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NAUJAS AMBASADORIUS
Naujuoju Lietuvos nepaprastu ir įgal

iotu ambasadoriumi JAV-ėse tapo Al
fonsas Eidintas. Jis paskirtas nuo lap
kričio 1 d., o Prezidento dekretas pa
sirašytas spalio 21 d. Tas pareigas ank
sčiau užėmęs Stasys Lozoraitis paskir
tas ambasadoriumi Italijoje ir jau ten 
atvyko.

Naujasis ambasadorius yra 41 metų 
amžiaus istorikas. Apie 10 metų tyrinėjęs 
lietuvių išeivijos JAV-ėse istoriją, tos 
temos nagrinėjimui beveik metus JAV- 
ėse praleido dar sovietiniais laikais ir 
disertaciją apgynė 1990 m. Nuo 1973 m. 
dėstė ir vėliau buvo prodekanas Vilni
aus pedagoginiame institute, o nuo 1987 
m. dirbo Istorijos institute skyriaus 
vedėju ir direktoriaus pavaduotoju. Yra 
parašęs nemažai darbų apie tarpukario 
Lietuvą ir jos politinius veikėjus, jų tarpe 
monografiją apie Gabrį-Paršaitį ir dar 
neišspausdintą darbą apie Aleks.1 
Stulgiiiskį. Prieš pora metų jis taip pat 
redagavo ir išleido Antano Smetonos 
„Rinktinius raštus“.

Apie savo mokslinį darbą ir pažiūras 
Eidintas pasakoja ilgame pokalbyje 
„Tiesos“ nr. 207. Jo nuomone, „Lietuvos 
atstovybės tarsi suaugo, suartėjo su

ĮVYKIAI LIETUVOJE
Sienos ir įtakos

Sovietmečiu nebuvo tiksliai nustatyta 
valstybinė siena tarp Lietuvos ir Balta
rusijos, todėl dabar vienur kitur iškyla
ginčytinų žemių klausimas. Išskirtiną 
problemą sukėlė Adutiškio geležinkelio 
stotis (į lytus nuo Švenčionių, Pabradės- 
Pastovio ruože). Neseniai Baltarusijos 
premjeras buvo sutikęs, kad ji būtų 
priskirta Lietuvai, mainais gaunant 99 
metų teisę į didžiulę „Belarus“ sanato
riją Druskininkuose. Tačiau Baltarusi
jos parlamentas tokį sprendimą atmetė 
ir reikalauja, kad Adutiškio stotis būtų 
Baltarusijos ribose. Padėtį aštrina ir ki
tos jau senokai girdimos radikalesnių 
baltarusių pretenzijos Lietuvai, pvz. Vil
nius esąs senas baltarusių miestas, o 
senoji Lietuva iš tiesų buvusi baltarusių 

išeivių gyvenimu, jų organizacijomis, 
tapo ir svarbiais lietuvybės centrais. O 
dabar prasideda kitas etapas - Lietuvos 
Respublika atkurta, jos diplomatinės 
tarnybos turi būti mūsų valstybės išlaiko
mos, jose dirbs ir gaus patirtį Lietuvos 
valstybės diplomatai... Ar tai patiks išei
vijai, ar ne, - Užsienio reikalų minister
ija žiūrės savo reikalų ir vidaus regla
mento. Taigi senosios diplomatų kartos > 
pakeisti ateis jaunoji - tai daryti vers j 
pats gyvenimas“. A Eidintas pripažįsta, 
kad jo paskyrimas buvo kontroversiš
kas, nes buvo susietas su Stasio Lozo
raičio atleidimu. Tačiau, kaip jis sako, jis 
jau buvo sutikęs dirbti diplomatinėje ! 
tarnyboje ir keistai atrodytų, jei atsi
sakytų konkretaus pasiūlymo. „Vyriaus
ybė geriau žino, ji turi daugiau informa
cijos ir svarbiausia - teisę pasirinkti“. Į 
klausimą, kodėl pasirinktas buvo jis, A 
Eidintas atsako: „Nemanau galįs tai 
svarstyti“.

Amerikos lietuvių tarpe yra ir nepa
sitenkinimo. Prieš keletą savaičių „Lie
tuvos rytas“ informavo, kad su Stasiu 
Lozoraičiu ambasadą palieka ir kiti as
menys. Pagal „Lietuvos aido“ nr. 221, 
lapkričio 11 d. aštuoni ambasados tar
nautojai memorandumu paskelbė atsi
saką dirbti su naujai paskirtuoju amba
sadoriumi. Lietuvos ambasada jau 70 
metų atstovauja laisvai Lietuvai, sako
ma jų rašte, bet dabar ambasados raktai 
perduodami tiems, kurie savo gyvenime 
pažino tik tarybinę Lietuvą. Memoran
dumo autoriai taip pat piktinasi, kad po 
Prezidento rinkimų Stasys Lozoraitis ir 
jo štabas buvo apkaltinti nekompe- 
tetingumu, nepastebėta išeivijos para
ma ambasadai, ir tt. Rašte taip pat 
skundžiamasi Lietuvos valdžios dvivei
diškumu ir atsisakoma „būti šios 
negražios akcijos dalimi“.

Kol A Eidintas atvyks į JAV, ambasa
dos reikalus nuo lapkričio 12 d. tvarko 

lauskas. Inf.

valstybė. Šiuo metu Polocke sukamas
filmas apie Baltarusijos praeitį, kuria
me tarsi saviškis figūruoja ir Vytautas.

Lietuvos viduje aštroką ginčą kelia
Vyriausybės sluoksniuose reiškiamas 
palankumas minčiai, kad stambieji Rusi
jos koncernai būtų įsileisti kaip galingi 
akcininkai Mažeikių naftos perdirbimo 
įmonėje bei Jonavos „Azote“ ir kaip Lie
tuvos dujų bei naftos vamzdynų bend- 
rasavininkai. Dešiniųjų partijos ir didelė 
spaudos dalis yra nuomonės, kad tokiu 
būdu atsirastų realus pavojus Lietuvai 
būti įtrauktai į buvusios Sovietų Sąjun
gos ekonominę erdvę. Tada Lietuva 
priklausytų nuo Rusijos monopolijų dik
tato. Taip pat pabrėžiama, kad, jei Li
etuva suteiktų išskirtines teises Rusijos 
kariniam susisiekimui su Karaliaučiaus

GRAŽIOJI LIETUVA - iš Algimanto Kezio redaguotos knygos „Vandenys* 
(“Waterscapes“). Kazio Daugėlos nuotrauka - Molėtų kraštovaizdis.

sritimi, ji patektų į Rusijos militarinę 
sferą. Palankus žvilgsnis į Rusijos ekono
minius siūlymus siejamas su premjeru 
Šleževičium, kuris pabrėžiąs, jog svarbu 
atsižvelgti į tai, kas Lietuvai esą naudin
ga-

Rinkimai
Kaišiadorių apygardoje vėl nepavyko 

išrinkti Seimo atstovo, nes balsavo tik 
36% rinkėjų, o formalus minimumas yra 
40%. Ši Seimo nario vieta tapo tuščia po 
to, kai čia išrinktas Algirdas Brazauskas 
tapo Prezidentu. Dabar vykusiuose 
rinkimuose 54% dalyvavusiųjų balsavo 
už dešiniųjų kandidatą teisininką Liud
viką Sabutį, antroje vietoje liko Nuo
saikiųjų kandidatas, trečioje - LDDP 
kandidatė. Atsižvelgiantį nepakankamą 
dėmesį rinkimams, daroma išvada, jog 
dabar nepraktiška galvoti apie pirma
laikius Seimo rinkimus apskritai.

LDDP žingsniai
Padėčiai žemės ūkyje esant prastai ir 

kartojantis kalboms apie visuotinį žem
dirbių streiką, daug susirūpinimo rodo 
vadinamoji agrarininkų grupė De
mokratinėje darbo partijoje. Seimo agra
rinio komiteto pirmininkas ir žinomas 
LDDP veikėjas Mykolas Pronckus 
„Tiesos“ nr. 209 pareiškė, kad skolos 
žemdirbiams už pristatytą produkciją 
tai didėja, tai šiek tiek mažėja, bet visgi 
sudaro apie 100 mil. litų. Jis rašo:

„Seimo Agrarinis komitetas ne vieną 
kartą siūlė valstybės finansinėms or
ganizacijoms, taippatirLietuvosbankui, 
ieškoti kokių nors išeičių ir sprendimų. 
Deja, vėl susidarė įspūdis, kad šie 

pasiūlymai nei Lietuvos banko, nei kitų 
finansinių organizacijų nedomina. Prisi
dengus kalbomis apie rinką, žemdir
biams, žemės ūkio produkciją per
dirbančioms įmonėms buvo siūlomi 
brangūs kreditai - su 100 proc. ir 
didesnėmis palūkanų normomis. Žem
dirbys, paėmęs tokį kreditą, pasirašytų 
sau bankroto nuosprendį. Žemės ūkio 
produkciją perdirbančios įmonės, 
paėmusios šiuos brangius kreditus, kal
kuliuoja juos į savikainą, o vėliau į kai
ną, dėl to brangsta galutiniai produktai. 
Taigi, pagrindiniu maisto brangintųjų 
tampa ne tas, kuris sėja ir pjauna, o tas, 
kuris skaičiuoja pinigus. Šitaip visų mūsų 
sąskaita kuriasi bankinė oligarchija, 
kurios pagrindinis tikslas, ne Lietuvos 
ūkio vystymas, o maksimalūs pelnai, 
visiškai neatsižvelgiant į Lietuvos gy
ventojų interesus.“

Žemės ūkio ir ekonominės problemos
apskritai buvo svarstomos ir anksčiau 
vykusiame LDDP Tarybos posėdyje,. 
Jame energingai reiškėsi Vytauto
Petkevičiaus vedamos „programos 
grupės“ atstovai, kurie argumentavo, jog 
partijos žadėtoji rinkiminė programa 
vykdoma nevykusiai: pačioje partijoje 
„išlikęs partokratinis veiklos pobūdis“ ir 
nesą koordinacijos tarp Prezidento, 
Vyriausybės ir didžiosios Seimo daugu
mos, nors visa tai esanti ta pati LDDP. V. 
Petkevičius taip pat pabrėžė, kad LDDP 
turėtų griežčiau žiūrėti į valstybės tar
nautojų skyrimą, nes dar daug kur - 
„Sąjūdžio sukišti žmonės“. Jis teigė, kad 
„mes dar kartą ir dar kartą turime 
laimėti, kito kelio nėra“.

Nukelta į 2 psl.
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TRUMPAI 
IŠ VISUR
* JAV prezidentas Bill Clinton Baltu-* 

osiuose Rūmuose Vašingtone priėmė 
anglų rašytoją Salmon Rushdie, 1989 
musulmonų ajatolos Khomeini pasmerk
tą mirti už knygą „Šėtoniškos eilės“. 
Prieš pora mėnesių Irano vyriausybė 
patvirtino, kad mirties nuosprendis šios 
knygos autoriui tebegalioja.

Garsusis Masačūsetso Technologijos 
Institutas suteikė Salman Rushdie vi
zituojančio garbės profesoriaus laipsni.

* JAV Kongresas priėmė įstatymą, 
kuriuo šiek tiek suvaržomas ginklų įsig
ijimas. Visiškai uždrausta parduoti 19 
rūšių pusiau automatinių ginklų, o per
kant kitų tipų šaunamuosius ginklus 
įvestas 5 dienų laukimo periodas.

Nuo šaunamų ginklų kasdien žūvant 
daugybei žmonių, didelis nuošimtis JAV 
gyventojų palaiko griežtos ginklų 
kontrolės principą, tačiau kongrese ypač 
stiprią įtaką turi laisvos ginklų preky
bos šalininkai.

* Masinės musulmonų demonstraci
jos didžiuosiuose Indonezijos miestuose 
privertė vyriausybę atsisakyti vals
tybinės loterijos, nežiūrint jos pelningu
mo valstybei. Musulmonų nuomone, lo
terija įeinanti į Islamo uždraustų 
azartinių žaidimų kategoriją.

* Kambodijos Khmer Rouge ko
munistai sukilėliai pasiūlė nutraukti 
puldinėjimus ir užleisti savo užgrobtas 
sritis vyriausybei, jei jiems už tai mai
nais bus suteikti aukšti postai Kambo
dijos vyriausybėje. Kambodijos karalius

ĮVYKIAI Lietuvoje
Atkelta iš 1 psl.

Per LDDP vadovybės rinkimus tapo 
pakeisti tie LDDP prezidiumo nariai, 
kurie neseniai užėmė aukštas pareigas 
kitur (Linas Linkevičius dabar Krašto 
apsaugos ministras, Neris Germanas 
dabar Seimo kancleris, A Meškauskas 
dabar Prezidentūroje). LDDP pirmininko 
pavaduotoju išrinktas Viktoras Kovšo- 
vas, kuris pakeičia Vitalijų Geržoną (da
bar Muitinės departamento vadovas).

Vyriausybės atstovai
Liepos mėnesį Vyriausybė buvo 

priėmtisinutarimą, kuriuo Lietuvos teri
toriją suskirstė į 12 regionų. Juose bus 
skiriami Vyriausybės atstovai, kurie su 
savo padėjėjais prižiūrės savivaldybių 

. .darbą ir turės teisę sustabdyti ir atšauk
ti vietinių tarybų bei merų sprendimus, 
jei jie prieštarauja įstatymams. Šis 
potvarkis susilaukė nemažai kritikos:

vas.
Pastebima, kad Vyriausybės atstovų
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Sihanouk linkęs šį pasiūlymą priimti, ♦ . 
tačiau jam priešinasi jo sūnus, valstybės Z 
ministras pirmininkas, nes tokiais pasky- J 
rimais būtų pažeista Kambodijos kons-♦ 
titucija. V

L . ♦
♦

* Rytų Europoje, Kaukaze ir už Uralo ♦ 
neigiamos rekacijos susilaukė Rusijos J 
užsienio reikalų ministro Andriejaus Z 
Kozyrevo pareiškimas, kad Rusija imsis • 
aktyvių žingsnių apginti rusų tautines J 
mažumas už Rusijos ribų. Šitokį kišimą- * 
si į nepriklausomų valstybių vidaus ♦ 
reikalus pasmerkė visos iš Sovietų Sąjun- ♦ 
gos išsilaisvinusios valstybės pradedant Z 
Estija ir baigiant Azerbaidžanu ir Azijos ♦ 
respublikomis. Net Kazachstanas, dau- ♦ 
giausia besilaikąs prorusiškos linijos, J 
karčiai kritikavo Kozyrevo išsišokimą. J

. ♦

* Australijoje apsilankęs Latvijos j 
užsienių reikalų ministras Georgs Ari- ‘ 
driejevs kreipėsi į Australijos vyriaus- Z 
ybę su prašymu, kad ji sutiktų įsileisti ♦ 
didesnį skaičių Latvijos rusų, tuoj 
palengvinant Latvijai išspręsti opią poli-1 
tinę problemą. Rusija vedanti propagan- Z 
dą prieš šių ateivių sugrįžimą į Rusiją, ♦

* Lapkričio 22 d. Prancūzija paskuti- ♦
nioji ratifikavo naująją Europos Ekri-j 
nominės Srities Sutartį, įsileidžiančią į J 
Vakarų Europos ekonominį bloką šešias ♦ 
naujas nares: Austriją, Suomiją, Švedi-j 
ją, Norvegiją, Islandiją ir Lichtenšteiną. I 
Sutartis įsigalios sausio 1 d., su preky- ♦ 
bos bloku iš 18 valstybių.* 2 ♦

♦

* Britų organai, lenkų žvalgybos įspėti, ♦ 
Tees upės žiotyse rytinėje Anglijoje su- ; 
laikė lenkų laivą “Inowroclaw“, kon- Z 
fiskuodami slaptą ginklų siuntą Šiaurės ♦ 
Airijos protestantų pogrindžiui. Siuntą ♦ 
sudarė 300 kariškų šautuvų, plastiniai * 
sprogmenys, granatos ir šaudmenys. ♦

spauda prikiša, kad tai valdininkijos pli
timas, nes Vyriausybės atstovai taps „dar 
viena valdžia su naujais biurokratais“, 
gi kai kas čia mato politinį spaudimą 
savivaldybėms, nes pvz. Vilniaus ir Kau-. 
no savivaldybėse dabar vyrauja dešinie
ji-

Vyriausybės atstovu Vilniaus miestui 
paskirtas Julius Jurginis, „Respublikos“ 
pranešimu anksčiau dirbęs komunistų 
partijos Vilniaus miesto komitete. At
stovu Kauno miestui paskirtas Zigmas 
Kazakevičius, sovietmečiu beveik 10 
metų buvęs miesto Vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojas. Atstovu 
Klaipėdos miestui tapo G. Petružis, 
Klaipėdos LDDP tarybos pirmininkas, o 
Panevėžio regionui - Petras Zablockis, 
buvęs komunistų partijos Panevėžio ra
jono pirmasis sekretorius ir dabartinis 
LDDP rajono pirmininkas. Atstovu Kau
no (kaimo) regionui bus Zina Kubilienė, 
Utenos regionui - Valerijus Ponomario- 

pareigos nesančios visai aiškios. Į „Kau
no dienos“ priminimą, kad apie Vy
riausybės atstovus kalbama kaip apie 
savotiškus generalgubernatorius, atsto
vas Kauno miestui Z. Kazakevičius at
sakė, kad kai kas ir jam nepatinka: „mes 
esame įpareigoti dubliuoti, pavyzdžiui, 
prokuratūros darbą“.

Kaip aprašoma „Lietuvos ryto“ nr. 210 
pirmame puslapyje, atleidžiama visa eilė 
aukštesnių darbuotojų Vyriausybės apa
rate. Pasak šio dienraščio, „Vyriausybės 
užkulisiuose tvirtinama, jog atsisveikin
dama su G. Vagnoriaus vadovavimo 
Vyriausybei laikais priimtais žmonėmis, 
į kurių vietą skiriami savi“.

Vagnorius - teisman?
Per pastaruosius keletą metų vykusią 

kovą tarp „kairiųjų“ ir „dešiniųjų“ lydėjo 
įvairūs šūkiai, jų tarpe ir dažnai kartoja
mas kaltinimas „Landsbergis sukiršino 
tautą ir Vagnorius sugriovė ekonomiką“ 
Šiemet ypač pabrėžiama, jog ek
spremjeras Gediminas Vagnorius savo 
metu padarė daug „ekonominių nusikal
timų“, o neretai kartu yra kaltinama ir 
to meto finansų ministrė Elvyra Kune
vičienė. Po antrašte „E. Kunevičienė ir 
G. Vagnorius - teisman?“ „Tiesos“ nr. 
208 rašoma, jog šiems Seimo nariams 
gali būti iškeltos baudžiamosios bylos. 
Tam reiktų Seimo paprastos daugumos 
(71 balso), o tai įmanoma, nes LDDP 
frakcija narių turi šiek tiek daugiau.

Kaltinimus tiria Seimo Ekonominių 
nusikaltimų tyrimo komisija, kurios 
pirmininkas LDDP frakcijos narys Vy

tautas Juškus jau pareiškė, kad „kai bus 
nustatytas G. Vagnoriaus padarytos 
valstybei žalos dydis, visa medžiaga bus 
perduota prokuratūrai. O ta žala - aki
vaizdi“. „Tiesos“ nr. 210 pranešimu, tarp 
sakomai neteisėtų Vagnoriaus vy
riausybės nutarimų esą šie: profsąjungų 
(dalies?) turto perdavimas kitoms in

BĖDOS...

anfe ateafagnybės stoka. fhnyausdrname 
dyj ištrauką

Akcinės bendrovės „Utenos pienas“ 
stebėtojų tarybos posėdyje lapkričio 3 vien
balsiai nutarta atleisti iš pareigų direktorių 
valdybos pirmininką V. S.

Kalbėtojai sakė, kad jo vadovaujama val
dyba padarė daugybę ūkinės ir finansinės 
veiklos pažeidimų, surašytų trijuose pro
tokolo lapuose: už 999 354 Lt nupirkta 
užsienietiškų mašinų “Ford“, atidarytos dvi

stitucijoms, „Lietuvos aido“ privatizavi
mas, lėšų skyrimas tuo metu neįre
gistruotam Investiciniam bankui, va
liutos skyrimas Aukščiausios Tarybos 
apsaugos skyriui, ir tt. Tyrimas vyksta; 
pagal pernai vasarą Socialdemokratų, 
frakcijos paruoštą dokumentą, kai ši frak-. 
rija, kartu su LDDP ir Tautos pažangos, 
frakcija, po poros bandymų Seime at-( 
statydino G. Vagnorių kaip premjerą. t 
Tarp kitų dokumente minimųpažeidimųj 
yra ir tai, kad G. Vagnorius finansiškai- 
rėmęs dešiniosios pakraipos politines, 
jėgas ir atitinkamą spaudą. Ištokiųpoliti- 
nių jėgų minimas Lietuvos Sąjūdis, Šau-. 
lių sąjunga ir tt., iš spaudos - „Lietuvos 
aidas“, „Karys“, „Katalikų pasaulis“ ir. 
tt.

Gediminas Vagnorius ir Elvira Kunevi-į

čienė šiuos kaltinimus atmeta kaip poli-;
tinį bandymą susidoroti su dešiniuoju, 
opozicijos sparnu. Dėl šios priežasties 
ekspremjeras Vagnorius atsisakė daly
vauti keliuose tyrimų komisijos po
sėdžiuose. Kontroversija persimetė ir į 
spaudos puslapius. Vytautas Landsber
gis „Lietuvos aido“ nr. 212 rašo, jog į 
Lietuvą ateinanti Azija, nes pvz. Uzbek
ijos neokomunistai praktikuoja politinį 
triuškinimą, opozicijos veikėjams iške
liant bet kokias bylas, kad tik rastųsi 
propagandinis triukšmas ir šmeižimas. 
Landsbergis teigia, jog “dabar vaizduo
jama iškreiptai, lyg Vagnorius kažkam 
.atidavęs' turtą, ir apie tai šnekama tuo 
metu, kai čia pat iš tikrųjų ati
davinėjamas arba dalinamas turtas savo
draugams, bičiuliams, įtakingoms 
žmonių grupėms. Tai vyksta labai stam
biu mastu, apie tai šiomis dienomis kaip 
tik ir kalbėjo Gediminas Vagnorius Sei
mo posėdyje, nors jam visaip buvo truk
doma, išjungiamas mikrofonas, rodomas

tokį stambaus masto valstybinį grobs--

lot
tymą šiandien“.

Parengė V. DONIELA

Laikinuoju direktorių valdybos pir
mininku paskirtas B. T.

aidas“, nr. 220)
IšklausytaŠiauliųrajonokontrolėšiamy- 

bos ataskaita. Joje pavyzdžiui, pažymėta, 
kad per pusantrų metų net septyniems 
aukštiems pareigūnams buvo pasiūlyta 
taikyti aukščiausią drausminę nuobaudą-
už nepatenkinamą ūkinę-finansinę veiklą 
atleisti Žarėnų-Latvelių valstybinio ūkio 
direktorių B., Bubių valstybinio ūkio laiki-' 
nosios administracijos vadovą C., Kuršėnų 
komunalinių įmonių kombinato direktorių 
K, už parašų padirbinėjimą - Voveriškių 
mokyklos direktorę S. Tačiau trys “tūzai“ 
taip ir liko savo šiltose vietose. Kieno dėka? 
Šito klausimo kontrolė^ tarnybos vadovei 
neuždavė nė vienas deputatas.

(JL aidas“, nr. 212)
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bendr to menes n v it h i baruose
Geelongo moterys paminėjo i 

2 5-mėtį
Geelongo MOTERŲ DRAUGIJA šiais 

metais lapkričio 14 d. atžymėjo savo 
veiklos jubiliejų. Ta proga grįžkime į 
1955metus vasario 20 d., kai buvo įsteig
ta Socialinės globos moterų draugija, 
kuri veikė apylinkės ribose ir teikė socia
linę globą į vargą patekusiems tau
tiečiams. Draugija buvo ALB Geelongo 
apylinkės padalinys. Į pirmąją d-jos val- 
dybąišrinkta: Jul. Grigaitienė, P. Varan- 
kienė ir G. Starinskaitė. Draugija 
surengė pirmą balių anuometinio ce
mento fabriko salėje, kuris davė gero 
pelno. Pinigai perduoti nukentėjusiems 
nuo potvynio lietuviams, Vasario 16-tos 
gimnazijai, bendruomenės namų staty
bai, Vokietijoje likusiems tautiečiams, 
šelpė vargstančius, rengė bendras Kūčias 
ir t t Ši Soc. globos moterų draugija 
gyvavo iki 1962 metų. •

1968 metais gegužės 5 d. dr. St ir L. 
Skapinskų iniciatyva, sušauktas moterų 
susirinkimas ir įsteigta nauja moterų 
draugija pavadinta Geelongo moterų
draugija. Draugijos steigimą iššaukė 
reikalas turėti organizaciją, kuri ap
jungtų moteris. Anksčiau veikusi soc. 
globos draugija, jau ilgesnį laiką buvo 
pairusi, o paskutiniais metais jos veikla 
visai sustojo. Į pirmąja valdybą išrink
ta: L. Skapinskienė - pirm., A. Žvirblienė 
- sekretorė, E. Stuikevičienė - iždininkė, 
P. Cerakavičienė - narė. Valdyba žadėjo 
būti pagalbininkė Apylinkės valdybai 
ruošiant įvairius parengimus, o iš gau
namų pajamų puošti... Lietuvįų 
bendruomenės namus, pirkti inventorių, 
skatinti šeimyninį sugyvenimą, populiar
inti rankdarbius ir visą eilę kitų gerų 
darbų. Pirmoji valdyba buvo veikli ir 
pirmaisiais savo veiklos metais paliko 
gražius darbo rezultatus. Sugebėjo pa
daryti pajamų, nupirko 12 tuzinų kom
plektą indųbeiįrankių.Pometų pasikeitė 
valdyba, susirinkime dalyvavo 23 narės. 
Aptarta eilė reikalų, tarp jų - siuntinių 
siuntimas Sibiro ir Punsko lietuviams, 
dalyvavimas tautybių parodoje ir kt. 
Draugija aukojo Liet. Bendruomenės 
namų padidinimo reikalams, kaupda
ma lėšas, rengė vestuvines puotas. 1973 
dviems metams išrinkta nauja valdyba: 
L. Skapinskienė - pirm., C. Vaicekausk
ienė - sekr., E. Schrederienė - ižd. Drau 
-gija laikė bufetus Ąpyl valdybos ir kitų 
organizacijų parengimų metu. Tiems

davo veltui. Per metus iš to susidaryda
vo stamboka suma. Prabėgus daugel 
metų ir pašlijus L. Skapinskienės 
sveikatai, pirmininkės pareigas iki jos

Lietuvos kariuomenės sukaktis Melbourne
Lietuvos kariuomenės 75-mečio šventė 

Melburne atšvęsta lapkričio 21 d. ji 
pradėta pamaldomis St.Mar/s baž
nyčioje Šiaurės Melburne. Pamaldas 
atlaikė kun. dr. Pranas Dauknys, gie- 

■ PADĖKA į
■ Nuoširdžiai dėkoju p. p. Alfonsui ir Grasildai lingėms, p. Elenai Astramskienei, ® 

vaikams, anūkams ir proanūkams už lankymą ligoninėje, limkėjimus pasveikti ir •
į gausias gėles.
"• Jums visiems dėkinga

Ona Tamašauskienė į

mirties ėjo E. Schrederienė. Narių skai
čius su laiku sumažėjo, bet Moterų d-jos 
veikla niekada nebuvo sustojusi.

Jubiliejaus proga bendruomenės na
mai švytėjo, stalai papuošti, salė kvepėjo 
skaniais išradingais valgiais, tortais. 
Suvažiavo daug svečių, dalyvavo ir vieš
nia iš Vilniaus, Gr. Burokienė, mūsų 
dirigentės Gr. Pranauskienės mamytė.

Iškilmingą 25-mečio minėjimą atidarė 
Moterų draugijos sekretorė, C. 
Vaicekauskienė, tylos minute pagerbtos 
mirusios narės, palaimintas stalas, su- 
kalbantmaldą. Jipaminėjo kuklią drau
gijos veiklą 25-rių metų bėgyje, padėkojo 
narėms už jų įdėtą darbą, atliktas parei
gas. Žodį tarė ir bendruomenės p-kas O. 
Schrederis; jis, pasveikinęs nares, nuš
vietė jų veiklos įnašą, išreikšdamas 
padėką.

Pasibaigus kalboms, C. Vaicekauskie
nė įteikė padėkos raštą už visuomeninę 
ir kultūrinę veiklą buvusiai ilgametei d-
jos narei BRONEI JANKIENEI.IlM

Choras „VILTIS“, vadovaujamas Gr. 
Pranauskienės, padainavo keletą liau
dies dainų: „Ant krašto marės“, „Žveng 
žirgelis lankoj“, A. Vienažindžio „Pasa
kyki, panytėle“ (muz. Vyt. Kernagio), 
pritariant D. Juchnevičiui lūpine 
armonikėle, „Šių naktį per naktį“ - liau
dies dainą, kurios solo partiją atliko dr. 
A. Gružauskas, ir „Menuetas“ - Z. Vaker- 
leno, kurią padainavo moterų ansamblis 
- tai senovinis prancūzų šokis, grakštus, 
ceremoningas... Aplodismentų dain
ininkams negailėta! Vyko turtinga daik
tinė loterija. Uždegus jubiliejaus tortą 
su 25-iomis žvakutėmis sudainuota „Il
giausių metų“. Žvakutes užpūtė R. 
Skerienė ir C. Vaicekauskienė, nes Mote
rų draugijos šventė sutapo ir su jų gimta
dieniais. Už d-jos veiklą pakeltos taurės, 
liejosi šampanas.

Daug darbo ir triūso įdėjo moterys, 
surengusios tokį gražų minėjimą. Nuošir
di padėka narėms ir visiems 
prisidėjusiems prie darbų ir aukų. Ačiū 
S. Obeliūnienei, M. Skrupskienei, M. 
Andriukonienei, M. Budrienei ir kt. V. 
Aukštiejui už nuostabaus didumo žuvį.

Salėje ilgai skambėjo dainos, ne
girdėtos sutartinės, kalbos, o vėliau 
prasidėjo ir šokiai, sukosi poros.

Gal aš čia viską per smulkiai parašiau, 
tačiau man tai buvo neeilinis įvykis.

Prabėga metai tekini 
užgaubdami po skarą. 
Jie skęsta, skęsta užmaršty, 
tik metų derlius dera.

>... .Regina Skerienė

dojo choras, paydimas vargonų muzikos... 
Vėliavos, dalyvavo daugiau, negu pa
prastai, jaunimo.

Po pamaldų minia pajudėjo į Lietuvių 
namus, kurie visai netoli nuo St Mary's 

bažnyčios. Čia radome būrelį jaunimo, 
kuris gamino pietus (pelnas skiriamas 
taut šokių šokėjų kelionei į Lietuvą, nes 
daug kas žada vykti į būsimą dainų 
šventę Vilniuje ateinančią vasarą).

Minėjimo oficialioji dalis prasidėjo 
„Ramovės“ pirmininko, V. Bosikio įvadu 
ir kun. dr. P. Dauknio invokacij a, vėliavų 
įnešimu ir žuvusių karių pagerbimu.

Šventės proga paskaitą skaitė Albinas 
Pocius (pagal girdėtą pasakymą, Pocius 
tiktai kūnu gyvena Adelaidėje; jo dvasia 
Melburne). Jis peržvelgė Lietuvos 
kariuomenės „neutralumą“ 1940 m. 
.birželio mėn., kai rusų kariuomenė 
užėmė Lietuvą ir nė vieno šūvio nebuvo 
iššauta... Prelegentas pacitavo Jono 
Aisčio eilėraštį:

„Vienas kraujo lašas būt tave 
nuplovęs.

O varge jo vieno tu pasigedai,
Nors stiprybės sėmėm iš

didžios senovės,
Liko netęsėti mūsų pažadai.“

Iš tikrųjų, vieno mūsų kariuomenės 
šūvio būtų užtekę, kad būtų nereikėję

SYDNĖJAUS bendruomenės metinis susirinkimas
ALB Sydnėjaus Apylinkės metinis su

sirinkimas buvo sušauktas lapkričio 28 
d. Lietuvių klube, Bankstowne. Veltui 
laukė erdvi auditorija atsilankant lietu
vių bendruomenės narių į šį metinį su
sirinkimą ir valdybos rinkimus. Darosi 
liūdna rašant šias eilutes, kad iš bene 
didžiausios Australijoje lietuvių 
bendruomenės’į šį svarbų susirinkimą 
rado reikalą atsilankyti tik 40 narių. 
Nesimatė nė vieno jauno veido, o taip 
norėjosi turėti bent vieną jaunuolį/lę 
valdyboje. Kai neatsilankėį susirinkimą, 
tai ir nežinome, kokių jie turi problemų.

Paskelbus susirinkimo laiką dalis 
vyresniųjų spruko pro duris laukan, o 
„narsesni“ - jų buvo apie 30, pasiliko bare 
ir bilijardo kambaryje prie žaidimų Tarp 
jų matėsi net vienas federalinis „prezi
dentas“. Klausimas, jau nėra ką kalbėti 
apie jaunimą, klausimas yra su kokiais 
„pyragais“ galima būtų prisivilioti suau
gusius ne tik ateiti į susirinkimą, bet ir 
sutikti padirbėti valdyboje. Nario soli
darumo mokestis yra tik 5 doleriai met
ams. Tie, kurie nepajėgia apsimokėti šio 
mokesčio, aš manau kad jie galėtų būti 
nuo šio mokesčio atleisti ir bėgti iš klubo 
tikrai nebuvo reikalo. Kaip gali suprasti, 
kai; susirinkime dalyvavo tik dviejų or
ganizacijų pirmininkai - Spaudos S-gos 
ir LK Kultūros draugijos. Susirinkimui 
pirmininkavo dr. V. Doniela, sekretoria
vo Bronius Stašionis. Buvo padaryti val
dybos pareigūnų pranešimai ir jie priim
ti su pagyrimu. Iš buvusios valdybos 
pasitraukė Angelė Stasiūnaitienė ir Jad
vygą Mickienė. Į sekančią valdybą su
tiko įeiti praeitos kadencijos valdybos 
nariai Vytautas Juška, Antanas Kra
milius ir Gražina Grybaitė. Naujai į val
dybą atėjo Jonas Zinkus ir Alfa Savick
ienė. Revizijos komisijoje tie patys Vy
tautas Patašius, Anskis Reisgys ir Bro
nius Stašionis. Tarp einamųjų reikalų 
aptarta lietuvio kunigo, Pagalbos Fondo 
ir Parama Lietuvai reikalai. Kai kas 
siūlė „Pagalbos“ fonde esamus pinigus 
tuojau siųsti į Lietuvą. Atrodo, kad yra 
pasiųsti CARITAS pinigai į Lietuvą? 
Įdomu būtų žinoti, iš kur paimsime 

įtikinėti pasaulio, kad Lietuva ne savo
noru,jstojo“įTaiybųS-gą.Tačiaukariuo- 
menę nuo Lietuvos gynimo sulaikė mūsų
politikai.

„Aš manau, kad dabar mes irgi 
turėtume ne viską be kritikos priimti, 
kas vyko anuomet nepriklausomoje Lie
tuvoje ir gal parodyti truputį daugiau 
tolerancijos, supratimo, žiūrint į Lietu
vos atstatymą. Dabartiniai lietuviai 
nepabūgo - kai reikėjo - beginkliai stoti 
prieš rusiškus tankus Vilniuje,“- pasa
kojo A. Pocius. Partizanų kovą prieš 
komunistus jis matė kaip Lietuvos 
kariuomenės tęstinumą.

Po paskaitos vyko meninė dalis. Ją 
išpildė Melburno kanklių ansamblis. Jis 
taip pat pritarė dainuojančiam duetui - 
Birutei Šaulytei ir p. Dauniui. Buvo 
malonu klausytis.

Ir einant namo paskaitoje girdėtos 
mintys tebeskraidė galvoje: išeiviai turi 
parodyti daugiau kantrybės dabartinėms 
Lietuvos žmonių pastangoms, reikia 
daugiau pasitikėti Lietuvos jaunimu. Jie 
turi daug gero kraujo gyslose, nors kai 
kadagal ir pritrūksta praktiškų minčių!..

Buvo geras minėjimas, privertęs 
susimąstyti, kas savo gyvybe gynė Lie
tuvos nepriklausomybę. E.Š.

pinigų, pavyzdžiui, automobilio nu
pirkimui, jei gausime kunigą iš Lietu
vos? Gautas tik vienas pranešimas iš 
ramovėnų, Sydnėjaus skyriaus, kurį 
perskaitė A. Kramilius. Dėl siuntos į 
Lietuvą dovanų per „Parama Lietuvai“ 
komitetą, platesnį pranešimą padarė šio 
komiteto atstovas A. Kramilius. Susirin
kimas įgaliojo A. Kramilių sekančią siun
tą, jei galima, organizuoti Sydnėjaus 
apylinkės vardu ir jos kontrolėje. Susi
rinkimas, norsnegausus,betbuvonuošir- 
dus. Jis baigtas Tautos himnu.

Kor.

♦**
■1
Iš ALB Sydnėjaus Apylinkės valdybos 

pirmininko, Vytauto Juškos pranešimo 
metiniame susirinkime!
.Apyl. Valdyba savo veiklą pradėjo 

199LX. 12 d. Dviejų metų bėgyje sušauk
ta 22 valdybos posėdžiai. Kadencija 
praėjusi be didesnių rūpesčių nors būta 
ir liūdnų momentų, kurių skaudžiausias 
- prel. P. Butkaus netekimas. Rūpestį 
keliąs ir dabartinio kapeliono, kun. P. 
Martūzo sveikatos stovis, nes dvasiškių 
įnašas labai stiprina išeivišką gyvenimą 
bei tarpusavį bendravimą.

Praėjusių metų kalėdinių švenčių metu 
Sydnėjuje įvyko Australijos lietuvių die
nos,praėjusios sklandžiai ir atnešusios 
nemaža naujovių išeivių gyvenimam 
Buvome pagerbti prof. V. Landsbergio 
atsilankymu, stiprų įnašą padarė „Žvel- 
sos“ ansamblis.

Į Liet, dienų ruošą buvo įsijungęs dide
lis bendruomenės narių skaičius. Ta pro
ga v-bos pirmininkas išreiškė padėką 
Liet dienų komiteto pirmininkui Aliui 
Migui, jo komiteto nariams ir sporto 
vadovams už jų triūsą surengiant Spor
to šventę.

Jis taip pat prisiminė organizacijų 
įnašą į bendruomenės gyvenimų be ku
rio lietuviškasis gyvenimas būtų daug 
pilkesnis, bei padėkojo savaitgalio mo
kyklų mokytojams ir jaunimo vadams, 
dirbantiems su jaunimu - skautais, taut

Nukelta į 4psl.
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r.i xniu minis babbi, babiosi:
Agos ir Kazimiero Kaminskų
50 metų vedybinė sukaktis

Mūsų tautosakayra labai turtinga apie 
vedybinio gyvenimo nutikimus; jaunojo 
ir jaunosios nuotykius, bet niekur 
neužsimena apie vedybines sukaktis. 
Sukaktyse jau nebėra piršlio nei pamer
gių ir kitos vedybinės svitos. O jaunieji 
irgi po 50 gyvenimo metų nebeieško 
medaus, t. y. nebevyksta į tolimas keli
ones, praleisti medaus mėnesio.

į salę prie gėrimų ir valgių paruoštų 
stalų. „Jaunuosius“ sveikino kun. J. 
Petraitis, Adelaidės lietuvių sąjungos 
pirm. V. Neverauskas, Adelaidės pensi
ninkų klubo pirm. E. Dukas, A. Šerelis, 
duktė Kristina, sūnus Viktoras. Gauta 
telegrama iš Ministerio Pirmininko Paul 
Keatingo ir daug kitų iš viso pasaulio 
kraštų. Vaišintas! ir dainuota iki pirmųjų

Prie vaišių stalo: žentas J. Babbidge, dukra Kristina, Kazimieras ir Aga, 
sūnus Viktoras. Nuotr. A. Šerelia.

Aga ir Kazimieras savo gyvenimą su
jungė 1943 lapkričio 13 Šv. Trejybės 
bažnyčioje Kaune. Tai buvo vokiečių 
okupacijos metai ir lytuose vis garsiau 
dundėjo karo griausmai.

Abu pasitraukė į Vakarus, iš kur išvyko 
į Kanadą, Naująją Zelandiją ir pagaliau 
Australiją. Išaugino tris atžalas: Kris
tiną, Gintautą ir Viktorą, kurie sukūrę 
šeimas, vėlei augina atžalėles.

Aga ir Kazimieras yra aktyvūs 
Adelaidės lietuvių gyvenime. Kazimie
ras įkūrė Adelaidės pensininkų klubą, 
kuris šiandien yra didžiausia lietuvių 
organizacija, dainuoja chore, rašo eiles ir 
išleido knygą: JPo svetimu dangumi“. 
Redagavo pensininkų leidinį „Bičiulis“, 
priklauso ramovėnams, buvo jų valdy
boje.

Aga apdovanota gražiu balsu, dainuo
ja Lituania ir bažnytiniame šv. Kazimi
ero choruose, „Nemuno dukrų“ kvartete, 
oktete ir priklauso lietuviškoms orga
nizacijoms.

Apie šimtinė svečių; giminės, pažįstami 
ir draugai susirinko atšvęsti Agos ir 
Kazimiero auksinio jubiliejaus. Pradėta 
bažnyčioje pamaldomis, po jų persikelta

gaidžių. Pasakyta kalbų ir šimtai 
linkėjimų.

Linkime Agai ir Kazimierui šviesių ir 
džiaugsmo pilnų valandų ir deimantinio 
jubiliejaus.

SYDNĖJAUS ketvertukas

SYDNĖJAUS BENDRUOMENES...Atkelta iš 3 psl.
šokių grupėmis ir kitais susibūrimais.

Vienas iš stambesnių laimėjimų šios 
Valdybos kadencijos metu, tai tamprių 
ryšių užmezgimas su užsienio valstybių 
diplomatais. Artimi, abipusiai ryšiai 
palaikomi su estų gen. konsulu, lenkų 
bei rusų konsulais, o taip pat ir NSW 
valstijos valdžios įstaigomis. Ryšiai su 
ALB Krašto Valdyba esą tamprūs ir šil
ti.

Baigdamas padėkojo tautiečiams už 
bendruomeninių darbų rėmimą ir savo 
valdybos nariams už nuoširdų darbą, 
dviejų metų bėgyje.

Paruošė B. Ž.

ĮSIMINTINI VARDAI _

KAPITONAS IR JO SŪNŪS
VLADAS KAZLAUSKAS

Bolševikinė okupacija, atnešusi mūsų 
tautai didžiausių nelaimių, trypdama ir
naikindama viską, kas prieštarauja 
komunistinei sistemai, atsimušdavo j 
tvirtą Lietuvos patriotų pasiryžimą - 
kovoti, mirti, bet nevergauti.

Šiame straipsnyje atskleisime vieną iš 
šimtų epizodų, kaip Lietuvos patriotai, 
nepaisant tautybės, aukojo savo gyvybes 
už gimtąjį kraštą - Lietuvą.

Mūsų Sydnėjaus bendruomenėje vei- * 
kia daug organizacijų ir kultūrinių vi- ♦ 
enetų. Aišku, jie visi dirba savistoviai j 
Lietuvių bendruomenės ribose. Vienas ♦ 
iš tokių vienetų - dainos mėgėjų * 
KETVERTUKAS. Jam gitara pritaria ir ♦ 
kartu dainuoja Jadvyga Musčinskienė ♦ 
ir daininkai, Alfa Savickienė, Pranas J 
Andriukaitis ir Vladas Račkauskas. Ten- ! 
ka pasidžiaugti ir kartu padėkoti šiai * 
grupei, kad ji yra visada pasiruošusi ♦ 
dalyvauti programose, minėjimuose ir J 
kur tik yra reikalas. Linkime jiems sveika
tos ir dar daug dainingų metų. ♦

Sydnėjaus .Ketvertukas“ • VLADAS* 
RAČKAUSKAS, JADVYGA MUSClNb - 
KIENE, ALFA SAVICKIENE IR PRA

NAS ANDRIUKAITIS.

vachmistro laipsnis. Lemtinga Igoriui 
buvo 1945 m. liepos 14 diena. Mūšyje su
raudoniasiais diversantais Girdžiūnų 
laukuose Igoris sunkiai sužeidžiamas. 
Gydytojams nepavyko išgelbėti jo 
gyvybės - kitą dieną užgęsta jauno 
Lietuvos patrioto gyvybė. Tuo metu Rytų 
fronte kovojantis kapitonas A. Kazanas 
gauna tokio turinio telegramą:

„Rytų fronte kovojančiam kapitonui

Iš kairės: sūnus Mykolas Kazanas - „Siaubas“ (1944.V.23), tėvas - kpt.
Afanasijus Kazanas ir sūnus Igoris Kazanas.

Gimęs Zarasuose, buvęs Lietuvos 
kariuomenės savanoris Afanasijus Ka
zanas, rusas, cart) armijos karininkas, 
1918 metais grįžta į tėvynę iš revoliucija 
kunkuliuojančios Rusijos ir aktyviai įsi
jungia į kovą už Lietuvos nepriklau
somybę. dalyvauja kovose prieš bolše
vikus, vėliau - mūšiuose prieš lenkus. 
Pasibaigus nepriklausomybės kovoms, 
lieka tarnauti Lietuvos kariuomenėje.

Ištikimai tarnavo savo Tėvynei va
dovaudamas lietuviškiems daliniams 
Marijampolėje, Šilutėje, Panevėžyje, 
Kupiškyje. Iškentęs bolševikmetį, jis : 
1941-1943 metais, vadovaudamas Savi
saugos batalionui, kaunasi Rytų fronte 
prieš raudonuosius. Nuo 1944 metų Za
rasuose - apskrities karo komendantas.

Artėjant antrai bolševikinei okupaci
jai, kapitonas A. Kazanas pasitraukia į 
Vokietiją. Tačiau 1945metais, grįždamas 
į Lietuvą rezistencinei veiklai, Rytų 
Prūsijoje patenka bolševikams į nagus ir 
nuteisiamas 27 metams kalėti. Bausmę 
atlieka Uchtos, o vėliau Vorkutos lageri
uose. 1953 metais, jau po Stalino mirties, 
Vorkutoje įvyksta kalinių streikas, ku
riame dalyvauja ir buv. Lietuvos 
kariuomenės karininkai. Reikalaujama 
nors minimaliai pagerinti kalinių bui
ties sąlygas. Čekistai reikalauja eiti į 
darbą, baigti streiką. Tačiau kaliniai 
atkaklūs, viskam pasiryžę. Su jais ir 
kapitonas A. Kazanas.

Kulkų suvarpyti kaliniai. Į kaktą kul
ka pataiko A Kazanui. Čia žūva 11 lietu
vių. Tai įvyko 1953 metų rugpjūčio 1 
dieną.

Už savo krašto laisvę, Tėvų žemę, 
jaunystę paaukojo ir vyresnysis Kazanų 
sūnus Igoris. 1941 metais vos baigęs 
Zarasų gimnaziją, jis kartu su tėvu ka
pitonu tų metų birželio 22-28 dienomis 
nedelsdamas stoja į sukilėlių-partizanų 
gretas ir aktyviai kovoja Dusetų ir 
Antazavės valsčiuose. Sukilėliai neleis
davo plėšikauti ir pasklisti toliau nuo 
pagrindinių kelių bėgantiems Raudono
sios armijos karių būriams, apsaugoda
mi gyventojus nuo jų teroro. Drąsus, 
pareigingas ir sumanus Igoris Kazanas 
iki 1941 m, rugpjūčio 20 d. tarnauja 
Zarasų apskrities lietuviškame kovos 
dalinyje, o vėliau pereina į viešąją ap
skrities policiją. Už drąsą ir sumanumą 
1943 metais jam suteikiamas policijos

Kazanui ir jo šeimai.
Garbingai žuvus sūnui, jaunajam ko

votojui policijos vachmistrui Igoriui, kar
tu liūdime ir reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Salako lietuvių jaunimas“.
1943 metų laikraštyje „Karys“ Nr. 31 

buvo išspausdintas A. Bikulčioeilėraštis, 
skirtas Igoriui Kazanui:

Tyliai šlama trispalvė prie kapo, 
Ir pravirko vainikų žiedai.
Gyvenai tu didvyriu ir mirtį, 
O mirtį kovoj sutikai.
Tau šiandieną sudiev gieda salvės,

Ne berželis nuo vėjo palinko, 
Tik sukniubo motutė sena.

Tau, didvyri, tauta lenkia galvą, 
Tavęs amžiais nemirs Lietuva.
Užu mirtį ir kraują pralietą 
Mums dėl laisvės kova bus šventa.

Tu žuvai užu tėviškės žemę, 
Užu šalį ir bočių kapus.
Mes šiandieną prie kapo prisiekiam 
Tavo pėdos mums gairės tebus!

Tik neliūsk, kai ruduo staugs atklydęs.
Ir kai vėtros ims laužyt šakas, 
Nes tie siekiai tavieji mumyse 
Niekuomet niekuomet neužges.

O paskui juk pavasaris kelsis, 
Mes sugrįšim iš laisvės kovos. 
Tada Nemunas ledą sulaužys, 
Laime puošis laukai Lietuvos.

Daug žiedų tau atneš tada sesės, 
Liesis dainos iš lūpų jaunų,
Prie kapų savo galvas nulenksim, 
Prie kapų Lietuvos milžinų.

Aukštaitijos krašte Antazavės ka
pinėse, ilsisi ir antrasis Kazanų sūnus 
Mykolas. Jis - Vietinės rinktinės 
kariūnas, 1944 m. spalio mėnesį organi
zuoja Lietuvos Laisvės Armijos Vytauto 
apygardoje „Lokio“ rinktinę ir jai va
dovauja. Prisimena jo pavaduotojas V.

„ Kuzma („Boemanas“):
1944 metų šv. Kalėdų antroji diena. 

Laukus ir miškus apdengęs sniego pata
las. Čia, Antazavės šile, gerai įrengtame 
bunkeryje šventėme Kalėdas. Jei kas, 
čia pat ginklai, apranga, maistas. Mūsų 
stovykla ant kalniuko, už keliasdešim
ties metrų į pietus — ežeriukas. Jo van
duo mus gaivindavo. Ankstyvą rytą, gal 
pusę septynių, užsivilkęs storus paš-

Nukelta į 6 psl.
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Aleksandras KANTVILAS
Jau kuris laikas, kai kiekviename 

Australijos bare ar darbovietėje nesi
liauja viena tokia tema, kada gniaužiasi 
kumščiai ir pakyla kalbėtojų balsai. Ir 
tai ne ginčas dėl respublikos ar vėliavos 
ar net ANZAC dienos. Tai tik dėl 
Aukščiausio Teismo sprendimo, kuris 
tapo žinomas kaip JV1ABOU sprendimas.

Žinoma, vargu ar kam iš mūsų išliku
sių tikrų lietuvių patrijotų, jau nebesi
lankančių į barus ir užmirštas darbovie
tes dėl to JMABO“ pakyla kraujo spaudi
mas ar noras pakelti grąsinančiai pirštą 
besikalbant su žmona. Bet... gal būtų ir 
ne pro šalį pakeisti mūsų tautinio 
laikraščio temas, kurios nebeišeina iš 
atsibosiančios parapijinės kasdienybės, 
aišku su redaktoriaus leidimu.

Taigi, grįžtant nuo ko pradėjau... 
Aukščiausio Teismo sprendimas pakeitė 
vieną iš pagrindinių principų, pagal kurį 
buvo kuriama Australija. Principą, kad, 
kai į šį kraštą ėmė keltis europiečiai, čia 
buvo „terra nullius“ - žemė, kuri niekam 
nepriklausė, kur niekas negyveno. Kad 
visgi šioje žemėje gyventa žmonių daug 
anksčiau negu europiečiai atsikėlė ar 
buvo atkelti, nusprendė Australijos 
Aukščiausias Teismas labai neseniai, 
tik pernai gegužės mėnesį. Teismas taip 
pat pasakė, kad įgimta tų žmonių teisė į 
savo žemės nuosavybę tebėra pasilikus, 
jei palikuonys ant tos žemės tebegyvena 
ir niekas kitas kokių nors teisių į tą žemę 
neturi.

Visa Australija, kaip mes, kurie dar 
šiek tiek domimės aplinkos naujienomis 
ir retkarčiais paskaitom k anglų kalba 
laikraštį, žinome, subruzdo, sudūzgė, 
kaip bičių avilys. Radijas šaukė, kad 
nebeliks nė vieno privataus kiemo, kad 
aborigenai (naudosiu šį vardą dėl pa
togumo) užgrobs parkus ir vaikams nebe
bus, kur žaisti. Kasyklų savininkai ir 
žemvaldžiai pranašavo pasaulio galą ir 
ekonominio gerbūvio žlugimą.

Atskirų valstijų valdžia susirūpino, 
protestavo, o kai kurios aborigenų grupės 
su laukiniu džiaugmu pareikalavo 
grąžinti Brisbanės centrą ir gražų gabalą 
N. S. WALES valstijos. Kaip žinome, 
spalio 19 d., beveik nelauktai protas 
pradėjo vėl lyg tai veikti. Australijos 
min. pirmininkas Paul Keating, rizikuo
damas savo politine reputacija, pareiškė, 
kad taip susirūpinę žmonės turėtų su

tikti su jo planu, kuris įvykdys teisin
gumą aborigenams. Rinkiminių balsų 
čia daug nesimatė; nejaugi politikierius, 
pagaliau, išgirdo savo sąžinės balsą?

Daugelis iš mūsų jaunystėje, gal prieš 
kokį 40 metų su viršum, girdėjom pasa
kojant apie vietinius juodukus, gana 
keistai atrodančius. Kai kurie juos 
matėme ar net susidūrėme su tais at
skirtais ir atsiskyrusiais žmonėmis. Tada 
dėl jų sau galvos nekvaršinom. Vėliau 
patyrėm daugiau iš savo draugų 
darbovietėse, tačiau nemėginom patys 
kur nors skaityti ir ką nors daugiau apie 
juos sužinoti. Mes buvome laimingesni, 
turėjom savo barakėlius, sklypelius ar 
geresnes pastoges, kurios nebuvo kur 
prie šiukšlyno, dulkiname dirvone, saulės 
ir vėjo nušiurpintu eukaliptų pavėsyje, 
kaip tie aborigenai. Pagaliau, ne visur jų 
ir buvo: Tasmanijoj jų nesimatė, did
miesčiuose irgi atrodė lyg jų nebuvo. 
Aborigenai buvo nematomi žmonės.

Gal kur Queenslande mūsų „dypukas“, 
atokiau nuo cukraus švendrių lauko, ar 
kur Vakarų Australijos nuošalioje, arčiau 
dykumos geležinkelio stotelėje, galėdavo 
juos pamatyti, tačiau geriausia vieta su 
jais susidurti būtų buvusi kokio did
miesčio ar didesnio miestelio šiukšlynas, 
kai jų vyrai, iškritę nusususio krūmelio 
ar žolės kupsto’pavėsyje gulėjo, kiti sėdėjo 
pasirėmę prie medžių, žiūrėdami nere
gių akimis į tolį. Ten būtų buvę ir vaikai: 
sulysę, kampuoti, didelėmis akimis, at
sikišusiais keliais ir alkūnėmis, kurie 
būtų lakstę, paspirdami nuzulintą teniso 
sviedinuką ar besikuisią tarp susrudiju- 
sių senų automobilių laužo, sulankstytų 
lovų liekanų, išdraskytų sofų ir kėdžių. 
Prie kai kurių medžių būtum galėjęs 
pamatyti priremtas būdas, stoginės sk
ardos gabalus ar pakabintus maišus. Ir 
skarda ir maišai, taip kaip ir eilės visokių 
sulankstytų puodukų ir apdaužytų ki
tokių indų, aprūkusių virdulių buvo 
ištraukta iš krūvos šiukšlyne. Kai kur 
pro plyšius tų vargingų pastogių galėjai 
pamatyti kampą seno čiužinio, kuokš- 
telę sudžiuvusių gėlių siaurame rašalinės 
kaklelyje, be rankenos keptuvę ir 
žmogišką figūrą, pritūpusią ir lyg kra
bas judančią šešėlyje.

Galėjai pamatyti, tačiau nematei, abo
rigenai buvo nematomi žmonės, niekam 
sąžinės nedilgino, o miestelio gyventojai 

buvo geri, dosnūs ir negailėdavo pririšti 
praplėštą matrosą ar kėdę nulaužta koja 
prie Holdeno stogo ir pasukti viešo šiukš
lyno link...

; Koks tai turėjo būti gyvenimas 
padūmavusio, pūvančio ir dvokiančio 

šiukšlyno pašonėje, 
kur nei upelio, nei 
išsikišusio vand
entiekio vamzdžio 
aplink... Kaip tie žmo
nės pakęsdavo betų 
ir speigą ar žvarbų 
žiemos vėją, kur nors 
toliau nuo pajūrio, 
žemyno gilumoje, kur 
temperatūra naktį 
nukrisdavo gerokai 
žemiau nulio. Sk
urdas buvo neįsi- < 
vaizduojamai baisus, $ 
palyginus su čia 
pat šalia esančiais pa
togumais ir pertek
liumi. Bet ar buvo^ 
mums, „dypukams“, 
svarbu, mes juk bu
vom dar taip neseniai 
iškentę karo vargus, 
dar daug ko patys 
neturėjome, mes 
nematėme nusiže
minimo, nuleistų a- 
kių, vengiančių mūsų 
žvilgsnio, nematėme 
žmonių, kuriems

buvo atimta viskas: 
žemė, tradicijos,

papročiai, kultūra. Terra nullius - baltųjų 
ateivių kolonistų visuomenės pagrindas! 
Aborigenai netgi nebuvo skaitomi sta
tistiniuose duomenyse...

Galėjome įsivaizduoti lenkus, vok-’ 
iečius, jugoslavus... bet kokie buvo abori
genai? Ar jie staigūs ir karšti kaip italai, 
ar šalti kaip švedai, gal mėgstantys 
dainą? Ar buvo kam svarbu?

Bėgo metai, kažkas keitėsi, juodukų 
vaikai pasirodė mokyklose kartu su 
baltais: ramūs, tylūs, susigėdę. Dar vėliau 
vaikai jau darėsi triukšmingesni, 
išdrįsdavo atsikirsti. Lionel Rose tapo 
bokso čempionu, Evone Goolangong 

laimėjo Wimbledoną.Pradėtakalbėtiapie 
teisę, žemę. Bet dar visai neseniai, keliau-

mus, Lietuvos aborigenus. Neišsigąskite ir 
neužsigaukite, malonūs skaitytojai, romėnai 
taip pavadino žmones, nuo seno (ab origine = 
nuo pat pradžių) gyvenusius kurioje nors ša
lyje (žinoma, jie tą šalį pasistengdavo nuka
riauti). Mes, galima sakyti, dar daugiau 
nukentėję negu šio žemyno senieji gyventojai 
—jie buvo tik .anglinami“, o mes - ir vokieti
nami, lenkinami, vėl vokietinami ir dar rusi- 
narni. Hitleris nuo aborigenų išvalytą Lietuvą 
buvo pažadėjęs savo naujakuriams, o Stali
nas žadėjo Lietuvą be lietuvių.

Kertu lažybų šimtas prieš vieną, kad Lietu
voje nerasime nė vieno Australijos aborigeno, 
jie linkę tūnoti savo žemėje. Tai ne Lietuvos 
aborigenai: ko neišvežė, patys išsiblaškė ir 
tebesistengia išsiblaškyti po visą pasaulį. Lie
tuvoje dabar irgi vyksta savotiškas MABO -

, damas Šiaurės Teritorijoj norėjau verkti 
ir pykti, kai mačiau kaip toli dar reikia 
eiti: apdribusios moterys išblėsusiom 
akimis ir pusgirčiai vyrai dar žvelgė su 

: pykčiu iš apatijos ir nusivylimo.
Niekas negali padovanoti kitam

Australijos aborigenas

pasitikėjimo savimi ar garbės pajutimo. 
Šios teisės turi būti pareikalautos, atka
riautos ir paimtos. Ir jei dabar bekal
bant, besiderant perdedama, reikalau
jama daugiau, griebiamasi smurto, ar 
tai nežmogiška po tiek tylios kančios? 
Šiandien dar pasakome, kam prisiminti 
praeitį, judėkime į ateitį, visi lygūs, tačiau 
praktiškai dar žaidėjai nelygūs: vieniems 
vartai daug platesni, kai kiti dar be 
uniformų ir basi. Gal MABO duos gali
mybę prisipažinti, kad klaida, nusikalti
mas buvo padarytas. Ne mes jįpadarėme, 
tačiau argi nėra pasakyta: tėvai valgė 
žalias vynuoges, o vaikams dantys atšipo.

Hobart, 1993 lapkričio pabaiga

menedžeriai (atsiprašau už aborigenišką rašy
bą) ieško jiems pirkėjų, Uetuvos aborigenų 
meno atstovai ūgi veržiasi į pasaulinę rinką, 
štai tų kengūrų medžio raižinio nuotrauką 
persispausdiname iš kosmopolitinio žurnalo 
“Hemispheres* birželio numerio, kurio viršelį 
puošia Lenkijojegyvenanciolieturiųdajlinmko 
Stasio Eidrigevičiaus paveikslas. Žurnalą iš 
United lėktuvo pasiėmė Lietuvos aborigene,
grįžtanti iš Amerikos į Australiją. Beje, ta pati 
aborigene praeitą antradienį vidurnaktį per 
2GB radiją, išgirdo kitą Lietuvos aborigenę 
Dianą, kuri apšvietė bemiegius šio žemyno 
gyventojus apie Brazilijos sostinę ir kitus Betų 
Amerikos miestus, kuriuose ji... nėra buvusi

Baigdama noriu pasveikinti šaunųjį Aįx 
Kantvilį—netik už turėjimą plaaų pažiūrų, 
bet ir už drąsą jas išreikšti mūsų savaitraš
tyje. Jo įkvėpta ir aš pasirašau pilnu vardu ir 
pavarde, nors ir priklausau prie tų vaikų, 
kurių tėvai „valgė žalias vynuoges“...

Rita Baltušytė
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SPORTO NAUJIENOS

KAPITONAS IR JO SŪNŪS

43-ji Sporto šventė Melbourne
Neįvykus šiai šventei Hobarte, Mel

bourne „Varpo“ klubas, su savo energin
guoju pirmininku R Mickum pasiryžo 
šventę surengti Melbourne. Nors laiko ir 
buvo labai mažai, tačiau jie surado spor
to sales, o N. Metų sutikimą suruoš Lie
tuvių Namuose. Didžiausia problema 
buvo gauti Albert Parko sporto sales, nes 
ten dabar vyksta remontas. Tačiau 
padedant geram lietuvių sportininkų 
bičiuliui Mr. Gaze, kuris Viktorijoj yra 
žinomas, kaip legendarinis krepšinio 
vadovas ir treneris, Albert Parko krepši
nio stadionas yra gautas mūsų sporto 
šventei.

kPiTTUavIašventės
26.12.93. Registracija Lietuvių Na

muose.
27.12. 9 vai. lyto Klubų atstovų pasi

tarimas.
11 vai. ryto Sportininkų Pamal

dos St Marys Star of Sea bažnyčioje, 
Howard St (kampas Vioctoria
St W. Melbourne).

12 vai. Pietūs Lietuvių Namuose.
1.30 p. p. Sporto šventės atidary

mas Albert Parke.
2.30 p. p. Krepšinio rungtynės.
6.30 p. p. Susipažinimo vakaras.

28.12. Sporto varžybos. Vakaras lais
vas.

29.12. Sporto varžybos. Vakare “Ten 
Pin Bowling“ visiems.

30.12 Sporto varžybos. Vakare “Krup 
Night“.

31.12 Sporto varžybos. Krepšinio 
rinktinių rungtynės. Sporto šventės 
uždarymas. Vakare N. Metų sutikimo - 
balius.

1.1.94. Šventės pabaigtuvių iešminė.
Ši programa, sudarius varžybų len

teles, bus galutinai padalyta vėliau. Visi . 
klubai prašomi kuo greičiau registruoti 
savo komandas ir žaidėjus pas rengėjus 
- Melbourne “Varpą“.

Klubų Atstovų Suvažiavimas
Šventės metu vyks du atstovų susi

rinkimai. Pirmasis aptars visus su 
žaidynėmis esamus reikalus; jis įvyks
27.12.93. (pirmadienį) 9 vai. ryto. Antra
sis - pagrindinis - įvyks 28.12.93. (antra
dienį) 10 vai. ryto Albert Parko stadibne 
Visi klubų atstovai turi čia duoti savo 
metinius pranešimus, ką padarys ir 
ALFAS pirmininkas bei ALFAS iž
dininkas, pristatant ir Revizijos komisi
jos aktą. Klubai turi pristatyti savo kan
didatus ALFAS Garbės nario vardo 
suteikimui, ir kandidatus į naują AL
FAS valdybą, .nes šios valdybos kaden
cija bagiasi šiais metais. Suvažiavimo 
metu bus plačiai aptarta kelionė 1995 
metais į Pasaulio Lietuvių Sporto Žai
dynes Lietuvoje. Tuo reikalu platų 
pranešimą padarys ALFAS pirminin
kas, kuris neseniai buvo Lietuvoje ir 
palaiko artimus ryšius su Lietuvos, 
Amerikos ir Kanados sporto vadovais.

Kur Gyvenam Melbourne?
Sportininkai ir svečiai, kurie dar netu

ri sau gyvenvietės sporto šventės metu,

gali apsistoti visai netoli (apie 7-10 min. 
pėsčiom) nuo Lietuvių Namų „MIAMI“ 
Motor Inn. Praeitą kartą čia gyveno gana 
daug sportininkų ir buvo patenkinti. 
Kaina yra $ 34.00 vienam, $ 48.00 - 
dviems, $ 60.00 - trims, su australiškais 
pusryčiais. Adresas: 13 Hawke Str. West 
Melbourne 3003, Tel. (03) 329-8499.

T. Higgins, 1993 m. Klaipėdoje įvyku
siose „galiūnų varžybose“.

y S T(j VOS 

 

Lietuva Lainų ir Pralaimi
Pirmose 1995 metų Europos vyrų 

krepšinio atrankos rungtynėse Vilniuje 
Lietuvos rinktinė laimėjo prieš Estiją 
97:74. Daugiausia taškų įmetė Sabonis- 
28. ‘

Antrąsias savo rungtynes Lietuva 
žaidė Liublianoj prieš Slovėnijbs 
krepšininkus. Nors ir šios rungtynės buvo 
tikėtasi laimėti, tačiau tai nepasisekė ir 
lietuviai pralaimėjo 85:81 (49:35 pirmas 
puslaikis ir baigus antrąjį puslaikį buvo 
74:74). Pratęsime slovėnai pasirodė ge
riau ir laimėjo 4-rių taškų skirtumu. 
Daugiausia taškų įmetė: Sabonis 26 ir iš 
3-jųmestųtritaškiųpataikė 2,Chomičius 
18 ir iš 6-šių tik 1, Kurtinaitis 11 ir iš 7- 
nių nė vieno tritaškio. Pralaimėjimo 

-■ priežastis, kaip sakė vyr. treneris V.
Garastas buvo blogas dengimas, blogas 
susižaidimas ir gerųjųžaidėjų nuovargis? 
kai slovėnų komanda yra amžiumi 
jaunesnė ir taktiškai buvo geriau pa
siruošusi. Po rungtynių Kurtinaitis pa
sakė, kad negalėjo geriau žaisti, nes jį 
kamuoja traumos, dešinioji alkūnė yra 
išsukta ir sunku valdyti ranką. Reikia 
poilsio. Gi Sabonis, nors ir buvo teisėjų 
nepastebėta,-kai jį tiesiog grubiai muš
davo; jų manymu, jeigu jis didelis ir 
stambus, tai jau jam ir neskauda... O 
jam tik prisilietus prie kito žaidėjo, tuoj 
ir bauda. Po rungtynių jis pasakė, kad , 
Lietuva jokių vilčių dar neprarado. Rei
kia iš klaidų mokytis ir kitais metais 
gerai prieš slovėnus atsirevanšuoti. Šias 
rungtynes stebėjo ir didelis krepšinio 
mėgėjas, Slovėnijos prezidentas M. 
Kučanas, kurio vienintelė apsauga buvo 
-jo žmona. Paruošė A LAUKAITIS

PATIKSLINIMAS
W“ Nr. 48 (7 psl.)„Aukos Mūsų pa

stogei“ skyrelyje, neištaisyta klaida -“10. 
Virg. Žiunskienė - AC.T. - aukojo $ 
139.00“. Turi būti: Virginija Žilinskie
nė - ACT - aukojo $ 139.00“ P. V. Žilins
kienę atsiprašome ir dar kartą dėkojame

Atkelta iš4psl.
tininko kailinius, persimetęs per petį 
prancūzų kavalerijos karabiną, išėjau 
žvalgybom Tolumoje prabilo kalėdų var
pai. Staiga ausis pagavo dar vieną garsą. 
Vis arčiau ir arčiau girdėjosi mašinų 
ūžesys. Aplinkui „pamaišiau“ mišką ir 
nedelsiant artėjau prie posto, kai tarp 
pušų nuaidėjo rusiška komanda:

„Na levo, na pravo, po šyrel“. Viską 
supratau! Priešas! kaip mat atsidūriau 
prie bunkerio. Vyrams daug aiškinti 
nereikėjo. Gerai pasiruošėm kautynėms. 
Netrukus tarp medžių sušmėkščiojo ka
reivių siluetai Nors jie mūsų dar ne
matė, bet garsiai siūlė pasiduoti. Pačiam 
priekyje, keista, su šautuvais ant pečių 
slinko septyni žvalgai. Jie pastebėjo 

los link. Daugiau mums laukti nebuvo 
prasmės. Po galingos salvės nė vienam iš 
septintuko nepavyko išsigelbėti. Užvirė 
kautynės, krito medžių šakos, girdėjosi 
sužeistųjų aimanos. Mūsų kulkosvaidžių 
kryžminė ugnis sulaikė priešą. Bet jų 
ataka sekė ataką.

Apie vidurdienį pasigirdo variklių 
ūžimas. Čekistams į pagalbą skubėjo 
kareivių prigrūstos mašinos. Sulaukę 
pastiprinimo, baudėjai trim žiedais ap
supo mišką. Pasiruošę, kovai stebėjome 
priešo veiksmus. Ramybė neilgai truko. 
Sukalenus „Maksimui“, į ataką pakilo 
pėstininkai. Netylėjome ir mes. Taiklia 
ugnimi ir granatų „puokštėmis“ nu
tildėme kulkosvaidį. Tačiau vos dūmai 
išsisklaidydavo, mūšis užvirdavo dar 
nuožmiau. Atėjo pavakarys. Sumažėjus 
šovinių atsargoms, trumpai pasitarę, 
nusprendėme apsupimo žiedus pra-j 
laužtri gudrumu. Sumanymo sėkmė 
priklausė nuo visus šilo takelius žinan-

1943 m. liepos 18 d. prie Igorio Kazano kapo: kairėje - Sofija Kazanienė ir jos 
sūnus Mykolas. Pasilenkusi - Liudmila Kazanaitė. Fone: E. Karpavičius ir Ona 
Karpavičienė. ~ ‘

AUKOS PAGALBOS FONDUI „VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAF
Leverienė, B. Ropienė, J. Červinas, J 
Žiūkus, V. Petkūnas, A Giniūnasį A 
lingė, Daiva Bieri, J. Zakarauskas? Ant 
Norvilaitis, A Kramilius. >

$ 7.00 - J. Černiauskas;
$ 5.00 - Dr A Viliūnas, A P. Pečiuliai, 

M. Migevičienė, J. Venclovienė, A Mau- 
ragis, A Juodgalvis, V. Žeimys, J. A 
Jūragis, L Žalienė, J. K, P.Donielienfe^ 
A Pauliukonienė, K Ridikienė, K L. 
Ankus, K Ščitnickienė, V. Doniela, J., 
Kedys, neįskaitoma pavardė, P. Ar- 
monas, L. Gaidžionienė, B. Žalys, B. 
Stašionis, J. Šopys;

$ 4.00 - A Česnhvičius;
$ 2.00 - S. Pačėsa.

Viso $5 993.00

VOS KARIUOMENĖS ATKŪRIMO 75

VIŲ NAMUOSE BANKSTOWN,
1993.11.21. AUKOS LIETUVIŲ

$ 3 000.00 - Jonas Sakalauskas, Ca- 
bramatta;

$ 2 500.00 - Kazimieras Butkus, a.t a. 
žmonos N. V. Butkienės atminimui;

$ 100.00 - Sydney Gyvojo rožančiaus 
būrelis;

Po $ 20.00 - Z. Storpirštis, V. J. Zab
lockis, K Grigas, A Savickienė, P. Z. 
Andriukaičiai;

Po $ 10.00 - V. Patašius, J. Norvilaitis, 

čių vietinių partizanų brolių P. ir B. 
Galvonių. Palaukę, kol priešas pradės 
pergrupuoti jėgas, atidengėme stiprią 
ugnį Dgašilio kryptimi, o po to staigiai 
atsigręžėme ir ristele paspaudėme Ma- 
rimonto malūno link. Nesutikdami 
pasipriešinimo, pasiekėme pamiškę. Čia 
pas vieną gyventojąbūriovaduiMykolui 
Kazanui („Siaubas“) perrišome žaizdas. 
Jonui Kairiui iš Vainiūnų kaimo padėti 
jau negalėjome. Jo kūną spėjome užkasti 
pačiame bunkeryje, tačiau po kautynių 
enkavedistai jį surado ir įmetė į 
Antazavės kūdrą. Jau visiškai sutemus 
stebėjome „karnavalą“. Atvykę į pagal
bą kariuomenės būriai be žvalgybos sto
jo į kovą su... saviškiais. Tik po kruvinų 
skerdynių,kuriosekritoapiel50enkave- 
distų, baudėjai „paėmė“ mūsų jau seniai 
apleistą bunkerį. Tikra Dievo bausmė 
per šv. Steponą.“

„Lokio“ rinktinės vadas Mykolas Ka- 
zanas žuvo 1945 metų liepos 7 dieną. 
Bolševikų ryšininkei nurodžius laikino 
apsistojimo vietą, jis su trim partizanais 
gynėsi iki paskutinio šovinio. Jiems pa
sibaigus susisprogdino. Apie antrojo 
sūnaus mirtį motina sužinojo daug 
vėliau. Ji 1944m. spalio 8 d. buvo suimta 
ir 1945 m. sausio 15 d. Zarasų karinio’ 
tribunolo nuteista mirties bausme. 
Vėliau ši bausmė buvo pakeista 10 metų 
lagerio, iš kurio į Vilnių pas dukrą Liud
milą grįžo tik 1954 metų vasarą. Šiuo 
metu jai jau 92-eji. Savo artimųjų ger
biama ir mylima, ji dažnai prisimena 
tuos šiurpius laikus, baisią vyro ir dviejų 
sūnų netektį. Pacituoti ano eilėraščio 
posmai turbūt tiktų visiems savo gyvybę 
atidavusiems Kazanams - Afanasijui, 
Igoriui ir Mykolui.

„Kardas“, 1992 m. balandis
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Vėl vaga išarta MUSŲ MIRUSIEJI----------------------
Per anksti išėjai

A. t a. Alg. Gudaitis

1974 metais, kai Australijos minis- 
teris pirmininkas Whitlam pripažino 
rusų valdžią Lietuvoje, Australijos lie
tuviai bei kiti pabaltiečiai tuoj pradėjo
stiprią protesto akciją.

Tačiaugreitai paaiškėjo,kaduždavinys 
buvo milžiniškas. Didesnė dalis autralų 
apie Lietuvą žinojo mažai, arba išvis 
nežinojo nieko. Didieji laikraščiai, radi
jas ir televizija nesistengė išaiškinti 
tikros padėties, o dažnai duodavo progą 
žinomiems komunistams (pav., Aarons, 
Camilleri) užstoti Maskvą.

(Fotografijoje:) Tasmanįjos universiteto Lietuvos Studijų Sambūrio prelegen
tai, dalyvavę Septintoje Pabaltiečių Mokslo Konferencijoje Melbourne univer
sitete, 1993 m. rugsėjo mėn. 4 d. Jie visi skaitė paskaitas apie Lietuvą (iš 
kairės:) Algirdas Makarevičius, Amanda Banks, Algis Taškūnas, Steven Waldren. 
Konferenciją ruošė AABS (Association for the Advancement of Baltic Studies).

Australijos užsienių reikalų ministe- anglų kalba Australijoje. Jis ypač tinka 
rijos biblioteka turėjo tik vieną knygą—jaunimui; vaikams ir anūkams, kurie 
apie Pabaltijį - išleistą anglų kalba 1965 gal jau neįkanda lietuviškai, bet norėtų
metais Rygoje ir liaupsinančią Krem
liaus liniją.

Paprastai, kai australams žurnalis
tams trūksta informacijos, jie kreipiasi į 
universitetus. Po 1974metųpripažinimo 
atsirado komentatorių iš Australijos 
universitetų, bet dauguma jų buvo rau
doni.

Teisės profesorius Derek Roebuck pa
sakojo, kaip jis ką tik grįžęs iš Lietuvos, 
bažnyčios pilnos žmonių, visi turį dar
bus, nematęs jokių persekiojimų ar 
suvaržymų. John Coates (dabar senato
rius) pareiškė, kad protestuojanti tik 
neaiškios praeities pabėgėlių saujelė, o 
dauguma Lietuvos gyventojų yra pa
tenkinti tarybine valdžia. Ir taip toliau.

1974-75 metų įvykiai mus visus 
pamokė, kad gyvename masinės infor
macijos amžiuje ir kad tokiais laikais 
dažnai kovojame ne šautuvais, o žodžiais, 
žiniomis

Jau septyneri metai, kai tokios žinios 
yra sistematingai kaupiamos Tasmani
jos universitete. Šį darbą keliais būdais 
atlieka maža savanorių grupelė - Tas
manijos universiteto Lietuvos Studijų 
Sambūris (Tasmania University Union 
Lithuanian Studies Society, Post Office
Box 777, Sandy Bay, Tas. 7005).

Sambūris ypač skatina mokslinius

AUKOS AUS
TRALIJOS 
LIETUVIŲ 

FONDUI
100 dol. A. ir A Kesminai (425), J. ir L. 

Fail(180) Vic. -prisimindami a.f.a. Vlado 
Paragio 30 metų mirties sukaktį.

50-doL A Šabrinskas (700), Moe-Vic. 
Nuoširdus ačiū už aukas, 

♦♦♦

Per mūsų įgaliotinį Geelonge Adolfą 
Obeliūną gauta:

darbus anglų kalba, visomis temomis 
liečiančiomis Lietuvą. Už sėkmingai 
užbaigtus darbus Tasmanijos universite
tas suteikia mokslinį laipsnį (paprastai
magistro arba daktaro - Ph. D.).

Mokslo metų bėgyje Sambūris ruošia 
paskaitas per pietų pertraukas, ir lietu
vių kalbos kursus.

Sambūris leidžia knygas apie Lietuvą 
anglų kalba ir metraštį vardu “Lithua
nian Papers“.

Šis metraštis dabar yra plačiausiai 
skaitomas lietuvių periodinis leidinys 

sužinoti šį tą apie savo „šaknis“.
Naujausias numeris pasirodys se

kančią savaitę, ir kainuos , tik $ 4 su 
persiuntimu. Kiekvienas „Pastogės“ skai
tytojas turėtų užsakyti šį “Lithuanian 
Papers“ žurnalą visiems savo vaikams, 
anūkams ir bičiuliams australams 
(adresas tas pats: PO Box 777, Sandy 
Bay, Tas. 7005).

Šiemet Sambūris daug atsiekė rugsėjo 
mėnesį, Pabaltiečių Mokslo Konferenci
joje Melbourne universitete. Sambūrio 

1 nariai iš Tasmanijos užpildė visą šios 
Konferencijos lietuvių programos dalį, 
patiekdami keturias paskaitas apie

* anglų kalbos mokymą Lietuvoje,
* Stimson'o doktriną ir kaip ji liečia 

Lietuvą,
* Baltijos jūros krizę,
* Karaimus Lietuvoje.
Sambūris išleido svarbų Stephen 

Waldren'o tarptautinės teisės veikalą 
“Lithuania: The Impact of the Simpson 
Doctrine“.

Ir taip užsibaigė Sambūrio darbų sept
intieji metai. Išarta dar viena vaga, bet 
nepaliestų dirvonų dar daugiau.

Sambūris dabar ieško papildomų sa-' 
vanorių, o ypač bibliotekininko, -kės.

Tomas TAMUI^VIČIUS

A t a. Kostui Geralevičiui mirus, 
vietoj gėlių:

po 10 dol. Geelongo Apylinkės Valdy
ba (780) ir O. Šrederis (385).

po 5 dol. J. Manikauskas (350) ir A 
Obeliūnas (1035).

A f. a. Marijai Gružauskienei mirus, 
vietoj gėlių:

10 dol. Geelongo Apylinkės Valdyba 
(790).

po 5 dol. J. Manikauskas (355) ir A.
Obeliūnas (1040).

Nuoširdus ačiū už aukas
Vincas Ališauskas

Al Fondo iždininkas

Pradėdami žemišką kelionę nežinome 
jos vingių, staigių posūkių, nežinome ar 
teks keliauti duobėtu, pilnu nesėkmių 
keliu, nežinome ir savo kelionės pabai
gos. Tikimės džiaugsmingų ir šviesių 
valandų iki sulėtės mūsų žingsniai ir 
pavargę paliksime šią žemę.

Viktoras Algirdas Gudaitis savo gy
venimo kelią pradėjo 1933 rugsėjo 29, 
Klaipėdos krašte, Melnragėje. Tėvai Ona 
ir Jurgis Gudaičiai džiaugėsi sulaukę 
sūnaus, nes j au augino dvi dukras: Birutę 
ir Aldoną. Vėliau šeima dar padidėjo, 
gimus Irenai.
( Kadangi tėvas turėjo valdišką tarny
bą, dažnai teko kilnotis iš vienos vietos 
kiton. Neilgai teko džiaugtis ramiu gy
venimu ir gražiai augančia šeima. Ant
rasis pasaulinis karas nubloškė Vokie
tijon, o vėliau, 1949 Australijon. Neleng
va buvo įsikurti svetimame krašte su 
jauna šeima, bet visi sutartinai dirbda
mi gražiai įsikūrė.
’ Algis ieškojo sau darbo, kuris būtų 
malonus ir patiktų. Pradėjo mokytis ju
velyro ir laikrodininko amato. Būdamas 
darbštus ir gabus, netruko išmokti šio 
amato ir pradėjo dirbti įvairiose priva
čiose firmose iki įsigijo nuosavą krau
tuvę.

Sukūręs šeimą su Viktorija Valčiukai- 
te, susilaukė dviejų sūnų: Arvydo ir Ed- 
munto ir dukrelės Dianos. Vaikai baigę 
mokslus dairėsi pradėti savo gyvenimą. 
g Ramų gyvenimą nutraukė tėvo mirtis, 
kurią Algis skaudžiai išgyveno. Šiais 
metais, po trumpos ligos, tėvą pasekė ir 
motina.

Kiek sąlygos leido, Algis domėjosi li-

A. t A. Dr. Janinai Maželienei
mirus, netekome šaunios dainininkės. Atsiskyrimo liūdesyje jungiamės 
prie artimųjų, o pagerbdamos VELIONES atminimą, skiriame „Mūsų 
pastogei“ 50 dol.

Adelaidės Senjorių Moterų Ansamblis

Atvyksta Rūta Gajauskaitė
Į Australiją atvyksta Rūta Gajauskaitė 

žymi Lietuvos asmenybė, politikė, au
torė ir net turinti „vienintelio vyro“ (tarp 
vyrų politikių) garsą. Tikimasi, kad ji 
galės bent keturias savaites skirti 
viešnagei, kurią pradės Adelaidėje. 
Gajauskaitė pageidauja susitikti su 
plačiąja bendruomene susirinkimuose 
ir su visuomenės veikėjais posėdžiuose.

Susipažinimui su Rūta Gajauskaite - 
pluoštelis žinių:

- teisės mokslų daktarė; gimusi Kaime 
1946 m.;

- buv. Lietuvos Respublikos Aukščiau
sios Tarybos deputatė;

- ekologė, sukūrusi pirmąją ekologijos 
katedrą Lietuvoje;

- paruošusi pirmąjį gamtosaugos 
vadovėlį;

- sustačiusi 20 mokymo metodų - prie
monių;

- rūpinasi kalėjimų reforma Lietuvoje;
- parašiusi virš 100 mokslinių ir politi

nių straipsnių;
- išgavus! iš JTO pripažinimą, kad ir 

kitų šalių gyevntojai, ne vien ukrainie
čiai ir rusai, yra nukentėję nuo Cemo-
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etuvišku gyvenimu; leido vaikus į sa
vaitgalio mokyklą ir tautinius šokius. 
Jis pats jaunystėje žaidė stalo tenisą ir 
priklausė VYTIES sporto klubui. Mėgo 
klasikinę muziką, kurioje surasdavo savo 
pasaulį. Buvo švelnaus ir nuolankaus 
būdo, draugiškas ir paslaugus.

1992 m. pajuto pirmuosius ligos 
simptomus. Nors tikėjosi ją nugalėti, bet 
pamažu liga plėtėsi iki, po sunkių kančių, 
š. m. lapkričio 16 d. popietėje, savo na
muose, šeimos artumoje, be skundo 
lūpose, užmerkė akis.

Žmona Viktorija, jos sesuo Liucija ir 
Algio sesutės matė jo blėstančią gyvybę, 
bet jokios pagalbos nebuvo. Daug pa
siaukojimo ir nuoširdžios meilės Algis 
sulaukė iš savo šeimos ir sesučių. Dar 
taip neseniai atšventė 60 metų sukaktį.

Tegul Viešpats Tau atlygina už žemės 
kančias, suteikdamas amžiną ramybę!

V.P

bylio avarijos;
- derybų grupei su Rusija pateikė nu

ostolių apskaičiavimą.
Besidomintys Lietuvos politine, tei

sine ir ekologine būkleturėspuikiąprogą 
pabendrauti su aiškiai mąstančia ir toli 
reginčia asmenybe. - '•

Dėl susitikimo su Rūta datų kiekvie
noje lietuvių kolonijoje apyl. b-nės 
pirmininkams teks susitvarkyti pagal 
vietos galimybes - jei bus laiko: per 
spaudą, radio valandas ar telefonu, iška
bomis. Vienok, jos atvykimo tikimasi 
gruodžio pradžioj. gjena Lomsargienė

Aukos „Mūsų Pastogei“
1. V. Kazlauskas NSW $ 15.-
2.1. ir E. Jonaičiai NSW $ 0.-
3. J. Penkaitienė NSW $ 5,-
4. AGabas Vic. $ 5.-
5. A Milvydas Qld. $ 0.-
6. Z. Augaitis Vic. $ 5.-
7. J. Petraitis Tas. $.5.-
8. J. Beinoravičius SA $ 5.-
9. V. Adomavičius Vic. $15.-

Nuoširdžiai dėkojame Jed.
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PRANEŠIMAS
Atkreipiame maloniu skaitytojų dėmėsi, kad metų pabaiga jau čia pat, ir 

šiais metais teišeis tik .2 „Mūsų Pastogės“ numeriai.

ame šių metų numeryje, gruodžio 21 dL, laikas atsiųsti jau dabar. Iš patyr
imo žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą palieka
paskutinei dienai, ir jų sveikinimai redakciją pasiekia, laikraščiui jau 
išėjus. Sveikinimo išspausdinimas kainuoja 15 dolerių. Redakcija jų lauks
ki gruodžio mėn. 14 d. Redakcija

• NAMUOSE
I 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel. 708
I I
| Klubo narių vaikams iki 12 metų ruošiama Kalėdų eglutė, I

kuri įvyks 19.1233 (sekmad.) 2 vai p.p. I
I Vaikus regiitruoti klubo raštinėje iki 5.1233 1
I I’J’ 'V W 'V ’i* •S” ’J’ *9 ■

Klubas rengia tautiečiams bendras Kūčias,

Sydnėjaus pensininkų klubas „Neringa“ ruošia savo nariams, 
svečiams ir jaunimui

KALĖDINĘ EGLUTĘ.
Eglutė bus uždegama gruodžio 12 d. (Sekmad.) 1 vai. popiet 

Lietuvių klube, Bankstowne.
Norintieji vėliau galės vaišintis prie švediško stalo - apsimoka 

patys ($ 6.00). Vėliau - kava ir pyragaičiai.
Bus įdomi programa, veiks „laimės šulinys“ ir loterija.
Kviečiami visi iš toli ir arti! Laukiame!

^Neringos“ klubo valdyba

MELBOURNE
PRANEŠIMAS

Melboumo apylinkės valdyba, p. 
Vizbaro prašoma, įsipareigoja rinkti 
prenumeratą „Pasaulio lietuviui4 
ateinantiems metams. Kolektyvinė 
perlaida sumažins persiuntimo išlaidas. 
Būsimus prenumetartorius prašome 
kreiptis į p. Paulių Mičiulį adresu: P. O. 
Box 150, Mt. Waverley 3149, tel. 807- 
9181.

ALB Melbourne apyfinkės valdyba

SIDNĖJUJE
PRANEŠIMAS

Pranešu, kad šiemet kalėdinės 
plotkelės nebus siuntinėjamos paštu. 
Norintieji jas gali atsiimti prieš pamal
das ar po pamaldų šv. Joachimo 
bažnyčios salėje, Lidcombe. Plotkeles 
išduoda p. Danutė Ankienė.

Plotkeles taip pat galima atsiimti 
Lietuvių klubo raštinėje darbo 

valandomis.
Dėl susidariusių nepatogumų at

siprašau - tai atsitiko dėl mano ligos.
Kun P. Martinas

PRANEŠIMAS
Sydnėjiškiai menininkai Jolanta ir 

■Jurgis Janavičiai gruodžio 11 ir 12 dieną 
rengia savo darbų parodą studijoje. Nuo 
11 vai ryto iki 6 vai. popiet visi maloniai 
kviečiami pasižiūrėti, taip pat ir 
nusipirkti, naujausių Jolantos ir Jurgio 
tapybos, keramikos, fotografijos kūrinių, 
piešinių.

Adresas: 18 WestemAve.,NorthMan- 
ty-

PRANEŠIMAS
ALB Sydney Apyinkės narių visuoti

name susirinkime, 28/11/93, išrink
ta nauja Apylinkės vakdyba pasiskirstė 
pareigomis sekančiai:

Pirmininką?;
Vytautas J. Juška
31a Parsonage Rd.,
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KVIEČIAM PRENUMERUOTI 
“LIETUVOS AIDĄ“ »

“Lietuvos Aidas“ laukia senų 
prenumeratų atnaujinimo 1994-tiems 
metams bei naujų prenumeratorių!

Tarptautiniai paskelbta “Lietuvės 
Aido“ metinė prenumerata, siunčiant 
laikraštį oro paštu, yra US $ 85. Tad, 
nukritus Australijos dolerio vertei, išeina 
apie 130 Australijos dolerių. Betgi 
“Lietuvos Aido“ redaktorius per tele
foninį pokalbį sutiko prenumeratos 
Australijoje kol kas nepakelti. Tad šiuo 
metu prenumerata lieka $100 metams.

Kol prenumerata nepakelta, visus

Castle Hill, NSW 2164, tel. (02) 680 
3127.

j;
Vice primininkai:
Antanas Kramilius, J.P.
83 Queen St.,
Canley Hihgts, NSW 2166, tel. ir fax 

(02) 727 3131.
Alfa Savickienė
82 John St.,
Lidcombe, NSW 2141, tel. (02) 649 

9399. f '

Sekretorė:
Gražina Grybaitė
18Carcoola St.,
St Ives, NSW 2075, tel. 44 5008.

Iždininkas: ~
Jonas Zinkus, J.P.
84 Victor Ave.,
Picnic Point, NSW 2213, tel. (02) 774 

2914.

Visą korespondenciją prašome siųsti 
pirmininko adresu. Skubiais ir svarbiais 
reikalais,nesusisiekus su pirmininku, 
kreiptis į bet kurį valdybos narį.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

UIIINUIIIIIIilIlIMIIBIHIIIIIIIHINIIttlIBMMUKamrm

Prašome nepamiršti 
užsimokėti 

31 ūsų Pastogės*4 
prenumeratų.

’ kurios prasidės 730 pm. (Kūčių vakare, 24/12/93) !
! Registruotis klubo raštinėje iki 17.1233 (Penktai) j
| Kaina $17.00 asmeniui. >

□ *1* *5* *** ,®r *** r ■
į KLUBO VALGYKLA VEIKIA r j
s Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais |
į nuo 6 iki 9 vaL p. p. ■

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p. p. .
SMORGASBORD j

TREČIADIENIAIS ’ nuo 6 iki 8 vaL p. p. i
• ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vaL p. p j

I I
I_________ ____-i____ __ _____ -J
norinčius prenumeruoti ar atnaujinti gumos Australijos lietuvių nuotaikoms.
“Lietuvos Aido“ prenumeratą vieniems 
metams prašau siųsti man “Lietuvos ■ 
Aido“prenumeratai $ 100 čekius ar pašto 
perlaidas, pažymint Jūsų pavardę ir 
adresą. Mano adresas:

Dr A Kabaila
PO Box 279
Jamison Centre ,ACT 2614.
“Lietuvos Aido“ sąskaita yra atidaryta 

“Talkoje“ ir iš tos sąskaitos prenumeratos 
pinigai yra persiunčiami “Lietuvos 
Aidui“. Reikia pabrėžti, kad “Lietuvos 
Aidas“ yra vienintelis Lietuvos laik-' 
raštis, kuris visad rėmė Lietuvos 
Nepriklausomybę ir niekad neužėmė 
neaiškios kairiųjų pozicijos. Mano 
nuomone, šis dienraštis savo politine 
nuostata artimiausiai atatinka dau-

NUMATYTOS SIUNTINIŲ IŠSIUNTIMO DATOS

1994M.:
l)Saūšo29, 2)Kovo5, 3)Balandao23, 4)Bffžefio 11,5)Liepos23, š)Ragavo!, 7) Spalio 22, 8) Gruodžio 3.

Siuntiniai j Lietuvą 
išsiunčiami kas 6 savaitės

ŽEMIAUSIOS KAINOS
AUKŠČIAUSIAS PATARNAVIMO STANDARTAS 

Del smulkesenčs informacijos kreiptis j Kristiną

Artimiausios siuntos 1993m : gruodžio 4.

AGENTAI:
ADELAIDE (08) 2319664, BRISBANE (07) 287 4339, CANBERRA (06) 297 2506. MELBOURNE (03) 363 8346, NEWCASTLE (049) 517 437.

Mūsą Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. ® ® ® Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro paštu $ 65 

______________________________ Užsienyje oro paštu $ 90____________________________

Nauji prenumeratoriai paprastai 
“Lietuvos Aido“ siuntas pradeda gauti 
po maždaug dviejų ar trijų savaičių.' 
Persiuntimas užtrunka apie savaitę, tad 
žinios būna aktualios, nepasenusios. 
Pažymėtina, kad vienas “Lietuvos Aido“* 
numeris nekainuoja net 40 centų, o tai 
pigiau, negu pirkti vietinį, Australijos 
dienraštį anglų kalboje.

Užsiprenumeruodami “Lietuvos Aidą“ 
ne tik gausite naųj ausias Lietuvos žinias, 
bet dar paremsite mūsų, Australijos 
lietuvių, daugumos politinių nuomonių 
reiškėjus Lietuvoje.

Dr Alps Kabaila, 
lietam Aido“ platintojas Ansfralįjcje.
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