) per tą laiką užbaigs studijas 
ir patrauks savo keliais.

Kad išlaikyti šį mūsų kultūros židinį,

MAŽUMA
Australijos lietuvių bendruomenėje 

netikėtai atsirado mažuma. Kaip grybas 
po lietaus per vieną naktį ėmė ir išdygo. 
Man tik trijulę pavyko įžvelgti, nors kai 
kas tvirtina, kad jų esą devyni su puse 
tūkstančio. Gal, sakau, kiti po tom sa
manom tūno, daugiau drėgmės ir šilu
mos laukia, ir tik patys pulkaunykai drą
siausi išlido po platųjį pasaulį pasi
žvalgyti? Užuot spėlioję, įsiklausykim 
ką jie porina, kuo skundžiasi, kokias gode
les godoja, o gal vargelius rokuoja.

Pirmasis, manyčiau, svarbiausias 
mažumos ideologas „Tiesos“ berniukų 
stiliumi pasiryžo savo priešininkus vi
enu smūgiu ant menčių paguldyti, kad 

reikia naujų žmonių. Reikia idealistų; 
kurie perimtų šį svarbų, be fanfarų 
'vykdomą darbą. Reikia naujų studentų, 
(nebūtinai lietuvių kilmės), kurie studi
juodami savo dalykus, bent truputį 
domėtųsi Lietuva, bent trupučiuką 
prisidėtų prie TUULSS veiklos.

Reikia ramsčių ir iš šalies: pagalbi
ninkų (ne studentų), kurie nepašykštėtų 
savo laiko ir sutiktų talkininkauti TU
ULSS darbuose. Labiausiai Sambūriui 
reikia bibliotekininko ar bibliotekininkės: 
asmens, kuris gy ventų netoli universiteto, 
savo namuose priglaustų TUULSS bibli
oteką ir ja rūpintųsi. Labai svarbų, kad 
vertingos knygos-apie Lietuvą, dabar 
išbarstytos keliose universiteto vietose, 
sugrįžtų po vienu stogu ir būtų lengviau 
prieinamos visiems rimtiems skaityto
jams.

Tasmanija turi nuostabiai gražią gamtą 
ir žmonišką klimatą - nereikia kentėti 
nežmoniškų karščių. Oras čia švarus ir 
žmonės gyvena ramiai, nelaksto tarsi akis 
išdegę. Tasmanijoje yra vietos ir Jums, 
kas Jūs bebūtumėte - jaunas ar vyresnio 
amžiaus žmogus. Atvažiuokite ir įsijunk
ite į TUULSS darbą!

Tačiau jeigu Jums niekaip neišeitų per
sikelti į šią nuostabią salą, Jūs vis tiek 
galite prisidėti prie Sambūrio veiklos. 
Pavyzdžiui, Jūs galite:

• garsinti TUULSS‘o darbus savo 
draugų, pažįstamų ir bendradarbių tarpe;

• sugalvoti nujus, sėkmingus būdus, 
kaip reklamuoti TUULSS‘o darbus ir 
kaip pritraukti naujus studentus į 
TUULSS ‘ą;

• versti Sambūriui straipsnius ir kitus 
spausdinius iš anglų į lietuvių kalbą;

• versti straipsnius ir t.t. iš lietuvių į 
anglų kalbą;

• tapti sekančios TUULSS knygos 
mecenatu. Jūsų 5,000 dolerių auka garan
tuos knygos išleidimą ir joje bus atspaus
dinta Jūsų, knygos mecenato fotografija 
ir trumpa biografija (to asmens, kurio 
atminimui Jūs norėsite skirti šią knygą).

• pas TUULSS Jūs galite pirkti jau 
išleistas knygas apie Lietuvą anglų kal
ba. Padovanokite jas jaunimui - ir lietu
vių kilmės, ir nelietuviams. Pakalbinkite 
juos, kad, ieškodami naūjų akiračių, jie 
pažvelgtų į Lietuvą ir jos kultūrinius tur
tus, kad įsijungtų į TUULSS iniciatyvas 
Tasmanijoje. Visi TUULSS darbai yra 
vykdomi anglų kalba; todėl neprivaloma 
mokėti lietuviškai.

Čia tik keli pasiūlymai. Skaitytojams, 
be abejo, kils dar kitų minčių. Tik 
netylėkite - tasmaniečių Sambūris laukia 
Jūsų atsiliepimų, komentarų bei naujų 
idėjų. Rašykite šiuo adresu: TUULSS, 
(Algis Taškūnas, Senior Fellow), Post 
Office Box 777, SANDY BAY, Tasma
nia, 7005, Australia

St. Mauryšius

daugiau neatsitiestų. Tiems nepatyrus- 
iems politiniams bei ekonominiams 
laikraščio komentatoriams, kažkieno 
klupsčiukams, dorų piliečių klaidinto
jams, melagingų žinių skleidėjams taip ir 
reikia. Tegul nelenda į svetimą daržą. 
Jeigu taip Lietuvėlėj, tėvelio Joe laikais, 
tai dešimčiai metelių kaip mat nutildy- 
tum. Bet kadangi kiti, mažiau palankūs 
laikai atėjo, tenka ir kitų gudrybių grieb
tis. Yra toks išbandytas'žaidimas medu
oliu. Ištraukęs iš kišenės, kyštelėk kitam 
panosėn ir vėl atgal. Kartoti reikia iki 
pasiekiamas reikiamas rezultatas. Gal 
užkibs, susigundys? Oreikia taip nedaug.

Nukelta į 7 psl .
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MUSŲ MIRUSIEJI
A. A. ARCHITEKTO VYTAUTO LANDSBERGIO-ŽEMKALNIO 

ŠIMTAMETINIS JUBILIEJUS IR JO IŠĖJIMAS AMŽINYBĖN

Švęsti įvairius jubiliejus visuomet 
yra garbinga, tuo labiau, kada 
pagerbiame šimto metų sulaukusį 
mūsų gerbiamą jubiliatą, kūrybingą 
asmenybę, architektą Vytautą 
Landsbergį-Žemkalnį.To jubiliejaus 

V. Žemkalnis-Landsbergis - Lietuvos 
kariuomenės karys.

laukė ne tik pats Jubiliatas su 
žmona Elena, sūnūs, anūkai, 
giminės, bet ir visa Lietuva. Dauge
lis matė specialiai pagamintą video 
filmą, kuriame atsispindėjo Jubi
liato visas gyvenimas ir jo sukurti 
architektūros darbai.

MAŽUMA
Atkelta iš 6 psl.

Redakcija atsisako klaidintojų „hipote
zių“ ir atveria vartelius „žinantiems pačią 
tikriausią tiesą“. Tada šimtinės ubago 
kąsnįai?vtąrtųųi Snaiges Liętu.vpj, pabus, 
ant pono Žalio stalo. Idilė!

Draugužis galvele linksi, pritaria, o 
kad neatrodytų svetimu protu gyvenąs, 
tai ir pats iš savojo taško taikosi zuikį 
nušauti. Taikinys, žinokit, ne bet koks 
nupeipęs kiškelis, o pats LB Spaudos 
sąjungos pirmininkas. Kad ir virpa ran
ka, bet sukaupęs visas jėgas mūsų hero
jus tik pykšt, pokšt!.. O kai dūmas išsisk
laidė, pasirodė, kad šaulys prastas, nes 
kliudė ne priešininko, o savojo žiupono 
skverną.

Niekada p. V. Patašius netvirtino, kad 
Australijos lietuviai balsavo už Sąjūdį. 
Cituoju jo žodžius: „Iš maždaug 500 • 
balsavusių 95 proc. balsavo už Sąjūdžio 
koalicijos palaikomą kandidatą“. Tik silp
nai lietuvių kalbą mokantis gali šias dvi 
sąvokas sutapatinti. Netikslu p. Patašiaus 
teiginy tik tai, kad nepaminėta, jog jį 
rėmė visos Lietuvos politinės jėgos, išsky
rus LDDP. Seimo rinkimuose, kiek man 
žinoma, vėlgi dauguma pasisakė už krik
demą. Neaišku taip pat kas, kada ir ką t 
koliojo. Rausiausi atminty, peržvelgiau 
laikraščius, bet nieko panašaus neužtikusi 
nutariau, kad tai gali būti neramaus 
paryčio sapno prisiminimas po blogai 
išmiegotos nakties.

Kaltinimas demokratijos pažeidimais 
- gryna demagogija, mano ponai. Jeigu 
laikraštis ignoruotų Jus, tai ir man šiand
ien nereikėtų rašyti. Pagaliau jei turite 
tiek šalininkų ir lėšų, kaip teigiate, galite 
savo laikraštį leisti ir jame rašyti ką širdis 
geidžia. Sėkmės!

Janina Macijauskienė 
P.S. Šiuo klausimu susidomėjusiems 

(atrodo -'visiems) pasisakius, diskusijas 
šiuo klausimu užbaigiame.

Redakcija

Jubliejaus išvakarėse Vilniuje, šv. 
Mikalojaus šventovėje buvo atlaiky
tos šv. Mišios už tėvus Ceslavą ir 
Gabrielių Landsbergius. Mišias 
užsakė pats Jubiliatas.

Vasario 26 d. Vilniaus kompozi- 
torių namuose šeima suruošė gar
bingo gimtadienio paminėjimą, ku
riame be šeimos dalyvavo artimie- 
ji, draugai, kultūros ir meno 
veikėjai, viso virš 150 žmonių. 
Sveikino savo tėvą duktė Alena, 
sūnus Gabrielius ir Vytautas, anūkų 
ir proanukų vardu - Gabriukas 
Landsbergis-Žemkalnis.

Oficialioji priėmimo dalis buvo 
pradėti muzika, skambinant forte- 
pionu įSŪnui Vytautui, krikšto 
dukraiA. Dvarionaitei. Akompan
uojant marčiai G. Ružytei-Lands- 
bergiehei, solistė G. Kaukaitė 
padainavo eilę dainų. Atsakydamas 
į sveikinimus, Jubiliatas prisiminė 
studijų dienas, savo mokytoją Ma
šiotą, tėvus. Nežiūrint šimtmetinio 
amžiaus,, .savo mintis dėstė aiškiai, 
veidas spindėjo, akys žvaliai visus 
stebėjo ir, rodos, visi tie prisimini
mai buvo taip neseniai, lyg tai vyko 
tik vakar... kokia tai kolosalinė at
mintis'.

Jubiliato „silpnybė“ - klasikinė
muziką, kurioje jis visuomet rasda
vo nusiraminimą, pasitenkinimą 
bei poilsį.

Koyo t10. dieną Vilniuje, Dailės 
muziejuje iškilmingas minėjimas 
suruoštas LietuvjQs architektų 

^sąjungos valdybos. Jubiliatas buvo 
architektų sąjungos garbės narys. 
Minėjime grojo Yįįpiaus styginis 
kvantas, vadovaujamas S. Son
deckio. Buvo perskaitytas Lietuvos 
prezidento sveikinimas. Sveikino 
Vyriausybė, įvairios organizacijos, 
kolegos, daug sveikinimų buvo iš 
Australijos. Jubiliatui buvo įteikta 
speciali dovana - knyga -jubliejinis 
leidinys, kurioje daug dėmesio skir
ta profesinei architekto veiklai jo 
gyvenime. Skaitę tą knygą aiškiai 
suprąs,Jubįliato, kaip žmogaus pro
fesinę, humanistinę ir nacionalinę 
linkmę. Knygą paruošė architektai 
Jolita Končienė ir Jonas Min
kevičius.

Atsakydamas į sveikinimus, Ju
biliatas savo padėkos žodyje kalbėjo 
apie nepaprastą Lietuvos miškų 
saugojimo reikšmę, o miškų naikin
imą jis lygino su genocidu.

Dailės muziejuje, tuo pačiu laiku, 
suruošta Jubiliato darbų paroda. 
Kita paroda vyko Centrinėje 
Mažvydo bibliotekoje. Čia daugiau 
buvo vaizduojama visuomeninė 
veikla ir asmeninio gyvenimo 
detalės.

Taip baigėsi visos iškilmės ir Ju
biliatas įžengė į antrąjį šimtmetį...

Po didelių iškilmių ir nuolatinės 
įtampos Jubiliatas pavargo. Slinko 
dienos, bet sveikata pradėjo šlubuo
ti, teko atsigulti į ligoninę. Mirė 
gegužės 21 d. po sunkios ligos, 
sutrikus inkstų darbui.

Labai plačiai ir įspūdingai laido
tuves aprašė „Lietuvos aido“ kores
pondentas. Velionio pageidavimu, 
buvo pašarvotas šv. Mikalojaus

Iškiliam tautos sūnui

A. t A. Vytautui Žemkalniui-Landsbergiui 
mirus Lietuvoje, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą dukrai Alenai, sūnums 

Gabrieliui, Vytautui ir jų šeimoms.
Anskis ir Maitina Reisgiai

A. t A. Vytautui Žemkalniui-Landsbergiui 
mirus Lietuvoje, Alenai Karazijienei, Gabrieliui Žemkalniui, Vytautui Lands
bergiui ir giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Jonas, Raimondas ir Judita Dagiai

Lietuvos savanoriui kūrėjui, Architektui, Vyties Kryžiaus kavalieriui

A. t A. Vytautui Žemkalniui-Landsbergiui 
mirus, jo dukrai Alenai, sūnums Gabrieliui ir Vytautui su šeimomis reiškiame 
nuoširdžią užuojautą skaudžioje netekties valandoje.

ALB Krašto valdyba

šventovėje, kur jį lankė tūkstantinės 
minios, karstas skendo gėlėse.

Gedulingas mišias aukojo vysku
pas J. Tunaitis, kartu su Vilniaus 
arkivyskupu metropolitu A. Bačkiu

1 V. Žemkalnis-Landsbergis kalba savo 
100-čio jubiliejuje.

ir kun. V. Aliuliu. Su velioniu atsis
veikino Lietuvos prezidentas A. 
Brazauskas, Lietuvos Seimo pir- 
rriininkas C. Juršėnas, Seimo nar
iai, politikos, kultūros veikėjai, 
užsienio diplomatai. ,

Gegužės 23 rytą, didelė vilniečių 
minia išlydėjo Vytauto Landsber
gio-Žemkalnio palaikus į Kauną. 
Vilniaus savanoriai lydėjo karstą į 
Landsbergių namus Donelaičio 
gatvėje. Ten jo laukė šimtai žmonių, 
kurie norėjo atsisveikinti. Iš namų 
karstas buvo nešamas karių prie

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS CAN- 
BERROJE

Birželio20d.sekmadienį l.OOval.p.p. 
St. Peters liuteronų bažnyčioje vyks 
birželio trėmimams prisiminti pamaldos.

Baltų tarybos komitetas 
j, Canberroje

MELBOURNO LIETUVIŲ 
KLUBO NARIAMS

Artinasi MLK metinis susirinkimas ir 
naujos klubo valdybos rinkimai. Šiais 
metais kadenciją baigia trys valdybos 
nariai: B. Beržanskas, dr. J. Kurca ir K. 
J. Lynikas. Klubo nariai yra kviečiami 
siūlyti kandidatus į klubo valdybą 1993 - 
1995 metų kadencijai. Siūlytojai ir kan
didatai turi būti klubo nariai, susimokėję 
metinį nario mokestį. Siūlant reikia 

Lietuvos nepriklausomybės pamin
klo ir prie Nežinomo kareivio kapo. 
Iš ten procesija vyko į Petrašiūnų 
kapines Kaune. Eisenai vadovavo 
vysk. S. Tamkevičius. Eisenos 
pradžioje buvo nešami Jubiliato or- 
dinaiirmedaliai. Kapinių aikštelėje 
išsirikiavo kariai, velionio karstas 
buvo pastatytas ant paaukštinimo, 
palinko trispalvės, perjuosta ged
ulo kaspinais, kapinių tylą išsklaidė 
karių saliutas.

Užuojautos žodžius artimiesiems 
tarė Kauno tarybos pirmininkas V. 
Grinis, Lietuvos Seimo pirmininko 
pavaduotojas E. Bičkauskas, Kraš
to apsaugos ministro pavaduotojas 
J. Gečas, Lietuvos architektų sąjun
gos valdybos narys V. Čekanaus
kas. Landsbergių giminės vardu 
kalbėjo prof. R. Jablonskytė-Riman
tienė, paminėdama, jog dideli ats
tumai neleido dukrai Alenai Kara
zijienei ir sūnui Gabrieliui atvykti 
iš Australijos, bet širdimi jie yra čia. 
Seimo narė V. Aleknaitė-Abramik- 
ienė priminė velionio credo: „Vyrai, 
be meilės jūs nieko nesukursite, jėga 
be meilės virsta smurtu, valdžia be 
meilės - tironija“ .

Vytautas Žemkalnis-Landsbergis 
priklausė tai kartai, kuri mokėjo 
mylėti, kurti ir ginti!

Vyskupas S. Tamkevičius pašven
tino kapą, ant karsto pabiro žemės 
saujos, Vytautas Landsbergis-Žem
kalnis baigė savo žemišką kelionę.

Ilsėkis ramybėje.
R. Šemetas

užpijdyti pasižadėjimo dirbti valdyboje 
formą, jeigu kandidatas būtų išrinktas. 
Formas galima gauti klubo bare arba pas 
valdybos narius. Užpildytas jas reikia 
grąžinti sekretoriui ne vėliau, kaip iki §. 
m. liepos mėn. 11d.

Kartu pranešame, kad dėl tam tikrų 
aplinkybių pasikeitė dabartinės klubo val
dybos narių pareigos sekančiai:

Pirmininkas- Vladas Bosikis 
Iždininkas - Narcizas Ramanauskas 
Sekretorius - Kęstutis Lynikas 
Baro iždininkas - Algis Kairaitis 

Parengimų vadovas - Albinas Sayickis 
Ūkio vedėjas - Benius Beržanskas 
Narys - dr. Jonas Kunca

MLK sekretorius.
K. J. Lynikas ■
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414
SYDNEJUJE

PRANEŠIMAS
Valstybinė šventė Sydnejuje bus 

švenčiama sekmadienį, liepos 4 d.
Pamaldos šv. Joachimo bažnyčioje Li- 

dcombe - 11.30 vai. ryte. Organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su vėliavomis.

Po pamaldų, Lietuvių klube Banks- 
towne 2.30 vai. p. p. vyks minėjimas. 
Paskaitą skaitys inž. V. Juška, meninę 
dalį išpildys Sydnėjaus kultūrinės 
pajėgos.

Nuoširdžiai kviečiame.v isus tautiečius 
kuo skaitlingiaū dalyvauti pamaldose ir 
minėjime.

ALB Sydnėjaus Apylinkės 
valdyba

ŽIDINIO SUEIGA
Pranešame, kad Sydnėjaus skautų 

židinio narių sueiga įvyks š. m. liepos 
mėn. 18 d. 2 vai. p. p. Sydnėjaus lietuvių 
namuose Bankstowne.

Visų židiniečių prašome šią dieną atsi
sakyti kitų įsipareigojimų, kad netrukdo
mi galėtumėte dalyvauti sueigoje.

Židinio vadija

MELBOURNE
NAUJA MELBOURNO 

APYLINKĖS VALDYBA
Melbourno lietuvių bendruomenė vi

suotiniame ataskaitiniame susirinkime, 
įvykusiame š. m. gegužės 23 d. išsirinko 
naują Apylinkės valdybą, kuri pareigo
mis pasiskirstė sekančiai:

Paulius Jokūbaitis - pirmininkas. 
Paulius Kabaila - vicepirmininkas. 
Paulius Macius - iždininkas.
Romualdas Saženis - parengimų vado

vas.
Janina Malijauskienė - sekretorė.
Pirmininkas, kaip įprasta, vadovauja 

visai valdybos veiklai, palaiko ryšius su 
kitomis Melbourno lietuvių organizaci
jomis, vadovauja mūsų bendruomenei 

kviestiniuose valdžios pasitarimuose, da
lyvauja etninių mažumų sueigose, Vik
torijos baltų taryboje, esant reikalui, pa
sisako radijuje ir televizijoje.

Vicepirmininkas pavaduoja pirmi
ninką, kai pastarasis negali dėl kokių 
nors priežasčių eiti savo pareigų, koordi
nuoja darbą tarp Melbourno ir kitų val
dybų bei Krašto tarybos. Planuoja ir plečia 
ryšius sy Vietos jaunimu. Rūpinasi švie
timo reikalais.

Visus 'finansinius reikalus, o taip pat 
pelną duodančius renginius, rinkliavas, 
mokesčius tvarko iždininkas. Jis tarpi
ninkaują tarp valdybos ir Australijos lie
tuvių fondo, jei iškyla stipendijų, pašalpų 
ar paramos reikalas ne tik mūsų bend
ruomenės nariams, bet ir organizacijoms 
Lietuvoje. Tvarko iždo knygas bei sąskai
tas.

Parengimų vadovas atsakingas už vis

us švenčių minėjimus, jų ruošą, eigą, 
patalpas etc.

Valdybos posėdžių protokolai, kores
pondencijos, skelbimai radijo laidoms ir 
spaudoje - sekretorės veiklos sritis.

J. Malijauskienė
(sekretorė)

Sydnėjaus Tautinių Šokių grupė „Sūkurys“, 
birželio 20 d., 2:30 vai. p. p. Lietuvių Klube, Bankstowne ruošia

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Antradieniais klubas uždarytas
Trečiadieniais 5 v. v. -10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 5 v. v. - 11.00 v. v.
Penktadieniais 5 v. v. - 12.00 v. v.
Šeštadieniais 12 v. p. p. - 1.00 nakties
Sekmadieniais 12 v. p. p. -10.00 v. v.

JONINES
Visi kviečiami!

Birželio 14 d., Karalienės gimimo dienos proga, klubas atdaras nuo 12 
valandos ryto. _________

Pranešame, gerb. klubcPnariams, kad jau laikas 
susimokėti nario mokestį.

IEŠKO SAVO ŠAKNŲ
Australijoje gyvenanti tolimos lietu- ' 

vių kilmės moterisnori atsekai savo šak
nis ir sužinoti kur gyveno jos protėviai 
Lietuvoje..

12 —

Ji žinanti, kad jos prosenelis emigravo j 
iš Lietuvos Anglijon, turėjo gausią šei
mą, kurios keli nariai vėliau gyveno Aus
tralijoje. Vienas jų - Juozas, buvo jos 
senelis. Ji taip pat žino, kad jos senelio 
Juozo brolis irgi gyveno Australijoje ir 
vadinosi Alex Norkus. Savo senelį ji, 
tačiau žinanti, kaip Joseph Nprris. Jis 
buvęs siuvėjas, gyvenęs šiauriniame Syd- 
nejaus priemiestyje Naremburn ir miręs 
1970 m. rugsėjo mėn.

Pažinoję senelį, ar turintieji apie jį žinių 
ir galintys jai padėti atsekti jos per Angl
iją einančią kilmę, prašomi susisiekti su 
Mrs. Pauline Lahz, 1-12 Rosse St, Woy 
Woy, NSW 2256.

IEŠKO DRAUGŲ

Man 29 metai, auginu 9 metų sūnų. Esu 
baigusi Vilniaus universitetą, ekonomiką. 
Laisvalaikiu siuvu, mėgstu keliones, 
muziką, gaminti valgį.

Rašyti galite lietuviškai arba angliškai. 
Iš ankstodėkoju. Labai lauksiu laiškų.

Daiva Rakauskienė, Kulvos 34 - 16, 
3026 Kaunas, Lithuania.

®.
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Siuntiniai t Lietuva cARGo 
išsiunčiami kas 6 savaitės 

IZEMIAUŠIOŠ KAINOS.... 
AUKŠCIAI/sms patarnavimo STANDARTAS | $ 

« i ii • l z •• i >iiii/iii v 25"į Dėl smulkesnės Informacijos kreiptis i Kristiną’
® A7

KELIONES Į VILNIŲ - TALINĄ 
Gaunamos oro kelionių bilietų nuolaidos skrendant LOT 
lenkų oro linijom, Lufthansa, Čekoslovakų ir Skandinavų 
oro linijom.

VIEŠNAGĖ RUSIJOJE - 7 naktys, 
kainos nuo $ 299 asmeniui;

KELIONĖ VOLGOS UPE - 3 dienos, 
kaina nuo $ 230 asmeniui.

SYDNEJUS - MASKVA - SYDNEJUS 
birželio - rugsėjo mėn. - $ 1680 asmeniui.

Atsikvieskite gimines į Australiją. Mes turime visas 
vėliausias kainas.

Oro kelionių į JAV - Kanadą, Europą ir Aplink pasaulį 
nuolaidos.

GATEWAY TRAVEL
PTY. LTD.

<48 The Boulevarde, Strathfield - 2135 
'Tel. <02) 745 3333. Fax (02) 745 3237

' J Lie. 2 TA 000 888 ACN 001 344 323 
.BALTIJOS KELIONIŲ EKSPERTAI

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

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

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba
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