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ALB VEIKLOS DARBUOTOJŲ 
konferencija

1993 birželio 26 - 27

VWF/
% VM-’ BIRŽELIO 26 d. (šeštadienis)

9.30 vai. Konferencijos atidarymas.
10.00 vai. ALB ATEITIES STRUKTŪRA IR VEIKLOS FORMA - 

Vytautas Juška. Diskusijos.
11.00 vai. ALB KULTŪRINE VEIKLA - ALB Krašto valdybos narys 

kultūros reikalams Vytautas Opulskis. Diskusijos.
12.00 vai. ALB LITUANISTINIS ŠVIETIMAS - ALB Krašto valdybos 

naiys švietimo reikalams Vytautas Patupas. Diskusijos.
1.00 vai. PIETŪS (Lietuvių namuose).
2.00 vai. AUSTALIJOS LIETUVIŲ SANTYKIAI SU LIETUVA 

DABARTINIAME EKONOMINIAME IR POLITINIAME 
KLIMATE - Saulius Varnas. Diskusijos.

3.00 vai. TRUMPI ALB APYLINKIŲ IR SENIŪNIJŲ PRANEŠIMAI.
3.30 vai. SENATORIUI J. R. SHORT ATŽYMEJIMO ĮTEIKIMAS -

Dr. A. Kabaila.
3.45 vai. LIETUVOS DIPLOMATINE TARNYBA IR JOS 

RŪPESČIAI - Dr. A. Kabaila. Diskusijos.
4.30 vai. ŽODIS IŠ LIETUVOS. Kun. R. Mikutavičius. Diskusijos.

BIRŽELIO 27 d. (sekmadienis)
10.00 vai. ALB KONFERENCIJOS IŠVADOS - pabaiga.
12.00 vai. PAMALDOS.
1.30 vai. PIETŪS (Lietuvių namuose).
ALB Krašto valdyba pasilieka teisę konferencijos darbotvarkę keisti savo 

įuoziūra. ALB VALDYBA

Geelongo tautinių šokių grupė "Gegutė", vadovaujama Birutės Gailiūtės 
Liebich, Tautinių šokių šventėje Sydnėjuje 1992 metais.

Nuotrauka Virginijos Norvydaitės - Fraser

LIETUVOS SAVAITĖS fiPŽVfiLGfi
IŠVEŽIMUS IR REPRESIJAS 

PRISIMENANT
Birželio mėnesį, minėdami pirmąją 

išvežimų bangą, mes, užjūrio lietuviai, 
kartais pasiguodžiame, kad esame 
nukentėję nuo okupantų ir jų kolobo- 
rantų. Didžiąją savo gyvenimo dalį 
dauguma mūsų praleido, bandydami 
susikurti gerbūvį be tėvynės, be ryšių 
su Lietuvoje likusiomis giminėmis, 
turėdami kalbėti ne savo gimtąja kalba 
ir būdami atskirti nuo gimtinės. Žinia, 
tai tik menkas nemalonumas, palygi
nus su Lietuvos tremtinių kančia Sibi
ro gulaguose ar netgi palyginus su 
suvaržymu laisvai galvoti ir savo 
nuomonę reikšti sovietų okupuotoje 
Lietuvoje.

Dabar madinga kalbėti apie klaidas, 
padarytas, ar tariamai padarytas, per 
paskutinius keletą metų, bandant 
išsikapstyti iš sovietinio slogučio. Bet
gi tik retkarčiais esti rašinių, kuriuose 
gvildenama tikroji nuosmūkio priežas
tis, būtent veik pusė šimto metų okupac
ijos. Tokį rašinį liepos 27 dieną išs
pausdino „Lietuvos aidas“. Tai Valenti
no Ardžiūno straipsnis „Kapitalas, ku
rio nenorim prisiminti“. Jame V. 
Ardžiūnas ne tik primena apie sovietų 
padarytą žalą Lietuvai, bet ir nagrinėja 
tos žalos bent dalinio atlyginimo gal
imybes. Jis pasakoja apie Lietuvos 
reikšmę sovietinės imperijos griuvimui 
taip:

„Stengdamiesi įveikti sovietų imper
iją, ... saugojomės įžeisti vergų sam- 
.plaikoje nykstančią Rusijos valstybę ir 
nuniokotą rusų tautą, retai minėjome 
besaikes skriaudas, iš jos atėjusias ir 
jos vardu padarytas... Švelnus lietuvių 
elgesys apmalšino kitų mūsų tautų ner
imą, palyginti rami Lietuvos raida darė 

palaimingą įtaką labai smarkiai kolo
nizuotoms Latvijai ir Estijai, ir visas 
tris mūsų šalis apsaugojo nuo Gruzijos 
ar Moldovos likimo...

Maža to, palankumas Rusijai, praka
lbusiai apie tautinį savo tapatumą, 
pelnė mums pavojingų kaimynų sim
patijų, o valstybinėje plotmėje ypač 
reikšmingi buvo šilti Landsbergio kon
taktai su Jelcinu, kurio įsikišimas la
bai sušvelnino karžygiškojo Sausio 
įvykius. Beje, ir visai Rusijai didelį 
įspūdį darė keistas Lietuvos sukilimas 
ir nuviliojo ją nuo kruvino tako, į kurį 
buvo bežengianti“.

Reikia pastebėti, kad tokia narsi, betgi 
nepaprastai santūri Lietuvos laikyse
na didelį įspūdį padarė ne tik tai Rusi
jai, bet ir visam pasauliui. Lietuvos 
vadų vedama politika, remiama narsių
jų Lietuvos žmonių, pasiekė tai, ko nie
kas kitąs iki šiol pasaulyje nebuvo 
pasiekęs - Baltijos kraštų išsivadavimą 
iš sovietinės imperijos - betgi be civilin
io karo! Tačiau, kaip teigia Valentinas 
Ardžiūnas, atėjo laikas prisiminti ir 
priminti milžiniškus okupacijos Lietu
vai padarytus nuostolius:

„Dabar jau mums nebereikia altruis
tiškai saugoti Rusijos... Subyrėjusios 
Sovietų Sąjungos niekas netrupino ir 
nepermalė, dideli jos gabalai liko nau
jojoje... Rusijos valstybėje. Rusija 
perėmė komunistų imperijos palikimą 
- tapo jos paveldėtoja...

Savo, ruožtu ir mes privalome san
tykius su ja atitinkamai reguliuoti - 
šaltai skaičiuodami, neromantizuoda- 
mi jos turtų ir už neteisybes nepykda
mi, bet stengdamiesi nuo jų apsiginti 
arba išreikalauti atlyginimo. Juo labi
au, kad su mumis elgiasi visai nepado
riai - brutaliai apgaudinėja (atsiskaity- 

mams nustato fiktyvų dolerio kursą, 
nemoka už prekes ir tuo pat metu skai
čiuoja mūsų skolas), o pačių pavergtą 
mūsų energetiką spaudžia visokiais ul
timatumais.

Mandagiai šnekėdami su ne tokia 
mandagia Rusija, tolydžio įkliūvame į 
bėdas. Dabar jau ne agitacijai, o konk
rečiam reikalui turime atsiminti, kad ji 
(kaip paveldėtoja) sustabdė Lietuvos 
ekonomikos, visuomenės ir kultūros 
raidą, nualino ūkį, o ką statė - statė ne 
mūsų (naudai). Mes privalome daug 
atkurti ir dar daugiau daryti iš naujo 
arba sukurti - viską, ko negalėjome 
daryti beveik 50 metų. Ir viskam reikia 
išteklių, kuriuos okupacija išsiurbė... 
Taigi, ... šiandien turime teisę ir pa
reigą atsiminti, kas mums priklauso už 
nuostolius.Toks atlyginimas tarptauti
nėje praktikoje vadinamas reparaci
jomis“.

V. Ardžiūnas toliau nagrinėja, kaip 
reikėtų siekti reparacijų, kokios daro
mos klaidos, pavyzdžiui: „...p. Butkevi
čius, neturėdamas jokių įgaliojimų „de
rinti“ su Gorbačiovu principines nu
ostatas dėl okupacijos žalos ar kokių 
nors turto likučių, padarė „biznį“ - apsi
tarė dėl bendrų karinių įmonių steigi
mo, ... pirkinių arba atlyginimų iš mūsų 
pusės.

SKOLOS UŽ DUJAS
Lietuvos užsienio reikalų ministerija 

savo atviruose biuleteniuose praneša, 
kad Lietuva skolinga Rusijai 48 mili
jonus JAV dolerių (72 milijonai Aus
tralijos dolerių) už dujas. Atrodo, kad 
populiariausias „planas“ - už dujas 
sumokėti paskolos iš Vakarų sąskai
tom Žinia, dujų tiekimas Lietuvai 
keistai užprogramuotas ir naudojamas 
neekonomiškai. Privatūs butai dau
giausiai išvis neturi dujų skaitiklių ir 
mokamas nustatytas mokestis, nežiū
rint į tai, kiek dujų sunaudoja buto 
gyventojai. Tuo tarpu Rusija skolų Li
etuvai už pateiktas prekes nemoka ir 
nesirengia mokėti.

CANBERROSSPAUDOJE 
APIE LIETUVĄ

Australų spaudoje Lietuvos vardas 

dabar retai beminimas ir mums liko tik 
prisiminimai, kai Lietuva buvo laiko
ma pagarboje ir aukštinama visų 
laikraščių pirmuose puslapiuose, kaip 
didvyrių kraštas, daugiausiai prisidėjęs 
prie komunistinės imperijos sugriuvi
mo.

AtriWo, kad dabar viešoji nuomonė 
pasikeitė. Štai vienas straipsnelis iš 
gegužės 27 dienos „The Cenberra 
Times“, kurio išverstą dalį čia pacitu
osime. Jame, sąryšyje su Anglijos kar
ališkosios šeimos bėdomis, išspausdin
tas Edward Lucas pasikalbėjimas su 
dr. Kaziu Bobeliu, kuris reiškiasi 
politiniame Lietuvos gyvenime. Auto
rius, Norman Abjorsen, ryšium su Aus
tralijoje vykstančiomis diskusijomis 
apie „anglę karalienę“ ir tariamą re
spublikos pranašumą, rašo taip:

„The Baltic Independent“ redaktorius 
Edward Lucas kalbėjosi su Kaziu Bo
beliu, turtingu chirurgu iš Floridos, 
kuris sugrįžęs į gimtąjį kraštą įsijungė 
į politinį, gyvenimą ir koneveikė lietu
vius, kurie išdrįso vesti kitos tautybės 
asmenis. Neseniai vykusioje preziden
to rinkimų kampanijoje, vienas iš tal
entingiausių emigrantų, diplomatas 
Stasys Lozoraitis, kandidatavo prieš 
buvusį Lietuvos komunistų partijos 
vadovą Algirdą Brazauską.

Lozoraitis pralošė daugiausiai todėl, 
kad jis ir jo italų kilmės žmona buvo 
laikomi "svetimšaliais". O kas vadova
vo jo priešams? Kitas "svetimšalis" 
Bobelis, kuris, nežiūrint į tai, kad jis 
anksčiau pirmininkživo aštriausiai an
tikomunistinei emigrantų organizaci
jai VLIKui, persimainė ir tapo vienu iš 
smarkiausių Brazausko sąjungininkų.

Aš neturiu priekaištų poniai Lozo
raitienei, aiškino Bobelis savo poka
lbyje su Lucas, išspausdintame „The 
Guardian“. Betgi Lietuva išliko šimt
mečiais tik todėl, kad ji išlaikė savo 
etninį vientisumą. Jei mes visi ves- 
tume kitatautes žmonas, kur mes da
bar būtume? Kaip žmonės jaustųsi An
glijoje, jei Anglijos karalienė nebūtų 
anglė Nukelta į 2 psk
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LIETUVOS SPAUDOJE
„NORĖČIAU, KAD BŪTŲ KUO

DAUGIAU GERANORIŠKUMO“
Ketvirtadienio vakarą po „Panora

mos“ per Lietuvos televiziją kalbėjo 
ministras pirmininkas Adolfas Šleževi
čius. Spausdiname sutrumpintą jo pa
sisakymo tekstą.

Vyriausybė per įtempto darbo mėnesį 
jau nemažai nuveikė: įvyko susitiki
mai su Rusijos, Latvijos, Estijos, Nor
vegijos premjerais, parengti susitiki
mai su Suomijos ir Lenkijos vyriaus
ybių vadovais. Buvo sprendžiama 
nemažai ir kitų šaliai aktualių klausi
mų. Tačiau ne noras pasidalyti, 
įspūdžiais apie atliktąVyriausybės dar
bą atvedė mane į studiją, o socialiniai, 
ekonominiai ir politiniai šalies reika
lai. Nuo jų priklausys kaip toliau gy
vensime, kokia bus visų žmonių socia
linė būklė.

Didžiausias Lietuvos skaudulys da
bar turbūt yra žemės ūkis. Per pas
taruosius tris metus vykdyta politi
zuota jo reforma, arba tiksliau žemės 
dalijimas, žemės ūkį atvedė į aklavi
etę. Aiškiau nesuvokiant, kaip refor
ma bus realizuojama ir baigta, dalyta 
po 2-3 ha žemė, žmonės ir turtas. Be 
žmonių supriešinimo, savininkams 
dabar trūksta ir žemės - apie 800 
tūkstančių hektarų. Dekolektyvizaci- 
jos nuostoliai tokie dideli, kad juos gali
ma palyginti su sovietų primestos 1949- 
1952 metų kolektyvizacijos nuostoliais.

Šiemet mėsos pagaminsime net tris 
kartus mažiau negu 1989 metais. 
Turbūt ne vienam lietuviui nerimą kėlė 
autotraukiniai, kurie važiavo per mūsų 
sieną su gyvuliais. Jų bandai atnaujin
ti dabar prireiks 2-3 metų.

Svarbiausias Vyriausybės uždavinys 
- spartinti agrarinės reformos tempus.

LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
Atkelta iš 1 psl.

- Betgi, - atšovė Lucas, - Princas 
Philip yra graikas.

- Vis tiek, princo šeima buvo angliš
ka.

IJiWMlM ftJUTICZIL DISCUSSION

Iš "Canberra Times", 27.05.93

- Ne, tiesą sakant, ji buvo vokiška.
- Na, tai palikim Anglijos žmonėms 

svarstyti, - atšovė Bobelis, pasipūtusiai 
nesiskaitydamas su tokiais gražiais 
tikslinimais“.

Straipsnelis iliustruotas šaržu, kuri

Todėl mes nepriimame opozicijos 
kaltinimų, kad ją stabdome. Dabar 
žemės nuosavybės dokumentus turi tik 
13 tūkstančių savininkų, arba 3 pro
centai visų pareiškusių norą ūkininkau
ti. Jeigu mes ir toliau eisime šia linkme, 
užtruksime daugiau kaip 40 metų. Nei 
Vyriausybė, nei Lietuvos žmonės tokio 
laiko limito neturi. Todėl Vyriausybė 
parengė principus, kaip šį procesą 
paspartinti, tai yra kad savininkas, 
atgavęs nuosavybės teisę į žemę, per 1- 
2 metus galėtų laisvai ja disponuoti: 
dirbti, parduoti, nuomoti ar perduoti 
kaip pajų kooperatyvui.

Nuoširdžiai reikia pasidžiaugti, kad 
kaimo žmogus neprarado nuovokos ir 
vykdo šventą savo pareigą. Nors 
Vyriausybės kreditai buvo nepakanka
mi, bet žemdirbiai jau baigia sėją. Sėja 
ir kiti darbai teikia optimizmo, kad dar 
ne viskas prarasta. Sunki ir pramonės 
būklė. Vyriausybė ieško būdų, kaip nor- 
malizuoti tradicinius ekonominius 
ryšius su Rusija, įveikti įsiskolinimus, 
taip pat kompensuoti nuostolius, kuri
uos patiriame dėl pramonei suteikto 6 
milijardų kredito.

Paminėtos problemos svarbios, bet 
aktualiausios - socialinės. Beje, social
inė įtampa kyla ne be pagrindo. Tačiau 
tokia situacija susiklostė ne per 
Vyriausybės darbo mėnesį, ji yra ank
stesnių netikusių reformų ir kitų sub
jektyvių priežasčių padarinys. Ūkio 
būklė dabar iš esmės atspindi mūsų 
socialinę galią. *'

Vidutinio atlyginimo (28 dol.) ir pen
sijos (7 dol.) tikrai nepakanka. Tačiau 
žmonėms mes turime aiškiai pasakyti, 
kad dabar valstybė neturi lėšų ir iš 

ame ponas, su ilga nosimi ir skarele 
užrištomis akimis, duria pirštu į orą'ir 
kažką postringauja. Po šaržu užrašas: 
„Lietuviška politinė diskusija“. r

„Lietuvos ryto“ žiniomis, JAV amba
sada patvirtino, kad dr. K. Bobelis 
tebėra JAV pilietis, tad pagal Lietuvos 
Konstituciją, jis neturi teisės būti ’Li
etuvos Seimo nariu. Bet ar tai tinka
mai įvertins pats ponas Bobelis ir kiti 
naujieji Lietuvos valdovai?

ESTIJA PIRKS GINKLUS 
IŠ IZRAELIO IR KINIJOS

Gegužės 25 d. (AP) praneša, kad Es
tija ketina pirkti ginklų iš Izraelio ir 
Kinijos. Estijajau gavo „Uzi“ automatų, 
šautuvų, mortyrų, prieštankinių gin
klų. Taip pat ketinama pirkti prieštan
kinių raketų. Iš viso Estija susitarė 
pirkti ginkluotę trims pėstininkų ba
talionams. Kiekviename batalione po 
2.100 kareivių. Estų teigimu, Estija 
yra pirmoji iš trijų Baltijos valstybių, 
kuri pradeda ginkluotis vakarietiškais 
ginklais.

Spaudai paruošė 
Dr. A. Kabaila 

Canberra, 1993.06.11 

esmės gyvenimo pagerinti negali. Mes 
visomis išgalėmis siekėme iki 40 pro
centų padidinti mokytojų, gydytojų, 
kultūros darbuotojų atlyginimus, taip 
pat pensijas. Tačiau kartu su Tarptau
tiniu valiutos fondu, kuris dvi savaites 
dirbo Lietuvoje, dar kartą išnagrinėję 
Ekonominio memorandumo reika
lavimus, tokios galimybės netekome. 
Tarptautinis valiutos fondas įsakmiai 
rekomendavo tokiu procentu biudžeti
ninkų pajamų nedidinti. Tad nuo 
gegužės 1 d. mokytojams atlyginimai 
bus padidinti 30 procentų, gydytojams 
- 20 %, kultūros darbuotojams - 25%, 
kitiems biudžetinių įstaigų darbuoto
jams- vidutiniškai 15%, studentų sti
pendijos -15%. Tai ne atsakas į streikus 
ar piketus, o Vyriausybės planuotas 
sprendimas. Beje, su Tarptautiniu val
iutos fondu tarėmės, kad, esant teigia
mam biudžeto balansui, atlyginimus 
galėsime indeksuoti. Jie nuo kainų 
augimo indekso neturėtų atsilikti.

Vyriausybė suvokia ir mato opozici
jos pastangas streikais, piketais desta
bilizuoti esamą padėtį. Nepaisant 
įvykusio dialogo su pensininkų ir 
būsimo susitikimo su pedagogų atsto
vais, politinės akcijos, matyt, bus ir 
toliau inspiruojamos.

Mes turime suprasti, kad, didinant 
socialinę įtampą, gyvenimo nepagerin
sime. Gerovės šaltinis tik vienas - geres
nis darbas.

Opozicija, deja, vartoja ir nelabai 
primtinus civilizuotam kraštui me
todus. Ypač kai kitose pasaulio 
valstybėse platinama klaidinga infor
macija. Ji Lietuvos prezidentą „sura
do“ Londone, mane - Norvegijoje. Susi

PREZIDENTAS A. BRAZAUSKAS 
pripažino padaręs klaidą, atšaukdamas S. Lozoraitį iš 

ambasadoriaus JAV pareigą, ir apkaltino dėl to
užsienio reikalų 

' ' 2'1
Užvakar Pręzįjęųtas A. Brazauskas, 

ir Prezidentūros darbuotojai susitiko 
su Demokratinės darbo partijos frakc
ijos Seime nariais. Susitikime kalbėta 
apie frakcijos ir Prezidento santykius. 
Tačiau buvo prisimintas ir ambasado
riaus JAV Stasio Lozoraičio atšauki
mas. ,

Ęaip pranešė radijo stotis „Laisvoji 
Europa“, Prezidentas Algirdas Braza
uskas pripažino padaręs klaidą, 
atšaukdamas Stasį Lozoraitį iš Lietu
vos ambasadoriaus JAV pareigų.

Kaip „Laisvosios Europos“ radijui 
pareiškė susitikime dalyvavęs Demo
kratinės darbo partijos frakcijos atsto
vas, Prezidentas pokalbio metu leidęs 
suprasti, kad sprendimą atšaukti Stasį 
Lozoraitį įtakojo užsienio reikalų min
istras Povilas Gylys.

Prezidento vyriausias patarėjas 
Raimundas Rajeckas, anot informuotų 
šaltinių, susitikimo su Demokratinės 
darbo partijos atstovais metu, atvirai 
kritikavo užsienio reikalų ministro 
Povilo Gylio veiklą. Kartu Raimundas 
Rajeckas dar kartą pripažino, jog apie 
Stasio Lozoraičio atšaukimą jis sužino
jęs iš žurnalistų.

Kai kurie Demokratinės darbo part
ijos atstovai pastebi, jog aktyvumas, 
atšaukiant Stasį Lozoraitį iš ambasa
doriaus pareigų, buvo pradėtas rodyti 
po bendros užsienio reikalų ministro 
Povilo Gylio ir Seimo užsienio reikalų 
komiteto pirmininko Kazio Bobelio 
kelionės į užsienį.

Informacijos apmąstymams suteikia 
toks faktas, jog Stasio Lozpra^io 
atšaukimas sutapo su Kazio *Bobelio 
sūnaus Jono paskyrimu užsienio 
reikalų ministro padėjėju. Tačiau Sei
mo užsienio reikalų komiteto pirminin
kas Kazys Bobelis net keletą kartų 
„Laisvosios Europos“ radijui yra 
paneigęs gandus apie galimą Jono Bo- 

tikime su Norvegijos parlamento Balt- 
: įjos grupės parlamentarais buvo pa
reikšta, kad mūsų Vyriausybė Lietu
vos lėšomis Rusijoje stato namus šios 
šalies kariškiams. Norvegų parlamen
tarai rėmėsi opozicijos lyderio V. Lands
bergio informacija. Aš kalbėjau su ponu 
V. Landsbergiu, jis minėjo, kad nau
dojosi laikraščių publikacijomis.

Tokie momentai mūsų šalies prestižo 
pasaulio akyse nekelia. Manau, jog vi
daus problemas turime spręsti normal
iu politiniu dialogu.

Nesuprantami ir kai kurių politinių 
partijų kaltinimai, kad LDDP, Vyri
ausybė stumia Lietuvą į Rusijos glėbį, 
kad vykdo kitokias valstybingumui 
priešiškas akcijas. Aš noriu patikinti 
Lietuvos žmones, kad Vyriausybė 
susitelkusi tik vienam tikslui - stabili
zuoti ūkio būklę ir pagerinti žmonių 
gyvenimą. Mes tvirtai pasisakome už 
ekonomikos reformos tęstinumą, 
spartesnį privatizavimą.

Tikimės, kad svarbus dialogas su 
Tarptautiniu valiutos fondu įvyks dar 
liepos mėnesį. Fondas pažadėjo skirti 
papildomų lėšų nacionalinei valiutai, o 
kitąmet - ekonomikai stabilizuoti. 
Kreditų skirs ir Pasaulio bankas, Euro
pos ekonominė bendrija.

Norėčiau pakviesti visus Lietuvos 
žmones šiuo sunkiu laikotarpiu susi
telkti. Būti vieningiems, kokie buvome 
Vingio parke, prie Trijų kryžių kalno, 
Baltijos kelyje. Norėčiau, kad būtų kuo 
daugiau geranoriškumo, kad baigtųsi 
priešų paieškos, kiti mums svetimi 
įpročiai.

Geriausios Jums sėkmės!
("Tiesa”, 1993.05.08JSTr.87)

ministrą P. Gylį

belio paskyrimą ambasadoriumi. d

Nuo Prezidento Algirdo Brazausko, 
pasirašyto dekreto apie Stasio Lozo
raičio atšaukimą praeina vis daugiaus 
laiko, tačiau jo įpėdinis ambasadoriaus 
pareigoms vis nesurandamąs, ir Vašing
tone toliau dirba atšauktasis ambasa
dorius Stasys Lozoraitis, tiesa, neaišku, 
kokiu statusu.

Priminsime, jogužsienioreikalų min
istras Povilas Gylys žadėjo, kad garbės 
konsulas Los Angele Vytautas Čeka
nauskas labai greitai bus paskirtas 
laikinuoju reikalų patikėtiniu JAV.

Povilas Gylys „Laisvosios Europos“ 
radijui yra pasakęs, jog jis buvo 
susitikęs su Vytautu Čekanausku Vil
niuje Prezidento inauguracijos metu 
vasario mėnesį, tačiau pats Vytautas 
Čekanauskas dienraščiui „Lietuvos ry
tas“ yra nurodęs, kad Lietuvoje lankėsi 
tik pernai lapkričio mėnesį.

Šis faktas leidžia tvirtinti, jog pats 
Povilas Gylys su ponu V. Čekanausku 
niekada nesusitiko, p norėdamas skirti 
laikinuoju reikalų patikėtiniu, rėmėsi 
tik Kazio Bobelio rekomendacija.

Anot informuotų šaltinių Lietuvos 
Vyriausybėje, užsienio reikalų minis
tro Povilo Gylio veikla nepasitenkin
imą reiškia ir Ministras Pirmininkas 
Adolfas Šleževičius.

Paprašytas įvertinti pokalbio su 
LDDP frakcijos nariais metu Preziden
to A. Brazausko pripažintą klaidą 
atšaukiant Stasį Lozoraitį, vienas, 
panorėjęs likti nežinomu, frakcijos at
stovas pasidžiaugė, jog Prezidentas dar 
kartą įrodė nebijąs pripažinti savo 
klaidų.

(„Lietuvos rytas“, 1993.06.12)

Nukelta į 3 psL
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*
Su žiaurumais iš abiejų kovojančių 

pusių, Bosnijos vakaruose tęsiasi kov
os tarp musulmonų ir kroatų. Kroatai 
pakartotinai užpuolė britų karių lydimą 
200 sunkvežimių maisto konvojų, ban
dantį per kroatų dominuojamą teritor
iją pasiekti musulmonų miestą Tuzlą. 
Ęroatai nužudė apie 10 musulmonų 
vairuotojų ir išplėšė vežamo maisto dalį.

Atsakydami į ugnį, vieno užpuolimo 
metu britų kariai nukovė 3 kroatų 
puolėjus.

*
Bosnijos rytuose serbai nuolat apšau

do musulmonų miestus, Jungtinių 
Tautų paskelbtus „Saugiomis sritimis“. 
Ypač smarkiai puolamas Goradze mi
estas, į kurį serbai atsisako praleisti 
Jungtinių Tautų stebėtojus.

*
Pradedant birželio 12 diena, amerik

iečių ir kitų Jungtinių Tautų valstybių 
karinės pajėgos iš oro ir jūros smarkiai 
apšaudė Mogadišu miesto dalį, kurioje 
įsitvirtinęs somaliečių generolas Mo
hamed Aideed, kaltinamas Pakistano 
karių žudymu birželio mėn. pradžioje.

Pakistano kariams keletą kartų ati
dengus ugnį į demonstrantus, bombar
davimo pasėkoje prieš Jungtinių Tautų 
personalą ir ypač prieš pakistaniečius, 
suruoštos demonstracijos pasibaigė 
kraujo praliejimu.

*
Naujai išrinktas Kambodijos parla

mentas patvirtino princą Narodom Si
hanouk valstybės galva su plačiomis 
teisėmis. Keletas Kambodijos provinc
ijų atsisako pripažinti rinkimų rezul
tatus ir sakosi esą atsiskyrę nuoKanb* 
bodijos.

LIETUVOS SPAUDOJE
POSTKOMUNISTINIŲ ŠALIŲ SUNKUMAI

Sakoma, kad 1989 - ieji buvo Rytų 
Europos revoliucijos metai. Ta Europos 
ar Rytų Europos revoliucija persimetė 
į Sovietų Sąjungą. Naujos valstybės - 
nuo Lietuvos iki Kazachstano - tapo 
nepriklausomomis ir buvo oficialiai 
pripažintos. Oficialiai .Sovietų Sąjun
ga nebegzistuoja. Sakysim, revoliucija 
prasidėjo 1989 metais, tačiau tikrai ji 
tais metais nesibaigė.

1989 metų įvykiai buvo pavadinti 
revoliucija dėl pradinio entuziazmo ir 

.vakariečių pritarimo tam, kas vyko. 
Bet ar tai iš tikrųjų revoliucija? Revo
liucinė situacija tikrai buvo: baisi 
ekonomikos padėtis, liaudies nepa
sitenkinimas, demonstracijos ir strei
kai. Bet komunistinių valdovų priver
stinis noras pasidalyti valdžią, ypač 
Vengrijoje ir Lenkijoje, tikrai buvo 
aiškus. Tai buvo ypatinga revoliucija: 
valdovai ją palaimino ir patys joje daly
vavo. Buvo susitarę, kaip pasidalyti 
valdžią, kaip bent iš dalies perduoti ją 
kitoms jėgoms.

Komunistai Rytų Europoje paruošė 
ir įvykdė aksominę revoliuciją; Ir visur 
jiems pavyko užimti svarbiausias po
zicijas.

Devintojo dešimtmečio pabaigoje 
nomenklatūros grupės pasiryžo atsi- 

. sakyti valdžios monopolio, iškeisti ją į 
ekonomines privilegijas - atsisakyti 
kolektyvinės valdžios, gauti individu
alių finansinių privilegijų.

Komunistiniai parlamentai išleido 
nomenklatūrai palankius įstatymus. 
Komunistinio aparato žmonės turėjo

*
Prieš Azerbaidžano vyriausybę su

kilo dalis, pulk. Guseinovo vadovauja
mos, kariuomenės. Neperseniausiai 
pulk. Guseinovas, po skaudžių 
pralaimėjimų armėnams, buvo atleis
tas iš Kalnų Karabacho fronto vado 
pareigų. Dabar sukilėliai, užėmę porą 
svarbių miestų, reikalauja Azerbaidža
no vyriausybėsir parlamento atsistaty
dinimo.

Kebas dienas užtrukę pasitarimai 
tarp Australijos ministro pirmininko 
Paul Keating ir valstijų premjerų dėl 
bendros politikos, ryšium su aborigenų 
teise į Australuos teritorijas Mabo by
los sprendimo išdavoje, pasibaigė, 
nepriėjus prie bendros nuomonės.

*
Už nuopelnus Australijos kasyklų 

pramonei ir prekybai, estas Sir^Ąrvi 
Parbo karalienės gimtadienio proga 
buvo apdovanotas aukščiausiu Austral- 
įjos žymeniu - paskirtas Australijos 
ordino kompanijonu. Sir Arvi Parbo 
yadovauja didžiulei Western Mining 
korporacijai. .

Vietoje atsistatydinusio Brian Mul
roney, Kanados parlamente turinti dau
gumą konservatorių partija išrinko 46 
metų amžiaus gynybos ministrę Kim 
Campbell ministre pirmininke. Tai pir
moji moteris Kanados ministro pirmi
ninko poste. *

Šiaurės Korėja išbandė naują raketą, 
kurios pajėgumas įgalins ją pasiekti 
taikinius Japonijoje. Raketa gali turėti 
branduolinį užtaisą.

*
• Birželio 9 d. Japonijos sosto įpėdinis 
princas Naruhito vedė neimpera- 
toriškos kilmės diplomatinėje tarnybo
je dirbusią Masako Owada. Naujoji 
princesė aukštuosius mokslus baigė 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. 
Vedybų proga Japonijoje paskelbta plati 
amnestija įvairiems nusikaltėliams.

naudingą informaciją, kaip gauti 
kreditų ir licencijų. Komunistų ir jiems 
priešingų jėgų atstovų starto sąlygos 
nebuvo lygiavertės. O sandėriai buvo 
sudaromi ne su visais. Kaip sakė buvęs 
Lenkijos ministras pirmininkas, rinka 
nematoma ranka darkė visas žaidimo 
taisykles. Kai kuriose Rytų Europos 
šalyse komunistinis aparatas išsilaikė 
gana ilgai, o kai kur ir dabar kontro- 
liuoja finansus, užsienio prekybą, polic- 
iją ir armiją. Atsirado daug naujų 
privačių bendrovių ir vidutinių verslo 
įmonių, bet anksčiau dominavusi val
stybinė nuosavybė nepajudinta (nuosa
vybės forma nepakitusi). Sunkiąją pra
monę tebekontroliuoja valstybė.

Paskutiniais komunistų valdymo 
metais ekonomikos padėtis buvo daug 
blogesnė, negu pranašavo didžiausi 
pesimistai. Nacionalinių pajamų vien
am Rytų Europos gyventojui tenka nuo 
5 iki 10 kartų mažiau, negu Vakarų 
Europos. Geriausiu atveju šios šalys 
tik kuriame nors sekančio šimtmečio 
dešimtmetyje pasieks Vakarų Europos 
lygį. Didžiosios įmonės ir bendrovės 
privatizuojamos lėtai. Privatizuojant 
mažesnes įmones mįįvilegijuotieji 
komunistų sluoksniai pasinaudojo 
tarnybine įiadėtįpi ir įgijo dar daugiau 
teisių ir lengvatų.

Keičiasi socialinės struktūros. Komu
nistinė nomenklatūra, anksčiau nepa
slanki biurokratų organizacija, tapo 
lankstesnė ir vis labiau įsismelkia į ka
pitalistinę ekonomiką. Bet nomenklatūra 
daugiausiai susijusi su mafioziniu kap-

DARIAUS IR GIRĖNO SUKAK
TIES MINĖJIMAS

Šiais metais sukanka 60 metų nuo 
Lietuvą išgarsinusių drąsių Amerikos 
lietuvių skrydžio per Atlantą ir trag
iškos jų mirties prie Lietuvos sienos. 
Lietuvos vyriausybė šiuos metus 
paskelbė Dariaus ir Girėno metais. 
Visoje Lietuvoje ruošiami iškilmingi 
minėjimai su atitinkamomis program

omis. Pagrindiniam minėjimo komitetui 
vadovauja kultūros ir švietimo minis
tras Dainius Trinkūnas.

Tokius pačius metus Pasaulio lietu
vių bendruomenės valdyba skelbia ir 
išeivijoje. Kraštų Lietuvių bend
ruomenes prašome ruošti Dariaus ir 
Girėno skrydžio minėjimus, geriausiai 
liepos mėnesį, kai skrydis buvo atlik
tas, programas derinant su kultūros ir 
švietimo ministro vadovauj amo komite
to nuostatomis. Juk ir išeivijai būtina 
šį ypatingą įvykį prisiminti, nes abu 
lakūnai buvo išeiviai - Amerikos lietu
viai. Lietuva labai pageidautų, kad 
atsirastų amerikietis - lietuvis lakūnas, 
pasiryžęs tą skrydį pakartoti. Mūsų 
uždavinys būtų tokį drąsuolį suieškoti.

LIETUVOS KANČIOS 
ISTORIJA

Gruodžio 17 d. bendraraščiu Nr. 5 
išsamiai paaiškinome Jums apie Pa
saulio lietuvių bendruomenės užmojį 
per ketverius kadencijos metus paruošti 
ir išleisti Lietuvos kančios istoriją. Žinią 
papildydami, dabar jau galime praneš
ti ir apie pirminį planą bei numatomą 
sąmatą. Nuodugnesniam susipaži
nimui pirminį planą siunčiame kartu 
su šiuo bendraraščiu ir lauksime atsil
iepimų. Taip pat primename, kad viso 
darbo sąmata gali siekti net iki 26€HM)O- ir Pąsaulio lietuvių 'bendruomenės'
amerikietiškų dolerių. Aišku, kad reikės 
ir Jūsų paramos. Pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdyba numato birželį
skelbti Lietuvos kančios mėnesiu, - tą 
mėnesį, 1940 metais, Lietuva buvo So
vietų Sąjungos okupuota, o po metų, tą 
patį mėnesį, įvyko pirmieji trėmimai, - 
ir tam didžiam darbui pradėti telkti 
lėšas, Lėšų telkimui vadovauti sutiko 
lietuvių visuomenei žinomas veikėjas, 
Lietuvių fondo steigėj as, buvęs JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkas dr. An
tanas Razma.

Lietuvos kančios istorijos darbas jau 
pradėtas. Lietuvoje paruoštas pirma
sis tomas dabar jau atiduotas spaus
dinti. Jame bus sudėti Maskvos archy
vuose surasti dokumentai apie trėmimų 
planavimą, tremiamųjų kategorijų nus
tatymą, vykdymo tarnybų sudarymą, 
transporto parūpinimą, gyvenviečių 
tremtiniams parinkimą. Jeigu neat
siras kokių nors nenumatytų kliūčių, 
pirmasis tomas turėtų išeiti birželio 
mėn. pradžioje.

italizmu, naudojasi įstatymų sprago
mis ir įžūliai pažeidinėja įstatymus. 
Šešėlinė ekonomika, suvešėjusi valdant 
komunistams, dabar dar labiau su
klestėjo ir tapo tarptautine.

Žmonės, priklausantys nuo valstybės 
biudžeto, visai nuskurdo, dažnai 
streikuoja prieš valstybę, kaip prieš 
darbdavę. Didelės visuomenės grupės 
nusiteikusios prieš laisvą ekonomiką ir 
rinką. Valstiečiai reikalauja, kad val
stybė įvestų nepakeliamus muitus kitų 
šalių žemės ūkio prekėms. Darbininkai 
ir šachtininkai nenori pripažinti tų 
įmonių, kuriose jie dirba, grynai ekono
minių išlikimo kriterijų. Daugėja be
darbių. Postkomunistinių šabų teisinė 
sistema paveldėta iš komunistinių 
laikų. Jai pakeisti neužtenka gerų norų

PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖS
PRANEŠIMAI

VIII PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS

Jis prasidės Lietuvoje. Naujovė yra 
ta, kad prasidės tuoj po Dainų šventės, 
1994 m. liepos 12 dieną. Programa Li
etuvoje bus laisva: keliavimas po Li
etuvą, stovyklavimas, vakaronės, 
pobūviai, bendravimas, pasilinksmini
mai. Jis tęsis iki liepos 31 dienos. Paskui 
iš Klaipėdos uosto jaunimas plauks į 
Rygą, Taliną, Stokholmą. Laive vyks 
paskaitos, svarstybos, pasitarimai, o 
taip patir pasilinksminimai. Iš Stokhol
mo visas kongresas skris į Londoną. Po 
pradinių iškilmių, kraštų atstovai liks 
Studijų dienose, o dalyviai ir svečiai 
galės pakeliauti po Didžiąją Britaniją. 
Kongresą ruošia Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjunga.

Jau 25 metai, kaip tokie jaunimo kon
gresai sudaro progą už Lietuvos ribų 
gyvenančiam lietuvių kilmės jaunimui 
susitikti, susipažinti, susidraugauti, 
dalyvauti įdomiose programose. Taip 
pat tenka pabrėžti, kad visos programų 
dalys vyksta lietuvių kalba. „Nors ir 
daug gimtinių, mūsų Tėvynė viena“ - 
skelbia šio kongreso rengėjai. Kongre
sas prasidės Lietuvoje, norint į jį įjung
ti kiek galima daugiau ir Lietuvos jau
nimo. Norintieji daugiau sužinoti apie 
šį kongresą gali kreiptis: PLJK Info, 
P.O. Box 2812, Springfield, Virginia, 
22152-0812.

PLB ŠEIMA GAUSĖJA
Pastaruoju laiku įsisteigė Gudijos ir 

Karaliaučiaus kraštų Lietuvių bendruo
menės.

Pelesoje vasario 20 dieną buvo įsteig
ta Gudijos lietuvių bendruomenė ir jos 
pirmininku išrinktas jaunas mokyto
jas Jonas Maciulevičius. Steigiamą] ame 
susirinkime dalyvavo apie 200 žmonių 

pirmininkas Bronius Nainys.
Kovo 28 dieną Tilžėje įvyko Kara

liaučiaus lietuvių bendruomenės stei-
giamasis susirinkimas. Jame PLB val
dybai atstovavo jos atstovas Lietuvoje 
dr. Petras Lukoševičius. Pirmininku 
išrinktas Algimantas Savickas.

Apgailestaujame, kad neturime kol 
kas tikslių šių kraštų bendruomenių 
valdybų adresų ir negalime jų pranešti. 
Tai padarysime artimiausioje „Pasaulio 
lietuvio“ laidoje, kai šiuos adresus 
gausime.

Dabar Pasaulio lietuvių bendruo
menės šeimą sudaro: Argentinos, Aus
tralijos, Belgijos, Braziluos, Didžiosios 
Britanijos, Estijos, Italįjos, JAV, Kana
dos, Kolumbijos, Latvijos, Lenkijos, 
Olandijos, Prancūzijos, Švedijos, Švei
carijos, Ukrainos, Urugvajaus, Moldov
os, Sibiro, Venecuelos, Vengrijos, Voki
etijos, Gudijos, Karaliaučiaus srities 
lietuvių bendruomenės ir netrukus įsis
teigs Rusijos bei Uzbekijos lietuvių 
bendruomenės.

ir vieno teisinio akto. Pokyčiams reikia 
laiko. Dėl to populiarus teiginys „tei
sinė valstybė“ įgijo visai priešingą 
reikšmę. Teisėtumas laikomas reika
lavimu vykdyti absurdiškiausius komu
nistinius įstatymus. Daugtokių absurd
iškų įstatymų tebegalioja.

Nė vienas komunistas nebuvo nu
baustas už stalinistinius nusikaltimus. 
Dabar tiems nusikaltimams gali būti 
taikoma senatis. Šiomis sąlygomis 
teisėtumas, t.y. reikalavimas laikytis 
teisinės valstybės įstatymų, nėra revo
liucinis.

Kaip ir įstatymai, teisininkų visuma 
paveldėta iš komunizmo. Nedaug pa
kito teismų ir prokuratūrų sudėtis.

"L. aidas”, Nr.91 (Bus daugiau)

"Mūsų Pastogė" Nr.25 1993.06.21 psl.3
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pritinkančius eilėraščius. Šį kartą jis į- Viktoro Baltučio feljetonai visuomet 
t * • ™ • * '' T, laukiami ir labai vykę. Šį kartą humo

ras ašarų neištraukė, gal todėl ir pro
gramoje „Smulkmenos“ pažymėtos, kad

Birželio 12 - ąją, šeštadienį, dvyliktą 
valandą, Sydnėjaus miesto centre' 
susirinkęs baltijiečių būrys su susikau
pimu prisiminė trėmimų aukas bei 
žuvusius už laisvę tautiečius. Po trim
ito garsų, invokacijos ir maldos, estų, 
latvių ir lietuvių atsargos karių atsto
vai, lydimi tautiniais rūbais pasipuošu
sių moterų, padėjo vainikus prie Mar
tin Place paminklo žuvusiems kariams. 
Iškilmėse dalyvavo apie trisdešimt li
etuvių bendruomenės narių.

Birželio 13 - ąją, sekmadienį, Latvių 
namuose, Strathfielde, įvyko NSW 
Jungtinio baltų komiteto suruoštas 
trėmimo aukų minėjimas - koncertas. Į 
minėjimą, be salę užpildžiusių balti
jiečių, apsilankė australų vyriausybės 
ir opozicijos atstovai parlamentarai, 
keletas konsulų, įvairių etninių bend- 
ruomeniųEtninės tarybos, RSL bei SBS 
atstovai, keletas įžymių australų

KUNIGAS RIČARDAS MIKUTAVIČIUS 
PAS GOLD COAST LIETUVIUS

Nepaisant, kad Brisbanei buvo te
skirta tik kelios dienos, kunigas 
Ričardas Mikutavičius surado laiko 
aplankyti ir mus, Gold Coast lietuvius. 
Tai įvyko birželio 7 dieną.

Svečią pas mus atvežė Katrina Mil- 
vydienė, kuri, nors ir gimusi bei augusi 
Australijoje, tačiau laisvai kalba lietu
viškai. Tai mūsų svečiui paliko, gilų 
įspūdį.

Kunigas R. Mikutavičius pas Gold Coast lietuvius. 
Nuotrauka J. Songailienės

Pirmasis kunigo R. Mikutavičiaus 
apsistojimas buvo pas p. Stankūnienę 
ir putelius , kurie gyvena De La Salle 
Retirement Village, Southport.

Gražus pastatas, gražios apylinkės, 
tvarka, ir visi patogumai svečią nuste
bino, atsisveikindamas jis pasakė: „Gal 
ir pas mus už kokių šimto metų bus taip 
prižiūrimi tėveliai!“

Sekantis susitikimas su kunigu įvyko 
Gold Coast moterų suruoštoje popietėje 
pas Giną ir Algį Genius, kur G. Bakai-

BUVO SKANU!
Neįtikėtina, bet tai gryna tiesa, kad 

mes tą didžiulį katilą jau 33 metus 
maišėme ir iš jo visi kartu ragavome 
išvirtą šiupinį. Taip, taip, jau tris
dešimt trečią kartą Lietuvių katalikių 
moterų draugija Adelaidėje birželio 5 
dieną Lietuvių katalikų centre suruošė 
šiupinį. Nors buvo gana šaltas ir 
drėgnas šeštadienio vakaras, centro 
salė pilnesnė, nei kituose renginiuose. 
Visi juk mėgsta pasijuokti ir laiką gerai 
praleisti. Ir neapsivylė - vos tik scenai 
prasiskleidus, akmens amžiaus moter
is (Anita Baltutytė - Patupiehė) 
didžiuliame katile maišo ir ragauja 
šiupinį, prižiūriją  jos vyras (N.Skidzev- 
ičius). Juos išgąsdina ir giliai sujaudi
na atvykęs jų sūnus (S. Kubilius), kuris,
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akademikų.
Minėjimą atidarė Baltų komiteto vi

cepirmininkas A. Giniūnas, nušviesda
mas minėjimo reikšmę ir pristatyda
mas pagrindinę kalbėtoją, estę Tiiu 
Kroli - Simmul.

Koncertinėje minėjimo dalyje, be 
latvės violončelistės, estės solistės ir 
mišraus latvių choro, dalyvavo ir lietu
vių choras „Daina“, vadovaujamas 
Birutės Aleknaitės. Choras gražiai at
liko J. Naujalio giesmę „Lietuva Bran
gi“, V. Šimkaus „Prisiminimus“ ir K. 
Vasiliausko dainą „Trys spalvos“. Dr. 
Ramutis Zakarevičius pianinu pa
skambino J. S. Bacho „Busone“, M. K. 
Čiurlionio „Fugą“ ir „Ruduo“.

Koncertas baigėsi gyvuoju paveikslu, 
sugiedant estų, latvių ir lietuvių him
nus.

V. P.

tienė pasveikino kunigą visų vardu ir 
įteikė paruoštas dovanas. Svečias savo 
kalboje papasakojo apie Kaune vykstan
tį meno ir kultūrinį gyvenimą, kvietė 
visus kuo gausiau lankytis Lietuvoje ir 
neužmiršti savo tėvynės...

Malonu buvo išgirsti puikų kunigo 
balsą, kada, pritariant dainininkėms, 
susirinkusieji padainavo keletą dainų.

Pavakaryje vyrai pakvietė svečią 

aplankyti mūsų garsųjį Jupiter Casi
no, vėliau apžiūrėjo Auksinį pajūrį. 
Svečias žavėjosi pajūrio švara, didelė
mis vandenyno bangomis ir nuostabiai 
tyru oru.

Diena, tiesą pasakius, buvo per 
trumpa, kad viską aprodyti, papasako
ti, nes jau 5 valandą p. Katrina turėjo 
skubėti atgal į Brisbanę.

Ačiū, mielas kunige, už Jūsų drau
gystę- T t* T. , • •Vincas Bakaitis

atmetęs visas to amžiaus tradicijas ir 
madas, apsirengęs šių laikų gražia ei
lute ir apsikirpęs, tampa savo tėvams 
gilia problema. Kaip matome, jau ak
mens amžiuje tėvus kankino ta pati 
problema, kaip ir šiais laikais.

Scenai nušvitus, įeina moterų kvar
tetas „Nemuno dukros“ - B. Budrienė, 
A. Kaminskienė, J. Nekrošienė ir va
dovė S. Pusdešrienė. Akompanuojant 
A. Laurinaičiui, moterys padainavo tris 
dainas - liaudies dainą „Aušt dienelė“, 
M. Vaitkevičiaus „Pienę“ ir S. Gorbul- 
skio dainą „Nemuno kloniai“. Jos ne tik 
puikiai padainavo, bet ir ypatingai 
gražiai atrodė tose rausvose sukniose.

Garsusis mūsų deklamatorius S. Ku
bilius visada deklamuoja tai progai

pasirinko J. Aisčio „Fuga in As Moli“, 
na ir A. Gustaičio eiles. Deklamavo 
Sietynas tikrai meistriškai, turbūt jis 
ir pats gerai nežino, kaip labai pratur- tai“ne feljetonas“, 
tina mūsų gyvenimą. —1 —

Programoje parašyta tik: „Kryžiažo
dis“- atlieka A. Patupienė, D. Guščiuv
ienė ir V. Vencius. Smalsumas - 
aukščiausiame laipsnyje, kvepia ko
medija. Puikus sceninis vaizdelis! Įdo
miai parašytas, šauniai suvaidintas: 
tėvai, padėdami dukrai išspręsti 
užduotą lietuvišką kryžiažodį, patys 
tarp savęs susiginčijo... angliškai!? 
Duktė - Anita Patupienė, sceną pamilusi 
nuo jaunų dienų, savo vaidmenį atliko 
taip profesionaliai, jog sunku buvo 
patikėti, kad ji ne ta maža mergaitė. 
Taip pat sveikintini ir nauji sceniniai 
veidai - Danutė Guščiuvienė ir Vytas 
Vendus, sukūrę charakteringus ir įdo
mius tėvų vaidmenis. Komiškus vaid
menis atlikti nėra taip lengva, kaip kad 
iš šalies atrodo - būtina turėti tam tikrą 
„gyslelę“.

Per pertrauką paragavę šilto vyno, o 
kaip kas ir kavos su spurgomis, sku
bame vėl į savo vietas toliau linksmintis. 
Programoje - ištrauka iš V. Krėvės 
„Šarūno“. Tai vaizdelis prie laužo, kur 
visa programoje dalyvaujanti vyrija 
visai nevyriškai baugino vienas kitą 
(bent jau mums taip atrodė), o kadangi 
skaitė kilometrinius V. Krėvės sakin
ius, tai ir akių nuo popieriaus beveik 
nepakėlė. Atsidusom, kai pasibaigė.

LIETUVIŲ SODYBOS KRONIKA
* Lietuuiz/ Sodyba Engadinėje vėl 

pradeda pasipildyti naujais gyven
tojais - į buvusius penkis tuščius 
butus kraustosi vyresnio amžiaus 
tautiečiai, gyvenęSydnėjuje, Viktor
ijos valstijoje, Queenslande. Sody- 
biečiai visų jų labai laukia - kuo 
daugiau, tuo linksmiau kartu gy
venti!

* Gegužės 15 dieną lietuvių Sody
bos svetainėje buvo suruošti bendri 
pietūs, kurių metu atšvęsta net ke
liaguba sukaktis. Sodybietė Valė 
Stanevičienė Sodyboje pragyveno 
jau dešimtį metų! Sukako 45 - eri 
metai, kaip Australijoje gyvena V. 
Stanevičienė ir Vladas Žekonis - abu 
jie i Sydnėjų atvyko 1948 metų 
gegužės 14 dieną laivu „General 
Sturgis“, o Vladas Račkauskas su
laukė 79 - siosgimimo dienos! Jubi
liatams visi sudainavo „Ilgiausių 
metų!“, už jų sveikatą pakėlėme šam
pano taures. Nebuvo iškęsta nepa
dainavus ir skambių lietuviškų

KERAMIKOS IR MEDŽIO DROŽINIŲ PARODA
Gegužės mėn. 22 - 23 dienomis ad- 

eląidiškiai netikėtai tapo apdovanoti 
retenybe - keramikos ir medžio drožinių 
paroda, rodyta Lietuvių namuose.

Apsilankiusieji buvo maloniai nuste
binti ne tiktai gražiu ir skoningų paro
dos eksponatų išdėstymu, bet ir jų 
įvairumu.

Parodą atidarė ALB Kultūros tary
bos pirmininkė Janina Vabolienė, šiltais 
žodžiais pristačiusi abu parodos 
„kaltininkus“ - Viliją Petruškevičiūtę - 
Dundienę ir Nikodemą Skidzevičių.

J. Vabolienės žodžiais,.Vilija.pųųdi- 
enė savo karjerą pradėjo tada, kai jos 
vaikai išėjo į vaikų.darželį. Mokėsi ir 
kūrė, per eilę metų palaipsniui vis 
tobulėdama savo technikoje, atrasda
ma naujas formas, naujas idėjas toje 
meno šakoje, kurią ji pasirinko. Ank
styvesnieji jos darbai dvelkė stipria 
tradicija viską apvilkti tautiniais mo

Tačiau visai vykę buvo V. Janulio 
?paruošti „Šiupinio skersvėjai“. Tai lyg 
žvilgsnis į užkulisį, ruošiant tą šiupinį.

Po to scenos vaizdeliai „Išeivis 
gimtinėje, tautiečiai Vilniuje“ ir „Ciga
ro nuorūkos“ (N. Skidzevičius, V. 
Ratkevičius, D. Guščiuvienė, V.. Ven
cius, A. Patupienė) jau gerokai pakratė 
visų plaučius. Sveika pasijuokti iš savo 
ydų ir iš savų įvairiausių nuotykių, 
besilankant gimtinėje.

Programą užbaigė „Nemuno dukros“, 
sudainuodamos keturias puikias dain
as: „Motinėle, pažvelk“, A. Bražinsko 
dainą „Kai ateis pavasaris“, A. Jege- 
Ifivičiaus „Baltas lino gyvenimas“ ir J. 
Švedo harmonizuotą lietuvių liaudies 
dainą „Kaip gražus rūtelių darželis“. 
Daininkėms akompanavo gabusis A. 
Laurinaitis.

Katalikių moterų draugijos pirminin
kė S. Vasiliauskienė tarė šiltą padėkos 
žodį ir visus programos dalyvius ap
dovanojo didžiule pintine visokiausių 
gėrybių, pakvietė visus vaišėms.

Didžiausia, vis dėlto, padėka prik
lauso Vytautui Opulskiui, kuris jau 
daugelį metų kantriai neša režisieriaus 
naštą. Ir tai ne vienintelė, tai tik viena 
iš šimto kitų, jam kraunamų naštų. 
Bet tai netemdo jo akių - didelis jam

g Varnienė

dainų, o vedė jas puikus V. Rač
kausko balsas.

* Gegužės 31 dieną Sydnėjaus 
lietuvių Sodyboje Engadinėje gegu
žinės pamaldos baigėsi dalyvavu
sių paruošta arbatėle.

* Birželio 15 dieną Sodyboje apsi
lankė labai lauktas svečias iš Lietu
vos, Kauno Įgulos bažnyčios klebo
nas, kun. R. Mikutavičius. Kunigas 
Sydnėjaus lietuviams pravedė Re
kolekcijas.

Lydimas kun. P. Martūzo, kun. 
Ričardas Mikutavičius užsuko į So
dybą, grįžtant iš Canberros. Per tas 
tris Sodyboje praleistas valandas 
kunigas susipažino su Sodyba ir jos 
gyventojais, kartu pasimeldė , 
pasikalbėjo. Su ašaromis akyse net 
ir padainuota buvo kartu.

Paviešėjus, išlydėjome kunigą at
gal į Sydnėjų, kur jau sekančią di
eną jis išskris pas Pertho lietuvius.

’ B. Ž.

tyvais. Tai taip vadinami „top of the 
table“ darbai - vazos, lėkštės, įvairūs 
kiti indai, nuspalvinti rudais, oranži
niais motyvais. Vėlyvesnieji darbai 
daugramesni, linijos švelnesnės, ryškus 
kažkoks savotiškas derinys - vien tik 
pilka glazūra dengti stilizuoti raštai. 
Vienas iš tokių keramikos dirbinių, 
„Šokėjai“, 1988 metais Vilijai Dundi- 
enei laimėjo 1000 dolerių Lietuvių dienų 
Meno parodoje.

Nenuostabu, kad ir šį kartą ji ad- 
elaidiškių nenuvylė: jos sukurtos vazos 
įgavo beveik klasikines linijas, jos lygiai 
nudailintos, išdidžios, raštai išėję iš 
tautinio motyvo, pačios dailininkės su
kurti. Jos lyg aristokratės dominavo 
tarp parodos darbų.

Vilijos Dundienės populiarumas prik
lauso nuo jos pačios pastabumo ir pa-

Nukelta į ]psl.7

4



^SPORTAS
TURIME DAUG GRAŽAUS, SVEIKO 

IR STIPRAUS JAUNIMO...
POKALBIS SU ALFAS VALDYBOS

Turime daug, gražaus, sveiko ir sti- 
prausjaunimo, - sako Australijos lietu
vių fizinio lavinimo sąjungos valdybos 
pirmininkas Antanas Laukaitis.

- Gerbiamas pirmininke, visoje 
Australijoje garsėja veiklūs lietu
vių sporto klubai, Melbotfmo „Var
pas“ ir Sidnėjaus „Kovas“. O ką 
apskritai būtų galima pasakyti 
apie jūsų lietuvišką sportini gy
venimą?

- Palyginti su kitomis lietuvių organ
izacijomis mes, sportininkai, gan ne
blogai gyvename, dažnai visi kartu 
susirenkame, rungtyniaujame, augi
name sau pamainą. Kas ketveri metai 
suvažiuojame visi į Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes, dar ir dabar neišblėso 
mūsų įspūdžiai iš paskutiniojo susi
tikimo Lietuvoje, visi jau galvojame 
apie penktąsias Žaidynes, kurios 1995 
metais vėl vyks mūsų gimtinėje. Per
nai labai pakiliai, su dideliu entuziaz
mu dalyvavome savo 42 - oje sporto 
šventėje - tiek metų mes jau gyvuo
jame, judame, krutame, sporto aikštelė
se puoselėjame lietuvybę. Šiuo metu

Kalbėjosi 
žurnalistė M. Marcinkevičiūtė

turime įregistruotus devynis sporto 
klubus, vieni yra didesni - Sidnėjuje, 
Melbourne, Adelaidėje, jie turi iki 100 
ir daugiau narių, kiti - mažesni. Per 
tuos 42 metus nemažai mūsų lietu
viškų organizacijų išmirė, su gailesčiu 
tenka pasakyti, kad netekome stiprios 
„Šviesos“ organizacijos, kuri vienijo 
mūsų akademinį jaunimą ir gan ne
blogai reiškėsi. Tačiau mūsų, sport
ininkų, gretos atvirkščiai - nemažėja, 
bet didėja ir tuo mes pagrįstai 
didžiuojamės. Per šiemetinę mūsų spor
to šventę aikštelėse žaidė 300 sport
ininkų, kai Australijoje apskritai gyve
na 10.000 lietuvių - tai rodo, kad mes 
dar ilgai gyvuosime, juolab, kad savo 
mamytes ir tėvelius deramai pakeisti 
pasirengęs mūsų atžalynas. Gyvuojame 
savo rėmėjų lėšomis, ką patys pasi
darome, tą ir turime, negauname joki
os vyriausybės paramos, tačiau badu 
nemirštame, esame gražiai apsirengę, 
kiekvienas sporto klubas turi savo spor
tinę aprangą. Nesame taip išlepinti, 
kaip mūsų kraštiečiai Lietuvoje - patys 
sportininkai tą aprangą nusipirkę, 
moka nario mokestį, jeigu reikia, visi 
kimba į darbą. Labai aktyvios mūsų 
mišrios šeimos, jos yra lygiateisės mūsų 
sportinės šeimos narės ir daugeliu 
atvejų dirba geriau už tuos, kurie pabu-

PIRMININKU A. LAUKAIČIU

ALFAS valdybos pirmininkas 
Antanas Laukaitis.

vo mūsų sporto klubuose, bet išėjo ir... 
daugiau jų nematome. Prapuolė, kaip į 
vandenį, šauksi neprisišauksi iš jų pa
galbos. Sportas padėjo sukurti daug 
lietuviškų šeimų, dabar aikštelėse 
matome jau jų vaikus ir net anūkus.

- Mes, gyvenantys Lietuvoje, la
bai stebimės, kad ne tik žaidžiate 
tinklinį, krepšinį, stalo tenisą, 
golfą, bet ir leidžiatės nuo kalnų, 
važinėjate slidėmis...

- Taip, tarp mūsų lietuviškų sporto 
klubų yra ir Melbourne „Neringa“, vi
enijanti žiemos sporto entuziastus. Jų 
yra visoje Australijoje, grupė kalnų slid
ininkų net Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėse dalyvavo, važiavo į Kaukazą 
ir ten rungtyniavo dėl medalių. Jie turi 
kalnuose pasistatę savo bazę ir ten ren
kasi sportuoti. Dažniausiai suvažiuoja 
Melboumo, Sidnėjaus ir Kanberos žie
mos sporto entuziastai, daugiausiai stu
dentai, tie trys klubai rengia ir savo 
žaidynes Kosciuškos kalnuose.

- Spaudoje skaitome, kad pagyvė
jo Geelongo „Vyčio“, Kanberos 
„Vilko“ sportinis gyvenimas. Kas 
juos taip išjudino?

- Negali sakyti, kad išjudino. Pri
siminkim pokarinę Lietuvą. Geriausi 
sportininkai išbėgiojo, pasitraukė į 
Vakarus ir kas liko iš sportinio gyven
imo? Apmirė. Reikėjo palaukti nemažai 
metelių, kol pavyko vėl atsigauti, atsi
tiesti visu ūgiu. Lygiai tas pats ir dabar 
pas mus Australijoje. Geelongas savo 
laiku turėjo puikių krepšininkų, bet. 
pamainos, kurią mes įpratę vadinti 
prieaugliu, nesiaugino. Vyresnieji- 
žaidėjai paliko krepšinio aikštelę, o štai 
juos deramai pakeisti - nebuvo kam. 
Dabar Geelonge atžalynas jau sužalia
vo, po kelerių metų juo galėsime ir 
pasigrožėti. Ankstesniėji mūsų klubų 
pirmininkai sau pamainos irgi neaugi
no, nei vadovų, nei trenerių, todėl vėliau 
komandoms ypač sunku buvo gyvuoti. 
Tiems klubams priešingybė - Sidnėjaus 
„Kovas“, kuris jau dešimties metų 
vaikus traukia į sportinį gyvenimą, jie 
vėliau suauga su kiltibu ir lieka jam 
ištifcrMil Palikę krepšinio ar tinklinio 
aikšteles, tie sportininkai tampa trene
riais, ugdo jaunąją pamainą, dirba or
ganizacinį darbą.

- Ar 42 - oji jūsų sporto šventė 
buvo ne rekordinė dalyvių skai
čiumi? Matėme tiek daug j aunimo...

- Ne, ne rekordinė. Anksčiau buvo 
dar masiškesnė, dalyvaudavo iki 400

’’Kovo" krepšininkai sporto šventėje laimėję antrą vietą su savo treneriu Petru 
Andriejumi. Nuotrauka M. Atkinson

SPORTININKAI VIS DAR TREMTINIAI
Sidnėjaus sporto klubas „Kovas“ jau 

•daug metų darbuojasi, įtraukdamas į 
sportinę veiklą lietuviškąjį jaunimą, 
palaikydamas gyvą lietuvio vardą išeiv
ijoje. Daug sportininkų per visus tuos 
metus sportavo „Kovo“ gretose. Buvo 
tokių, kurie per sportą sukūrė šeimas, 
o dabar jau ir jų vaikai sudaro mūsų 
sporto klubo šeimą. Visa tai mus nepa
prastai džiugina. Jaunieji ne tik spor
tuoja, bet ir dirba klubo valdybose, savo 
veikla įnešdami daug naujų ir gerų 
idėjų. Man asmeniškai, jau kelinti metai 
tenka garbė dirbti sporto klubo „Kovo“ 
valdyboje. Nepasakyčiau, jog tai dide
lis malonumas, daugelį valandų tenka 
praleisti valdybos posėdžiuose, rūpintis 
įvairiausiais reikalais, kurie iš pirmo 
žvilgsnio gal net ir nelabai pastebimi. 
Tačiau didelį džiaugsmą teikia, kada 
matai, kad jaunimas nori dirbti ir nesi
baido kartais apsiimti eiti ne visai leng
vas pareigas. Tai ypatingai ryškiai 
matosi šių metų klubo valdybos darbe.

Be abejonės, esame dėkingi mūsų 
rėmėjams, o gal svarbiausiai - sport

sportininkų. Viskas priklauso nuo va
dovų. Jeigu vadovas veiklus, energin
gas - ir to klubo sportinė delegacija 
didelė. Reikia didelio tėvų pasišventi
mo nuvežti vaikus į pratybas ir juos 
parvežti. Sidnėjaus skersmuo -120 kil
ometrų, vos ne pusė Lietuvos, ne kiekv
ienas ryžtasi 30 - 40 kilometrų ir dau
giau važiuoti į sporto salę, kurioje jau
nimas renkasi pažaisti. Tačiau tokių 
sporto aistruolių atsiranda vis daugiau, 
jiems benzinas ne toks brangus, kaip 
vaiko sveikata, ir tokių tėvų pasišven
timo dėka mūsų sporto klubų gretos 
kasmet pasipildo naujais nariais.

- Jūsų treneriai, sporto organiza
toriai dirba už ačiū, negauna nė 
cento, sakykit, prašau, kaip ilgai 
tokiems entuziastams užteks noro 
ir jėgų dirbti?

- Aš su jaunimu dirbu jau keturias
dešimt metų, mano draugai irgi pan
ašiai tiek, mūsų sporto tėvo Leono 
Baltrūno stažas siekė jau gal šešias
dešimt metų. Vyresniųjų pareiga ir yra 
įskiepyti jaunimui meilę sportui. Deja, 
nemažai mūsų veteranų, kurie iš klubų 
gana daug gavo, nelabai nori dabar 
mums padėti - baigė aktyvųjį sportą, 
pakabino sportbačius ir... žinokitės! Gy
venkit, kaip sau norit. Visada žavėjausi 
„Kovo“ sporto entuziastais Zina Motie
jūniene, Petru Andriejumi, kurie visą 
gyvenimą susiejo su „Kovo“ klubu, da
bar irgi aktyviai reiškiasi, iš jų estafetę 
perima vaikai.

- Ar sunku sporto klubams 
susikurti gerą gyvenimą?

- Liaudies patarlė sako, kad, kas 
nedirba, tas nevalgo. Į sporto šventę ir 

ininkų tėvams, niekada nepatingin- 
tiems atvežti savo vaikus treniruotėms, 
varžyboms, neretai net ir dešimtis kil
ometrų. O ką jau bekalbėti, kada vyks
tama į sporto šventes kituose Austral
ijos miestuose. Čia irgi visadajaučiame 
didelę ir nuoširdžią tėvų paramą.

Sidnėjuje lietuvių sportas, reikia pa
sakyti, gal būtų daug gyvesnis ir pri
trauktų dar daugiau jaunimo, jei 
turėtume savą sporto salę. Dabar vis 
dar tebesame tarytum tremtiniai ir ten
ka prisitaikyti prie salių šeimininkų, 
kurie jas nuomoja tik tada, kai patiems 
nereikalingos, o ir kainuoja nuomoti 
net labai nepigiai. Turėtume savo salę, 
naudotis galėtume visada patys, o kai 
patiems nereikia, galima išnuomoti. 
Tuo labiau, kad sporto salių Sidnėjuje 
visada didelis trūkumas. Noromis ne
noromis peršasi mintis, kad reikia gal 
tik daugiau noro, drąsos ir sporto salę 
mes tikrai galėtume turėti.

E. Lašaitis
Sporto klubo „Kovo“ 

pirmininkas

Lietuvių dienas suvažiavome savo 
lėšomis iš visos Australijos, niekas 
mums neužmokėjo už bilietus, nakvynę 
viešbučiuose, moteliuose. Tik jaunimą 
stengėmės apgyvendinti šeimose. Spor
to klubai laikosi principo: kas juda, 
kruta, tas ir turi. Rengiam įvairias lo
terijas, iešmines, sporto klubų dienas - 
kaip kas išmano, taip tas daro. ALFAS 
valdyba sportininkams irgi stengiasi 
padėti: pagal galimybes aprūpiname 
sportine apranga, apmokame registrac
iją, jei geresni laikai - važiuojančius į 
žaidynes paremiame benzinu. Tačiau 
dabar sunkiau. Anksčiau surengda
vome balių - netilpdavo visi, vietų 
trūkdavo. Dabar kitaip. Vieni išsigan
do priekabios policijos, kuri čiumpa 
išgėrusius, kiti suseno. Pajamos ėmė 
mažėti...

- Ar šiemetinė šventė „Kovui“ neb
uvo nuostolinga?

- Šventės niekada nebūna nuostolin
gos, ypač kai jas rengia maži klubai ir 
kai jos nevyksta kartu su Lietuvių di
enomis. Užpernai Geelonge, kuriame 
gyvena apie 150 lietuvių, per sporto 
šventę buvo gauta apie 10 tūkstančių 
dolerių pelno. Koviečiams buvo sunki
au. Šventė vyko kartu su Lietuvių di
enomis, buvo įvairiausių renginių, bet, 
manau, porą tūkstančių dolerių pajamų 
koviečiai gavo. Didžiausią pelną duoda 
Naujų metų balius, o jis vyko dviejose 
vietose, gi mūsų sportininkai šoka ir 
tautinius šokius, visi išsisklaidėm, kas 
sau...

- Lietuviams sportininkams nepa-

Nukelta į 6 psl..
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vyko pasistatyti sporto salės 
Sidnėjuje, kai vyko balsavimas, 
nulėmė keli balsai. O kokios 
galimybės ją nuosavą turėti?

- Tikrai, negera ir prisiminti, kai 
mums, sportininkams, tiesiog iš 
panosės ta sporto salė išgaravo. Lietu
vių klubas dabar mums darosi per dide
lis. Šalia esantys turtingi graikai su 
savo bažnyčia, mokykla nori nupirkti ir 
mūsų klubą. Jeigu taip įvyktų, tada 
pirktame ar statytame naują, mažesnį 
Lietuvių klubą, bet jau su sporto sale. 
Panašiai kaip Amerikoje - su iškeliama 
scena, krepšiai nusileidžia į šonus, ten 
galima rengti įvairius balius, niekas 
net nežinos, kad yra ir sporto salė. 
Mūsų sportinis gyvenimas tada žymiai 
pagyvėtų, tvirčiau atsistotume ant kojų 
finansiniai.

Geelongo sporto kubo "Vyčio" sportininkai per paskutinę sporto šventę Sydnėjuje. 
Jaunesni nei 12 metų čempionai- iš kairės: Rebecca Wiasak, Leanne Koszela, 
Romas Liebich, Dana Koszela, Alita Obeliūnas. Nuotraukoje trūksta trenerio P. 
Obeliūno. Nuotrauka Juozo Gailiaus

- Sidnėjus - vienas iš pretendentų 
2000 - aisiais metais surengti Ol
impines žaidynes. Ar atskirų Aus
tralijos sporto šakų rinktinėse 
matysime lietuvių?

- Norėtųsi, kad taip būtų, bet pirma 
reikia iškovoti teisę, kad Olimpiada 
vyktų Sidnėjuje. Jeigu išsipildytų visi 
lūkesčiai, manau, kad tai būtų viena 
gražiausių Olimpiadų per visą jų istor
iją. Australai ketina visiems ir keliones 
apmokėti, pilnai visus išlaikyti. Dar 
liko septyneri metai, sunku pasakyti, 
kiek Australijos lietuvių matysime Ol
impiadoje. Jaunimo turime tikrai 
gražaus ir stipraus.

- Kaip ALFAS valdybos pirminin- 
jkas, kurio sporto veikla labiausiai
džiaugiatės, kuriam jaučiate -sim
patiją?

- Pačiam gausiausiam ir geriausiai 
besitvarkančiam Sidnėjaus „Kovui“ bei 
labiausiai lietuviškam Melbourne „Var
pui“. Anksčiau labai stiprus buvo 
Adelaidės „Vytis“, bet darbar jis pergy
vena kartų pasikeitimą, gyvena pere
inamuoju laikotarpiu. „Kovas“ žavi tuo, 
kad vien krepšinio komandas tari šešias 
ar septynias, golfą žaidžia 45 sport
ininkai, o pačių mažiausių - dešimtys 
galimybių. Jeigu turėtume nuosavą 
sporto salę, tikriausiai, pritrūktame 
vadovų, reikėtų juos iš Lietuvos kvies
tis.

- O kam reiškiate didžiausias pre- 
tenzijas?

- Mūsų veteranams, kurie užmiršo, 
kad kažkada... patys aktyviai sporta
vo, ir vyresniesiems, kurie prisimenu, 
dar ankstesniais laikais sakydavo, kad 
su „pilkela per skylelą Lietuvos neiš
vaduosi“. Tokių buvo daug, ir jie mums 
labai brangiai kainavo. Kai išsivadavo 
Lietuva, tie mūsų tarškalai irgi pa
matė, kad sportininkai daug prisidėjo, 
dabar juos jau baigiame nugalėti.

- Jeigu Australuos lietuvių spor-
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tinį gyvenimą tektų pakartoti iš 
naujo, ar tuo pačiu keliu eitumėte, 
kuriuo ėjote iki šiol, ar nauju 
pasuktumėte?

- Eitume tuo pačiu, kito, geresnio 
kelio nematau. Mes buvome pirmieji 
Australijoje, kurie lietuvišką jaunimą 
būrėme į sporto sekcijas, tautinių šokių 
ir dramos ratelius, ėjome darnepramin- 
tais takais ir klystkeliais nenuklydome. 
Žinoma, klaidų padarėme, jų neišvengė
me - jas reikėtų taisyti.

- Ar viską padarėte, kad jūsų li
etuviškas sportinis gyvenimas Aus- 
tralįjoje tikrai būtų įdomus, jaun
imą viliojantis?

- Nėra idealių dalykų, o tobulėjimui- 
ribų. Lietuvoje visi treneriai, sporto 
vadovai yra apmokami, o mes viską 
darome savo pinigais, laisvu laiku, 
atitrūkdami nuo kitų malonumų - viską 
darome mėgėjiškai, taęl ir taisytinų 
dalykų yra nemažai. Mes - savotiški 
drąsuoliai: 1988 metais pirmieji 
išsikvietėme Lietuvos sportininkus į

Australiją, su vėliavomis, su žvakutė
mis rankose dalyvavome demonstraci-. 
jose prie Parlamento, prisidėjome prie 
Tėvynės laisvės išsikovojimo. Ir dabar 
stengiamės kuo glaudžiau bendradar
biauti su mūsų gimtinėje gyvenančiais 
sportininkais, jiems padėti, keistis pa
tyrimu. f

- Kaip Australijos lietuvių sport
ininkai reagavo į žinią, kad Pa
saulio lietuvių žaidynės vyks tik 
Lietuvoje? i*1

J .’f
- Tuo meta aš buvau Lietuvoje, daly

vavau pasaulio lietuvių sporto vadovų 
suvažiavime ir apie tai daug kalbėjome. 
Sumanymas tikrai gražus, tokias 
gražias žaidynes, kokias matėme Li
etuvoje, gali surengti tik valstybė, gau
nanti Vyriausybės paramą. Mes, Aus
tralijos, Kanados, Amerikos lietuviai, 
tą žinią sutikome su džiaugsmu, o tam 
gražiam sumanymui labiausiai prieši
nosi... patys Lietuvos sportininkai ir 
juos suprasti nesunku - kraštiečiai irgi 
nori išvažiuoti, pasižvalgyti po platųjį 
pasaulį.

- Girdėti daug šnekų apie Jūsų, 
Australijos lietuvių, surinktus pini
gus Lietuvos sportininkams, kurie 
turėjo būti įteikti tiems, kurie vyko 
į Barseloną. Tačiau jie iki Lietuvos 
nenukeliavo, tad koks tų pinigų 
likimas?

- Taip, tie pinigai yra Australijoje, 
LTOK įgaliotinio Jurgio Jonavičiaus 
žinioje. Per mūsų sporto atstovų 
suvažiavimą Sidnėjuje ta tema daug 
diskutavome ir priėjome nuomonės, kad 
geriausiai būtų įsteigti fondą ir tuos 
pinigus panaudoti Australijos ir Lietu
vos sportininkams, atvykstantiems pas 
mus, ar išvykstančius į Lietuvą parem
ti. Apie tai aš informavau Lietuvos 
tautinį olimpinį komitetą, rašte 
išdėsčiau mūsų pageidavimus. Tačiau

APIE DU MELBOURNO VARPIEČIUS

ROMANAS RAGAUSKAS
1954 metais Romanas su žmona Da

nute iš Melboumo išvyko į NSW, kur 
vienuolika metų praleido prie įvairių 
statybos darbų- daugiausiai prie 
užtvankų statybų. 1965 metais nutarė 
grįžti atgal į Melbourną. Čia gyvena 
Danutės mama, brolis, sesuo ir daug
draugų bei pažįstamų.

1970 metais Jonas Tamošiūnas, tuo 
laiku buvęs Melbourne lietuvių sporto 
klubo „Varpo“ pirmininku, paprašė 
Romo pravesti golfo varžybas 21-oje 
sporto šventėje. Iki to laiko golfo 
varžybų sporto šventėse nebuvo. Susir-" 
inko visi golfo žaidėjai Albert Park gol
fo lauke. Daugiausiai jų tada buvo iš 
Geelongo, iš Melboumo tik keletas/ 
Romas tapo golfo sekcijos nugalėtoju: 
Žinomą, tuo viskas nesibaigė. Jonas 
Tamošiūnassakė, kad čia esanti tokia 
ALFAS valdyba ir jiems reikia žmogaus, / 
kuris kalba lietuviškai. Klausė ar 
negalėtų jis padirbėti tos valdybos 
sekretorium. Nuramino, kad darbo 
nebūsią labai daug. Taip Romas ir tapo 
Australijos lietuvių sportininkų šeimos 
nariu. 1971 -1972 metais ALFAS val
dybos sekretorius. Darbo atsirado la- j- 
bai greitai. Teko peržiūrėti ALFAS ir 
sporto švenčių statutas, be to, organi
zuoti pirmą Australijos lietuvių išvyką 
Amerikon.

Tuo laiku Melbourne lietuvių sporto 
klubas „Varpas“, su Romu Vyšniausku 
ir Jonu Oželiu priešakyje, buvo labai 
stiprus. 1973 metais Romas buvo išrink
tas į sporto klubo „Varpas“ valdybą ir 
išbuvo to klubo pirmininku, išskyrus 
1975 metas, kai buvo klubo iždininku, 
iki 1980 metų-

1981 metais sporto klubo „Varpo“ 
valdybai vadovauti atėjo Viktoras Ad
omavičius, o Romas vėl ėmėsi vadovau
ti Australijos lietuvių fizinio lavinimo 
sąjungai, jos pirmininku jis išbuvo nuo 
1981 iki 1982 metų.

Po gana ilgos pertraukos.1990-1991 
metais, Romą vėl matome ALFAS val
dyboje. Šį kartą kartu su Australijos 
lietuviais sportininkais jis dalyvavo ir 
IV Pasaulio lietuvių sporto šventėje 
Lietuvoje.

Kaip matosi, gana didelę savo gyven
imo dalį Romas praleido Australijos 
lietuvių sporto klubų veikloje. Už įdėtą 
darbą jam buvo suteiktas Melboumo 
lietuvių sporto klubo „Varpo“ ir Aus
tralijos lietuvių fizinio lavinimo sąjun
gos garbės nario vardai.

Šiuo metu Romas jau pensininkas ir 
laisvalaikį praleidžia daugiau žmonos 
Danutės priežiūroje - ar tai golfą žaidžia, 
ar prižiūri namų darželį. Visada domi
si ir seka Australijos ir Lietuvos sport
ininkų pasiekimus, džiaugiasi jų 
laimėjimais. -Uisitti ■'

LTOK nori, kad mes tuos pinigus jiems 
atiduotume.

- Ačiū už pašnekesį. Sėkmės ne
lengvame darbe.

Kalbėjosi Marytė Marcinkevičiūtė

EDUARDAS RAGAUSKAS
Edis tik aštuonerių metų sulaukęs 

jau bėgo paskui savo vyresnį brolį į 
Albert Park stadioną, ir, nors krepšinio 
lankas jam tada dar buvo be galo 
aukštai, kažkur tiesiog palubėje, bet 
jau tada jis iš visų jėgų bandė kamuolį 
įmesti į tą krepšį.

Netrukus, jau 1972 metais, Edžio 
tėvas ėmėsi organizuoti krepšinio ko
mandą. Žaidėjoje pusbroliai Saulius ir 

Andrius Balnioniai ir a.a. Petras Urbon
avičius. Pagalbon atskubėjo dar Rimas 
Liubinas ir Algis Vaitiekūnas. Tai buvo 
tos komandos pradžia, prie kurios vėliau 
prisidėjo ir Paul Steele, daug kitų 
žaidėjų, metų metais gynusių „Varpo“ 
garbę. 1975 metais komanda laimėjo u/ 
15c I-ąją vietą, o segančiais - u/15byėl 
tapo nugalėtojais. Nuo mažens 
užsimezgė tarpusavio draugystė, kuri 
tebesitęsia dar ir šiandien. Malonu 
matyti, kaip krepšininkus jungia ne 
vien tik sportas, jie jau atšoko ir vieni 
kitų vestuves.

Edis Ragauskas metų metais žaidžia 
savo pamėgtą krepšinį. Matėme jį tiesi
og kiekvienoje sporto šventėje. Visada 
jis buvo renkamas į jaunių Australijos 
lietuvių rinktinę^ 1978 metais jis at
stovavo mus Pasaulio lietuvių sporto 
šventėje Toronte, Kanadoje.

Nors Edis yra nedidelio ūgio ir buvo 
visai jaunas, bet jis visada buvo renka
mas į rinktinę, o 1979 ir 1983 metais 
dalyvavo Australijos baltų sporto 

Eduardas Ragauskas
žaidynėse, ir 1988 metais - III Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėse Adelaidėje.

1989 metais Edis su žmona Robyn 
išvyko pasidairyti po platųjį pasaulį. 
Aplankė pietų ir šiaurės Ameriką, 
didelę dalį Europos, tačiau nepamiršo 
ir Lietuvos. Be krepšinio, jis dar mėgsta 
laipioti po kalnus. Būnant Lietuvoje, 
jis su Lietuvos alpinistais dalyvavo 
antroje Pasaulio lietuvių alpinistų eks
pedicijoje. 1990 metais jie kopė į Tian 
Šanio kalnus, sėkmingai įveikė Chan 
Tengri viršukalnę, esančią 7000 kilom
etrų aukštyje virš jūros lygio.

Grįžus Australijon, tik visai trumpai 
pailsėjus, Edis vėl žaidžia Albert Park 
stadione, vėl gina „Varpo“ klubo garbę 
krepšinio aikštelėje, sporto šventėse 
Geelonge, Sidnėjuje.

Edis puikus atletas, didelis ir aistrin
gas sporto mėgėjas, krepšininkas. Visa
da malonu matyti jį krepšinio aikštelėje. 
Džiaugiamės, kad jis nepaliko sporto 
klubo „Varpo“ ir yra vienas iš ilgiausiai 
už šį sporto klubą žaidęs krepšininkas.

r % AUKOS AUS-

A.a. kun. dr. P. Bačinsko atminimui 
aukojo:

20 dolerių - E. Karblane (170);
10 dolerių - J. Manikauskas (335).
Dėkojame už aukas.

Vincas Ališauskas
AL fondo iždininkas
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NUOMONĖS IR PASISAKYMAI
Vilnijoje Šuoliuoja trojos arklys

MUSŲ MIRUSIEJI
ŽEMAITIJOS SŪNUS SUGRĮŽO Į NAMUS

Nuo rugsėjo mėnesio šiais metais Vil
niaus universitete atidaroma polonis- 
tikos katedra. Net Stalino teroro laikais 
universiteto vadovybė pajėgė atsispirti 
rusifikacijos ir polonizacijos pastan
goms. Ne vienas nukentėjo, bet univer
sitetas pasiliko lietuviškas. Dabartinė 
universiteto vadovybė, atrodo, praski
esta želigovskij ados pučiamomis mi
glomis, tokio atsparumo' parodyti 
nesugebėjo. Pilsudskinė dvasia pradės 
skrajoti senelio universiteto salėse.

Kaip žinote, su lenkais yra pasirašy
ta deklaracija - labai nenaudinga ir 
tiesiog pragaištinga Lietuvai - tačiau ir 
ten yra įrašytas lygybės principas, 
kuris, deja, nekompetetingų mūsų 
valdžios profesiniu nihilizmo vadovų 
niekada nepaisomas. Buvęs vadina
mas švietimo ministras D. Kuolys Vil
niją prikaišiojo lenkiškomis mokyklo
mis, lenkiškais vaikų darželiais, radijo 
-televizijos programomis, knygynais, o 
Suvalkų trikampio lietuviams vos gy
vuoja penkios pradžios mokyklėlės su 
lenkiškais vdovėliais. Buvo net Lietu
vos spaudoje spausdinta užuomina, kad 
D. Kuoliui Varšuva atsiuntė lenkišką 
kompiuterį, kad galėtų tiesiog Varšu
vai pranešinėti apie Vilnijos lenkinimo 
rezultatus. Tuo tarpu Vilnijos lietuvių 
organizacijos skundžiasi, kad yra 
parašiusios Aukščiausiajai Tarybai ir 
dabartinei Vyriausybei dešimtis laiškų 
apie lenkinimo „darbelius“, į kuriuos 
negavo jokio atsakymo. Lietuviška Bez
donių mokykla skundžiasi neturinti net 
padorių suolų bei stalų mokiniams su
sodinti, nėra dažų, o gretimai esanti 
lenkų mokykla turinti viską ko reika
linga. Eišiškėse jau ar ne trys metai 
„statoma“ lietuviška mokykla. Prie ke
turių lietuviškų ministerijų veikia sky
riai, kurie turi rūpintis lietuvybės 
reikalais anapus dabartinių Lietuvos 
sienų. Bet tų skyrių „veikla“ pasižymi 
ne darbais, bet pasivažinėjimais ir t.t., 
ir t.t.

Lietuvybės ignoracija vyko Lands
bergio administravimo laikais. Dabar

bi\i»bi<)mevLs darbų babuom:
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šlaugumo paklausos pareikalavimui. 
Kiekvienas, kas dar turi šiokį tokį kiemą 
ar darželį, stengiasi jį papuošti ne tik 
augalais, gėlėmis, bet ir įvairiais 
keramikos darbais ar net skulptūromis. 
Parduotuvėse nuo seno vis dar tie 
patys nykštukai ar romėniškos deivės 
su vazomis ant galvų. Todėl labai 
sveikintini Vilijos Dundienės nauji 
kūriniai - lietuviški kiškeliai, ilgomis 
ausytėmis, tautinėmis liemenėlėmis, ju
ostomis persirišę, įvairiausiose žaismin
gose pozose. Jie kiekvieną žiūrovą nutei
kia labai linksmai. Mintyse visus juos 
suporavus, beveik galėjau atspėti jų 
dialogus.

Parodoje drožiniai skoningai išdėstyti 
tarp keramikos darbų. Pirmoji mintis 
atėjusi galvoje, išreiškia didį džiaugs
mą, kad štai dar turime tokį žmogų, 
kaip Nikodemas Skidzevičius, aiškiai 
nusiteikusį tęsti amžinybėn iškeliavu
sių V. Jeršovo ir V. Miliausko darbą. 
Nuostabu buvo išgirsti, kad Nikode
mas Skidzevičius šio meno mokėsi jau’ 
nuo 1946 - ųjų metų, dar Vokietijoje 
būdamas. Kodėl taip ilgai jame tas

tinė valdžia po 54 metų į Vilniaus uni
versitetą įjojo polonistikos katedrą. 
Reikia neužmiršti, kad jau Landsber
gio administracijios metu Vilniuje buvo 
įsteigtą^ privatus lenkų universitetas 
su profesoriais ir kįtąi reikiamu aptar
navimu.

Polonizacijos stiprinimu Vilnijoje 
labai energingai rūpinasi lenkų amba
sadorius Vilniuje. Jis iš naivių lietu
viškų įstaigų bernelių nuolat ištraukia 
tai vieną, tai kitą dalyką lenkystės sti
prinimui Vilnijoje, ir jis pats sako, kad 
Lietuva nėra reikšminga Lenkijos part
nerė ar sąjungininkė, bet ji svarbi tuo, 
kad joje yra lenkų tautinė mažuma, 
kurią jis visomis priemonėmis stipri
na, kad vieną dieną želigovskijada 
galėtų įvažiuoti į lenkiškai paruoštą 
kraštą. O ką tuo tarpu visaip lenkina
mi, apgaudinėjami, užliūliuojami oku
puoto Suvalkų trikampio lietuviai gau
na? Nieko, išskyrus miglotus pažadus. 
Net lietuviškų vadovėlių tos kelios var
go mokyklėlės neturi, o lenkai jau Vil
niaus universitete savo katedras stei
gia. Suvalkijoje yra posakis: įsileisk 
lenką į bažnyčią, tai jau sekančią dieną 
jis ant altoriaus bus užsilipęs.

Susipratę išeivijos lietuviai turėtų 
protestuoti prieš Vilnijos lenkinimą, 
prieš lenkiškas katedras universitete. 
Jeigu naivūs valstybinių įstaigų lietu
vaičiai darbuojasi lenkinimo dirvonu
ose sąmoningai, ar nesąmongai, jeigu 
Vilniaus universiteto rektorius ir sena
tas sekioja paskui lenkų ambasadorių 
ir atsiklaupę įteikia jam Vilnijos lenki
nimo raktus, tai išeivijos lietuviai turėtų 
pakelti balsą, reikalaudami sustabdyti 
lenkinimą, įvesti lietuvių kalbą 
mokyklose, kaip tai yra pačioje Lenki- 
jojfe* ir1 pareikalauti lygybės principo 
pritaikymo okupuotame Suvalkų tri
kampyje. Antraip, nebetoli tas laikas, 
kai lenkai vienaip ar kitaip „nukąs“ dar 
vieną Vilnijos kąsnį, kurių jau daugelį 
nukando per lietuvišką naivumą, žio
plumą ir liurbiškumą.

if- J. D.

užslėptas talentas glūdėjo? Adelaidiš- 
kiai Nikodemą Skidzevičių pažįsta, kai pi 
aktorių, įvairių charakterių ir įvairiu
ose pasirodymuose, iškilų vaidinimų 
artistą. Gaila, kad jauni būdami neat
randame laiko ir noro vystyti savo įgim
tus talentus.

N. Skidzevičiaus darbai, kaip ir visų 
medžio darbų pradininkų, labai tauti
nės - religinės dvasios pilni. Tai 
Rūpintojėliai, kryžiai, vyčiai, miestų 
herbai ir t.t. Puikūs Rūpintojėliai, tip
iškai lietuviški, liūdni. Daug kruopš
taus darbo čia įdėta, daug valandų prie 
jų praleista, jie patrauklūs ir populiarūs 
tarp mūsų tautiečių. Geriausi darbai 
netrukus buvo parduoti.

Džiugu, kad savo tarpe turime tal
entingų žmonių, liūdna, kad neatsiran
da jaunų mūsų tradicinio meno 
pasekėjų. Laikykimės, gyvuokime, dirb
kime ir nepasiduokime! Duok, Dieve, 
sveikatos mūsų tautinio meno puose
lėtojams.

E. Varnienė j? u r
P.S. Straipsnio iliustracijai skirta 
nuotrauka tilps sekančiame "M. P.” 
numeryje.

A.a. prelato Petro Butkaus karstas 
"Lufhansos" lėktuvu nusileido Vilniu
je gegužės 10 dieną, 1.45 vai. po pietų.

Išlipus iš lėktuvo mane pasitiko gen
eralinis aerouosto direktorius p. 
Ivanauskas ir paprašė dokumentų, o jo 
vyrai jau krauna karstą mašinon. Prie 
lėktuvo mus pasitinka visų mūsų jau 
pamėgtas, mielas vyskupas A. Vaič ius, 
Nemakščių bažnyčios klebonas Kazys 
Rimkus, Skaudvilės kelbonas Antanas 
Gylys, Telšių katedros klebonas 
dekanas kun. Juozas Siurys, kunigų 
'seminarijos vicerektorius mons. Vytau
tas Brazdenis ir keletas kitų kunigų.

Aerouoste taip pat laukė ir p. Violeta 
Mažeikienė, kuriai perdaviau velionio 
majoro Antano Kutkos pelenus ir p. 
Onos Grosienės laišką su dovanomis.

Mašinų vilkstinė apleido "Vilnių. 
Išvažiuojame į autostradą. A.a. prelatą 
Petrą Butkų pasitinka milijonai 
pavasario žiedų. Niekur pasaulyje nesu 
matęs tokio neapsakomo grožio, kaip 
šiandien Lietuvoje. Pievos, kiek akys 
užmato, skęste skęsta geltonų žiedų 
jūroje. O girių ir laukų žaluma tiesiog 
kvapą užgniaužia. Tikrai niekiu- pa
saulyje nėra kitos tokios gražios vietos.

Apie 3 vai. po pietų sustojame 
kavinėje, kur šiek tiek užkandame. 
Kunigai ir vyskupas išvažiavę pasitik
ti prelatą net be pusryčių. Užkandę, 
per tą gėlių jūrą skubame į prelato P. 
Butkaus gimtinę - Nemakščius. 
Privažiuojame juos apie 4 valandą. 
Stihku sulaikyti ašaras. Nuo autostra
dos į miestelį dar geras kilometras. O 
mūsų prelato čia jau laukia nemažiau 
200 apylinkės žmonių. Mergaitės, 
berniukai, pasipuošę tautiniais rūbais, 
vėliavos, kryžius. Vyskupas A. Vaičius, 
kunigai persirengia liturginiais drabu
žiais ir prisideda prie gedulingos proces
ijos į Nemakščius. Stambūs vyrai, per
sijuosę tautinėmis juostomis, ant 
pečių neša karstą su prelato palaikais 
visą kilometrą, iki pat Nemakščių 
bažnyčios. Mergaitės tautiniuose 
rūbuose neša prelato portretą. Ne- 
mąkščių vargonininkas Rimvydas Lau- 
galis atsivedęs visą bažnytinį chorą. 
Laukais nuaidi liūdnas „Amžiną atilsį 
duokjam, Viešpatie“. Bažnyčioje skam
ba varpai. Pasitinka jie savo sugrįžėlį. 
Pagal lietuviškas tradicijas, prasideda 
dviejų dienų vigilija.

Laidotuvės trečiadienį. Žmonių mini
os. Atvyko vyskupas J. Matulaitis iš 
Kaišiadorių, vyskupas J. Preikšai iš 
Panevėžio, apie 50 kunigų ir visi 50 
Telšių kunigų seminarijos klierikai. Po 
egzekvijų gedulingas mišias laiko 
vyskupai A. Vaičius, J. Preikšą^ T. 
Matulaitis. Vietoje pamokslo vyskupas 
A. Vaičius perskaito paskutinį jam 
rašytą prelato P. Butkaus laišką. Ska-

A.tA. 
VYTAUTUI 

ŽEMKALNIUI-LANDSBERGIUI
mirus, reiškiame užuojautą sūnums Gabrieliui Žemkalniui, Vytau

tui Landsbergiui ir dukrai Alenai Karazijienei.

Viktoras Martišius

A.tA
REGINAI DIDŽIULIENEI

mirus, giminėms bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia
.<

Gold Coast lietuviai

A.a. prel. P. Butkus, kai dar buvo
su mumis...

itymus atlieka A. Kramilius.
Šalia šventoriuje išmūrytos duobės, 

prie naujai statomos bažnyčios, kalba 
vyskupas A. Vaičius, A. Kramilius ir 
prelato gimnazijos dienų draugas Vikto
ras Alekna iš Širvintų. Skamba liūdnas 
ir savotiškai iškilmingas „Reąuėm“. 
Trispalve pridengtas karstas nuleidžia
mas į tam paruoštą kriptą. Užberiama 
saujelė Žemaitijos smėlio. Sudiev, mūsų 
dienų dvasios yade, Tu jau namie, savo 
tėviškėje, kurios visada taip ilgėjaisi.

Ilsėkis ramybėje Viešpatyje ir beržų 
pavėsyje. Čia tikrai nebūsi pamirštas 
Žemaitijos žmonių. Tavo kapas ateities 
kartoms bylos, kad čia guli šių dienų 
Maironis, gyvenęs ir dirbęs Australijo
je, čia naujai statomos bažnyčios fund
atorius.

Vyskupas A. Vaičius kviečia visus 
sugiedoti „Lietuva brangi“ ir Tautos 
himną.

Nemakščių klebonas kun. Kazys Rim
kus dėkoja vyskupams ir parapijiečiams 
už gausų dalyvavimą prelato Pętro 
Butkaus laidotuvėse. Po laidoįjyūų 
apeigų visi pakviesti gedulingiemspjp- 
tums. Laikantis lietuviško vaišingumo 
ir tradicijų, stalai paruošti 200 žmonių.

Užvertus šį istorijos lapą, liūdnais 
veidais visi skirstomės į namus, vėl 
prie kasdieninių darbų ir rūpesčių, 
kurių čia tikrai netrūksta.

Sudiev, mūsų brangus prelate Petrai.
Ilsėkis ramybėje.

Antanas Kramilius

GYVENIMAS BE LIETUVIŠKOS SPAUDOS 
YRA BĖGIMAS NUO SAVO TAUTOS♦
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SYDNĖJUJE
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 visus tautiečius 
kuo skaitlingiau dalyvauti pamaldose ir 
minėjime.

ALB Sydnėjaus Apylinkės 
valdyba

PRANEŠIMAS 
(moterims)

Western Breast Screening Unit 
pranešė Apylinkės valdybai, kad krūtų 
peršvietimams (mammograms) yra ati
daryta klinika Parammattoje (Param- 
matta Health Service) George ir 
Marsden gatvių kampe. Klinika darbo 
dienomis veikia nuo 9 vai. iki 5 vai., o 
ketvirtadieniais iki 7.30 vai. Norint 
susitarti iš anksto (for appoitment), 
skambinti galima tel. 843 3288.

Atsiųstame pranešime šios įstaigos 
tarnautoja Ms. Lynda Me Gill Rothery 
ragina moteris, ypač tarp 50 - 69 metų 
amžiaus, pasinaudoti šia sveikatos 
paslauga. Krūtų vėžys Australijoje iš
sivysto pas vieną iš 14 moterų. Sis 
patarnavimas yra nemokamas.

Sydnėjaus apylinkės 
valdyba

MELBOURNE
PRANEŠIMAS

Asmenys, siunčiantys siuntinius į 
Lietuvą per Melbourne lietuvių klubą, 
prašome paruoštus siuntinius pristatyti 
įMelboumo lietuvių namus liepos mėn. 
3-4 dienomis (šeštadienį ir sekmadi
enį) nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.

Siuntiniai į laivą bus pakrauti liepos 
mėn. 5 dieną (pirmadienį), o Vilnių 
turėtų pasiekti rugpjūčio 20 dieną.

Dar kartą atkreipiame jūsų dėmesį į 
siuntinių pristatymo laiką - liepos 3-4 
dienomis.

Melbourne lietuvių klubo 
valdyba

MIELI TĖVYNAINIAI
Lietuva kryžkelėje. Tolimesnio jos 

gyvenimo būdas sprendžiasi dabar. 
Valstybinio turto privatizavimo proce
sas sulėtėjo, o kai kuriose ūkio šakose 
ir visai sustojo. Valstybinės įmonės 
merdi, nes nežino savojo likimo. Priva
taus kapitalo svoris ūkyje dar nedide
lis.. Tokiu būdu, išlieka valstybinis mo- 
nopolizmas. O tai svarbiausias kliu
vinys normaliems rinkos santykiams 
atsirasti. Naujos privačios inciatyvos 
itin sunkiai skinasi sau kelią.

Lemiamą reikšmę Lietuvos ūkiui 
daro energetika ir energetinių išteklių 
pardavimo valstybinė monopolija. Tik 
dėl to mes gyvename be šilto vandens 

** ■ namuose, o dauguma įmonių žiemą 
buvo ir be šilumos. Privačios iniciaty
vos dėka šiais metais atsirado galimybė 
pašalinti vienvaldystės juridinį įteisin
imą naftos gavybos ir naftos telkinių 
žvalgybos srityje. Valdžia skelbia 
konkursą Vėžaičių ir Ablingos eksploat
acijos teisei gauti. Juose yra 3000 ir 600 
tūkstančių išsiurbiamų bačkų naftos.

"Mūsų Pastogė" Nr.25 1993.06.21 psl.8 .

PRANEŠIMAS
Vytenis Šliogeris praneša, kad iki 

birželio 13 dienos radijo klausytojai 
Sydnejuje padėjo padengti Vilniaus 
radijo žurnalistų išlaidas, ruošiant ir 
perduodant savaitinius radijo reporta
žus apie įvykius Lietuvoje, sekančiomis 
aukomis:

po 50 dolerių - P. ir M. Mikalauskai, 
V. Patašius, V. ir L. Petrauskai;

25 dolerius - K. Butkus;
po 20 dolerių - J. Abromas, V. Binkis, 

D. ir A. Burneikiai, E. Garrick, E. ir I. 
Jonaičiai, J. Karpavičius, J. ir V. Šlite- 
riai;

15 dolerių - M. ir L. Cox;
po 10 dolerių - D. ir K. Ankai, E. 

Badauskienė, L. Bernotienė, M. ir V. 
Bukevičiai, R. Cobb, G. Dryža, A. 
Giniūnas, G. Grybaitė, dr. A. Maura- 
gis, M. ir A. Reisgiai;

po 5 dolerius - L Bieliūnas, O. Osin- 
ienė.

Viso surinkta 440 dolerių suma 
birželio 13 dieną buvo įnešta į Vilniaus 
žurnalistų turimą „Talkos“ sąskaitą Nr. 
9332. Visiems aukojusiems nuo širdžiai 
dėkoju.

NAŠLAIČIŲ BROLIJAI 3 
JURBARKE AUKOJO

Našlaičių brolijai Jurbarke aukojo:
100 dolerių - B. Viduolis;
50 dolerių - A. Blechertas;
40 dolerių - K. Grigas;
po 20 dolerių - D. Atkinson, R. Lini- 

auskas, A. Laukaitis;
10 dolerių - D. Kriaučiūnas.
Viso surinkta 260 dolerių, juos į Li

etuvą nuvežė A. Laukaitis ir asmeniškai 
įteiks Našlaičių brolijos, Jurbarko sky
riaus vadovams. Tnf

Šiame konkurse ruošiasi dalyvauti ir 
neseniai įsisteigusi akcinė bendrovė 
„Žemės turtai“. Jos steigimo iniciato
riumi yra jūsų kraštietis iš Canberros 
dr. Kazys Kemešys. Jos valdyme direk
torių postuose dalyvauja ne tik Lietu
voje gyvenantys geologai ir verslininkai, 
bet ir dr. K. Kemešys, K Skirka, V. 
Labutis iš Sydnėjaus, K. Astravas iš 
Calgario. Jų ir visų prisidėjusių prie 
akcinės bendrovės „Žemės turtai“ dėka, 
galima tikėtis pralaušti valstybės mo
nopolį ir šioje veikloje. Juk mes, lietu
viai, turėdami specialistų visame pa
saulyje, galime patys, be ušsienio firmų 
pagalbos, sėkmingai naudoti savo 
šėmės turtus atgimstančios Lietuvos 
labui. į

Kiekvienas iš jūsų galit uš 2,75 JAV 
dolerio įsigyti akcinės bendrovės „Žemės 
turtai“ akcijų, nupirkti sau, savo 
vaikams ar anūkams dalelę Lietuvos 
turto ir šiomis investicijomis prisidėti 
prie Lietuvos atkūrimo. Tiktai visų jūsų 
aktyvi parama gali laiduoti sėkmę. Negi 
Lietuvos valdšia atmestų šitokią koope
ruotą tėvynainių pagalbą.

Akcijas Australijoje platina Jūras 
Kovalskis, P.O. Box 19, Lyneham, ACT 
2602, tel. 249 1801, faksas 248 0100. 
Platesnę informaciją gali suteikti dr. 
Kazys Kemešys, 78 Couvreur St., Gar- 
ran, ACT 2605, tel. 281 4682, faksas 
282 5610.

Prašome nepamiršti 
užsimokėti

JHūsų Pastogės66 
prenumeratą.
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Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p. p. , 

SMORGASBORD

Klubas atidarytas
. . l i? Ząčį' C j U 

Pirmadieniais - 5 y. v. -10.30 v. v.
Antradieniais klubas uždarytas
Trečiadieniais 5 y. 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.

KLUBO VALG YKLA VEIKIA
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais nuo 6 iki 9 vai. p. p.-

TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p.
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p. p.

Pranešame, gerb. klubo nariams, kad jau laikas 
susimokėti nario mokestį.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

IEŠKO
Ignas Kvina ieško Aleksandro Kvinos 

sūnų Jono ir Prano, iš Lietuvos pasi
traukusių 1943 -1944 metais. Žinančius 
prašome parašyti: Ignui Kvinai, Ju- 
rdaičių km., Jurdaičių paštas, Joniškio 
rajonas, Lietuva.

NORI SUSIRAŠINĖTI
Jaunas, dvidešimt dviejų metų lietu

vis, baigęs aukštąjį mokslą, norėtų su
sirasti gyvenimo draugę. Rašyti: Arvy
dui Jonušauskui, Muziejaus gt. 16-8, 
Telšiai, Lietuva.

PATIKSLINIMAS
* „M.P.“ 21-me numeryje spausdin

tame a. a. Aldonos Jančiauskaitės 
nekrologe neteisingai buvo parašyta. 
Tūrėjo būti: „...prie mirštančios pasku
tinę naktį budėjo jos vyras“.

* Aštuonioliktame „M.P.“ numeryje 
spausdintame a.a. Danutės Matikulie- 
nės nekrologe neteisingai buvo parašy
ta pavardė. Turėjo būti - a.a. Danutė 
Matukulienė

* JE vysk. P. Baltakio interviu įžan
goje neteisingai buvo parašyti Kata
likų emigracijos ir federalinio direkto
riaus JE vysk. David Cremin titulas ir 
vardas(buvo parašyta mons. George 
Crennan).

* Dvidešimt antrame „M.P.“ numer
yje, straipsnyje apie Canberros sporto 
klubą „Vilką“, po klubo valdybos 
nuotrauka buvo praleista klubo pirmi
ninko Pr. Gružausko pavardė.

Visus paliestuosius dėl klaidų at
siprašome. Red.

Didžiausia gintaro kolekcija 
Australijoje, importuota tiesiog iš 

mūsų dirbtuvės Lenkijoje

PERTHE* . -v .
Apylinkės valdyba praneša, kad lie- 1 

pos mėnesio 4 dieną (sekmadienį), 3 1 
vai. po pietų Lietuvių namuose įvyks i 
visuotinis metinis Apylinkės narių su
sirinkimas. Susirinkimo metu bus 
aptarti visi bendruomeniai reikalai ir 
išrinkta nauja Apylinkės valdyba.

*

Sunkiai susirgo ir yra gydoma Shan- 
ton ligoninėje Vanda Karabevičienė. 
Serga ir T. Karabevičius, jis gydomas 
Swan District logoninėje. Širdies nega
lavimais sirgo ir Antanas Balakaus
kas, tačiau šiuo metu jis jau sveiksta 
namuose. ,

Apylinkės valdyba linki visiems 
greičiau susveikti.

*
Dariaus ir Girėno skrydšio per At

lantą minėjimo datą skelbsime vėliau. 1*
Kunigas dr. A. Savickis pranešė, kad 

birželio 16 dieną, 12 vai. prieš pietus į 
Perthą atskrenda kun. Ričardas 
Mikutavičius. Kunigas pas Pertho li
etuvius viešės iki birželio 21 dienos.

Kun. R. Mikutavičius apsistos St. 
Annes ligoninėje, Mt. Lawley. Čia jis 
lankys ligonis, senelius, o šeštadienio 
vakare, 7 vai., klausys išpažinčių ir 
laikys Rekolekcijas, sakys pamokslą. 
Sekmadienio rytines šv. Mišias laikys 
abu kunigai.

Po pamaldų Lietuvių namų salėje bus 
bendri pietūs, kuriuose dalyvaus ir 
svečias.

Bažnyčios puošėja M. Stankevičienė 
nuoširdžiai dėkoj a visoms moterims už r 
pinigines aukas vietoje gėlių toms, ku
rias jos aukoja bažnyčiai. i

Bažnytinis komitetas prašo parapi
jiečius daugiau aukoti kunigui ir 
bažnyčiai.

Balys Steckis

GINTARO PAPUOŠALAI
AMADEUS JEWELERY

3rd Floor, Rm. 8,250Pitt St., Sydney.
Tel 261 6715, Fax 261 5718
Atdara nuo 10.00 vai. r. iki 2.00 p. p.
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Už skelbimų turinį redakcija neatsako. Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai 
reiškia redakcijos nuomonę.

Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro paštu $ 65 
U žsienyje oro paštu $ 90
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