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LIETUVOS 
VALSTYBĖS IR 

TAUTOS ŠVENTĖ
Permainingų istorinių įvykių eigoje 

mūsų Tauta išgyveno daug tarpsnių; vie
ni pilni garbės ir didybės, kiti - vergijos, 
pažeminimo ir priespaudos. Tautos gy
vastingumas ir ištvermė, nežiūrint kokioje 
ji būklėje bebuvo, išlieka dėka mūsų 
prosenelių, senelių ir tėvų tautinės 
ištikimybės, meilės savo kalbai, kraštui, 
tradicijoms. Buvo istorinių momentų, kai 
mūsų priešai džiūgavo vildamiesi, jog 
lietuvių Tautos ir Valstybės idėjos 
palaužtos, sunaikintos ir ji pasmerkta 
pražūčiai, be ženklo kadaise buvusios 
garbingos tautos ir valstybės. Paskutinės 
okupacijos pėdsakai giliai įsirėžė į tautos 
dvasią; bandyta išstumti lietuvių kalbą, 
religiją, tautinę sąmonę ir visa kas lietu
viška, kas brangu. Šie pėdsakai skaudes- 
ni ir išliks ilgiau negu fizinis pavergimas, 
kuris baigsis paskutiniam okupanto ka
reiviui palikus mūsų kraštą.

Tautos dvasiai atgaivinti prireiks 
dešimtmečių, net generacijų iki galutinai 
išsivaduos iš svetimos galvosenos, įta
kos ir sistemų, kurios buvo sukurtos be
sąlyginiam mūsų tautos atsparumo sunai
kinimui.

Su viltimi ir pasitikėjimu žvelgiame į 
ateitį, žinodami, jog mūsų tautos vaikai, 
kur jie begyventų: Lietuvoje ar išeivijo
je, rūpinsis Tautos egzistencija, jos at
gimimu.

Mūsų kalbos' ir kultūrinių apraiškų 
puoselėjimas ir išlaikymas bei savo 
krašto istorijos pažinimas ir yra tie ele
mentai, kurie palaiko tautos pulsą ir ska
tina valstybingumą.

Lietuvos valstybės ir tautos 
šventės proga, sveikiname visus 
lietuvius Tėvynėje ir išeivijoje. Ben
dromis pastangomis, vieningumu 
ir pasiaukojimu tiesime keliq į 
šviesią ir garbingą mūsų tautos ir 
valstybės ateitį.

V. Baltutis
ALB KV pirmininkas

Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimas (1253 m.)MANO TAUTA
Vincas Kazokas

Neklausk, ar upė nori tekėti -
■ K 'Ji teka!

Neklausk, ar tauta nori gyventi -
Ji gyvena!

Mano tauta kaip upė: ji gyvena ir teka.
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Mano tauta kaip upe:
Ji maištinga pavasariais, 
Kai pralaužus ledus 
Ir, iš krantų išėjus, 
Plačiai išsilieja.
Ji drumzlina rudeniais sn k . .

^1jJį nąsi^uoda prievartai žiemą—

Mano tauta kaip upė - 
Ji verčias verpetais, 
Ji krinta kriokliais,

Banguoja lygumom 
Užtikrintai ir išdidžiai.

Mano tauta kaip upė - 
Kai teka per girias, 
Jos vanduo tamsiai žalias; 
Kai skuba per molynus, 
Ji skausmingai parausta; 
Kai lygumom banguoja, 
Jos veidas giedras kaip dangus. 
Bet ji viena ir ištisa-
Toji pati nuo versmių iki žiočių, 
Toji pati per laiką ir kartas!

Mano tauta kaip upė - 
Ji teka ir teka ir teka,

Plukdydama valtis, laivus ir šapus, 
Kurie, sakosi, rodo jai kryptį — 
Bet ji teka ir teka, ir jos kelrodžiai 
Nuosėdom grimsta 
Ir dingsta.

Neklausk, ar Upė nori tekėti -

Ji teka!

Neklausk, ar tauta nori gyventi -

Ji gyvena!

Mano tauta kaip upė: ji gyvena ir teka

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Birželio 16-tos vakare, Lito komitetas 

Vilniuje pranešė, kad nuo 25 birželio 
įvedamas tautinis pinigas - Litas. Laiki
nieji talonai bus baigti keisti į litus liepos 
20 d.

Kaip teisėta atsiskaitymo priemonė, 
išleidžiami 100, 50, 20, 10 litų bankno
tai, 5, 2, 1 lito, bei šešių nominalų nuo 
vieno iki 50 centų monetos. Žymint Da
riaus ir Girėno skrydžio 60 - tąją sukaktį 
išleidžiama proginė 10 litų moneta. 100
talonų bus keičiama į vieną litą. Įvedimo 
metu litas grindžiamas turimomis Lietu
vos aukso ir tvirtos valiutos atsargomis 
bei Tarptautinio valiutos fondo parama. 
Lito neketinama surišti su viena kuria

tvirta užsienio valiuta, ir jis bus orientuo
jamas į JAV dolerio, Vokietijos markės, 
Prancūzijos franko ir D. Britanijos svaro 
vidurį. Tuo tarpu litas bus konvertuoja-
mas tik valstybės viduje ir nuo rugpjūčio 
pirmos Lietuvoje bus draudžiama atsi
skaityti užsienio valiutomis - reikės pir
ma nueiti į banką ir pasikeisti dolerius ar 
kitą valiutą į litus.

Juodu audeklu apjuosti Trys Kryžiai 
Vilniuje žymėjo tris dienas trukusį Ge-
dulo ir vilties dienos minėjimą. Įvyko 
mokslinė konferencija vardu "Lietuvos 
žmonių genocidas nacių ir sovietų 
okupacijos metu", veikė sukakčiai skir
tos parodos, visuomenei buvo atvertos 

KGB rūsių durys. Vilniuje, Kalnų parke 
vyko Tremties dainų poezijos vakaras. 
Pačią birželio 14-tą laikytos mišios 
arkikatedroje, o Naujojoj Vilnioj, iš ku
rios vagonai su tūkstančiais nekaltų 
žmonių riedėjo į Sibirą, įvyko minėjimas, 
dalyvaujant prezidentui.

Prezidentas A. Brazauskas viešai 
pripažino, kad S. Lozoraičio atšaukimas 
buvo organizacinė klaida, dėl kurios kalta 
Užsienio reikalų ministerija.Kalbėdamas 
per televiziją prezidentas nekėlė klausi
mo dėl tokio sprendimo panaikinimo. 
Tuo tarpu kandidatas į postą V. Čekanaus
kas atsisakė priimti paskyrimą. Ambasa
doriaus pareigas, iki naujo asmens pasky
rimo, toliau eina S. Lozoraitis.

Seimo narys, centristas, Romualdas 
Ozolas kaltino užsienio reikalų ministrą 
Povilą Gylį dėl Lozoraičio ir kitų reikalų. 

Ozolas pareiškė, kad Lietuvos užsienio 
politika atsidūrė aklavietėje ir pasiūlė 
svarstyti Povilo Gylio tinkamumą 
užimamoms pareigoms. Gyliui prikištas 
diplomatinis pasyvumas tiek rytų, tiek 
vakarų kryptimis bei abejingumas santy
kiams su kaimyninėmis Latvija ir i Esti
ja. Pats ministras, nesutikdamas su kriti
ka, pasakė, kad atsistatydinti nežada.

Besilankydamas su darbo vizitu 
Prancūzijoje prezidentas A. Brazauskas 
aptarė su prezidentu F. Mitterrand šalių 
santykius, pabrėžė ekonominio bendra
darbiavimo svarbą. Paryžiuje preziden- 
tas A. Brazauskas, lydimas dešimties mo-
torizuotų policininkų, atvyko apžiūrėti 
dar negrąžinto priešakarinės Lietuvos 
atstovybės pastato, kuriame dabar yra

Nukelta į 2 psl.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS KUR PASUKS LIETUVA?
Atkelta iš 1 psl..

įsikūrusi Rusijos žinių agentūra. Prezi
dentas A. Brazauskas fotografavosi prie 
pastato, kuris dabar yra vertinamas 5 
milijonais JAV dolerių ir pareiškė, kad 
Lietuva neatsisako savo nuosavybės.

Apie situaciją sužinojęs prezidentas F. 
Mitterrand pasakė, kad "tai skandalin
ga". Sunku tikėti, kad iki šiol F. Mitter
rand nežinojo tikrosios padėties.

Premjeras Adolfas Šleževičius vieši 
JAV kur yranumatyti susitikimai su JAV 
valstybės sekretoriumi ir kitais adminins- 
tracijos vadovais bei finansininkais. 
Premjeras dalyvaus Detroite rengiamoje 
Amerikos lietuvių bendruomenės poli
tinėje - visuomeninėje konferencijoje, 
kurios tikslas yra aptarti Lietuvos ir lie
tuvių išeivijos santykius.

Birželio 15-tą Lenkijos gynybos minis
tras ir ir Lietuvos krašto apsaugos minis
tras Vilniuje pasirašė abiejų šalių karinių 
žinybų Į bendradarbiavimo sutartį. Lietu
va ir Lenkija įsipareigojo benrdadarbiauti 
apmokant karininkus, įsisavinant naują 
ginkluotę, kontroliuojant oro erdvę ir 
kitose srityse. Bendravimo sutarties pa
sirašymas nereiškia abipusės karinės 
sąjungos ar gynybos pakto sudarymo. 
Ministro nuomone, šiandieniniame pa
saulyje verta kalbėti apie kolektyvinį sau
gumą, o dvipusės karinės unijos jau esan
čios netikslingos. Dėl bendrų veiksmų 
karinės agresijos atveju, ministro 
nuomone, tai yra tarptautinių politinių 
konsultacijų reikalas. Kita vertus, Lenk
ija pasirengusi parduoti Lietuvai įvairios 
ginkluotės ir amunicijos, o kai ką ir pa
dovanoti besikuriančioms Lietuvos 
karinėms pajėgoms.

Seimas priėmė Amnestijos įstatymą, 
kuris skelbiamas konstitucijos priėmimo, 
prezidento išrinkimo ir trečiųjų nepri
klausomybės metinių proga. Amnestija 
pirmiausiai palies iki 3-jų metų kalėjimo 
nuteistas moteris, nepilnamečius, inva
lidus ir vyresnius nei 60 metų v^rus. 
Amnestija netaikoma nuteistiems už 
valstybės išdavimą, šnipinėjimą, bandi
tizmą,'žmogžudystes, išprievartavimus 
sunkinančiomis aplinkybėmis. Numato
ma, kad amnestija palies iki 3000 ka
linių. Yra abejojančjų, ar dabar kylant 
nusikaltimų bangai, yra tinkama skelbti 
amnestiją ir nuogąstaujama, kad laisvėn 
vienu metu išleis daug pavojingų 
nusikaltėlių.’ ’J'..’./,

Visų iki čia skaitytų žinių šaltinis yra 
Baltic News Service Vilniuje.

St. Lozoraičio iš pareigų atšaukimo 
procedūros farsas • dabar plečiasi į pilną 
tragikomedijų. Prezidentas Brazauskas

prisipažįsta padaręs organizacinę klaidą, 
bet neketina jos atitaisyti. Kaltė verčia
ma ant UR ministro Gylio, kurį kaltina ir 
Brazauskas ir jo vyriausias patarėjas 
Rajeckas. Patarėjas iš Australijos dar, 
atrodo, neatsiliepė. Gylys atsistatydinti 
neketina. Pastebima, kad Gyliui įtakos, 
matyt, turėjo Bobelis, buvęs VLIKO 
pirmininkas, dabar Lietuvos seimo na
rys. Bobelis yra JAV pilietis, pagal Lie
tuvos konstituciją neturėjęs teisės būti 
renkamu ir dabarbūti Seimo nariu. Lozo
raitis negauna prezidento dekreto dėl 
atšaukimo iŠ pareigų. Čekanauskas, raš
tu negavęs paskyrimo į postą Vašing
tone. Yra prielaida, kad Gylys sakė 
neteisybę apie savo pažintį su Čeka
nausku.

Čekanauską gerai pažįsta Bobelis. 
Čekanauskas šią savaitę atsisakė nuo 
paskyrimo. Naujo kandidato dar nėra. Ar 
Lietuvajau nutraukė diplomatinius san
tykius su JAV, klausia kai kurie jumoro 
mėgėjai...

Jeigu nebūtų rimtas reikalas, tai už 
juoką būtų galima priimti ir LDDP 
vyriausybės priimtą 315 nutarimą, kuris 
draudžia spaudoje skelbti vario ar nikelio 
pirklių skelbimus. Lietuvos Vyriausybė 
ir visų pirma Vidaus reikalų ministerija 
užuot gaudžiusi nusikaltėlius, kurie 
niokoja antkapius, kultūros paminklus ar ’ 
elektros pastotes, eina stručio keliu, pa
vojaus akimirką įkišdami galvą į smėlį. 
Kad nematytų. Vadinasi, jei laikraščiuo
se nebus skelbimų, Lietuvoje nebebus 
nei vario vagių, nei vario pirklių, mąsto 
šalies vadovai. Patiems vario pirkliams 
šis saliamoniškas nutarimas kelia juoką. 
Šiomis mintimis su skaitytojais dalinasi 
"Lietuvos rytas" vedamajame straipsnyje 
birželio 4-tą.

Tame pačiame puslapyje P. Vaivada 
samprotauja apie šilto vandens tiekimo ir 
išjungimo išmintingumą-.

Atjungus šiltą vandenį, vamzdynai pal
iekami tušti. Vamzdžiai rūdija, jiems išplauti 
šiltą vandenį įjungus ilgai nuleidinėjamąs 
vanduo, kol vėl pradeda bėgti švaresnis. Tai 
milžiniški vandens nuostoliai.

Be to, išplaunamos dale lės vamzdynų ir 
jau po kelerių metų jie pradės kiurti, reikės 
vamzdynus keisti. 1

Kiekvienas santechnikas pasakys, kad ne
galima palikti vandens vamzdynų tuščių dėl 
jų korozijos. Tačiau energetikai už pastatų 
vidaus vamzdynus neatsako ir diktuoja s a vo, 
tik jiems suprantamą politiką.

Nesinori jų pavadinti sabotuotojais, bet 
nemokšomis galima.

Nerimtas žinias baigsiu skelbimu tame 
pačiame laikraštyje:

REIKALINGA SEKRETORĖ

mokanti spausdinti mašinėle. Būtina 
molėti rusų ir lietuvių kalbas, pageidautina 
mokėti užsienio kalbą, turėti aukštojo mokslo 
diplomą.

Žinome, kad ne visoms sekretorėms 
reikia mokėti rašyti mašinėle, taip kaip ir 
ne visoms masažistėms reikia nusimany
ti apie masažą. Šioje skelbiamoje pozici
joje pabrėžiama, kad reikia. Pageidauja
ma netgi universiteto diplomo. Pagei
daujama mokėti ir užsienio kalbą. Tai 
kaip gi, ar skelbime minima rusų kalba 
tai jau, o gal dar ne, užsienio kalba?

G. Žemkalnis*;
1993 birželio 19.

J. Rūbas

Savo inauguracinėje kalboje vasario 
25 d., Lietuvos ką tik išrinktas preziden
tas Algirdas Brazausakas pasakė: " Lie
tuvos ateitį matau tik Europoje. Mūsų 
valstybė aktyviai dalyvaus Europos ben
dradarbiavimo procese, plėtos savo ryšius 
su Jungtinių Tautų organizacija, Euro
poje Saugumo ir Bendradarbiavimo kon- 
ferencija, Šiaurės Atlanto asamblėja, 
Europos Taryba, Europos Parlamentu, 
Vakarų Europos sąjunga... Mes be jokios 
abejonės orientuosimės į istorijos 
išmėgintą Vakarų demokratijos, eko
nomikos ir kultūros modelį". Jis taip pat 
sakė, kad Lietuvai, ieškančiai savo vie
tos tarp Rytų ir Vakarų, reikalinga "su
balansuota politika", bet konkrečiai nepa
aiškino, kokiu būdu bus siekiama to ba
lanso.

Manyčiau, kad dauguma lietuvių tiek 
Lietuvoje, tiek išeivijoje pritaria šioms 
prezidento mintims, kad Lietuva orien- 
tuotųsi į Vakarus ir atsikratytų bet kokios 
priklausomybės nuo Rusijos. O tokia 
priklausomybė iš dalies tebėra - per dar 
pilnai nepasitraukusią Rusijos ka
riuomenę ir dėl to, kad Rusija yra vienin
telė tiekėja Lietuvai naftos, gamtinių dujų, 
branduolinio kuro Ignalinos atominei 
elektrinei ir įvairių kitų Lietuvos pra
monei reikalingų žaliavų.

Politikai visame pasaulyje moka gražiai 
pakalbėti, bet jų retorika dažnai neatitin
ka vedamos politikos. Lietuvos politikai 
čia nėra išimtis. Prezidentas Brazauskas 
prie Lietuvos Respublikos vairo sėdi jau 
keturi mėnesiai, o 'de fakto' jis ir jo 
partija jau valdo Lietuvą nuo praėjusių 
metų rudens. t .

Taigi, jau praėjo pakankamai laiko, 
kad būtų galima susidaryti vaizdą apie jo 
vedamą politiką ir palyginti ją su rinkimų 
metu ir tuojau po jų pareikštomis inten
cijomis.

Nekalbėsiu jčia apie A. Brazausko ir 
kitų LDDP vadovų duotus pažadus Lie
tuvos žmonėms apie geresnę ekonomiką, 
socialines garantijas į vargą patekusiems 
piliečiams, kovą su korupcija bei kitomis 
negerovėmis, ir kiek tie pažadai buvo 
išpildyti. Apie tai daug jau buvo rašyta 
Lietuvos ir išeiivajos spaudoje. Šiame 
straipsnelyje-notėčiajiJątkifcjpiiždęinesį į 
Lietuvos užsienio politiką po valdžios 
pasikeitimo.

LDDP lyderiai, visą laiką kritikavę 
buvusias Sąjūdžio vyriausybes už nevys- 
tymą draugiškų santykių su Lietuvos rytų 
kaimynėmis, ėmėsi darbo atitaisyti savo 
pirmatakų tariamas klaidas. Buvo pa
sirašyta bendradarbiavimo ir prekybos 
sutartis su Baltarusija, bet tokios 
tarpvalstybinės sutarties pasirašyti su 
Rusija iki šiol nepasisekė, nežiūrint pa
keitimo derybų delegacijos Rusijai pri- 
imtinesniais žmonėmis. Rusijos vyriau
sybė žino, kad ji turi visus kozirius ir nori 
gauti daugiau koncesijų, vykdydama savo 
ilgalaikę strategiją išlaikyti Baltijos val
stybes Rusijos įtakoje. 37 rusų politikų, 
kariškių, verslininkų, diplomatų ir 
mokslininkų "Nezavisimajagazieta" per
nai rugpjūčio mėnesį paskelbtoje tezėje 
"Strategija Rusijai", rekomenduoja "post- 
imperinę reintegraciją" buvusių SSSR 
respublikų, naudojant rusiškų ginklų 
tiekimą, karinių kadrų apmokymą Rusi
jos karo mokyklose, rusų diasporos 

išlaikymą, bendrų įmonių sudarymą, Rusi
jos

kapitalo investavimą buvusiose res
publikose. Iš įvairių Rusijos politikų ir 
aukšto rangė kariškių pasisakymų per 
paskutinį pusmetį, galima spręsti, kad 
aukščiau minėta strategija yra priimta 
Rusijos Vyriausybės ir pradėta vykdyti.

Manau, kad nereikia aiškinti, jog tokia 
"postimperinė reintegracija" į Rusijos 
vadovaujamą naują sąjungą Lietuvai 
būtų žalinga ir eitų prieš daugumos lietu
vių tautos valią, išreikštą Kovo 11-tos 
akte. Todėl daug kam kelia susirūpinimą 
per paskutinius kelis mėnesius įvykę 
poslinkiai Lietuvos ir Rusijos santykiuo
se. Kovo mėnesio pradžioje Lietuvos 
delegacija dalyvavo Sibiro mieste Sur- 
gute vykusiuose pasitarimuose rekons
truoti Rusijos naftos ir dujų pramonę. 
Rusijos vyriausybė ieškojo kapitalo ir 
partnerių nualintai savo energijos šalti
nių pramonei atstatyti, už tai žadėdama 
ilgalaikius tiekimo kontaktus. Ji ypač 
siekė privilioti tam projektui buvusias 
Sovietų Sąjungos respublikas. Iš Balti
jos valstybių ten buvo tik Lietuvos dele
gacija ir jai vadovaujantis tuometinis 
Prekybos; ir pramonės ministras A. 

Sinevičius turėjo Vyriausybės įgalio
jimus pasirašyti su Rusija investicijos 
.bei energijos tiekimo sutartis. A. Sinevi
čius dabar teigia, kad jis jokių sutarčių. 
su Rusija nepasirašė, bet tie jam duoti 
specialūs įgaliojimai rodo, kad dabartinė 
Vyriausybė tokią intenciją turėjo, nors 
dabar to nenori prisipažinti, kai opozicija 
ir spauda sukėlė viešąją opiniją prieš 
tokį planą.

Nežiūrint Lietuvos derybų delegacijos 
pasikeitimo, derybos su Rusija dėl visa
pusiškos tarpvalstybinės sutarties pa
sirašymo per paskutinius 6 mėnesius vi
sai nepajudėjo į priekį. Ir štai staiga, 
gegužės mėnesio viduryje į Vilnių atvyko 
ne tik Rusijos derybų delegacija, bet ir 
Gynybos ministras P. Gračiovas su savo 
patarėjais. Kai kurie komentatoriai mano, 
kad toks dvigubas Rusijos atstovų vizitas 
nebuvo atsitiktinis, bet suderintas, kad fj '
Lietuvos delegacijai būtų atimta galimybė 
painformuoti savo Vyriausybę apie tai, 
ko siekia Rusijos derybininkai ir tuo būdu 
paruošti ją susitikimui su generolu P. 
Gračiovu. Atrodo, kad ši Rusijos taktika 
buvo sėkminga - Lietuvos ir Rusijos 
gynybos ministrai aptarė net 18 doku
mentų ir pasiekė eilę susitarimų, kai tuo 
tarpu derybų delegacijos nepajudėjo iš 
vietos ir neparagrafavo nė vieno susita
rimo.

Iš P. Gračiovo ir A. Butkevičiaus 
pasiektų susitarimų daugiausiai rūpesčio 
kelia bendrų įmonių steigimas Lietuvoje, 
rusiškų ginklų pirkimas Lietuvos ka
riuomenei ir Lietuvos karininkų apmoky
mas Rusijos karo mokyklose. Visi šie 
susitarimai pririša Lietuvą prie Rusijos ir 
vykdo anksčiau minėtą buvusios SSSR 
imperijos reintegracijos strategiją. Per 
vėliau įvykusią spaudos konferenciją 
Krašto apsaugos ministras A. Butkevičius 
bandė pateisinti šiuos susitarimus, kaip 
Lietuvai naudingus ir stengėsi nuvertinti 
jų tikrąją reikšmę. Tuo tarpu generolas 
Gračiovas aiškiai liko savo vizitu labai 
patenkintas ir negailėjo Lietuvos Vy
riausybei panegirikų.

Dėl šių susitarimų kyla visa eilė 
klausimų, kurie nebuvo pilnai atsakyti’ 
A. Butkevičiaus ir A. Šleževičiaus spau
dos konferencijoje. Sakoma, kad rusiška

Nukelta į 3 psl
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TRUMPAI 
IŠ VISUR
Japonijos parlamentas išreiškė nepasi

tikėjimą ministru pirmininku Kiiči Mi- 
jazava. Dalis valdančios liberalų demo
kratų partijos narių balsavo su opozicija, 
nesulaukę žadėtų reformų ir nusivylę 
besitęsiančia korupcija.

Imperatorius Akihito paleido parla
mentą. Nauji rinkimai įvyks liepos 18 d.

*
Somalijos sostinės Mogadišu pietinėje 

dalyje vyksta kovos tarp Jungtinių Tautų 
pajėgų (marokiečių, italų, prancūzų) ir 
Somalio generolo Mohamed Aideed ša
lininkų. Amerikiečių aviacija paremia 
Jungtinių Tautų žemyno pajėgas. 
Nemažai žuvusių ir sužeistų iš abiejų 
pusių.

Jungtinės Tautos nori suimti generolą 
Aideed, kaltinamą Pakistano karių 
žudynėmis.

*
Azerbaidžano prezidentas Abulfaz 

Elčebej pabėgo iš Baku į Nachičevano 
sritį, daliai kariuomenės perėjus į 
sukilėlio, pulk. Surat Guseinov pusę. 
Azerbaidžaną laikinai valdo ir su 
sukilėliais derasi ką tik parlamento 
pirmininku išrinktas Gaidar Alijev, buvęs 
Sovietų S - gos politinio biuro narys,o 
dar anksčiau - Azerbaidžano KGB 
viršininkas.

*
Dėl Kinijos spaudimo, Vienoje posė

džiavusi Pasaulinė Žmogaus teisių kon
ferencija neįsileido nariu Tibeto religi
nio lyderio Dalai Lamos, Nobelio pre
mijos laureato.

*
JAV ir kitos JT Saugumo tarybos

vyko Rusijos Šiaurės vakarų kariuomenės 
grupės štabų pratimai, kurių tikslas buvo 
išbandyti Baltijos valstybių reokupaci- 
jos planą. Šių pratimų išvada: užteks 2 
parų neutralizuoti Baltijo's valstybių gin
kluotąsias pajėgas ir perimti savo! 
kontrolėn visus svarbiausius objektus. 
Manau, kad mūsų nenustebino tokios 
"taikingos" Lietuvos didžiojo rytų kai
myno užmačios, bet keista, kad Lietuvos 
valdžios vyrai į tai visai nereagavo.

Rusijos vadovybė neslepia, kad Balti
jos šalys yra jos interesų zonoje, ir kad 
Rusija nori jose išplėsti savo įtaką ir 
apriboti jų nepriklausomybę. Todėl sunku 
suprasti, kodėl Lietuvos prezidentas ir 
Vyriausybė, užuot pasipriešinusi tam 
Rusijos spaudimui - kuris yra vykdomas 
diplomatinėmis ir ekonominėmis prie
monėmis (o kartais ir jėgos panaudojimo 
grėsme) - laisva valiajam pasiduoda.

Palyginkime Lietuvą ir Estiją. Pastaro
ji nepirks ginklų iš Rusijos, o tik iš Vakarų, 
standartizuos ginkluotę su NATO ir 
Vakaruose apmokys savo karininkus. 
Estija pirmoji atsiskyrė nuo rublio zonos, 
įvedė savo pinigus ir jau perorientavo 
savo prekybą iš Rytų į Vakarus - preky
ba su Rusija besudaro 24 % visos Estijos 
prekybos su užsieniu.

Nežiūrint 40 % gyventojų sudarančios 
rusakalbių mažumos Estijoje, ji nepasi
davė labai stipriam Rusijos spaudimui ir 
automatiškai nesuteikė visiems rusakal
biams Estijos pilietybės. Estija, (kaip ir 
Latvija) saugo savo sienas ir be vizų 
neįsileidžia NVS piliečių, kai tuo tarpu 

vių kėslų, bet balandžio 19-22 dienomis -Lietuvos siena rytuose atvira, bet kas iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos teritorijoje Rusijos ar kitų NVS šalių gali į Lietuvą

KUR PASUKS LIETUVA?
Atkelta i§ 2 psi.

ginkluotė bus pigesnė, negu vakarietiš
ka, bet susitarime užprotokoluota, kad 
kainos bus pasaulinės. A. Butkevičius 
korespondentams sakė, kad NATO šiam 
žingsniui neprieštarauja. Dalis Lietuvos 
vadovaujančių kadrų bus ruošiami 
Riazanės ir Kaliningrado karinėse 
mokyklose, taigi jie bus indoktrinuoti 
Rusijos karine doktrina ir imperine 
mąstysena. Korespondentams pastebėjus, 
kad bendrų karinių įmonių su Rusija 
kūrimas prieštarauja Aukščiausiosios 
Tarybos 1991 m. priimtam įstatymui "Dėl 
karinių dalinių bei kitų karinių struktūrų 
valdomo turto", pagal kurį visi Lietuvos 
teritorijoje esantys kariniai pastatai bei 
įrengimai, su visu inventoriumi, yra Lie
tuvos nuosavybė, kurios negalima par
duoti ar kitokiu būdu perduoti kitai vals
tybei ar jos piliečiams, kad šį įstatymą 
galima pakeisti taip, kad jis neprieštarautų 
susitarimui. Niekas nepaklausė, o kam iš 
viso reikia, pavyzdžiui Kaune esančios 
šarvuočių remonto dirbtuvės - Lietuvos 
kariuomenė tikrai neturi šarvuočių. Ji 
bus naudojama tik rusų armijos šar- 
vuočiams taisyti, kurie ir toliau važinės 
skersai Lietuvos teritoriją.

Taip pat buvo susitarta, kad Rusijos 
kariuomenės ginklų ir šaudmenų san
dėliai dar vienus metus liks Lietuvoje po 
šių metų rugpjūčio 31 -sios.

Generolas Gračiovas ramina Lietuvą, 
kad Rusija į Lietuvą neturi jokių agresy- 

narės pradeda kalbėti apie Bosnijos 
valstybės padalinimą į tris etnines teri
torijas, galutinai atsisakant nuo Vance - 
Owen taikos plano, kuris bandė išsaugoti 
Bosnijos valstybę, kaipo tokią.

*

Rinkimus pralaimėjus Kombodijos lia
udies partija bandė savo rankose išlaikyti 
rytines provincijas, suvaidindama jų at
siskyrimą nuo Kambodijos.Bandymas 

nepasisekė ir tariamasis separatistų vadas, 
princas Narodom Čakrapong pabėgo į 
Vietnamą. Rinkimus laimėjusių rojalistų 
vadas princas Ranariddh yra princo 
Čakrapong brolis ir priešininkas.

*
, Birželio 18 d. Kambodijos liaudies 

partija susitarė su rojalistais dėl laikinos 
vyriausybės sudarymo.

Rojalistai gaus užsienio reikalų ir fi
nansų ministerijas, liaudies partija - in
formacijos ministeriją, gi kariuomenė ir 
policija bus bendrai abiejų partijų žinio
je.

*

Bangladeše virš 1300 mokinių pašalin
ti iš vidurinių mokyklų už sukčiavimą per 
baigiamuosius egzaminus.

Per kilusias riaušes sužeista apie 50 
policininkų ir jų mokinių bei jų draugų. •

i I !<~
Malajuose pakartas. 37 metų australas 

Michael McAuliffe, prieš 8 metus su
laikytas Penango aerouoste su 141 gramu 
heroino. Taigi, jau trečias australas, mala- 
jiečių nubaudžiamas mirties bausme.

*
Iš JAVkaro aviacijos, atleistas gen. 

majoras Harold Campbell už tai, kad 
Olandijoje viešoje prakalboje išjuokė 
JAV prezidentą Bill Clinton.

*
Anglų "Journal of Epidemiology" 

straipsnyje tvirtinama, kad kavos 
gėrimas gali apsaugoti nuo širdies ligų.

LIETUVA IŠ ARTI IR TOLI

APIE PADORUMĄ
Dr. Aleksandras Mauragis

1993 m. vasario 18 d. Seimo nariai, 
žurnalistai, prezidento rinkimų komisi
jos nariai ir kiti žymūs pareigūnai, 
susirinkę Seimo konferencijos salėje 
iškilmingai pasitiko naujai šrinktą Lie
tuvos prezidentą A. Brazauską. Po 50 
metų sunkios okupacijos, Lietuva demo
kratiniuose rinkimuose išsirinko pirmąjį 
prezidentą. Tai didelis istorinis įvykis.

Žurnalistai pateikė jam eilę klausimų, 
tarp jų buvo ir šis: "Kokias moralines 
vertybes šiuo metu reikėtų branginti?" 
Prezidentas atsakė: "Padorumą, pir
miausia padorumą, nes per daug 
pripratome prie melo,įžeidinėjimų".

Mano supratimu, tai reikšmingiausias 
ir svarbiausias reikalas ir pareiga, kurią 
patys galime įgyvendinti be svetimųjų 
pagalbos, kiti mūsų rūpesčiai ne nuo 
mūsų vienų pareina, o nuo mums nepa
lankių aplinkybių, kurios dažnai gali iš
tikti jauną valstybę. Bet jei laikysimės 
padorumo ir mokėsime realiai įvertinti 
situaciją, tai mūsų planai pasikeis; ieško
sime bendros kalbos ir bendromis pastan
gomis greičiau rasime išeitį, negu ka
riaudami su savo tariamais priešais.

Aš skaitau, kad opozicijos sukelta ir
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važiuoti be vizų. Estija jau pasistatė net 
du terminalus naftos iš laivų iškrovimui, 
o Lietuva dar tokio terminalo net ne
pradėjo statyti, tebėra priklausoma nuo 
iš Rusijos pumpuojamos naftos ir dujų. 
Bent trys ketvirtadaliai Lietuvos preky
bos tebėra su NSV šalimis, daugiausiai 
su Rusijos federacija.

Sąjūdžio sudarytos pirmosios keturios 
nepriklausomos Lietuvos vyriausybės 
nutiesė tiltus į Vakarus ir įtvirtino Re
spublikos vietą Jungtinėse Tautose, Pa
saulio banke, Tarptautiniame valiutos 
fonde, Europos Taryboje ir kitose 
tarptautinėse institucijose. Sąjūdis ir jo 
lyderis V. Landsbergis buvo kaltinami 
siekimu konfrontacijos su Rusija, bet 
nežiūrint to, Lietuva pirmoji su Rusija 
pasirašė pastarosios kariuomenės išve
dimo sutartį, kurios tebėra laikomasi. 
Sąjūdžio politika buvo aiškiai orientuota 
į Vakarus ir labai atsargi santykiuose su 
Rusija. Naujoji LDDP valdžia tebekri- 
tikuoja Sąjūdžio valdžių Rytų politiką ir, 
atrodo, yra pasinešusi kompensuoti už 
tariamus „Sąjūdžio vadovų įžeidimus 
Rusijai. LDDP valdžia nori parodyti kuo 
daugiau draugiškumo ir geranoriškumo, 
net Lietuvos nacionalinių interesų sąskai
ta.

ekonomikos reformos korekciją, kuri 
buvo padaryta, kai pernai metų vidury 
prie Vyriausybės vairo stojo Abišala". 
Žinoma, lengva dabar manyti, kad būtų, 
bet ar būtų?7hip klausimas ir pasilieka 
neatsakytas?

Atsakydamas į paklausimą, pateiksiu 
mokslo duomenis, kuriuos gavau iš Vil
niaus ekonomikos prof. dr. K. Anta
navičiaus. Tai labiau patikimi duomenys, 
kaip Seimo politikų pliauškalai. Aš čia 
pateikiu ekonomikos statistikos skalę iš 
kurios matyti jos kritimo ir augimo 
galimybės.

Matome, kaip ekonomikos realybė nuo 
1988 m. iki 1990 m. slinko žemyn, o nuo 
1990 m. iki 1992 m. kriste nukrito iki 60 
% ir sekančiais 1993 m. neišvengiamai 
krenta žemyn. Galimybės yra tokios, kad 
nuo šių, 1993 m. kris iki 70 % ir tik nuo 
1994 m. ims kilti aukštyn. Tai tokia yra 
realybė, o galimybė, - jei viskas eis 
normalia tvarka, tai susilauksime 1990 
m. standartų tik 2002 metais.

Taigi, visos iliuzijos, kad rytoj bus 
geriau, turi išnykti iš galvos ir reikėtų 
tvarkytis kaip galima kukliau ir tau
piau.

Pirmoji entuziazmo pagava buvo per 
• daug išlaidi ir nerūpestinga, tikėtasi, kad 

Tas posūkis į Rytus yra rizikingas pats Dievas sunkiuosius reikalus sutvar- 
Lietuvai ir ji gali nejučiomis vėl būti kYs’ mums tenka tik džiaugtis ir dėkoti 
įtraukta į Maskvos karinę ir politinę or- ' Dievui, statyti bažnyčias ir su priešais 
bitą. Jokiu būdu negalime leisti, kad iki 
to būtų prieita.

palaikoma desperacija yra nepadorus ir 
žalingas elgesys, kuris veda tautą į nusi
vylimą ir nuosmukį. Toji nuolatinė įtam
pa, kokią mes ją iki šiol matome, kad 
buvę komunistai lietuviai nieko gero Lie
tuvai nežada ir niekojai negali duoti, yra 
keršto ir pavydo šaknys įaugę mūsų 
žemėje.
Jei mūsų tauta tebėra krikščioniška, tai 

mums privalu laikytis krikščioniškos 
moralės ir to padorumo, kurio visi reika
laujame iš kitų, o patys į save nepasi
žiūrime.

Štai "Lietuvos aidas" (1993.05.18) 
rašo:"Pažadai nevalgomi". Straipsnis 
pradedamas šiais žodžiais: "Žmogus iš 
gatvės, balsavęs už LDDP: 'Suskiai, nie
ko nesugeba, tik sukčiauti. Dabar dar 
blogiau negu buvo. Sunku jiems, mat. 
Tai reikėjo nieko nežadėti'. Ir toliau rašo: 
- "Vieną dieną piketuoja pensininkai, 
kitą dieną studentai, mokytojai. Visi 
prašo didesnių atlyginimų, pensijų sti
pendijų. Ką daryti valdančiai LDDP? 
Užsidaryti langus, ar didinti infliaciją?"

Laikraštis rašo, kad 80 % Lietuvos 
gyventojų atsidūrė žemiau skurdo ribos. 
Ir čia pat klausia: ką darytų dešinieji, jei 
būtų valdžioje? Seimo narys K. Skrebys 
duoda tokį atsakymą: "Manau, peržiūrėtų

susitvarkyti. Kažin, ar tai yra pirmos 
Nukelta į 4 psl.
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PO REKOLEKCIJŲ

Taipjau atsitiko, kad Sydnėjaus lietu
vių parapija liko Australijoje vedamų 
kun. Ričardo Mikutavičiaus rekolekcijų

APIE PADORUMĄ
Atkelta iš 3 psl.

eilės reikalas? Reikia pasakyti, kad mes 
nemokame demokratiškai mąstyti, tuo 
labiau gyventi - esame nepribrendę. 
Tikros, idealios demokratijos nerasime 
pasaulyje, kol netapsime tikrais krikš
čionimis, nuo tų idealų esame toli nu
tolę, nors juos pažįstame ir branginame. 
Be šių idealų pasaulyje būtų dar sunkiau 
gyventi.

Kalbant apie demokratiją, verta pri
siminti pirmosios nepriklausomos Lie
tuvos demokratijos likimą, kada tauti
ninkų partija, susitarusi su krikščionių 
demokratų partija, suorganizavo su
kilimą ir nuvertė liaudininkų- social
demokratų valdžią 1926. IX. 17. Prezi
dentas K. Grinius ginklu nesipriešino, 
bet pasmerkė tokį partijų savivaliavimą.

Netekome demokratijos; vieni pateisi
no, kad tai buvo reikalinga tvarkai pa
laikyti, kiti kaltino, kad sugriovė 
demokratinį principą ir nuo to nukentėjo 
tauta. Ypač daug nukentėjo krikščionys.* 
Taip vadinamas, "Smetonos vadizmas" 
išleido įstatymą, draudžiantį mokyklų 
mokiniams kurti moksleivių ateitininkų 
kuopeles. Bažnyčia tam pasipriešino.. 
Didelė kaltės dalis teko krikščionims 
demokratams, jie prisidėjo prie per
versmo ir patys dėl savo žioplumo nete
ko įtakos valdžioje. Blogos pasekmės - 
ėjo dar toliau: Vakarų demokratiškas 

pasaulis laikė mus fašistais, naciais, todėl 
nesiskubino nei su pagalba, nei su 
užtarimais ar pasipriešinimais, tą aiškiai 
pajuto ant savo kailio išeivija. Taigi, toli 
siekiančios pasekmės pasiliko ir iš to 
reikėtų pasimokyti.

Dabar, džiaugdamiesi atgavę laisvę, 
pradėjome kurti savo valstybę kaip 
nemokšos. Romėnų patarlė sako: ■ 
"Žmonės nežiną istorijos, pasilieka 
vaikais". Taip yra ir su mūsų tauta.

Vos pradėjome savarankišką gyveni
mą demokratiniais rinkimais, kai pradėjo 
partijos dejuoti, kad ne tą valdžią , ne tą 
prezidentą išsirinkome. Manau, kad tą, už 
kurį tauta balsavo, o čia šneka, kad apga
vo gatvės žmogelį.

O kur buvote jūs tautininkai, krikš
čionys ir dar kiti tėvynės gelbėtojai? Jeigu 
jūs leidotės apgaunami, tai kokia: būtų 
buvusi jūsų valdžia. Žinokite, kad ne 
melu ir šmeižtu galima atitaisyti savo 
klaidas, o padorumu ir darbu.

Iš kitos pusės, ir tie išrinktieji gali 
nesilaikyti ir dažnai nesilaiko to padorumo 
kurį tauta jiems patikėjo. Bet demokrati
joje valdžia visada laikina, čia yra 
demokratijos esminis principas ir jėga, 
terminui pasibaigus ją visada galima pa
keisti ir naujai išsirinkti naują valdžią. 
Tad ne perversmais ir jėga mėginkime 
pakeisti valdžią, o teisėtumu ir padoru
mu.

Man, iš toli stebinčiam Lietuvos 
demokratinį gyvenimą, darosi neramu, 
kad viskas gali baigtis perversmu, kaip 
tada Lietuvoje, kada krikščionys demo
kratai, susijungę su tautininkais nuvertė 
tautos išrinktą liaudininkų socialistų 
valdžią, taip ir dabar matome naują politi-
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kelionės beveik pačiame gale. Iš kitų 
parapijų per spaudą sklido susižavėjimo 
ir dvasinio nuskaidrėjimo nuotaikose su- 

nių partijų santarvę, kurios tikslas nu
versti dabartinę, tautos išrinktą valdžią .

Tai matome Lietuvos Respublikos Sei
mo narių pareiškime ("Voruta", 1993 m. 
gegužės 20 - 26), kurį pasirašė sekančios 
partijos: Lietuvių tautininkų sąjunga, Lie
tuvos demokratų partija, Lietuvos 
krikščionių demokartų partija ir 
Nepriklausomybės partija.

Šios savo pareiškime štai ką rašo: 
"Šiandien. ĮLŪŠ..kada nors vėliau (mano 
pabraukta, A. M.), kol Lietuvos kelias 
dar nepasuktas senąja - Rytų kryptimi, 
kol dar nepadarytos lemtingos klaidos, 
reikalinga visų dešiniųjų partijų ir 
judėjimų santarvė, pasiruošimas ir 
pasiryžimas bendram reikalui, principų 
ir ambicijų paaukojimas šventam, tau
riam, sutelktam darbui".

Šio pareiškimo aš kitaip nesuprantu, 
kaip skubų pasiruošimą perversmui. Koks 
politinis absurdas: "kol dar nepadarytos 
lemtingos klaidos", kitaip sakant, kol dar 
nepadarytas nusikaltimas, jau reikalin
gas skubus nušalinimas legaliai tautos 
išrinktos valdžios. Aš manau, kad 
krikščioniškam frontui trūksta nuovokos 
apie demokratinę santvarką, o tautininkai 
tikisi laimėti centrą ir valdyti Lietuvą, 
jiems įprasta tvarka. Tai aiškiai matytį iš 
Lietuvos tautininkų sąjungos pirmininko 
Rimanto Smetonos atsakymų į "Voru- 

' tos" klausimus. "Mes esame ir mes 
būsime" - skamba išdidžiai. Rimantas 
Smetona gerai žino, kad be Krikščionių 
demokratų Tautininkai centro nesukurs; 
o kaip reikalai stovi su Vytauto Lands
bergio Sąjūdžiu? Į tą klausimą Smetona 
štai ką atsako: "Tolimesnis Sąjūdžio, kaip 
'skėčio' vienijančios, jungiančios ir va
dovaujančios organizacijos buvimas būtų 
didžiausią kliūtis tikram partijų bendra
darbiavimui", taip, su tuo reikia sutikti - 
Sąjūdis yra kitos prigimties veiksnys - 
savo pareigas sėkmingai atliko ir 
nereikėtąjį maišyti su politinėmis parti
jomis. Iš tautinio Sąjūdžio politinei ne
priklausomybei atgauti, tapo politinių 
partijų 'skėčiu', kuris ir privedė prie cha
oso ne tik krikščioniškas partijas, bet ir 
kitas.

Jei laikysitės padorumo, tai greitai 
išmoksite ir suprasite, kad nėra kito kelio 
pakeisti valdžią, kaip tos pačios Tautos 
valia, konstitucijoje numatytais atvejais 
ir tvarka. Gi jūsų sudaryta dešiniųjų par
tijų santarvė - nuversti valdžią - šiand
ien gali susilaukti prokuroro į namus, 
nes ji angažuojasi nuversti teisėtą 
demokratinę valdžią.

Suprantama, kad valdžia be savo 
teisėtos juridinės galios turi ir moralinių 
pareigų - humaniški tautos interesai 
verčia kiekvieną valdžią, kuri save laiko 
demokratine, laikytis padorumo.

Aš jaučiu, kas Stasio Lozoraičio paša
linimas iš pareigų, turėtų skaudžiai pa
liesti ne tik j į patį, bet ir visą išeiviją, tarsi 
be jos pagalbos ir pastangų Tauta atsi
stojo ant savo kojų, kuri, deja, savo didele 
dalimi pataikavo okupantui, kad 
•išgelbėtų savo kailį. Tad ir turime cha
osą galvoje, o širdyje skausmą ir visa tai 
ir atsispindi gyvenime.

Kai kalbame apie padorumą, neuž
mirškime ir patys savęs.

kurti aprašymai apie praėjusias 
rekolekcijas, pačioje gražiausioje švieso
je iškeliantys kun. Mikutavičiaus asmenį 
ir jo paskelbtas rekolekcijų mintis. Ge
rai, kad tokių aprašymų buvo. Sydnejiškių 
tarpe susidomėjimas pamokslininku 
augo. Bet po tų gražių atsiliepimų iš kitų 
parapijų apie rekolekcijas ir jų vadovą 

■s atrodo, kad viskas, kas gero, švento ir 
prasmingo jose buvo, jau yra pilnai iš
sakyta, o man lyg ir nebėra ko rašyti, nes 
ką aš berašyčiau, viskas būtų tik prierašai 
prie kitų autorių gana spalvingų 
aprašymų, paskelbtų ir šiame ir Mel
bourne lietuvių laikraštyje.

Kun. Ričardas Mikutavičius
X

Kalbant apie rekolekcijas Sydnejuje, 
reikia pasakyti, kas žymusis svečias kun. 
R. Mikutavičius mažai teturėjo laiko ir 
Sydnejų apžiūrėti ir pasidarbuoti 
šventovėje. Sydnėjaus lėktuvinėje at- 
skridusį jį pasitiko Viktoras Šliteris ir 
būrelis parapijiečių. Buvo apsistojęs 
Viktoro ir Jutos Šliterių namuose. Vikto
ras Šliteris svečiui aprodė įdomesnes 
Sydnejus vietas, o Eduardas Bartkevičius 
nuvežė apžiūrėti Mėlynųjų kalnų. Lankėsi 
svečias Balio ir dr. Valentinos Barkų 
šeimoje. Tai maždaug visi pasižmo- 
nėjimai.

Šventove pilnai naudotis galėjome tik 
penktadienį (11.6). Šeštadienį (12.6.) lai
kas buvo ribotas - tik dvi valandos, o 
sekmadienį (13.6), Lidcombe parapijoje 
vykstant pirmai komunijai, parapijos salė 
ir šventovė buvo užimta ir mūsų pamal
doms, mūsų rekolekcijų užbaigai buvo 
leistos tik 45 minutės. Jūs negalite įsi
vaizduoti, kiek daug dvasinio gero galima 
duoti ir priimti per 45 minutes...

Norėčiau čia paminėti kun. R. Miku
tavičiaus tiesiog vyskupišką dvasinį 
švelnumą, sklindantį iš jo asmenybės 
visur_- susitinkant su žmonėmis, prie 
altoriaus, klausykloje.

Norėčiau čia paminėti jo psichologinį 
įžvalgumą ir mokėjimą patraukti žmonių 
dėmesį pagiriamuoju paglostymu, pa
moksle išreikštą kukliu prisipažinimu, 
kad jis atvykęs į Australiją nė tiek mūsų 
pamokyti, kiek pats iš mūsų pasimokyti 
to mūsų parodyto lietuviško tvirtumo. Iš 
mūsų visų, sunkiose sąlygose išsilaikiu
sių tikėjimo ir lietuviškumo vienybėje. 
Mes, Australijos lietuviai, esą kaip tas 
apaštalo Petro per naktį žuvavusio ir nie
ko nesugavusio, bet Kristaus paraginimu 
užmetusio tinklą kitoje valties pusėje 
laimėtas sugautų žuvų gausus lobis. Mūsų 
tvirtumas, mūsų užsiangažavimas tikė
jimui ir laisvei darąs įtaką Lietuvos 
žmonėms. Geru žodžiu paminėjo mirusį 
mūsų prelatą Butkų, ilgus metus būrusį 
kovon ir palinkėjo, kad lietuviška malda 
ir giesmė ilgai šioje šventovėje skambėtų.

Norėčiau čia paminėti pamokslininko 
sugebėjimą gilias teologiniai išmąstytas 

mintis perduoti aiškia, žodinga, kūry
binga iškalba, įtaigiai diegti klausytojams 
Dievo pažinimo ir prie jo artėjimo norą - 
pav. „Tėve mūsų“ maldos posmų aiškin
ime sukaupti ir išdėstyti viską, kas 
žmogaus išganymui reikalinga. Ypatin
gai man patiko mintis, kad melsdamasis 
žmogus save įsidievina. Neatsimenu 
tiksliai pamokslininko naudoto termino, 
bet, paprasčiau sakant, tas „įsidievini- 
mas“ panašus į savęs įsiskiepijimą, į 
Dievo visuotinumą. Tokioje padėtyje 
visas gyvenimas, visi darbai malda pa
virsta.

Norėčiau čia paminėti pamokslininko 
skelbtą tikėjimu ir tautybe pagrįstą 
žmonių tarpusavio ryšį, priklausymą vie
nai dvasinei visumai. „Aš esu jūs, jūs 
esate aš“. Tų minčių šaknis galima rasti 
Šventojo Rašto Naujajame Testamente, 
bet niekada nebuvau girdėjęs jas pavers
tas tokiu praktišku, greitai nepamirštamu 
mokymu.

Norėčiau čia paminėti kun. R. Miku
tavičiaus ypatingai atidų ir jo asmeniškai 
giliai išgyvenama mistine nuotaika ap
gaubtą šv. mišių laikymą. Kintamąsias 
mišių maldas jis neatskaito lakoniškose 
mišiolo formose, bet sukuria ten pat prie 
altoriaus jaudinančias širdies maldas, 
surenkančias Šventojoje Aukoje visų 
šventovėje dalyvaujančių prašymus, 
troškimus ir reikalus.

Mūsų klebonas, kun. Povilas Martūzas 
rekolekcijų pasisekimu patenkintas. 
Žmonės buvo medžiaginiai dosnūs ir 
dvasiniai uolūs. Sekmadienį dalyvavu
sių šventovėje buvo ypatingai gausu.

Platesnių svečio susitikimų su sydnė- 
jiškiais nebuvo galima pravesti. 
Šeštadienį (12.6), pažymėtinai žvarbų ir 
audringą vakarą, po pamaldų prie 
vakarienės su juo pabendravo Šv. Rožinio 
kalbėtojų būrelio žmonės. Sekmadienį 
(13.6) Jungtinis pabaltiečių komitetas 
Strathfielde ruošė skaudžiųjų trėmimų į 
Sibirą minėjimą. „Dainos“ choro cho
ristai ir kiti tame minėjime dalyvaujantieji 
tuojau po pamaldų išvažiavo ten, o kun. 

•Mikutavičius turėjo laiko tik pavalgyti 
pietus ir tuojau jį mūsų kun . Povilas 
Martūzas išvežė į Canberrą.

Ačiū Jums, kunige Ričardai už tai, kad 
atvažiavai į Australiją, kad kalbėjai mums 
išganyman kreipiančius žodžius, meldeisi 
už mus, toks broliškas, švelnus, gilia 
išmintimi apdovanotas. Tegu pasilieka 
mumyse Jūsų žodžiai, labai panašūs į 
Jūsų poezijos knygos „Kad Lietuva ne
išsivaikščiotų“ mintis.

„vienas į kitą
per žaizdas suaugom
ir skaudam - 
taip artinamės, 
tiek suartėjome, 
kad
dabar jau per maža, per siaura 
būti ir likti toli ir toli 
dar artyn 
dar rėšiuos, 
kasdien meilė švarėja - 
mes suaugam į vieną - 
ar būna bendrumas kitoks 
ir kitaip išsakytas, išjaustas?“

Tokie yra mano prisiminimai, rekolek
cijoms Sydnejuje praėjus.

J. A. Jūragis

P. S. Kunigą Ričardą Mikutavičių, 
pamokslininką, poetą laikau mo
derniosios, dabartinės Lietuvos 
milžinu. Tokiu jį laikau ne dėl to, kad, 
su juo kalbėdamas, turėjau aukštai 
užversti galvą. J. A. I.
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
EVA KUBBOS IR GYTIS DANTA PARODOJE

Genovaitė Kazokienė

Delmar galerijoje, Ashfielde, vyksta 
keturių dailininkų paroda; trys tapytojai 
ir vienas skulptorius, iš kurių du yra 
lietuviai. Gal būt visas svoris šioje paro
doje krinta ant Eva Kubbos įnašo. Jos 
semi - abstraktūs gamtovaizdžiai yra 
drauge galingi ir subtilūs, persunkti emo
ciniu dvasingumu. Tokie paveikslai, kaip

Eva Kubbos - "Į saulę". 1993.

"Kelionė per praeities šalį" (Journey 
Through the Ancient Land), "Prie Gigų” 
(Iri the’ Gigas) nustebina savo didybe. ‘Jie 
atkuria mitinį, archainį ir nekintantį pa
saulį, susidedantį iš milžiniškų uolų, 
grėsmingų dykumų bei vandenų ir jaudi
nančiai apeliuoja į mūsų mitologinę at
mintį. Dažnai jos darbai mus grąžina į 
laikus, kai dar visa gamta klausėsi žemės 
ir kada dar akmenys kalbėjosi su debes
imis.

Lietinėje akvarelės technikoje Eva 
Kubbos yra suradusi savo būdingą idi
omą, kurią galima atpažinti iš daugelio 
kitų dailininkų darbų. Australijoje Hen
rikas Šalkauskas ir Eva Kubbos buvo tie 
pirmieji tapytojai, kurie pakreipė akva
relę iš paspalvintų iliustracijų į monu
mentalų akvarelinį meną. Kubbos 
paveikslai kartais siekia apie du metrus 
dydžio, o tai retas dalykas vandeninių 
dažų tapytojų tarpe.

Tačiau ir tokioje skalėje ji nepasimeta 
paviršiaus organizavime ir išlaiko for
mos įtampą, nors dažnai papildo tapybą 
gouachu ir akriliniais dažais specialiems 
efektams išgauti. Tonalinėje tapyboje 

■pasiekusi meistriškumo ji dažniausiai 

naudoja sodrias, turtingas spalvas iš žemo 
tembro. Tačiau yra ir išimčių, kaip pa
vyzdžiui "Į saulę" (Towards the Sun), 
kur stiprioje kompozicijoje ji prabyla 
šilto registro spalvomis.

Gytis Danta mūsų bendruomenėje yra 
žinomas kaip gydytojas specialistas. Jo, 
kaip skulptoriaus, išėjimas į viešumą daug 

‘ką nustebino. Tokių atvejų, nors ir retai, 
bet pasitaiko meno pasaulyje, pavyzdžiui, 
Australijoje dr. Clive Stephen sukūrė 
labai stiprių skulptūrų ir net įėjo į meno 
istoriją kaip avangardistas.

Gytis Danta ieško sau tinkamiausio 
kelio ir eksperimentuoj a įvairiausiais sti-

liais. Matome jo darbų metale, lengvame 
cemente (aerated cement), gipse, molyje 
ir medyje. Yra figūralinių, pusiau ab
strakčių ir abstrakčių skulptūrų. Jo darbų 
bendras bruožas - nuosaikumas. Iš paro
doje išstatytų darbų peršasi išvada, kad 
Danta neketina žaisti formomis, bet ieško 
būdų išreikšti idėją. Tokie darbai, kaip 
"Sukauptas užpuolis” (Aggression Con
tained), "Prisilietimas" (Contact), "Ap
sigynimas" (Defense) parodo skulptorių

kaip įsipareigojusį, tvirtą, bet ramų ko
votoją. Subtilūs asmeniški pergyveni-

Gytis Danta - "Pasaulio sukūrimas"

Gytis Danta - "Susimąstymas

mai randa savo išraišką "Suradime" (The 
Find), "Meilėje" (Love), "Sopulingame 
veide" (Face of Sorrow) ir kituose dar
buose. Dantos metaliniuose abstraktu
ose pasigirsta atgarsiai David Smith, o 
figūraliniuose - August Rodin, Henri 
Matisse ir Henry Moore. Dantos moterys 
ne graikiškos deivės, o žemiškos mote
rys, daugiau motinos negu išidealizuo
tos dievybės.

Gal būt šioje parodoje jo įdomiausias 
darbas yra "Pasaulio sukūrimas" (La 
Creation du Monde), kurio prasmė dau
giareikšmė ir gali būti skaitoma keliose 
plotmėse: biologinėje, kosminėje ir 
mitinėje. Formų paprastumas, išradin
gu.;

SVEČIAI IŠ AMERIKOS
Prieš porą savaičių iš Kansas, JAV į 

Sydnejų atvyko Liuda Apinytė-Popen- 
hagen, jos vyras Ron ir dvi šeimos atžalos 
- septynmetė Renata bei 4 metukų Da
rius. Apsistoję Liudos mamos šeimoje - 
pas Martiną ir Anskį Reisgius, žada 
paviešėti iki rugpjūčio pradžios.

Liudą prisimename kaip sydnejiškę 
jaunutę Sydnejaus lietuvių vaikų teatro 
aktorę, vaidinusią įvariuose šio teatro 
spektakliuose apie 1956 - 1960 m. Šią 
meno šaką Liuda ir pasirinko vėliau savo

IŠEIVIJOS LIETUVIŲ POEZIJOS IR MUZIKOS VAKARAS
Vasario 19 d. Klaipėdos menininkų 

namuose, kaip rašo laikraštis "Klaipėda", 
įvyko išeivijos lietuvių poetų Lidijos 
Šimkutės ir Juozo Almio Jūragio (iš 
Australijos) bei kompozitorių Giedros 
Gudauskienės , Juozo Stankūno ir Bro
niaus Budriūno (JAV) kūrybos vakaras 
-koncertas. Jame dalyvavo aktorė Julija 
Sakalaitė ir koncertmeisterė Violeta 
Pečiulienė.
Lygiai prieš metus Klaipėdos muziki

nio teatro fojė buvo surengtas lietuvių 
išeivijos kūrinių koncertas. Tai bene vie
nas tokių koncertų Respublikoje.

Šio vakaro iniciatorius, dainininkas 
Vytautas Kumickas, su tautinės muzikos 
ansambliu "Žvelsa" neseniai lankyda
masis XVII Australijos lietuvių dienose, 
susitiko su Australijoje gyvenančiais ir 
kuriančiais poetais A. Prišgintaite, N. 
Rimkiene, L. Šimkute, J. Jūragiu, B. 
Žaliu ir kitais. Pasak Vytauto Kumicko, 
ir šiandien jis pasiilgsta tų gerų ir gražių 
žmonių. Muzikų, kompozitorių Austral
ijoje gyvena žymiai mažiau negu poetų, 
dailininkų, skulptorių. Muzikai čia dau

gas sukomponavimas ir prasmių supai
niojimas ir iškelia šį darbą virš visų kitų.

Paroda įdomiai nušviečia faktą, kad 
kiekvienas dailininkas, išsakydamas ką 
nors drobėje, popieriuje ar molyje, pir
miausiai išsako pats save. Todėl mes ir 

matome seniai išgarsintą Judy Cassab, 
besiblaškančią eilėje įvairiausių tech
nikų ir žanrų, parodančią savo paviršuti
niškumą. Matome ir John Caldwell, ku
rio modeliai yra impotentiški, lygiai kaip 
jo apverktina technika. Šioje keturių 
dailininkų parodoje Eva Kubbos pasireiš
kia galingai, o Gytis Danta yra jau dabar 
rimtas, konceptualinis skulptorius.

profesija. Ji ir vyras Ron dabar profeso
riauja Kansas universitete ir abu baigia 
ruoštis "Theatre & Film" daktaratams.

Birželio 20 d. abu profesoriai apsi
lankė "MP" redakcijoje, kur su jais 
kalbėjosi redaktorius B. Žalys. Į klausimą, 
ar turėsime progos ką nors pamatyti iš jų 
vaidybos, deja, buvo gautas neigiamas 
atsakymas, nes abu, net ir viešnagės 
metu, įtemptai ruošiasi daktaratams.

Apie gerb. svečius, tikimės, ateityje 
parašyti daugiau. ~ X “ 

giau rašo chorams, nes Australijos lietu
viai yra subūrę daug puikių chorinių ko
lektyvų.

Belieka džiaugtis, kad grįžta įTėvynę 
jos sūnų ir dukterų dešimtmečiais kaupti 
lobiai- ‘ S. Poškus

"Klaipėda", 1993 vasario 19d.

Poetas Juozas Jūragis ir dainininkas 
Vytautas Kumickas.

"MūsųPastogė" Nr. 261993.6.28psl.5.
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PARODA BUVO IR ADELAIDĖJE

Gegužės 22 - 23 dienomis Adelaidėje 
vyko Keramikos ir medžio drožinių pa
roda, kurioje savo kūrinius buvo išstačiusi 
keramikė Vilija PetruškeviČiūtė-Dun- 
dienė ir medžio drožinėjimo meistras 
Nikodemas Skidzeyičius (platesnį 
aprašymą žiūr. "MP" praeitame nr.).

ADELAIDĖS SENJORĖS ŠOKA
Gegužės 30 dieną Adelaidės australų 

katalikų labdaros organizacija „Daugh
ters of Charity“ suruošė metinį savo 
koncertą lenkų namuose. Koncerto pro
gramoje dalyvavo, M. Lapšienės va
dovaujamos, moterys senjorės šokėjos. 
Koncerte susirinko daugiausiai austral
ai. Programa buvo plati ir įvairi, o pub
liką, kaip visada, ypatingai žavėjo mūsų 
moterų spalvingi tautiniai drabužiai. 
Šokėjos tiesiog šauniai pašoko tris li
etuvių liaudies šokius: „Šustą“, „Audėjė
lę“ ir „Kuskinėlį“.

LIETUVIAI AUKSINIAME PAJŪRYJE
Turbūt visi lietuviai, gyvenantys Aus

tralijoje yra girdėję apie puikią kurortinę 
vietą, vadinamą „Gold Coast“.

Joana ir Juozas Sungailos

Kuo pasižymi Gold Coast? Tai švel
naus klimato, ištisais metais saulėtomis 
dienomis, gražiais, švariais pliažais ir 
švariu oru garsėjanti vieta. Manoma, kad 
gyvenimas tokiose sąlygose prailgina 
gyvenimą, mažiausiai, penkeriais metais. 
Ištisais metais dienos temperatūra čia 
siekia, daugiausiai 20 - 30 laipsnių šilu
mos.

Lietuvių veikla čia prasidėjo 1981 m., 
kai p. R. Smilgevičienė sukvietė susir
inkimą iš mažiau kaip dešimties lietuvių. 
P. Jurgis Smilgevičius buvo pakviestas 
būti seniūnu, jo žmona - jam sekretoriau
ti. Aštuonerius metus abu Smilgevičiai 
ruošė subuvimus, teikdavo patarimus li
etuviams, atvykusiems atostogauti. P. 
Smilgevičiui seniūnaujant, joks nario 
"Mūsų Pastogė" Nr.261993.6.28 psl.6.-j

Šiame nr. talpiname tos parodos 
nuotrauką, kurią dėl vietos stokos 
negalėjome patalpinti praėjusiame nr.

Vaizdelyje (iš kairės) - Vilija Petrušr 
kevičiūtė-Dundienė, Nikodemas Ski- 
dzevičius ir Janina Vabolienė, ALB 
Kultūros tarybos pirmininkė. - X -r

Vėliau teko patirti, kad mūsų šokėjos 
jau šeštą kartą dalyvauja šios organ
izacijos koncertuose. Jos jau šešti metai 
kviečiamos dalyvauti organizacijos 
metiniame koncerte. Džiugu, kad mūsų 
šauniosios šokėjos pripažįstamos ir lau
kiamos australų tarpe, tokiu būdu jos 
gali garsinti lietuvių vardą.

Sveikiname senjorių moterų šokėjų 
grupę ir nuoširdžiai linkime sėkmės 
ateityje!

Ona Baužienė, BEM

mokestis nebuvo renkamas. Per aštuo
nerius metus čia gyvenančių lietuvių 
sąrašas pailgėjo iki virš trisdešimties 
žmonių.

Kada atsirado daugiau žmonių, J. Smil
gevičius pasiūlė jo pareigas perimti kam 
nors kitam. To pasėkoje, p. Vincas Bakai
tis, atvykęs iš Melbourne, perėmė seniūno 
pareigas.

Vincas Bakaitis organizavo „Gold 
Coast lietuvių žinias“ ir, atspausdinęs,, 
išsiuntinėjo visiems čia gyvenantiems 
lietuviams. Šiose „Gold Coast žiniose“ 
aprašoma vietinių lietuvių veikla ir.įvy- 
kiai. Išlaidoms padengti buvo renkamas 

nedidelis mokestis.
Pabuvęs dvejus metus, Vincas Bakai

tis atsisakė būti seniūnu. Padėtis buvę 
kritiška, nes sunku buvo surasti kitą 
žmogų, kuris pasiaukotų dirbti seniūno 
darbą.

Prieš porą metų atvykęs iš Adelaidės 
muzikantas Juozas Songaila su žmona 
Joan iš N. Zelandijos, sutiko būti Gold 
Coast seniūnu, o jo žmona - sekretore. 
Reikia pažymėti, kad Joan stropiai mokosi 
lietuvių kalbos ir yra atsidavusi lietuvių 
veiklai daugiau, negu daugelis lietuvių. 
Savo draugiškumu ir šypsena Joan suge
ba pritraukti visų lietuvių simpatijas jos 
veiklai.

Juozas ir Joan toliau išplėtė ir patob
ulino „Gold Coast lietuvių žinias“ ir 
išsiuntinėjo visiems lietuviams. Reikia 
pastebėti, kad aš, net būdamas Lietuvoje, 
gavau Gold Coast žinias. Tikimės, kad 
Juozas ir Joan toliau tęs savo vertingą > 
darbą Gold Coast lietuviams.

Gold Coast moterys yra susiorganiza
vusios į moterų būrelį ir kas mėnesį ren
kasi į moterų subuvimus, socialiniams 
veiklos reikalams aptarti.

P. Genės Bakaitienės iniciatyva suor
ganizuotas komitetas, kuris rūpinasi balt- 
ijiečių meniškų darbų parodėle Gold 
Coast savivaldybės meno galerijoje, kuri

’ SŪKURYS” OPEROS RŪMUOSE
Birželio mės 12 - 14 dienomis Operos 

rūmuose vyko „National Folkloric Festi
val“ . Savo šokius,.muziką ir dainas pa
rodė net 1800 atlikėjų, kurie atstovavo 
42 tautas. Šis festivalis vyksta jau 20 
metų ir lietu viai jame yra dalyvavę penki
olika kartų - choras „Daina“, „Sutartinė“ 
ir „Sūkurys“ džiugino publiką liatuviška 
daina ir šokiu. Taip pat yra dalyvavę 
Melboumo bei Toronto šokėją;,,

Šiais metais pirmadienio koncerte da
lyvavo jaunieji „Sūkurio“ šokėjai, kurie 
puikiai atliko „Blezdingėlę“ ir 
„Vakarušką“. Nors tautiečių salėje buvo 
nedaug, plojimas buvo stiprus - matyt

JONINIŲ POPIETĖ SYDNEJUJE
Sydnejus lietuvių tautinių šokių 

grupė "Sūkurys," birželio 144^ąžiai 
pasirodė Sydney Opera House 20 - 
mečio minėjimo festivalyje. Tenka 
apgailestauti, kad šis "Sūkurio" pa
sirodymas nebuvo pakankamai iš rek
lamuotas. ypač prisimenent anksčiau 
ruošiamus "folkloric" fesiyalius; 
vykusius tuose' rūmuose.

Bet dabar "Sūkurys" mūsų ne
apvylė. Per spaudą ir radiją ragino 
visus birželio 20 d. ateiti į Lietuvių 
klubą, atšvęsti Jonines, drauge padai
nuoti, drauge pašokti, pasilinksminti. 
Tautiečiai kviečiami susigundė,, 
nemažai jų sugužėjo į salę. Galėjo 
būti ir dar daugiau, čia vėl gal per 
mažai reklamos, išgarsinimų.

Scenoje kabo nupieštas didelis pa
parčio žiedasįi prasideda Joninės. 
Reikiapagirti "Sūkurį", kad programą 
pradėjo puktualiai, ko mūsų rengi
niuose dažnai trūksta.

Iš salės galo dviem eilėm ateina 
šokėjos, tuo tarpu šokėjai atneša 
malkų sukurti Joninių laužą. Scenoje 
pasirodo veteranai šokėjai ir šokėjos, 
nešdamos krepšelius su žalumynais. 
Užgroja akordeonas... Lenciūgėlis!!! 
Grakščiai šoka merginos, nepasiduo
da ir vaikinas. Mums malonu žiūrėti, 
gėrėtis.

Žodį taria"Sūkurio" administratorė 
Rasa Blansjaar, pasveikina visus, 
kviečia visus Jonus - Jones atsistoti. 
Pasveikina vardinių proga-, šokėjos 
įteikia po šampano bonką. Tai graži 

vyks nuo š. m. liepos 11 - 24 d. d.
Dabar apie 70 lietuvių gyvena Gold 

Coast.
Kadangi čia gyvenimas yra daug links

mesnis negu kur nors kitur Australijoje, 
mes kviečiame čia persikelti gyventi dau
giau lietuvių.

Petras Sungaila

visiems labai patiko.
Koncerto metu šio festivalio direkto

rius p. p. Guillermo Keys-Arenas pristatė 
ir pasveikino penkis muzikantus/šokėjus, 
kurie dalyvavo pirmajame festivalyje 
1973 m. ir daugelyje kitų, per tą 20 -ties 
metų laikotarpį. Šiame penketuke - 
„Sūkurio“ šokėjas Arvydas Zduoba ir 
akoedeonistas Jonas Zubrickas. P. Are
nas asistentė įteikė jiems po rožę , o 
publikajuos palydėjo gausiais plojimais.

Džiaugiamės jų pagerbimu ir gražiu 
„Sūkurio“ pasirodymu.

Ačiū šokėjams ir jų vadovei Marinai 
Coxaitei. PP.

Lietuvių klubo staigmena - dovana. 
Ačiū klubui! Suskamba visa salė - 
"Ilgiausių metų..."

Seka dainos, seka šokiai. Veteranai 
scenoje pašoka "Šustą", "Kalvelį", 
"Jonkelį", "Subatėlę". Po garsiosios 
"Krambambulio" dainos, scenoje, ve
dami Elenos Kiverytės-Erzikov pa
sirodo gražus jaunimėlis. Tai gana 
gausus prieauglis, kurių tėvai, sene
liai yra ar buvo sūkuriečiai. Tie pipirai 
pašoka polkutę, o vėliau "Vėdarą". 
Plojimai, ovacijos jiems. Į talką šokti 
"Obelytę" ir "Noriu miego" "Sūkurio" 
šokėjai pasikviečia svečius. Smagu 
kai šoka jaunimas ir senimas kartu. 
Tarp šokių skamba įvairios linksmos, 
gyvos dainos. Grakščios šokėjos 
sužavimus, šokdamos "Blezdingėlę".

Suskamba daina "Einam seselės 
namo... Einam broleliai namo..." ir 
"Sūkurys" apleidžia sceną, salę. Joni
nių svečiai nuoširdžiai ploja vetera
nams, jaunimui, pipirams. Plojimų 
lydimi visi grįžta į sceną, nusilenkia 
padėkai.

Mes, svečiai, žiūrovai irgi lenkiame 
galvas ir sakome AČIŪ "Sūkurio" 
administratorei Rasai Blansjaar, ve
teranų vadovui Jonui Biretui, jauni
mo vadovei Marinai Coxaitei, pipi- 
riukų globėjai Elenai Kiverytei-Er- 
zikov, dainorei Birutei Aleknaitei, 
muzikantui Jonui Zubrickui. Tuo 
pačiu didelis DĖKUI visiems šokė
jams ir šokėjoms.

B.
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GEELONGO SKAUTŲ ŽIDINYJE

MUSŲ MIRUSIEJI________ ,
PALAIDOTAS A. A. KOSTAS MATUKEVIČIUS

Židinio metinė sueiga įvyko š. m. 
balandžio 4 d. Sueigą atidarė tėvūnas v.s. 
L. Bungarda. Tylos minute prisimintas 
kovo 5 d. miręs židinio įkūrėjas v.s. Al
girdas Karpavičius. Pirmininkauti buvo 
pakviestas židinietis J. Gailius, sekreto
riauti s. V. Mačiulis. Į mandatų komisiją 
išrinkta R. Saldukienė, S. Bungardienė ir 
J. Manikauskas. Pranešimus padarė L. 
Bungarda, pasidžiaugęs darbingais 
praėjusiais metais, per kuriuos buvo 
sušaukta 5 sueigos, surengtos 4 iškylos. 
Prisimintas tais metais miręs Lietuvos 
skautų įkūrėjas, pirmūnas Petras Jurgfela. 
Paminėta Maironio 130 metų gimimo ir 
60 metų mirimo sukaktys, pravesta aukų 
rinkliava jachtai Lietuva. Pagal aukų lapą
buvo surinkta 400 dolerių. Kasos stovį 
apibūdino kasininkas K. Starinskas.
Kasos stovis toks kaip ir praėjusiais 
metais. Daugiausiai pinigų gauta per lo
terijas ir už Maironio minėjimui suruoš
tus pietus. Daugiausiai išleista aukojant 
lietuviškoms organizacijoms.

Revizijos komisijos pranešimą padarė 
ALB Geelongo apylinkės revizijos 
komisijos narys L. Bungarda.

Į naują vadovybę išrinkta tėvūnas s. v. 
Liudas Bungarda, kancleris žid. Vytau
tas Bindokas, kasininkas žid. Kajetonas 
Starinskas (kai jis išvažiuos į Lietuvą, 
kasą tvarkys žid. Irta Volodkienė).

Per klausimus ir sumanymus buvo 
pasiūlyta, kad židinys persiorganizuotų į 

pensininkus, bet tai nuomonei pritarė tik 
keletas židiniečių, dauguma su tuo nesu
tiko. Taigi, židinys veiks ir toliau.

Šiais metais numatyta sekantys rengi
niai: per Atvelykį - margučių ridenimas, 
balandžio 25 d. - grybavimo iškyla. 
Rugpjūčio mėrfesį - židinio dešimtmetis. 
Sueiga baigta sudainuojant "Lietuva 
brangi". Toliau - susineštinė kavutė.

MARGUČIŲ RIDENIMAS
Balandžio 18 d. per Atvelykį, virš 40 

židiniečių ir svečių susirinko į Geelongo 
lietuvių namus, išmėginti laimę margučių 
ridenime. Svečių buvo iš Macedon, Mel
bourne ir Werebee. Popietę pradėjo židi
nio tėvūnas, pasveikinęs taip gausiai susi
rinkusius ridinėtojus ir palinkėjęs visiems 
laimės. Pirmiausiai buvo pravesti

PADĖKA
Albina ir Romas Greičiai, birželio 18 

d. apsilankę Sydnejaus lietuvių klube, 
padovanojo Tautinę juostą ir knygą apie 
Kauną, už ką nuoširdžiai dėkojame.

Lietuvių kubo administracija

PATIKSLINIMAS
"MP" 25-me nr. tilpusiame dr. A. 

Kabailos straipsnyje ("Lietuvos savaitės 
apžvalga") yra įvelta klaida. Vietoje 
"Kiekviename batalione po 2.100 ka
reivių." turi būti "Kiekviename batalione 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
_ *

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

gražiausio margučio rinkimai. Pirmą vietą 
ir 20 dolerių, turbūt jau 5 - rius metus iš 
eilės, laimėjo Vacys Aukštiejus. Buvo 
girdima kalbant, kad "kitais metais mes 
jam nesakysim kada bus margučių riden
imas, tai gal tada kas nors kitas turės 
galimybę laimėti pirmą vietą"... Antrą 
vietą - 10 dol. laimėjo Stasė Karpalavi- 
čienė , o trečią vietą ir 5 dol. Regina 
Saldukienė. Po to buvo labai sėkmingai 
pravesta išlaidoms padenti loterija. 
Surinktos sumos užteko ne tik išlaidoms 
padengti, bet graži sumelė atiteko 
ištuštėjtisiąi židinio kasai. Vėliau 
prasidėjo margučių ridenimas, kurį 
pravedė žid. Viktoras Čerakavičius. Kas 
tapo laimėtoju - to neteko patirti, nes, 
maždaug, po poros valandų nuvargę 
ridinėtojai susėdo atgal prie stalų.

O salės grindys buvo pilnos gražių, 
visokiausių spalvų margučių... kur jie 
vėliau dingo, taip ir neteko sužinoti.

Pradėjus temti, visi skirstėmės į namus 
tikėdamiesi, kad susitiksime per kitą 
Atvelykį.

GRYBAVIMO IŠKYLA
Balandžio 25 d. 9 vai. ryto nuo Lietu

vių namų 15 - kos vietų autobusiukas, 
vairuojamas brolio Prano, pilnas grybau
tojų pajudėjo į Ottaway Rangers pusę. Jį 
lydėjo dar viemprivati mašina. Oras pa
sitaikė nuostabus, "saulė", kaip sakyda
vo Suvalkijoj, "raičiojosi žeme - 27 Celsi
jaus. Gerais Viktorijos keliais už pusant
ros valandos pasiekėme Barwon Dam.

O kas čia per gražumėlis!Viskas žalia, 
' žalia, o kas per pušys! Lygiai tokios kaip 
ir Lietuvoj... Ir visas miškas priminė Li
etuvą. Tik gaila, kad labai mažai radom 
grybų, o ir tie, kuriuos radom, dėl lietaus 
stokos gerokai buvo apdžiūvę. Tačiau 
niekas dėl to nesijaudino, o gerokai pasi
vaikščioję po mišką,..užkandę' ir išgėrę 
kas ką turėjo, 4 vai .po pietų lipome atgal 
į autobusiuką. Kelionė buvo linksmesnė 
kaip ryte. Pridainavę daug dainų ir tik 
yieną kartą pasiklydę, pusę šešių vėl bu
vome prie Geelongo lietuvių namų.

Dabar laukiame segančios iškylos, kuri, 
greičiausiai, bus pasiuvusį Australijos 
rajo'nJ'^aį'ą'/j. V s. Vitalių ir p. Birutę 

Vaitkus.
L. BĮ.

po 2,100 kareivių".
Straipsnio autorių atsiprašome.

Red.

AUROS
„Mūsų Pastogei“
S. Starinskienė S A $ 5.-
P. Burkys NSW $ 5,-
Mrs. M. Krupa NSW $ 5,-
Mrs. E. Karblane VIC $ 10,-
Melboumo lietuvių klubas $ 200,- 
G. J. Rakauskas QLD $ 15,-
Už aukas nuoširdžiai dėkojame. Red <

Iškankintas ilgos ir sunkios ligos, 
gegužės mėn. 30 d. amžinu miegu užmigo 
Sale seniūnijos tautietis, 80 - metis Kos
tas Matukevičius.

Kostas gimė 1913 m. kovo 13 d. Prienų 
miestelyje. Dar mažą kūdikį tėvai iš
sivežė į Ameriką ir į Lietuvą grįžo 
būdamas 14 metų drauge su šeima. Čia 
Kostas baigė gimnaziją ir aukštąją poli
cijos mokyklą, 1938 m apsivedė ir susi
laukė dukters Nijolės. Gyveno Kaune, 
dirbo policijoje.

Karo audra atskyrė Kostą nuo šeimos - 
jis buvo paimtas į vokiečių frontą. Patekus 
į belaisvę, nuo bado labai susilpnėjo 
sveikata. Nenorėdamas būti Vokietijoje, 
išvyko į Belgijos anglių kasyklas, o vėliau 
į Pietų Ameriką. Matydamas, kad ten 
gyvenimas nelengvas, užsidirbęs kelio
nei pinigų, draugo iškviestas atvyko į 
Australiją. Apsigyveno Melbourne. 
Būdamas balsingas, dainavo Melboumo 
lietuvių chore.

Baigęs darbą, Kostas paliko triukš
mingą didmiestį ir, nusipirkęs ramiame 
Gippslando kampelyje žemės, pasistatė 
erdvų namą, kur abu su savo gyvenimo 
drauge Anita įkūrė tikrą lietuvišką ūkį. 

PADĖKA
Tėviškėn - Mamos prieglobstin

Garbingas kary, Lietuvos laisvės gynėjau, kuris taip troškai dar kartą 
pamatyti laisvą Lietuvą, bet pavargai ir užmerkei akis amžinai - Dievo 
valia.□

Visuomet minėjai mylimą mamą ir troškai prisiglausti prie jos, jos 
amžino poilsio kauburėlyje.

Tu nenuilstamai daugelį metų dirbai, sielojais! dėl Lietuvos ir 
lietuvybės, Tavo draugai ir tėvynainiai Tave garbingai palydėjo į 
amžino poilsio vietą Sydney Roockwood . kapines, lietuvių kam
pelyje. Dalis tavo pelenų pasiliko su mumis, o kita dalis laimingai 

’ pasiekė Lietuvą.
1993 m. gegužės mėn. 22 d. svainės Violetos Mažeikienės rūpesčiu, 

pasiekei savo gimtinę ir Vyžnonių mokyklos vaikučiai, pasipuošę 
tautiniais rūbais, su gėlėmis rankose nešė, Tavo urną į amžino poilsio 
vietą - Mamos kapą. ’ x <

Širdingas ačiū, tau Violeta, Vyžnonių mokyklos vaikučiams ir visiems, 
kurie dalyvavo laidotuvėse, o Tau Lietuvos aviacijos majore, a. a. 
Antanai Kutka, linkime ilsėtis Dievo ramybėje savo brangioje tėviškėje, 
Mamos prieglobstyje

Tavo valia - noras išpildytas. ' ..
Ta pačia proga, nuoširdi mūsų padėka P. AntanųĮKratiuliui už jo 

patarnavimą - nuvežimą į Lietuvą, a. a. A. KutkospelenQ urnos.

Oųą Gj^šienė ir
Algimanto Burheikio šeima

ii*.''

PADĖKA
Š. m. balandžio 20 d., mirus mylimam Vyrui ir Tėvui,

A. t A. LEONUI BALTRŪNUI

visiems mus užjautusiems ir padėjusiems sunkioje atsiskyrimo valandoje, 
kurie mus paguodė gyvu žodžiu, laiškais, per laikraštį, apdovanojo gėlėmis 
ir maldomisreiškiame didelę padėką ir jaučiame artimo meilės prietelystę,

Aldona, Andrius, Adelė ir Petras Baltrūnai

A. t A. Kostui Matukevičiui 
mirus, vietoje gėlių "M.P." $ 20 
aukoja

ALB Sale seniūnija

Čia abu įsijungė į Sale seniūnijos lietu
višką veiklą, organizavo įvairius po
būvius, žuvavimo varžybas, ypač rūpinosi 
finansiniai pagelbėti p. Taškūno redaguo- 
jamam biuleteniui "Baltic News"

Ir staiga, nelauktai ir netikėtai, abu 
atsidūrė Sale miesto ligoninėje. Kostas 
.ištiktas priepuolio, liko suparaližuotas, 
o Anita greit iškeliavo į Amžinybę.

Penkerius metus Kostas išbuvo Sale 
miesto slaugymo namuose, kur buvo 
seniūnijos lietuvių globoje. Pamainomis 
jį lankėme, guodėme, aprūpinome spau
da, kol buvo pajėgesnis, atsiveždavom į 
savo namus. : '

Atvykęs kun. dr. P. Dauknys visuomet 
aplankydavo ir dvasiniai Kostą sustiprin
davo.

Birželio 4 d. vietinis australų kunigas 
atlaikė pamaldas. Elena Eskirtienė tarė 
atsisveikinimo žodį, užbėrė žiupsnelį 
Lietuvos žemės. Leidžiant karstą, La
trobe Valey ir Sale seniūnijos lietuviai 
sugiedojo "Marija, Marija"giesmę.

Gedulingiems pietums susirinkta pas 
E. Eskirtienę.

Ilsėkis Aukščiausiojo ramybėje.
E. E.

Mūsų Pastogė" Nr. 261993.6.28 psl.7
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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 visus tautiečius 
kuo skaitlingiau dalyvauti pamaldose ir 
minėjime.

ALB Sydnėjaus Apylinkės 
valdyba

PRANEŠIMAS
Vytenis Šliogeris praneša, kad papil

domai, prie birželio 13 aukotojų 
sąrašo,Vilniaus radijo žurnalistų pra
nešimų išlaidų padengimui, p. D. Bieri 
aukojo $ 5.00.Ši suma įnešta į"Talkos" s- 
tąNr.9332.

Nuoširdus ačiū.

MELBOURNE
PRANEŠIMAS

Asmenys, siunčiantys siuntinius į 
Lietuvą per Melboumo 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 j 

siuntinių pristatymo laiką - liepos 3-4 
dienomis.

Melbourne lietuvių klubo 
valdyba

VALSTYBĖS DIENOS MINĖJIMAS

Melboumo apylinkės valdyba praneša, | 
kad Mindaugo karūnavimo-Valstybės | 
dieną pažymėsime šiais metais liepos 4 | 
d. iškilmingomis pamaldomis lietusių | 
bažnyčioje ir minėjimu 14.30 vai. Lietu- | 
vių namuose. :

Tikimės, kad programa bus įvairi ne tik | 
vyresniajai kaitai, bet ypač mūsų lietu- | 
viškam jaunimui. Todėl visus kviečiame ’ 
gausiai atvykti ir savo dalyvavimu | 
pagerbti šią taip svarbią mūsų tautai | 
istorinę data. ,

ALB Melboumo
Apylinkės valdyba

’VILTIES" BENDRIJOS 
APYSKAITA

Jau virš dviejų metų Australijos lietu
viai remia "Vilties" bendriją. Nors visų 
aukotojų pavardės skelbiamos mūsų 
spaudoje ir vedama apyskaita, kurią kas 
metai tikrina ALB Adelaidės apylinkės 
kontrolės komisija, bet, manau, kad ne 
vienam parėmusiam "Vilties" bendriją 
bus įdomu sužinoti kam ir kaip surinktos 
lėšos yra naudojamos.

Nuo 1993 m. kovo iki birželio 30 d. 
viso gauta aukų $ 36 157.00. Kai kurie 
Australijos lietuviai aukotojai savo para
mą perdavė tiesiog "Vilties" bendrijai ar 
per, kitas institucijas, šios sumos čia

neįskaitytos, be to, man nežinomos.
VISO IŠLAIDŲ PADARYTA: 
Pasiųsta "Vilties" bendrijai grynais 

$lQjZ62.00
Siuntiniai: žaislai, įvairios priemonės 

Vilniaus ugdymo centrui, vad. "Vilties 
bendrija" ,

$ 12 180.00
Persiuntimo išlaidos $ 4 070.00 
Administracinės išlaidos $ 1 180.00 
Įvairios išlaidos $ 414.00

Viso išlaidų $ 28 606.00 
Talkos sąskaita nr. 8088 $ 7 551,00

$ 36 157.00 
Nuoširdžiai dėkoju visiems aukoju-

'Mūsų Pastogė" Nr. 261993.6.28psl.8

48 The Boulevarde, Strathfield - 2135 
Tel. (02) 745 3333. Fax (02) 745 3237 
Lie. 2 TA 000 888 ACN 001 344 323 
BALTIJOS KELIONIŲ EKSPERTAI

v 
A

Siuntiniai t Lietuva cARGo
X išsiunčiami kas 6 savaitės | Z

ŽEMIAUSIOS KAINOS ig
^AUKŠCiausms patarnavimo STANDARTAS

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis įKristiną,^ ’ “

iMliSfdi i J

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

j SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
į NAMUOSE
• 16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

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.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais nuo 6 iki 9 vai. p. p. 

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p. p.

PENKTADIENIAIS nuo 7.00 vai. vakaro KLUBE VYKSTA
ŠOKIAI (’’Ballroom dancing"

Primename, gerb. klubo nariams, kad jau laikas susimokėti nario mokestį. J

siems ir paskatinusiems mane šiam lab
daros darbui.

Šiuo metu dirbu"Vilties" bendrijoje 
Vilniuje, bet vis dažniau pagalvoju apie 
namus - Australiją.

Norintieji siųsti aukas tiesiog "Vilties" 
bendrijai, prašomi adresuoti sek.:

Vilties b-ja 2/14 Kaštonų g-vė, 
Vilnius, Lithuania.

D. Baltutytė
PATIKSLINIMAS

"Mūsų Pastogės" nr. 24 pranešime 
apie "Naują Melboumo Apylinkės val
dybą" iškreipa iždininko pavardė. Turi 
būti Paulius Mičiulis, o ne Macius, kaip 
parašyta.

Suinteresuotus atsiprašome. Red i

VIDURVASARIO SEZONAS
SPECIALIOS ORO KELIONIŲ KAINOS 

Nuo $ 1960 asmeniui 
(Čekoslovakų oro linija) 
Nuo $ 2090 asmeniui 

(Tailando/Skandinavų oro linija) 
MASKVA - nuo $ 1680 asmeniui 

Teiraukitės specialių oro kelionių kainų 
iš VILNIAUS/TALINO 

Viešbučiai, sustojimai ir t. t. 
Teiraukitės dėl detalių. 

Tarkitės su ekspertais

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 

Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga
ninistracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 

Redaktorius Bronius Žalys. * ® * Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako- Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai 
reiškia redakcijos nuomonę.

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