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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
BALTIJOS VALSTYBIŲ 

VADOVŲ LAIŠKAS
Liepos 6 dieną trijų Baltijos 

valstybių vadovai pasirašė laišką 
G7 valstybių vadovams. Laiškas bus 
perduotas kiekvienam iš tų vadovų. 
Jame rašoma:

„1992 metų liepos 9 d. Helsinkyje' 
priimti 1992 metų Helsinkio doku
mentai.

Kap žinote, Rusijos Federacija, 
atstovaujama prezidento Jelcino, 
dalyvavo derinant šį dokumentą, 
kuris, be kita ko, ragina daly
vaujančias suinteresuotas šalis 
-nedelsiant sudaryti dvišalius 
susitarimus, tarp jų tvarkaraščius i 
dėl neatidėliotino tvarkingo ir 
visiško užsienio kariuomenės 
išvedimo iš Baltijos valstybių 
teritorijų.

Praėjo vieneri metai. Deja, nei 
Estija, nei Latvija, nei Lietuva 
neturėjo galimybės įvykdyti šio 
reikalavimo. Laikytis savo įsi-, 
pareigojimų mums trukdė Rusijos 
vyriausybės atsisakymas pateikti 
susitarimų projektus, tarp jų ir 
tvarkaraščius.

Didžiai remdami demokratinius 
procesus, vykstančius Rusijoje, mes 
turime pakartoti, kad Rusijos 
politinės ir demokratinės valios 
patikrinimas yra jos pasiryžimas 
vykdyti prisiimtus tarptautinius 
įsipareigojimus. Mes pasiryžę ir 
norime dirbti su Rusija, bet kad 
plėtotųsi tikras bendradarbia
vimas, reikia sukurti pasitikėjimą. 
Tai mes galime pasiekti kartu 
vykdydami 1992 metų Helsinkio 
dokumentų reikalavimus.

Jūsų Ekscelencija, mes tikimės, 
kad Jūs (... ) tvirtai remsite 
neatidėliotiną, tvarkingą ir visišką 
užsienio kariuomenės išvedimą iš 
Baltijos šalių teritorijų.

Lenart Meri, Estijos Respublikos 
prezidentas

Anatolijus Gorbunovs, Latvijos 
Respublikos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininkas

Algirdas Brazauskas, Lietuvos 
Respublikos prezidentas“.

RUSIJOS KARIUOMENĖS 
IŠVEDIMAS IŠ LIETUVOS

Liepos 8 dieną Seimo rūmuose 
surengtoje spaudos konferencijoje 
krašto apsaugos ministras Audrius 
Butkevičius buvo paprašytas pako
mentuoti Baltijos valstybių vadovų 
laišką G7 susirinkusiems didžiųjų 
valstybių vadovams, kuriame tei
giama, kad per pastaruosius metus 
Rusija atsisakė pateikti susitarimų 
dėl kariuomenės išvedimo projektus 
ir tvarkaraščius. (Lietuva ka
riuomenės išvedimo grafiką pasirašė 
Maskvoje 1992 m. rugsėjo 8 d.). A. 
Butkevičius atsakė, kad „trijų 
Baltijos valstybių pozicij a ir bendros 

nuostatos pareiškimas yra labai 
svarbūs latviams ir estams. Jis gali 
padėti jiems spręsti gana sudėtingas 
kariuomenės išvedimo problemas ir 
išgyventi besiartinančią nestabilią 
situaciją, kuri gali susidaryti 
Estijoje po Narvos referendumo“.

Ministras informavo, kad laiško 
tekstas G7 nariams nebuvo derintas 
su Krašto apsaugos ministerija. Tai 
dokumentas, kurį pasirašyti turi 
teisę tik Prezidentas. Pasiteiravus 
apie pasekmes, kurias gali sukelti 
minėtas laiškas, buvo atsakyta: 
„Nemanau, kad Lietuvai grėstų 
kokios nors Rusijos sankcijos. 
Proceso, kuris vyksta, t. y. Rusijos 
kariuomenės išvedimo, sustabdyti 
neįmanoma. Bet koks pristabdymas 
šiandien yra ypač brangiai Rusijai 
kainuojantis malonumas“.

Spaudos konferencijoje dalyvavęs 
Ginkluotųjų pajėgų štabo vir
šininkas Stasys Knezys pareiškė, 
jog „dabartiniu metu iš Lietuvos 
teritorijos išvestos dvi, aktyviai 
išvedamos trys divizijos. Dar liko 
areodromų perdavimas. Iš Lietuvos 
teritorijos išvesta 58% Rusijos 
karinių dalinių, padalinių ir įstaigų. 
Lietuvoje liko 7 500 kariškių ir pusė 
šeimų, buvusių Lietuvoje 1992 m. 
rugsėjo mėnesį (buvo 8 500). 
Kariufcrrfbiiės išvedimas vyksta 
dideliu tempu. Liko užbaigti karinio 
turto, ginkluotės ir technikos 
išvežimą ir išlydėti kariškius bei jų 
šeimas“.

„Neabejojame, kad apie rugsėjo 
28 d. iš Lietuvos išlydėsime pa
skutinį karinį Rusijos ešeloną, 108 
Kaune dislokuotą desantininkų

LR krašto apsaugos ministras 
A. Butkevičius.

pulką. Likusios trys dienos bus 
skirtos dokumentų tvarkymui“ - 
kalbėjo Ginkluotųjų pajėgų štabo 
viršininkas.

Priminus P. Gračiovo vizito

Lietuvoje metu pareikštą mintį, kad 
iki numatyto termino, rugpjūčio 31 
dienos, nebus spėta išvežti kelių 
sandėlių ir gali likti keli ryšininkai, 
kuriuos saugos Lietuvos kariuo
menė, A. Butkevičius atsakė, kad 
šiuo metu kalbama tik apie vieną 
sandėlį. Anksčiau buvo minimi 
Šateikiai (Plungės rajone), kur yra 
Baltijos karinio jūrų laivyno san
dėliai ir netoli Pagėgių esanti 
raketinio kuro bazė, iš kurios, 
manoma, rusai nespės išvežti ten 
esančių degalų. „Tačiau šiandien 
aišku, kad ir viena, ir kita bazė iki 
rugpjūčio 31 d. bus visiškai likvi
duotos. Tiktai Šateikiuose, kuriuos 
perima Krašto apsaugos ministerija, 
liks grupė administracinių dar
buotojų, kurie saugos ten esančią 
amuniciją ir techniką, taip pat ir 
neginkluota Rusijos kareivių grupė, 
kuri vykdys pakrovimo darbus“ - 
kalbėjo ministras.

Jis taip pat teigė, kad „Šateikių 
bazėje saugomi šaudmenys ir 
sprogmenys nuo 1945 metų ir jų 
išvežimas yra gana sudėtingas 
techniniu požiūriu. Mes nenorėtume 
taip paspartinti Rusijos kariuo

menės sandėlio išvežimą, kad tai 
sukeltų pavojų Lietuvos Res
publikai ir aplinkai“.

A. Butkevičius neatmetė egzis
tuojančios galimybės sutrukdyti 
Rusijos kariuomenės išvedimą. Anot 
ministro, tai būtų įmanoma, jeigu 
Rusijoje būtų priimtas politinis 
sprendimas. „Tai, kas šiandien yra 
Lietuvoje, jokiu būdu negalima 
vadinti Rusijos kariuomene. Tai tėra 
išvedimą, demontažą, išvedimo 
darbus aprūpinančių žmonių grupė. 
Jie nebegali veikti, kaip kariuo
menė“, kalbėjo krašto apsaugos 
ministras.

Tai patvirtindamas ginkluotųjų 
pajėgų štabo viršininkas S. Knezys 
kalbėjo, kad nuo liepos 1 d. vyksta 
ketvirtasis, paskutinis Rusijos 
kariuomenės išvedimo iš Lietuvos 
grafiko vykdymas. 1992 m. pradžioje 
Lietuvoje buvo 35 000 Rusijos 
kariškių, t. y. penkios gerai pa
rengtos divizijos arba 295 kariniai 
daliniai, padaliniai ir įstaigos. 1992 
m. rugsėjo 8 d. pasirašant Kremliuje 
kariuomenės išvedimo grafiką, 
Lietuvoje buvo 22 000 svetimos

Nukelta į 2 psl.
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TRUMPAI
IŠ VISUR

♦
Anglų mokslininkai, ištyrę kaulus, 

rastusnetoli Jekaterinburgo, genetiniais 
metodais nustatė, kad tai tikrai rusų caro 
Nikolajaus II šeimos palaikai. Genetinė 
struktūra buvo lyginama su išlikusių 
Romanovų giminaičių duotais pavyz
džiais, jų tarpe Edinburgo hercogo Pilypo. 
Rastieji kaulai priklausė carui, carienei 
Aleksandrai ir trims dukterims. Nerasti 
vienos dukters ir sosto įpėdinio caraičio 
Aleksiejaus kaulai. Manoma, kad jų kūnai 
buvo sudeginti, nors daleidžiama galimy
bė, jog jie buvo išgelbėti.

*
Popiežius Jonas Paulius UI palaimintąja 

pripažino 1909 metais mirusią australę 
vienuolę Mary Mac Killop.

Būsima pirmoji Australijos šventoji 
yra šv. Juozapo Švenčiausios Širdies 
seselių vienuolių ordino steigėja.

*
Rusijos prarlamentas liepos 9 d. 

vienbalsiai paskelbė, kad šiuo metu 
Ukrainai priklausantis Sevastopolis yra 
Rusijos Federacijos dalis. Rusijos 
vyriausybė įpareigojama imtis žygių, kad 
šis nutarimas būtų įgyvendintas.

Sevastopolio savinimasis sukėlė 
pasipiktinimo audrą Ukrainoje. Nutarimą 
kritikavo ir Rusijos prezidentas B. 
Jelcinas.

*
Rusijos Tolimųjų Rytų sritis Primorsky 

pasiskelbė respublika su sostine Vladi
vostoku. Nutarimas turės būti patvirtintas 

(referendumu. Naujoji respublika numato 
pasilikti Rusijos federacijos sudėtyje.

LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
Atkelta iŠ12 psl
kariuomenės kariškių. A. But
kevičiaus tvirtinimu, sumažinti 
svetimos kariuomenės skaičių 
Lietuvoje pavyko tuomet, kai 
Lietuvos Respublika Rusijos ka
riškiams labai aktyviai taikė 
blokavimo planą ir neleido įvesti 
papildomų naujų dalinių bei 10 000 
naujokų“.

Spaudos atstovams ministras 
pranešė, kad Krašto apsaugos 
ministerija su Rusija nėra pasi
rašiusi sutarties dėl ginklų pirkimo. 
Susitikimo su P. Gračiovu metu 
tokia galimybė buvo užfiksuota. A. 
Butkevičius*sakė, kad šiandien yra

UĖTUVOS SPAUDOJE

„Tiesa“ Nr. 91, 1993.05.14
"Mūsų Pastogė" Nr.29 1993.07.19 pslJ!

Savaite anksčiau Jekaterinburge buvo 
panašiai deklaruotas Uralo respublikos 
įsteigimas.

*
Abchazų sukilėlių artilerijai pataikius 

į jo būstinę Suchume, Gruzijos prezi
dentas Eduardas Ševamadzė porą kartų 
vos išvengė mirties. Vis aštrėjantkovoms 
tarp gruzinų ir separatistų abchazų, 
Jungtinės Tautos nutarė į Abchaziją 
pasiųsti savo stebėtojus.

*
h

Aktyvus tarptautinis spaudimas pavei
kė Serbijos prezidentą Slobodan Milo
sevic paleisti opozicijos lyderį Vuk 
Draskovič ir jo žmoną Danicą. Policijai 
smarkiai sužalojus Draskovič galvą ir 
jam paskelbus bado streiką, buvo kilęs 
rimtas pavojus kalinio gyvybei.

*
Rusai visais būdais bando priversti 

Estiją atšaukti ar pakeisti svetimšalių 
įstatymą. Prieš Estiją paleista rusų 
propagandos mašina. Estija pareiškė 
oficialų protestą prieš Rusijos kišimąsi į 
jos vidaus reikalus.

* t
Tokijo posėdžiavusi „septynių grupės“ 

konferencija susitarė dėl tarifų suma
žinimo. Šios septynios ekonominiai 
pajėgiausios valstybės pažadėjo 4 „4 bili
jonų dolerių paramą Rusijos pramonei 
išgelbėti. * ,

Latvijos prezidentu išrinktas Guntis 
Ulmanis, 1936 - 1940 metais Latvijos 
prezidento pareigas ėjusio Karlio 
Ulmanio sūnėnas.

Bosnijoje serbai užėmė svarbų musul
monų Tmov miestą, esantį tarp Sarajevo 
ir Goražde. Tūkstančiai pabėgėlių bando 
pasiekti musulmonų tebekontroliuojamas 
sritis.

nupirkta bazinė ginkluotė šauliams, 
pasieniečiams, apsaugos ir anti- 
teroristinių grupių darbuotojams. 
Kitas pirkimas, ministro žodžiais 
tariant, yra politinis sprendimas. 
Krašto apsaugos ministerija Vy
riausybei ir Seimui pateiks Lietuvos 
ginklavimosi programą, kurioje bus 
išdėstytos kelios alternatyvos. Kaip 
pavyzdys minėta, kad Kalašnikovo 
automatas perkamas už 200 - 220 
JAV dolerių, kai jo prancūziškas 
analogas kainuoja 1000 -1200 JAV 
dolerių.

Krašto apsaugos ministras kal
bėjo, kad susiduriama su problema 
dėl Lietuvos Respublikos dalies, 
buvusios SSSR ginkluotosiose 
pajėgose.

Derybų su Rusija delegacijojė 
svarstant mūsų santykių su SSSR 
klausimus, buvo nuspręsta, kad 
Lietuvos Respublika nepretenduoja 
į dalį SSSR' kariuomenės turto, 
tačiau nori gauti kompensaciją už 
1940 metais sunaikintą Lietuvos^ 
kariuomenės turtą ir žalą, padarytį 
mūsų teritorijoje, steigiant karines 
bazes, eksploatuojant infrastruk
tūrą ir žmones. „Mes esam pareiškę 
pretenzij as Rusij ai ne dėl savo dalies 
(įmokų gynybos biudžetui) už 
penkiasdešimt metų, kai Lietuva 
SSSR ginkluotųjų pajėgų biudžetui 
mokėjo 2% (visų gynybos kaštų), 
bet dėl kompensacijos už su
naikintą turtą ir padarytą žalą“, 
sakė A. Butkevičius.

ADELAIDĖ RUOŠIASI LIETUVIŲ 
DIENOMS

Š. m. birželio mėn. 20 d. buvo sušauktas Lietuvių dienų renginių vadovų 
posėdis. Lietuvių dienos apims:

Dainų šventę (vad. Edvardas Dūkas);
Tautinių šokių šventę (vad. Vytautas Straukas);
Meno parodą (dail. Marija Rudzinskienė);
Literatūros vakarą (vad. Elena Varnienė);
Jaunimo vakarą (vad. Antanas Pocius);
Teatro festivalį (vad. Vytautas Vencius).
Lietuvių dienų atidarymas įvyks 1994.gruodžio mėn. 27 d. St. Francis 

Xavier katedroje.
Apeigas koordinuoja A. Kubilius. Sv. Mišiose giedos Sydnėjaus, Mel

burno, Geelongo ir Adelaidės jungtims choras (vad. N. Stapleton).
Lietuvių dienų metu vyks Australijos Tarybos sesijos bei kitų organiza

cijų posėdžiai ir, kaip paprastai, Sporto šventė.
Lietuvių dienų komitetas

Lietuvių dienų komitetą sudaro:
pirmininkas Vytautas Opulskis, ALB Krašto valdybos narys kultūros 

reikalams;
sekretorius Juozas Donėla;
iždininkas Mikas Pareigis.

1994
Adelaide

XVIII AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ DIENOS

LIETUVOS URM APIE 
PADĖTĮ AZERBAIDŽANE 
Lietuvos užsienio reikalų mi

nisterija pareiškė susirūpinimą, 
kad Azerbaidžane panaudota 
karinė jėga politinei krizei spręsti. 
Pareiškime sakoma, kad mini
sterija mano, jog tokie veiksmai 
kelia grėsmę saugumui regione, 
pažeidžia žmogaus teises ir ne
skatina demokratijos tvirtėjimo 
šalyje, kartu apgailestaujama dėl 
žuvusių žmonių, pažymima, jog 
demokratinių principų laikymasis 
yra geriausias būdas spręsti 
politines problemas.

PRANEŠIMAS DĖL 
MOKESČIO UŽ VIZAS IR1 
KITUS PATARNAVIMUS

Spaudoje pasirodo žinių apie vizų 
tarifus. Tačiau kartais jos neati
tinka oficialiai gautų žinių iš 
Lietuvos užsienio reikalų minis
terijos (URM). Čia skelbiame 
konsulinės rinkliavos tarifų dalį 
pagal Lietuvos Respublikos Vy
riausybės 1993 m. gegužės 28 d. 
nutarimą’ Nr.378, įgautą Lietuvos 
konsulato Australijoje, birželio 17 
dieną. Visi tarifai išskąičiuoti 
Australijos doleriais, apvalinant 
tarifus į artimiausius 5 dolerius.

Atvykimo į Lietuvos Respubliką 
viza - 30 dol.

Už vizų išdavimą pasienio punkte 
papildomai imama 15 dolerių 
rinkliava. Vaikams iki 16metų vizos 
išduodamos nemokamai.

Daugkartinė įvažiavimo vįza - 90 
dolerių.

Lietuvos Respublikos piliečių, 
laikinai išvykusių iš Lietuvos 
gyventi užsienyje, dokumentų 
įforminimas - 225 doleriai.

Prašymų imigruoti į Lietuvos 
Respubliką įforminimas:

šeimų susijungimo atvejais -150 
dolerių;

kitais atvejais - 300 dolerių.
Prašymų dėl Lietuvos Respublikos 

pilietybės atstatymo įforminimas - 
150 dolerių.

Dokumentų nuorašų tikrumo 
paliudijimas (už puslapį) - 10 
dolerių.

Parašo tikrumo paliudijimas - 10 
dolerių.

Vertimų tikrumo paliudijimas (už 
puslapį):

iš kitos kalbos į lietuvių kalbą -10 
dolerių;

iš lietuvių kalbos į kitą kalbą - 15 
dolerių.

Vyriausybės nutarime nurodoma, 
kad prie vizų išdavimo tarifų 
pridedamos visos būtinos faktinės 
išlaidos. Australijoje šie tarifai 
įvedami nuo liepos 1 dienos.

LAUKIAMA NAUJO LIETUVOS 
KONSULATO ĮSTEIGIMO

Kaip jau buvo gegužės 3 dieną 
viešai paskelbta, skubiu paštu 
išsiunčiau Lietuvos URM savo 
atsistatydinimą iš garbės konsulo 
pareigų „dėl asmeninių ir kitų 
priežasčių“. Nors Lietuvoje per 
viešąsias priemones buvo paskelbta 
gegužės 7 dieną ir savaitės bėgyje 
pagarsinta per URM biuletenį anglų 
kalboje, ir nežiūrint į tai, kad 
telefonu apie tai kalbėta su URM, 
nesu gavęs jokio raštiško atsakymo. 
Tad, kad nesustotų Lietuvos at
stovavimas Australijoje, einu 
pareigas ir toliau. Kiek ši padėtis 
tęsis, šiuo metu nežinau. Mano 
atsistatydinimo asmeninės prie
žastys yra - asmeninės, tad neketinu 
jų pasakoti. Apie kitas priežastis 
dar per anksti aiškintis.

PAREIŠKIMAS
„Mūsų Pastogėje“ jau keletą kartų 

pasirodė teiginys, kad Lietuvoje 
dešinioji opozicija ragina perversmą 
prieš dabartinę vyriausybę. Tokie 
teiginiai neturi jokio pagrindo ir 
greičiausiai jie yra nesveikos 
fantazijos išdava. Tokių teiginių 
skelbimas viešomis priemonėmis 
prisideda prie politinės padėties 
Lietuvoje destabilizavimo ir negali 
būti toleruojamas.

Tokie teiginiai ir spekuliatyviniai, 
nepamatuoti išvedžiojimai nėra 
„tik“ Lietuvos opozicijos šmeižtas, 
bet ir kenkimas dabartinei 

vyriausybei ir demokratijos Lietuvoje 
įtvirtinimui. -jot.

Dr. A. Kabaila 
Canberra, 1993.07.10
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" CSTRAI.IJOS LIETUVIU
BENDRUOMENES KONFERENCIJA

Šitokiu pavadinimu „Mūsų Pasto
gėje“^ „Tėviškės Aiduose“ būVo 
skelbiama konferencija, kuri įvyko 
birželio 26 - 27 dienomis Melburne, 
nors ji baigėsi 26 - sios vakare. Atrodo, 
kad prieškonferencinė informacija buvo 
gana gera; kvietė visus, paminėjo 
temas, kurios bus svarstomos ir 
diskutuojamos. Skelbimai buvo anks— «'• bendruomėnės, kunigų stoka, spaudos 
tyvi ir visiems duota laiko pasiruošti, anglų kalba reikalingumas, finansai, 

Konferencija įvyko Melburno lietuvių ryšiai su Lietuva ir t.t.
namuose. Ji buvo, be kelių minučių, Paskaita išsami ir gerai paruošta,
pradėta laiku. Konferenciją atidarė 
ALB Krašto valdybos pirmininkas V. 
Baltutis, ją globojo Melburno apylinkės 
valdyba. Pirmininkas, sveikindamas
visus apsilankiusius, pasidžiaugė, kad 
atvyko Lietuvos garbės konsulas dr. A. 
Kabaila, kun. R. Mikutavičius ir 
pedagogė iš Lietuvos Danutė Guš- 
čiuvienė.

Įžanginiame žodyje pirmininkas 
paminėjo, kad konferencijos tikslas yra. 
pažvelgti į mūsų dabartį, o ypač ateitį 
ir tolimesnį mūsų bendruomenės 
egzistavimą. Įžanginis žodis buvo 
taupus, neištęstas.

Pinhasis konferencijos prelegentas 
ALB Sydnėjaus apylinkės valdybos 
pirmininkas inž. Vytautas Juška - 
jaunesnės kartos lietuvis. Jis kalbėjo 
apie ALB ateities struktūrą ir veiklos 
formą.

Pradžioje paminėjęs, kad pagal 
istorikus reikia pažinti praeitį, jog 
galėtume kalbėti apie ateitį. Jo 
nuomone, ALB privalėtų sudaryti visi 
Australijoje gyvenantys lietuviai, bet 
vargu ar taip yra. Taip pat buvo 
suabejota dėl ateities tikrumo, nes 
ALB... „palaipsniui artėja prie nežinios 
taško“. Nebuvo aišku ką tuo norėta 
pasakyti? Kad bendruomenė žlugs, jos 
egzistavimas baigsis ar panašiai?

Per vykstančius ALB Tarybos narių 
suvažiavimus kalbame ir svarstome 
apie bendruomenės veiklą, priimame 
rezoliucįjas, bet gilesniam žvilgsniui 
nepakanka laiko. Jau beveik 46 metai, 
kai pokario lietuviai atvyko į Australij ą. 
Daugelio jau nebėra mūsų tarpe. Jie 
buvo stipriausi bendruomenės šulai ir 
jų pasitraukimas jaučiamas. Pa
sitraukus vyresnei bendruomenės 
kartai, silpnėjabendruomenės, nes visų 
•išeivių paskirtis yra įsilieti į krašto 
visuomenę ir išnykti.

V. Juška silpnėjimo akstinu laiko 
mūsų bendruomenės susiskaldymą, 
nesutarimus tarp Bendruomenės ir 
Katalikų federacijos, kultūros puose
lėtojų nevertinimą, valdančiosios klasės 
sukūrimą, kuri nustūmė norinčiais 
dirbti bendruomenėje. Prelegentas 
paminėjo, kad bendruomenė tapo viena 
iš organizacijų, kuri nepajėgė visų 
apjungti, nesugebėjo visų pritraukti. 
Visuose susibūrimuose dalyvauja tik 
vyresnioji karta, taigi ir sprendimai bei 
pažiūros atsispindi tiktai tos kartos 
žmonių.

Kokia ALB ateitis? V. Juška devy

niuose punktuose nusako Bendruo
menės ateities struktūrą ir veiklos 
formas. Punktai buvo labai ištęsti ir čia 
jų neminėsiu, be to, klausytojui nebuvo 
įmanoma jų užsirašyti, tikiu, kad jie 
bus išspausdinti mūsų spaudoje. Juose 
paminimi kultūriniai, socialiniai ir kiti 
poreikiai; prieauglio, kuris tolsta nuo 

apimanti plačius mūsų veiklos aki
račius ir suteikianti daug medžiagos 
susimąstymui. Prelegentui iš publikos 
buvo pateikta daug klausimų, į kuriuos 
jis atsakė nuosaikiai, pagrįstai, tik laiko 
stoka neleido juos plėsti ir vystyti.

ALB Krašto valdybos narys kultūros 
reikalams Vytautas Opulskis pateikė 
plačią mūsų bendruomenės kultūrinės 
veiklos apžvalgą, daugiausiai laiko 
paskirdamas sekančiais metais Lietu
voje įvyksiančiai Dainų šventei ir 
Lietuvių dienoms Adelaidėje. Jis 
paminėjo, kad kultūrinė veikla Apy
linkėse gema stipri, joje reiškiasi chorai, 
tautinių šokių grupės, teatrai ir kiti 
meniniai vienetai. Prie Apylinkių 
valdybų veikia Kultūros tarybos, 
padedančios joms ruošti įveiirius ren
ginius. ALB Krašto valdybos narys 
koordinuoja visą Australijos lietuvių 
kultūrinę veiklą, nors Kultūros tary
boms nekliudo savo veiklą plėsti ir už 
Apylinkės ribų. ALB Krašto valdybos 
narys kultūros reikalams visuomet 
mielai padės bet kokiai kultūrinei' 
plėtotei.

Stipriausi mūsų kultūrinės veiklos 
varikliai yra chorai, tautinių šokių 
grupės, teatrai ir kt. Taigi tenka juos 
tik skatinti, jiems padėti ir juos remti, 
ir jie ilgai bujos ir skleis lietuviškosios 
kultūros apraiškas mūsų bendruo
menėje. Taip baigė savo kultūrinės 
veiklos apžvalgą V. Opulskis.

Apie Dainų šventę Lietuvoje kalbėjo 
geelongiškė Gražina Pranauskienė, 
kuri yra paskirta koordinuoti Austra
lijos lietuvių chorų pasiruošimą dainų 
šventei. Jau gautas dainų šventės 
repertuaras. Apytikris dainininkų 
skaičius besiruošiantis vykti į Lietuvą, 
berods, siekia apie 100 asmenų. Į 
klausimus atsakė V. Opulskis ir G. 
Pranauskienė.

Apie lituanistinį švietimą Australijoje 
kalbėjo ALB Krašto valdybos narys 
švietimo reikalams Vytautas Patupas. 
Lituanistinis švįptimas yra labai 
svarbus mūsų bendruomenės išlikimui, 
bet jo veiklai gal teikiamas per mažas 
dėmesys. Savaitgalio mokyklos lyg 
atskiros organizacijos veikia savi
stoviai, retai kada pasibeldžia į ALB 
duris. Tėvų komitetai telkia lėšas, be 
to, šiek tiek jų duoda ir Australijos 
valdžia.

V. Patupas perskaitė Adelaidės 
lietuvių savaitgalio mokyklos vedėjos 
Rūtos Z. Sankauskienės straipsnį: 
„Mūsų ateitis“ ir, manau, kad jis bus 
išspausdintas mūsų spaudoje. Straips
nyje dalykiškai ir realiai išdėstytos 
mūsų šiandieninio lituanistinio švie
timo problemos.

Su įdomumu išklausėme Danutės 
Guščiuvienės iš Adelaidės žodžio. Ji 
Pietų Australijos valstijos švietimo 
ministerijos iškviesta susipažinti su 
Adelaidės australų mokyklų sistema ir 
darbu, ypač mokyklų, kuriose mokosi 
didesnis imigrantų vaikų skaičius. 
Danutė yra anglų kalbos mokytoja 
Kaišiadorių gimnazijoje. Ji įdomiai ir 
vaizdžiai palygino darbą Lietuvos ir 
Australijos mokyklose, ypatingai 
pabrėžė mokymo priemonių gausumą 
Australijos mokyklose, o Lietuvoje jų 

labai trūksta. Trūksta svetimų kalbų 
vadovėlių ir skaitybos, kvietė išeivijos 
lietuvius remti pavienes mokyklas, ypač 
savo gimtinėse, o ne siųsti švietimo 
ministerijai ar organizacijoms, kadangi 
parama vargu ar pasieks tuos, kuriems 
ji skiriama. Ji sulaukė daug klausimų, 
į kiniuos atsakė netausodama žodžių.

Baigėsi priešpietinė sesija. Joje 
dalyvavo apie 60 klausytojų. Sesiją 
pravedė ALB Krašto valdybos nariai: 
V. Baltutis, V. Opulskis ir V. Patupas. 
Sesija praėjo labai sklandžiai, ne- 
nukrypo į „laukus“, nes kalbėtojams 
buvo primenama, jog nestatytų klausi
mų, ilgais aiškinimais išreiškiant savo 
nuomonę.

Pietus pagamino Melburno lietuvių 
jaunimo sąjunga, pelną paskirdama 
Lietuvos vaikų invalidų šalpai. Tai 
veiklios Gaila ir Laima Muceniekaitės, 
Daina Balnionytė, Kristina Didelytė ir 
kt.

Popietinę sesiją pravedė ALB Krašto 
valdybos pirmininkas V. Baltutis, 
pakviesdamas į prezidiumą dr. A. 
Kabailą, dr. S. Varną ir kun. R.. 
Mikutavičių. Pirmasis prelegentas dr. 
S. Varnas kalbėjo apie Australijos 
lietuvių santykius su Lietuva da
bartiniame ekonominiame ir poli
tiniame klimate. Tema labai aktuali, 
kadangi dabartinė Lietuvos valdžia 
suvaržė kai kurias lietuvių išeivių teises 
- pilietybės, turto gražinimo. Dr. S. 
Varnas trumpai palietė pirmuosius 
atgautos Lietuvos nepriklausomybės 
žingsnius ir spontanišką išeivijos 
paramą. Ši parama kaip kam gal ir 
atrodė labai didelė bei svarbi, tačiau 
imant valstvbiniu mastu ji yra tik 

trupinėlis reikiamos paramos ir 
mažai ką padėjo, be to, ji nuėjo ir 
nepasiekė tų, 

kuriems labiausiai jos reikėjo. Buvęs 
Lietuvos premjeras G. Vagnorius, 
lankydamasis Čikagoje pasakė, kad 
geriau palikti finansus išeivijoje 

; kultūrinei veiklai remti.
Dr. S. Varnas paminėjo, kad abejonių 

kėlė ir pats pagalbos organizavimas, 
kuriame ryškiai iškilo garbės siekimas. 
Čia jis paminėjo Melburno ir Adelaidės 
lietuvių bendruomenių pasiųstas aukas 
Kauno raudonojo kryžiaus ligoninei, 
kuri specialioje lentoje, pritvirtintoje 
ant ligoninės sienos, dėkoja Jonui 
Kuncai ir jo šeimai, o ne Melburno ir 
Adelaidės lietuviams.

Prelegentas taip pat kalbėjo apie 
Lietuvos Seimo ir prezidento rinkimų 
rezultatų atgarsius išeivijoje, ci
tuodamas juos iš išeivijos ir Lietuvos 
spaudos: „... noriu, kad išgirstumėte 
išeivijos balsą, įskaitant ir mano. Mes 
oficialiai niekada neremsime raudonos 
Lietuvos..“ Taip pat jis minėjo vieno 
dalyvio per paskutinį suvažiavimą 
pareikštą mintį apie Lietuvoje vei
kiančių politinių partijų steigimą ir 
išeivijoje. Tai būtų neigiamas ir išeiviją 
skaldantis reiškinys. Paminėtas buvo 
ir Lietuvos garbės konsulo klausimas, 
siūlant, kad jį renkant, būtų atsiklausta

Rytines sesijos prezidiumas: prie mikrofono inž. V. Juška. Iš kairės;
V. Opulskis, V. Baltutis ir V. Patupas. Nukelta į 7 psl.
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Sausio 13 ordino įteikimas senatori
ui J. R. Short. Iš kairės: dr. A. Kabaila, 
V. Baltutis ir sen. J. R. Short.

ALB Krašto valdybos, kuri jį išlaiko. 
(Pirmojo garbės konsulo paskyrimas 
buvo padarytas be tuometinės ALB 
Krašto valdybos pritarimo ar atsi- 
klausimo.

Labai jautrus ir aktualus klausimas, 
kurį iškėlė prelegentas, tai didelis 
skaičius komunistų, dabartinėje 
valdžioje užimančių aukštus postus. 
Bet ar įmanoma alternatyva, kai beveik 
visi buvusieji valdininkai priklausė 
komunistų partijai?

Dr. S. Varnas mano, kad šiuo metu 
didžiausią dėmesį reikėtų nukreipti į 
labdarą, nes Lietuvoje šiandien randasi 
labai daug žmonių su labai mažomis 
pajamomis ir gyvenančių ant skurdo 
ribos. Labdaros tiekimą reikėtų 
koordinuoti ir kontroliuoti, kad ji 
pasiektų tuos, kuriems skiriama. 
Lietuvoje yra giliai šaknis įleidęs 
biurokratinis socializmas, kuriamjokia 
moralė negalioja. Todėl labdaros 
parama privalo būti tiekiama per 
patikimus asmenis.

Dr. S. Varnas taip pat šiek tiek 
užsiminė apie užsienio lietuvių inves
ticijas į verslo įmones Lietuvoje. Kol 
kas sąlygos yra nepalankios ir be 
stipresnių garantijų.

Santykius su Lietuva esame išvystę 
asmeninės iniciatyvos dėka, bet dar 
reikia nugalėti ir išsiaiškinti daugybę 
klausimų, nes ne vienam bandžiusiam 
bendradarbiauti, bet kūmoje srityje, teko 
nukentėti ir nusivilti. Kol Lietuvos 
žmonių sąmonėje vyraus užsilikęs 
biurokratinis socializmas, vargu ar 
glaudesnis bendradarbiavimas įma
nomas. Išeiviams reikia įžvalgiau 
vertinti dabartinę padėtį, o ne ide
alizuoti atgimusią Lietuvą.
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
ATEITIES ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR 

VEIKLOS FORMA

daugelis esminių lietuvybės, ben
druomeninės veiklos ir jungties proble
mų per ilgą eilę metų taip ir liko 
neišspręstos.

(Paskaita skaityta ALB veiklos darbuotojų konferencijoje 
1993.06.26)

Vytautas Juška
Norint prognozuoti ateitį, būtina 

įvertinti praeitį bei suprasti dabartį. 
Norint permąstyti organizacinę ben
druomenės struktūrą, išryškinti veiklos 
formas, būtina suprasti ir įvertinti 
dabartinės struktūros ir veiklos 
stipiybes ir silpnybes. Būtina įsiklausy
ti ir ištirti ar esamos veiklos metodika 
ir turinys atliepia organizacijos narių 
poreikius, ar jos veikla pajėgia išlaikyti 
organizacijos efektyvumą, jos našumą 
bei reikalingumą.

Australijos lietuvių bendruomenę 
suprantame, kaip visus Australijoje 
gyvenančius lietuvius vienijantį ir 
apjungiantį organą. Bendruomenės 
sąvokaįgijusi lygiagretiškumą sąvokai, 
kad Bendruomenė - yra Australijoje 
gyvenantys lietuviai. Tačiau ar iš 
tikrųjų taip yra? Ar tokia sąvoką ir jos 
sąmprata yra tiksli? Anglijoje gy
venantys lietuviai sukūrė Britanijos 
lietuvių sąjungą, kuri ilgus metus buvo 
svarbesnė bei reikšmingesnė savo 
paskirtimi, negu tenykštė Bendruo
menė. Jungtinėse Amerikos Valstijose 
egzistuoja dvi organizacijos, kurios 
tarpusavyje rungtyniauja dėl lietuviš
kos viršūnės. Tai ALT’as ir Bendruo
menė. ALT'as savo laiku buvo įkurtas 
senosios išeivijos ir atitiko tai, kas 
pokarinei išeivijai yra Bendruo’mtenė.

Bendruomenė, nors ir turėdama labai 
kilnius tikslus bei išeivijos tarpe per 
paskutiniuosius 50 metų sugebėjo 
išlaikyti savo vietą, šiandien nėra ta 
organizacija, kuriai ateitis užtikrinta. 
Bendruomenę gali ištikti ta pati 
netektis, kokia ištiko ALT’ą tJi gali 
rasti save atgyvenusiu praėjusios kartos 
kūriniu, praeities reliktu. Nors šios 
mintys kaip kam gal ir gali pasirodyti 
nerealios ar iššaukiančios, tačiau jos, 
deja, vertos svarstymo. Australijos 
lietuvių bendruomenė palaipsniui 
artėja prie nežinios taško, atėjo laikas 
kai jos ateitį būtina permąstyti.

Tik itin retomis progomis mes esame 
atkreipę rimtesnį dėmesį į mūsų 
Bendruomenės organizacines proble
mas. Organizacijos išsivysto ir turi 
savas struktūras, strategijas, kultūras. 
Jos turi savus narius, poreikius, siekius, 
problemas. Jos veikia nestabilioje, 
dinamiškoje aplinkoje, augdamos kinta 
ir išsiplečia į ne tiktai statutuose 
numatytą veiklą, bet ir tam tikrus 
nerašytus supratimus, kas ir kur bei

BENDRUOMENĖS 
SILPNĖJIMAS

Lapkričio mėnesį sukaks 46 metai 
nuo didžiosios lietuvių emigracijos į 
Australiją pradžios. Statistiniais 
duomenimis, Australijon atvyko apy
tikriai dešimt tūkstančių lietuvių. Kiek 
šis skaičius pasipildė čia gimusia 
jaunąja karta, sunku nustatyti. Tikslių 
duomenų trūkumas sumažina galimybę 
nustatyti, koks galėjo būti maksimalus 
Australijos lietuvių skaičius. Demogra
finiais duomenimis, didesnioji emigra
vusių dalis jau bus iškeliavusi į dausas, 
o likusieji yra jau pensijinio amžiaus 
arba netoli jo. Jaunoji lietuviška karta 
tėra tik dalinai prisijungusi prie 
bendruomeninio kamieno. Žinome, kad 
didelė jos dalis retai, jei iš viso, 
dalyvauja kokiame nors lietuviškame 
renginyje. Klausimas kiek, jei iš viso 
galėsime, yra lietuviško jaunimo, kurį 
sugebėsime susigrąžinti, pritraukti 
atgal į savas gretas. Yra pagrindo 
manyti, kad jis lietuviškai bendruo
menei jau yra prarastas. Skaudu 
pripažinti tą faktą, kad su pirmąja 
mūsų bendruomenės karta sugebėjome 
smarkiai susilpnėti ir taip labai susilieti 
su australiška visuomene.

Tačiau gal iš viso neverta stebėtis, 
kad toks procesas yra įvykęs? Sociologai 
priėjo išvados, kad visų emigrantų 
paskirtis yra susilieti su vietine 
visuomene ir išnykti iš tų valstybių, iš 
kurių yra išemigruota. Turime mes ir 
savus pavyzdžius Jungtinėse Amerikos 
Valstijose bei Pietų Amerikoje. Antai, 
Vladas Butėnas savo knygoje „Pen
silvanijos angliakasių Lietuva“ su
pažindina su pirmąja lietuvių išeivija, 
palikusia Lietuvą ir įsikūrusia Pen
silvanijoje. Butėno aprašymai sudaro 

_____ vaizdą, kad visgi buvo, pabuvo ir galop' 
labiau sukauptas į Apylinkių ir išnyko kadaise Pensilvanijoje klėstė— 
organizacijų veiklos apžvalgas, eina— jusios lietuviškos kolonijos. Toji 
mųjų reikalų aptarimą. Išrenkama išlikimo grėsmė ir mums Australijoje 
nauja Krašto valdyba bei jos organai. 
Rezoliucijos priimamos, iškeliami 
sumanymai, išklausomos paskaitos, 
aptariama sekančių dviejų metų veikla 
ir pan. Jei yra paliečiamos organizacinės 
Bendruomenės problemos, jos labiau 
atspindi statutinių klausimų spren
dimą, tačiau nepanašu, kad iš principo 
būtų buvę keliami klausimai ar 
Bendruomenės veikla yra efektyvi, ar ji 
pilnai panaudoja savo potencialą. 
Nebuvo aptariama ar Bendruomenės 
veikla ir jos forma stiprina ar silpnina 
lietuvių tarpusavio santarvę, ar 
Bendruomenės darbams pritraukiami 
pajėgiausi jos nariai. Neiškeltos liko ir 
tokios problemos, kaip Bendruomenės

kam yra daroma, priimtina, kam 
suteikiamos pirmenybės ir pan. Tačiau 
besikeičiant aplinkai, narių sudėčiai, 
jų poreikiams, organizacijoms yra 
būtina peržvelgti ir permąstyti savo 
veiklą, siekius, struktūrą. Svarbu 
peržiūrėti ar sti ąteginė kryptis atitinka 
dabarties problemas, aplinkos sampra
tą, ar veda link siekiamų ištakų?

išlikimo? Kiek Vertinome kultūros 
puoselėtojus? Ar supratome ir įverti- 

• nome išorinės aplinkos įtaką? Ar per 
eilę metų siekėme atnaujinti ir 
suaktualinti savo organizacinę Struk
tūrą bei jos kultūrą? Giliau pamąsčius, 
galima prieiti išvados apie tai, kas 
privedė prie to ir kodėl priėjome prie 
ryškaus bendruomeninio susilpnėjimo, 
vedančio prie lietuviškosios ben
druomenės ir mūsų labai specifinės 
etninės mažumos nykimo.

Bendrai pažvelgus, progos bendruo
menei apsvarstyti savo organizacines 
problemas atsiranda kas dveji metai, 
per Krašto Tarybos suvažiavimus. Beje, 
tomis progomis dėmesys natūraliai esti

Popietinės sesijos prezidiumas: prie mikrofono dr. S. Varnas. Iš 
kairės: dr. A. Kabaila, V. Baltutis ir kun. R. Mikutavičius.
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BENDRUOMENĖ AR 
ORGANIZACIJA?

Keltinas taip pat klausimas ar 
lietuviškoji Bendruomenė iš tiesų 
jungia bei atstovauja visus Apylinkėse 
bei visame krašte gyvenančius lietu
sius. Gal Bendruomenė papras
čiausiai tapo-organizacija tarp kitų 
organizacijų? Lietuviai, kaip ir kiti 
emigrantai, yra etninė mažuma su 
savomis savitomis tapatybėmis: kalba, 
kultūra, socialinio bendravimo for
momis, poreikiais ir problemomis. Kaip 
ir kitos etninės mažumos, lietuviai turi 
sukūrę savas organizacijas su socia
liniais, kultūriniais, sportiniais, 
politiniais ar kitais specifiniais tikslais. 
Tos oganizacijos gyvuos tol, kol jos 
atlieps savo narių poreikius, bus jiems 
aktualios, patrauklios. Jei organizacija 
nesugeba atsinaujinti, prisiderinti prie 
daugumos narių poreikių, ji žlunga. 
Organizacija tai sąmoningai koor
dinuotas socialinis vienetas, turintis 
reliatyviai identifikuojamą ribą, 
veikiantis reliatyviai ir nuolatos 
siekiantis įvykdyti bendrą tikslą arba 
grupę tikslų.

Australijos lietuvių bendruomenė yra 
organizacija savo apimtimi siekianti 
apjungti Australijos lietuvius. Tačiau 
realu klausti, ar iš tiesų tokia aptartis 
yra tiksli? Gal tikslesne ir labiau 
šiuolaikine Bendruomenės aptartimi 
šiandien būtų galima skaityti, kad ji 
yf-a tapusi organu, atliekančiu tam tikrą 
koordinacinį vaidmenį bei organu, kuris 
australiškoje visuomenėje atstovauja 
etninei lietuvių mažumai? Kol Ben
druomenė nepraranda daugumos 
lietuvių pasitikėjimo, tol ji gali išlaikyti 
tą atstovaujantį vaidmenį. Reali 
problema susidaro tokiu atveju, jei 
Bendruomenė nesugeba būti aktualia 
tiems, kurie skaitomi jos nariais.

Pažvelgę į mūsų susibūrimus, randa
me, kad, kaip taisyklė, ten daugumoje 
susirenka tiktai vyresnioji mūsų karta. 
Nenuostabu, kad tuomet viskas, kas 
ten rengiama ir pristatoma, lieka 
pritaikyta vien tik šiai kartai. Taigi 
kiek yra realu manyti, kad Ben
druomenės veikla atstovauj a ir atspindi 

Antai, galima būtų paklausti^r sugebėjotų kitų, jos nariais skaitomų, poreikius 
Bendruomenė rasti ir įgyvendinti 
atitinkamą strategiją, kurios pagalba 
jaunesioji karta būtų išsaugota ben
druomenei . Ar bendruomeninė kultūra 
skatino ir siekė į saviškių tarpą įjungti 
visus lietuvius? Kaip bendravome 
tarpusavyje? Kokias vystėme ideolo
gines pažiūras ir kokias kliūtis statėme 
kitaip mąstantiems, kitaip siekiau*- 
tiems tų pačių lietuvybės išlaikymo 
ištakų? Kokią reikšmę tam turėjo mūsų 
tarpusavio ginčai ir pozicijų saugo
jimas? Kokį įnašą padarė mūsų spauda 
savo pažiūromis bei redakcine krypti
mi? Ar iš viso kreipėme dėmesį į 
didžiosios daugumos pažiūras? Kaip 
,yra tekę išgirsti iš vieno tautiečio lūpų, 
suformavome Bendruomenėje luomus, 
valdančią klasę, kitus nustumdami, 
įpareigojant juos paprasčiausiai 
užpildyti suolus salėse bei aukoti 
pinigus. Kokį poveikį turėjo aiški 
politinė kryptis mūsų bendruome
niniame gyvenime? Kovojome dėl 
Lietuvos nepriklausomybės, bet ar, 
atitinkamai kovojome dėl lietuviško

yra reali. Grėsmė reali ne vien dėl 
palaipsnio vyresniosios kartos išmi
rimo, bet labiau dėl to, kad organizuotoji 
mūsų jungtis, bendruomeninis judėji
mas nesugebėjo savo veikla bei turiniu 
patraukti ir išlaikyti savo tarpe 
jaunosios kartos. Nesugebėjo tapti 
aktualia tai kartai, kuri gimė ir užaugo 
už Lietuvos ribų.

Nesugebėjimas išlaikyti jaunąj ą kartą 
gal mažiausiai turi bendro šu pačios 
Bendruomenės, kai]a visąjungiančio 
organo, koncepcija ir paskirtimi. 

, Priežasčių galima būtų ieškoti ir kitur.

bei pažiūras? Jei valdybose dar būna 
viduriniosios kartos žmonių, jų spren
dimai galop vis tiek labiau atspindi 
vyresniųjų narių poreikius ir aspira
cijas, kadangi vyresnieji yra jų strate
ginė klientūra.

Vienas iš pačių kebliausių uždavinių 
yra bandymas numatyti ateitį, tačiau 
ateitis yra ne tiek spėjama, kiek 
kuriama. Iš praeityje padarytų prog
nozių rasime, kad, kaip taisyklė, nė 
viena iš jų nesugebėjo tiksliai įžvelgti 
tą klotį, kuria mes pražystame ir 
randame šiandien. Šiandienos realybė 
yra tai, ką mes randame ir turime apie 
save. Tai nėra atsitiktinumas, bet 
išdava to, ką esame dirbę, kūrę bei 
vertinę, ko esame siekę vakar, užvakar, 
prieš savaitę, mėnesį, metus ir dešimt
mečius. Dabartis yra išdava to, ko 
nepadarėme, dėl ko rtestatėme sau 
tikslų. Jei mūsų asmeninė realybė yra 
sukurta asmeninių pastangų dėka, tai 
ir mūsų Bendruomenės realybė yra 
mūsų kolektyvinių pastangų išdava,
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be\ihuome\ės dabbę babiose AUKŠTAS PASKYRIMAS LIETUVIUI 
TEISININKUI

VALSTYBĖS DIENA SYDNĖJUJE
Valstybės - karaliaus Mindaugo 

karūnavimo - dienos minėjimas 
Sydnėjuje įvyko sekmadienį, liepos 
4 dieną. Minėjimas prasidėjo 
pamaldomis Lidcombe bažnyčioje, 
jos buvo skirtos lietuvių tautai ir 
valstybei. Pamaldas laikė Syd- 
nėjaus lietuvių kapelionas kun. P. 
Martūzas. Šventei iškilmingumo 
daug suteikė „Dainos“ choro gies
mės, su vėliavomis atžygiavę ALB 
Sydnėjaus apylinkės, ramovėnų ir 
šaulių atstovai. Deja, šį kartą 
nematėme jaunimo organizacijų 
vėliavą. Tautiečių pamaldose 
dalyvavo gana gausiai.

Kun. P. Martūzas, savo pamoksle 
kultūros ir politikos reikalus palikęs 
gvildenti tų sričių specialistams, 
kalbėjo apie religinį tautos gyve
nimo ir augimo aspektą. Žvelg
damas į tautos kelią, jis ragino: 
„Vienam žmogui Lietuvos atsi
kūrimo našta per sunki, bet bendrai, 
su Dievo pagalba ją nešdami, 
pasieksime šviesesnę ateitį“.

Po pietų minėjimas buvo tęsiamas 
Lietuviu namuose. Progamos pra
nešėja Jolita. Bumeikytė, pasi
puošusi tautiniais rūbais,minėjimą 
pradėjo žodžiais: „Lietuviais esame 
mes gimę, lietuviais turime ir būt!“ 
Po to kunigas P. Martūzas atliko 
specialiai šiai dienai skirtą invo- 
kaciją, Sydnėjaus apylinkės val
dybos pirmininkas V. Juška pa
sveikino susirinkusius ir kalbėjo 
apie šios dienos reikšmę, mūsų visų

AUSTRALUOS LIETUVIŲBENDRUOMENĖS
Atkelta iš 4 psl.

mūsų sugebėjimų ir sampratų. Šian
dieninė bendruomeninės veiklos ap
imtis kaip tik ir yra atspindys to, ko 
nepadarėme, nepalaikėme, never
tinome, o kartais gal net ir griovėme.

ORGANIZACINĖ
BENDRUOMENĖS KULTŪRA
Šis procesas nevyko ir nevyksta 

tuštumoje. Tai vyko aplinkos pavidale 
- tame, ką galime pavadinti aplinkine 
kultūra. Toji kultūrinė aplinka susideda 
iš australiškosios kultūros, kuri 
visuotinai supa mūsų kasdienybę ir 
dominuoja joje, bei iš lietuviškosios 
kultūros pradmenų, kuriais buvo 
pradėtas ir kurtas gyvenimas tik 
atvykus Australijon. Kultūrinė aplinka 
susideda ir iš bendruomeninės 
kultūros, kurią sukūrėme aplink save 
per paskutinius keturiasdešimt še
šerius metus, o taip pat ir iš tos įtakos, 
kurią jaučiame- iš nūdieninės ne
priklausomos Lietuvos.

Kalbėdamas apie kultūrą, turiu 
galvoje ne tik tautines kultūras, šiuo 
atveju - lietuvišką.ir australišką bei jų 
manifestacijas, bet lygiaverčiai ir į 
organizacinę kultūrą. Šios sąvokos ir jų 
supratimas yra svarbios, siekiant 
analitiškai grindžiamų išvadų, kalbant 
apie Bendruomenės praeitį, dabartį ir 
galimą ateitį. Norint suprasti kodėl 
mūsų veikla yra tokia, kokia yra ir kas 
labiausiai riboja jos ateities gy
vastingumą, Bendruomenės kaip 
organizacijos efektyvumą, būtina 
įsigilinti į organizacinę mūsų ben
druomenės kultūrą. Ji ne tik kuria, bet 
ir kartu deformuoja sava aplinka savo 
narius.

pareigas tautai. V. Juška paskaitė 
labai turiningą paskaitą apie 
Australijos lietuvių bendruomenės 
organizacinę struktūrą ir veiklos 
formas. Paskaita truko gan ilgokai, 
net 45 minutes, tačiau gal dėl didelio 
savo aktualumo buvo atidžiai 
išklausyta.

Po paskaitos pranešėja iškvietė 
meninės programos dalyvius. Meni
nėj e programos dalyje pasirodė 
„Ketvertukas“ (A. Savickienė, J. 
Muščinskienė, V. Račkauskas ir P. 
Andriukaitis), kurie, pritariant 
gitarai, padainavo porą dainų apie 
visiems mums taip mielą ir artimą 
kraštą Lietuvą.

Sydnėjaus tautinių šokių an
samblio „Sūkurio“ veteranai šauniai 
sušoko "Jonkelį'", “Patrepsėlį“ ir 
„Šustą“.

Jaunimas: Antanas Šarkauskas, 
Daina Šliterytė, Antanas Lašaitis, 
Daina Dičiūnaitė, Aistis Bieri, 
nenusileisdami veteranams, pa
deklamavo poeto Juozo Almio 
Jūragio paruoštą scenos vaizdelį 
„Mindaugas - Lietuvos karalius“.

Minėjimo pabaigoje iškilusis 
Sydnėjaus lietuvių choras „Daina“, 
vadovaujamas Birutės Aleknaitės 
ir Justino Ankaus, padainavo net 
penkias dainas.

Po Apylinkės valdybos pirmininko 
V. Juškos padėkos programos 
dalyviams, vedant chorui „Daina“, 
šventę visi užbaigė kartu sugie
dodami Tautos himną. B. Ž.

Kiekviena organizacija turi savitą 
kultūrą. Ji nėra atsitiktinė, bet sukurta, 
o paskui palaipsniui modifikuojama, 
vystoma. Organizacijų kultūros būna 
arba stiprios, arba silpnos, t. y. turi ir 

daro savo nariamsbei aplinkai stiprią 
arba silpną įtaką. Stipri kokios nors 
organizacijos kultūra ryškiai regla
mentuoja narių elgesį. Organizacinė 
kultūra turi savus pradininkus - tuos, 
kurie kūrė ir formavo tą organizaciją 
nuo jos pradmens. Tai reiškia, kad 
dominuojanti koalicija, kuri steigia 
organizaciją, jai suteikia ir užtvirtina 
savo vertybių’ bei pažiūrų sistemą, 
palaipsniui sukuria organizacijos 
veiklos formą, tradicijas, apeigas, 
išvysto specifinę terminiją ir pan.> 
Pradininkai sukuria atitinkamą val
dymo struktūrą bei strategiją or
ganizacijos siekiams įgyvendinti. Siek
dami išlaikyti savo kultūrinį palikimą, 
pradininkai stengiasi suvisuomeninti 
narius į tą vertybinę, pažiūrų ir 
praktikos sistemą. Į vadovaujančius 
postus renkasi tuos, kurių pažiūros ir 
veikla išlaikys tą kultūrinį palikimą.

Australijos lietuvių bendruomenė 
savo kūrimosi etape taip pat turėjo 
savo steigėjų koaliciją, kuri dominavo, 
buvo įtakingiausia tais pirmaisiais 
steigimosi metais. Jie su savimi atsinešė 
prieškarinėje Lietuvoje sukurtą ir 
įsisavintą vertybių bei pažiūrų sistemą. 
Šeima įduoda vertybių supratimo 
pradmenis, visuomenė ir Bažnyčia jas 
papildo. Tos vertybės nustato, ką 
laikome geru, kas bloga, kas šventa, už 
ką kovojama, kas išlaikytina, kas 
toleruojama, kas priimtina, kas ne. Iš 
tų pradmenų vystosi ir tam tikra 
ideologįja - pasaulėžiūra.

/Tęsinys sekančiame numeryje)

Juozas Lukaitis yra vienas iš tų 
nedaugelio lietuvių bendruomenės 
teisininkų Australijoje, kuris visai 
neseniai buvo išskirtinai pagerbtas. 
Anglijos Canterbury arkivyskupas 
paskyrė jį viešuoju notaru (Notary 
Public).

Iš 6000 praktikuojančių advokatų 
Viktorijos valstijoje yra tik apie 60 
viešųjų notarų. Šie notarai turi 
.specialias tarptautines teises, 
leidžiančias liudyti įvairius tarp
tautinius dokumentus ir, kaip tokie, 
pripažįstami kitų kraštų valdžių, 
konsulų ir diplomatinių misijų.

Juozas Lukaitis yra baigęs Mel
burno universitetą ir jau šešiolika 
metų kartu su savo partneriu 
Andrium Žilinsku dirba Hawthomo 
priemiestyje. Abu jie buvo pirmieji 
Australijos lietuvių teisininkų 
draugijos nariai. Ši organizacija 
bando padėti, kad Lietuvoje būtų 
išugdyta tvirta legali teisinė 
sistema.

J. Lukaitis nuo 1977 metų yra 
Melburno lietuvių klubo advokatas, 
aktyvus lietuvių bendruomenės 
narys, buvo „Džiugo“ tunto tėvų

MENO ŠVENTĖ AUKSINIAME PAJŪRYJE
Nuo liepos lid. Gold Coast miesto 
meno galerijoje veikia Baltijos tautų 
meninių dirbinių paroda. Kaip 
skelbia V. Bakaičio atsiųstos 
parodos programos, atidaryme 
dalyvavo lietuvių liaudies šokių 
grupė, buvo ragaujami tradiciniai 
valgiai.

LAIŠKAI *------------------ a

^REDAKCIJAI
Gerb. Redaktoriau

„Mūsų Pastogės“ Nr. 27 išspaus
dintoje S. Varno paskaitoje, kuri buvo 
skaityta ALB darbuotojų konferencijoje 
1993.06.26, yra sekantis pasisakymas, 
liečiantis mane:

„Gabrielius Žemkalnis praėjusių metų 
Krašto Tarybos suvažiavime kvietė 
bendruomenę jungtis į politinį Lietuvos 
gyvenimą. Jeigu aš teisingai supratau jo 
mintį, tas reiškė neteikti paramos 
dabartinei Lietuvos valdžiai...“

Deja, Saulius Varnas suprato mane 
neteisingai. Man tai nėra nuostabu, nes 
S. Varnas tame posėdyje nedalyvavo ir 
mano viso pasisakymo ten nėra girdėjęs. 
Leiskite man paaiškinti.

Simpoziume „Tauta ir išeivija- ateities 
perspektyvos“ siūliau, kad išeiviai, kurie 
yra įvairių politinių pažiūrų žmonės, 
remtų, intelektualiai ir materialiai, tas 
Lietuvos politines grupuotes, kurioms 
jie pritaria ir, kad tą darytų organizuotai. 
Jokiu būdu nebuvo siūlyta, kad Ben
druomenės valdybos turėtų kokį nors 
vaidmenį tokioje veikloje.

S. Varnas turėtų taip pat suprasti, netgi 
žinoti, iš ne vieno mano pasisakymo, o 
taip pat, jeigu būtų girdėjęs, ir iš pilno 
pasisakymo simpoziume, kad aš esu, taip 
pat kaip ir jis pats, vienas iš tų, kuris sako, 
kad mes jokiu būdu neturime nusigręžti 
nuo Lietuvos, nežiūrint į tai. kokia partija 
yra demokratiniai išrinkta į valdžią. Jeigu 
aš esu priešingas valdančios partijos

Melburno advokatai, iš kairės: And
rius Žilinskas ir Juozas Lukaitis.

komiteto pirmininku ir šiuo metu 
yra vienas iš šio tunto skautų 
vadovų. Juozas taip pat treniruoja 
sporto klubo „Varpo“ jaunėlius.

Juozas ir Julija Lukaičiai augina 
keturis vaikus, dalyvauja tautinių 
šokių grupėje, Juozas priklauso 
Australijos jūrų laivyno rezervui, 
jis yra jūrų laivyno atsargos 
leitenantas ir vienas iš laivyno šakos 
teismo prisiekusiųjų.

A. Žilinskas

Paroda veiks iki liepos 25 dienos. 
Supažindindamas australus su 
Baltijos tautų emigrantų gyvenimu 
ir jų aspiracijomis, Vincas Bakaitis 
paruošė anglų kalba išsamų strai
psnį, matyt, dalinamą parodos 
lankytojams.

politinei filosofijai, tai nereiškia, kad 
agituoju prieš dabartinę valdžią ir raginu 
jos neremti iš principo. Aš pritariu ir 
raginu tiekti visokeriopą pagalbą 
reikalingą Lietuvai, ar tai būtų privačioje, 
ar valdžios struktūroje.

O dėl siūlymo remti partijas, tai 
pacituosiu dalį savo tada sakytų žodžių:

„(Išeivijoje) Yra žmonių, kurie remia 
ir pritaria LDDP, buvusiai komunistų, 
dabar populiariai vadinamai „Brazausko 
partijos“ veiklai. Tegul jie (tie išeiviai) 
tęsia tą veiklą - viešai, organizuotai, 
paremdami demokratiškai išrinktą 
dabartinę valdžią Lietuvoje. Yra social
demokratai, turintys garbingas tarp
tautines socialdemokratų pažiūras ir 
tradicijas - tegul jie aktyviai ir pozityviai 
prisideda prie Lietuvos socialdemo
kratų...“ ir 1.1., paliečiant ir kitas 
veikiančias politines grupuotes Lietuvoje 
- centristus, Sąjūdį, krikščionis demo
kratus, tautininkus ir kitus.

Su pagarba ,
G. Žemkalnis

Gerb. Redaktoriau,

spausdinant ALB veikėjų suva
žiavime mano skaitytos paskaitos 
antrą dalį („M. P.“ Nr.28) įsivėlė 
nemaloni korektūros klaidą. Iš 
mano teksto paskutinės pastraipos 
dingo pusantro sakinio, dėl ko toje 
pastraipoje išsakyta mintis tapo 
visai nesuprantama. Taip pat
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LAIŠKAI IŠ LIETUVOS
LAIŠKAS IŠ VILNIAUS

Po penkerių metų pertraukos, 
nutariau vėl aplankyti jau nepri
klausomą ir laisvą Lietuvą. Buvo 
įdomu pamatyti, kiek Lietuva ir jos 
žmonės pasikeitė per tuos istoriniais 
įvykiaiš perpildytus metus.

Vilnius' pasitiko su medumi 
kvepiančiomis, žydinčiomis liepo
mis - ir lietumi. Kaip pasakoja 
vietiniai, balandžio pabaiga ir visa 
gegužė buvo šilta, net karšta, bet 
birželį oras staiga atšalo, pradėjo 
lyti. Jau savaitę išbuvau Vilniuje, 
bet dar negalėjau pasidžiaugti nė 
viena šiltesne diena; oras toks, kokį 
palikau Melburne - naktį tarp 6 ir 
10 laipsnių Celsijaus, dieną tarp 14 
ir 18 laipsnių. Kievieną dieną bent 
po porą valandų lijo, pūtė šaltas 
šiaurės vėjas. Tačiau ūkininkai ir 
sodininkai džiaugiasi, kadangi visi 
pasėliai gražiai sužaliavo ir tikimasi 
gero derliaus.

Išoriniai pasikeitimai Vilniuje 
akivaizdūs: dingo rusiški gatvių 
pavadinimai, daug gatvių pakeitė 
savo vardus, bažnyčios grąžintos 
tikintiesiems ir vėl tapo maldos 
namais (nors kai kurios dar tebe
remontuojamos), daugiau parduo
tuvių ir jose daug daugiau prekių, 
vietinių ir užsienietiškų, bet jų 
kainos žymiai aukštesnės. Paly

"l^I.P." bendradarbis J. Rūbas

LAIŠKAI
-----REDAKCIJAI

. Atkelta iš 5 psl.

priešpaskutiniame sakinyje žodis 
matyti per klaidą išspausdintas 
mylėti, kas irgi labai pakeitė to 
sakinio prasmę. Jeigu įmanoma, 
prašyčiau artimiausiame „Mūsų 
Pastogės“ numeryje išspausdinti 
pataisytą mano paskaitos paskutinę 
pastraipą, kuri skambėjo sekančiai:

„Aš buvau pakviestas skaityti 
paskaitą šia tema, matyt, todėl, kad 
išeivijos santykiai su Lietuva yra 
pašliję. Išeivijoje dažniausiai 
daroma prielaida, kad šie santykiai 
pablogėjo dėl Lietuvos gyventojų, 
išsirinkusių netinkamą valdžią, 
kaltės. Aš norėčiau šią prielaidą 
paneigti. Drįstu teigti, kad 
santykiai pablogėjo dėl išeivijos 
kaltės, nes užsienio lietuviai 
daugumoje matė ne tikrą, o įsivaiz
duojamą, idealizuotą Lietuvą. Šias 
išeivijos iliuzijas labai sustiprino 
1988 metais Lietuvoje prasidėjęs 
atgimimas. Sąjūdis ir Atgimimas 
tai buvo tik gražus sapnas ar 
miražas Lietuvos istorinių įvykių 
horizonte. Šis miražas jau išsi
sklaidė ir mes pradedame matyti 
Lietuvą tokią, kokia ji yra. Tokią ją 
ir priimkime, niekada nepamirš
dami, kad tai mūsų Tėvynė, mūsų 
tauta“.

ginus su kainomis, kurias mes 
mokame Australijoje, Lietuvoje 
viskas atrodo pigu, nors importuotų 
rūbų, kosmetikos ir pramoninių 
prekių kainos jau mažai besiskiria 
nuo mūsiškių. Kai prisimeni, kad 
vidutinis dirbančiojo atlyginimas* 
Lietuvoje dabar lygus maždaug 40 
Australijos dolerių per mėnesį ( o 
pensininkai gauna mažiau 20 
dolerių), tiesiog sunku įsivaizduoti, 
kaip galima iš tokių atlyginimų 
pragyventi.

Neteko girdėti, kad kas nors būtų 
miręs iš bado, bet mačiau daug labai 
skurdžiai atrodančių žmonių, 
godžiai žiūrinčių į maisto parduo- 

* tuvėse išdėstytas prekes, bet nieko 
neperkančių. Jau yra ir elgetau
jančių - Gedimino prospekte suskai
čiau keturias senas moterėles, 
sėdinčias ar klūpančias ant šalto, 
drėgno šaligatvio prie gretimai 
padėtos lėkštės ar kepurės, į kurią 
retas praeivis įmeta vieną, kitą 
taloną. Yra ir gatvės muzikantų, 
kurie, daugiausiai su sena armo
nika, linksmina praeivius ir už tai 
susilaukia šiokio tokio atpildo. Bet 
taip pat mačiau labai gerai apsi
rengusių žmonių, perkančių bran
gias importines prekes - ir jie nebuvo 
kokie nors užsienio diplomatai, bet

vietiniai pasiturintys vilniečiai.. saugo dar ir. trys pamainos lietuvių 
Gatvėse netrūksta naujų, blizgančių kariškių po keturis vyrus“, 
mercedesų, volgų, BMW ir kitų 
brangių iš Vakarų importuotų 
automobilių. Mačiau ir naujų, 
impozantiškų privačių namų, kokių 
ir Australijoje gali pamatyti tik 
turtingųjų rajonuose. Taigi mūsų 
sostinėje yra ir vargšų, ir turtingų, 
bet nežinau, kurių daugiau - 
tikriausiai vargšų.

Kalbant apie turtą, reikia pami
nėti, kad penktadienį, birželio 25 - 
toji, buvo lito diena. Tą dieną buvo . 
įvesti tikrieji Lietuvos pinigai litai 
ir centai, kurie tikrai geriau atrodo, 
negu iki šiol cirkuliavę laikinieji 
pinigai - talonai. 100 talonų buvo 
keičiami į 1 litą be jokių apribojimų, 
tik keičiant daugiau kaip 50 000 • 
talonų, reikia parodyti asmens 
tapatybę įrodančius dokumentus. 
Pinigai buvo keičiami visuose 
bankuose ir įvairiose agentūrose, 
todėl nebuvo eilių ir šis naujų pinigų 
įvedimo procesas vyksta labai 
sklandžiai; jis tęsis iki liepos 20 
dienos, nuo kada talonai nebus legali 
atsiskaitymo priemonė. Lito san
tykis su konvertuojamomis valiu
tomis truputį skinasi pagal banką

ir laiką. Vakar, birželio 26 dieną, 
Vilniaus bankas davė tik 4 litus už 
1 Amerikos dolerį, kai, tuo tarpu, 
bankas "Hermis" mokėjo 4 litus ir 
25 centus. Parduotuvėse iki liepos 
5 dienos grąžą dar galima atiduoti 
talonais, po to turės atsiskaityti tik 
litais ir centais.

Atrodo, kad vilniečiai patenkinti 
naujais pinigais, nors ir su litais 
pardavėjas, restoranų ar valgyklų 
padavėjas vis tiek sunku pradžiu
ginti, jos, kaip ir anksčiau, niekada •>M 
nenusišypso. Taip pat neišgirsi ačiū 
arprašau, lygsie žodžiai būtų dingę 
iš lietuvių kalbos žodyno. Mačiau 
knygyne pernai išleistą knygelę ’ 
"Mandagumo abėcėlė", bet joje 
išdėstytų gerų patarimų Vilniuje 
nesilaiko.

Tai tokie mano pirmieji įspūdžiai 
Vilniuje. T ,J. Rūbas

Gal svarbiausias A. Butkaus 
įspėjimas yra tai, kad prie šių 
sandėlių įvykus kad ir mažiausiam 
gaisreliūi ar sprogimui, būtų Nukelta 
grandininė sprogimų reakcija, kuri 
nesunkiai išmestų aukštyn visus 
22 tūkstančius Plungės gyventojus! 
O panašių sandėlių yra ir kitose 
Lietuvos vietovėse, kurie nemažai 
grėsiė; Lietuvos žmonių saugumui 
ir į juos kreipiama arba labai mažai 
dėmesio, arba visai nekreipiama.

ATOMINIŲ RAKETŲ BAZĖ 
PO PLATELIŲ EŽERU

Apie šį įvykį A. Buitrikas pasakoja, 
ką yra patyręs iš lietuvio praporš
čiko Petriko, tarnavusio raudonojoje 
armijoje 5 metus, atominių raketų 
dalyje.

1964 - 1965 metais po Platelių 
ežeru, apie 50 - 60 metrų gilumoje 
buvo įrengta atominių raketų bazė, 
susidedanti iš penkių aukštų 
koridorių. Pirmieji trys aukštutiniai 
koridoriai buvo naudojami poilsiui, 
apatiniai du - tarnybai, raketų 
išvedimui į erdvę. Tačiau apati
niuose aukštuose radiacija buvo 
tokia didelė, kad kareivių drabužiai 
sušlapdavo per porą valandų ir dėl 
to tarnyba čia keisdavosi kas 2 
valandos. Poilsiui buvo skiriamos 
keturios valandos.

Tačiau netrukus po šios bazės 
atidarymo, 1965 metais čia įvyko 
tragedija: vandens spaudimas iš 
Platelių ežero prasiveržė į visus 
penkis bazės aukštus, užtvindė 
koridorius. Nelaimės metu žuvo apie 
800 bazės vyrų ir tik nedidelė dalis 
išsigelbėjo. Vėliau sovietų žvalgyba 
nustatė, kad bazė yra Amerikos ČIA 
žvalgybos pastebėta ir ją apleido.

PLUNGĖ SĖDI ANT SPROGMENIMIS 
PERPILDYTOS DUOBĖS

Gavęs pakvietimą iš Plungės 
žurnalistų, Zitos Paulauskaitės, 
Irenos Vitkauskaitės ir Violetos, 
susispietusių vietos laikraštyje 
„Saulutėje“ parodyti videofilmą apie 
Australij ą ir ten gyvenančių lietuvių 
kultūrinę veiklą bei pasikalbėti su 
vietiniais lietuviais juos domi
nančiais klausimais, nedelsdamas 
ten nuvykau.

Atlikus pareigą, sekančią dieną 
teko pasikalbėti ir su Plungės rajono 
saugumo tarybos viršininku Algiu 
Butkum. Be didelės įžangos jis tuoj 
ėjo prie reikalo, pareikšdamas, kad 
už 19 kilometrų nuo Plungės yra!' 
apie 154 ha plotas aptvertas 
spygliuota viela, į tris dalis 
padalintas ir esantis Rusijos 
kariuomenės žinioje. Šiame plote 
apie dešimties metrų gilumoje 
įrengti sandėliai didelio galingumo 
sprogmenims laikyti. Kadangi 
Rusijos kariuomenė ruošiasi iš 
Lietuvos išsikraustyti, tad vienas iš 
tų trijų sandėlių parduotas Ri
mantui Ščiupokui. Pašnekovas,
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Gerb. dr. Saulių Varną dėl jo 
paskaitos tekste padarytų netiks
lumų nuoširdžiai atsiprašome.

Redakcija

paklaustas ar tam pardavimui buvo 
varžytinės, atsalę, kad jokių 
varžytinių nebuvo ir tuo tarpu dar 
nežinia kam tie sandėliai bus 
naudojami. (Tipiškas „lietuviško“ 
ūkio rinkos pavyzdys!) Kiti du 
sandėliai dar pilni labai pavojingų, 
labai sprogstančių medžiagų, tačiau 
kas svarbiausia, kaip pabrėžė A. 
Butkus, kad tų sandėlių labai 
menka apsauga. Į klausimą ar nėra 
tos sprogstamosios medžiagos 
naudojamos kas savaitę įvyks- 
tantiems sprogimams įvairiuose 
miestuose, kur išprogdinami namai, 

" parduotuvės, automobiliai, su 
žmonėmis ir be jų, restoranai, su 
svečiais ir be jų, otaip pat naudojami 
ir kitiems teroristiniams aktams, 
A. Butkus atsakė: „Dabar šį virš 
100 hektarų plotą saugoja apie 20 
rusų karininkų ir apie 30 kareivių. 
Jie ten no tik „saugoja“, bet ir 
prekiauja: parduoda ar maino į sau 
reikalingas prekes. Parduoti sprog
menys Lietuvoje yra naucojami - 
kriminalinių elementų. Šalia rusų,

DIRBTINOS ODOS 
GAMYKLA

Plungės rajono saugumo tarybos 
viršininkas A. Butkus pasakojo apie 
didžiausios Lietuvos dirbtinės odos 
gamyklos, antros savo didumu 
buvusioje Sovietų Sąjungoje, par
davimą. Gamykla 1972 - 1973 
metais buvo įvertinta 3,8 milijonais 
rublių. Šiai gamyklai, be jos 
tiesioginių pastatų ir įrengimų, dar 
priklausė poilsio namai prie Platelių 
ežero, gydymo centras prie Palan
gos, devynių aukštų gyvenamasis 
namas, vaikų darželis, naujas 
administracinis pastatas ir kt. Visas 
šis tintas buvo parduotas už 300 
000 amerikietiškų dolerių. Jį 
nupirko dr. E. Bulovas, V. Joniką, 
bankas „Hermis“, G. Konapliovas ir 
dar šešios mažesnės firmos. Vėliau 
bankas „Hermis“ savo teisių atsi
sakė V. Joniko labui ir pastarasis 
dabar vadovauja šiam turtui. Turto 
pardavimui taip pat jokios varžy
tinės surengtos nebuvo.

J. P. Kedys

*PV-Ti?
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Dr. S. Varno paskaita, nors ir ilgoka, 
tačiau publikos buvo išklausyta su 
dėmesiu ir susikaupimu. Po paskaitos, 
kaip ir buvo tikėtasi, prelegentui 
pasipylė daugybė klausimų. Dau
giausiai - liečiančių pilietybę. Pir
mininkaujantis V. Baltutis nutraukė 
klausimus ir pakvietė Lietuvos garbės 
konsulą dr. A. Kabailą pakalbėti apie 
Lietuvos diplomatinę tarnybą ir jos 
rūpesčius. Jo kalba buvo pertraukta, 
nes, atvykus senatoriui J. R. Short, jam 
buvo įteiktas Sausio 13 ordinas. Ordiną 
senatoriui įteikė dr. A. Kabaila, trumpai 
papasakojęs apie senatoriaus pa-

stangas ir aktyvią veiklą senate, 
Lietuvos išsilaisvinimo kelyje. Opo- 
.zicijos šešėlinės vyriausybės ministras 
imigracijos ir etniniams reikalams 
senatorius J. R. Short yra pirmas ir 
vienintelis Australijoje apdovanotas 
šiuo ordinu. Senatorius padėkojo už 
jam suteiktą garbę ir pasižadėjo toliau 
padėti lietuviams ir Lietuvai.

Po pusvalandžio pertraukos, kurios 
metu senatorius J. R. Short susitiko su 
ALB vadovais, dr. A. Kabaila tęsė savo 

. pranešimą. Jis iškėlė įvairius sun
kumus, kuriuos tenka nugalėti, palai
kant ryšius su Lietuva ir Užsienio 
reikalų ministerijos tarnautojais. Ypač 
nesklandi yra komunikacija. Laiškai 
keliauja net tris ar daugiau mėnesių, o 
reikalai skubūs. Po dr. A. Kabailos 
pranešimo jam buvo užduota daug 
klausimų, jie daugumoje taip pat lietė 
pasų ir pilietybės bei turto grąžinimo 
klausimus.

Paskutinis kalbėjo svečias iš Lietuvos 
kun. R. Mikutavičius. Jis jausmingai, 
gal kiek pamoksliškai apeliavo į 
klausytojus dėl konferencijos metu 
išreikštų kritinių minčių dabartinės 
Lietuvos valdžios adresu. Jis prašė 
neskubėti teisti tik gimusį kūdikį - 
Lietuvą. Klaidų ir nesklandumų 
Lietuvoje daug, bet ar galima tikėtis 
staiga iš ligos pakilusio tvirtos eisenos? 
Kvietė būti kantriais ir atlaidžiais ir 
leisti Lietuvai pakilti iš skurdo, vargo 
ir nedateklių. „...Jūs nepažinsite 
Lietuvos dar po keleto prezidentų ir

KONCERTAI ’DRAUGO" IŠLAIKYMUI
Ji

Lietuviškosios išeivijos gyvastingu
mui išlaikyti būtina turėti savo lietu
višką spaudą. Jau beveik šimtmetis, 
kai JAV gyvenantys lietuviai įsteigė 
savo spaudą, ją prenumeruodami ir 
skaitydami išlaiko daugelį metų. Prieš 
Antrąjį pasaulinį karą ankstyvesnioji 
lietuvių išeivių karta jau buvo gerokai 
pavargusi, retėjo jos gretos, mažėjo ir 
skaitytojai. Tik po Antrojo pasaulinio 
karo atvykus keliasdešimčiai tūkstan
čių naujų emigrantų, vėl suklestėjo se
noji lietuvių spauda, o taip pat naujos ir 
įvairios organizacijos ėmėsi leisti nau

Seimų...“ Baigdamas, kvietė į glaudų ir 
atlaidų bendradarbiavimą, nes tik 
visomis ir bendromis jėgomis pakilsime 
iš .dabartinės būklės. Po kun. R. 
Mikutavičiaus kalbos klausti nebuvo 
leista. Gal ir teisingai, nes salėje vyravo 
nelabai maloni tyla.

Darbotvarkėje buvo numatyti Apy
linkių valdybų ir Seniūnijų pra
nešimai, bet jie neįvyko. Taip pat buvo 
atsisakyta ir sekančios dienos, t.y. 
sekmadienio ryto sesijos, nors keletas 
iš toliau atvykusių to pageidavo.

Kiek teko nugirsti, konferencija 
pavyko ir daugumas pageidavo, kad ji 
būtų ruošiama kas metai, nebūtinai 
.Melburne, nors Melburnas geografiniu 

atžvilgiu yra patogiausiai vieta.
Konferencijos mintis susumavus, 

ryškėja mūsų Bendruomenės ateities 
struktūra, veiklos formos, ryšiai ir 
santykiai su Lietuva bei lituanistinio 
ir kultūrinio mūsų gyvenimo aspektai: 

palaipsnis anglų kalbos įvedimas į 
mūsų spaudą (V. Juška);

kultūrinė veikla stipri ir gyva, jai 
palaikyti negailėsime finansinių lėšų, 
nors renginių ir kultūrinių apraiškų 
skaičius mažėja (V. Opulskis);

lituanistinis švietimas dirba sava
rankiškai, tačiau mokinių skaičius 
mokyklose ir lituanistiniuose kursuose 
mažėja (V. Patupas);

kad Lietuvos mokyklos gautų tie
sioginę paramą, o ne per tarpininkus, 
reikia didesnio ir glaudesnio ryšio tarp 
Lietuvos mokyklų ir išeivijos (D. 
Guščiuvienė);

Australijos lietuviai privalo ap
mąstyti, įvertinti ir išspręsti eko
nominius ir politinius santykius su 
dabartine Lietuvos vadovybe. Padėtis 
keisis, kai vądovaVimą perims jau
nesnioji karta (dr. S. Varnas);

Lietuvos diplomatinė tarnyba šiuo 
metu apsunkinta įvairios biurokratijos 
ir reikia stiprios reformos, kad ji galėtų 
stoti įVakarų pasaulio diplomatinių 
tarnybų eiles (dr. A. Kabaila);

šiandieninė Lietuva - vos gimęs 
kūdikis, kurį reikia suprasti, pažinti ir 
kantriai atleisti klaidas, nes tai tik 
augimo ir brendimo metas (kun. R. 
Mikutavičius). Nešt 

jus laikraščius bei žurnalus.
Ir štai atėjo metas, kai virš keturių 

dešimtmečių našta ima slėgti išeivijos 
pečius. Vėl per tuos metus išretėjo 
amžinybėn iškeliavusios skaitytojų gre
tos, užsidarė keletas senųjų laikraščių, 
žurnalų. Visa tai kelia rūpestį - ar ilgai 
išsilaikysime, kaip ilgai dar leisime savo 
spaudą, taip labai reikalingą, kuri išeiv
ijai lyg gyvybės palaikymo, išlikimo 
kraujas.

Taigi nebe pagrindo imta kalbėti apie 
išeivijos spaudos likimą. Jungtinėse 
Amerikos Valstijose teliko tik vienas

A. t A. VIKTORAS VENCLOVAS
Gauta žinia, kad po atostogų tėvynėje, 

grįždamas namo Frankfurte mirė a.a. 
Viktoras Venclovas.

Velionis gimęs 1917 m. birželio 29 d. 
Petrograde. Tėvams po karo grįžus 
Lietuvon, gyveno Kybartuose. Čia jo 
tėvas dirbo vietos pašte. Viktoras baigė 
vietos „Žiburio“ gimnaziją, ojąpabaigęs 
iki pirmosios sovietų okupacijos 
studijavo Kauno Vytauto Didžiojo 
universitete. Vėliau persikėlė j Vilnių. 
Čia tarnavo ir studijavo iki pasitraukimo 
Vokietijon.

Po karo, prieš išvykstant į Australiją, 
studijavo Miuncheno universitete. Į 
Australijąatvyko 1948 ar 1949m. Atlikęs 
dviejų metų privalomą darbo sutartį, 
pradėjo dirbti NSW pašte. Virš 25 metų 
dirbo geležinkelio pašto tarnyboje, vėliau 

Dgamečiui bibliotekos darbuotojui
A.+ A. VIKTORUI VENCLOVUI

staigios mirties ištiktam kelionėje, giliame skausme likusiai 
žmonai Jadvygai bei artimiesiems tėvynėje ir Australijoje gilią 
užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Sydnėjaus bibliotekos bendradarbiai

A. t A. BALIUI SVALDENIUI
mirus tėvynėje, reiškiame gilią užuojautą mūsų krepšininkui, jo 

sūnui, Audriui Svaldeniui, dukrai Ditai Svaldenytei ir visiems 
artimiesiems.

Sydnėjaus sporto klubds "Kovas"

dienraštis „Draugas“, išeinąs penkis 
kartus savaitėje. Anksčiau skaičiavęs 
net keliolika tūkstančių prenumera
torių, dabar gerokai sumažėjo. O 
sumažėjus prenumeratorių skaičiui, 
žinia, sunkėja ir dienraščio leidimas, 
kelia rūpestį jo išlikimas.

Savaitraščiai, dvisavaitiniai ar žur
nalai, ideologiniu pagrindu leidžiami 
organizacijų, dar per daug ųesiskundžia 
dėl išsilaikymo, tačiau irgi vykdo va
jus, telkia lėšas, prašo aukų.

Dienraštis išeivijai, ypač JAV, kur 
vis tik dar daug gyvena lietuvių, yra

foliate Giedrė Kaukaitė.
būtinas.Tėvai MarijonaŲiešantys di
enraščio leidimo naštą, daug prisideda; 
•priėjo išlaikymo, tačiau ilgai tai tęstis 
negali. Todėl paskutiniaisiais metais 
buvo sudarytas specialus komitetas 
vajams „Draugui“ vykdyti ir lėšoms 
telkti. Komietetui šiuo metu vadovauja 
veiklus visuomenininkas Vaclovas 
Momkus. Jam talkina kiti uolūs dar
bininkai, ypač visuomenininke Marija 
Remienė.

Viena iš priemonių lėšoms telkti yra 
gerų koncertų rengimas. Juose turi 
dalyvauti patys geriausi menininkai, 
solistai, dabar juos kviečiant ir iš Li
etuvos.

Šią žiemą tokie koncertai vyko Čik
agoje, Clevelande, Detroite ir kituose 

- vienu vyresnių pašto pareigūnų. Už 
sąžiningą darbą apdovanotas 25 - erių 
metų tarnybos medaliu. 1982metais išėjo 
į pensiją. Gyveno Ashfielde, kur turėjo 
namą.

Šių metų gegužės mėn. gale Viktoras 
išvyko paviešėti į savo tėvų kraštą 
Lietuvą. Apsilankymu labai džiaugėsi. 
Po keturių savaičių viešnagės, pakeliui 
atgal į Sydnėjų viename iš Frankfurto 
viešbučių, kur jis laukė savo lėktuvo, 
liepos antros dienos 10 vai. vakaro 
Viktoras Venclovas mirė nuo širdies 
priepuolio.

Velionio pelenai bus palaidoti tė
viškėje.

Ilsėkis ramybėje Tėvų žemėje.
E. M.

didesniuose lietuvių telkiniuose.
Šių koncertų programas atliko viena 

iš žymiausių Lietuvos operos solisčių 
Giedrė Kaukaitė, jai akompanavo pi
anistė prof. Gražina Ručytė ^Lands
bergienė.

Lietuviškoje išeivijos spaudoje JAV 
muzikos kritikai ir spaudos atstovai 
aprašė šiuos koncertus, nepaprastai 
gerai įvertino Giedrės Kaukaitės tal
entą, koncertuose atliktus kūrinius.

Vistu-, kur tik koncertavo, buvo nep
aprastai didelis pasisekimas ir publika 
liko labai patenkinta šiais koncertais. 
Operos solistė Giedrė Kaukaitė, Lietu
vių operos Čikagoje veikėjo Vaclovo 
Momkaus giminaitė, ir viešnagės metu 
Vaclovas ir Margarita Momkai viešnią 
globojo. Solistė atvykus Čikagon dar 
prieš koncertus susirgo, dėl ko kai ku
riose vietose juos teko atšaukti. Solistė 
ir akompaniatorė Amerikoje viešėjo ne 
pirmą kartą. Giedrė Kaukaitė lyg vi
ena iš pirmųjų kregždžių dar okupaci
jos metais ištrūko Čikagon aplankyti 
savo giminaičių, ji ir tada koncertavo. 
O kiek tada „didžiųjų patriotų“ nlurmėjo 
prieš jos viešnagę. Ji išgyveno tas nu
oskaudas, širdyje nesukaupdama 
skausmo, nes ji dar ir tada, po okupan
to letena, puoselėjo širdyje šviesesnę 
Lietuvos ateities viltį. Visa tai ji tyliai 
tada išsakė tik artimiesiems, vengda
ma viešumos.

O po keliolikos metų štai solistė Gie
drė Kaukaitė, kaip didelis dainos pa
saulio talentas JAV lietuviams atsk
leidė nuostabiai gražų dainos pasaulį, 
apie kurį rašo ir JAV lietuvių spauda.

Koncertų pelnas lieka „Draugui“ 
paremti.

Ir dalinai dėl to, koncertai gausiai 
buvo lankomi, mūsų menininkės - 
solistė Giedrė Kaukaitė ir pianistė 
Gražina Ručytė - Landsbergienė - buvo 
nuoširdžiai sutiktos ir, pagal spaudą, 
jos visuomet laukiamos su koncertais 
Amerikoje.

Jurgis Janušaitis
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Į I ii f o r m a c i j a
MELBOURNE

i SUOHifNKAt t :
♦ ♦
t SPORTO KLUBAS „NERINGA“ !
♦ JUS KVIEČIA ;
t SUSIRINKTI MT. BULLER t
♦ XXV ŽIEMOS SPORTO ŠVENTĖJE ♦

♦ 1993 M. ♦
♦ RUGSĖJO 4 D. ♦

t (*\ VARŽYBOSE: J 
i ( * ) SLALOMAS, DIDYSIS $

♦ SLALOMAS, ♦

♦ KROSAS, IR GAL - LEDO ŽAIDIMAI. ♦♦ ♦
♦ NAKVYNĘ UŽSAKYTI BŪTINA IKI ♦
♦ RUGPJŪČIO 4 D. i
t DAUGIAU INFORMACIJOS GAUSITE J 
t PAS: , Z
t ALGI VAITIEKŪNĄ tel. (03) 848 2963, *
X VENTĄ DAGYS tel. (03) 366 2903 •
U...... ♦ .................... .

PRANEŠIMAS

AUKOS AUS
TRALIJOS
LIETUVIŲ

FONDUI
Australijos lietuvių fondui aukojo:
500 doleriu - per advokatus 

Sinimond, Crowley ir Galvin - kun..
Bačinsko palikimas; .

20 dolerių - A. Savickienė (245) NSW;
25 dolerius - V. Morkys (50) SA - kun.

Petro Bačinsko atminimui;
100 dolerių - dr. K. Zdanius (400) Vic. 

- prisiminus šiuos bendruomenės narius, 
mirusius šiais metais: kun. dr. Petrą 
Bačinską, prelatą Petrą Butkų, dr. R. 
Kavaliauskaitę, Leoną Baltrūną ir Angelę 
Tamošiūnienę (97).

Nuoširdžiai dėkoju už aukas.
Vincas Ališauskas 

AL fondo iždininkas

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ J
NAMUOSE J

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 II
Lietuvių klubo talkininkui V. Kazlauskui j

ir klubo direktoriui V. Kondrackui šiuo I.
metu besigydantiems ligoninėje linkime gre- *
itai pasveikti! i j

Sydnėjaus lietuvių klubo valdyba ir |
talkininkai I

r I--------------------- -- ------- f 
Liepos 25 d. 2.30 vai po pietų klubo patalpose vyks j

TURGUS i
i --------------------------------------------------- i

PRANEŠAME, kad RUGSĖJO .25 d. RUOŠIAMAS j
METINIS KUBO BALIUS }------------------------------ 1

Melburno sporto klubo „Varpo“ narių 
metinis susirinkimas įvyks liepos mėn. 
25 d. (sekmadienį), 2 vai. po pietų.

Prašome dalyvauti visus sporto klubo 
narius.

Melburno sporto klubo
„Varpo“ valdyba

SYDNĖJUJE
AUKOS

PER VALSTYBĖS ŠVENTĘ

Sydnėjuje švenčiant Valstybės šventę, 
per Sydnėjaus apylinkės valdybos narę 
Jadvygą Mickienę bendruomenės rei
kalams aukojo:

po 20 dolerių - Iz. Jonaitis, K. 
Grigaliūnas;

po 10 dolerių - P. Laurinaitis, A 
Giniūnas, O. Grosienė, A. Savickienė, 
V. Patašius, dr. R. Zakarevičius, A. ir D. 
Bumeikiai, J. Zinkus, O. Lėverienė, T. 
Vingilienė, A. Traška, A. Milašas, B. 
Barkus, dr. G. Kazokienė, V. Šliogeris, 
K. Bagdonas;

po 6 dolerius - B. Žalys, J. Černiauskas;
po 5 dolerius - V. Bukevičius, E. 

Lašaitis, M.- Migevičienė, A. Pauliu- 
konienė, A. Jokantas, J. Maksvytis, S. 
Skorulis, A. Lingė, E. ir D. Bartkevičiai, 
M. Reisgienė, A. Dudaitis, P. Armonas, 
J. Barila, P. Donielienė, P. Petniūnienė.

Nuoširdžiai dėkojame visiems au
kojusiems.

Sydnėjaus apylinkės

valdyba

DĖL „VILTIES“ BENDRUOS 
APYSKAITOS

Birželio 28 dieną „Mūsų Pasto- 
gėje“paskelbtoje „Vilties“ bendrijos 
apyskaitoje padaryta klaida. Buvo 
skelbta, kad aukos gautos nuo 1993 m. 
kovo iki 1993 m. birželio 30 d. Turi būti 
- nuo 1991 m. kovo iki 1993 m. birželio 
30 dienos. Ta pati klaida padaryta ir 
„Tėviškės Aiduose“.

Ta proga turiu paaiškinti, kad 10'762 
dolerių suma buvo skirta Vilniaus 
ugdymo centrui atremontuoti, šiam 
reikalui skelbtas vajus. Jo metu ir buvo 
gauta daugiausiai aukų. Vilniaus ugdymo 
centras dar nėra galutinai užbaigtas ir 
užbaigimui dar reikia nemažos sumos. 
Visos apyskaitoje paskelbtos sumos yra 
nurodytos australiškais doleriais.

Dabar Lietuvoje jau įvedus litus, 
dauguma aukotojų galės aukas siųsti 
tiesiog bet kuriam „Vilties“ skyriui 
Lietuvoje.

Dar kartą dėkoju visiems aukojusiems.
D. Baltutytė

„Vilties“ bendrijos atstovė 
Australijoje

AUROS 
„Mūsų Pastogei“

KAIP SKAMBINTI TELEFONU Į 
LIETUVĄ

Nuo šių metų liepos 1 d. galutinai pakeisti Baltijos valstybių telefonų kodai: 
LIETUVA - 370; LATVIJA - 371, ESTIJA - 372.

Skambinant į Lietuvą per „Telecom“, būtina surinkti 00 11 370, miesto ir 
asmeninį telefono numerį.

Skambinant per OPTUS, būtina surinkti 1 00 11 370, miesto ir asmeninį

M. Kuliešienė Qld. $10
S. Kairys ACT $15
V. Bycroft Qld. $5
S. Pačėsa NSW $5
E. Martinas NSW $50
V. Deikus NSW $15
R. Lipšienė Vic. S48

Dėkojame už aukas. Red.

J PRANEŠIMAS |
į „Mūsų Pastogei“ skubiai reikalingi tekstų surinkėjai, moką lietuvių kalbą | 
1 Susidomėję bus apmokomi naudotis tekstų surinkimo mašina (Word proc- | 
| essor). Darbas atlyginamas. Į
| Suinteresuoti asmenys prašomi kreiptis į Vytautą Patašių tel. 739 8036 Į 
Į (darbo metu), arba tel. 558 4640 (vakarais).

numerį.

MIESTAS KODAS' MIESTAS KODAS

Alytus 35 Panevėžys 54
Anykščiai 51 Pasvalys 71
Birštonas 10 Plungė 18
Druskininkai 33 Prienai 49
Elektrėnai 37 Raseiniai 28
Gargždai 40 Radviliškis 92
Ignalina 29 Rokiškis 78
Jonava 19 Skuodas 16
Joniškis 96 Sniečkus 66
Jurbarkas 48 Šakiai 47
Kaišiadorys 56 Šalčininkai 50
Kaunas 7 Šilalė 69
Kelmė 97 Šilutė 41
Kėdainiai 57 Širvintos 32
Klaipėda 61 Švenčionys 17
Kretinga 58 Šiauliai 14
Kupiškis 31 Tauragė 46
Lazdijai # 68 i Telšiai 94
Marijampolė '• 43 Trakai 38
Mažeikiai 93 Ukmergė 11
Molėtai 30 Utena 39
Nida 59 Varėna 60
Naujoji Akmenė 95 Vilkaviškis 42
Pakruojis 91 Vilnius 2
Palanga 36 Zarasai 70

PASTABA. Skambinant į Lietuvą, nei „Telecom“, nei OPTUS neteikia jokių 
„Off Peak“ papiginimų. Tačiau pasi-kalbėjimas per OPTUS yra pigesnis (apie 
1 dolerio skirtumas, kalbant penkias minutes).

Taip pat patariama dėl kainų ir nuolaidų, kurias teikia OPTUS ir „Telecom“, 
sekti skelbimus reklamose spaudoje ir TV.

i.
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