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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
OKUPANTAI PALIEKA 

LIETUVĄ
Nėra jokios abejonės, kad didžiausia 

savaitės naujiena - okupacinės kariuo- 
enės išvedimas iš Lietuvos. Pernai, 1992 
m. rugsėjo 8 d., B. Jelcinas Rusijos vardu 
pasirašė tvarkaraštį - grafiką, pagal kurį 
Rusijos kariuomenė turėjo būti išvesta iš 
Lietuvos ne vėliau, kaip 1993 m. 
rugpjūčio 31 dieną. Sovietų Sąjunga prieš 
išvesdama kariuomenę iš Afganistano 
pagal anksčiau paskelbtą tvarkaraštį, 
grąsino, kad uždels išvedimą, bet kari
uomenę išvedė keliomis dienomis ank
sčiau prieš paskelbtą grafiką. Labai 
panašiai elgėsi Rusija atėjus terminui 
išvesti savo kariuomenę ir iš Lietuvos - 
grąsino uždelsimu ir bandė iš Lietuvos 
išspausti kokių nors nuolaidų. Lietuvos 
prezidentas A. M. Brazauskas ketino 
važiuoti į Maskvą, paskui kelis sykius 
keitė nuomonę, Lietuvoje susidarius 
didelei opozicijai prieš tolesnes nuolaid
as.

Žinia, Vakarų pasaulis aiškiai pasi
sakė, kad Rusijai Vakarų pagalba nebus 
teikiama, jei šioji nesilaikys savo pažadų 
išvesti kariuomenę iš Lietuvos pagal 
sutartą tvarkaraštį - grafiką. Paskutinę 
minutę, vieną dieną prieš kariuomenės 
išvedimo terminą, prezidentas A. Braza
uskas dar spėjo telefonu susiskambinti 
su Maskva ir su prezidentu B. Jelcinu ir 
sutarė padaryti sekančio turinio viešą 
pareiškimą:

„Lietuvos Respublika ir Rusijos Fed
eracija pasisako už tolimesnį dvišalių 
santykių plėtojimą, grindžiamą suveren
iteto, lygybės, nesikišimo į viena kitos 
reikalus, abipusių interesų gerbimo prin
cipais. Abi šalys darys viską tarpusavio 
santykiams pagyvinti, stiprins savi- 
tarpiškai naudingą bendradarbiavimą vi
sose srityse, plėtos politinius kontaktus.

Lietuva ir Rusija apgailestauja, kad 
nepavyko laiku pasirašyti susitarimo dėl 
Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietu
vos Respublikos teritorijos. Tačiau susik
losčiusi padėtis neturi pabloginti bendro 
Lietuvos ir Rusijos santykių klimato ir 
joms pakenkti.

Susitarta artimiausiu metu atnaujinti ir 
užbaigti kariuomenės išvedimą. Iškilm
ingos Rusijos kariuomenės palydos ir 
orus jos buvimo Lietuvos Respublikos 
teritorijoje užbaigimas atvers naują Li
etuvos ir Rusijos santykių puslapį.

Naują impulsą savitarpiškai naudingo 
Lietuvos ir Rusijos prekybinio ir ekono
minio bendradarbiavimo plėtojimui turi 
suteikti susitarimo dėl prekybos režimo 
rengimas ir pasirašymas.

Būtina stengtis ir stiprinti susiklosčiu
sius plačius Lietuvos Respublikos ryšius 
su Rusijos Federacijos Kaliningrado srit
imi. Šiam tikslui pasitarnaus derybos, 
kad kuo greičiau būtų sudaryti tarpvyri
ausybiniai Lietuvos ir Rusijos susitari
mai normaliai srities gyvybinei veiklai 
užtikrinti ir keleivių bei krovinių tranzito 
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per Lietuvos ir Rusijos teritorijas klausi
mams sureguliuoti.

Artimiausiu metu bus baigtas rengti ir 
susitarimas dėl Rusijos kariškių pensi

ninkų socialinės apsaugos.
Kompensacijų klausimas bus tolimes

nių derybų objektas. Visas Lietuvos ir 
Rusijos santykių kompleksas bus išsa
miai bei smulkiai aptartas Lietuvos Re
spublikos prezidento Algirdo Brazausko 
ir Rusijos Federacijos prezidento Boriso 
Jelcino susitikime“.

Prezidentas A. M. Brazauskas šį pa
reiškimą Lietuvoje paskelbė per radiją 
rugpjūčio 30 - ąją, o jau sekančią dieną 
buvo oficialiai išlydėta okupacinė kari
uomenė, išvykstanti iš Lietuvos. Paga
liau sulaukėme tos dienos...

IŠĖJO”.
„Reportažas apie iškilmes, kurių neb

uvo“ - tokia antrašte pavadintas kariuo
menės išvedimo aprašymas rugsėjo 2-os 
dienos „Lietuvos aide“. Pateikiame 
ištraukas:

„Kaip ir buvo iš anksto skelbta, vakar 
15 valandą Kaune, Panemunėje, Rusijos 
karinio dalinio ... aikštėje išsirikiavo 
Lietuvos ir Rusijos kareiviai ir laukė 
prasidedant dalinio teritorijos ir patalpų 
perdavimo Lietuvai ceremonijos.

Lietuvos kareiviai turėjo iškelti Lietu
vos valstybinę vėliavą, rusų kareiviai 
krovė į sunkvežimius paskutinę savo 
mantą ir vežė į geležinkelio stotį. Ten 
nuo 15.00 vai. ceremonija nutrūko, nes 

į dalinį vėlavo atvykti Rusijos vyriausybės 
įgaliotinis... generolas L. Majorovas. 
Dalinį pasiekė žinia, kad L. Majorovas 
yra atskridęs į Vilnių ir jau važiuoja.į 
Kauną. Tačiau po pusvalandžio ceremon
ijos laukiančius karius, žurnalistus ir 
stebėtojus pasiekė kita žinia: L. Majoro- 

• vas esąs ne Vilniuje, bet Rygoje ir vykimui 
į Kauną laukiąs įsakymo iš Maskvos...

Apie 16 vai. 30 min. karinio dalinio 
perdavimo ceremonija prasidėjo be Ma- 
jorovo. Rusijai atstovauti ėmėsi (Rusi
jos) ambasadorius Obiortyševas, Lietu
vai - krašto apsaugos ministras A. 
Butkevičius...

Vakar vakare Seime krašto apsaugos 
ministras A. Butkevičius užsienio šalių 
ambasadoriams, kariniams atašė, Seimo 
ir Vyriausybės nariams pranešė, kad 18 
vai. 05 min. paskutinis Rusijos karinis 
dalinys paliko savo dislokavimo vietą ir 
20 vai. 05 min. apleis Lietuvos Respub
likos teritoriją. Lietuvoje likusios kelios 

kariškių grupės turi baigti 
paskutinius išsikraustymo darbus. Prez
identas A. Brazauskas pasakė, kad Rus
ija iš esmės įvykdė išvedimo grafiką. 
Įgaliotinis L. Majorovas į Seimą 
neatvyko“.

KAIP JIE ANKSČIAU 
KALBĖJO

Galima spėlioti, kad kai kurie aukšti 

Rusijos pareigūnai, kaip pavyzdžiui gen

ŠILUVOS KOPLYČIA. SUuvos šventovėje rugsėjo mėn. 7 d. lankėsi

. v'

Šventas Tėvas Jonas Paulius II.
Nuotrauka K. Daugėlos

erolas L. Majorovas, nepatenkinti, kad 
Rusijos kariuomenei tenka apleisti Balt
ijos šalis, pradedant Lietuva. Bet kaip 
apie svetimos kariuomenės išvedimą 
galvoja aukšti Lietuvos pareigūnai? Ži
noma, niekas į šį retorinį klausimą, išsky
rus tuos aukštus Lietuvos pareigūnus, 
negali tiksliai atsakyti. Gal tik įdomu 
prisiminti, ką jie teigė dar labai neseniai. 
Štai tuometinis LKP CK pirmasis sekre
torius Algirdas Brazauskas LKP CK 
trečiąjame plenume 1990 m. vasario mėn. 
pareiškė:

„Mes žiūrime į Tarybinę Armiją, kuri 
dislokuota Respublikoje, kaip į armiją, 
kuri yra viena iš jėgų, spręsiančių atei
tyje Lietuvos, kaip suverenios Respub
likos Sąjungoje klausimus. Tik toks ke
lias mums šiandien atrodo realus“.

Netrukus po to, 1990 m. kovo 11 dieną, 
Lietuva paskelbė pilną nepriklausomybę 
ir tuoj pat ėmė dėti pastangas, kad būtų 
išvesta okupacinė kariuomenė. Praėju
sioje pastraipoje paminėtas pareiškimas 
paminėtas ne tam, kad apkaltinti dabar
tinį Lietuvos Prezidentą veidmainyste, 

bet tam, kad atremti dabar j au skleidžiamą 
mitą, girdi, Lietuvos komunistų partija, 
skelbdama atsiskyrimą nuo Maskvos, 
buvo pagrindinis Lietuvos Nepriklau
somybės atstatytojas.

LIETUVOS POLITINES 
PERSPEKTYVOS

Visu aštrumu kyla klausimas, kur at
eityje kryps Lietuvos politika - į Rytus ar 
į Vakarus. Su šiuo klausimu artimai riša- 
si ir paskutinę minutę prieš išvedimą 
daromi sandėriai. Komentuodamas poli
tines ateities perspektyvas, buvęs Lietu
vos užsienio reikalų ministras Algirdas 
Saudargas 1993 m. rugsėjo 1 dienos Li
etuvos aido“ laidoje taip rašo apie Rytų 
kaimyną, paveldėjusį buvusios Tarybų 
Sąjungos privilegijas, atominius ir kitus 
ginklus, o taip pat ir tarptautinius įsipa
reigojimus:

„Sąjunga rytuose nedaug pasikeitusi. 
Rusijos dominavimas iŠ paslėpto... pa-

Nukelta į 2 psl.

1



LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
Atkelta 18 1-mo psl.

virto atviru, o kitos respublikos siekia 
aiškiau apibrėžti savo suverenumo teisių 
ribas. Be abejo, keisis ir ekonominė sis
tema, kitokia bus ir karinė sąjunga. Tačiau 
pakis tiktai forma.

Vakaruose viskas nepalyginamai aiš
kiau... Lietuvai pasirinkimo nėra. Tarp 
Rytų ir Vakarų vakumo nebus. Per 5-10 
metų visi klausimai bus atsakyti.

Paskutiniam kareiviui išėjus, Lietuvai 
negana pasakyti „ne“ Rytų Sąjungai. 
Reiktų aiškaus „taip“ Europos Sąjungai. 
Ir ne tik jai. Nėra Lietuvai kito saugumo 
garanto, kaip NATO“.

Rašydamas apie atkaklų nekarinį Lie
tuvos žmonių pasipriešinimą okupaci
nei kariuomenei ir Lietuvos žmonių au
kas, ypač ginant Vilniaus televizijos 
bokštą ir parlamentą, A. Saudargas pri
mena:

„Kad šis sausio 13 - sios impulsas 
neužgestų ir taptų negrįžtamas, reikėjo 
vėl ir vėl priminti tarptautinėse organi
zacijose, o ypač reikėjo kruopštaus ir 
kasdieninio darbo tiesioginėse derybose. 
Kartais atrodydavo, kad nėra jokios pro
peršos. Bet pamažu reikalai pradėjojudėti 
ir 1992 metų rugsėjo 8-ąją Rusija pa
sirašė. Data tapo žinoma pasauliui, o 
susitarimas užregistruotas Jungtinėse 
Tautose. Daug žmonių vienaip ar kitaip 
prisidėjo. Dviejų negalima šiandien 
nepaminėti: Vytauto Landsbergio ir Čes
lovo Stankevičiaus. Kiek valios ir kruopš
taus darbo jie įdėjo į šį šventą reikalą, 
kiek sveikatos paliko. Kas įvertins?“

Mes, išeivijos lietuviai, turime teisę, o 
gal net ir prievolę prisiminti, kad su 
kiekvienu viešu renginiu ir su tuo susiju
siu, dažnai niekur neįvertintu, darbu mes 
kalėme po mažą vinelę į okupanto karstą. 
Mūsų pastangos daug prisidėjo prie to, 
kad apie Lietuvos bylą visas pasaulis 
žinojo.

AR JIE VISI IŠSIGARENO?
Nesistebėtina, kad po pusės šimtmečio 

okupacijos vienas kito dar klausiame - ar 
jau tikrai jie išėjo, ar visi išėjo. Taip, jų 
masė išėjo, bet dar jų rakandų paliko. Ir 
dar kokių rakandų! Radviliškio apskrit
yje, Linkaičiuose, yra sprogmenų 
sandėlys, kuriame dar palieka apie 100 
Rusijos kariuomenės personalo. Šitame 
milžiniškame sandėlyje sprogmenų at
sargos buvo kaupiamos jau nuo Antrojo 
pasaulinio karo. Sprogmenų buvo apie 
100,000 tonų. Apie pusę jų jau išgabeno 
per praėjusį pusmetį. Krašto apsaugos 
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ministro A. Butkevičiaus teigimu, 
gabenant šį „turtą“ , skubėti nedera, nes 
jei įvyktų avarija, tai būtų „visai Lietuvai 
nelaimė“. Apie kokius sprogmenis eina 
kalba, konvencinius ar ir kitokius, kurie 
gali būti radioaktyvūs? T ai karinė paslap
tis ir apie tai galima tik spėlioti. Sandėlį 
dabar saugos ir „Geležinio vilko“ briga
dos kariai;

Klaipėdoje dar palieka apie 40 asmenų 
tvarkyti Rusijos armijos valdyto nekil
nojamo turto perdavimo reikalus.

Priešlėktuvinės brigados štabe Vilniu
je dar lieka 7 žmonės, kurie pageidauja 
pasilikti gyventi Lietuvoje. Nebaigė 
išsikraustyti ir Rusijos karo ligoninė Vil
niuje. Girdėti, kad ligoniai bus perkeli
ami į Samaros miestą, o gydytojai pagei
dautų ir toliau gyventi Lietuvoje.

Praėjusią savaitę Tėvynės sąjungos ir 
Sąjūdžio pastangomis buvo surengta 
šventė, išsilaisvinimo diena. Nepriklau
somybės aikštėje ovacijomis ir kalnais 
gėlių buvo sutikti V. Landsbergis ir Č. 
Stankevičius, G. Vagnorius, senas lietu
vių draugas ir Lietuvos politinių aspirac
ijų rėmėjas Vokietijos parlamente von 
Stettenas. Jis priminė, kad susitarimas su 
rusais dėl kariuomenės išvedimo iki 1993 
metų rugpjūčio 31 dienos buvo pasirašy
tas dar pernai, priminė ir kas tą susitar
imą išspaudė iŠ Rusijos.

Tuo tarpu rugsėjo 1-ąją Švedijoje, 
Visby, susitiko Baltijos šalių užsienio 
reikalų ministrai. Estų užsienio reikalų 
ministras p. Trivimi Velliste siūlė, kad 
Rusija kuo greičiausiai išvestų kari
uomenę ir iš Estijos su Latvija. Jis 
paminėjo,J kad Lenkija prisijungė prie 
NATO, kai tuo tarpuBaltijos padėtis liko 
neaiški.

ii • .. i !
POPIEŽIAUS VIZITAS

Aukščiausias katalikų bažnyčios hier- 

archas popiežius Jonas Paulius II lanky
sis Lietuvoje rugsėjo 4-8 dienomis. Tai 
bus pirmas kartas per visą ilgą ir gar
bingą Lietuvos istoriją. „Laiko prasme 
tai ilgas vizitas“, teigė popiežiaus apsi
lankymo Lietuvoje komiteto Bažnyčios 
atstovas spaudai kunigas Aušvydas Bal- 
ickas. „Paprastai Šventojo Tėvo lanky
masis šalyje užtrunka dvi tris dienas, 
priklausomai nuo krašto poreikių. Todėl 
keturių dienų vizito trukmė rodo, kad 
ŠventasisTėvas Lietuvai teikia daug svar
bos“. T

Pirmąją atvykimo dieną Šventasis 
Tėvas Vilniaus arkikatedroje susitiks su 
dvasininkija, vienuoliais, vienuolėmis ir 
klierikais. Rugsėjo 4 dienos vakare iškil-

TRUMPAI 
IŠ VISUR

*

Užsitęsusi Australijos parlamento krizė 
dėl biudžeto priėmimo neigiamai atsil
iepė į Australijos dolerio vertę užsienio 
biržose.

Dvidešimt šešių metų amžiaus anglė 
Ffiona Campbell pėsčia iš Kapštato, Pietų 
Afrikoje, nuėjo įTanžyrąprie Viduržemio 
jūros, tokiu būdu nužygiavusi 16 093 
km. per visą Afriką.

Kelyje ji praleido 23 mėnesius, daug 
kartų vos išsigelbėjusi savo gyvybę nuo 
užpuolikų, sirgusi dizinterija ir maliari
ja. Jau anksčiau F. Campbell yra pėsčia 
perėjusi skersai Australiją ir Jungtinęs 
Amerikos'Valstijas’. 

•
Singapūre įsigalėjo įstatymas, kuriuo 

nepilnamečiai (jaunesni nei 18 - kos metų) 
baudžiami piniginėmis baudomis, jei su 
savimi turi cigarečių, netgi jei jų nerūko. 
Ypatingai sunkios piniginės baudos yra 
taikomos tiems, kurie tabaką parduoda 
nepilnamečiams.

*

Mogadišu: mieste somalų generolo 
Aideed šalininkai nukovė septynis Jungti- 

, nių Tautų Nigerijos kontingento karius, 
kai pastarieji bandė gelbėti minios ap
suptus savo draugus, vykusius pakeisti 
italų įgulos. Nigerijos kariai skundėsi, 
kad netoliese buvę italų kariai pagalbon 
jiems nėjo.

*
Amerikiečiai spaudžia Bosnijos ser

bus ir kroatus daryti teritorines nuolaidas 
Bosnijos vyriausybei taikos derybose. 
Šiuo metu Bosnijos serbai, atstovaujan
tys 33% Bosnijos gyventojų, reikalauja 

nusis svečias lankysis Aušros vartų ko
plyčioje ir kalbės šv. Rožančių.

Aušros vartai, arba Medininkų vartai, 
yra žymi miesto vieta, senosios Vilniaus 
tvirtovės gynybinės sienos pietrytiniai 
vartai. Rugsėjo 5 dieną Jonas Paulius II 
aplankys Sausio 13 - sios ir Medininkų 
aukų kapus Antakalnio kapinėse.

Rugsėjo 7 dieną Šventasis Tėvas atvyks 
į Šiaulius ir prie Kryžių kalno aukos šv. 
Mišias tema „Kankiniai. Tremtiniai. Li
etuva - Kryžių šalis“. Okupacinės 
kariuomenės išsigabenimas suteikia 
popiežiaus vizitui ypatingos ir savitos 
reikšmės. _J, 

Spaudai paruošė dr. A. Kabaila
Canberra, 1993.09.08
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sau virš 50 procentų krašto teritorijos, 
remdamiesi savo karine persvara. O tuo 
tarpu kroatai atsisako Bosnijos musul
monams suteikti koridorių į Adrijos jūrą.

Kroatai, pravedę etninį valymą pie
tvakarių Bosnijoje, suvarė virš 10.000 
civilių musulmonų į jų blokuojamą 
Jablanicos miestą. Jungtinių Tautų per- 
soilalo žiniomis, daug kroatų paleistų 
musulmonų vyrų turi sulaužytus pirštus 
bei mušimo žymes.

*
Rusijos viceprezidentas Aleksandras 

Rutskojus irpirmasis ministro pirmininko 
pavaduotojas Vladimiras Šumeiko ap
kaltino vienas kitą korupcija. Valstybi
nei prokuratūrai tiriant kaltininkus, Rus
ijos prezidentas Borisas Jelcinas abu pa
reigūnus suspendavo jų pareigose. Vi
enas jų yra B. Jelcino politinis priešas, o 
antrasis - jo šalininkas.

Rusijos parlamentas, kuris pareiškia 
veto beveik visiems prezidento B. Jelci
no potvarkiams, tuoj pat apskundė prez- 
identąkonstituciniam Rusijos teismui, kad 
toks sprendimas peržengia B. Jelcino 
konstitucines galias.

*

Turkija sustiprino savo karines pajėgas 
Armėnijos pasienyje ir grąsina armėnams 
karu, jei pastarieji pažeistų Azerbaidžanui 
priklausančią Nachičevano sritį. Tuo tar
pu Azerbaidžano parlamentas priėmė 
nutarimą, kuriuo pradedamos tiesioginės 
derybos su Kalnų Karabącho armėnais 
separatistais, pasiekusiais daug svarbių 
teritorinių laimėjimų.

*

Kambodijos koalicinės vyriausybės 
lyderiai pareiškė, kad ši valstybė turi 
pasidaryti konstitucine monarchija, pir
muoju karaliumi numatant dabartinį 
laikinąjį prezidentą princą Narodom Si
hanouk. Kol kas princas N. Sihanouk 
nuo siūlomo sosto atsisakinėja. Savo 
jaunystėje jis yra buvęs Kambodijos ka
raliumi, vėliau pasitraukęs savo tėvo 
naudai.

*
Palestinos laisvinimosi organizacijos 

pirrmininkas Jaser Arafat lankosi arabų 
kraštuose, bandydamas išgauti jų pri
tarimą PLO susitarimui su Izraeliu dėl 
Gazos ruožo bei Jericho srities autonom
ijos.
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PAGALVOKIME
SUNKUS LIETUVIŠKOS 

SPAUDOS KELIAS
Nuo „Aušros“ iki „Varpo“ laikų mūsų 

spauda stengėsi pasiekti kuo didesnį ska
itytojų skaičių. Prieškarinėje nepriklau
somoje Lietuvoje posakis: „Laukiniai 
laikraščių neskaito“, laimėjo skelbtą 
konkursą. Tų „laukinių“ netrūksta ir šian
dien. Kiekvienas iš jų turi "stiprius" 
argumentus, kuriais pasirėmęs švaria 
sąžine ignoruoja bet kokias apeliacijas į 
lietuvišką sąmonę ir kitus tautinius atrib
utus. Jis lieka kietas ir šaltas, nes iš lietu
viškos spaudos skaitymo nemato jokios 
asmeniškos naudos. Tenka dažnai išgirs
ti įvairiausių pasiteisinimų, kurie yra tokie 
naivūs ir bestuburiai, kad net neverta jų 
minėti.

Šių lietuviškos spaudos neskaity- 
tojų lietuviškas akiratis labai siauras. 
Jie gyvena savoje aplinkoje, kurios jiems 
pakanka, kad patenkintų savo sustabarė
jusią kasdienybę.

Teko kalbėtis ir su buvusiais skaity
tojais, kurie pasipiktinę atsisakė bet koki
os lietuviškos spaudos. Girdi, ji toli gražu 
nepatenkina  jų intelektualinių poreikių ir 
skonio. Paminėjo Melburne leidžiamą 
savaitraštį; viskas sukarpyta iš kitų 
laikraščių, nei vieno originalaus straip
snio.

Žinoma, mūsų apimties savaitraščiai 
nėra pajėgūs sutelkti stiprias žurnalis
tines, literatūrines ar mokslines jėgas, 
kad juose būtų galima spausdinti aukšto 
lygio pasisakymus, svarstymus ir nuo
mones. Redaktoriai kviečia, prašo ir 
maldauja rašyti. Rašyti apie savo pačių 
gyvenimą, kultūringai ginčytis apie mums 
rūpimus klausimus, pasisakyti, be pykčio 
ir pagiežos iškelti negeroves, pasidalinti 
mintimis apie ateitį ir t.t. Tenka nugirsti, 
kad tas ar anas korespondentas per dažnai 
rašo (teks ir man), per daug verkšlena ar 
iškelia tik savo „kiemo“ veikėjus. Ne
lengva redaktoriui surikiuoti visas 
nuomones, kad jose atsispindėtų tikrasis 
ir realus mūsų pasaulis. O gyvenime būna 
ir gero,, ir blogo, tik blogo, kažkodėl, 
dažniausiai daugiau.

Kol kas gal ir nereikėtų labai dejuoti, 
nes mūsų savaitraščių prenumeratorių 
skaičius mažai keičiasi, laikosi apie 1000 
skaitytojų. Visi pranašavimai apie mūsų 
laikraščių užsidarymą nepasitvirtino. 
Žinia, mirštant vyresniesiems, darosi vis 
sunkiau raštijų vieton naujus.

Dabar mus iš Lietuvos pasiekia 
tenykščiai dienraščiai ir savaitraščiai. 
Gaunu ir aš. Pradžioje perskaitydavau 
nuo A iki Z. Šiandien jau nebeturiu nei 
laiko, nei kantrybės. Politinis žlabeni- 
mas nuo pirmo iki paskutinio puslapio 
vis priešingos stovyklos sąskaitom O tų 
sąskaitų begalės. Tokią spaudą skaitant, 
pakyla kraujo spaudimas, nervinis erzu- 
lysirkitinebejaunąkūnąengiantys šutin
iai. Tenka rinktis objektyvesnę, ramesnę 
ir kultūringesnę spaudą, kurioje galėtum 
atpažinti šiandieninę politinę ir ekono
minę Lietuvos padėtį, o ji lyg tyčia 
keičiasi kas valandą.

Taigi vėl grįžtu prie savos išeivijos 
spaudos, kuri pakankamai informuoja 
mus apie Lietuvos gyvenimą ir nušviečia 
mūsiškį, už kurio pilnesnį ir išsamesnę 
nušvietimą esame patys atsakingi - ne tik 
rašantys, bet ir skaitantys.

„Gimtajame krašte“ Nr. 31 
(1993.08.11) A. Balašaitienė rašo, kad 
lietuviai, gyvenantys už Lietuvos ribų 
turi būti vadinami užsienio lietuviais, o

AUSTRALŲ SPAUDA APIE POPIEŽIAUS VIZITĄ
BALTIJOS KRAŠTUOSE

Apie Švento Tėvo kelionę į Lietuvą ir kitus Baltijos kraštus praeitą savaitę beveik kasdien buvo rodoma per australų 
televiziją, rašoma didžiuosiuose dienraščiuose. Didžiausias dėmesys skirtas Lietuvai, kadangi ten Popiežius ilgiausiai viešėjo
- net keturias dienas.

Pagal „The Sydney Morning Herald“ korespondentą Desmond O‘Grady, rugsėjo 4 dieną rašantį iš Vilniaus, šis 
Popiežiaus vizitas esąs įžanga į tolimesnį bendradarbiavimą tarp Rytų ir Vakarų bažnyčių.

"Lietuva! Girdžiu Tavo balsą. 
Girdžiu balsą prie Baltijos 
gyvenančios ir po pasaulio 
žemynus išsisklaidžiusios tautos. Ir 
atsiliepiu į šį balsą...“

Jonas Paulius II

Popiežius Jonas Paulius II savo istorinę 
kelionę į buvusią Sovietų Sąjungą prade
da rytoj, bet įtampa tarp katalikų ir orto
doksų bažnyčių, greičiausiai, užtemdys 
bet kokią šio pokomunistinio religinio 
atgimimo šventinę nuotaiką.

Šešių dienų kelionėje Popiežius 
aplankys Lietuvą, Latviją ir Estiją, va
dovavusias atsiskyrimui nuo Sovietų 
Sąjungos. Šis jo vizitas matomas, kaip 
svarbus žingsnis prieš svarbųjį tikslą - 
kelionę į Maskvą.

Tačiau pirmuoju Popiežiaus uždaviniu 
bus kaip tik bandymas savo vizitu į Balt
ijos valstybes pabrėžti gerų eukumeni- 
nių santykių svarbą ir paruošti modelį

Šv. Tėvas Vilniuje.

lakusiai pokoministinei Europos daliai. ta pačia proga peržvelgia ių dabartinę 
Jonas Paulius II tikisi, kad apie 100 Lietuvos ir Latvijos padėtį iš religinio ir

□ o oria□TjaūmnOOūūūūūDrH. politinio taško. Straipsnį autorius užbaigia 

ne išeiviais, pabėgėliais ar tremtiniais.
Gal ši sąvoka ir būtų tinkamiausia, nes

vieni išėjo, kiti išvažiavo, treti išbėgo...
It.

milijonų ortodoksų ir apie 70 milijonų -i 
katalikų, dar visai neseniai suvaržytų 
komunistinės sistemos, galėtų bendra- ' 
darbiauti, jai žlugus. Popiežius tiki, kad 
Rytų Europos ortodoksai ir Vakarų Eu
ropos religinės tradicijos yra viena kitą 
papildančios ir, kad to pripažinimas yra 
būtinas, jeigu norima, kad Europa susi
jungtų. <

Vis tik pasireiškė konfrontacija dau
giausiai dėl to, kad ortodoksų bažnyčios 
beatsistatančiame katalikizme įžvelgia 
turtingųjų Vakarų invaziją į jų žemes.

Rusų ortodoksų bažnyčia ir kai kurios 
kitos tautinės ortodoksų bažnyčios ap
kaltino Vatikaną konvertitų ieškojimu 
naudojantis naujai įgyta laisve buvusioje 
Sovietų Sąjungoje.

Vatikanas griežtai paneigė kaltinimus 
proselitizmu( atvertimas į katalikų relig
iją). Bažnytiniai šaltiniai sako, kad 
Popiežius savo kelionę į Baltijos kraštus 
gali panaudoti tam, kad iškeltų alyvų 
šakelę ir šiuose kraštuose esantiems or
todoksų bažnyčios nariams. Tai galėtų jį 
priartinti prie jo svajonės nuvykti į 
Maskvą susitikimui su ortodoksų patri
archu Aleksijum II. Rusijos prezidentas 
Borisas Jelcinas yra pakvietęs Popiežių 
vizitui į Maskvą, bet jis to nedarytų be 
ortodoksų bažnyčios pritarimo. Jis jaučia, 
kad, jeigu ortodoksų bažnyčios nematys 
sau naudos iš bendravimo su katalikais, 
jos propaguos Rytų Europos izoliaciją.

Popiežius turi eukumeninio pasiseki
mo ženklų Lietuvoje, čia tarp 80 pro
centų katalikų ir 12 procentų ortodoksų 
santykiai yra geri, o ortodoksų arkivysku
pas rėmė nepriklausomybės judėjimą.

Latvijoje 50 procentų liuteronų, kata
likų tik 25 procentai. Babtistai, ortodok
sai ir sentikiai dirba bendrai daugelyje 
sričių, kaip pav. ruošiant religines ir 
etnines instrukcijas, televizijos progra
mas ir t.t.

Ilgokame straipsnyje korespondentas

prielaida, kad: „ Visuose trijuose kraštu
ose Jonas Paulius II, galima tikėtis, argu
mentuos, kad jų identitetai ir istorija yra 
surišti su jų krikščionybės priėmimu (
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IŠ ŠV. TĖVO BIOGRAFIJOS

Jonas Paulius II - Karolis Voityla (Karol 
Wojtyla) gimė 1920 m. gegužės 18 dieną 
karininko Karolio ir mokytojos Emilijos 
šeimoje Vadovicuose, Krokuvos arki
vyskupijoje. 1929 metais mirė motina, o 
1932 m. - vyresnysis brolis. Karolis liko 
vienas su tėvu, kuris jį aukėjo drausmin
gai ir maldingai.

Pradžios mokslą ir vidurinę mokyklą 
K. Voityla lankė Vadovicuose. Buvo vie
nas iš gabiausių ir darbščiausių mokinių. 
Mėgo dainą, poeziją ir sportą. 1938m.su 
tėvu persikėlė į Krokuvą, kur Krokuvos 
Jogailos universitete pradėjo studijuoti 
lenkų kalbą ir literatūrą. Fašistinės 
okupacijos metais tęsė studijas Kroku
vos pogrindžio universitete, dirbo ak
mens skaldykloje, o vėliau cheminių 
gaminių fabrike. Studijavo mistikų raš
tus, vaidino teatre, rašė pjeses ir 
eilėraščius. 1941 metais mirė tėvas. 1942 
m. K. Voityla pogrindžio seminarijoje 
pradėjo ruoštis kunigystei. 1946 m. lap
kričio 1 d. Krokuvoje kardinolas A. Sa- 
pieha įšventino K. Voitylą kunigu ir iš
siuntė į Romą tolesnėms studijoms. Ro

mos Angelicum universitete 1948 m. ap- 
: gynė disertaciją apie šv. Jono tikėjimo 
: teologiškumą. Grįžęs į Lenkiją, dirbo 
j sielovados darbą Negovicuose, Kroku- 
: voje. Įvairių fakultetų studentams rengė 
: rekolekcijas, konferencijas, iškylas į
• gamtą. Kardinolo paragintas kun. Voity- 
; la tęsė studijas, parašė ir apgynė filoso- 
jijos disertaciją. 1953 m. pradėjo dėstyti 
: Krokuvos dvasinėje seminarijoje, o nuo 
: 1956 m. - Liublino katalikiškame uni-
• versitete. Laisvalaikį ir toliau skirdavo 
: pastoraciniam darbui su studentais.
: 1958 m. liepos 4 d. popiežius Pijus XII 
J kun. Voitylą paskyrė vyskupu - Kroku- 
•vos arkivyskupo padėjėju, 1963 m. 
: gruodžio 30 d. popiežius Paulius VI -
• Krokuvos arkivyskupu. Jis aktyviai da
lyvavo Vatikano II susirinkimo darbu- 
:ose, ypač ruošiant konstitucijas. 1967 m.
• birželio 26 d. arkivyskupas Voityla tam- 
: pa vienu iš jauniausių Kardinolų kolegi
jos nariu. Rūpinosi tikėjimo laisve Len- 
Jkijoje, darbavosi Popiežiaus valstybės 
j Vatikano labui.
: 1978 m. spalio 16 d. kardinolas K. 
: Voityla išrinktas popiežiumi ir pats pa-
• sirinko Jono Pauliaus II vardą. Po 455 
: metų jis pirmas popiežius ne italas.
: ("TA.")

Lietuva buvo paskutinis Europos kraštas 
13-14 šimtmetyje atsisakęs pagonybės) 
ir, kad tai ateičiai teikia pačias geriausias 
inspiracijas“.

Sekmadienį, rugsėjo 5 dieną, Popiežius 
Jonas Paulius II lankėsi Vilniaus An
takalnio kapinėse, kur meldėsi prie try
likos lietuvių kapų, žuvusių besaugant 
parlamentą ir televizijos bokštą. Neto
liese buvo ir Medininkų aukų kapai.

Kaip praneša žinių agentūra Reuter, 
lengvam lietui krentant ant Antakalnio 
kapinių, Popiežius pagerbė žuvusius, kaip

Nukelta į 5 psl.
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„AUŠROS“ TUNTO IŠKYLA 
BUNDEENOJE

i:i:\i»ick»m d.a k isę b a k uosk.
NAUJA 'TĖVIŠKĖS AIDŲ1' REDAKTORĖ

Kad nuo vienos stovyklos iki kitos 
skautiški metai perdaug neprailgtų, 
Sydnėjaus „Aušros“ tuntas viduryje 
žiemos surengė tradicinę savaitgalio 
išvyką skautiškai dvasiai atgaivinti, 
gamta pasidžiaugti, ko nors nauja 
pasimokyti. Kas metai stengiamės iškylai 
rasti naują, kuo nors įdomią vietovę.

Šįmet susibūrėm į pietus nuo Sydnėjaus 
esančiame miestelyje Bundeena, ap
saugotos gamtos parko viduryje, prie pat 
pajūrio. Apsistojome Suvienytos baž
nyčios (Uniting Church) laikomoje 
užeigos sodyboje su kukliais mediniais 
barakėliais nakvynei ir erdvia patalpa 
užsiėmimams ir valgymui. Maistą 
gamino šeimininkai, iškylautojams 
leisdami visą laiką paskirti savo 
numatytai programai.

Suvažiavome liepos 30 dieną, penk
tadienį, vakare ir tikrąją iškylą pradėjome 
šeštadienį anksti rytą. Iškylautojai 
pasidalino į dvi gupes: geltonšlipsių ir 
vilkiukų bei paukštyčių. Skautės ir 
kandidatės, vadovaujamos Elenytės 
Blansjaar, išėjo į 10 km žygį; jos turėjo 
pagal žemėlapį surasti tarp rangytų 
įlankėlių pasislėpusį Little Marley 
pliaželį, o pakelyje suieškoti, atpažinti ir 
surašyti NSW pietiniams pajūriams 
charakteringus augalus, ypač gėles. 
Iškyla pavyko. Nežiūrint įžanginių 
abejonių, net baimės, pliažas buvo 
surastas, tik vandens pasiekti nepavyko! 
Mat, būtų reikėję nusirioglinti žemyn 
aukšta, statmena uola, o virš galvų iškilęs 
juodas debesys grąsino lietumi ir skatino 
skubėti grįžti į pastogę. Vis dėl to, debesio 
grėsmės skautės neišvengė - jau 
pusiaukelyje pakilo audra su tokia 
liūtimi, kad iškylautojos kiaurai per
mirko, nežiūrint pasiimtų lietpalčių. 
Gerai, kad pas mus ir žiemą nešalta...

Vilkiukai ir paukštytės iškylavo kita 
kryptimi. Jie žygiavo į Jibbon pliažą, 
pagarsėjusį uolų baseinais ir aborigenų 
akmens raižiniais. Jaunųjų grupei 
vadovavo entuziaztingi tėvai Jūratė 
Janavičiūtė, Renė Vogelzang ir Jonas 
Garrick. Visus sužavėjo natūralūs, 
augmenų ir gyvūnų pilni uolų baseinai. 
Jaunieji prisirinko pilną statinaitę 
ypatingų jūros samanų, vėžių, vėžliukų 
ir ypač žvaigždės formos spalvingų  jūros 
gyvūnų. Turėjo progos ir bendram geram 
darbeliui: ant uolų surado atoslūgio

Vilkiukai žiemos iškyloje: nuotraukoje iš kairės - Liudukas Gainck, Hen- 
drikas Janavičius, Matas Garrick, Julian Beandiret. Nuotrauka E. Garrick 
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Iškylos vadovės Jūratė Janavičiūtė 
ir s. Eglė Garrick.
ištiktą, vandens nebepasiekiančią ir 
dūstančią didžiulę žuvį. Bendromjėgom 
išgelbėjo jai gyvybę, nustumdami nuo
uolos į vandenį. Visus labai sudomino ai 
kranto akmenų palikti aborigenų 
raižiniai, ,kai kurie ryškūs, kiti vos 
įžiūrimi. Ant pastarųjų vadovas Renė 
nutarė užpilti smulkaus balto smėlio. Jį 
nuo plokštumos nupūtus, užsipildę 
išraižymai išryškėjo, tarsi ant tamsaus 
akmens šviesiai išdažyti, parodydami 
paslaptingus ženklus, simbolius ir 
ornamentus. Po pietų skautės ruošė 
plakatus, nupiešdamos ir aprašydamos 
rytinėj iškyloj surastus augalus. Elenutė 
Cobb taip tiksliai ir gražiai uždavinį 
atliko, kad buvo nutarta jos sukurtą 
plakatą padovanoti užeigos sodybai, 
kad ir kiti keleiviai galėtųjuo pasidžiaugti 
ir pasinaudoti susipažinimui su ne per 
dažnai randamais, šiai vietovei cha
rakteringais augmenimis.

Elytė Blansjaar ir vilkiukams ir 
paukštytėms surado būdą vaizdais 
papasakoti savo rytinės iškylos įs
pūdžius. Iš šakelių, akmenėlių, samanų 
ir lapų ant kieto popieriaus lakštų jie 
lipdė uolų baseinus, juos pripildydami 
savo darbo „gyvūnais“, bet tik tokiais, 
kokius patys pajūryje buvo matę. 
Pastangos gražiai pasisekė. Keli 
vilkiukai netgi ryžosi savo „baseinus“ 
vežti namo ir kitą dieną neštis į mokyklą 
parodyti draugams.

Vakare vidurdienyje kilusios audros 
nebeliko nė ženklo. Dangus išsiblaivė, 
vėjas nurimo. Laužą susikūrėme pa
jūryje. Jaukiai padraugavom, pa- 
dainavom, pasidalinom dienos įspūdžiais 
ir vis nenorėjom grįžti nakvynei. 
Pagiedoję „Ateina naktis“ dideli ir maži

„Tėviškės Aidų“ redaktoriui K. 
Mieldažiui susirgus, savaitraščio reda
gavimą nuo rugpjūčio 17 d. (Nr.31) 
perėmė dr. Aurelija Sadauskienė.

j VARPO" VAKARONĖ
; Į
: Į Melburno sporto klubo „Varpas“ su- 
: ruoštą vakaronę susirinko apie 180 
: žmonių. Susirinko, kad linksmai praleistų
• vakarą ir... nenusivylė. Buvo čia skanių 
‘ patiekalų, galėjo susirinkusieji paragauti 
: koldūnų, cepelinų ir lietinių blynų, salė 
j buvo gražiai išpuošta geltonomis, žali- 
; omis ir raudonomis spalvomis. O po 
: vakarienės prasidėjo oficiali programos 
: dalis. „Varpo“ pirmininkas Rimas Mic- 
; kus pasveikino visus apsilankiusius ir 
: įteikė dovanas krepšinio treneriams Igor 
: Roussiyan ir Aivars Kristens. V. Laza-
• uskui buvo įteiktas garbės nario medalis, 
: o Vytautui Antanaičiui - taurė, kaip pa- 
: dariusiam didžiausią sportinę pažangą ir
• Dovydui Sadauskui - kaip vertingiau-
• šiam žaidėjui. Pasivaišinus kava ir pyra- 
: gaičiais, vyko vaikų žaidimai, buvo trau-
• kiama loterija.
• Melburno sporto klubo „Varpo“ val- 
: dyba nuoširdžiai dėkoja visiems, 
: padėjusioms suruošti šį vakarą už pagal-
• bą, ypatingai ponioms Jurgelaitienei ir 
: Vyšniauskienei, Justinui Skimbirauskui 
: už muziką, visiems aukojusiems pyragus 
: ir fantus loterijai.
• Sporto klubui aukojo: 50 dolerių -1. 
; Stumbrienė, po 20 dolerių - V. Ališaus- 
: kas, A. ir V. Balnioniai, V. Soha, S.
• Žiedas, J. Vaitkus, 10 dolerių - ano-
• niminis, V. Lazauskas, A. Kesminas. Ačiū 
: jums.

R. Mačiulaitienė

: PAS ADELAIDĖS RAMOVĖMIS
: Rugpjūčio 22 d. į Adelaidės L^K.V/Š.
• „Ramovės“ skyriaus informacinį
• susirinkimą suėjo geras pusšimtis žmonių 
: —narių ir svečių. Susirinkimą atidaręs

dar ilgokai pasilikome prie laužo, patys : 
išsikepdami saldžius naktipiečius.

Sekmadienį pamaldoms nuėjome į • 
Bundeena bažnytėlę. Grįžus, daug laiko : 

iki pietų nebeliko. Skautės išėjo 
panagrinėti vakar vilkiukų ir paukštyčių ; 
matytų aborigeriiškų raižinių, o ma- : 
žuosius vadovai nusivedė išbandyti : 
meškeriojimo įdomybių. •

Po pietų tradicinę žiemos iškylą : 
užbaigėme, nemažai pamatę, patyrę ir ' 
išmokę, pasidžiaugę apylinkės grožiu ir 
savitarpio draugyste .

s. fiL Eglė Garrick :

Kaip rašo buvęs „Tėviškės Aidų“ redak
torius kun. P. Dauknys, naujoji redak
torė gimė ir augo Lietuvoje, yra baigusi 
Kaunę medicinos institutą ir kurį laiką 
dirbo Vilniaus odos ir veneros ligų re
spublikiniame dispanseryje. Vilniuje 
susipažino su melburniškiu Faustu 
Sadausku ir 1987 metais už jo ištekėjo.

Dr. A. Sadauskienė ruošiasi medicinos 
gydytojos kvalifikacijos egzaminams, 
kad jos gydytojos kvalifikacijos būtų 
pripažintos ir Australijoje. Kaip rašo 
„Tėviškės Aidai“: „Tai pirmasis išeivi
jos laikraštis, gavęs jauną redaktorę iš 
tėvynės Lietuvos...“

Iš savo pusės linkime kuo geriausios 
sėkmės naujai „Tėviškės Aidų“ redak
torei, žengiant pirmuosius žingsnius ne
lengvame išeivijos spaudos darbe, o taip 
pat ir siekiant pripažinimo savoje 
specialybėje!

„Mūsų Pastogės“ redakcija

'iiiiMiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimimiiuiiiiiiiiiimumiuimmiiifum

skyriaus pirmininkas J.Bočiulis,' se
kretoriauti pakvietė ramovėną Ant. 
Šerelį. Prie garbės stalo pakviesti penki 
„Ramovės“ nariai: Jonas Lapšys, Ignas 
Taunys, Pranas Stašaitis, Vladas 
Dumčius ir Aleksis Žilys. Tai aktyvūs ir 
nepavargstantys ramovėnai, nors visi jau 
apie aštuoniasdešimt metų sulaukę. 
Pirmininkas pasakė, kad garbingi 
ramovėnai prie stalo susodinti ne vien į 
juos pasižiūrėti, bet ir pasisemti iš jų 
stiprybės ir sekti jų pavyzdžiu.

Susirinkusieji išklausė pirmininko 
Bočiulio skyriaus veiklos apyskaitą ir 
Centro valdybos pranešimą. Ramovėnai 
J. Gylys ir K. Kaminskas papasakojo 
apie Lietuvą.

Sugiedojus Tautos himną, vyko 
loterija, vaišintas! kava ir pyragais.

J.B.

SYDNĖJUJE

D. Fraserio nuotraukoje neseniai įvyku
sių Sydnėjaus lietuvių klubo atvirų durų 
renginio pranešėja Ginta Viliūnaitė 
(dešinėje) ir viešnia NSW parlamento 
veikėja dr. Martene Goldsmith.

Sekančio "Mūsų Pastogės" numerio 
leidėjas - Sydnėjaus lietuvių klubas,tam 
jau smarkiai ruošiasi.

bž.
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
DAILĖS PARODA SYDNĖJUJE

Rugpjūčio 21 - 22 dienomis Sydnėjaus 
lietuvių namuose įvyko lietuvių dai
lininkų ir tautodailininkų meno paroda, 
kurioje dalyvavo penkiolika įvairių sričių 
dailininkų, daugiausiai tapytojų. Tai buvo 
tik viena festivalio dalis, nes dainos, kup
letai ir šokiai taip pat vyko tuose pačiuo
se namuose.

Dailės paroda susidėjo iš dviejųskyrių: 
menininkų darbų ir tautodailės. Kaip ir 
Lietuvių dienų, taip ir šioje dailės paro
doje vyravo vyresnė ir vidurinioji karta,

"SYDNĖJUS", aliejus. Ignas Bieliūnas.
Ąh 

t&oooooooooooocwopoe^
PATIKSLINIMAS

*** Rašytojos Lidijos Šimkutės - 
Pocienės straipsnyje „Vincas Mykolaitis 
- Putinas“ („M. P.“ Nr. 19) buvo padaryta 
nemaloni klaida. Penkto puslapio, antros 
skilties 16 ir 17 eilutėse nuo viršaus 
buvo parašyta: „Norėčiau pilnai sutikti 
su tokia nuomone“. Turi būti: „Neno
rėčiau sutikti su tokia nuomone“, o tai 
visai pakeičia straipsnio mintį.

*** «Mūsų Pastogės“ 36 numerio 3 
puslapyje R.B. str. „Kryžius Švento Tėvo 
garbei“ buvo klaidingai parašytas Stepo
no Dariaus vardas (Stasys vietoje Stepo
no).

Abu autorius dėl padarytų klaidų at
siprašome.

Red. 

ir todėl matėsi įvairovė temose, medžia
gose, technikoje ir stiliuje. Iš pirmūnų 
dalyvavo Eva Kubbos ir Leonas Urbo
nas. Jų brandūs abstraktūs darbai, atlikti 
išvystyta technika, pridavė parodai men
inio svorio. Nors jie abu yra abstraktaus 
ekspresionizmo atstovai, bet savo 
pasaulėjautos perdavimo būdu. Prie jų 
glaudžiasi jau vėliau į meną atėjusi Aga 
Skeivienė, kuri savo nuotaikingus 
įspūdžius pasakoja ir ta pačia abstrakčia 
kalba. Vėjo įnešė Jurgis Janavičius, ne- 
sismulkindamas į detales ir laisvai, la
koniškais kontūrais perbėgdamas sodus 
ir miestas.

Leeka Kraucevičiūtė - Gruzdeff atsar
giai bando naujas priemones. Atsisakiusi 
aliejaus, dabar eksperimentuoja su pas
tele ir akvarele, pasiekdama įdomių re
zultatų. Josonia Palaitienė grįžta į foto 

realizmą, o Henrikas Šliteris įkvėpimo 
ieško dar toliau ir kreipiasi į idealizuotą 
realizmą, ką matome pažįstamų ir 
nepažįstamų portretuose.

Daina Bernotienė parodė jautriai ir 
lengvai atliktą akvarelę „Medžiai“. 
Išskirtinas yralgno Bieliūno atvejis, kuris 
į meno pasaulį atėjo kiek pavėlavęs, bet 
iš karto, be jokių klaidžiojimų ir ieško
jimų susikoncentravo į kubistines idėjas 
ir kaip auksakalys, nenutrūkdamas nuo 
pasirinkto škico, tapo iš anksto apmąsty
tas spalvų facetes, pav. „Sydnėjaus 
uvertiūra“. Kiti vėlyvieji, kaip Stasys 
Montvidas, Margarita Kavaliauskienė ir

Rikardas Sphaefejris yra tyirtai prisiri
šę phe realizmo.

Taip pat matėme darbus ir dviejų skulp
torių, į meną atėjusių vėliau: Jurgio Reis- 
gio ir dr. Gyčio Dantos. Reisgys ekspon
avo konstruktyvius medžio darbus, Dan- 
ta - nuotaikingą, romantišką skulptūrą 
„Meilė“, atliktą lengvame cemente.

Šį kartą Jolanta Janavičienė pasirodė 
labai praktiška ir išstatė kasdieninio nau
dojimo keramiką. Jie visi buvo glazūruoti 

; ir padabinti stipriom spalvom bei spon
taniška dekoracija.

Parodą organizavo Lietuvių meno 
draugijos pirmininkas Ignas Bieliūnas.

Tautodailės skyrių organizavo Marti
ną Reisgienė. Tarp daugybės eksponatų, 
atgabentų iš Lietuvos, buvo ir keletas 
vietoje pagamintų, bet jie prapuolė toje 
gausybėje. Šį skyrių paįvairino audimo

MENO - TAUTODAILĖS PARODA SYDNĖJUJE.
Nuotrauka D. Fraser

• r. ...

ir verpimo demonstracijos, gintaro kolek- kaip Lietuvoje tautodailė (ir kitos tautinės 
cija, priklausanti Jutai Šliterienei irpirmą kultūros apraiškos) buvo vienodinamasu 
kartą pasirodžiusi numizmatikos kole- kaimyninių tautų tautodaile, kas kelia dar
kcija, priklausanti Romui Kalėdai.

Paroda labai praturtino festivalį, bet ir 
sukėlė didelio susirūpinimo. Pirma, joje 
nesimatė nė vieno antros kartos dai
lininko, kas kelia nerimastį dėl meninės 
išeivijos ateities. Antra, mes pamatėm,

RAŠYTOJO K. BARĖNO NOVELĖS
Algimanto Mackaus knygų leidimo 

fondas pernai išleido Kazimiero B areno 
novelių rinkinį „Pati paskutinė pakopa.“ 
Spaudė Morkūno spaustuvė, pasižyminti 
sugebėjimu knygas gražiai apipavidalinti 
ir nepalikti korektūros klaidų.

Šiame veikale yra devynios novelės. 
Pirmoji pavadinimu „Pati paskutinė 
pakopa“ užima du trečdalius viso 
rinkinio. Pagrindinio veikėjo Katėno 
gyvenimas visu ryškumu šioje novelėje 
išsiskleidžia, rašytojas vykusiai sugeba 
grįžti į Katėno praeitį Lietuvoje, taigi ir 
jo psichinis sutrikimas, jį apėmęs 
išeivijoje, yra psichologiškai pagrįstas.

Visos kitos novelės yra trumpesnės. 
Pagrindiniai jų veikėjai kaip ir Katėnas 
yra lietuviai išeiviai Didžiojoje Bri
tanijoje. Dirbdami fabrikuose jie 
stengiasi kuo daugiau uždirbti. Tapę 
pensininkais jie dažniau apsilanko 
baruose, kad pabendrautų su tautiečiais.

K. Barėno meilė gimtajam kraštui 
ypatingai stipriai pasireiškia apybraižos 
stiliaus novelėje „Dingusi upė“. Pa
grindinis veikėjas yra pats autorius. 
Grįžęs į tėviškę jis pasigenda upės, kurią 
okupacijos laikais sunaikino bepras
miškais kasinėjimais. Jo ilgesys praėjusių 
dienų užkrečia ir skaitytoją, nes prieš 
akis visu ryškumu išnyraLietuvos gamta, 
jos miškai, laukai, upės ir miesteliai su 
mažomis žydų krautuvėlėmis. Rašytojas 
savo ramiu pasakojimo būdu sugeba 
nenukrypti į sentimentalumą, nors iš 
kiekvieno įvaizdžio dvelkia’vos ne vos 

juntamas graudumas. Novelė „Dingusi 
upė“ yra literatūrinis šedeyriukas, K. 
Barėnas joje sukaupė nostalgiją tampriai 
jungiančią kūrėją ir skaitytoją.

Rašytojo K. Barėno novelių fabula 
neišradinga, stokoja įdomesnių situacijų, 
bet dialogai neleidžia nuobodžiauti, 
kadangi atkurti iš gyvenimo. Realistinis 

A. t A. TERESEI REISGIENEI
mirus, nuoširdžiai tižjaučiame šeimą ir artimuosius, reiškiame 

gilią užuojautą. s -
M. Eidiejieųė ir dukra Alė Cottop,

Gold Coast
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didesnę nerimastį dėl tautos kultūrinės 
ateities. Tačiau nežiūrint šių liūdnesnių 
minčių, paroda buvo kaip saulės spin
dulėlis, nušvietęs mūsų kasdienybę.

Ačiū dalyviams ir organizatoriams.
Genovaitė Kazokienė

pasakojimo būdas gerai derinasi su 
psichika lietuvių išeivių, kurie Lietuvoje 
buvo žemdirbiai.

K. Barėnas kūrybinio proceso eigoje 
remiasi savo pastabumu vaizdžiai 
atskleisdamas lietuvio išeivio dvasinę 
būseną. Jo novelių rinkinys pasižymi 
stipriais kūrybiniais elementais: psicho
loginiu išraiškumu, aukštu literatūriniu 
stiliumi ir natūraliais dialogais, tipiškais
Lietuvos kaimo žmogui. Visas veikalas 
dvelkia Aukštaitijos gamtovaizdžiu ir 
kalba, kurioje senesniais laikais buvo 
daugybė aukštaičiams būdingų išsi
reiškimų ir retų žodžių.

Rašytojas K. Barėnas šio rinkinio 
novelėse ypatingą dėmesį skyrė stiliui, 
kuriame yra ir subtilaus puošnumo. Pav.: 
„Saulė pro eglyno kampą dar barstė 
geltonumą, bet viskas jau rodė, kad ateina 
laikas jai slėptis — apylinkes jau 
čiupinėjo ilgi medžių šešėliai — diena 
baigta.“ (87 psl.)

Perskaičius novelių rinkinį „Pati 
paskutinė pakopa“, skaitytoją apima 
džiaugsmas ir pasididžiavimas, nes 
rašytojas, dėka geros atminties ir gilios 
erudicijos, atkūrė labai seną, žodžiais 
gausią ir gramatinėmis formomis įdomią 
mūsų kalbą. Šis veikalas kalbos atžvilgiu 
yra neįkainojamas įnašas į lietuvių 
literatūrą.

Agnė Lukšytė 

AUSTRALŲ SPAUDA.. 
Atkelta iš 4 psl.

paskutines aukas už skausmingą Lietu
vos praeitį.

Popiežius kvietė susitaikymui buvusių 
komunistinių kraštų „laimėtojus“ ir 
„pralaimėjusius“, perspėdamas apie 
„naujų avantiūrų, pradėtų aklų impulsų 
arba tautinio išdidumo“ pasėkoje, pavo- 
ius“ ' Inf.
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SPORTAS
ATOSTOGOS LIETUVOJE

IŠ LIETUVOS RAŠO A. LAUKAITIS
(tęsinys iš praeito numerio)

Vėliau jo mokytojais buvo Juozas 
Gražulis, skulptorius Br. Petrauskas, 
dainininkas A. Kučingis, poetas A. 
Miškinis ir kt. Čia jis išmoko staliaus 
amato, padarė vienam viršininkui baldus, 
išmoko ir kitų darbų. 1955 m. grįžęs 
namo, bandė įstoti į technikumą, bet jo 
nepriėmė, tad mokėsi privačiai ir tapo 
liaudies menininku.

1941 m. vokiečių kareiviai, keršydami 
už kelių jų kareivių nušovimą, Že
maitijoje sušaudė visus Ablingos kaimo 
gyventojus, o kaimą sudegino. V. Majoro 
iniciatyva 1972 m. ten buvo susirinkę 
•liaudies meno meistrai ir per tris savaites 
padarė 30 skulptūrų ir jas pastatė 
Ablingos kaimo vietoje. Turėjo jie ir 
nemalonumų, nes sovietinė valdžia 
neleido statyti religinių skluptūrų.

Po ilgų vargų Majoras gavo sugriautą 
Jurgių kaimo sodybą, sovietinei valdžiai 
prižadėjo ją atstatyti ir padaryti gražiu 
apylinkės muziejumi. Tą darbą yra 
puikiai atlikęs. Į sodybą įeini pro 
meniškus didžiulius vartus, už jų tave 
pasitinka milžiniškas metalinis riteris, 
kuris pasisukdamas pasveikina svečią, 
toliau — geležinis vilkas, kuriam 
užstaugus sudreba visa sodyba. Trijų 
aukštų gyvenamasis namas - drauge ir 
meno galerija. Tarp daugelio skulptūrų 
Skomantų Žemaitis, Neptūnas, Undinė, 
Palangos Juzė. Sodybos vidury - 
šeimininko padarytas ežerėlis su sala, o 
šalia bokštas - kopija lagerio sargybinio 
bokšto. Net ir rusų kareivis matyt aukštai 
stovintis ir stebintis ateinančius. 
Dailininkas pasakė, kad paskutiniam rusų 
kareiviui palikus Lietuvą, jis ir kareivį iš 
bokšto nuims. Prie ežero įrengta 
poilsiavietė, mėgstama jaunavedžių, 
atvysktančių čia išgerti šampano ir 
pasigėrėti gražiu vaizdu. Dirba ir dabar 
menininkas labai daug. Parodė mums 
paskutinį, jau bebaigiamą didžiulį 
ąžuolinį kapų paminklą. Ateities planų 
ir idėjų taip pat turi daug , žada sodybą 
dar labiau išgrąžinti. Buvo jis padaręs ir 
Rainių miškelio kankiniams lietuvišką 
koplyčią, tačiau ten pastatė kitą.

Malonu buvo paviešėti sodybos viduje, 
susipažinti su dailininko žmona Birute, 
keramike, ji mums taip pat parodė savo 
darbus ir net po varpelį padovanojo. 
Baldai namuose labai originalūs, irgi 
šeimininko pačio padaryti.

Tokie du skirtingi muziejai: Orvydų 
sodyboje be plano, džiungliškai sudėta 
viskas, tikrai nežinia, nei kiek, nei ko čia 
yra. Su ja palyginus Majoro sodyba — 
civilizuotas muziejus, net ir karštas, 
vanduo čia yra ir net vakarietiškas 
tualetas, paties šeimininko pasidaryta 
mašina žolei pjauti. Sovietų valdžia 
Majorui nedavė meistrų meistro titulo 
vien dėl to, kad jaunystėje jis buvo 
partizanas. Tačiau būnant Žemaitijoje 
būtinai reikia jo darbus pamatyti ir su 
šiuo nuostabiu meninku susipažinti.
PASITARIMAS DĖL V PLS ŽAIDYNIŲ

Rugpjūčio) 9 d. Kūno kultūros ir sporto 
departamente įvyko pasitarimas dėl 1995 
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metų Pasaulio lietuvių sporto žaidynių. 
Pasitarimą organizavo ir jam vadovavo 
departamento generalinis direktorius 
Vyt. Nėnius. Dalyvavo Olimpinio 
komiteto prezidentas A. Poviliūnas, jo 
padėjėjas K. Steponavičius, vyriausybės 
patarėjas V. Gudiškis, ALFAS atstovas 
A. Laukaitis,ŠALF  AS - V. Grybauskas, 
Sanryšos - A. Augulis, Latvijos lietuvių
- A. Bakanas, Geelongo „Vyčio“ - K. 
Starinskas, Igarkos lietuvių - A. 
Daugnora, Užsienio reikalų ministerijos
- A. Antanaitis, „Tėviškės“ draugijos - 
V. Sakalauskas, sporto federacijų - V. 
Briedis, „Sportas visiems“ draugijos - J. 
Liaučius, Kauno sporto vadovas - R. 
Markelis, Kauno olimpinio komiteto 
vadovas P. Majauskas, Vilniaus miesto 
sporto vadovas R. Neverauskas, Kūno 
kultūros ir sporto departamento atstovai 
A. Kukšta ir M. Laurutėnaitė. Sporto 
renginių valdybą atstovavo A. Baužys, 
Lietuvos televiziją - A. Pliadis, Sporto 
žurnalistų federaciją - R. Kilčiauskas, 
„Sporto“ laikraštį - V. Saulis, leidinį 
„Olimpinis sportas“ - A. Krukauskas, 
Televiziją G. Tulevičienė ir A. 
Žvinakevičius, „Lietuvos sportą“ - T. 
Žebrauskas ir sporto informacijos 
direktorius Z. Motiekaitis.

Aptarus visą virtinę klausimų ir 
sumanymų, nutarta, kad:

V PLS žaidynės vyks 1995 metais 
liepos pabaigoje-rugpjūčio pradžioje.

Varžybos koncentruosis Vilniuje ir 
Kaune, sostinėje vyks atidarymas, o 
Kaune žaidynės baigsis. Kituose 
miestuose numatytos parodomosios 
draugiškos rungtynės.

Laisvu nuo sporto renginių metu bus 
organizuojama kultūrinė programa.

Varžybų pobūdį lems tautiečių par
eikšti pageidavimai, atsižvelgiant į 
tradicijas, istoriją ir sporto federacijų 
pasiūlymus.

Žaidynių dalyvius parinks lietuvių 
bendruomenės.

Varžybos bus vykdomos įvairiose 
amžiaus grupėse, stengiantis, kad 
varžytųsi maždaug vienodo pajėgumo 
sportininkai.

Numatomos profesion&lų ir pa
rodomosios rungtynės.

Su daline dotacija iš Lietuvos biudžeto 
bus įkurtas fondas, lėšoms telkti taip pat 
numatoma pasinaudoti rėmimo įstatymo 
teikiamomis galimybėmis, labdara. 
Varžybų metu išlaidos apmokamos iš 
organizatorių sąskaitos.

PL. žaidynių vykdymui visos sporto 
sąjungos, federacijos ir kitos or
ganizacijos bus suvienytos.

Sudaromas organizacinis komitetas, 
kuriam vadovauja ministeris pirmininkas 
A. Šleževičius, nariais bus sporto 
organizacijų, bendruomenių, savi
valdybių ir kt. atstovai.

Žaidynės ir toliau vadinsis Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynės.

Susirinkimo metu taip'pat aptarta 
Lietuvojeleidžiama  mūsų sporto istorija. 
Australija savo medžiagą jau įteikė, 
trūksta Amerikos ir Kanados.

PLS švantės metu bus stengiamasi 

gauti bendras įvažiavimo vizas.
Sekantis pasaulio lietuvių sporto 

atstovų suvažiavimas numatytas 1994 
metais Lietuvoje Dainų šventės metu. 
Tuomet bus galutinai viskas nutarta.

INTERVIU SU MINISTERIU 
PIRMININKU

Lietuvos ministeris pirmininkas 
Adolfas Šleževičius yra vienas iš 
populiariausiųRespublikos vadovų. Net 
ir Amerikoje, kur dauguma tautiečių 
nusistatę prieš dabartinę Lietuvos 
vyriausybę, jis juos sužavėjo tiesiu 
žodžiu, iškalba, be aplinkinių politinių 
išvedžiojimų. Ministerį pirmininką 
pirmą kartą sutikti teko drauge su 
Lietuvos, Amerikos, Latvijos, Igarkos 
ir Sanryšos sporto vadovais, kai buvome 
pas jį aptarti V Pasaulio lietuvių žaidynių. 
Išnagrinėjus įvairius klausimus, prem-

T,R min pirm. A. Šleževičius

jeras buvo paprašytas vadovauti V 
žaidynių komitetui, nusišypsojęs jis 
pasakė: ,Jeigu manimi pasitikite, tai 
mielai šį pasiūlymą priimsiu.“ Visų 
žaidynių patronu sutiko būti Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazauskas. Aš 
manau, kad geresnių vadovų 1995 m. 
PLS žaidynėms nebuvo galima rasti. 
Prezidentas,  jaunystėje buvęs irkluotojas, 
net ir prizininkas, ir dabar sportą, labai 
remia. Premjeras, aukštaūgis krep
šininkas, vos radęs laiko, treniruojasi ir 
žaidžia senjorų komandoje. Orga
nizacinis komitetas bus sudarytas vėliau 
iš sporto vadovų.

Draugiškai praleidome su premjeru 
gerą pusvalandį, atsisveikindami nusi
fotografavome.

Susitikimo metu paprašiau p. Šleže
vičiaus interviu užsienio lietuvių spaudai. 
Štai mūsų pasikalbėjimas:

- Kaip sekasi sunkiame premjero 
darbe?

- Klausimas originalus, — šyp
sodamasis atsakė premjeras. — Darbas 
labai sudėtingas, nes sunki ekonominė 
padėtis spaudžia iš visų pusių, yįsur 
trūkumai, visur reikalingi pinigai, o jų 
taip nėra. Lygiai taip pat sunki ir socialinė 
politinė padėtis. Visa tai ir daro mano 
darbą labai sunkų. Tačiau apsiėmęs 
dirbti, stengiuosi tuos visus trūkumus 
kaip nors pašalinti.

- Kokios didžiausios Lietuvos prob
lemos?

- Kaip jaū minėjau, pirmoje vietoje 
ekonomika. Po trejų metų nevykusių 
reformų, kaip žemės privatizavimas ir 
daugelis kitų, kraštas atsidūrė kritiškoje 
padėtyje ir dabar reikia kaip nors iš jos 
išbristi. O tai nelengva ir greitai nesidaro, 
ypač, kai nėra pinigų, kurių reikės labai 
daug, kad galima būtų ištaisyti visas 
klaidas. O jos pamažu jau ir taisomos.

' 

Pavyzdžiui, prieš dvejis metus infliacija 
Lietuvoje buvo 6,500procentų, praeitais 
metais 1,563 procentai, pirmą šių metų 
pusę 119 procentų, o dabar jau tik 25 
procentai. Taigi pažanga jau matoma.

- Ar jaučiate didelį opozicijos truk
dymą?

- Jis gana didelis. Dažnai vyriausybės 
darbas vertinamas labai keistai, pa
vyzdžiu gali būti prezidento kritikavimas, 
jo nuvertinimas svetur, kaip buvo 
Algirdui Brazauskui lankantis Anglijoje. 
Keistas ir mūsų sutarčių sudarymas, 
pavyzdžiui, per paskutinius trejis metus 
nebuvo artimiau bendrauta su kaimynais, 
nenustatytos sienos, nesudarytos tar
pusavio sutartys. Nebuvo padarytas nė 
vienas didesnis projektas, kaip pa
vyzdžiui, naftos eksploatavimo ir kt. 
Nevykusi žemės reforma supykdė 
žmones tarpusavyje, padarė priešais. 

; Atrodo, kad kuo Lietuvai blogiau;
tuo opozicijai geriau. Tačiau taip neturi 
būti ir mes visi turime daryti viską, kad 
kuo greičiau Lietuva stipriai atsistotų 
ant kojų.

- O kaip su reketininkais ir mafija? Jau 
dabar vakarę baisu gatvėje pasirodyti.

- Taivisųbuvusiųkomunistiniųkraštų 
dabartinė problema. Per greita de
mokratija, prie kurios šie kraštai dar 
nepriaugo, leido visoms ydoms išlysti į 
paviršių. Tas pats ir Lietuvoje. Tačiau, 
gal jau pastebėjote, su šiomis ne
gerovėmis kovojama. Vyriausybė kovai 
su nusikalstamumu paskyrė daugiau 
pinigų ir pagal galimybes bus dar daugiau 
lėšų duodama. Nors ir negalime 
patenkinti visų poreikių, įvestas įsta
tymas, tvarkomi teismai, nemažas 
skaičius nusikaltėlių jau sulaikytas. 
Pradėjome tikrai ryžtingą kovą ir manau, 
kad greitai bus geriau.

- Žinau, kad esate ir sėkmingas biznio 
žmogus, kaip pradėjote ir ar nebuvo 
sunku?

- Pradėti nebuvo sunku, nes turėjau 
nemažai patirties, todėl gal ir pasisekimas 
buvo ganėtinai geras. Tačiau galiu tik 
vieną pasakyti, kad mano buvęs privatus 
darbas buvo daug įdomesnis ir nau
dingesnis, negu dabartinis valstybinis.

- Ar nesiruošiate kada į Australiją 
atvykti?

- Kol kas dienotvarkėje Australijos 
nėra, o be to dar niekas manęs į Australiją 
ir nekvietė.

- Ką galvojate apie išeiviją?
- Dedame visas apstangas, kad būtų 

geresnis tarpusavio supratimas. Norim 
kuo artimiau bendradarbiauti. Išeivijai 
buvo padaryta daug žalos. Bandoma dar 
dabar ieškot kaltininkų pas mus, bet tai 
nėra tikslu, nes komunizmas jau žlugo 
mirtinai ir jo lavonas niekuomet 
neprisikels. Susitarę su ELTA mes 
pradėsime siųsti savaitines žinias 
FAX‘u, kad jūsų spauda gautų kuo

greičiau visas žinias iš Lietuvos.
- Ar negalima būtų prašyti Australijos 

vyriausybės įsteigti konsulatą Vilniuje 
ar Rygoje, kad jis aptarnautų pabaltiečius, 
norinčius važiuoti į Australiją? Dabar 
vizas reikia gauti Maskvoje ir tai labai 
nepatogu.

- Tikrai pabandysim.
- Jūsų linkėjimai Australijos lie

tuviams?
- Linkiu, kad ir toli nuo tėvynės, jūsų 

gyvenimas būtų mielas, taip pat linkiu, 
kad mūsų tarpusavio ryšiai būtų geri ir 
nuoširdūs.

- Ačiū už pasikalbėjimą.
(Tęsinys sekančiame numeiyjej
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MUSŲ MIRUSIEJI-----------------------
A. f A. MAKSĄ REINKĘ PALYDINT

(Apylinkės valdybos pirmininko J. Stačiūno žodis)

Šiandien atsisveikiname su ramaus 
charakterio, gilių minčių žmogumi ir 
pareigingu tėvu. Atsisveikiname su tyliai 
ir kruopščiai dirbusiu mūsų bendruo
menės nariu ir mūsų jaunosios kartos 
mokytoju ir švietėju. Atsisveikiname ir 
su rimtu akademiku, giliu Lietuvos patri
otu.

Maksas Reinkė gimė 1907 m. kovo 31 
dieną Žardviečiuose, Šilutės apskrityje. 
Baigęs vietinę mokyklą ir Tauragės 
mokytojų seminariją, Vytauto Didžiojo 
universitete, Kaune, Maksas Reinkė 
sėkmingai baigė Filosofijos ir Filologi
jos fakultetus. Per visus nepriklausomos 
Lietuvos metus jis dėstė Klaipėdos ped
agoginiame institute ir buvo pavyzdinės 
mokyklos vedėjas. Laisvu nuo pagrind
inio darbo laiku Maksas Reinkė dalyva
vo lietuviškoje kultūrinėje veikloje, dain
avo „Aidos“ chore.

Tragišku Lietuvai laiku jis su žmona ir 
dviem mažais vaikais pasitraukė į Austr
iją. Riedės pabėgėlių stovykloje suor
ganizuoja lietuvišką mokyklą ir jai va
dovauja iki išvykimo į Australiją. Šiame 
krašte, suprantama, jis negalėjo dirbti 
pagal savo specialybę, bet dirbo raštinėse: 
Woodside ir Port Adelaidės uosto ad
ministracijoje.

I n f o r iii a c i j a
PERTHE
PRANEŠIMAS

1993 m. spalio 10 dieną šaukiamas 
Vakarų Australijos lietuvių sąjungos 
narių metinis susirinkimas, kuris 
prasidės apie 2 vai. po bendrų pietų 
Lietuvių namuose, 258 Mill Point Rd., 
South Perth.
Prašome visus gausiai dalyvauti susir
inkime.

E. Petrukėnienė- 'Sekretorė

SYDNĖJUJE
PRANEŠIMAS APIE METINĮ 
APYLINKĖS SUSIRINKIMĄ

Informuojame Sydnėjaus lietuvius, kad 
ALB Sydnėjaus apylinkės narių meti

Nuo pat emigracijos pradžios Maksas 
įsijungė ir į mūsų bendruomenės gyve
nimą, visuomet domėjosi Lietuvos 
reikalais, o ypač mūsų spauda. Jis'buvo 
dažnas ALB Tarybos narys, renginių 
dalyvis ir paskaitininkas. 1971 metais 
Maksas Reinkė buvo išrinktas Adelaidės 
apylinkės valdybos pirmininku.

Tačiau gal pats didžiąusias Reinkės 
nuopelnas mūsų bendruomenei buvo jo 
veikla pedagoginiame darbe. Jis vienas 
iš pirmųjų organizavo mūsų savaitgalio 
mokyklą ir jai pašventė trylika savo gy
venimo metų, dirbo joje nuo 1963 iki 
1968-ųjų, buvojęs vedėjas.

' šiandien Adelaidės lietuvių bend
ruomenė lenldaprieš Jus, Maksai, galvą 
su giliu liūdesiu ir dėkingumu už Jūsų 
viso gyvenimo pasišventimą dėl lietu
viškos ateities išlaikymo.

Ilsėkis ramiai, savo pareigą Lietuvai ir 
tautai pilnai atlikęs.

Reiškiu gilią užuojautą jo žmonai Jan
inai, vaikams Valdui ir Daliai, giminėms 
ir pažįstamiems.

Po išsamaus velionio pristatymo iš 
akademinės ir visuomeninės pusės, mint
imis apie Maksą Reinkę pasidalijo K. 
Vanagienė, pažinojusi velionį, kaip arti
ma bičiulė, viena iš jo šeimos draugų. 
Pasidalinta mintimis apie Maksą, kaip 
apie nuostabų pašnekovą, šaunų smuiki
ninką, dainorių, mintinai tebemokantį 
senovinius graikų, vokiečių ir lietuvių 
poezijos posmus; meniškai drožinėjantį 
ornamentus lietuvių liaudies motyvais, 
mitologinius charakterius, kuriuos, pro
gai pasitaikius, išdovanodavo draugams. 
Deja, prieš kelis metus jį partrenkęs 
paralyžius sustabdė nuostabų šio žmo
gaus rankų darbą. Bet neišdrįso paliesti 
jo gilaus ir įžvalgaus minčių aruodo. 
Metų metais slaugomas pasišventusios 
žmonos, lankomas vaikų ir mylimų 
anūkų, Maksas daug skaitė. Gal kaip tik 
be galo didelė jo meilė lietuviškam 
žodžiui ir paskatino jo šeimą atsisakyti 
užuojautos gėlių, o vietoje jų paremti 
„Mūsų Pastogės“ padėtį.

Rugsėjo 1 dieną Florey koplyčioje 
(Centennial Park) karstą puošė šeimos

nis susirinkimas įvyks lapkričio mėn. 
28 d., 2 vai. Lietuvių klube.
T>ėl įvairių įsipareigojimų kitose sri

tyse, dauguma šios valdybos narių 
sekančiai kadencijai savo kandidatūrų 
neišstatys. Bendruomenės nariai prašo
mi rimtai pagalvoti apie kandidatūrų 
išstatymą sekančiai kadencijai. Būtume 
dėkingi, jeigu pageidaujantys kandi
datuoti apie tai galėtų pranešti dabar
tinės valdybos nariams.
Sydnėjaus apylinkės valdybos pirmi
ninkas inž. Vytautas'Juška ir vice
pirmininkas* Antanas Kramilius buvo 
susitikę su Sveikatos depai^amento dar
buotojais. Šiame pasitarime išaiškėjo, 
kad senelių ir paliegusių piliečių globai 
bei paramai vyriausybės yra paskirtos 
milijoninės sumos. Šiomis valstybės 
paskirtomis paslaugomis naudojasi

£ ■*.

gėlės, trispalvių kaspinų kaskados, o su
sirinkusius draugus pasiuko liūdni ir 
iškilmingi, Lietuva brangi, piano tėvyne“ 
garsai, kuriuos gyvas būdamas taip mėgo 
Maksas. Mėgo jis ir apie Rusnės kaimo 
žvejus padainuoti...

Išsklaidė vėjai Neringos kopose įmin
tas pėdas, Baltijos bangos nuskalaus gin
tarų ašaras. „Nepūsk, vėjelį, nenešk laiv
elį! Verkia žvejų dukrelė“.,

T. K. 

MOTIEJAUS GAILIŪNO PALAIKAI
PALAIDOTI PAPILĖS PILIAKALNYJE 8e®užės mėn. 29 dieną. Padarėm ir vide

ofilmą, kurį atveš į Australiją“.
A.a. Motiejaus Gailiūno, mirusio

aBeaūssgBCBaasasBcsBBg

įvairios etninės grupės, Savose ben
druomenėse jie turi apmokamus as
menis, kurie lanko ligonius ir teikia 
kitą pagalbą nelaimėn puolusiems 
bendruomenės nariams.;
Lietuvių bendruomenė, išskyrus Onutę 
Kapočienę ir dar kelias kitas pasišven
tusias moteris, kurios lanko mūsų ligo
nius, iki šio laiko organizuotai nieko

' nepadarė. Pats laikas, kad ir mūsų ben
druomenė pasinaudotų valstybės teiki
ama, parama. Ilgus metus mes juk 
mokėjome mokesčius, o nereikalavome 
nieko. Pradėjome senti ir sirgti. Ne visi 
turime gimines ar vaikus, kurie gali 
pasirūpinti savo artimųjų priežiūra ir 
globa. a. •<
Prieš reikalauj ant valstybinės paramos, 
turime sužinoti, kam ji reikalinga, kas 
serga, kokia liga, kiek jam ar jai metų, 
koks adresas, telefono numeris ir kt. 
Taigi kreipiamės į visus lietuvius, 
prašydami pranešti apie visus ser
gančius ir kitokios pagalbos reikalin-
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1992.02.25 d. Wollongonge, našlė Bronė 

Gailiūnienė, nuolatinai persikėlusi gy- 
.venti į Lietuvąrašo:

„Jau keturi mėnesiai, kaip esame Li

etuvoje ir kartais jaučiamės taip, lyg visą 
laiką čia buvome...

Palaidojome a.a. Motiejaus Gailiūno 
palaikus (pelenus- Red.) Papilės pil

iakalnio kapinėse, visai netoli nuo Simo

no Daukanto kapo. Laidotuvės įvyko

x-

gus mūsų tautiečius.
Maloniai prašome apie šiuos klausimus 
raštu pranešti Sydnėjaus apylinkės val
dybos nariui Antanui Kramiliui: 83 
Queen St., Canley Heigts, 2166 arba 
telefonu (02) 727 3131. Tik žinodami 
kiek mūsų bendruomenėje turime 
žmonių reikalingų pagalbos, galėsime 
organizuoti tą paramą. Žinios reikalin
gos iš tų, kurie gyvena savo namuose ir 
senelių slaugos prieglaudose (Nursing 
Homes).
Kitas svarbus klausimas yra tai, kad ne 
visada surašydami savo testamentus, 
užtektinai detaliai juos surašome. Nepa
kanka pažymėti tik lietuviškos ar kitos 
organizacijos pavadinimą, būtina 
pažymėti ir adresus, kadangi, priešin
gu atveju, australų teisininkai tokių 
palikimų nepripažįsta ir jūsų sunkiai 
uždirbti pinigai gali nuęiti visai į kitas 
vietas. Antanas Kramilius 

Sydnėjaus apylinkės valdybos
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Rugsėjo 19 d., sekmadienį, 2 vai. po pietų Sydnejaus 
lietuvių namų viršutinėje salėje įvyks 

„MŪSŲ PASTOGĖS“ POPIETĖ
Programoje neseniai iš Lietuvos grįžusio dr. Vytauto 

Donielos paskaita 
„DABARTINĖ PADĖTIS LIETUVOJE“

Popietės metu bus traukiama „Mūsų PastogėsHoterija. 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvauti.

L. B. Spaudos Sąjunga

^SYDNEJAUS LIETUVIŲ

Į NAMUOSE J
I 16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, tel. 708 1414 |
Į ' ■ ....................... .į

J Rugsėjo 25 dieną klube ruošiamas j

j - METINIS BALIUS j
Pradžia 7.30 vai. vakaro. j

1 Baliaus metu vyks labai įdomi programa C fire j

i dancer" ir kt.), gros gera muzika! I
i rrt I
| JLą vakarą klube jūsų lauks šilta vakarienė ir |

geras vynas.

Į Stalus pageidaujantys dalyvauti šiame baliuje |
■į turi užsisakyti iš anksto klubo raštinėje. «

Bilietų kaina vienam asmeniui - 20 dolerių.

AUKOS AUS
TRALIJOS 
LIETUVIŲ 

FONDUI
Australijos lietuvių fondui aukojo:
20 dolerių - Geelongo apylinkės valdy

ba (770) - a.a. Jurgio Deckio atminimui;
10 dolerių - L. Petruševičienė (45) Vic.

IEŠKO
Dukra ieško savo tėvo Naviko Bro
niaus, Juozapo, gimusio 1908 
metais Rokiškio apskrityje, Obelių 
valsčiuje, Trumpiškių kaime. Navikas 
turėjo du vaikus - dukrą Janiną ir sūnų 
Albertą. Dukra nors prieš mirtį norėtų 
sužinoti kaip gyveno jos tėvelis,

- vietoje gėlių a.a. Osvaldui Deglaičiui;
20 dolerių - V. ir J. Ramanauskai (330) 

NSW - vietoje gėlių a.a. T. Reisgienei.
Nuoširdžiai dėkojame už aukas.

Vincas Ališauskas
AL fondo iždininkas

kažkada labai seniai palikęs ją pas savo 
mamą.

Rašyti: Janinai Levickienei, Kaišia
dorių gt. 97 - 1, Kaunas, Lithuania, 
Europe.

EASTERN EUROPE TRAVEL BUREAU į
KELIONIŲ { LIETUVĄ SPECIALISTAI

* Viešbučiai - Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. 1
* Vietiniai traukiniai * Pagalba rūpinantis dėl vizų gavimo.

* IŠ VILNIAUS Į AUSTRALIJĄ* I
SPECIALIOS NESEZONINĖS KAINOS

Pakvieskite savo giminaičius apsilankyti. Kainos nuo 1780 
dolerių ten ir atgal, 980 dolerių - į vieną pusę. Pasirūpiname 
sveikatos draudimo nuolaidomis.

* VILNIAUS SKRYDŽIAI * I
Specialios nesezoninės kainos į Vilnių ir atgal - 1550 dolerių, 

850 dolerių -į vieną pusę. Niekad nebuvo pigiau! Taip pat galioja 
nesezoninės kainos Lufthansa ir SAS oro linijų lėktuvais.

SYDNĖJUJE skambinkite Elenai Zolotorenko arba Linai tel. 262
1144 (ir šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.). Mūsų adresas: Sydney, 75 
King St., (City). ,

MELBURNE skambinkite Vicki arba Lubai tel. 600 0299 (ir 
šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.). Mūsų adresas: Melbourne, 343 
Little Collins St.

BRISBANĖJE skambinkite Robiui tel. 229 9716. Mūsų adresas: 
Brisbane, 131 Elizabeth St., City.

EASTERN EUROPE TRAVEL LIC. ZTA 002531
0OOOOSO00OOOOOGOOOOOOOOO00GOOQOOOOOOCO

SYDNĖJUJE
DĖL LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ
Sydnejaus lietuvių kapeliono kun. P. 

Martūzo sveika .tai kiek pasitaisius, nuo 
rugsėjo 19 d. (sekmadienis) vėl prasidės 
lietuviškos pamaldos. Jos bus laikomos, 
kaip ir visada, Lidcombe šv. Joachimo 
bažnyčioje 11.30 vai. ryte.

Kun. P. Martūzas 
TREMTINIŲ ŠALPA LIETUVOJE 
Tremtinių šeimoms Lietuvoje sušelpti 

Sydnejaus Liet. Katalikų Kultūros D-ja 
praves rūbų rinkliavą. Surinkti rūbai bus 
persiųsti sekančia „Pagalbos Lietuvai“ 
siunta.-

Tautiečiai maloniai prašomi at
liekamus rūbus ir vaikų žaislus pristatyti 
p. A. Savickienei, 82 J ohn St., Lidcombe; 
tel. 649 9399.

Negalintieji rūbų pristatyti prašomi 
skambinti P. Andriukaičiui, tel. 724 9488 
arba A. Giniūnui, tel. 639 6064.

Rūbų vajusj tęsis iki rugsėjo mėn. 18 
d. Taip pat priimame ir persiusime aukas 
buv. Lietuvos politiniams kaliniams ir 
tremtiniams sušelpti.

Sydnėjauš Liet. Katalikų 
Kultūros d-jos valdyba

PRANEŠIMAS
Sydnejaus lietuvių moterų socialinės 

globos draugijos naujai išrinkta valdyba 
pareigomis pasiskirstė sekančiai: pirmi
ninkė ir iždininkė - Tamara Vingilienė; 
vicepirmininkė - Jūratė Traškienė; sekre
torė - Aleksandra Storpirštienė; ligonių 
lankymo reikalams - Ona Kapočienė; 
ūkio vedėja - Milda Bukevičienė; rengi
niams - Julė Lašaitienė; ypatingiems 
reikalams - Vida Petrauskienė, kandi-, 
datė - Jadvyga Masiokienė.

Nauja valdyba sparčiai ruošiasi tradi
ciniam renginiui „lešminei“ lietuvių So
dyboje Engadinėje, kuri įvyks 1993 m. 
spalio 31 dieną.

Sydnejaus lietuvių moterų 
social, globos draugijos valdyba

PRANEŠIMAS
"TALKOS” NARIAMS

Lietuvių Kooperatinė 
Kredito Draugija "Talka" 

1993 spalio mėn. 2d., 
šeštadienį, 3.00 vai. Lietuvių 
Namuose, 50 Errol Street, 

North Melbourne, 
šaukia:

METINĮ
SUSIRINKIMĄ

DARBOTVARKĖJE:
1. Susirinkimo atidaiymas
2. Balsavimo komisijos 

sudarymas
3. 1992 metinio susirinkimo 

protokolas
4. 1993 nepaprasto 

susirinkimo protokolas
5. Pranešimai:

a. Veiklos
b. Atskaitomybės
c. Statutinis
d. Revizijos

6. Pranešimų diskusijos ir 
tvirtinimas

7. Valdybos rinkimai 
(renkami 3 nariai)

8. Valdybos išlaidų 
nustatymas

9. Pelno paskirstymas
10. Sumanymai ir pasiūlymai
11. Susirinkimo uždarymas

-----  000 -----
Pagal ’'Paikos" nuostatus dešimt narių 
atvykę į susirinkimą sudaro kvorumą. 
Kiekvienas naiys, nežiūrint Jo turimų 
Įnašų. susirinkime turi tik vieną balsą. 
Naiys negali atstovauti daugiau kaip 3 

kitus narius.
Nario atstovavimo igaliojimas turi būti 
surašytas ir pasirašytas ant oficialaus 
blanko ir turi aiškiai nurodyti kaip 
atstovaujantis naiys turi balsuoti.

- Atstovavimo Įgaliojimai turi pasiekti 
draugijos (staim ne vėliau kaip 48 vai. 

pries susirinkimą.
Vadovaujantis naujaisDraugijos 

įstatais, šis pranešimas n 
metinė apyskaita nariams nėra 

siunčiami individualiai.
Apyskaitas galima gauti visose 
Talkos įstaigose ir susirinkime.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
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