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Lietuvos įvykių apžvalga
Tarptautiniai santykiai

• Praėjusią savaitę didelį nerimą Pa- 
I baltijo valstybėms sukėlė Rusijos 
i užsienio reikalų ministro A. Kozyrevo 
1 kalba, pasakyta susitikime su Rusijos 
t ambasadoriais NVS ir Baltijos šalyse. 
1 Spaudos agentūra ITAR -TASS anglų 
1 kalba išplatintame pranešime citavo 
i šiuos A Kozyrevo pasakytus žodžius: 
, ^Mes neturime pasitraukti iš tų regionų, 
] kurie šimtmečius buvo Rusijos įtakoje“; 
i mes neturime bijoti žodžių „karinio kon- 
1 tingento išlaikymas“. Jis taip pat taria- 
> mai teigęs, kad Rusijai būtina išlaikyti 
i savo karines pajėgas buvusiose sovie- 
i tinėserespublikosetam,kadbūtųneleis- 
i ta Rusijai priešiškoms jėgoms užpildyti 
i susidariusią „saugumo tuštumą“. Buvo 
atkreiptas dėmesys į tai, kad Kozyrevas 

' tariamai įtraukė Pabaltijo valstybes į 
’ Rusijos interesams gyvybiškai svarbią 
: zoną. Kozyrevo padėjėja Galina Sidoro
va greitai paneigė, kad Rusijos užsienio 
reikalų ministras šiame kontekste turėjo 
omeny Baltijos šalis. Ji pareiškė, kad 
spauda iškreipė A. Kozyrevo mintis. Tai 

’jau ne pirmas kartas, kada Rusijos" telefoninio pasikalbėjimo metu priėmė
užsienio reikalų ministro pasisakymai 
buvo „neteisingai suprasti“.

JAV vyriausybei greitai sureagavus į 
tokį A. Kozyrevo pareiškimą tuoj po B. 
Clintono vizito Maskvoje, Rusijos 
užsienio reikalų ministras jau sekančią 
dieną susitiko su JAV ambasadoriumi 
Maskvoje Thomas Pickering, kad 
paaiškintų savo žodžių prasmę. Po šio 
susitikimo A. Kozyrevas Interfax spau
dos agentūros atstovui pakartojo savo 
nusistatymą, kad Rusijos kariuomenė iš 
FPabadtjo valstybių bus išvesta.

Baltijos šalių premjerai, reaguodami 
į į Rusijos užsienio reikalų ministro ka
li Ibą, parengė bendrą Baltijos šalių pa- 
r reiškimą, kuriame teigiama, kad tai 
a akivaizdus kišimasis ir politinis spaudi- 
n mas Baltijos valstybėms.

' * Baltarusijos sostinėje Minske vietinė 
nmilicija Lietuvos Generalinės pro- 
kkuratūros prašymu suėmė Mykolą 
EBurokevičių ir Juozą Jarmalavičių. 
Suimtieji atvežti į Lietuvą ir pasodinti į 
Lukiškių kalėjimą. Jie kaltinami 1991 
metų sausio - rugpjūčio mėnesį rengę 
sąmokslą prieš teisėtą Lietuvos valdžią 
bei bendrininkavimu vykdant tyčinę 
; žmogžudystę. Už šiuos nusikaltimus 
j jiems gręsia nuo 15 metų kalėjimo iki 
i mirties bausmės. Burokevičius ir 
<. Jermalavičius Minske turėjo dalyvauti 
1 Lietuvos komunistų partijos suva- 
i žiavime. Visai neseniai - Sausio 13 
i išvakarėse - M. Burokevičius Lietuvos 
1 komunistų partijos centro komiteto var- 
d du „iš pogrindžio“ buvo atsiuntęs 
p pasiūlymus Lietuvos premjerui „dėl prie- 
n monių respublikai išbristi iš krizės“. 
J Laiške siūloma atkurti darbo žmonių 

politinę valdžią „Tarybų asmenyje“ bei 
imtis iniciatyvos sušaukti buvusių 
SSRS sąjunginių respublikų vyriausybių 
vadovų pasitarimą.

• Sausio 10 d. Latvijos gyvenvietėje 
Nicoje įvykusiame Latvijos ir Lietuvos 
valstybinių delegacijų susitikime susitar
ta nestatyti Liepojoje didelio naftos im
porto terminalo, kadangi gavus duomenis 
apie jūros dugną Liepojoje paaiškėjo, 
kad toks terminalas kainuos gan bran
giai. Numatomo Liepojoje statyti 
šviesiųjų naftos produktų terminalo 
eksportinis pajėgumas būtų apie 3 mln. 

• tonų naftos per metus. Šis terminalas 
galės būti skiriamas ir importui ir eks
portui, jis galėtų pradėti veikti jau šių 
metų pabaigoje. Pasak energetikos 
ministro A. Stasiukyno, Lietuvos akcijų 
dalis tokio tipo įmonėje galėtų sudaryti 
15-25 procentus. Ministras taip pat in
formavo, kad toliau bus tęsiami Būtingės 
terminalo projektavimo ir statybos darbai.

• Interfax'as pranešė, kad sausio 18 d. 
Ukrainos prezidentas Leonid Kravčuk

Lietuvos prezidento Algirdo Brazausko 
kvietimą apsilankyti Lietuvoje. Vizitas 
planuojamas š. m. vasario mėn.

• Praėjusią savaitę su trijų dienų vizi
tu Lietuvoje lankėsi Čekijos Respublikos 
gynybos ministras Antonin Baudys. 
Sugrįžęs iš viešnagės, jis pasakė, kad 
Čekija dovanos Lietuvai savo ginklų 
perteklių. Baudys taip pat pareiškė, kad 
Čekijos respublika yrs suinteresuota, 

jog Lietuva turėtų stiprią kariuomenę. 
Jis pridūrė, kad greitu laiku Lietuvos 
KAM delegacija atvyks į Prahą aptarti 
šio pasiūlymo detalių.

• Sausio 4 d. „Respublika“, remdamasi 
gerai informuotais šaltiniais Prezi
dentūroje, pranešė, kad užsienio reikalų 
ministerija rengiasi prašyti Jungtinės 
Karalystės užsienio politikos žinybos 
agremano, naujam ambasadoriui. (Tarp
tautinių žodžių žodynas nurodo, kad 
agremanas = vienos šalies vyriausybės 
pareikštas sutikimas priimti savo šalyje 
pasiųlytąjįkandidatą kitos šalies diplo
matiniu, atstovu.'Red.) Tai, pasak 
laikraščio, patvirtina spėjimus, kad 
vyriausiasis prezidento padėjėjas R. 
Rajeckas sutinka pereiti į diplomatinę 
tarnybą Anglijoje. Tų pačių šaltinių ži
niomis, pasitraukus iš Prezidentūros R. 
Rajeckui, niekas nepasikeis, kadangi jo 
įtaka paskutiniu metu čia buvo mini
mali. Apie galimybę tapti Lietuvos am
basadoriumi Didžiojoje Britanijoje sau
sio 21 d. užsiminė ir pats Rajeckas savo 
pokalbyje su LER korespondentu. Jis 
pasakė, kad yra apie tai kalbėjęs su 
prezidentu, ir šis klausimas turėtų 
išsispręsti per 1-2 mėnesius.

Žinomas ir dar vienas pretendentas į

GEELONGO LIETUVIŲ CHORAS „VILTIS“. Pirma eilė iš kairės-choro solistė 
S. Lipšienė, dirigentė - G. Pranauskienė, choro pianistė - J. Henderson.
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Lietuvos respublikos diplomatinį štabą. 
Lietuvos valdžios sluoksniuose niekam 
nepaslaptis, kad Seimo užsienio reikalų 
komisijos pirmininkas Kazys Bobelis nori 
įtaisyti savo sūnų Joną Bobelį į diploma
tinę tarnybą. Pastaruoju metu pastebi
ma, kad K Bobelio santykiai su užsienio 
reikalų ministru P. Gyliu gerokai atšalo. 
Matyt neatsitiktinai K. Bobelis buvo 
neseniai pasikvietęs Lietuvos premjerą 
A. Sleževičių su žmona praleisti atosto
gas savo namuose Floridoje. LER ži
niomis, grįžęs iš atostogų, pats premjeras 
užsiėmė Jono Bobelio įdarbinimu. 
Tačiau, anot informuotų šaltinių, kol 
kas premjero pastangos buvo nevaisingos.

Vidaus politika

• Sausio 20 d., ketvirtadienį, Seimas 
vėl svarstė įstatymą dėl valstybės 
pareigūnų turto deklaravimo, kurį Sei
mui grąžino presidentas A. Brazauskas. 
Šį kartą už įstatymą balsavo tik 53 
deputatai, o prezidento veto panaiki
nimui reikėjo absoliučios Seimo depu
tatų balsų daugumos (71) balso. Taigi, 
įstatymo projektas buvo atmestas. Tai 
daugiausia kairiųjų deputatų, kurių dau
guma paprasčiausiai neatėjo į Seimo 
posėdį, nuopelnas.

Tuo tarpu dviem dienom anksčiau, 
antradienį, Seimas atmetė presidento 
veto įstatymui dėl žemės ūkio būklės 
gerinimo. Už šį įstatymą antrą kartą 
balsavo 75 Seimo nariai.

• Konstitucinis teismas nustatė, kad 
Seimo nutarimas dėl žemės ūkio refor
mos krypčių, priimtas birželio mėnesį, 
prieštarauja Konstitucijai. Seimo nariai 
kreipęsi su pareiškimu į teismą, tvirti
no, kad šiomis kryptimis apribojama arba 

visai panaikinama teisė į nuosavybę - 
žemę žmogus gali susigrąžinti, tik 
išnuomavęs ją žemės ūkio bendrovei. 
Lietuvos Konstitucija teigia, kad nu
osavybė yra neliečiama.

• Lietuvos vyriausybės sąstate ne
trukus žada įvykti kai kurie pasikeiti
mai. Sausio 21 d. ekonomikos ministras 
J. Veselka pareiškė ketinąs atsistaty
dinti. Kaipo priežąstį jis nurodė nesu
tikimą su premjero nuomone valdiško 
turto privatizavimo už svetimą valiutą 
ir to turto indeksavimo klausimu. 
Pasitraukęs iš vyriausybės, J. Veselka 
grįš dirbti į Seimą. Tą pačią dieną staty
bos ir urbanistikos ministras A. Vapšys 
paskelbė apie savo įteiktą atsistatydini
mo pareiškimą. Šį savo žingsnį jis moty
vavo siekimu išeiti į pensiją ir nenoru 
vykdyti pavedimus susijusius su vald
iškų patalpų dalijimu.

Lietuvos seimo Nacionalinio saugu
mo komiteto pirmininku išrinktas rašy
tojas Vytautas Petkevičius. Pastaruoju 
metu jis ėjo šias pareigas vietoje at
sistatydinusio komiteto pirmininko Ge
dimino Kirkilo. Už Vytautą Petkevičių 
balsavo visi septyni posėdyje dalyvavę ir 
LDDP atstovavę komiteto nariai. Penki 
dešiniosios opozicijos nariai posėdyje 
nedalyvavo.

• Sausio 10 d. LLL lyderis A Terleckas 
išplatino viešą laišką Prezidentui A. 
Brazauskaui, kuriame siūloma iškelti 
Seime nepasitikėjimo premjeru A. 
Šleževičiumi klausimą ir skubiai pakeisti 
jį žmogumi, kuriam „Rusijos žvalgyba 
negalėtų primesti savo valios, o tokių 
žmonių LDDP turi“. Pasak laiško auto
riaus, „mafijos tėvas“ A. Šleževičius to
liau griauna nacionalinę Lietuvos 
ekonomiką, „tradicinę mūsų pramonę“, 
ketina įkurti Lietuvai pragaištingą Val
iutų tarybą. Paklaustas, ar reikėtų 
grąžinti į pareigas K. Prunskienę, A. 
Terleckas atsakė: „Kodėl ne“. Koks nu
ostabus praregėjimas!..

Ekonomika
• Trys dideli Lietuvos komerciniai 

bankai - „Hermis“, „Vilniaus bankas“ ir

Nukelta į 2 psl.
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Lietuvos Įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psl.

JLitimpeks“ - smarkiai didina įstatinį 
kapitalą. Lietuvos bankas įpareigojo 
komercinius bankus iki šių metų pradžios 
sukaupti 5 mln. litų (1.2 mln. USD) 
kapitalą. Neoficialiomis žiniomis, tai 
pavyko padalyti ne daugiau kaip 10 iš 25 
komercinių bankų. „Hermis“ per šį pus
metį rengiasi padidinti savo kapitalą iki 
30 mln. litų (7.5 mln. USD), JLitimpeks“ 
ir „Vilniaus bankas“ iki 4 mln USD.

Lietuvos banko valdyba nutarė nuo 
sausio 25 d. išleisti apyvarton naujus 2 ir 
20 litų banknotus. Šie banknotai kurį 
laiką kursuos kartu su seniau išleistom 
gana prastos kokybės 2 Lt monetom ir 20 
Lt banknotais.

• Vilniaus nekilnojamojo turto birža 
jautrečioji,įkuriąpastaruojumetu  kreip
iasi indėlininkai, [pageidaudami 
susigrąžinti paskolintus pinigus. Pasak 
biržos prezidento, šiuos žmones atsiimti 
indėlius paskatino pranešimai apie 
„Egio“ kredito bendrovės ir „Sekundės “ 
banko nemokumą. Iš biržos savo indėlius 
per pora mėnesių atsiėmė apie 25 pro
centus indėlininkų, nors sutarčių laikas 
dar nebuvo pasibaigęs. O nekilnojamo 
turto biržos pinigų apyvarta palyginus 
lėta. Žmonėms, neatgavusiems 
palūkanų, bus išduodami vekseliai, ku
rie bus apmokėti ateityje.

• Vilniuje labai nukrito didelių 
gyvenamųjų namų ir 4-5 kambarių butų 
kainos. Dviejų aukštų namas Vilniaus 
pakraštyje kainuoja 40-50 tūkstančių 
USD. Kaip ir anksčiau, brangiausi butai 
senamiestyje -1 kvadratinis metras čia 
kainuoja 350-450 USD. Šiuo metu 
didžiausią paklausą turi vieno kambario 
butai. Jie kainuoja nuo 4 iki 8 tūkstančių 
USD. Žmonės, nebegalėdami išlaikyti 
didelių butų, keičia juos į mažesnius. 
Kituose Lietuvos miestuose butų kainos 
maždaug 3 tūkstančiais USD mažesnės 
nei sostinėje.

Kitos žinios

• Į Lietuvą atvyko JAV aplinkos ap
saugos agentūros penktojo regiono ad
ministratorius Valdas Adamkus. Jis 
atvežė Lietuvos aplinkos apsaugos de- 
partamentuikompiuterinę įrangą, kurią 
JAV aplinkosaugininkai padovanojoLie- 
tuvai. Ši įranga kainuoja apie 40 
tūkstančių USD. Jai išvežti iš JAV gau
ta eksporto licenzija, kuri reikalinga la
bai gerai šiuolaikinei aparatūrai.
• Ketvirtadienį, sausio 20 d. Lietuvos 

filharmonijoje po šešeris metus truku-

„Mūsų Pastogė“ Nr. 41994.131 psl 2

sios restauravimo pertraukos įvyko pir
masis koncertas. Filharmoniją atnauji
no lenkų restauratoriai. Darbai buvo 
beveik sustoję, nes lėšos rekonstrukcijai 
iš pradžių buvo gaunamos iš Maskvos. 
Tačiau, kaip sako filharmonijos direkto
rius, ekspremjero Gedimino Vagnoriaus 
ir Kultūros eksministro Dariaus Kuolio 
pastangomis, darbai nenutrūko. Viso 
pastato rekonstrukcija kainavo 1.6 mln. 
USD. Balandžio mėnesį Lietuvos filhar
monijoje laukiame Europos jaunimo 
orkestro, kuriam diriguos garsusis 
Vladimir Ashkenazi.

Rengiant šią apžvalgą pasinaudota 
elektroniniu paštu iš Lietuvos gautomis 
savaitės apžvalgomis, kurias parengė 
Laima Stankevičienė ir savaitraščio 
.Amžius“ žurnalistas Eivydas Radvila, o 
taip pat BNS pranešimu Melburno ra
dijui ir Laisvosios Europos radijo (LER) 
pranešimais.

Spaudai parengė: Saulius VARNAS 
1994 sausio 23 d.

***

* Lietuvos policija gavo dovanų 95 auto

mobilius iš Vokietijos rytinių žemių. Tai 
daugiausia lengvieji automobiliai „Žigu

li“, mikroautobusai „Barkas B 1000“, 

sunkvežimiai. Kolegos iš Vokietijos 

atvežė ir 270 rankinių radijo stočių.

Pavasarį Lietuvos policininkai iš Vokie

tijos kolegų jau buvo gavę 80 automobi-

M

Rusija vėl „užima savo vietą66
,JAV ir Rusijos prezidentų susitiki

mas, pasibaigęs sausio 14 dieną Maskvo
je, paliudijo pasauliui, kad JAV ir Rusi
jos Federacijos bendravime prasidėjo 
glaudžios draugystės era. Tą įrodo abiejų 
pusių pasirašyti dokumentai: Maskvos 
deklaracija, bendras pareiškimas 
žmogaus teisių klausimu, kaip ir JAV ir 
Rusijos Federacijos prezidentų pasirašy
tas susitarimas dėl atominio ginklo 
neplatinimo,“- rašo,AustralijasLatvietis“ 
šių metų sausio 21 dienos numeiyje.

„Spaudos konferencijoje B. Jelcinas 
pasisakė, kad pasirašytasis pareiškimas 
žmogaus teisių klausimu, esąs „danty
tas“: nors svarbiausiais klausimais JAV 
ir RusijobFederacija sutarianti,betesą daug 
skirtumų žmogaus teisių klausimuose.

TRUMPAI 
IŠ VISUR

■ Rusijos prezidentui Borisui Jelcinui 
nesiseka įtraukti reformų šalininkų į 
naujai sudaromą vyriausybę, nes jie 
pereina į opozicijos eiles, nesutikdami su 
ministro pirmininko Viktoro Čemomird- 
ino ekonomine politika. Iš kabineto pasi
traukė finansų ministras Borisas 
Fiodorovas ir socialinio aprūpinimo 
ministrė Ela Pamfilova.

■ JAV prezidentui Bill Clinton vos spėjus 
išvykti iš Rusijos, jos kaimynus labai 
nemaloniai nuteikė vieši Rusijos užsienio 
reikalų ministro Andriejaus Kozyrevo 
samprotavimai susitikus su Rusijos 
ambasadoriais Pabaltijo valstybėse. Pa
sak jo, Rusija turinti palikti savo karines 
pajėgas Pabaltijyje, kad ten susidariu
sios saugumo tuštumos neužpildytų 
rusams priešiškos jėgos.

■ Vėl iširo pasitarimai tarp Bosnijoje 
kovojančių šalių. Europos Sąjungos par
lamentas reikalauja atšaukti derybose 
Europos Sąjungą atstovaujantį lordą 
Owen‘ą, kuris kaltinamas per dideliu 
nuolaidžiavimu serbams Bosnijos mu
sulmonų sąskaita.

■ Jungtinių Tautų pajėgų Bosnijoje ir 
Kroatijoje viršininkas prancūzų genero
las Jean Cot pakartotinai susiginčįjo su 
Jungtinių Tautų generaliniu sekretoriu
mi Butros Butros-Ghali, neleidžiančiu 
naudoti karo aviacijos prieš serbus, kurių 
artilerija nuolat apšaudo Sarajevą ir ki
tus miestus, Jungtinių Tautų paskelb
tus „saugiais“. Beveik kasdien žūva

AR VĖL NAUJA JALTA?
JEi, Biliau, ką tu darai? - klausia 

Eduards Keišs.-sAustralįas Latvietis“ 
dailininkas -jumoristas.

Jelcino spaudos sekretorius Kostiko
vas po prezidentų susitikimo pabrėžė, 
kad pasaulyje pasireiškė didėjanti 
didžiųjų valstybių reikšmė ir „be Rusijos 
Federacijos ir JAV pasaulis nieko nebe
gali daryti“. Paklaustas dėl NATO 

dešimtys civilių, tarp jų daug vaikų.

■ Galutiniai žemės drebėjimo Los Angs 
les nuostoliai: apie 60 žuvusiųjų, S 
tūkstančiai sužeistų, medžiaginės žalos 
padaryta maždaug už 40 milijardų dolerių.

■ Eritrėjos valstybėje surengtos iškilmės 
pagerbti australų medicinos profesoriaus 
Fred Hollows atminimą.
Iškilmėse dalyvavo velionio našlė bei 
Australijos užsienio reikalų ministras 
Gareth Evans. Eritrėjoje dirbantys pro
fesoriaus Hollows mokiniai šimtams 
žmoniųgrąžina regėjimą. Čia veikia dirb
tuvė,kur gaminami optiniailęšiai, reika
lingi po kataraktos operacijos.

■ Sunkiai prieinamoje Papua Naujosios 
Gvinėjos šiaurėje siaučia pavojinga gripo 
epidemija, jau mirė pora šimtų žmonių.

■ Šiaurės Airijos teroristinė organizaci
ja IRA (Airių respublikonų armija) at
metė Anglijos vyriausybės pasiūymą 
pradėti taikos derybas, jei bent tris 
mėnesius būtų sustabdyti teroro veiks
mai. IRA grąsina ir airių katalikų poli
tikams, kurie remia anglų pasiūlymą.

■ Sausio 23 Los Angeles nuo vėžio mirė 
populiarus televizijos ir kino artistas 
Telly Savalas, sulaukęs 70 metų. 
Vaidinęs daugybėje filmų, jis labiausiai 
išgarsėjo televizijos serija „Kojak“, ku
rioje sukūrė įtikinantį Niujorko policijos 
leitenanto vaidmenį.
■ Japonijos ministras pirmininkas Hoso- 
kawa pažadėjo atsistatydinti, jeigu Sei
mas nepriims jo paruoštų politinių re
formų. Seimui jo siūlymus vis dėlto at- 1 
metus, Hosokawa bando su projekto 
priešininkais sudaryti kompromisą. Tai

- turėtų būti padaryta iki šio mėnesio galo, 
kai baigiasi Seimo sesija.

pasiūlyto „Taikos partnerių“ bendradar
biavimo plano, pasakė, kad jis „nesąs 
pripildytas realiu turiniu“.

Melburno laikraštyje “The Age“ 
Europos reikalų korespondentas Peter 

Elingsen pranešime iš Briuselio (15/1/ 
94) šį reikalą susumuoja taip:

„Vidurio ir Rytų Europą Clintonas 

dabarnustūmėį antrąją pakopą, nulem

damas, kad Rusija ateityje turės 

prioritetą ne tik buvusiose Varšuvos j 

pakto valstybėse, bet faktiškas veto 

teises JAV tikslams Rytų Europoje. 

Clinton'as ipso facto (.= tuo pačiu faktu) 

yra pripažinęs Rusijos įtakų sferą. Jei 
net Čekijos Respublika ir Lenkija, dau

giausia išsivysčiusios buvusios (sovietų) 

imperijos dalys, nedrįsta prisijungti 
(NATO) klubui, tai buvusiems sate
litams, kaip pavyzdžiui, Lietuvai ir 
Bulgarijai, kurios yra jautriuose 
regionuose, nėra jokių vilčių (įstoti į 
NATO). Nors Clinton'as Prahoje ir pa
sakė, kad Vakarai „greičiausia“ eitų į 
pagalbą Rytų Europai, jei jai grėstų pa
vojus, tai vis tik nėra tas pats, kaip 
NATO garantija. Briuselyjeyratoksjaus- 

mas, kad JAV yra nutarusi palikti 

Europą europiečių rūpesčiui, kas prak

tiškai reiškia NATO pabaigos pradžią“.

Parengė B. Ž.
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lEŠMPit HOB ARTE
Sausio devintą dieną, sekmadieniu 

popopietėj, Hobarto lietuviai ir jų kita- 
tataučiai draugai susirinkome Glenorchy 
TcTolosa parke, užprašyti bendruomenės 
piipirmininko Ramūno Tarvydo į iešminę.

Nors oras nebuvo visiškai vasariš- 
kskas, svečių susirinko daugiau negu 
tikikėjomės. Lietus palaukė, kol dešrelės 
ir ir bifšteksai buvo iškepti, o jam užėjus 
va'aišinomės po paviljono stogu. Vaikai 
žažaidė lauke lietaus pertraukose, vyres- 
ninieji gurkšnojo žemo alkoholio alų ir 
dalalijosi savo pergyvenimais ar politikavo.

Laikas prabėgo pakilioj nuotaikoj,

..Talkos’* metinis narių susirinkimas

skundų neteko girdėti.
Ačiū Ramūnui Tarvydui už malonios 

popietės organizavimą.

Sausio pradžioje Bonifacas Šikšnius 
praleido pora savaičių Karališkoj Ho- 
barto ligoninėj. Jam buvo padaryta „by
pass“ operacija, įdėtas „pacemaker“ 
širdžiai paspartinti.

Dabar Bonifacas sveiksta namie. Linkime 
jam greitu laiku visiškai pasveikti.

ALB Hobarto apylinkės valdyba

Nuotrauka Gedimino Umbražiūno.Kauno pilis šiandien.

Sydnėjaus „Talkos“ kredito draugi- 
joss skyriaus metinis narių susirinkimas 
įvyyko sausio 22 dieną Lietuvių klubo 
paatalpose, kuriose veikia ir šio skyriaus 
raaštinė.

Susirinkusiems išdalinti apyskaitos 
laapeliai su duomenimis apie Sydnėjaus, 
Acdelaidės operacijas ir bendrą „Talkos“ 
finiansinį stovį. Sydnėjaus „Talkos“ sky
rimus vedėjas Anskis Reisgys plačiau 
psaaiškino apie skaičius apyskaitoje ir 
attsakė į klausimus. Apyskaita daryta 
paasibaigus finansiniams metams. Ten- 
kaa pasidžiaugti, kad šioje lietuviškoje 
innstitucijoje jau turime aktyve 10 mili- 
jonnų 805 tūkstančius 419 dolerių.

Sydnėjaus skyriaus skaičiai rodo, kad: 
pasyve, kurį sudaro akcijų kapitalas, 
einamosios sąskaitos, terminuoti indėliai, 
kreditoriai ir nepaskirstytas pelnas -

t. 2 475 553 doleriai; aktyve (tai pinigai 
kasoje, bankuose, paskolos nariams ir 
inrvesticijos Melburne) - 2 473 553 dole- 
riiai. Pelno ir nuostolio apyskaitoje pa
jamų randame 187 988 dolerius, tai 
palūkanos už paskolas, investicijas ir 

'įstojimo mokesčiai. Išlaidų buvo 148187 
doleriai. Jų didumą sudaro nariams 
išmokėtos palūkanos -131577 doleriai ir 
administracinės išlaidos.

Sydnėjaus skyrius per metus gauna 
39 801 dolerį pelno. Per ataskaitinius 
metus formaliai niekas neprašė para
mos iš „Talkos“, tačiau pirmininkas su
sirinkimui pateikė šiuos skaičius: „Mūsų 
pastogei“ paaukota 1 060.00, nupirktas 
fax aparatas; sporto klubui „Kovas“ skir
ta tūkstantis dolerių; Lietuvių klubui - 
600 dolerių; „Sūkuriui“ (kurio nematome, 
gal jis atsigaus) - 400 dolerių; Sydnėjaus 
apylinkės valdybai - 300 dolerių, Para
ma Lietuvai - 500 dolerių ir „Dainos“ 
chorui - 700 dolerių. Šios aukos susirin
kimo priimtos plojimu. Sydnėjaus sky

Kai laukėme Kalėdų
Gruodžio 12 d. Sydnėjaus pensininkų 

Neringos“ klubas atšventė Kalėdinės 
eglutės uždegimo šventę.

Ta proga lietuvių klubo salė buvo 
labai gražiai dekoruota - svečiai atsirado 
kūnuose, kur iš po smego, į dangų stiebėsi 
eglutės... Dviejų eglučių žvakučių ap
šviesti angeliukai laikė rankoseuždegtas 
žvakutes - ir saugojo šios dienos ramybę 
- tai Katrina ir Chatel. Prie jų prisijungė 
Neringos“ steigiamas kvartetas, atėjęs 
į sceną su savo mokytoja Viktorija. Jie 
pagiedojo dvi kalėdines giesmes - 
„Ateikite džiaugsmingai“ ir „Tylioji 
naktis“, pianinu pritariant Viktorijai. 
Po giesmių sekė Prano kūryba:

riuje dirba: Anskis Reisgys, Mindaugas 
ir Petras Šumskai. Raštinė atidaryta 
sekmadieniais nuo 14 iki 16 valandos.

Mindaugas Šumskas savo pranešime 
palietė paskolų klausimą. Sydnėjaus 
skyrius pradėjo darbą, turėdamas tris 
tūkstančius dolerių. Šiandien kasoje - 
pusė milijono. „Talka“ moka didesnius 
procentus už indėlius negu bankai ir 

todėl prelegentas paragino tautiečius ir 
kitus pabaltiečius, ypač jaunesnės kar
tos, laikyti pinigus „Talkoje“.

Svečias iš Melburno, „Talkos“ 
Centrinės valdybos narys G. Žemkalnis 
paaiškinonaujus kredito draugijų įstaty
mus, pagal kuriuos už padarytus 
nusižengimus direktoriai atsako savo 
turtu. Jis ragino naudotis „Talkos“ pa
tarnavimais siunčiant pinigus į Lietuvą. 
Per „Talką“ į Lietuvą jau pasiųsta 1 
milijonas 132 tūkstančiai dolerių. „Tal
ka“ yra sudariusi sutartis su Vilniaus 
banku, Litimpex ir Ūkio banku. G. 
Žemkalnis paaiškino, kad skolininkai 
savo mokėjimus gali atlikti ir Common
wealth banke, nebūtina asmeniškai at

eiti į “Talką“. Indėliai priimami ir iš 
latvių bei estų, tačiau pelnas priklauso 
tik lietuviams.

Susirinkime dalyvavo didelis būrys 
„Talkos“ narių ir prijaučiančiųjų. 
Tikimės, kad jie visi gerosiomis nau
jienomis apie mūsų kredito draugiją 
pasidalins su savo šeimų nariais ir drau
gais. Po susirinkimo suruošti užkandžiai, 
asmeniškai pabendrauta su svečiu iš 
Melburno.

Linkime tolimesnės sėkmės mūsų 
„Talkai“, dėkojame jos darbuotojams, 
ypač Sydnėjaus skyriaus, kurie kiek
vieną sekmadienio popietę mums 
draugiškai patarnauja.

Kor.

„Tai didingai prabilo varpai, 
Skelbdami jau Kalėdos už lango...

,Neringos“ pirmininkas pasveikino 
susirinkusius. Į sceną išėjo Marija ir 
kaip Kalėdų senelis apdovanojo progra
mos dalyvius rožėmis, o akompaniatorei 
įteikė gėlių puokštę.

Po pietų, kavutės metu, svetys iš 
Adelaidės, Viktoras Ratkevičius paskaitė 
jumoristinius „Dešimt įsakymų pensi
ninkams“ (autorius VI. Dumčius). Nors 
jie buvo juokingi, bet neringiečiai pasi
liko prie savųjų - „Mylėk artimą!..“

Vyko laimės šulinys ir loterija, 
pravedė Marija ir Sofija.

Ačiū visiems, kurie prisidėjo prie šio 
parengimo - ir tiems, kas kepė pyragus, 
ir tiems, kas juos pjaustė ir tiems, kūne 
juos valgė.

Melburno tautinių šokių ansamblio 
vakaronė

ašarą. Vėl sukosi poros, atlikusios 
„Aušrelę“, „Juodąjį Jonkelį“,,Malūną“ ir 
Nandutę“. „Gintarėliai“ baigė programą 
„Dviem gaideliais“ ir „Pliauškučiu“. 
Tėveliai ir seneliai prisijungė prie 
didžiulės šokėjų šeimos;buvo liūdna, kad 
vakaronė baigiasi.

Šokėjai, pagerbdami savo vadovę 
Dalią Antanaitienę ir chorvedę Daną 
Levickienę, įteikėjoms dovanėles, gėlių 
ir padėkojo už kantrybę, dirbant su „dide
liais vaikais“) Teko7 atsisveikinti7'su 'il
gamečiu šokėju Gintaru Šimkumi.

Dalia Antanaitienė padėkojo p. B. 
Staugaitienei, p. A. Karazijai ir nuolati
niam talkininkui savo vyrui Henrikui už 
visus darbus, darbelius. Ponios Žiogienės 
taurus gėrimėlis taip pat prisidėjo prie 
vakaronės pelno. Esame labai dėkingi 
mokytojoms ir tėveliams, už tai, kad jų 
pasiaukojimo ir ištvermės dėka turime 
aukšto lygio šokėjų grupę. Vadovė Dalia 
Antanaitienė ir Dana Levickienė įdeda 
labai daug širdies į savo darbą ir tai 
atsispindėjo rezultatuose. Garbė visiems, 
kas puoselėja lietuviškas tradicijas toli
moje Australijoje, ypač toms šeimoms, 
kurių atžalynas dalyvauja - šoka, dainuoja.

LAIMINGOS, SAUGIOS KELIONES 
Į VILNIŲ! Dalyvė

Melburno tautinių šokių ansamblis 
„Gintaras“ gruodžio 11 dieną surengė 
Melburno lietuvių namuose labai 
pavykusią vakaronę. Jos pelnas padės 
padengti kelionės išlaidas j Pasaulio lie
tuvių dainų šventę, vykstančią Vilniuje 
šiemet liepos mėnesį.

Pilnutėlė Jubiliejinė salė svečių, atke
liavusių iš arti ir iš toli, rodė, kad mes 
labai mylime savo šokėjus. Vakarienei 
numatyti cepelinai taip pat viliojo... Šau
nuolė p. Monika Žiogienė PATI VIENA 
nuskuto 140kgbulvių,jos dėka cepelinai 
buvo balti ir labai gardūs. Tokį darbą 
reikėtų pažymėti specialiu medaliu...

Su meile ir pasididžiavimu stebėjome 
mūsų gražųjį jaunimą, atliekantį tur
tingą programą. Gėrėjomės „Aštuon
nyčiu“, „Abrūsėliu“, „Ūsaunyku“. Po to 
sustriksėjomūsųmažulėliai „gintarėliai“ 
ir pašoko šokius „Tai pievelė“ ir „Žąselė“. 
Sekė — „Lenciūgėlis“, mus linksmino 
talentingasis Gintaras Šimkus.

Maloni staigmena buvo p. D. 
Levickienės vadovaujamų „Gintaro“ 
ansamblio dainininkų pasirodymas. 
Girdėjome S. Sodaičio „Jūs, berneliai“ ir 
„Leiskit į Tėvynę“. Gerai pasiruošę, jaus
dami kiekvieno žodžio prasmę dainininkai 
jų jauni švelnūs balsai išspaudė ne vieną

Sydnėjaus lietuvių sodyboje
♦Nors ir šiemet Kūčios ir Nauji Metai 
Lietuvių sodyboje buvo sutikti organi
zuotai - sodybos šeimininkei paruošus 
šventinę vakarienę, deja, sodybiečių 
dalyvavo nedaug - dauguma buvo 
išvažiavę pas savo šeimos narius arba 
atostogų. Dalyvavusieji sakė, kad tiek 
Kalėdas, tiek ir Naujus Metus jie su
tikę labai jau su džiugiu susikaupimu.

♦Nuo pat Kalėdų vasaros orais skųstis 
nebuvo galima - „užkepino“ iki 37° C, 
šilta, gražu. Orai pradėjo dar labiau 
kaisti, kai sausio 5-9 dieną aplink 
pradėjo degti Nacionalinio parko pa
kraščiai ir miškas užsiliepsnojo per 300 
metrų nuo Sodybos... Bet sodybiečiai - 
kaip visada - stoiški, perdaug nesi
jaudino - sako, matėm savo gyvenime 
ir ne tokių „cūdų“!..

Neringa“ kviečia visus pensininkus 
stoti į klubą nariais. Nario mokestis yra 
labai mažas, simbolinis. Būdami visi drauge, 
galėsime išvystyti įdomesnę veiklą.

F. S.

♦Būsimas sodybietis, Vytautas Vaitkus 
yra sukūręs labai įdomų filmą apie 
Sydnėjaus lietuvių sodybą. Spaudos at
stovai jį jau matė. Greičiausia, neužilgo 
matys jį ir sodybiečiai, nors filmo 
režisierius - produceris - redaktorius jį 
vis dar tobulina - pritaiko tekstus, 
muziką ir 1.1. Filmas apima kai kuri
uos 1993 m. Sodybos gyvenimo epiz
odus - iešminę, Vėlines ir kt. „Aktoriai“ 
- sodybiečiai ir jų svečiai.

B.Ž.IEŠKO
Paieškomas ERNESTAS MATULIONIS, 

kilęs is Taujėnų. Ieško sesuo Regina 
Matulionytė-Nemajuškienė, gyv. Ladi- 
gos g-vė 47, Anykščiai, Lithuania .
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LAIŠKAI
REDAKCIJAI

Kalėdų švenčių ir Naujųjų - 1994-jų - 
Metų proga „MP“ redakcija gavo laiškų 
iš skaitytojų ir bendradarbių su sveiki
nimais ir linkėjimais.

Tarp kitų sveikinimų atvirukus atsi
untė Dr. Antanas Navakas, Lietuvos 
ambasadorius Londone, Stepan Kerk- 
yasharian, Etninių reikalų komisijos 
NSW pirmininkas, žurnalistas Jurgis 
Janušaitis iš JAV ir daugelis kitų. Vieni 
rašė proza, bet kai kurie ir eilėmis!..

Ačiū visiems.

*

Mielieji,

Mūsų giedra ar ūkanota diena 
liejasi rytojun įprasta vaga, 
tik greitai ištirpsta, lyg jūros puta. 
Gi gintaro kruopą randi nekada.

Tikimės Jūs plaukiat sklandžiai su srove. 
Laikas nuožmus. Esame kartu luote...
Į areną žengiant metų angoje
Jums nuoširdžiai šaukiame stiprų OLE!

Vytautas ir Genovaitė PLŪKAI 
Gruodis, 1993, Santa Monica, CA 

❖

Gerbiamas Redaktoriau,
perskaitęs „KOR“ straipsnį („Mūsų 

pastogė“Nr. 3)dėlLietuviųklube sureng
tos Kalėdų eglutės klubo narių vaikams, 
noriu atsakyti į daromus priekaištus.

Dauguma NSW licenzijuotų klubų 
rengia Kalėdų eglutes, bet rengia jas tik 
savo narių vaikams. Priežąstis šitokia: 
dovanas parūpina patsai klubas ir todėl 

jos yra apytikriai tos pačios vertės. 
Priešingu atveju, kiltų pavydo ir kaltini
mų, kad kai kurie vaikai buvo apdova
noti privilegijuotai.

Jei dovanos būtų duodamos ir ki
tiems vaikams, ir jos būtų perkamos 
asmeniškai, visada atsiras galimybė, kad 
kai kurių vaikų gautos dovanos bus 
vertingesnės.

Bendrai, klubai, kaip licenzijuotos, 
narių pagrindu sukurtos institucijos, yra 
įpareigoti darytineišvengiamą skirtumą 
tarp narių ir ne narių.

Jurgis KARPAVIČIUS
Sydnėjaus lietuvių klubo vedėjas

Gerbiamas Redaktoriau,
Prie daugybės ministerijų, kurių kele

tas reikalingas tik tiek, kiek ir skylė 
galvoje, įsteigtas prie Lietuvos Seimo 
dar vienas savivaldybių komitetas, kuris 
ruošia planą sudraskyti esamas apskri
tis ir etnokultūros sritis.

Šis komitetas, sėdėdamas Vilniuje, 
nesiskaito su apskričių ir etninių sričių 
žmonėmis.

Pavyzdžiui, Zanavykija, kaip savitas 
etnokultūros kraštas susiformavo dar 
XVI amžiuje. Zanavykųbendrijos etninės 
ribos atitinka buvusios Šakių apskrities 
administracines ribas.

Pagal šio komiteto ruošiamą naują 
Lietuvos administracinį - teritorinį su
skirstymą, nuo Šakių atplėšiamas 
Kudirkos Naumiestis ir perduodamas 
Kybartų valsčiui, Marijampolės ap
skričiai. Sudargas ir Kiduliai perduo- 
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darni Jurbarko valsčiui, kuris priklau
sys Tauragės apskričiai. Šakių apskritis 
panaikinama. Tai yra kartu ir Zanavy
kuos sužalojimas. Šakių rajono taryba 
prieš tokį administracinį Lietuvos Res
publikos suskirstymą protestuoja ir prašo 
apie tai informuoti išeivijoje gyvenančius 
zanavykus. Taiybos rezoliucija skamba 
taip:
1. Nepritarti skubotam ir neapgalvotam

administraciniam - teritoriniam su
skirstymui, nes tai galima būtų pa
daryti tik užbaigus privatizaciją ir 
turto grąžinimą, esant stabiliai ir 
augančiai ekonomikai.

2. Siūlyti Lietuvos Respublikos Seimui 
administracinio - teritorinio su
skirstymo tikslingumą spręsti tiktai 
visų piliečių apklausa arba referen
dumu ir suskirstymo nesieti su val
dymo struktūros tobulinimu, Respub
likos neskirstyti apskritimis, bet tik 
valsčiais, kurių turėtų būti keturis 
kartus daugiau negu numatyta pro
jekte.

3. Reikalauti, kad nebūtų pažeistas is
toriškai susiformavęs teritorinis 
Zanavykuos krašto, apimančio da
bartinį Šakių rajoną, vientisumas.

4. Sudaryti visuomeninę Zanavykuos 
krašto atkūrimo komisiją.

5. Sprendimą pateikti Seimo savivaldy
bių komitetui.

6. Sprendimo vykdymo kontrolę pavesti 
rajono tarybos pirmininkui.
Išeivijos zanavykai prašomi atkreip

ti dėmesį į daromą žalą Zanavykijos 
krašte ir savo keliu pareikšti protestą. 
Šią informaciją atsiuntė Šakių rajono 
deputatas Šakių rajono centrinės 
ligoninės administratorius - vyr. gydyto
jas Algirdas Klimaitis.

A Kramilius
*

Brangieji,
Komplikuotas ir sudėtingas visokio

mis prasmėmis dabar gyvenimas Lietu-, 
voje. Kenčia ir vargsta dideli ir maži. 
Ypač negaili dabartinė situacija Dievo ir 
žmonių nuskriaustų. Tarp jų yra seni ir 
vieniši, negalios prikaustyti, pamesti 
savo tėvų vaikai, tokie, kaip mūsų I-sios 
specialiosios - internatinės mokyklos 
anketiniai - našlaičiai.

Tuo pačiu metu Lietuvoje tarsi rene
sansas ta prasme, kad ją prisimena, 
lanko ir remia daugelis tų, kurie dėl 
kokių nors priežąsčių buvo priversti pa
likti savo Tėvynę.

Mes džiaugiamės menkiausiu indėliu, 
dovana, bei pagalba, kiekvienu šviesiu 
veidu, ateinančiu į mokyklą tam, kad 
palengvintų našlaičių dalią, praskaid
rintų jų buitį, patartų, padėtų savo ži
niomis pedagogui. Pagaliau nusišypsotų 
plačiai ir nuoširdžiai...

Labai dėkingi esam Australijos fietu- 
viųjaunimosąjungosvaikųfondui,  paau
kojusiam 250 Australijos dolerių, už juos 
mes nupirkom keletą konstruktorių 
„LĖGO“ (kurie taip reikalingi dirbant su 
vaikais mūsų psichologui, formuojant 
vaikų erdvinį suvokimą), daug įvairaus 
popieriaus, dažų, kanceliarinių priemo
nių, stalo žaidimų.

Asmeniškai dėkojam Danutei Bal
tutytei ir Gailai Muceniekaitei.

Ir vis dėlto, labiausiai ačiū už gerus 
ketinimus bent kuo nors padėti, už 
domėjimąsi mumis ir mūsų problemomis.

Mums ypač svarbi žmogiška Jūsų 
parama ir bendravimas su mumis kaip 
su specialistais. Norėtume dalintis .dar
bo patirtimi, keistis informacija,

į SVEIKATOS KLAUSIMAIS

GELTLIGE (HEPATITIS)
„Hepat - hepar“ - graikiškas žodis, 

reiškiąs kepenis (Ever). Geltligė arba 
gelta (Hepatitis) - kepenų uždegimas. 
Priežąstis - infekcija, dažniausiai sukel
ta viruso. Žinomi medicinai: hepatitis A, 
B, C, D ir E. Hepatitis A virusas patenka 
į mūsų kūną per maistą ir gėrimą. Jis 
sukelia temperatūrą, ligonis jaučiasi 
sunkiai sergąs, oda pagelsta, o taip pat ir 
akys, užtai ji ir vadinama geltlige. Liga 
užsitęsia iki 3 savaičių. Paprastai rimtų 

' pasėkų nėra. Kartais seka - ne taipjau 
retai - postvirusinė depresija. Specifinio 
gydymo nėra - poilsis, lengvas maistas. 
Ligonis pasveiksta spontaniškai, 
dažniausiai be jokių rimtų pasėkų.

Hepatitis B arba “seram hepatitis“ yra 
rimtesnė ir sunkesnė liga, kurią sukelia 
virusas B. Jį perduoda sergąs ta figa 
asmuo per lytinius santykius ar kraują. 
Kai užkrėstas kraujas ar jo produktai 
per transfuzijas, injekcijas ar bet kokiu 
kitu būdu patenka į sveiko žmogaus 
kraują, pasireiškia staiga užeinančiais 
galvos skausmais, temperatūra, dideliu 
nuovargiu. Inkubacijos periodas - laikas 
nuo to, kai virusas patenka į kraują iki 
figos simptomų pasireiškimo - nuo vieno 
iki 6 mėnesių. Simptomai: oda pagelsta, 
šlapumas beveik juodas. Gydymo nėra. 
Jau keletą metų, kaip rasti skiepai, ku
rie nėra taip j au brangūs; už juos reikia 
patiems mokėti. Ne taip jau dažnai, bet 
kartais ligonis nebepasveiksta. Mirtin
gumas nuo 1 iki 10% priklauso nuo 
geografinės srities.

Sunkiausias ir pavojingiausias tai 
hepatitis C, perduodamas per kraują. 
Virusas C pradėjo plėstis Australijoje, 
kai krašto sienos atsivėrė visam pa
sauliui. Visi šio krašto gyventojai, kurie 
yra gavę kraujo transfuzijas prieš 1990 
metus, turėtų pasitikrinti ar nėra 
užsikrėtę hepatitu C. Po 1990 m. krau- 

■ jas, skirtas transfuzijoms, yra tikrina- 
a mas.
t Hepatito C diagnozuoti kliniškai be- 
" veik neįmanoma - simptomai kaip ir 
a
i

pan...
Vasarą mes savo našlaičiams rengia

me poilsio stovyklas, išveždami juos į 
užmiestį. Šioje srityje būna daug sun
kumų, tenkinamės tuo, kas ir kur mus 
priglaudžia, pasirūpina buitimi. Gal 
vertėtų pagalvoti apie bendrą poilsį 
vasarą, gal būt tai praplėstų bendravi
mo galimybes, leistų suprasti, ko mums 
reikia mokytis, siekti, ką tobulinti.

Manome, kad neverta išsiplėsti ta 
tema, kokie yra mūsų internatinės 
mokyklos buitis, materialiniai poreikiai. 
Nors yra vienas ir pagrindinis - dirbti 
taip, kad vaikai nesijaustų tokiais gy
venimo nuskriaustais.

kiekvienos sunkios virusinės ligos, pav., 
hepatitų A, B, - skirtumas tas, kad oda 
nepagelsta ir šlapumas nepatamsėja. 
Hepatitas C galutinai diagnozuojamas 
kraujo tyrimais.

Kodėl hepatitis C yra pavojingesnis 
negu A ir B? Kai ligonis perserga hepa
titu A ir B, jis pasidaro atsparus, gauna 
imunitetą visam amžiui - jie jais niekada 
nebesirgs. Kartais tokie asmenys gali 
būti šios ligos nešiotojais (carriers) ir 
perduoti ligą sveikam asmeniui, nors 
patys ta liga nebeserga.

Hepatitu C susirgęs žmogus arba įgyja 
imunitetą arba ne. Jei jis jį ir įgyja, tai * 
tas imunitetas yra gana dažnai ribotas. 
Jei ligonis atkrenta su hepatitu C, tai 
dažniausiai liga yra fatalinė.

Hepatitis D - komplikuotesnė forma 
.hepatito B. Hepatitis E - koplikuotesnė 
forma hepatito A. C, D ir E hepatitų 
formos daugiausia išsiplėtusios Indijoje, 
Azijoje, Afrikoje ir Centrinėje Ameriko
je. Hepatito C gydymas yra ribotas ir 
labai brangus. Viena injekcija - $457, o 
vienos neužtenka (šiuri metu Medicare 
ją dar apmoka). Šie vaistai sergančiam 
tuo naudingi, kad jis po tokio gydymo 
įgauna didesnį imunitetą, negu negydy
tas. Tai reiškia, kad galimybės išlikti 
gyvam padidėja.

Baigdamas noriu priminti apie labai 
tragišką, mirtiną ligą, kuri daugumoje 
priklauso nuo žmogaus gyvenimo sti
liaus, t. y., kas liečia žmogaus lytinius 
polinkius. Apie AIDS labai daugkalbama 
ir išleidžiamos didelės sumos jos tyrimui 
(praeitais metais 47 milijonai dolerių) ir 
gydymui. Apie hepatitą C labai retai 
girdite, nors ta liga yra daugiau 
išsiplėtusi negu AIDS ir nepriklauso nuo 
asmens lyties ar lytinių palinkimų.

Kas man nuostabiausia, kad visokio 
plauko politikai ketina atimti brangius 
vaistus, kurie padeda hepatito C gydy
mui. Atseit, ligonis pats turės mokėti už 
vaistus. Negirdėjau, kad asmenims, ser
gantiems AIDS, fondai bus mažinami.

DR. A. SPALIS

pasakysim, kad šiuo metu būtiniausia 
mums įsigyti mikro autobusą, kuris 
praplėstų vaikų galimybes keliauti ir 
matyti. Žodžiu, kaip toje liaudies 
patarlėje - kur trumpa, ten visada 
trūksta. Bet nežiūrint į tai, dar sykį 
dėkojame Jums už viską, o ypač už pa
rodytą mums dėmesį.

Didelis lietuviškas AČIŪ.
Vilniaus I-os specialiosios internatinės 

mokyklos mokiniai ir kolektyvas.

Mokyklos direktorius 
K GRIBAČIAUSKAS 

014 Vilnius, Vitebsko 19 
tel. 61 0980
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KNYGŲ PASAULYJE

Chrizantemų puokštė 
iš Australijos

Niekas dabar - ir niekada - nepasakys, 
kokia lietuvių literatūra būtų buvusi, 
jeigujai, kaip ir jos kūrėjams ir skaityto
jams, nebūtų tekę patirti sovietinio geno- 

- cido. Kaip jis reiškėsi, kiek padarė žalos, 
- irgi beveik nemėginta tyrinėti. Žinoma 
nebent statistika, ir tai toli gražu nepil
na. Kas pasakys, kiek nespėjusių išsisk
leisti talentų amžinu miegu užmigo 
nežinomuose partizanų kapuose: išlikę 
reti jų poezijos sąsiuviniai, ano meto 
dainos liudija, kad dažnas dėl laisvės ir 
nepriklausomybės miškan išėjęs jau
nuolis galėjo kada nors tapti poetu. Tas 
pats ir su Sibiru - trėmė pirmiausia 
mąstančius, kuriančius, ir lagerinis gy
venimas jiems, suprantama, buvo sun
kiausias.

Bent kiek laimingesnė mūsų lite
ratūros tremtis į Vakarus. Taip, tremtis, 
nes išvyko žmonės ne savo valia, o 
gelbėdamiesi nuo jau regėto arba patirto 
genocido 1940-siais, kai ėmė spiginti 
Stalino saulė. Šitas bėgimas daugeliu 
atžvilgių buvo pagrįstas, buvo naudin
gas ir Vakarų lietuviams, ir likusiems 
tėvynėje, nekalbant apiepačiąliteratūrą. 
Dabar ji jungiasi, vienijasi, tampa tik 
dar labiau šakotu kultūros medžiu.

Tačiau ir vakarinės krypties tremtis 
nebuvo tokia saldi ir idiliška, kaip kitąsyk 

.atrodo mums, čia likusiems arba išau
gusiems ir be išimties daugiau ar mažiau 
kolaboravusiems, o lietuviškai tariant, 
prisitaikiusiems prie neišvengiamos 
būties. Pakanka paskaitytiM. Katiliškio 
romaną „Išėjusiems negrįžti“, kitas kny
gas, kad nors netiesiogiai patirtum, ką 

t tas „išėjimas“ reiškė tūkstančiams mūsų 
tėvynainių. Tarp jų, ta pačia klajūno 
lazda pasiramsčiuodami, traukė ir rašy
tojai. Jau pripažinti, patyrę garbės ir 
nusivylimų skonį, ėjo su savo skaityto
jais, o jaunieji, - jie nešėsi savyje nebent 
talento ir neaiškios vilties kibirkštis, be 
abejo, blėstančias perkeltųjų barakuose 
ir nežinios gūdumoje.

Tarp pastarųjų buvo ir Agnė Lukšytė, 
’jauna kalbų bei literatūros mokytoja, 
prieškario spaudoje, dar besimokydama 
universitete, suspėjusi pasireikšti viena 
kita novele, kurios atkreipė dėmesį savi
tu stiliumi bei skaidria pasaulėjauta. Jai 
teko patirti ypač sunkius pasitraukimo 
kelius ir išbandymus - nuo šiurpių 
sugniužusios Vokietijos miestų bombar
davimų iki privalomųjų darbų visiškai 
nepažįstamoje ir svetimoje Australijoje, 

' kur jaunąją literatę nubloškė likimas. 
Į „Tremtieskelyjejoskūiybinisveržlumas 
, kiek laiko kietų gyvenimo sąlygų buvo 
užgniaužtas, - rašoma vienoje anotacijo
je apie Agnę Lukšytę.

I Suprantama, ne tik,kietos gyvenimo 
t sąlygos“ gniaužė jos talentą, bet ir ato- 
i kurnąs nuo kūrybinės draugijos: šiaip ar 
| taip, visu būriu Amerikon susirinkusių 
| literatų nebekamavo kūrybinis vienišu- 
'■ mas. Be to, reikėjo ir psichologiškai 
į priprasti prie visiškai kitokių papročių, 
Į išoriniųpojūčių,netkraštovaizdžio,kuris 

menininką neišvengiamai veikia. Juk 
Lietuvoje gyvendamas, rimtas prozinin
kas jokiais būdais novelės nepradėtų 
taip: „Gruodžio mėnesį prasidėjo vasara. 
Saulė kiekvieną dieną spigino be 
pasigailėjimo. O cikadų čirpimas spengė 

ausyse net naktį miegant...“
Ši novelė vadinasi „Artūras Bušas ir 

Rudolfas“, ji išspausdinta ką tik, šv. 
Kalėdų išvakarėse išėjusioje Agnės 
Lukšytės novelių knygoje „Baltoji chri
zantema“. Išleido šią knygą Mokslo ir 
enciklopedijų leidykla, lėšomis parėmus 
irgi Australijoje gyvenančiam rašytojos 
sūnui daktarui Hariui Lukšei. Argi ne 
maloni proga motiną ir sūnų, seniai ir 
atidžiai per „Gimtąjį kraštą“ bei kitais 
būdais sekantiems mūsų gyvenimą, pa
sveikinti irpadėkoti už dovaną! Busimieji 
šios knygos skaitytojai tiesiai iš autorės 
lūpų sužinos, ką reiškia dovanoti baltos 
chrizantemos žiedą, todėl palikime šią 
malonią paslaptį atsiskleisti patiems.

BALTOJI
CMT1IZANTEMA

Taip jau atsitiko, jog pirmasis Agnės 
Lukšytės prozos rinkinys į mano rankas 
pakliuvo lygiai priešdešimtįmetų, viešint 
Kanadoje, Toronto mieste. Išleista su 
mįslingom Vaclovo Rato iliustracijom, 
išspausdinta ant gelsvo albuminio pop
ieriaus, ji kvepėjo kažkuo egzotišku, tar
si kengūros kailiu ar eukalipto žieve. O 
ir pats knygos pavadinimas tartum 
žadėjo kažką gūdaus: „Kalnų velnias“... 
Bet A. Lukšytės velnias, pasirodė, viso 
labo yra tik retai pasitaikanti tenykščio 
augalo atauga, savotiškas simbolis, 
žmogiškos meilės talismanas, o pati 
knyga įsiminė taurių jausmų šviesa ir 
gėrio ieškojimu visur kur ir visada. Gal
vojau tada, ją skaitydamas, kaip ši knyga 
praverstų Lietuvoje, kur meninis žodis 
persmelktas kovos nuožmumo, perdėm 
ideologizuotas.

Antroji A. Lukšytės knyga išėjo tik 
pernai, jau ne Australijoje, bet Lietuvo
je. Tai pjesės pavidalu sudėta apysaka 
„Kavinė Po kadagiais“1. Nėra abejonės, 
kad autorei ją padiktavo, anot jos pačios, 
„neišnykstantys taškai laiko tėkmėje“, 
šiuo atveju - dvasios prisiminimai apie 
išgyvenimus Vokietijos mieste, kuris po 
neilgo aviacijos anskrydžio virto tik 
griuvėsių ir pelenų krūva. Kas liko ten 
iš žmonių - apie tai ši pjesė.

„Baltoji chrizantema“ ją tarsi aplen
kia, tęsdama „Kalnų velnio“ novelių cik
lą. Nors šias dvi knygas skiria daugiau 
kaip dviejų dešimtmečių laiko atstumas, 
joms net epigrafai pasirinkti panašūs. 
„Kalnų velniui“ - Danguolės Sadūnaitės 
Sealy penkiaeilis: „Tiek nedaug reika
lauju / iš gyvenimo: vieną, užmarštin 
paskendusį popietį - / nepajusti / laiko 
sunkumo“. Ir „Baltajai chrizantemai“:

ŠIURPŪS KARO ATGARSIAI VIS DAR ATAIDI...

Tai įvyko Vokietijoje 1945 metų 
balandžio 11-sios saulėtą popietę. West- 
falijos krašto mažame Hacheno mieste
lyje buvo apsistojęs nuo vis labiau 
artėjančio Vakarų fronto besitraukiąs 
pagalbinis Wermachto dalinys, kuriame 
tarnavo nemaža lietuvių. Vienuolika 
jaunų vyrų iš Lietuvos prieš lemtingą 
akimirką susibūrę draugėn, lyg niekur 
nieko sau ramiai ilsėjosi nuošalioje ūki
ninko daržinėje. Staiga virš miestelio 
žydrame danguje žaibiškai blykstelėjo 
dvejetas amerikiečių “Jambo's“ su mirtį 
nešančiu kroviniu ir pirmoji skeveldrinė 
bomba krito tiesiai ant tos nedidelės 
daržinės. Devyni vyrai žuvo vietoje, dar 
du mirė pakeliui į medicinos punktą.

Tos pat dienos vakare jie buvo palai
doti broliškame kape miestelio kapinėse. 
Po kelių metų vietos gyventojai ant 
žuvusiųjų kapo pastatė paminklą su 
užrašu „Hier ruhe 11 unbekante Soldat- 
en von Litauen“—„Ciailsisillnežinomų 
kareivių iš Lietuvos“. Tradicinėmis gedu
lo dienomis Vokietijoje jų atminimas 
pagerbiamas ir miestelio bažnyčioje, o 
pati kapavietė visą laiką rūpestingai 
prižiūrima ir papuošiama gėlėmis.

Praeitais metais ten, Hacheno mieste
lyje, visai atsitiktinai buvo rasta žuvu
sių lietuvių laidotuvėse dalyvavusio ku
nigo August Brechting (netrukus po karo 
mirusio) užrašų knygutė, kurioje seno 
žmogaus rašysena neaiškiai surašyti 
duomenys iš palaidotųjų kareivių aliu
mininių atpažinimo ženklų, vokiečių 
kalboje vadinamų “Erkennungsmarke“. 
Šiuo radiniu susidomėjo pensininkas 
Hehnuth Schwarfpaul, vietinės karo or
ganizacijos pirmininkas. Jo iniciatyva 
šiais metais imtasi atnaujinti lig šiol 
buvusių nežinomų lietuvių kareivių ka
pavietę, o paminkle sibdabrinėmis 
raidėmis sutviskės žuvusiųjų 
asmenvardžiai.

Pono H. Schwarfpaul, tauraus ir kilnia
širdiškos sielos žmogaus, didelis troški
mas, kad Hachene žuvusiųjų giminės 
pagaliau, kone po pusės šimto metų 
sužinotų tikrą, nors ir šiurpią tiesą.

Kunigo užrašytos žuvusiųjų pavardės 
bei vardai yra daugiau ar mažiau 
iškraipyti. Tad čia mėginame visa tai 
kuo tiksliau pateikti, nurodant skliaus
tuose kunigo knygutės įrašus.

1. Antanas Serapinas (Anton Sero-

vJL Jp Jp Vp Jp «

„Ant liaunutės žydinčios vyšnios šakelės 
bandau pakabinti uždegtą žibintą“ (Pa
gal SIKI, japonų, haiku poetą).

Sudėjus kartu šias abi novelių knygas, 
kam nors norint, būtų įmanoma pamaty
ti, kad lietuvių proza beturinti dar v ieną 
labai įdomią, daugeliu atžvilgių visiškai 
savitą novelistę, deja, Lietuvoje beveik 
visiškai nežinomą. Čia nesiimsime ko 
nors įrodinėti: yra, kas tai daro, kas 
dalija genijų ar grafomanų licenzijas. 
Kitas klausimas, ar priartins nors kiek 
„Baltoji chrizantema“ A. Lukšytę prie 
Lietuvoje gyvenančių skaitytojų: viso 
labo tūkstantis kukliai aprengtų egzem
pliorių... Lygiai tiek pat, kiek prieš 23 
metus Australijoje išspausdinta „Kalnų 
velnio“. Iš tikrųjų nelengva grįžti iš trem
ties, - ne tik žmonėms, bet ir jų kūrybai.

Romas Sadauskas

„Gimtasis kraštas“Nr 51-52, 
1993 gruodis-1994 sausis. 

pin), gimęs 1928.02.07 Kretingos apsk.;
2. Julius Sudintas (Julius Sudintas), 

gimęs 1926.01.28 Mažeikių apsk.;
3. Klemensas Paulauskas ar Kaulaus- 

kas (Klemens Kawlanskas) gimęs 
1928.07.22, Tauragės apsk.;

4. Jonas Zuosapadis ar Liuosapadis 
(Johann Z (L?) uosapadis), gimęs 
1929.09.09 Tauragės apsk.;

5. Jurgis Šnakys (Georg Schnakies), 
gimęs 1928.02.05 Tauragės apsk.;

6. Pranas Dumčius(EranzDamtschus), 
gimęs 1925.06.13 Šakių apsk.;

7. Remlandas Velička, ar Velisvąs 
(Revozland Welischkoje), gimęs 
1917.02.13, iš Leningrado;

8. Albertas Gailius (Albert Gailas), 
gimęs 1929.02.06 Mažeikių apsk.;

9. Jonas Mykolas Razminas (Johann 
Michael Razminas), gimęs 1918 m. Ra
seinių apsk.;

10. Viktoras Rumlaitis ar Rumšaitis 
(Victor Rumleutis), gimęs 1922 m. Tel
šių apsk.;

11. Jonas Gailius (Johann Gilus), apie 
jį kitų duomenų nėra. Kunigo knygutėje 
įrašyta, kad skeveldra sudraskė jo aliu
mininį kareivišką atpažinimo ženklą.

Jeigu atsirastų išeivijoje žuvusiųjų 
giminių arba juos pažinojusių, būkite 
geri, parašykite į Lietuvą Vytautui 
Gavėnui, Nepriklausomybės g-vė 72-9, 
Vilkaviškis, Lithuania.

Mokantys vokiečių kalbą galite rašyti 
padėkos laiškus ponui Helmuth 
Schwarfpaul, Hachener Strasse 49a, 
59864 Sundern-Hachen, Germany.

Šį laišką atsiuntė Vytautas Gavėnas 
iš Vilkaviškio su informacija, kurią 
suteikė p. Schwarfpaul iš Vokietijos.

Jo pateikta informacija įdomi ir man 
asmeniškai, nes tose apylinkėse netoli 
Minden pervedžiau į anglų kariuomenės 
linijas 33 buvusius Vietinės Rinktinės 
karius, balandžio 4 d. 1945 metais. 
Nežinau, kodėl šie vyrai pasirinko mane 
atlikti šį uždavinį. Naiviai galvojome, 
kad anglai mus paims į kariuomenę, nes 
mes buvome prievarta išvežti iš Lietu-, 
vos ir apvilkti Luftwaffes uniformomis.

Anglų kareiviai suėmę mus pirmiau
sia apiplėšė. Atėmė laikrodžius, skustu
vus, paišelius, parkerius, žiedus ir pini
gus. Iš manęs atėmė 4 tūkstančius vo
kiškų markių. Aš bandžiau truputį vo ;- 
kiškai kalbančiam leitenantui aiškinti, 
kad mes per prievartą įvilkti į šią uni
formą. O karininkas rodydamas į mano 
ant rankovės esantį trispalvį skydelį su 
užrašu LIETUVA, sįuto daugiau nei ant 
vokiečių, vadindamas mus “nazi Sch- 
weine Hund“.

Mūsų svajonė patekti į anglų kariuo .- 
menę subyrėjo į šipulius. Balandžio 10 d. 
jau pasiekėme belaisvių stovyklas 
Briuselyje ir buvome uždaryti kartu su 
vokiečių karo belaisviais.

Už du mėnesius Vietinėje Rinktinėje 
iš mano 310 bataljono vokiečiai sušaudė 
12 vyrų, o po to padarė mus vokiečių 
kareiviais. Už šešis mėnesius vokiečių 
kariuomenėje teko praleisti 12 mėnesių 
belaisvių stovyklose Belgijoje.

Jeigu yra gyvų liudininkų Australijoje 
ar kur nors kitur iš mano grupės ėjusių 
kartu į nelaisvę - atsiliepkite, kol dar 
neišblėso jūsų atmintis. Rašykite 83 
Queen St., Canley Heights, NSW 2166.

Antanas KRAMILIUS 

„Mūsų Pastogė“ Nr. 41994.131 psl3

5



^SPORTAS
SPORK) NAUJIENOS

Sveikinimai iš Lietuvos

ALFAS valdyba gavo telegramą iš 
Lietuvos kūno kultūros ir sporto depar
tamento generalinio direktoriaus Vyto 
Nėniaus, kurioje jis ir departamento 
darbuotojai sveikina ir vėl išrinktą 
ALFAS valdybą, linkėdami geriausios 
sėkmės dirbant lietuvišką sportinį darbą 
Australijoje.

Sveikinimus ALFAS valdybai atsiun
tė ir Lietuvos „Žalgirio“ vadovybė bei 
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas.

Gana plačiai Australijos lietuvių 
sportinis gyvenimas ir paskutinioji sporto 
šventė Melburne bei sveikinimai 
ALFAS valdybai aprašyti „Lietuvos 
sporte“ ir didžiausiame Lietuvos dien
raštyje „Lietuvos Rytas“

Dr. Remigijus Gaška - 
olimpinis atašė

Australijos lietuvių sportininkams 
pažįstamas buvęs Amerikos lietuvių 
krepšininkas, vėliau sporto veikėjas ir 
spaudos atstovas daugelyje olimpiadų 
dr. Remigijus Gaška LTOK pakviestas 
būti Lietuvos atstovu prie 1996 metų 
XXVI olimpiados organizacinio komiteto 
Atlantos mieste. Jis šį paskyrimą priėmė 
ir jį patvirtino Atlantos organizacinis 
komitetas. Dr. Gaška buvo vienas iš va
dovų ir oficialus teisėjas, kai Amerikos 
lietuviųkrepšininkaipirmąkartąlankėsi 
Australijoje. Vėliau jis artimus ir 
draugiškus ryšius palaikė su Australijos 
sportininkais ir jų vadovybe, jiems 
lankantis Amerikoje.

Pirmuose savo naujuose darbuose jis 
supažindino ir pristatė Atlantos olim
piados organizatoriams Amerikoje besi
lankantį LTOKpirmininką A. Poviliūną, 
kuriam buvo parodyti visi busimieji ol
impiniai įrengimai ir jis buvo ten labai 
gražiai priimtas. A. Poviliūnas buvo 
supažindintas ir su negausiais Atlantoje 
gyvenančiais lietuviais, kurie žadėjo, kiek 
išgalės leis, padėti olimopiadoje daly
vaujantiems Lietuvos sportininkams. Dr. 
Gaška yra “Dow“ chemijos bendrovės 
Hustone strateginio planavimo direkto
rius. Jis anksčiau pats žaidė krepšinį, 
priklausė „Gintaro“, vėliau „Lituanicos“ 
sporto klubams. Kaip žurnalistas daly
vavo net penkiolikoje olimpiadų ir šiame 
savo darbe jis tikrai Lietuvai bus labai 
naudingas.

Lietuvoje 30 olimpinių sporto šakų 
kultivuojamos 210 sporto klubų ir 103 
sporto mokyklose. Vilniaus ir Kauno 
• R'—'D—R —— iB-«»>B'«

PATIKSLINIMAS

Sporto šventės aprašyme („MP“ Nr. 3) 
pasitaikiusių klaidų patikslinimas

1. Krepšinio varžybų iki 12 metų mišrių 
komandų laimėtojos buvo Geelongo 
„Vyčio“ ir Melburno „Varpo“ komandos.

2. „Kovo“ moterų krepšinio treneris yra 
Petras Gustafson.

3.1995 (ne 1996) metų sporto šventė 
įvyks Geelonge.
Už klaidas atsiprašome.

Redakcija ir autorius
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sportininkų rengimo centruose treniruo
jasi dvidešimties sporto šakų atstovai, 
apie 200 pagrindinių ir apie 170 at
sarginių rinktinių nariai, 50 sportininkų 
mokamos LTOK stipendijos.

XV žiemos olimpiada

Vasario 12 dieną 15 valandą Europos 
laiku Norvegijoje Lilehamerio mieste
lyje prasidedaXVžiemos olimpiada. Joje 
dalyvauja rekordinis valstybių skaičius 
- 80. Lietuvą atstovauja 6 sportininkai: 
slidininkai - V. Vencienė, R. Panavas; 
biatlonininkai K Strolienė, G. Jasinskas 
ir ledo šokių pora - M. Drobiazko ir P. 
Vanagas (vyras ir žmona). Treneriai - V. 
Gineitas ir A. Ščiakočichinas. Lietuvos 
olimpiečiams skirtas atskiras namas, 
kuriame jie gyvens atskiruose kambari
uose. Kartu su jais bus ii- 4 pareigūnai 
bei gydytojas V. Zumeris ir iš Amerikos 
gydytojasE. Domanskis. Lietuvos sporti
ninkus stebės ir apie 50 iš Lietuvos 
atvykusių sporto entuziastų.

Kaip praneša LTOK, bus premijuoti 
čiuožėjai, patekę į pirmąjį dešimtuką, 
slidininkai ir biatlonininkai, užėmę 1- 
30 vietą. Pirmą - šeštą vietą užėmę 
čiuožėjai gaus premijas nuo 10 iki 5 
tūkstančių litų, septintai - dešimtai vie
tai skiriama nuo 5 iki 3 tūkstančių litų. 
Slidininkai, ir biatlonininkai, patekę į 
pirmąjį dešimtuką, gaus nuo 10 iki 5 
tūkstančių litų, į antrąjį - nuo 5 iki 4 
tūkstančių litų, o į trečiąjį - nuo 3 
tūkstančių iki 1 tūkstančio Etų. Tokios 
pat sumos bus įteikiamos ir jų trene
riams.

99K O V O 66
golfas

LTOK generalinė asamblėja, 1993.12.10. Vilnius. LTOK prezidentas A. 
Poviliūnas su LTOK svečiais (iš kairės) Baltarusijos olimpinio komiteto 
prezidentu Vladimiru Ryženkovu, Lenkijos olimpinio komiteto prezidentu 
Andžejumi Šalevičiumi (trečias) ir LR Prezidento Kanceliarijos vadovu, Lietu- 
■'os ordinų kancleriu Andrium Meškausku. E. Onaičio nuotrauka.

Marijos Atkinson foto aparatas įamžina 
43-sios sporto šventes vaizdus^.

Dalis klubų vėliavų garbės sargybos sportininkų pamaldų metu.

„Kovo“ golfininkai labai sėkmingai 
pabaigė praėjusius metus. Po įvairių 
tarpklubinių ir „Kovo“ klubo golfo 
varžybų, laimėtojais tapo:
„Kovo“ taurės:

A klasės - V. Burokas;
B klasės - dr. L. Petrauskas.

“EŽY“:
porų -1. Venclovas ir E. Viržintas;
komandiniai - A. Šimaitis, dr. I. ♦ 

Venclovas, A Traška ir B. O'Brien.
“Guzzlers“:

porų - E. Viržintas ir A. Migus.
„Ambrose“ taurės:

A Skirka ir G. Sauka.
“Matchplay“:

G. Sauka.
Dovanų įteikimas ir metinis koviečių 

golfininkų piknikas įvyko Agio ir Vidos 
Skirkų namuose, kur Gražinos New
man vadovaujamos ponios paruošė puikias 
vaišes.

Pirmosios šių metų golfo varžybos 
bus 20 kovo Ashlar golfo aikštėje.

Geriausia krepšininkė -D. Dičiūnaitė („Kovas“), gavusi H. Šalkausko vardo 
medalį (kairėje) ir iškilieji „Kovo“ golfininkai (iš kairės): N. Venclovienė, 
dr. L Venclovas, V. Binkis ir dr. K. Bagdonas.

Paruošė Antanas LAUKAITIS
S rJp rjn rjh *■V vJm *4“ “4* *

Bilįjardo nugalėtojai dvejete: E. ir 
D. Marganavičiai („Varpas“), vadovas 
- A. Baltrūnas, ir finalistai - S. Šutas 
ir A. Snarskis.(Geelongo „Vytis“)

Dt^SSElC--------- iac--------- isc______I
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MŪSŲ MIRUSIEJI----------------------
A. t a. Kazimieras Šaulys
A.t a. KAZIMIERAS ŠAULYS mirė 

1993.X11.16 Philip Kennedy centre, 
baigdamas 86 amžiausmetus. Sirgo vėžio 
liga. Kazimieras buvo gimęs Šimonyse, 
Panevėžio apskr., Lietuvoje, 1908.1.26.

i Iš profesijos Kazys buvo mokytojas. 
' Baigęs studijas, jis sugrįžo tėviškėn į

Šimonis, kur iki 1943 m. buvo Gaigalių - 
Šimonių mokyklų vedėju ir priklausė 
jaunalietuvių organizacijai. Kazimieras 
turėjo brolį ir dvi seseris, kurios tapo 
vienuolėmis. Dabar visi jau mirę. Kaz
imieras buvo mažakalbis bei savyje 
užsidaręs. Draugų jis veik neturėjo, bet. 
jų ir neieškojo. Retai kas jį aplankydavo, 

: išskyrus J. Bočiulį, kuris buvo velionies
Kazimiero kaimynas Lietuvoje ir jo mok
inys. Tačiau Kazys buvo darbštus ir 
atsidėjęs moksliniam darbui. Gyvenda
mas Adelaidėje jis pašventė bent 25 
metus, rašydamas apie Kupiškio- 

I Juodžiūnų tarmę. Pirmasis šio darbo to
mas jau senokai užbaigtas ir yra Vilni- 

į aus universitete. Buvo rengiamas ir 11 
' tomas, bet jis liko nebaigtas. Visa gausi 

medžiaga bus persiųsta Vilniaus uni
versitetui.

Kazimieras Adelaidėje išgyveno dau
giau kaip 40 metų. Savo darbštumu ir 
taupumu jis tapo pasiturinčiu žmogum 
ir neatsisakydavo paremti kilnius

tikslus, aukodamas šimtinėmis lietuvių 
spaudai, taip pat ypač daug Vasario 16 
gimnazijai, lietuvių namams, parapijai.

Gruodžio 23 d. 10 vai. Elbergo laidoji
mo koplyčioje kun. J. Petraitis su grupe
le tautiečių pagiedojo bei pasimeldė už 

velionį Kazimierą. Laidotuvėmis rū
pinosi velionies krikštasūnis Paulius 
Matas su broliu. Juozu. Velionis Kaz
imieras palaidotas Enfieldo kapinėse, 

’ dalyvaujant apie 12 asmenų, kurių tik 6 
lietuviai, įskaitant kunigą. Pastarųjų 
dvejų metų laikotarpiu kun. J. Petraitis 
aplankė ligonį Kazimierą tris kartus.

Laidojimo koplyčioje atsisveikinimo 
žodį tarė ALB Adelaidės skyriaus 
pirmininkas JK Stačiūnas, o kapinėse 
kalbėjo Ramovėnų pirmininkas ir buvęs 
velionies Kazimiero mokinys bei kaimy
nas J. Bočiulis. Laidotuvių apeigos 
baigtos „Viešpaties angelo“ giesme. Po 
to laidotuvių dalyviai buvo pavaišinti 
netoli esančioje kapinių svetainėje.

J. Stačiūnassavožodyjepriminė: „Šian
dien atsisveikiname su lietuviu, kurį 
taip mažai asmeniškai pažinom. Jis 
pasirinkęs vienišą gyvenimą, stengėsi 
iki paskutinės dienos pats savo reikalus 
tvarkyti. Sunkios ligos varginamas nei 
skundėsi, nei kokios pagalbos prašė ir 
užgeso tyliai, kaip tykai gyveno... Ilsėkis 
ramybėje, palikęs žymius pėdsakus Li
etuvai; tu nebūsi užmirštas“. - J.N.P.-

INMEMORIAM
1993 m. sausio 30 d., Lietuvių sodyboje, Engadine - Sydnėjuje mirė

A. f a. Valentina Gerbavičiūtė-Šimkuvienė
’ gimusi 1910 m. Tauri asmenybė - mokytoja, baigusi Vytauto 

Didžiojo universiteto humanitarinį fakultetą.
Metinių proga, su liūdesiu širdyje, ją prisimena giminaitė

Eglė Dudėnienė

>
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Į SBS RADIO

Dėl laidų lietuvių kalboje klausykitės sekančiai: -

Į Šeštadieniais, 4.45 vaL po pietų 
Sydney 1386 AM, Melbourne 1224 AM, Newcastle 1386 AM 
ir Wollongong 1485 AM.

O nuo sausio 26 dienos - antradieniais 3.00 vai. po pietų. 
Adelaidė 106.3 FM, Brisbane 93.3 FM, Darwin 100.9 FM ir 
Peeth 96.9 FM
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Norėčiau susirašinėti su Australi
jos filatelistais ir keistis pašto ženklais. 
Renku nevartotus Australijos, Antark- 
tikos, Okeanijos, USA, Kanados pašto 

, ženklus. Keitimuisi turiu Lietuvos, 
Ruijos, Europos pašto ženklų, vokų, 

; vartotų ir nevartotų.
Mano adresas: Antanas Stašaitis 

P.O. Box 240 
Kaimas 233000

Birutė Bružaitė-Stasiulienė ieško 
savo brolio Vytauto Bružo, tėvo vardas 
Ambraziejus, gimusio 1928 m. 
Klaipėdoje. 1949 m. jis gyveno Austra
lijoje, Tully miestelyje.

Žinantieji apie jį ką nors, maloniai 
prašomi pranešti seseriai šiuo adresu:

Birutė Stasiulienė 
5819 Klaipėda, 
Debreceno g-vė 33-31

□
□

Lithuania Lietuvat GRUPINES KELIONES Į LIETUVĄ *
ji Grupės išskrenda birželio 24 ir 29 d. d. į Vilnių

iš Melburno ir Sydnėjaus
Ji O KAINA: $ 2095 ten ir atgal. Vietų skaičius ribotas - 

užsisakykite bilietus dabar (į dainų šventę vyksta daug
J* keleivių).

Sugrįžimo data pagal Jūsų asmeniškus pageidavimus.
Specialios nuolaidos kelionių apdraudimui.

SKAMBINKITE: dienos metu Moirai arba Eli: 
tel. (03) 336 7700, faksas (03) 336 3033;

Vakarais (tarp 7-11 vakaro) galite skambinti
Henrikui Antanaičiui tel. (03) 857 8338

International Community Travel
Licence No. 30746 I

3 Tanjil Court, |
Keilor, Vic., 3036 AFT

-oaasoosa

Aukos„Mūsų jiastogei“

1. V. Vaitiekūnienė Vic. $ 5.00
2. D. Simankevičienė Vic. $ 5.00
3. B. Širvaitis WA.~ $ 15.00
4. J. Šeštokas Vic. $15.00
5. Z. Sipavičius ACT $30.00
6 J. Poškus SA. $ 10.00

7. Dalia Gordon SA. $15.00
8. S. Ratas ACT $15.00
9. V. Suopis NSW $15.00
10. J. Kriaučiūnas Old. $15.00
11. E. Petrukėnienė W.A. $ 5.00
12. Mrs. E. Stankus NSW $15.00
13. A Norvilaitis NSW $15.00

Nuoširdus ačiū aukotojams.
Red.

IŠIMKITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, švietimą, 
meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosime jo nariais 
ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį 
Fondo pavadinimą ir adresą:

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

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 
+ Funerals of Distinction t

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 724 5808, Veikia 24 valandas per parą.

„Mūsų Pastogė“ Nr. 41994.131 psl.7
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Informacija
HOBARTE 

PRANEŠIMAI
Hobarte, Lietuvos Nepriklausomybės 

paskelbimą 1918 metais, minėsime šių 
metų Vasario 16, trečiadienį 10 vai. ryto 
pie Internacionalinės draugystės sienos. 
Iškelsime trispalvę, kad ji laisvai 
plevėsuotų šalia australiškos vėliavos, 
sugiedosime „Lietuva, tėvyne mūsų“ ir 
pravesime trumpą programą.

Draugystės siena yra prie valstybin
io pastato(Commonwealth Building) 188 
Colins gatvėje (Colins ir Harrington 
gatvių sankryžoje).

Visus lietuvius prašome dalyvauti, 
atsiveskite ir savo draugus -kitataučius.

Būtų malonu matyti kuo daugiau 
moterų irmergaičių tautiniuose rūbuose.

❖
Vasario mėn. 19 dieną, šeštadienį, 

ketvirtą valandą popiet rengiame 
platesnįVasario Šešioliktosios minėjimą 
p. p. Šikšnių namuose, 43 Easton Ave
nue, West Moonah.

Minėjimo programai pasibaigus, 
pravesime ALB Hobarto apylinkės vi
suotiną - dvimetį susirinkimą ir valdy
bos rinkimus.

Visus lietuvius kviečiame atvykti į 
abu parengimus. Po susirinkimo būsite 
pavaišinti lengvais užkandžiais, kava ar 
arbata, stipresnius gėrimus atsineškite 
patys.

ALB Hobarto apylinkės valdyba

MELBOURNE 
lituanistiniai kursai

Melburne
Pranešame, kad lituanistinių kursų, 

veikiančių Victorian School of Langua
ges, University HighSchool, Story Street, 
Parkville, pirmoji šių mokslo metų 
pamoka yra vasario 5 dieną, šeštadienį, 
nuo 9 vai. ryto iki 12.15 vai. popiet. Dėl 
infonnacijosgalimaskambintiVSLPrin- 
cipal's Office, tel. (03) 690 9111.

Ieva ARIENĖ, 
mokytoja

Siuntiniai į Lietuvą
Melburno lietuvių kubas organizuo- 

jahumanitarinės pagalbos siuntiniųper- 
siuntimą į Lietuvą. Norintieji pasiųsti 
siuntinius, prašome dėžes atsiimti iš 
Lietuvių namų - 44 Errol Street, North 
Melbourne, sekmadieniais, pradedant 
sausio 16 diena, baigiant vasario 20 die
na. Laikas - nuo 11 valandos ryto iki 3 
valandos popiet.

Persiuntimo kaina, įskaitant 
pristatymą į namus, 40 dolerių. Pilna 
kaina sumokama, paimant dėžes.

Paruoštus siuntinius pristatyti į Lie
tuvių namus vasario 26 - 27 dieną (šešta
dienį ir sekmadienį) nuo 10 valandos 
ryto iki 4 valandos popiet.

Siuntinio svoris 30 kg.
Už siuntinių saugumą Melburno lie

tuvių klubas neatsako.
Informaciją teikia V. Bosikis, tel. 4581637.
Melburno lietuvių klubo valdyba

SKELBK1TĖS .JtfŪSŲ 
PASTOGĖJE“ - VISI ŽINOS!
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SYDNĖJUJE
Labdaros siuntiniai 

| Lietuvą
Sydnėjaus ALB apylinkės narių 

visuotiniame susirinkime lapkričio 28 d. 
1993 m. buvau įgaliotas organizuoti 
sekančią humanitarinės paramos siuntą 
į Lietuvą Sydnėjaus apylinkės vardu.

Esu gavęs raštišką sutikimą iš 
bendrovės Lietuvoje mūsų siuntinius 
pristatyti į namus adresuotiems asmenims.

Bendrovė Lietuvoje prašo, kad mui
tui išvegti, siuntiniai nebūtų sunkesni 
kaip 30 kg ir įvertinti ne daugiau kaip 50 
USD (maždaug 70 australiškų dolerių). 
Nėra nustatyta, kiek dėžių galima siųsti 
vienam asmeniui.

Šiuo metu laukiu atsakymo iš laivų 
bendrovės dėl konteinerio pristatymo į 
Kauną ir kainos.

Svarbu iš lanksto kuo greičiau 
sužinoti, kiek yra mūsų bendruomenėje 
žmonių, norinčių siųsti dovanų savo 
giminėms, draugams ir labdaros organ
izacijoms Lietuvoje.

Dėžės dviejų dydžių: 60x46x46 ir 
44x34x34 cm; jos bus duodamos nemokamai.

Praneškite kaip galima greičiau apie 
savo ketinimus Antanui Kramiliui tel. 
727 3131, kad būtų aišku, kiek vietos 
reikės konteineryje. Paskambinę tele
fonu gausite ir smulkesnę informaciją. 
Jeigu atsilieptų automatas, palikite savo 
pavardę, telefono numerį ir kiek dėžių 
norėtumėte.

Antanas Kramilius, 
ALB Sydnėjaus apylinkės vardu

• • •
Gavome pranešimą, kad „Paramos 

Lietuvai Komiteto“ Sydnėjaus skyriaus 
vedėjas, Antanas Kramilius

taip gražiai tvarkęs siuntinių 
siuntimą į Lietuvą, dėl susidėjusių 
aplinkybių, nuo sausio 20 d. iš šių pa
reigų pasitraukia. ^MP“ inf.

PRANEŠIMAS
Vasario 10 dieną į Sydnėjų atvyksta 

buvusi Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos deputatė Rūta 
Gajauskaitė.

Vasario 13 dieną 2.30 vai. popiet 
Sydnėjaus lietuvių namuose advokatė 
R. Gajauskaitė skaitys pranešimą ir at
sakys į klausimus apie dabartinę padėtį 
Lietuvoje.

Besidomintys Lietuvos politine, tei
sine ir ekologine padėtimi, turės puikią 
progą pabendrauti su teisės mokslų dak
tare, įkūrusią pirmąją ekologijos kated
rą Lietuvoje, paruošusią pirmąjį „Gam
tos apsaugos“ vadovėlį, 20 metodinių 
mokymo priemonių bei parašiusią per 
100 mokslinių ir politinių straipsnių. 
Būdama deputatė, R. Gajauskaitė 
pasiekė pripažinimo Jungtinėse Tautose, 
kad nuo avarijos Cemobilyje nukentėjo 

ir kitos valstybės, ne tik Gudija, Ukraina 
ir Rusija. Tuo pačiu pasaulio teikiama 
pagalba nukenįėjusiems pasiekė ir Lietuvą.

R Gajauskaitė kartu atsiveža mūsų 
politinių kalinių - monsinjoro Alfonso 
Svarinsko, Nijolės Sadūnaitės ir Balio 
Gajausko laiškus ir įgaliojimus.

Prašome visus tautiečius kuo gausiau 
susitikime su geibiama viešnia dalyvauti.

Sydnėjaus Lietuvių Katalikų 
Kultūros Draugijos valdyba

r SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

KLUBO VALGYKLA VEIKIA
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

SMORGASBORD
TREČIADIENIAIS
Šeštadieniais

1 
1 Klubas atidarytas
1 Pirmadieniais 5 v. v. -10.30 v. v.
1 Antradieniais klubas uždarytas
1 Trečiadieniais 5 v. v. -10.30 v. v.
1 Ketvirtadieniais 5 v. v. -11.00 v. v.
1 Penktadieniais 5 v. v. -12.00 v. v.
1 Šeštadieniais 12 v. p. p. - 1.00 nakties
1 
1 .

Sekmadieniais 12 v. p. p. - lO.OQy..^

PRANEŠIMAS
Pranešame tautiečiams, jog KAZIUKO 

MUGE šiais metais įvyks kovo 6 dieną, 
tuoj po lietuviškų pamaldų Lidcombe 
parapijos salėje.

Norintieji ką nors parduoti ar parodyti 
publikai kokių nors dalykų ar išdirbinių, 
maloniai kviečiami su savo eksponatais 
mugėje dalyvauti.

Veiks atsigaivinimo baras, virtuvė su 
kopūstais ir dešrelėmis, riestainių stalas ir 1.1.

Kviečiame Kaziuko mugėje skaitlin
gai dalyvauti ir pabendrauti su draugais 
bei pažįstamais.

Sydnėjaus Lietuvių 
Katalikų Draugijos valdyba

užsimokėti
•Mūsų Pastogės*4
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SPĖČIAU EKSKURSINĖ IŠVYKA 
Į VILNIŲ —

Teiraukitės dėl detalių

Atsikvieskite savo gimines 
į Australiją

Mes turime specialų susitarimą suI Lenkijos oro linija dėl papigintų bilietų II  I I
GATEWAY TRAVEL 

PTY. LTD.
VJvrf'-'.'.X'48 The Boulevarde, Strathfield-2135

Tel. (02) 745 3333. Pax (02) 745 3237
s—Lie. 2 TA 000 888 ACN 001 344 323

BALTIJOS KELIONIŲ EKSPERTAI ( 
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nuo 6 iki 8 vai. p. p. 
nuo 1 iki 3 vai p. p

SYDNĖJAUS SKAUTAMS
Sydnėjaus skautų „Aušros“ tunto 

stovykla, numatyta sausio mėnesio 
pradžioje turėjo būti atšaukta dėl tuo 
metu apylinkėje vykusių didžiulių miško 
gaisrų.

„Aušros“ tunto tuntininkė informuo
ja tunto skautus, kad stovykla įvyks 
balandžio 7 -10 dieną, greičiausia Camp 
Coutts stovyklavietėje, kaip anksčiai’, 
planuota. Smulkesnės detalės bus 
paskelbtos vėliau.

Prašome nepamiršti
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