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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
- ■*“ t

savalaikį naujų narių priėmimą įVakarųLietuva tolsta nuo NATO
Daromi pakeitimai Lietuvos krašto 

apsaugos vadovybėje yra aiškus ir są
moningas nusigręžimas nuo Vakarų.. 
Kaip jau anksčiau girdėjome iš Krašto 
apsaugo ministro pareigų atsistatydinus 
Audriui Butkevičiui, jo vieton skiriamas 
buvęs komunistų partijos centro komiteto 
narys Linas Linkevičius. Jį pasiūlė pats 
prezidentas Algirdas Brazauskas. Baigęs 
Kauno politechnikos institutą Lin
kevičius atliko trijų mėnesių privalomą 
karinę tarnybą. Būdamas dar tik 32 
metų amžiaus, ir užkopęs į komunistų 
partijos funkcionierius, turėjo būti jis 
ištikimas ne tik savai idėjai, bet ir part
ijai.

Kalbėdamas apie Lietuvos ateitį Eu
ropos Saugumo sistemoje, Linkevičius 
pasakė, kad Seimas turėtų artimiausiu 
laiku svarstyti nacionalinio saugumo 
koncepciją ir karinę doktriną, išaiškinti, 
ar mūsų valstybė ginsis, nuo ko ir kaip, 
ir iki kokio laipsnio. Kalbėdamas apie 
galimybę Lietuvai tapti NATO nare, jis 
atsakė, kad tai laiko klausimas... žing
snis po žingsnio... pamatysime. Jis mano, 
kad civiliai turi vadovauti ir spręsti 
politinius sprendimus, o kariuomenės 
vadas vadovaus kariuomenei.

Nauju kariuomenės vadu valdančioji 
LDDP pasiūlė Raudonosios armijos pul
kininką Joną Andriškevičių. Šiai 
kandidatūrai smarkiai priešinosi Seimo 
opozicijos frakcijos. Mat, pulkininkas 
buvo įveltas praeityje į Sovietų Sąjungos 
užmačias Etiopijoje ir Rytų Vokietijoje, 
susijusias su KGB operacijomis. Pulki
ninkas tai paneigė. Seimo opozicija pagei
daują, kad kariuomenei vadovautų vaka
rietišką patirtį turįs išeivis. Opozicijos 
lyderis Vyt Landsbergis pareiškė, kad 
svarbiausia, jognaujas paskyrimas nepa
keistų politinės orientacijos ir kad Lietu
va siektų įsijungti į NATO.

Audrius Butkevičius Amerikos Balso 
radijui pasakė, jog šiandieninėmis sąly
gomis Kr. aps. ministru gali būti tik 
valdančios partijos atstovas ir Min. 
Pirmininko bei Prezidento komandos 
narys. Jis taip pat pasakė, jog su juo 
nebuvo tartasi renkant naują ministrą 
ar kariuomenės vadą.

Prieš metus atrodė, kad Rytų Europa 
bus greit pajungta po NATO apsaugos 
sparnu. Tačiau šiandien, pasirodžius 
kaip sunkiai atsikrato šios valstybės 
komunistinių įpročių savo struktūrose 
ir galvojime, NATO visiškai neskuba su 
narystės suteikimu. Lietuva yra viena iš 
jų, ypač paskutiniu metu.

Vakarų Europos Sąjungos generalinis 
sekretorius William van Eckel, kal
bėdamas Prahoje, kritikavo pageida
vimus įjungti Rusiją į šią organizaciją ar 
į NATO. Jis sakė, kad šiuo metu 
neįmanoma ištęsėti pažadų duotų Rytų 
Europos tautoms. Ne laikas šiandien 
kurti Europoje ilgalaikės gynybos 
struktūros. Jis pasisakė už atsargų ir 

Europos Sąjungą ir NATO. Europos 
integravimas turi savo tempą ir jį turi 
kontroliuoti patys europiečiai, o ne 
amerikeičiai ar rusai. Jis pasisakė už 
draugiškus santykius su Ukraina ir 
Rusija, bet visiškai atmetė, kaip 
netinkamą ir nepriimtiną Jelcino 
pasiūlymą, kad vakarų šalys ir Rusija 
kartu užtikrintų Rytų Europos saugumą. 
Toks patvarkymas patvirtintų Rusijos 
išskirtinas teises Rytų Europoje. Tokia 
buvo 1945-6 metais padėtis aliantų su
kurta. Visi gerai žinome, kokios buvo 
pasekmės Rytų Europoje.

Spalio 20 d. baigėsi Travemunde, Voki
etijoje, dviejų dienų Šiaurės Atlanto gy
nybos NATO konferencija. Santar
vininkai priėmė JAV pasiūlymą dėl 
NATO bendradarbiavimo su Rytų Eu
ropos šalimis. Rytų Europos šalys, pa
sirašiusios bendradarbiavimo sutartis 
su NATO, galės dalyvauti NATO 
manevruose, bet joms nebus suteikta 
jokių garantijų jų saugumui. Taip pat 
nesiūloma Rytų Europos šalims pilna 
narystė. Kiekviena valstybė, jei jos visos 
struktūros bus tikrai demokratiškai tvar- 
kęmos, galės vėliau prašyti pilnos 
narystės. Vienu žodžiu, NATO priims 
šalis, kurios yra demokratiškos pilna to 
žodžio prasme, tai yra, turės ne tik kon
stituciją, betirpilną privatinę nuosavybę, 
laisvą rinką su visais komerciniais įstaty
mais, tarptautine bankų sistema ir taip 
toliau. Tai yra, taps visiškai panašios į 
kitas Vakarų Europos valstybes ir įgaus 
jų pasitikėjimą.

Lietuvos užsien. reik. min. pavaduoto
jas Albinas Januška, susitikęs Briuse
lyje su NATO pareigūnais, nusiskundė, 
jog Lietuva lyg tai išskiriama, kalbant 
apie priėmimą į NATO. Jis pareiškė, kad 
Rytų Europos šalys tam nepasiruošusi
os. Rytų karinės struktūros visiškai ne
atitinka vakarietiškų. Jos daugiau sovi
etinio modelio, negu Vakarų. Mums rei
kia nuspręsti, kaip mes persitvarkysime 
ir ko mums reikia, o NATO žada padėti, 
sako Januška.

Po susitikimo su Europos Bendrijos 
pareigūnu Burkhart, Januška pareiškė, 
„kodėl Bendrija veda derybas su Rumu
nija dėl asociatyvinės narystės, o Lietu
vai nesuteikia tokios galimybės derėtis?“ 
Nejaugi jie nesupranta ko reikalauja
ma? Esu tikras, kad mūsų garbės konsu
lai sutvarkytų šį reikalą prieš prieš
piečius.

Lietuvos elektronikos ir
iiItTi

Sovietmečio laikais Lietuvos ele
ktronikos pramonė turėjo elitinį statusą. 
Ji tarnavo sovietų ginkluotosioms 
pajėgoms. Neturėjo ji problemų su žal
iavų gavimu, o produkcija buvo perimta 
ginkluotųjų pajėgų. Tadnenuostabu,kad 
ji labai išsiplėtė ir skatino mokslo įstaigas 
rengti daugiau specialistų. Praeitais 
metais elektronikos pramonė smarkiai

Lietuvos kaimo kapinės -1967 m. A. Sutkaus nuotrauka.
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\ Vėlinių naktį ' Bron us ža ys i 
♦ . >*•*' *
♦ (fragmentas) W 1♦ •
Z Nuo kapų, kurių daugybės nei žymės nebėra likę, ♦
t Kyla miglos - sukas, raitosi pavidalais keistais, J
♦ Ar žaltvykslių liepsnelėmis vaiduoklėmis pašokę *
♦ Didžiuoju kapinių keliu jos juda, plaukia, vinguriuoja. •
J (O medžiai, nuogąsčiu kraupiu sustingę, •
♦ Į žemę šalto prakaito rasom vis protarpiais lašnoja) — ♦
♦ Girgždėdami atsirakina vartai ir prasiveria, $
J Ir žingsnių tūkstančiai skubių pasipila į naktį gilią — Z
♦ > i-♦ J
♦ Šįvakar mirusių naktis. ♦
J Ir metuos vieną kartą «
J Pabunda bočių vėlės ilgesio gimtų namų pažadintos ♦
Z Ir skuba, žengia viešnios ir svečiai, atkilę iš Anapus — ♦

Ir krinta žemėn pavėlavęs rausvas klevo lapas — J
♦ J
; Slenka jos (šimtai jų žengia, tūkstančiai, per plačiąją artojų žemę) I
J Per laukus, apkritusius lyg deimantais vėlyva rudenio rasa... •
♦ Traukia jas gimtinės dūmų kvapas, ♦
♦ Šaukia miglose paskendę gimtieji namai, t
t Ir žvilgsniais pasiilgusiais laukų plotus apžiūri, ♦
♦ Prie pievų, prie palaukių lyg baltas rūkas glaudžias, ♦
; Lyg iš meilės godulio nuo jų negali atsiplėšti, *
t Ir vis rankom kaulinėm dar bando glostyt, liesti — ♦

nusmuko. Nors žaliavų elektronikoje ir 
nedaug suvartojama, tik reikalaujama 
daug techninio ir mokslinio darbo, ši 
pramonės šaka nebeturi paklausos, nes 
ji buvo nukreipta ne į civilinę, o į karinę 
rinką. Praeitais metais gamyba sumažėjo 
net 52 procentais. Negali ji pasiūlyti ko 
nors Vakarų rinkai, nes ten elektronikos 
pramonės gan daug ir konkuruoti su ja 

sunku. Tai būtų geriausia suradus part
nerį iš Vakarų, kuris galėtų sumodern
inti įmones ir duoti užsakymus savai 
rinkai. Lietuvos ekonomisto Eduardo 
Vilko daviniais, ši industrija turi net 62 
mokslines ir projektavimo įmones. 
Tačiau praeitais metais jos veikė tik 25- 
79 proocentų pajėgumu. Jei investicijos 
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vyriausybę, paleisdamas parlamentą. !

* I
Spalio mėn. viduryje Gruzija pergy- | 

veno sunkią krizę. Sukilėliai priartėjo | 
per 10 km nuo svarbaus Kutaisi miesto, |

Vakarų Europos valstybės pareiškė 
susirūpinimą dėl Ukrainos parlamento 
atsimetimo nuo 1991 metų nutarimo 
uždaryti nesaugią Čemobilio atominę 
jėgainę iki šių metų pabaigos. Ukraina 
sako, kad sunki ekonominė padėtis 
neleidžia jai jėgainės uždaryti.

Priešingai, Ukrainos parlamentas nus
prendė pastatyti naujus reaktorius vei
kiančiose Zaporožės, Chmielnickio ir 
Rovno atominėse jėgainėse.

♦

Japonijos smarkiai spaudžiama, Rus
ijos vyriausybė pažadėjo, bent laikinai, 
sustabdyti radioaktyvių atlaikų pylimą 
į Japonų jūrą. Rusai sakosi būsią priver
sti vėl grįžti prie šio atlaikų atsikratymo 
būdoužkokiųpusantrųmetų,jei užsienio 
valstybės per šį laikotarpį nepadės jai 
pasistatyti specialių įrengimų žemyne 
radioaktyviems atlaikams neutralizuo
ti.

♦

Grąsinančiai žemai skraidydami virš 
serbų artilerijos pozicijų JungtiniųTautų 
karo lėktuvai privertė serbus nutraukti 
apsupto Sarajevo apšaudymą. Bosnijos 
vakarinėje dalyje tarptautinis Raudo
nasis Kryžius sėkmingai suorganizavo 
didesnio skaičiaus internuotų civilių bei 
karo belaisvių pasikeitimą tarp kroatų 
ir Bosnijos vyriausybės pajėgų.

*
Serbijos parlamentas bandė priversti 

kairiųjų dominuojamą vyriausybę at
sistatydinti dėl ekonominės suirutės 
krašte, pareikšdamas jai nepasitikėjimą. 
Prezidentas SlobodanMilosevičišgelbėjo
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ateitų iš Vakarų, elektronikos pramonė 
galėtų specializuotis kuria nors krypti
mi, kur reikalinga daug mokslinio dar
bo, nes darbo jėga yra pigi Lietuvoje.

Elektrotechnikos pramonė yra ge
resnėje padėtyje. Lietuva gamina daug 
elektros skaitiklių, kuriuos dideliais kie
kiais eksportuoja, ypač į „trečiojo pa
saulio“ šalis. Uždirbus užsienio valiutos, 
galima nusipirkti ir žaliavų. Ateityje 
Lietuvos elektrotechnikos pramonė galės 
ir savo jėgomis pagerinti gaminių kokybę 
ir pradėti skverbtis į ekonomiškai iš
sivysčiusias šalis. Reikia rasti naujų 
produktų, kurių reikalauja Vakarų 
rinkos, ar gaminti esančius produktus 
žeminant kainą. Pareikalavimas Rytų 
rinkose taip pat pamažu auga, tad svar
bu vyriausybei sudaryti prekybos sutar
tis su respublikomis. Prekyboje su Vaka
rais geriausia rasti tinkamą partnerį, 
kuris galėtų pakelti Lietuvos technolog
iją ir surasti rinką Vakaruose.

alJuiTiTųT

iš Vakarų, bet ne iš Rytų
Iš Vilniaus pranešta, kad Lietuvos 

vyriausybė nutarė nereikalauti įva
žiavimo vizų iš Nepriklausomų Valsty
bių Sandraugos piliečių. Anksčiau buvo 
planuota nuo lapkričio pirmos dienos 
įvesti tokią nuostatą. Lietuvos užsien. 
reik, ministerija paskelbė, kad Lietuvos 
ambasados ir konsulatai Maskvoje, Ki
jeve, St Peterburge ir Kalininigradenėra
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vyksta nesutarimai vyriausybėje. Prezi
dentas E. Ševarnadzė, nebepasiti- 
kėdamas kariuomenės pajėgumu išsi
laikyti, paskelbė tautinės gvardijos 
steigimą. Šį prezidento įsakymą atšaukė 
gynybos ministras gen. Georgi Karkara- 
švili, reikalaudamas vienose rankose su
koncentruoti visas ginkluotas pajėgas.

*
E. Ševamadzės prašomas, Rusijos 

prezidentas B. Jelcinas atsiuntė į Gruz
iją rusų tankų dalinius, kurie perėmė 
gyvybiškai svarbaus egeležinkelio saugo
jimą, vėl įgalindami Rusijos susisiekimą 
su Armėnija ir Azerbaidžanu. Gruzijos

atstūmė suskilėlius nuo Kutaisi bei 
atsiėmė svarbų Poti uostą.

*
Smarkūs neramumai kilo Indijos 

valdomoje Kašmiro dalyje, kur nuo spal
io 15 d. Srinagaro mieste Hazratbal 
mečetėje užsibarikadavę ginkluoti mu
sulmonai yra Indijos kariuomenės ir 
pagalbinių karinių dalinių apsupti. In
dai nenori puolimu užimti musulmonų 
šventovės, kurioje esą saugojamas 
pranašo Mahometo barzdos plaukas.

Musulmonų organizuotos protesto ei
senos bandė prasiveržti pro Srinagarą 
apsupusius indų karius. Indai keletą 
kartų šaudė į minias, žuvo daugiau kaip 
50 musulmonų.

Centrinėje Afrikoje kariuomenė nu
vertė demokratiškai išrinktą Burundi 
Respublikos prezidentą Melchiorą Nd- 
adaye ir jį nužudė. *

ITĖS APŽVALGA 
pasirengę susidoroti su galimu lanky
tojų sriautu ir laiku jiems išduoti 
įvažiavimo vizas.Vokietijos prezidentas Vilniuje

Spalio 21-22 dieną su oficialiu vizitu 
Lietuvoje lankėsi Vokietijos prezidentas 
Richard von Weizecker. Nuvykęs į An
takalnio kapines, jis pagerbė žuvusius 
už Lietuvos laisvę. Vėliau nuvykęs į par
lamento rūmus, susitiko su Lietuvos 
prezidentu Algirdu Brazausku, Vy
riausybės ir Seimo nariais. Drauge su 
žmona aplankė Aušros vartus, kur jį 
pasveikino Vilniaus meras Vyt. Jasu
laitis. Perėjęs Vilniaus senamiesčio 
Didžiąją gatvę, Vokietijos prezidentas 
atėjo į Vilniaus universitetą, kur įvyko 
du susitikimai, su kultūros veikėjais ir 
su universiteto Senato nariais. Susitiki
mas buvęs oficialaus pobūdžio.

Spaudos konferencijoje, kur dalyvavo 
abiejų šalių prezidentai, von Weizecker 
pasakė, kad Vokietija stiprins pilną ir 
faktįšką Lietuvos nepriklausomybę. Pa
drąsino jis tris Baltijos valstybes jungtis 
tarpusavyje ir pažadėjo padėti joms tap
ti tarptautinių institucijų narėmis. 
Užklaustas ar Vokietija žada kompen
suoti Lietuvai už U pasaulinio karo metu 
padarytą žalą, von Weizeckeris pasakė, 
kad Vokietija suvokia tą didelę padarytą 
žalą Lietuvai karo metais. Vokietija tie
kia Lietuvai humanitarinę pagalbą. Į 
nusiskundimą, kad Lietuvos piliečiams 
sunku gauti vizą įvažiuoti į Vokietiją, 
prezidentas pažadėjo dėti pastangas, kad 
tai būtų išspręsta. Abu prezidentai su-

Nafta ir jos pavojai
Lietuvoje nesutariama, kiek į kraštą įsileistiRusijos didžiųjų monopolijų. Dabartinė 

LDDP valdžia laikosi „lanksčias“ politikos Rytų kaimyno atžvilgiu, bet centristai ir 
dešinieji tokioje laikysenoje įmato didžiuli pavojų. Jei prieš pora metų atrodė, kad
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Sovietų Sąjunga subyrėjo nebesulipdomai, dabar visos buvusios Sovietų Sąjungos 
respublikos, išskyrus Pabaltijį ir Ukrainą, sugrįžo į Nepriklausomų Valstybių 
Sandraugą. O tai įvyko arba per Maskvos kariną „pagalbą“ arba per ekonomines 
machinacijas. Kai kuriuos pabaltiečius baugina viešai paskelbta oficialioji Rusijos 
užsienio politikos koncepcija, kurios vienas paragrafas skamba šitaip:

„Išsaugoti ir plėtoti buvusios SSSR teritorijoje ekonominę erdvę, įskaitant naujos 
ekonominių santykių bazės kūrimą sutartimis su NVS ir artimojo užsienio šalimis, 
artėti suderintos ekonominės politikos link, sudaryti stimulus buvusių sąjunginių 
respublikųverslostruktūromssąveikauti,turinttiksląreintegruotišiųšaliųekonomiką  
nauju rinkos pagrindu.“

Šiek tiek sutrumpinę, perspausdiname apžvalgininko, politinio centristo Rimvydo 
Valatkos komentarą iš „Lietuvos ryto“Nr. 193, šių metų spalio 5 d.

Red.
Lietuva ketina penkeriems metams 

j išnuomotiRusijoskoncemuiJjUCoil“dalį 
I Mažeikių naftos įmonės. Negana to, pats 
I šalies Ministras Pirmininkas A. Šle- 
I ževičius pasiūlė statyti šalyje „Lucoil“ 
I degalines.
| Demokratinė darbo partija, beveik
I prieš metus laimėjusi rinkimus, kurį
I laiką visaip manevravo, siekdama 
I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I

sudaryti įspūdį, kad ji neva visai nesie
kia integruotis su Rusija. Kaip pavyzdį 
galima pateikti šalies Prezidento A. Bra
zausko seime prieš kurį laiką pasakytą 
kalbą, skirtą užsienio politikai, kurioje 
buvo akcentuojamas Lietuvos siekis at
eityje tapti Europos Bendrijos nare.

I Tačiau po to, kai buvo pritarta premje- 
| ro A. Šleževičiaus siūlymui be jokio
I konkurso penkeriems metams išnuomo-
I ti Rusijos koncernui „Lucoil“ Mažeikių
• naftos įmonės pajėgumus, taip pat steigti
• šalyje „Lucoil“ degalines, gali taip atsi

tikti, kad garsiausioji A. Brazausko ka-
j Iba taps istoriniu dokumentu, klaidi- 
I nančiu būsimus istorikus.

Paviršutiniškai vertinant susidaro
įspūdis, kad ekskomunistai tarsi užburti 
ar kokie lunatikai - į Rytus juos traukia 
net tada, kai visiems sako ir patiems taip 
atrodo, kad eina į Vakarus. Ne paskutinį 
vaidmenį, savaime suprantama, vaidi
na mentaliteto problema. Didžioji dau
guma Demokratinės darbo partijos 
veikėjų Vakarų nepažįsta, o pažinti truk
do kalbos ir etiketo barjeras, be to, jie 
visą gyvenimą visokias problemas, prik
lausomai nuo pasiekto nomeklatūrinio 
lygio spręsdavo arba Maskvoje, arba savo 
kaime pagal maskvietišką pavyzdį.

Tačiau giliau įsižiūrėjus, pamatysime, 
jog veržimąsi į Rusijos glėbį nulemia ne 
tik ir ne tiek dabartinių lyderių menta
lumas. Lietuvos integracija su Rusija, 
jau kuris laikas vykdoma per valstyb
ines, komercines ir mafiozines struktūras 
su Vyriausybės palaiminimu, kuo to
liau, tuo labiau tampa atskirų biznio 
grupių, ypač tų, kurios suaugusios su 
valstybės kapitalu ir vyrais, pasipelny
mo šaltiniu.

Netolimoje ateityje geriausiai tai ilius
truos nešvarios, netvarkingos ir prilaist
ytos benzino „Šleževičiaus-Lucoil“ var
do degalinės, kurios amžiams konservu
os ir simbolizuos Lietuvos kaip Rusijos

tiko dėl Kaliningrado (Karaliaučiaus) 
srities: per didelė kariuomenės koncen
tracija, o galėtų ji būti prekybos zona. 
Tačiau tam turi parodyti iniciatyvos ru
sai, pasakė von Weizeckeris.

Prieš išvykdamas iš Vilniaus į Rygą, 
Vokietijos prezidentas dar kartą pa
reiškė, jog Vokietija padės Lietuvai 
priartėti prie Europos.

Anskis REISGYS 

satelito ekonominį atsilikimą. Tačiau tuo 
pačiu jos turi atnešti pasakiškus turtus 
tiems žmonėms, kurie padėjo daug 
pastangų, kad į Mažeikių įmonę nebūtų 
įleistas Vakarų kapitalas (rimtų ketin
imų ne tik šioje įmonėje, bet ir statant 
naftos terminalą turėjo Venesuelos Rel
com“ kompanija, tačiau jos sąlyga buvo 
neįsileisti „Lucoil“).

Jeigu yra tiesa tai, jog ir terminalo 
statybą ketinama pavesti „Lucoil“, tai 
šimtu procentų būtų teisūs šio terminalo 
statybos priešininkai. Rusiškas termi
nalas Lietuvai ne tik neatvertų vartų į 
Vakarus apsirūpinant nafta, bet dar sub
tiliau juos užrakintų.

Savaime suprantama, kad atsisakyti 
„Lucoil“ ir jo tiekiamos naftos , nors 
šiemet šis koncernas ne kartą neištesėjo 
savo pažadų, būtų neprotinga, tačiau 
kodėl bet kuria kaina siekiama išnuo
moti naftos įmonės pajėgumus, o ne 
sudaryti sutartį su šiuo koncernu dėl 
naftos perdirbimo? Ar sunku suprasti, 
kad „Lucoil“ apetitas ateis bevalgant - 
jis užsinorės akcijų, net jų paketo. Tą, 
beje, jau yra pareiškęs „Gazprom“ gener
alinis direktorius P. Radionovas. Kas 
įgaliojo Demokratinę darbo partiją pri
mesti Lietuvai tokius įsipareigojimus, 
kurių gali nebenusimesti ne tik kitos 
partijos, atėjusiosį valdžią,betir būsimos 
kartos?

Šiandien, kai ryškėja šalies Vy
riausybės prorusiška ūkio strategija, gali
ma paklausti, kam už tai ateityje reiks 
dėkoti?

Be dabartinio šalies premjero Ą. 
Šleževičiaus, būtina paminėti ir Pra
monininkų konfederaciją, taip pat 
Mažeikių naftos perdirbimo įmonės gen
eralinį direktorių B. Vainorą, kuriam 
premjeras suteikė energetikos ministro 
pavaduotojo titulą, komercinio banko 
„Hermis“ tarybos narį R. Kozyrovičių, 
kuriam šalies Prezidentas suteikė Li
etuvos ambasadoriaus Rusijoje titulą, 
taip pat tuos piliečius ir komercines bei 
šešėlines struktūras, kurios pastarai
siais metais praturtėjo iš prekybos nafta 
ir nesuinteresuotos Lietuvoje turėti 
konkurentų iš Vakarų, kurie verstų kel
ti serviso lygį, taip pat sumažintų pelno 
procentus.

Gal būt ir ne visi išvardintieji turi 
merkantiliškų sumetimų, skubindami 
ekonominę Lietuvos integraciją su Rus
ija, tačiau net ir tuo atveju, jeigu kon
traktas su „Lucoil“ padėtų šilčiau 
peržiemoti arba pratęsti gyvavimą keli
oms Lietuvos gamykloms, būtina užduoti 
klausimą, ar verta tai keisti į Lietuvos “. 
ekonominę priklausomybę nuo Rusijos?
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NUOMONĖS IR PASISAKYMAI
•- __________________________ ______——   ____________________ -

Lietuvos respublikos Pilietybės įstatymo 
labirintai

Daugjau buvo rašyta apie LR pilietybę 
reglamentuojančius įstatymus ir jų 
pasekmes išeivijos lietuvių statusui. Vis 
dėlto ALB Krašto valdybos paskelbtas 
(MP, Nr. 36) pasų skyriaus viršininkės 
D. Mataręvičienės laiškas mane ap- 
stulbiųo.Jame rašoma: „...remiantis 1991 
m. gruodžio 10 d. LR Aukščiausios 
Tarybos nutarimu, Vidaus reikalų 
ministerijos pasų tarnybos, išduodamos 
LR piliečio pasą, privalo patikrinti, ar 
pagrįstai ir teisėtai buvo išduoti LR 
piliečio pažymėjimai.“ Skaitau ir savo 
akimis netikiu! Šokau ieškoti to 
nutarimo. Iš tikrųjų, toks nutarimas yra 
- tai aštuntas punktas AT nutarimo JDėl 
Lietuvos Respublikos Pilietybės įstatymo 
įgyvendinimo tvarkos“ (Nr. 1-2080), 
įsigaliojusio 1991 m. gruodžio 11d. Toliau 
savo laiške p. Matarevičienė išvardina 
dokumentus, kuriuos Australijos lie
tuviai, turintys LR piliečio pažymėjimą, 
privalo pateikti, norėdami gauti LR 
piliečio pasą. Tarp kitų dokumentų, 
kuriiios jie jau buvo kartą pateikę LR 
Garbės konsului Australijoje, iš jų vėl 
reikalaujama paduoti prašymą atstatyti 
LR pilietybę.

Kyla klausimas: ar Australijos 
lietuviai, iš LR konsulato Canberroje 
gavę LR pažymėjimus, yra Lietuvos 
Respublikos piliečiai, ar ne? Jeigu jie jau 
yra piliečiai, tai iš jų negalima antrą 
kartą reikalauti prašymo LR pilietybei 
atstatyti, o LR pasai jiems turi būti išduoti 
remiantis vien piliečio pažymėjimu, kuris 
buvęs tik laikinas paso pakaitalas, Todėl 
manau, kad Pasų skyriaus viršininkės 
laiškas ALB Krašto valdybai aiškiai ir 
nedviprasmiškai pasako, kad LR 
konsulate Canberroje gavę piliečio 
pažymėjimą tautiečiai piliečiais 
Lietuvoje nelaikomi. Šią mano išvadą, 
beje, patvirtina ir naujausias š. m. 
rugpjūčio 23 d. LR vyriausybės nu
tarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 
pilietybės dokumentų rengimo ir 
nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo (Nr. 
642). Šio nutarimo 17 punkto paskutinis 
sakinys skamba taip: „Lietuvos Res
publikos pilietybė laikoma atstatyta, kai 
asmeniui išduodamas Lietuvos piliečio 
pasas.“ Atkreipkite dėmesį,kadjoks kitas 
dokumentas čia nepaminėtas, todėl 
piliečio pažymėjimo išdavimas pagal šį 
nutarimą negali būti laikomas pilietybės 
atstatymu. Čia verta pastebėti, kad 
piliečio pažymėjimus gavę išeivijos 
lietuviai piliečiais nelaikomi ne nuo š. m. 
liepos 1 d., kada tie pažymėjimai nustojo 
galioję. Nelaikyti jų Lietuvos piliečiais 
buvo numatyta dar 1991 m. gruodžio 10 
d., priėmus AT nutarimą Nr. 1-2080, t. 
y. gerokai prieš pradedanttųpažymėjimų 
išdavinėjimą Australijoje.

Aš manau, kad šį faktą LR piliečio 
pažymėjimus gavusiems Australijos 

lietuviamspravartu žinoti. Mat tuo metu, 
kai jie rašė prašymus Lietuvos pilietybei 
atstatyti, niekas dar nežinojo, kad pagal 
Australijos įstatymus LR pilietybės 
atgavimą lydi Australijos pilietybės 
netekimas. Tąmessužinojometikyėliau, 
kai Krašto valdyba gavo atsakymą į 
užklausimą Australijos Imigracijos 
departamente,kurį buv. KVpirmininkas 
V. Martišius su savo komentarais 

paskelbė „Mūsų pastogėje“. Esu girdėjęs 
vieno teisininko nuomonę, kad šį 
Imigracijos departamento pareigūnų 
sprendimą nulėmė žodis atstato LR 
Pilietybės įstatymo tekste. Atstatyti 
galima tik tai, kas yra prarasta. Todėl 
LR pilietybės atstatymas traktuojamas 
kaip naujos pilietybės įsigijimas, o pagal 
Australijos įstatymus toks žingsnis veda 
prie Australijos pilietybės praradimo.

Išeivijos spaudoje rašantys apie LR 
Pilietybės įstatymą dažniausiai skun
džiasi dėl to, kad jis nesuteikia teisės į 
LR pilietybę išeivių vaikams, gimusioms 
užsienyjeir gimimuįsigijusiems tos šalies 
pilietybę. Tuo tarpu didžiausia šio 
įstatymo yda yra ta, kad pagal jį iš 
Lietuvos pasitraukę LR piliečiai laikomi 
praradusiais savo pilietybę, ir dabarjiems 
tik siūloma šią pilietybę atstatyti. Apie 
tai labai taikliai parašė Bronys Raila 
straipsnyje „Trumpa autobiografija: 
pagaliau tampu išeivis“, atspausdintame 
š. m. kovo mėn. „Akiračiuose“ ir 
perspausdintame Lietuvos savaitraštyje 
„Literatūra ir menas“ š. m. birželio 26 d. 
(Nr. 26). Į pastarąją publikaciją atsiliepė 
Vytautas Landsbergis (LM, Nr. 31 ir 32), 
pareiškęs nustebimą dėl B. Railos 

priekaišto, jog Jandsberginė teisėtvarka“ 
atėmusi išeivijos lietuviams jų pilietybę. 
Pasak Landsbergio, „tokio nė žodžio nėra
1989 m. Lietuvos pilietybės įstatyme su 
visom vėlesnėm pataisom, bet yra vienos 
pilietybės nuostata“. Tą patį dalyką 
galima pasakyti įvairiais žodžiais - visai 
nebūtinaįstatyme panaudoti žodį atimti. 
Užtenka pareikalauti iš išeivijos lietuvių, 
kad jie prašytų pilietybę atstatyti, ir 
rezultatas bus tas pats. Niekaip 
nesuprantu, kodėl V. Landsbergis šį 
klausimą suplaka su vienos pilietybės 
nuostata. Juk ir taip dabartinis Pilietybės 
įstatymas daro išimtį išeiviams, atsta- 
tantiems Lietuvos pilietybę, leisdamas 
jiems turėti dvigubą pilietybę. Dabar 
Tėvynės Santara Seime siūlo pakeisti 
Pilietybės įstatymo 18 straipsnį taip, 
kad LR pilietybę galėtų gauti ir pilietybę 
atstačiusiųjų vaikai, gimė, užsienyje ir 
nuo gimimo turintys kitos šalies pilietybę. 
O ką daryti tiems, kurių tėvai nesulaukė 
nepriklausomybės atkūrimo ir dar prieš 
mirtį nespėjo „atstatyti“ Lietuvos 
pilietybės? Įdomu, kodėl LR Pilietybės 
įstatyme negalėjo būti pasakyta, kad 
visi asmenys 1919-1940 m. turėję 
Lietuvos pilietybę ir pasitraukę iš 
Lietuvos tarp 1940 m. birželio 15 d. ir
1990 m. kovo 11 d. bei jų vaikai yra 
laikomi Lietuvos Respublikos piliečiais?

Matyt, kritikuodamas tokius pa
siūlymus, V. Landsbergis savo laiške p. 
B. Railai „ir kitiems, ypač Vakarų, 
lietuviams“ primena išeivių pasi
piktinimą, kai savo metu Maskva buvo 
paskelbusi, kad visi Lietuvos teritorijoj 
gimę asmenys ir jų palikuonys laikomi 
SSSR piliečiais. Labai keistas toks 
sugretinimas. SSSR - neteisinės vals- 
tybės-okupantės pilietybės prikergimas 
išeiviams, niekados tos pilietybės 
neturėjusiems, lyginamas su nepri
klausomos Lietuvos pilietybės pri
pažinimu asmenims, kurie tą pilietybę 
turėjo, ir jų vaikams. Nejaugi V. 
Landsbergis rimtai mano, kad išeivijos 
lietuviai ir šiuo atveju būtų „pasipiktinę

tokiu įžūlumu ir asmens valios ig
noravimu“ ir „ būkštaus net važiuoti pas 
gimines į Lietuvą“? Man atrodo, kad dėl 
to jis turėtų būti visiškai ramus - išeiviai 
tik džiaugsis, kad pagaliau jiems 
pripažįstama tai, ką jie visada puoselėjo 
savo širdyje tikėdami, jog ateis diena, 
kada jie vėl laikys savo rankose 
nepriklausomos Lietuvos pasą.

Nemanau, kad dėl tokio įstatymo 
Vakarai galėtų apkaltinti Lietuvą 
„dvejopais standartais“ dvigubos pi
lietybės atžvilgiu, kaip kad baiminasi V. 
Landsbergis. Atseit, vienaip dėl dvigubos 
pilietybės traktuojami 50 metų Va
karuose pragyvenę išeiviai, o kitaip 
Lietuvoje gyvenę ar net ten gimusieji 
rusai ar kiti nelietuviai. Lietuvos 
piliečiams, įsigijusiems kitos valstybės 
pilietybę laikotarpiu, kada Lietuvos 
valstybingumas buvo sustabdytas, 
neturėtų galioti dvigubą pilietybę 
draudžiančios taisyklės, paskelbtos tik 
po nepriklausomybės atgavimo. Todėl, 
mano nuomone, yra labai lengva 
pateisinti dvigubos pilietybės toleravimą 
vien tik šios kategorijos asmenims.

Š. m. rugsėjo 14 d. „Lietuvos aide“ 
Narcizas Rasimavičius irgi pasisako prieš 
dvigubą pilietybę, užsimena apie pavojus, 
kurie tyko Lietuvos netgi svarstant tokią 
galimybę. Jis išeiviams primena LR 
Pilietybės įstatymo 17 straipsnį, 
garantuojantį lietuviųkilmės asmenims, 
gyvenantiems užsienyje, išsaugojimą 
teisėsį Lietuvos pilietybę. Pagal įstatymą 
gali būti išduodami šią teisę pa
tvirtinantys dokumentai, kurie nėra 
tapatūs Lietuvos pilietybei, bet suteikia 
juos turintiems asmenims tam tikras 
privilegijas, lyginat su kitais nepiliečiais, 
kaip pavyzdžiui: įvažiavimą į Lietuvą be 
vizų, apsigyvenimą Lietuvoje netaikant 
įmigracijos įstatymo reikalavimų ir pan. 
Man prieš keletą mėnesių teko skaityti, 
kad tokie teisės į Lietuvos pilietybę 
išsaugojimo dokumentai jau buvo pradėti 
išdavinėti Kaime. Kaip patyriau iš LR 
garbės konsulo, nei pažymėjimų, nei 
jiems gauti reikalingų blankų pavyzdžiai 
Australijos nėra pasiekę. Todėl konsulas 
Australijos lietuviams iki šiol jų išduoti - daug sunkiau, negu sovietiniais laikais 
negalėjo. Būta vilties, kad teisės į LR 
pilietybę išsaugojimo dokumentus galės 
gauti platesnis lietuvių kilmės asmenų 
ratas, negu galinčių pilietybę atstatyti. 
Tas ypač pasakytina apie jaunesnės ar 
viduriniosios kartos išeivius, kurie dėl 
kokių nors-priežasčių šiuo metu dar 
nenorėtų imti Lietuvos pilietybės, bet 
ilgainiui puoselėja viltį persikelti į 
Lietuvą. Deja, naujasis Lietuvos vy
riausybės nutarimas Nr. 642 daugumą 
Australijos lietuvių apvils ir Šiuo 

klausimu. Iš jo aiškėja, kad teisę į LR 
pilietybę išlaiko tik viena papildoma 
lietuvių kilmės asmenų kategorija. Tai 
prieš 1919 m. (ne, tai ne korektūros 
klaida - būtent 1919 m., o ne 1991 m.) 
Lietuvą palikę išeiviai ir jų palikuonys, 
kurie neturėjo Lietuvos pilietybės 1919- 
1940 metais. Pagal šį nutarimą teisę į 
LR pilietybę išlaiko tik tie antrosios 
bangos lietuvių emigrantų vaikai, kurie 
gimė Lietuvoje arba pabėgėlių sto
vyklose. Negana to, šią teisę įgyvendinti, 
t.y. gauti pažymėjimus, kad jiems ta 
teisė išlaikoma, jie gali tik atsisakę 
turimos kitos valstybės pilietybės, 
persikėlę nuolat gyventi į Lietuvos 
Respubliką ir j ai prisiekę. Taigi, pasirodo, 
kad sąlygos teisės į LR pilietybę išlaikymo 
pažymėjimui gauti yra daug griežtesnės, 
negu LR pilietybės atstatymui!

Tokių įstatymų logiką tikrai sunku
------------įpįį n.ir= „Mūsų Pastogė“ Nr. 44 1993.11.1 psi.3

IŠ KELIONIŲ TĖVYNĖJE

Palangos Juzė’(prie Valančiaus namų) 
Nuotrauka A. Kataržio.

suvokti. Latvija urmu suteikė pilietybę 
visiems tautiečiams, gyvenantiems 
užsienyje, neišskiriant jau Vakaruose 
gimusių vaikų. Estijoje išeiviai užima 
aukščiausius postus vyriausybėje, išeivis 
tapo Estijos ginkluotųjų pajėgų vadu. 
Latvijoje apie 20 išeivių išrinkta į Seimą, 
nemažai jų tapo ministrais Latvijos 
vyriausybėje ir Seimo komitetų pir
mininkais. Tuo tarpu Lietuvoje, atrodo, 
daroma viskas, kad išeiviai nebūtų 
įsileisti. Neseniai girdėjome, kadLietuvą 
paliko paskutinis, apart K Bobelio, 
aukštą postą užėmęs išeivijos lietuvis - 
Lietuvos investicinio banko vadovas V. 
Dudėnas, kai vyriausybė jo vadovaujamą 
banką likvidavo. Panašu, kad Lietuvoje 
ypač nepageidaujami viduriniosios ir 
jaunosios kartos išeiviai, gimę ir užaugę

tobulai mokantys vieną iš didžiųjų 
Vakarų kalbų, dažniausiai anglų. Pagal 
LR Pilietybės įstatymą tokiems lietuvių 
kilmės asmenims gauti Lietuvos pilietybę

iš Rusijos Lietuvon atsiųstiems KGB 
karininkams.

Kągi, tokia matyt yra Lietuvos žmonių 
valia. Lietuvos Seime valdančioji partija 
ir opozicija yra stebėtinai vieningos 
Pilietybės įstatymo klausimu. Tiktai 
vienas Kazys Bobelis paskutinėje Seimo 
sesijoje prieš atostogas pasiūlė išeiviams 
palankų šio įstatymo variantą, kur 
nekalbama apie prašymus dėl pilietybės 
atstatymo, o siūloma pasitenkinti išeivių 
pareiškimu, kad jie jau yra LR piliečiai ir 
gali tą įrodyti. Neteko spaudoje matyti 
protesto dėl svetur gyvenančius tau
tiečius diskriminuojančio Pilietybės 
įstatymo nė iš vieno Lietuvos rašytojo, 
kultūrininko ar kito intelektualo, kurie 
šiaip jau labai veržiasi draugauti su 
išeivija. Ne mano kiaulės, ne mano pupos.

Mūsų išeivijai, matyt, už savo teises 
Lietuvoje teks kovoti pačiai, ir vargu ar 
galima šioje kovoje iš kur nors tikėtis 
pagalbos. Čia, Australijoje, neturim savo 
tarpe garsių asmenybių, galinčių paveikti 
Lietuvos valdžią savo autoritetu, ar 
didelių turtuolių, kurie savo milijonais 
dolerių tai valdžiai darytų didelį įspūdį. 
Nesame pakankamai skaitlingi, kad su 
mumis būtų skaitomasi. Man regis, kad 
kovoje už savo teises mes galime 
pasiremti tik dviem dalykais - tai mūsų 
argumentų įtaiga ir didele kantrybe.

Saulius VARNAS
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OMI Xl S DAICių BAKI OSi:
Lietuvių S-gos klubo

Geelong'o Lietuvių S-gos klubo narių 
metinis susirinkimas įvyko spalio 17 d. 
Geelong'o lietuvių namuose.

Susirinkimą atidarė pirm. J. Gail
ius. Susikaupimo minute prisiminti visi 
mirusieji nariai. Metų laikotarpiu Sąjun
ga neteko keturių narių, mirė a. ta. Alg. 
Karpavičius ir G. Bučkis, į Perth'ą nuolat
iniam gyvenimui persikėlė VI. ir H. Ad
omaičiai.

Susirinkimo pirmininkė padėkojo už 
pasitikėjimą ir pranešė, kad susirinki
mas prasidėjo puse valandos vėliau ir 
yra teisėtas.

Susirinkimą pravedė pagal paskel
btą darbotvarkę. Praeitų metų protokolą 
perskaitė ir metinės veiklos pranešimą 
padarė J. Gailius, metinę apyskaitą per
skaitė kasininkas V. Čerakavičius, o 
Revizijos Komisijos aktą perskaitė V. 
Bindokas.

Diskusijos dėl pranešimų praėjo la
bai sklandžiai, nes apyskaita buvo pa
tiekta kiekvienam nariui iš anksto. Apy
skaita priimta vienbalsiai.

Naujos valdybos ir Rev. Komisijos 
rinkimai praėjo greitai - buv. valdybai 
sutikus pasilikti sekančiai kadencijai, 
tik į valdybą pririnktas Vyt. Mačiulis; 
kandidate liko A Žvirblienė.

Susirinkimo pirmininkė Irta Valod- 
kienė padėkojo nariams už gražų susik
lausymą, o naujai valdybai palinkėjo 
darbingų metų. Susirinkimas baigtas 
Lietuvos himnu. Poį susirinkimo vyko 
narių vakarienė, po kurios valdyba pa
siskirstė pareigomis taip: pirmininkas - 
J. Gailius, vicepirm. - J. Medelis, Vice- 
pinn. moterų reikalams I. Gailiuvienė ir 
M. Manikauskienė, sekretorė - Birutė 
Liebich, kasininkas - V. Mačiulis.

Sekančių metų Revizijos komisiją 
sudaro: V. Bindokas. G. Valaitienė ir S. 
Bungardienė.

Geekmgto liet Sgos Įdubo valdyba

Mūsų spaudoje pasižvalgius
„Religingai“ paskaitę mūsų spaudą, 

pamatysite, kiek ten rasite įdomių žinių.
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PRANEŠIMAS PATIKSLINIMAS

Sporto šventės reikalu
Melburno sporto klubas „Varpas“ 

kviečia visus jaunus sportininkus - 
kės, kurie norėtų dalyvauti 43 Aus
traluos lietuvių sporto šventėje, 
įvyksiančioje šiemet Melburne. 
Susirinkite pasitarimui Albert 
Parke, Krepšinio stadione, 5 
aikštėje, sekmadienį, lapkričio 14 
d. 2-3.00 vai. popiet.

A MAClULATOENĖ, 
sekretore 

teL (03) 560 7758

AUKOS 
„Mūsų Pastogei“
1. K. Vaičiūnas W.A. $ 5.00
2. J. Bastys NSW $10.00
3. Dr. Z. Budrikis W.A $10.00
4. A Kasis NSW $15.00
5. J. Venclovienė NSW $ 5.00

< ’D ’1 jame už aukas. Rtf.
„Mūsų Pastogė“ Nr. 44 1993.11.1 psl.4

* Štai skaitome „Tėviškės aidus“ ir 
randame perspausdintų straipsnių iš 
„Lietuvios aido“. Rašo Antanas Kramil- 
ius, skundžiasi dėl muito mūsų 
kalėdinėms dovanoms. „Tėviškės aidai“, 
pasigedę Kramiliaus korespondencijų, 
jas suranda Lietuvos laikraščiuose...

* Rugsėjo 24 d. numeryje „Lietuvos 
aide“ skaitome kitą įdomią žinią „Redak- 
cijos svečiai“. Didele juoda antrašte 
užvardintas pasikalbėjimas su Leo Gar- 
by (Garbačiausku), JVlilijonieriumi gali 
tapti kiekvienas“.

Leo Garbis (ar tai sydnėjiškis?) yra 
Australijos parlamento narys - taip rašo 
„Lietuvos aidas“ - važinėja po pasaulį, 
daugiausia tai į Filipinus. Mat čia gali 
nuplaukti ir savo laivu, apie kurį kalba 
„Lietuvos aide“.

Leo Garby jau antrą kartą Lietuvoje 
šiais metais. Kaip Australijos parlamen
to narys dalyvavo Šiaulių inžinierių na
muose surengtoje tarptautinėje konfer
encijoje laisvųjų ekonominių zonų 
kūrimo klausimais ir pasakė karštą ka
lbą, atstovaudamas Australijos parla
mentą. Kaip įdomu, kad savo tarpe tur
ime milijonierių ir parlamento narių, 
apie kuriuos sužinome tik iš Lietuvos 
spaudos...

* Rimti Sydnėjaus lietuvių klubo
rūpesčiai. Kiek girdėti, dar vis nėra naujų 
kandidatų į sekančią klubo valdybą. Čia 
yra mūsų visų gyvybinis reikalas. Negi 
jau neatsiras mūsų bendruomenėje tur
inčių laiko pajėgių žmonių ateiti į klubo 
valdybą. Tai ne visų šventų, o mūsų 
pačių reikalas, jeigu norime išlaikyti 
moderniausią lietuvių klubą išeivijos li
etuvių bendruomenėje. ,

Gerbiamieji, peržiūrėkite savo sąžinę 
ir kuo greičiau pasiūlykite savo 
kandidatūrą į sekančią klubo valdybą 
(Board of Directors). Nejaugi laukiate, 
kad žmonės, jau dabar užimantys kelias 
kėdes bendruomenės organizacijose, dar 
pajėgtų kandidatuoti ir į klubo valdybą.

Paruošė A KRAMUJUS

Korespondencijoje „Lietuvių klubo 
metinis susirinkimas“ (M.P.Nr. 42) 
įsivėlė nemaloni klaida.

Sakinyje, kur sakoma, kad David 
Fraser įnešė rezoliuciją, kad klubas turi 
teisę išleisti nemažiau $ 15.000 dol. ei
namiesiems reikalams išvardintiems 
rezoliucijoje. Teisingai turi būti iki $ 
15.000. Tas pats ir su paminėta 3.000 
dol. suma - direktorių ir vedėjo ap
mokymui klubui leidžiama išleisti iki 
3.000 dolerių.

Suinteresuotus atsiprašau.
KOR.

***

V. rašytame straipsnyje „Apsvarstyti 
ALB reikalai“ („MP“Nr. 43, 7 psl.) yra 
įsivėlusi klaida. Vaišes senatoriui 
paruošė ne p. Juškienė, bet p. Danguolė 
Jokubaitienė.

Autorius atsiprašo suinteresuotuosius.
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VIENINTELĖ N.S.W.-se 
šiemet laikysianti lietuvių kalbos egzaminus
Spalio 18 d. „The Daily Telegraph 

Mirror“ įsidėjo didelę Dainos Dičiūnaitės 
- Sydnėjaus Lituanistinės savaitgalio 
mokyklos abiturientės - nuotrauką. 
Vidurinės mokyklos baigimo proga, Ali
son Blanksby straipsnyje „Daina vien
intelė savo klasėje“ (“Daina a class of 
her own“) rašo, kad... „Vidurinės 
mokyklos mokinė, Daina Dičiūnaitė, yra 
vienintelė šių metų NSW moksleivė, kuri 
laikys valstybinius egzaminus iš lietu
vių kalbos. Šitai apgailestaująs jos 18- 
metis brolis Andrius, kuris yra tarp kitų 
61.413 moksleivių, kurie nelaikys ka
lbos egzaminų.

Andrius darytų viską, kad galėtų sėstis 
drauge su seseria egzaminams, kuri 
užbaigė paskutinius lietuvių kalbos 
mokslo metus beveik tobulu 99.5 laip
sniu savo klasėje.

„ Andrius dabar gailisi, kad nestudi
javo lietuvių kalbos, nes mato, kaip leng
vai aš gavau geriausius pažymius ir kaip 
tai prisidės prie gimnazijos baigimo at
estato“ - sakė Daina.

Nors dvyniai gimę Australijoje, jų 
tėvas yra lietuvis ir šeimoje kalbama

Butas Viuhije - naujos savininkės apmąstymai
Ne vienas iš mūsiškių retkarčiais pas

vajoja apie nuosavą kampelį tėvynės 
sostinėje. Ypač, kad mūsų giminaičiai 
net per laiškus ragina mus investuoti 
savo santaupas į nekilnojamą turtą 
Lietuvoje.

Pateiksiu keletą minčių bei pastabų iš 
savo patyrimo perkant butą Vilniuje.

Peržvelgus butų pardavimo kainas, 
jos atrodo tiesiog juokingai žemos. Viln
iaus artimame priemiestyje, pvz., 
Žvėryne, už 20.000 JAV dolerių parduo
dami 3 kambarių butai, o naujuose toli
mesniuose mikrorajonuose, kaip pvz., 
Šeškinėje, Fabijoniškėse ar Justiniškėse 
3 kambarių buto pradinė kaina yra 9.000 
JAV dolerių. Jei pageidaujate pačiame 
centre arba senamiestyje įsikurti, tai 
pridėkitedar7 ar lOtūkstančiųamerikie- 
tiškų žaliukų.

Mūsų akimis žiūrint tai pigu, ar ne 
taip? Žinoma, butas butui nelygu, be to 
prieš perkant reikia gerai apmąstyti, 
kuriam tikslui jį perkame - gyvenimui ar 
investicijai. Jeigu jums svarbiau inves
ticija, patarčiau pirkti kuo arčiau centro. 
Centre butų (2 kamb. su virtuve) nuo
mos kaina tarp 150 ir 300 JAV dolerių į 
mėnesį, ir paklausa gan didelė. Net už 
visai apgriuvusį butą su kišenės dydžio 
virtuvėlė ir neveikiančia santechnikos 
įranga galima reikalauti 150 JAV dol
erių. Tuo tarpu už neblogai apstatytą 2 
kamb. butą tolimesniame rajone gausite 
tarp 50 ir 100 JAV dolerių.

'Biriu tik įspėti, kad įsigijus butą Viln
iaus centre, reikės jums bent dalį nuo
mos investuoti nuolatiniam remontui - 
vandens, dujų vamzdžių bei telefono. 
Tad gal verčiau žvilgtelti į Antakalnį, 
Lazdynus ar Žirmūnus - rajonus, kurie 
pasižymi žaliais pušynais, gojais ir 
atšlaitėmis, kuriomis išdidžiai vingiuoja 
Neris.

Tačiau gerai apsižiūrėkite prieš pirk
dami, nes už 10.000 JAV dolerių galite 
įsigyti tik remontininko svajonę“ (reno
vator's dream). Antra vertus, beieškant 
kokybiško buto ar namo galite dauglaiko 
veltui sugaišti. Sovietmečiu Lietuvoje 

*JEH

lietuviškai, laikomasi lietuviškų pa
pročių. Abu - Daina, kuri lanko “Our 
Lady of Grace“ koledžą Parramattoje, ir 
Andrius, Maristų koledžą - gražiai kalba 
lietuviškai.

Daina studijuoja korespondenciniu 
būdu ir kas savaitė susitinka su kitais 12 
moksleivių studijuojančių šioje valsti
joje lietuvių kalbą. Ji tikisi, kad ši kalba 
jai padės, kai ji lankysis Lietuvoje“.

-X

(kaip ir visur Sovietų Sąjungoje) staty
bos standartai buvo labai žemi, o staty
bininkų darbo kokybės net neverta dis
kutuoti.

Net gražios išorės mūriniai pastatai 
pilni visokiausių defektų- tai laiptai 
griūva, tai durys neužsidaro... O san
technika iš viso žemiau kritikos. Nėra 
krano, kuris ne varvėtų, nei tualeto, kuris 
veiktų normaliai.

Nusipirkus butą ir norint jį suremon
tuoti iki minimalaus standarto, reikia 
paskirti tam mažiausiai 4 ar 5 tūks
tančius JAV dolerių.

Patarčiau rinktis remonto brigadas ar 
pavienius meistrus tik pagal patikimų 
draugų, giminaičių patarimą, jeigu norite 
tausoti savo nervų sistemą. Iš principo 
visi meistrai dirba blogai, ima daug ir 
retas kuris bus blaivas. Už vienos 
kriauklės kranų pataisymą sumokėjau 
5 butelius degtinės ir dar priedo 30 JAV 
dolerių.

Dar vienas patarimas. Prieš pirkdami 
butą, gerai pasižiūrėkite, pasiteiraukite, 
kas bus jūsų kaimynai. Galbūt girtuok
liai arba didžiulio šuns - dogo ar šnauce
rio (kurie dabar madoj) savininkai, kad 
nereikėtųjums raminti nervų tabletėmis 
ar griebtis už nosies įžengus į liftą.

Na, nežiūrint šių negatyvių pastabų, 
apsisprendėte pirkti ir išsirinkote ra
joną. Kaip toliau eiti - per reklamą ar 
tiesiog per nekilnojamo turto agentūrą?

Mano nuomone, jeigu nesusikalbate 
gerai rusiškai, tai tik per agentūrą. Šiuo 
atveju kas antras buto pardavėjas Viln
iuje yra ne lietuvis. Eidami pėr agentą,; 
aplenksite daug nesusipratimų, be to 
agentūra ima tik 2% už paslaugas ir 
greitai sutvarko nuosavybės dokumen
tus.

Perkant butą labai svarbu iš anksto 
susitarti su pardavėju dėlkriauklių, spin
telių, liustrų ir telefono, nes jie paprastai 
neįeina į pirkimo kainą - reikia mokėti 
papildomai pagal susitarimą. To ne- 
pramačius, gali atsitikti kaip man, radau

Nukelta į 5 psl.

4



KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
Adelaidėje gyvenanti poetė Lidija Šimkutė-Pocienė gerai pažįstama Lietuvoje, 

1988 m. ji Australijos lietuvių vardu sveikino Sąjūdį, šiemet dalyvavo „Poezijos 
pavasaryje", Šiemet „Santaros-Šviesos'1 suvažiavime Vilniuje ir Anykščiuose, jos 

kūryba spausdinama periodikoje, o „Vagos“ leidykla išleido ir poezijos rinktinę 
„Vėjas ir šaknys“. „Mūsų pastogei“ poetė drauge su kitomis ją liečiančiomis 
iškarpomis iš Lietuvos periodikos atsiuntė ir kopiją savo straipsnio, tilpusio Kaune 
kas mėnesį išeinančiame žurnale „Nemunas “, kur jis, pačios autorės išverstas iš 
anglų kalbos buvo perspausdintas iš pernai išėjusio etninei kultūrai skirto Australijos 
leidinio. Tikimės, kad žemiau iš „Nemuno“ perspausdintas poetės pasisakymas 
apie savo kūrybinius ieškojimus bus įdomus ir mūsų savaitraščio skaitytojams.

Red.

Netikėti gyvenimo ryšiai
Lidija Šimkutė-Pocienė

Johno Bergerio straipsnyje apie 
estetiką ir grožio vaidmenį šiurkščiame 
mūsų pasaulyje aptikau Baltosios 
Paukštės simbolį. Po kurio laiko 
lankydamasi Lietuvoje savo akimis 
išvydau tą Baltąją Paukštę. Tas netikėtas 
įvykis sukėlė minčių, kurias norėčiau 
pratęsti.

1988 metais Lietuvoje patekau į 
netikėtus įvykius. Visur vyko jau
dinančios demonstracijos, remiančios 
reformas. Mačiau sambūrius, minias 
gatvėse, Lietuvos himno ir vėliavos 
sugrąžinimą. Pati buvau daugelio 
renginių dalyvė: skaičiau savo eiles, 
kalbėjau kaip išeivijos poetė, pasakojau 
apie Australiją. Tai, kas mums Vakaruose 
savaime suprantama, - žodžio laisvė, 
nepriklausomybė, - mano tėvynės 
žmonėms buvo svarbiausi dalykai, jie 
reiškė ir tautos kultūros atgimimą.

Nešama tų nepaprastų įvykių ir tautinio 
optimizmo, buvau pati be galo sujaudinta. 
Jaučiausi esanti naujame pasaulyje. 
Turėjau galimybių susitikti su tauriais 
reto likimo žmonėmis. Tarp jų buvo 
politiniai kaliniai, kurių baisiomis 
sąlygomis išlaikyta stiprybė ir orumas 
mane sukrėtė.

Atkelta iš 4psl.

butą visiškai vandalizuotą - be kriauk
lių, be lempučių ir be elektros (atjungda
mi lemputes, nutraukė laidus). Toliau - 
radau daug šiukšlių rūsyje, labai įgel
tusią vonią ir sienas bei duris su dau
gybe skylių, vinių ir keistų gumbų.

7 Jeigu planuojate pastoviai gyventi ar 
išnuomoti butą, svarbu kuo skubiau 
prisiregistruoti kaip šio buto savininkui. 
Prisiregistravimo procedūra labai 
sudėtinga ir be vietinių pagelbos sunkiai 
įveikiama. Reikia ne tik gauti sąsiuvinį 
iš rajono seniūnijos ir, užpildžius bei 
sunumeravus ir perrišus puslapius, gauti 
kooperatinio namo pirmininko ants
paudą. Be to dar reikia užsiregistruoti 
pasų skyriuje, kur kaip taisyklė reikės 
praleisti pora dienų eilėse. Panaši 
procedūra laukia ir telefono tinkluose, 
norint tapti abonentiniu nariu.

Tapęs pilnų savininku ir gavęs buto 
knygutę, įsipareigojate mėnesiniams 
buto mokesčiams už: elektrą, vandenį, 
telefoną ir bendras paslaugas (šiukšlių 
išvežimą 2 kart per dieną), kurie šiuo 
metu nėra labai dideli (apie 10 litų). 
Tačiau, pensininkams, kurie tegauna 60 
litų mėnesiui, tai nemaža suma. 
Norėdami sumažinti mokesčius, sa
vininkai vis gausiau pradeda įsivesdinti 
skaitliukus - jie yra valdžios subsidijuo
jami iki 70% kainos. Prabangiausi 
mokesčiai susijęsuskambinimuįužsienį. 
Vienas 10 minučių pokalbis kainuoja

Tarp visų šių įspūdžįų vėl iškilo ta 
Baltoji Paukštė. Viešnagės metu lietuvių 
šeimose tarp kitų liaudies dirbinių dažnai 
kabojo medinė paukštė. Tai populiarus 
Lietuvos drožinėtojų motyvas, paprastas 
rankų darbo kūrinys. Tame paprastume 
ir slypi patrauklumo paslaptis. Vėl 
prisiminiau Bergerio žodžius: „Neį
manoma svarstyti estetikos problemų, 
nepaliečiant blogio ir vilties sąvokų“. 
Bergeris klausia, kas toje Baltojoje 
Paukštėje sužadina estetinį jausmą, 
priartinąją prie meno, bet taip ir nepa
aiškina gamtos ir meno santykio: „Gamta 
- tai energija ir kova, ji egzistuoja pati 
savaime, nieko nežadėdama. Tai gėrio ir

apie 100 litų. Iš namų skambinant dažnai 
nustatoma netiksli suma. Patartina 
skambinti iš telefono įstaigų, sumokėjus 
pagal užsakytą laiką arba laukti skam
bučio iš artimųjų Australijoje.

Taip pat nepatartina siųsti knygų iš 
Lietuvos svetur, nes svoriui prašokus 2 
kg, karnos pašoka dešimteriopai, pvz., 2 
kg knygos pasiuntimas kainuoja 7 Lt, 
tuo tarpu 2,3 kg kainuoja 70 Lt. Neap
simoka važiuoti ir taksi. Neperseniau
siai grįžau iš aerouosto į Žirmūnus su 
dideliu lagaminu. Dvylikos kilometrų 
kelionė kainavo 40 Lt ir dar labai neno
riai priėmė Lietuvos nacionalinę val
iutą, prašė dolerių.

Nenorėčiau palikti įspūdžio, kad vis
kas Lietuvoje blogai. Gyvenimas, nors 
sudėtingas, bet įdomus, kasdien sutinku 
daug gerų žmonių. Remontas, tačiau, 
atskiras reikalas. Visus amatininkus 
reikia prižiūrėti ir nuolat jiems duoti 
patarimus. Na, be to neapseinama ir 
Australijoje. Lietuvoje tiktai būna dau- 
giaukeistųnuotykių. Čiavisaspasekmes 
reikia dauginti iš dešimties.

Tačiau ryžtingai eidami prie tikslo, po 
6 mėnesių nervinės įtampos galėsite 
pasidžiaugti jaukiu nuosavu lizdeliu 
tėvynėje. Kai užbaigi ketvirtą kartą 
perdažyti paskutinę kambario sieną ir 
rengiesi plauti šepetukus, tai apima 
nuostabus jausmas - jautiesi tiesiog 
pasiekęs Himalajų viršūnes.

Dana BALTUTIENĖ 

blogio arena. Jos energija bauginančiai 
indiferentiška. Pirmoji gyvybės reikmė 
yra pastogė. Pirmoji malda - prašymas 
apsaugoti. Pirmasis gyvybės ženklas - 
skausmas. Tai galime suvokti ne
tiesiogiai - iš ženklų, o ne iš įvykių. Ir 
šiame nuogame gamtos kontekstevyksta 
susidūrimas su grožiu. Šis susidūrimas 
staigus ir netikėtas. Todėl grožis visada 
išimtis, visada iššūkis. Štai dėl ko jis 
mus jaudina.“ Tame pačiame rašinyje J. 
Bergeris sako: „Mes gyvename kančių 
pasaulyje, jame viešpatauja blogis, 
kuriam turime priešintis, siekdami 
pateisinti savo buvimą. Šioje kolizijoje 
estetinis momentas suteikia vilties.“

1988 metų įvykiai Lietuvoje ir man 
sužadino viltį. Baltoji Paukštė ir Bergerio 
mintys susiliejo į simbolinį ryšį tarp 
makrokosminių įvykių Lietuvoje ir 
mikrokosminio mano kūrybos vyksmo 
daugiakultūriniame Australijos lite
ratūros kontekste.

Gyvendama Australijoje ir rašydama 
• lietuviškai, turiu atsiriboti nuo tenykštės 
aplinkos ir jos žmonių. Tačiau išsi
lavinimą juk esu gavusi anglų kalba ir 
didesnę savo gyvenimo dalį praleidau 
tame egzotiškame žemyne. Esu šių dviejų 
įtakų suformuota. Vis dėlto sielos 
gilumoje jaučiuosi artima savo tėvynei, 
Rytų Europai, o ne Australijos aplinkai; 
kurioje buvo nelengva išlikti lietuve.

Australijadavėman duonos ir vandens. 
Australija mane varžė, apribojo, 

kritikavo.
Bet vis dėlto Australija yra mano 

kraštas ir prieglobstis.
Galbūt dėl šių prieštaravimų aš grįžau 

prie lietuvių kalbos, vildamasi rasti 
tikslesnį išraiškos būdą. Tai padėjo man 
susilieti su aplinka, suteikusia prieglobstį 
mano kūnui, bet ne sielai.

Mano ryžtą sutvirtino rašytojai, su 
kuriais galėjau identifikuotis. Tai 
Česlovas Milošas ir Oskaras Milašius. 
Jų kūryboje sutinkame lietuvių pago
nybės ir misticizmo elementų. Ši mis
tiškoji sakralinė būtis man irgi svarbi. 
Galime prie visko priprasti, bet tame
pasaulyje, kuriame viešpatauja absur
diškos jėgos ir materializmo kultas, 
svarbu pakilti dvasia. Taip Oskaras 
Milašius sugrįžo prie savo šaknų - 
Lietuvos, kurią pavadino indoeuropiečių 
tėvyne, arijų dvasios centru.

Taip ir aš priėjau išvados, jog esu 
lietuvių - australų poetė. Dabar, kai 
daugiakalbiškumas ir daugiakultū- 
riškumas tapo plačiai pripažįstama 
oficialia politika, šis sprendimą būtų 
lengvesnis, bet tada, mano kūrybinio 
kelio pradžioje, buvo kitaip. Australija, 
nepripažindama kompromisų, reikalavo 
prisitaikyti prie savo anglo-keltiškos 
tradicijos. O toks prisitaikymas man būtų 
reiškęs atsisakymą nuo to, ką laikau 
savo esme.

Neseniai viename iš lietuviškų perio
dinių leidinių perskaičiau Jono Meko 
straipsnį. Šiame straipsnyje jis ieško tų 
bruožų, kurie lietuvius skiria nuo 
kitataučių.
Jis pabrėžia, kaip svarbu įsiklausyti į 
save. Mums neįmanoma tapti australais 
nei brazilais, nes savo sielos gilumoje 
slepiame tai, ką paveldėjome iš tėvynės: 
žydinčias pievas, pušyno kvapą, lino 
spalvą... Jis lygina mus su bitėmis, kurios
renka medų tam, kad parneštų jį namo. 
Kad ir kur mes būtume, visada liekame 
savo tėvynės Lietuvos dalimi.

Taigi mano lieuviškosios eilės yra lyg 
malda tremtyje.

Rašau iš vidinio poreikio.

Lidija Šimkutė
Vasara '92
Noriu suprasti, 

atmesti, 
pakeisti —

Tą klaikią, 
beprotišką žemę —

Neatpažįstančią, 
Nebemąstančią, 
Nesusiklausančią, 
Nusigėrusią, 
Pasiklydusią, 
Godžią, 
Kliedinčią, 
Saulės ir žmonių išvargintą.

Lietuva, 
kada tu prisikelsi?*

Mosėdžio kapinėse
Mano dvynei sesutei

Liusele,
Niekam nerūpėjo tavo kapas 

nei tavo vardas.
. Tu užkasta giliai giliai. 

Kartu su baltaplaukiu seneliu, 
kurį aš taip mylėjau.

Jis irgi nepaminėtas, tik jo 
dukra.

Taip ir neliko Šimkų vardo 
Mosėdžio kapinėse.

O man jūs esat brangiausi 
prisiminimai.

Matau: mudvi sėdim 
Gražioj mūsų sodyboj 

prie tekančio upelio 
Krakių kaime.

Nėra tavęs,
Nėra trobų, miško, kryžiaus... 
Viskas dingo...
Liko tik akmuo, 

į kurį mintimis įrėžiau 
mūsų vardą. .

► ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦♦♦ *♦♦♦♦♦♦♦♦•«»«*

Rašau kaip lietuvė ir Australijos 
gyventoja.

Rašau, kad išreikščiau save, savo
pirmykštės amžinybės dalį, kurioje slypi 
pasąmonė. Mano šaknys giliai Lietuvos 
žemėje, ir jos kalba noriu išreikšti save.

Jei mano žodžiai bus pastebėti ir 
Australijos literatūros pasaulyje, žinosiu, 
kad šiuolaikinėje Australijos kultūroje 
liks ir mano įnašas. Šiuo atžvilgiu mane 
galima laikyti kosmopolite, kuri savo 
išraiškai pasirinko tėvų kalbą. Tačiau, 
kaip poetei man tenka visą gyvenimą 
ieškoti savo vietos fizine ir metafizine. 
prasme.

Ši patirtis skatino mane instinktyviai 
imtis poezijos. Man reikalinga tremtis, 
gal net benamystė kaip akstinas mano 
vidinei kelionei, proto ir dvasios 
tyrinėjimui.

Mano likimas, kaip ir kitų atskirtųjų 
nuo savo kultūros, - būti Ulisu, klaidžioti 
neramioje sąmonės jūroje. Aš esu taip 
toli nuklydusi nuo savo žemaitiško 
kaimo. Taigi mano likimas - būti 
tremtine, išeive, pabėgėle, etnine mažu
ma, vienu iš elementų daugiakultūrinėje 
Australijos mozaikoje, ir man tenka 
pereiti identiteto ir išlikimo bandymus. 
Mano kelias iš absurdiško karo ir 
beprotiško genocido į nesupratimo ir 
sotaus abejingumo šalį. Šis kelias 
neišvengiamai svyravo ir bangavo.

Kai pradėjau rašyti, mano eilės atrodė 
tarsi laiškai, užkimšti buteliuose ir išmesti

Nukelta į 6 psl.
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Ar jūs tikrai galite pasakyti, kad jūs 
esate taip sveikas, kaip galėtumėte būti?

Ar jūs žinote, koks yra žmogaus 
gyvenimo vidurkis?

Ar jūs naudojatės atatinkama 
gimnastika?

Ar tai, ką jūs valgote jums tinka, 
ir ar tai yra „geras maistas"?

Jei jūs susirgtumėte, ar jūs 
žinote, pas ką kreiptis dėl 
reikalingos pagalbos?

Ar jūs esate susipažinę su šių 
dienų sveikatos apsaugos patarnavimais?

Ar jūs galite paaiškinti, kodėl taip yra, 
kad nors ligoninės kiekvienais metais 
priima daugiau žmonių, jie ten pasilieka 
kaskart trumpesnį laiką?

Ar jūs suprantate, kaip greitai keičiasi 
medicina?

Arba, kiek geri iš tikrųjų yra australai 
gydytojai, slaugės ir ligoninės?

Yra daug kas, ko jūs nežinote apie 
„Numerį pirmą“ (t. y, jus). Dėl to ir yra ši 
sveikatos savaitė...

Jos pagrindinis tikslas yra nukreiptas į 
tave.

Tikslas? Paprastas - kad jūsų sveikata 
būtų geresnė; šis tikslas yra ir jūsų ir 
mūsų.

Kiekvieno sveikata N.S.W. valstijoje yra 
kaskart geriau prižiūrima - ji gerėja dėl 
patobulintų dietų, naujos technologijos, 
geresnių vaistų ir medicininio supratimo.

Daugelis buvusių fatalinių ligų, kaip 
tymai ir poliomelitas jau yra išnaikintos, 
kai stabligė (tetanus) ir difteritas yra 
sulaikomi skiepijimu ir apsaugos pro
gramomis.

Dabar mes bandome sumažinti įtaką 
sveikatos žudikų, kur ir jūs galite kai kuo 
padėti - tai efektyvios kompanijos prieš 
rūkymą (Nerūkyti!), Odos vėžį 

(Nesikepinti!), AIDS, susižeidimus ir 
narkotikų ir alkoholio piktnaudojimą.

Pagalbos reikalai, šiuo atveju, yra taip 
pat daug geresni.

N.S.W.-so 267 ligoninės šiemet gydys 
rekordinį 1.1 milijono pacientų.

Šiais laikais tenka stebėtis, ką jie gali 
padaryti ir ko jie nebeturi daryti.

Dėl to vidutinis paguldymas į ligoninę 
nukrito nuo 6.2 dienos 1989 m. iki 5-3 

dienųl991 m. .
Dėl to vienas pacientas iš trijų 

operacijų, kurios daromos N.S.W., 
išeina iš ligoninės tą pačią dieną.

Ir todėl „rakto skylutės“ ir 
„periskopinės“ operacijos yra 

naudojamos visur - nuo kelio iki 

pūslės ir daugelio kitų kūno organų.

Sąrašas didėja. Šiandien lęšio pa
keitimas kataraktai yra įprastinė dienos 

procedūra, o klubo sąnario (hip) ir kitų 
sąnarių pakeitimai yra įprastas dalykas.

Neperseniausiai 60 metų riba buvo 
aukščiausia, kada dar buvo galima daryti 

širdies operaciją. Dabar jau jos daromos 
70-mečiams kiekvieną dieną.

Mūsų vidutinis amžiaus ilgis pakilo nuo 
72.5 metų vyrams iki 78.9 metų moterims.

Sakoma, ko nežinai, tai jums nekenks. 
Bet kai kalbama apie sveikatą, jūs negalite 
būti toliau nuo tiesos.

RAŠYTOJAS KAZYS BARĖNAS
Šiais metais gruodžio mėn. 30 d. 

rašytojui Kaziui Barėnui sueis 87-eri 
metai. Pernai Algimanto Mackaus knygų 
leidimo fondas išleido K Barėno novelių 
rinkinį “Pati paskutinė pakopa“. Jis sako 
daugiau kūrybinių veikalų neberuoš. K 
Barėno literatūriniai darbai yra didelės 
apimties: novelės, romanai, antologijos 
ir Britanijos lietuvių metraštis, apimąs 
1947-1973m. laikotarpį, išleistas 1978m. 
Naujasis metraštis nuo 1973 m. iki šių 
laikų buvo užprašytas ir K. Barėno 
paruoštas, bet kol kas tebėra rankraštyj e. 
Tie, kurie prašė metraštį paruošti, delsia 
su išleidimu.

Visą savo gyvenimąpašventęs lietuvių

Netikėti...
Atkelta iš 5psl.

į jūrą. Vis dėlto laiko ir likimo dėsniai 
atplukdė jas iki neįsivaizduotų veidų ir 
akių. Esu dėkinga likimui už savo 
žemaitišką užsispyrimą ir už suartinimą 
su kitais poetais, kurie man suteikė 
ištvermės ir kažką daugiau.

Taigi su Beketo herojumi drįstu tarti: 
Nebegaliu daugiau.
Eisiu tolyn.

(„Nemunas“)
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literatūrai, K. Barėnas dabar rašo 
prisiminimus, kukliai pareikšdamas, kad 
jo prisiminimai bus pasakojimas apie 
praėjusį laiką be didelių žygių. Tačiau 
nėra jokios abejonės, kad prisiminimai 
bus labai įdomūs, nes jis nuo 1926 metų 
pradėjo dalyvauti Lietuvos spaudoj 
straipsniais, eilėmis ir novelėmis. 1943- 
44 m. jis buvo vienas iš Ateities žurnalo 
redaktorių. Nuo 1947 m. apsigyvenęs 
Britanijoje kūrė ir išleido savo reikš
mingus kūrybinius veikalus. Leido 
dešimt „Pradalgių“, kuriose suteikė progą 
naujiems kūrėjams įsijungti į lietuvių 
literatūrą. Daug metų redagavo Bri
tanijos lietuvių savaitraštį „Europos 
lietuvis“ ir leido įvairių rašytojų veikalus 
Nidos knygų klubo vardu.

Kauno Nacionalinis muziejus kaupia 
įvairią medžagą apie lietuvius kūrėjus. 
Rašytojo K. Barėno recenzijos ir 
straipsniai, taip pat recenzijos ir 
atsiliepimai apie jo kūrybą jau randasi 
Kauno Nacionaliniam muziejuj. Ateityje 
mūsų literatūros istorikai turės pilną 
vaizdą apie rašytojo Kazio Barėno 
kūrybą, aukštąjo raštų literatūrinį stilių 
bei jo nuveiktus literatūrinius darbus, 
kurie praturtinomūsųūteratūroslobyną.

Rašytojo K Barėno prisiminimai bus 
reikšmingas įnašas ne vien į literatūros, 

psl.6 

bet ir į istorijos lobyną, nes apims tris jo 
gyvenimo laikotarpius: Lietuvoje,
Vokietijoje ir Britanijoje. Mes turėsime Agnė LUKŠYTĖ

Poniai Agotai Stepanienei - zanavykiškas AČIŪ!
Zanavykų krašto muziejus (Lietuva, 

Šakių rajonas) įkurtas dar neseniai - tik 
prieš keletą metų, todėl ir ekspozicija 
nėra labai gausi. Nors kai kurių 
eksponatų, kaip pavyzdžiui: linų 
apdirbimo - surinktas pilnas komplektas, 
nemažai yra staliaus darbo įrankių, 
grūdų malimo priemonių, buities 
reikmenų, įvairių dokumentų ir foto
grafijų. Tačiau labai mažai muziejuje 
yra lietuviškų senovinių ir tautinių 
drabužių. Tokių drabužių gauti dabar 
beveik neįmanoma. Labai daug daiktų 
sunaikinta karo metu, o pokario metais 
likę vertingiausi daiktai buvo surinkti ir 
išvežti į respublikinius muziejus.

Maloni žinia pasiekė muziejų šį 
pavasarį iš Australijos. Ponia Agota 
Stepanienė, anksčiaugyvenusiLietuvoje 
Šakių rajone, Menšikių kaime, pranešė, 
kad mūsų muziejui į Lietuvą išsiuntė 
moteriškų zanavykiškų rūbų komplektą. 
Dabar siuntinys jau gautas, nuostabaus 
grožio zanavykiški rūbai jau puošia 
muziejaus ekspoziją. Ši dovana muziejui 
yra labai vertinga, tuo labiau, kad įdomi 
•yra rūbųpagaminimo istorija, autentiški 
ir atitinkantys Zanavykuos koloritą. 

pilną vaizdą apie didingą lietuvį, visą 
savo gyvenimą pašventusį mūsų tautinės
kultūros labui.

Didžiuotis reikia mūsų tėvynainių 
tautiniu patriotizmu ir išradingumu jau 
vien prisimenant šių rūbų gamybos 
istoriją, o buvo štai kaip: Stepanų šeima 
kaip ir daugelis lietuvių karo audrų buvo 
nublokšti į Vakarus ir tuoj po karo gyveno 
toje Vokietijos dalyje, kuri buvo užimta 
amerikiečių kariuomenės. Amerikos 
kariams buvo duodami megztiniai, 
kartais jų tekdavo ir karo pabėgėliams 
arba juos nusipirkdavo, paskui iš- 
ardydavo, nudažydavo įvairių spalvų 
dažais ir ausdavo audeklą tautiniams 
rūbams. Taip gimė ir dovanoti muziejui 
rūbai. Piešinį zanavykiškiems tau
tiniams rūbams padarė dailininkas 
Antanas Tamošaitis. .

Tokį nuoširdumą labai vertina Za
navykuos krašto žmonės ir supranta kaip 
meilės gimtam kraštui pasireiškimą. 
Nuoširdus AČIŪ jums miela ponia Agota 
Stepaniene. Jūsų vardas mūsų krašte 
visuometbusminimassudidelepagarba. 
Linkime Jums ilgų ir'laimingų gyvenimo ‘ 
metų.

Bronė SAKALAUSKIENĖ 
Zanavykų krašto muziejaus direktore
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Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos 1992/93 finansinių metų 
APYSKAITA

LITHUANIAN COMMUNITY PUBLISHING SOCIETY LIMITED

A.C.N.001 522 087

PUBLISHERS OF AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY "OUR HAVEN"

LITHUANIAN COMMUNITY PUBLISHING SOCIETY LIMITED

A.C.N. 001 522 087

INCOME & EXPENDITURE STATEMENT FOR THE PERIOD ENDED JUNE 30, 1995.

1993 1992

INCOME

Subscriptions "Our Haven"
s

33558
*

28881
Advertising Income 15073 12755
Interest Received 554 1159
Translation Fees Charged — 350

49185 43145

EXPENSES

Editor's Remuneration 15000 15300
Typesetting 7500 7845
Administration & Despatch 5469 6137
Postage 20857 22053
Printing Materials 121) 941
Printing Costs 14980 15280
Office & Related Expenses 382 493
Telephone 702 646
Insurance - Workers' Compensation 384 •474
Repairs & Maintenance
Depreciation 234 210

66721 69379
EXPENDITURE IN EXCESS OF INCOME 17536 26234

/ 49185 . 43145

ACCUMULATED FUNDS {J

Balance at Beginning of Period 7961 20601
Plus: Donations & Bequests 19531 10644

Funds Raising Activities 2894 2950

■ ' fp 30386 34195

Less: Trading Deficiency 17536 26234

BALANCE AT END OF PERIOD , 12850 7961

BALANCE SHEET at June 30, 1995-

1221- _122L.
ACCUMULATED FUNDS

Members' Entrance Fees 4825 4825
General Funds 12850 7961

17675 12786

REPRESENTED BY:

NON-CURRENT ASSETS

PI ant & Equipment 1)088 9188
Less: Depreciation 8442 8208

4646 980
MEMBERSHIPS 
Australian Lithuanian Foundation Inc. 100 100

CURRENT ASSETS

Cash on Hand 160 160
Commonwealth Bank 10321 13537
Lithuanian Co-op. Credit Union "Talka" 4073 3606
Australian Industry Development Corp. 7776 74Q2_

22330 247O.L

TRADE RECEIVABLES

Subscriptions "Our Haven" 6263 4455
Advertising Charges 2950 3.160.

9213- 7615

TOTAL CURRENT ASSETS 31543 32321
i

TOTAL ASSETS 36289 33401_

LESS: CURRENT LIABILITIES

Trade Creditors 2215 2860
Subscriptions Paid In Advance 12147 13263
Unsecured Members' Loans 4000 4000
Employee Entitlements 252 422.

2061518614

EXCESS OF'ASSETS OVER LIABILITIES 17675 12786

PADĖKA
Socialinės globos moterų 

draugija Melbourne dėkoja 
Širdingai dėkoju Socialinės Globos 

Moterų Draugijos Melbourne vardu 
visiems atsiliepusiems į mūsų kvietimą 
prisidėti prie “Spring Fling“ mugės 
surengimo, kuris įvyko spalio 16 d. 
Šiaurės Melbourne priemiesčio Errol 
gatvėje ir Lietuvių klubo vestibiulyje, ir 
kuris sėkmingai praėjo.

Dėkojam Lietuvių klubui už patalpas, 
p. A. Karazijienei už skelbimus abieju
ose lietuviškuose laikraščiuose, p. G. 
Žemkalniui už pranešimus per radijo 
stotį, visoms ponioms stovėjusioms už 
prekystalių, visiems aukojusiems daik
tais ar produktais, už aukas pinigais p. 
p. V. Ališauskui, E. Sedukienei ir R. 
Šemetui paaukojusiems po $20.00 ir $ 
10.00 anoniminiam tautiečiui, p. L. 
Petrauskienei už labai meniškas 
džiovintų gėlių koliažų korteles, p. 
Šiuškuiuž padovanotą tautinįkostiumą, 
p. P. Švambariui už gražiai užaugintus 
orchidėjų kerus, p. M. Biretienei už pa
dovanotas orchidėjų puokštes, p. p. 
Jūratei Šimkienei ir Reginai Pumpu
tienei už gėles kavinei papuošti.

Už iškeptus ir padovanotus pyragus 
dėkoju ponioms J. 'Grigaitienei, J.- 
Gružauskienei, L Bartaškienei, M. Ma
tulionienei, R. Pumputienei, L. Petruše
vičienei, M. Eimutienei, E. Dainutienei, 
I. Arienei, D. Simankevičienei, V. Jušk
ienei, J. Žalkauskienei, T. Kirby, Čė- 

snaitienei, Z. Prašmutaitei, L. Alsak, V. 
Kružienei, E. Korsakaitei ir jos draugei 
Joanne, V. Bladzevičienei.

Širdingai dėkoju ponioms dirbusioms 
virtuvėje. Draugijos ypatinga padėka 
priklauso p. p. Valei Bladzevičienei ir 
Jūratei Šimkienei, taip gražiai ir 
sėkmingai vadovavusioms kavinei; jos 
jau treti metai atlieka šį darbą. Draugija 
remiasi jų patyrimu ir ištverme per 
kiekvieną parengimą.

Labai dėkingos esame p. Gailutei 
Gasiūnienei už suorganizavimą lietu
viškų išdirbinių stalo, M. Eimutienei ir 
V. Juškienei už rūpestį prekystaliu 
gatvėje, o p. Teodorui Grudzianskui už 
visokeriopą pagalbą.

Mugę reikia laikyti pasisekusia ir 
papildžiusią išsekusius išteklius.

Su pagarba
Jonė ŽAIBAUaukhi

Siuntiniai į Lietuvą
Melburno Lietuvių Katalikių Moterų

Draugijos Valdyba praneša, kad spalio 4 gautas ir už šias siuntas nebus imamas 
d. išsiųsti labdaros siuntiniai pasieks 
Lietuvą gruodžio pradžioje. Siunti
nių pristatymą į namus tvarko uždaroji 
akcinė bendrovė - prekybos namai „Vy
tas“, Kaunas 3000, Mickevičiaus g. 8, 
telefonas 220246 arba 294569.

Tuo pačiu dėkojame visiems tau
tiečiams taip dosniai aukojusiems 
drabužius ir maisto produktus. Tas 
padėjo pripildyti 33 dėžes siųstas dau
giausiai pagelbos reikalingiems.

LKMD-jos Valdyba

Tiiri 1

Malonu pranešti, kad mano krei
pimasis į Lietuvos Muitinės Depar
tamentą prašant padaryti vienkartinę Pranešame Syanėjaus Ramovėnams, 
išimtį ir atleisti nuo muito mokesčių 
asmeninius dovanų pakietus, išsiųstus 
per paskutiniuosius „Paramos Lietuvai“ 
Komiteto organizuotus konteinerius, 
atnešė gerų rezultatų. Žemiau cituoju 
dalį Muitinės Departamento laiško gauto 
spalio 21 d.

"Gavę Jūsų 1993.09.28 laišką mes 
kreipėmės į Lietuvos Respublikos 
Vyriausybę prašydami duoti leidimą 
padaryti vienkartinę išimtį ir neapdėti 
muitų mokesčių asmens siuntas as
menims iki 40 kg., kurias Jūs išsiuntėte 
iš Sydnėjaus į Lietuvą dviejuose 
konteineriuose spalio 7 d. Leidimas 

muitas“.

Priimant iš žmonių pakietus, visiems 
buvo aiškiai nurodyta, kad maksimalus 
pakieto svoris negali viršyti 40 kg. Tuo 
remdamasis ir kreipiausi į Muitinės 
Departamentą. Deja, gali būti, kad ne 
visi siuntėjai praeis be muito, nes tik
prieš kelias dienas sužinojau iš komiteto n*311 Scout Association vardu, siųsti
agentų Lietuvoje, kad pereitoje siuntoje, ■ tiekimo skyriaus vedėjui ps. J. Visbarui, 
kur irgi galiojo 40 kgriba, buvo siuntinių 40 Aitken St., Sunbury, Vic., 3429.
net iki 60 kg. Jei toks nesilaikymas Ps- d. VISBARAS

—„Mūsų Pastogė“ Nr. 44 1993.11.1 psl.7-

taisyklių pasikartojo ir šį kartą, muitas 
bus uždėtas, patys siuntėjai būsite kalti.

Juras KOVALSKIS

PRANEŠIMAS
kad š. m. spalio mėn. 31d. Sekmadienį 2 
vai. 30 min. po pietų yra šaukiamas 
Sydnėjaus Skyriaus informacinis su
sirinkimas Lietuvių Namuose Banks- 
town mažoje salėje. Maloniai kviečiame 
visus Ramovėmis susirinkime dalyvauti 
ir aptarti einamus reikalus. Tad 
iki pasimatymo.

Sydnėjaus Ramovėnų Valdyba

LSS Australijos Rajono 
Tiekimo Skyriaus 

PRANEŠIMAS
Dabar jau galima užsisakyti ar 

atnaujinti 1994 metų Skautų Aido, 
leidžiamo Jungtinėse Amerikos Val
stybėse, prenumeratą.

Prenumeratos kaina vieneriems me
tams paprastu pašt u yra $8.00.

Prenumeratorių sąrašas ir pinigai bus 
pasiųsti administracijai gruodžio mėn. 1 
d.

Užsakymą su čekiu, išrašytu Lithua-
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MELBOURNE
PRANEŠIMAS

Norintieji mokytis lietuvių kalbos 
Melbourne 1994 metais, 

užsiregistruokite.
Jau prasidėjo Victorian School of Lan

guages (VSL) mokinių registracija 1994 
mokslo metams. Veikia dvi lietuvių 
kalbos klasės, į kurias priimami 7-12 
skyrių gimnazistai bei suaugusieji. 
Mokyklos vadovybė ragina kuo greičiau 
užsiregistruoti norinčiuosius kitais 
metaismokytis svetimos kalbos. Lietuvių 
kalbos klasėms tai itin svarbu, nes joms 
gręsia uždarymas.

VSL vadovybės nuostatu, tik klasės, 
turinčios bent po 15 mokinių tegalės 
toliau veikti. Mes, lietuviai, privalome 
rimtai susirūpinti, kad neprarastumėme 
vienos klasės. Turime kuo greičiau 
sudaryti atitinkamus mokinių skaičius.

Tad nedelskite užsiregistruoti tie, kurie 
norėtų 1994 metais mokytis lietuvių 
kalbos.

Registracija vyksta Victoria School of 
Languages, Story Street, Parkville, 
šeštadieniais 10.30 vai. ryto. Dėl 
tolimesnės informacijos skambinkite 
VSL tel.: 348 1720.

Ieva ARIENĖ, 

mokytoja

PRANEŠIMAS
Socialinės ^globos moterų draugija 

Melbourne ruošia popietę, įvyksiančią 
lapkričio mėn. 14 d. 2 vai. p. p. Moterų 
seklyčioje.

Ponia Gaila Gasiūnienė papasakos 
įspūdžius, patirtus Lietuvoje. Po to 
vaišinsimės kava ir užkandžiais.

Kviečiame visas nares popietėje 
dalyvauti.

Soc. Globos Mot D-jos Valdyba

I-——------------------------------..----------------

! SYDNEJAUS LIETUVIŲ Mj. |
! NAMUOSE Sg? J 
I I
| 16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, tel. 708 1414 |
Į i

Klubo bare gaunamas naujas alus - TOOHEYS I 
NEW ir TOOHEYS OLD. I

į Labai skanus, kviečiame paragauti! J
I *...............................   |
| Klubo barui reikalingas stiklų plovėjas, -a. .
| Kreiptis į klubo vedėją, tel. 708 1414. ■
I-------------------------------------- ę---------------------------------------- |
I KLUBO VALGYKLA VEIKIA I
' Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais !

* nuo 6 iki 9 vai. p. p. ,
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p. p. .

\ SMORGASBORD
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p. i

I ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p. p I
I___________________________________________ I

SYDNĖJUJE
KALĖDINIAI ATVIRUKAIM
Pranešama tautiečiams, kad Syd-

nejaus Klubo Bibliotekoje galite įsigyti 
Kalėdinių atviručių su įrašais gražiąją 
lietuvių kalba.

LSS 75 m. minėjimas
Sydnėjaus Skautų organizacijos - 

Akademinio Skautų Sąjūdžio Skyrius ir 
Skautų Židinys, lapkričio 14 d., 2 vai.

REMKITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ,
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, švietimą, 
meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.

Dabar jau laikas sveikinti užjūrio 
giminaičius bei kitus artimuosius.

Atviručių skaičius ribotas, tad prašau 
■paskubėti.

Bibliotekos Vedėjas

popiet, Lietuvių namuose, Bankstowne, 
ruošia Lietuvių Skautų S-gos 75-mečio 
minėjimu.

Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosime jo nariais 
ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį 
Fondo pavadinimą ir adresą:

Maloniai kviečiame Sydnėjaus ir 
apylinkių visuomenę dalyvauti šiame 
minėjime, tuo pagerbiant vienos mūsų 
jaunimo organizacijų garbingą sukaktį.

RENGĖJAI

SPAUDOS SĄJUNGOS SUSIRINKIMAS
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narių metinis 

susirinkimas įvyks šių metų lapkričio 21 dieną, sekmadienį, 4 vaL p. 
p, Sydnėjaus lietuvių namuose, 16-18 East Terrace, Bankstown.

DARBOTVARKĖJE:

L Praeito metinio susirinkimo protokolo tvirtinimas.
2. Metų, pasibaigusių 1993 m. birželio 30 d, apyskaitos, direktorių ir 
revizoriaus pranešimų tvirtinimas pagal Sąjungos įstatus.
3. Kiti reikalai, kuriuos pagal Spaudos Sąjungos įstatus galima iškelti 
susirinkime.

Susirinkimo nariai, kurie turi kitų narių įgaliojimus(proxies), turi 
juos įteikti Spaudos S-gos raštinei 16 -18 East Terrace, Bankstown ne 
vėliau kaip 24 valandas prieš susirinkimo pradžią.

DdnominacįjųužsidarymogautossekančiosnominacįjosįSpaudos 
S-gos Valdybą:
A Dudaitis - siūlė V. Patašius, parėmė A Laukaitis,
S. Skorulis - siūlė V. Patašius, parėmė A laukaitis.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sgos Valdyba

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

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba’

Sydnėjaus Lietuvių Moterų socialinės globos draugija rengia

Metinę iešminę
Lietuvių Sodyboje Engadinėje, š. m. spalio mėn. 31d. 

sekmadienį vidurdienį.
Mielus tautiečius kviečiame apsilankyti Lietuvių Sodyboje 

Engadinėje, praleisti popietę su savo draugais ir pažįstamais 
sodybiečiais.

Moterų Draugijos Valdybos ponios vaišins skaniais 
lietuviškais patiekalais, o tautinių šokių grupė (senjorai) 

linksmins šokiais ir dainomis.
Laimei išbandyti veiks laimės šulinys. 

Lauksime visų iš arti ir iš toli.
S.L.M.S.G. D-jos Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction +

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

„Mūsų Pastogė“ Nr. 44 1993.11.1 psl.8 ---------- L m.

^‘S»8SSS5B^iSlSia5fia§ia^;13a5Ba5BiSBBiaaaSISS3SSa38SB®BBBBSa3SS95H 
I SPECIALIOS ORO KELIONIŲ KAINOS i 
I (Ne sezono metu) i
į į KIJEVĄ, RIGĄ, VILNIŲ, TALINĄ, MASKVĄ 
f \ Iš SYDNEJAUS
g Nuo $ 1,540 asmeniui
| Nuo $ 840 asmeniui į vieną pusę
f Iš MELBURNO IR BRISBANĖS
INuo $ 1,790 asmeniui

Nuo $ 1,030 asmeniui į vieną pusę.

YPATINGAS PASIŪLYMAS! Skandinavijos oro linijos - da
bar jūs galite pasikviesti gimines ar draugus į Australiją, bilietus j 
paimdami Rygoje, Vilniuje arba Taline - pagal jūsų pačių pasir
inkimą. "Gateway Travel" įvedė šią naują kelionę, kad jums 
palengvintų rūpesčius.

Mes galime Jums padėti su kelionėmis į JAV, Europą, Pietų 
Pacifiką, Aziją ir taip pat su vietinėmis kelionėmis Australijoje. 

Duodamomuolaidos keliaujantiems laivais! 
Susiriškite su

| 48 The Boulevarde, Strathfield - 2135

S TeL (02) 745 3333-Fax (02) 745 3237g V Uc* 2 TA 000 888 ACN 001344 323t BALTUOS KELIONIŲ EKSPERTAI

ar lOGBrnBESEtsaaEggaEGsaECIsa
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