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LIETUVOS ĮVYKIŲ flPŽVfILGfl
Pavojus premjerui

Socialdemokratų partijapranešė, kad 
ji žada Seime paskelbti nepasitikėjimą 
LDDP premjeru Adolfu Šleževičium. Šio 
punkto įtraukimui į dienotvarkę reikia 
28 balsų. Vien socialdemokratai tiek 
Seimo narių neturi, bet jiems turbūt 
pritars centristai (R. Ozolas ir E. 
Bičkauskas), tačiau to neužteks. Balsų 
susidarytų pakankamai, jei prisidėtų 
dešinieji (krikščionys demokratai ir 
Landsbergio Tėvynės sąjunga), tačiau 
šie kol kas laikosi rezervuotai.

Nors dešinieji jau seniai yra nepaten
kinti premjero Šleževičiaus darbu, jiems 
gali būti neparanku remti tokią svarbią 
iniciatyvą, kai ji kyla iš socialdemokratų.

Šieji, nors kartais ir kritikuodami 
LDDP, visgi yra aštriau nusistatę 
dešiniųjų atžvilgiu ir 1992 metais ener
gingai dalyvavo kampanijoje, kai buvo 
verčiamas dešiniųjų premjeras 
Gediminas Vagnorius.

Jei pradžiai ir būtų surinkti 28 bal
sai, abejotina, ar vėliau pavyktų patrauk
ti absoliučią Seimo narių daugumą (t. y., 
71), reikalingą premjero atstatydinimui. 
Seime daugumą turi LDDP, todėl teo
riškai už premjero atleidimą turėtų bal
suoti ir šiek tiek narių iš LDDP sparno. 
Kaip formalią nepasitenkinimo priežastį 
socialdemokratai nurodo, jog Vyriausy
bė nesilaikanti biudžeto programos. Bet 
nepasitenkinimas - imant dėmesin 
spaudą ir visuomenės sluoksnius - yra 
platesnis ir konkretesnis. Šleževičiui 
nevyksta sutvarkyti perdirbimo įmonių 
įsiskolinimo ir suvėluoto mokėjimo žem
dirbiams (po ilgų, bet nesėkmingų pasi
tarimų žemdirbių streikas visgi įvyks 
vasario 10 d.); kelios ministerijos įsivėlė 
į finansinius skandalus, kurie beveik 
kasdien mirga laikraščių puslapiuose; 
nusikalstamumas ir korupcija 
valstybinėse institucijose yra tapę kas
dienine tema; Vyriausybei nesiseka 
išspręsti naftos terminalo klausimo, o 
pačio premjero pavardė figūruoja 
„Lietuvos ryto“ užuominose apie 
„Šleževičiaus - Lukoil degalines“. Daug 
kam nepatinka, kad premjeras palan
kiai žiūrėjo į kai kurių Rusijos monopo
lijų interesus Lietuvos naftos ir dujų 
sistemoje, ir prisimenamas jam priskirtas 
posakis, kad reikia „atsisakyti alergijos 
Rusijai“.

Kita vertus, premjerą turbūt gins 
LDDPspamas,nesŠleževičius yra LDDP 
pirmininkas ir, plačiai važinėdamas po 
Lietuvą, laikosi LDDP linijos, kad kraš- 
,to bėdas sukūrė dešinieji. Jį palaiko ir 
ekspremjere Kazimiera Prunskienė, 
neseniai spaudoje pareiškusi, kad jeigu 
ji grįžtų, Vyriausybėje pirmuoju ji palik
tų kaip tik Adolfą Šleževičių, bet, deja, jo 
dabartinė komanda nesanti pakankamai gera.

Keisti pirkiniai
Pastaruoju metu Lietuvos spauda 

laug dėmesio skiria trims dideliems pir
kiniams, kurie vyko krašto apsaugos 
ministerijos ribose. Įtariama, jog tai 
galėjo įvykti pasipelnymo tikslais 
valstybės lėšų sąskaita.

Krašto apsaugos ministerija 1992 ir 
1993 metais iš Rusijos šaltinių įsigijo 
5000 automatų už beveik 200 milijonų 
rublių, dvi karo laivyno fregatas už 357 
mil. talonų ir 60 mil. rublių, ir tris sraig
tasparnius už 3.5 mil. JAV dolerių. Tuo 
pačių atsisakyta keturių gerai išlaikytų 
karo laivų, kuriuos Vokietija būtų 
dovanojusi iš likviduojamo Rytų Vokie- 
tijoskaro laivyno. (Latvijatąprogą išnau
dojo atsigabendama šešis laivus.) Pini
gai už rusiškus automatus ir rusiškus 
laivus buvo išmokėti grynais ne tiesio
giai, bet per tarpininką - Kauno firmą 
„šeima“. „Šeimos“ prezidentas jau anks
čiau buvo teistas už chuliganizmą, 
vagystę, piliečio sužalojimą, ir kalėjime 
atsėdėjo daugiau kaip penkeris metus. 
Žurnalistai susekė, kad į šį reikalą buvo 
įsivėlęs ir JHenytė“, Kauno policijai ge
rai žinoma vadovaujanti asmenybė.

Seimo komiteto narių nuomone, įta- 
' rimą kelia tas, kad rusų laivus apžiūrint 
Liepojoje, vienos fregatos kaina buvo 

■nustatyta 94 mil. rublių, bet po poros 
savaičių akto pirmasis puslapis buvo 
perrašytas ir laivo kaina tapo 240 mil. 
rublių. Manoma, jog didelės sumos galėjo 
nusėsti tarpininkų ir suinteresuotų 
asmenų kišenėse.

Rusiškų automatų atveju, gautieji 
ginklai buvo ne AKM-74 kaip sutarta, 
bet AK-74, o taip pat nerasta dokumentų, 
kokia reali šių ginklų kaina ir kokia 
bendra už juos sumokėta suma.

Perkant rusiškus sraigtasparnius, 
kurie nebuvo naujame stovyje, sutartis 
buvo sudaryta su privačia firma. 
Ekspertų nuomone, už tą valiutinę kai
ną, gal net pigiau, naujutėlius sraig
tasparnius siūlo Rusijos valstybinė 
gamykla „Aviaexport“, kuri prideda re
monto komplektą ir duoda kelių metų 
garantiją. Pirktuosius sraigtasparnius 
tikrinę ekspertai pastebėjo, jog nėra 
pažymos, jogjie išbraukti iš Rusijos vals
tybinio registro. Galimas dalykas, kad 
Rusijos kariuomenė jų pradės ieškoti.

Tiriant šiuos pirkinius pastebėta, kad 
firma „Seimą“ buvusi atleista nuo pelno 
mokesčių mokėjimo. Taip pat buvo 
atkreiptas dėmesys į tai, kad premjeras 
Šleževičius davė leidimą buvusiam 
ministrui ir kai kuriems minimiems 
aukštiems karininkams išvykti į užsienį 
(dviem į Angliją, dviem į Čekoslovakiją) 
semtis karo mokslo žinių, apmokant jų 
studijas. Metų pabaigoje išvyko ir oro 
kariuomenės vadovas.

Suėmimo atgarsiai
Lietuvos pareigūnams Minske daly

vavus Burokevičiaus ir Jermalavičiaus 
suėmime, Baltarusijos parlamente kilo

ADOS SKLIUTAUSKAITĖS GRAFIKA Tėvynėje žiema.
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stipri reakcija. Parlamentas didele balsų 
dauguma atstatydino savo pirmininką 
Suškevičių ir vidaus reikalų ministrą, 

„ kadangi Baltarusijos teritorijoje jie leido 
įvykdyti tokį sulaikymą svetimos 
valstybės naudai. Išsilaikė premjeras 
Kebičius, kuris yra konservatyvesnių 
pažiūrų. Apskritai, Baltarusijos parla
mente jau kuris laikas vyrauja soviet
mečio asmenys ir pareigūnai, o refor- 
mistų jėgos visuomenėje ir valdžioje yra 
akivaizdžiai susilpnėjusios. Prieš kiek 
laiko Baltarusija įsijungė į nepriklau
somų ValstybiųSąjungą,oneseniai grįžo 
į rublio zoną, tuomi dar stipriau likdama 
Rusijos ekonominėje sistemoje. Balta
rusiją taip pat kankina ekonominės prob
lemos, o viena kita pradėta reforma toli 
nepažengė.

DaiL Vtnu pieš.

Dail. J. Varnas komentuoja... 
[Gimtasis kraštas, 1994, Nr. 3)

Burokevičiaus ir Jermalavičiaus su
laikymas ir pergabenimas į Lietuvą 
turbūt pablogino šių dviejų šalių san

tykius , kurie ir anksčiau nebuvo itin 
puikūs. Pavyzdžiui, kol kas nepajėgta 
išspręsti kilusių ginčų dėl 
tarpvalstybinės sienos.

Tyrimai
Jau keletą mėnesių spauda neretai 

prisimena pirmojo LDDP premjero 
Bronislovo Lubio potvarkį, kuriuo 
privačiai firmai buvo leista privatizuoti 
didoką Klaipėdos uosto krantinės dalį. 
Šioje firmoje didelę akcijų dalį turi eks
premjero duktė, o likusias - keli esami 
ar buvę direktoriai. Kadangi atrodo, jog 
šiuo atveju buvo pažeistos taisyklės, 
reikalas dabar tiriamas.

Prieš kelias dienas kilo abejonės dėl 
kaikuriųkomercinių veiksmų teisėtumo 
miškų ministerijoje. Ministrui Gintau
tui Kovalčikui priekaištaujama, kad 
ministerijosrėmuose įvykę privilegijuotų 
sandėrių, kuriuose minimas ir ministro 
sūnus.

Platesne prasme, yra kilęs nepasiten
kinimas, kad didelę sumą (dabartinė 
sąmata - 2.7 mil. litų) reikės išleisti 
Prezidentui skirtos vilos perstatymui 
Nidoje. Šis pastatas, kaip vasaros prie- 
globstis,anksčiau buvo pastatytas Sovie
tų Sąjungos premjerui Kosyginui (todėl 
vadinamas Kosygino vila), bet šiuo metu 
jis nepatenkinąs numatytų Lietuvos 
prezidento poreikių. Pasak žurnalistų, 
vilos perstatymas jau pradėtas.

Abejonių sukėlė ir Vyriausybės nu
tarimas įsigyti už valiutą didoką skaičių 
vokiškų BMW firmos automobilių, kurių 
kaina apytikriai dukart aukštesnė už 
standartiškų vakarietiškų mašinų. (Aus
tralijoje BMW kainos, žvelgiant tik į 
žemiausią skalę, įvairuoja tarp 45 ir 90 
tūkstančių dolerių ir kyla iki 240
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tūkstančioų dolerių.) Spauda, iškelianti 
šitokius reikalus, baiminasi, kadužsienio 
paskolos gali būti panaudotos ne visiškai 
vertiems pirkiniams.

Nafta
Lietuvosrytasišspausdino serijąilgų 

ir detalizuotų straipsnių apie jau kelinti 
metai tebesitęsiančią naftos terminalo 
Lietuvoje istoriją. Matyti, kaip susiduria 
dvi intencijos. Iš vienos pusės - noras 
statyti savo naftos priėmimo terminalą 
kur nors pajūryje, kad naftą būtų galima 
atsivežti iš vakarų ir tuomi nebūti pri
klausomiems nuo Rusijos tiekėjų (pvz., 
Lukoil koncerno), kurie pasirodė ne tik 
kaprizingi, bet ir turintys politinių mo
tyvų. Iš kitos pusės - Rusijos monopolijų 
interesas užvaldyti tiekimą Lietuvai ir 
daugmaž kontroliuoti svarbųjį naftos 
perdirbimo gigantą Mažeikiuose.

Nors problemą komplikuoja vietiniai 
interesai (pvz., noras išsaugoti tą ar kitą 
pajūrio ruožą, kurį šiaip gi reiktų atiduo
ti terminalo reikmėms), pagrindinė kova 
yra tarp Lietuvos ir Rusijos interesų. 
Pasak straipsnių ir Lietuvos ryto veda
mojo (Nr. 9), terminalo statyba, kurią 
skubinėjau Landsbergis, nebūtų buvusi 
taip trukdoma, ,jei pačioje Lietuvoje 
nebūtų buvę tuo suinteresuotų asmenų“.

Tas pats Lietuvos ryto vedamasis 
pabrėžia, kad kai dabartinis premjeras 
Šleževičius terminalo statybos derintoju 
(„energetikos ministro pavaduotoju ter
minalo statybos reikalams“) paskyrė 
Mažeikių Naftos generalinį direktorių 
B. V., „tapo aišku, kad nuo šiol ši statyba 
jau tiesiogiai priklausoma nuo Rusijos 
pagrindinio naftos koncerno Lukoil, nes 
nuojomalonėsišesmėspriklauso Naftos 
egzistavimas dabar“.

Lietuvos rytovedamasis prieina pesi
mistiškų išvadų: „užsieniui buvo vienas 
juokas uždelsti terminalo statybą“, o „da
bartinė Lietuvos valdžia karšta termi
nalo bulve žaidžia daugiau iš įpročio 
negu iš reikalo“.

Naujo sovietizmo pavojus
Penkių opozicinių partijų atstovai 

surengė spaudos konferenciją, kurioje 
pranešė apie ciklą renginių, kurie bus 
skirti Lietuvos naujo susovietinimo pa
vojui. Renginiai - tai „tam tikri svarsty
mai, klausimai bei konferencijos, kurių 
bendra tema - Lietuvos resovietizacijos 
procesas ir jo stabdymo reikalingumas“.

Pasak V. Landsbergio, grįžimas link 
sovietinės tvarkos pastebimas visose 
gyvenimo srityse. Seime jau viešai 
mėginama įteisinti pokarinį žemės na
cionalizavimą, taip, kad dabartinis žemės 
grąžinimas būtų matyti kaip malonė, o 
ne teisė. Karininkai „puikuojasi raudo
nomis žvaigždėmis“, o neseniai priimtas. 
nepaprastosios padėties įstatymas sutei

kia valdančiajai partijai galią apriboti 
susirinkimus ir žodžio laisvę.

Krikščionių demokratų partijos va
dovas P. Kubilius, tarp kitų aplinkybių, 
pabrėžė, kad Lietuvos televizija ir radi
jas jau yra palenkti LDDP požiūrio sklei- 
dimui ir opozicija praktiškai ne
įleidžiama. Pereinama į vienpartinį val
dymą ir ta prasme, kad Prezidentas, 
kuris pagal Konstituciją turėtų būti 
bešališkas, tampa LDDP politikos rėmėju 
ir vykdytoju.

Kiti kalbėtojai, analizavę padėtį pro
vincijoje, pareiškė, kadnaujaisiais žemės 
ūkio įstatymais stengiamasi kuo ilgiau 
išsaugoti sovietinę sistemą ir kolūkinę 
santvarką, matyt tikintis, kad bus gali
ma atkurti ir pačius kolūkius, kuriems 
valdytojai, t. y., vietinė nomenklatūra, 
bus skiriama iš partijos aktyvistų. 
Pabrėžta, kad dabar skiriamieji 
Vyriausybės atstovai dvylikoje krašto 
regionų daugumoje yra buvę vykdomųjų 
komitetų pirmininkai ar net kadriniai 
KGB tarnautojai.

Pasikartojanti mintis buvo ta, kad 
dabartinė LDDP valdžia ir jos veiksmai 
tarnauja ne Lietuvai ir jos žmonėms, bet 
,klanų, ryklių ir komercinių grupuočių 
interesams“. Šiame kontekste buvo 
pabrėžta, kad LDDP bandė uždelsti to 
įstatymo svarstymą, pagal kurį - kaip ir 
vakarų pasaulyje - valstybės tarnauto
jai turi deklaruoti savo pašalines paja
mas, kad tuomi pakirstų šaknis kyši
ninkavimui ir korupcijai. Ir nors šis 
įstatymas galų gale Seime buvo priim
tas, jį vis dėlto atmetė Prezidentas, kaip 
„priešingą Konstitucijai“-nes šis įstaty
mas diskriminuojąs vieną žmoniųgrupę.

Tuomi, pasak kalbėtojų, Prezidentas 
prisiėmė pareigą tarnauti tiems, kurie 
nenori deklaruoti pajamų.

Tautininkų sąjungos lyderis R. Sme
tona siūlė pradėti rinkti parašus dėl 
naujų rinkimų, bet tuomi suabejojo V. 
Landsbergis; jo manymu, tokia akcija 
per anksti.

Savotiškas opozicinių minčių 
pratęsimas įvyko per Sausio 13 
minėjimus. Oficialiame Seimo posėdyje 
kalbėjo Seimo pirmininkas G. Juršėnas 
ir Prezidentas Brazauskas, kuris po to 
dalino Sausio 13 dienos medalius. Bet į 
tribūną išėjęs opozicijos seniūnas 
Andrius Kubilius pakvietė prisijungti 
padėti gėlių prie KGB rūmų. Šių rūmų 
kamerose daugiauneimėnuo „protestuo
dami prieš valdžios klastą ir neteisybę“ 
sėdi buvę tremtiniai ir kaliniai, nes jie 
nepritaria KGB archyvų perdavimui į 
rankas, kurias valdo LDDP. (Prieš pora 
mėnesių po ilgų ginčų buvo susitarta, 
kad išlikusių KGB archyvų direktoriu
mi bus paskirtas asmuo, kuris yra priim
tinas ir politiniams kaliniams bei trem
tiniams. Bet vėliau LDDP dauguma 
Seime šį nutarimą vienašališkai pa-

TRUMPAI 
IŠ VISUR

♦ Nuo sausio 24 d. iki vasario 5 d. 
Australijoje lankėsi princas Čarlis, 
Didžiosios Britanijos ir Australijos sosto 
įpėdinis. Paeiliui aplankydamas New 
South Wales, Tasmanijos, Vakarų 
Australijos ir Queenslando valstijas, 
Valijos kunigaikštis stengėsi kuo daugiau 
susitikti sueiliniaisAustralijospiliečiais, 
tuo bent kiek pristabdydamas 
Australijoje vis daugiau įsigalintį 
ministro pirmininko Paul Keating 
propaguojamą rspublikonų sąjūdį.

Jei princo Carlio vizitas ir nenuslopino 
respublikonų judėjimo, jo paties 
populiarumas smarkiai pašoko.

Australų visuomenę teigiamai 
nuteikė princo Carlio draugiškumas bei 
šalta laikysena incidento Sydnėjuje metu, 
kai Darling Harbour iš minios į estradą 
įsiveržęs 23 metų studentas už kelių 
žingsnių nuo princo iššovė du šūvius. 
Žaibiškai reagavusių NSW premjero J. 
Fahey, visuoemenininko Jan Kieman 
bei neuniformuoto policininko 
pastangomis užpuolėjas buvo tuoj 
nuginkluotas ir suimtas, o princas Čarlis 
ramiai tęsė programą.

♦ Jungtinių Tautų dalinių Bosnijoje 
viršininku paskirtas anglų generolas 
leitenantas Michael Rose, pakeitęs 
prancūzų generolą leitenentą Francois 
Briquemont. Tikimasi, kad generolas 
Rose turės laisvesnes rankas maisto 
konvojų apsaugai, negu jo pirmtakas.
♦ Rusijos ekstremistinės liberalų 
demokratų partijos lyderis Vladimiras 
Žirinovskis vėl keliauja po Europą, nors 

keitė ta prasme, kad KGB archyvų di
rektorių praktiškai skirs kairieji.)

Vakaro metu vykusioje laužo už
degimo ceremonijoje prie Seimo rūmų 
atvykę valdžios vadovai (A. Brazauskas, 
C. Juršėnas, A. Šleževičius ir kt.) buvo 
nepagarbiai nušvilpti, žmonėms šau
kiant „gėda“, „komunistai, lauk“, ^mafi
ja“ ir t. t. Minėjimo metu kalbėtojai 
priminė, kokių trukdymų kompartija 
darė Atgimimo metu; kaip vėliau buvo 
šaipomasi iš, pvz., Sausio naktų bari
kadų; ir kad Česlovo Juršėno, kaip nau
jojo Seimo pirmininko, pirmasis žings
nis buvo tas barikadas pašalinti.

Kairieji radikalai
Jau prieš keletą mėnesių LDDP 

narių tarpe iškilo kritikos savo partijos 
adresu, būtent, kad ji „nuolaidžiaujanti“ 
dešiniųjų atžvilgiu. Šie kritikai ragino 
savo partiją „užimti principingas pozici
jas“ ir tokiu pagrindu Seime sukūrė va
dinamą LDDP programos grupę, kurios 
lyderiu laikomas rašytojas Vytautas 
Petkevičius, savaitraščio Opozicija 
leidėjas, neslepiąs savo neapykantos 

Maskvos prokuratūra rengiasi jam iškelti 
bylą už „karo kurstymą“.

Slovėnija Žirinovskį paprašė išvykti 
iš krašto po jo pareiškimo, kad ši valstybė 
turėtų būti įjungta į naująją Jugoslaviją. 
Serbijoje Vladimiras Žirinovskis 
užtikrino serbusRusijospolitine parama. 
Jungtinių Tautų bandymas iš oro pulti 
serbų pajėgas, apšaudančias apsuptus 
Bosnijos miestus, pasak jo, būtų tolygus 
karo paskelbimui Rusijai.
♦ Iš pareigų atsistatydino du Rusijos 
vyriausybės patarėjai vakariečiai 
ekonomistai profesorius Anders Aslund ■ 
ir Geoffrey Sachs, neįstengdami dirbti 
su naujuoju Rusijos ministrų kabinetu.

Rusijos užsienio reikalų ministras 
Andriejus Kozyrevas susitiko su Kinijos 
prezidentu Džiang Zemin. Abi šalys 
stengsis užmegsti glaudesnius 
ekonominiusryšius. Poganilgai trukusio 
pasitarimo Kozyrevas kritikavo 
vakariečių „paskaitas ir pamokas“, kaip 
Maskva turi tvarkyti savo ūkį.
♦ Gudijos parlamentas smarkiai 
pakrypo į kairę, atleisdamas iš pareigų 
valstybės galvą Stanislovą Šuškievičių 
ir kelis dešiniuosius ministrus. Nauju 

.prezidentu - parlamento pirmininku - 
išrinktas komunistas buvęs policijos 
generolas Mečislovas Grib, pažadėjęs 
laikytis arčiau Maskvos linijos.
♦ Japonijos ministras pirmininkas 
Morihiro Husokava išgelbėjo savo 
vyriausybę, susitardamas su opozicijos 
lyderiu Yohei Kono dėl politinių reformų 
įstatymo projekto. Priimtas reformų 
projektas, nors ir kompromisinis, žymiai 
sumažins kyšius ir korupciją Japonijos 
parlamente. Suvienodinamas rinkiminių 
apygardų dydis, apribojamas biznio 
organizacijų aukų politinėms partijoms 
dydis. 40 nuošimčių parlamento narių 
bus renkami proporcine sistema.

♦ Australų spaudoje pasirodė buvusio 
slaptosios policijos (ASIS) agento 
užsiminimas, kad ASIS mokėjusi kyšius 
Malaizijos ir Singapūro opozicijos 
politikams. Malaizija tuoj pareikalavo, 
kad Australijos ministras pirmininkas 
Paul Keating viešai paskelbtų šių 
politikų pavardes. Malaizijos opozicijos 
lyderis Lim Kit Srang irgi reikalauja 
bendrai šį reikalą išaiškinti, pravedus 
tardymus.

dešiniesiems ir ypač Landsbergiui. Pri
traukus bendraminčių, ši grupė įsitvirti
no Seimo struktūroje ir dabar patsai V. 
Petkevičius yra Seimo nacionalinio sau
gumo komiteto pirmininkas.

Radikalūs kairieji organizuojasi ir už 
Seimo ribų. Pasakpokalbio Lietuvos ryte 
(Nr. 10), Lietuvos kairiųjų partiją ar 
kairiųjų jėgų sąjungą ruošiasi kurti 
Albinas Visockas, jau anksčiau buvęs 
aktyviu bendradarbiu Opozicijos savait
raštyje. Jo žodžiais, jis buvo mokslinis 
redaktorius Lietuvos komunistų parti
jos istorijos institute ir nemano, kad 
dabartinis marksizmo-leninizmo nu
vertinimas yra teisingas. Pasak jo, Lie
tuvoje yra nemažai kairiųjų, kuriems 
LDDP nėra pakankamai ryžtinga, todėl 

. artimiausiu metu bus suburtas naujos 
partijos įregistravimui reikalingas pra
dinis bendražygių skaičius. Tarp Seimo 
narių A. Visockas ypač gerbia V. 
Petkevičių, A. Bendinską, M. Stakvilevi
čių, A Būdvytį, bet tikisi, kad naujoji 
partija kitame Seime turės ir savo atstovų.

Parengė V. Doniela
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Ar Žirinovskis yra kitas Hitleris
Viename Maskvos naktiniame klube 

vidutinio amžiaus žmogus nuplėšia nuo 
savo nugaros prakaituotus marškinius 
ir vėl toliau sukinėjasi, šokdamas pagal 

į populiarią Vakarų muziką. Vos atgau
damas kvapąjis pradeda smerkti Vakarų 
pasaulį dėl jo .klastingos įtakos“ Rusijai.

Kas tas 47 metų prakaituojantis ru
sas? Tai Žirinovskis, nauja politinė 
„žvaigždė“ Rusijos politinėje padangėje. 

Į Iki šiol Vakarai j jo kalbas, jo isterišką 
Į retoriką nekreipė dėmesio ir laikė jas 

kaip fašistinius juokus, o į jį patį žiūrėjo 
į kaip į politinį klouną. Tačiau šiandien 

juokiasi Žirinovskis, o Vakarų pasaulis 
Į ir visi jo gudrūs politiniai komentatoriai 
I yra apstulbę.

Perpaskutiniuskelis mėnesius Vaka- 
Į rai koncentravo savo dėmesį Maastrich- 
I to sutarčiai, deryboms dėl tarptautinės 
I prekybos, visai netikėdami ir net ne- 

■ manydami, kad rusų demokratinės 
I pajėgos, vedamos sirguliuojančio, vod- 
| koje marinuoto vadovo, gali pralaimėti 
| pirmuosius Rusijoje demokratinius 
I rinkimus.

Kai pačio Žirinovskio ir jo liberalų 
j demokratų (!) partijos žvaigždės taip 
Į staiga pakilo, Vakarų pasaulis turėtų 
I atsiminti istorijos pamoką, kas po Pir- 
į mojo pasaulinio karo atsitiko Vokietijo- 
f je. Tada vokiečiai, didelė, galinga, išdidi 
Į tauta, taip pat buvo parkritę ant kelių, 
Į taip pat kentėjo milžinišką infliaciją. 
Į Rusai - nuo lopšio iki karsto - per 
Į septyniasdešimt metų pripūsti 
F didžiavalstybinės propagandos, kuri

nesibaigė ir dabar, ilgai didžiavosi savo 
tarptautine padėtimi, galėjo vogti, gerti 
ir dainuoti, patogiai pamiršdami, kad jų 
didieji „pasiekimai“ kaip Maskvos 
požeminis geležinkelis, upių kanalai 
Rusijoje, miestai Sibire pastatyti 
tūkstančių ir tūkstančių politinių ka
linių tiktai už duonos gabalėlį ir gurkšnį 
vandens. Šiandien daug pensininkų ei-

LIETUVOS RESPUBLIKOS KOVSUAIO AUSTRALIJOJE f
DOKUMENTŲ, ĮRENGIMŲ IR SANTAUPŲ

PERDAVIMO AKTASI
Lietuvos Respublikos konsulato do

kumentų, įrengimų ir santaupų per
davimui aptartišydnėjauslietuviųklube 
1994 metų sausio mėnesio 30 dieną įvyko 
susirinkimas, kuriame dalyvavo:

Lietuvos Respublikos garbės konsu
las Australijoje dr. Algis Kabaila; 
ALB Krašto valdybos pirmininkas p. 
Viktoras Baltutis; Lietuvos Respublikos 
vyriausybės 1993 metų lapkričio mėnesį 
paskirti garbės konsulai ponai Kęstutis 
Lynikas(Melboumas), Jurgis Jonavičius 
(Adelaidė) ir Viktoras Šliteris (Sydnėjus); 
Komiteto Lietuvos diplomatinei tarny
bai Australijoje remti pirmininkas p. 
Vytautas Patašius bei kiti komiteto nariai

Susirinkimo dalyvių dauguma sutiko, 
kad dokumentai, įrengimai ir santaupos 
būtų perduoti Komitetui Lietuvos diplo
matinei tarnybai Australijoje remti. 
Todėl buvo perduoti Lietuvos Respub
likos konsulato Canberroje sukaupti 
dokumentai ir visi įrengimai, būtent:

1) kompiuteris 386 DX IBM tipo su 4 MB 
RAM, nuolatiniu Wincesterio tipo dis
ku ir dviem laikino tipo disko varikliais;

2) printeris, Canon BJ-300 tipo;
8) fotokopijavimo aparatas Canon FC-2 tipo; 

getauja Maskvos gatvėse, jie stengiasi 
kaip nors išgyventi gaudami savo 
skurdžias pensijas. Visi, galbūt išskyrus 
mafijozus ir kitokius sukčius, kenčia nuo 
milžiniškos infliacijos. Kaip ir Hitleris 
praeityje, taip šiandien Žirinovskis 
Rusijoje negalėjo rasti geresnės dirvos 
savo rinkimų kalboms. Jis šaukė „Aš 
seksiu Hitlerio pėdomis“, patogiai 
pamiršdamas, kad Hitleris nužudė mil
ijonus (?- Red.) savo tautiečių. Jis sakė: 
„Mūsų neturtingesnieji negali nusipirk
ti maisto. Vakariečiai mus patylomis 
apvagia. Jie stato puikius viešbučius ir 
naikina mūsų tautą. Mes iš jų tegau
name kaubojų filmus, kramtomą gumą, 
Pepsikolą ir Marlboro cigaretes. Armums 
to reikia? Mes turime savo gėrimus ir ciga
retes“. Argi ne muzika kolchozninkų ausyse?,

Po rinkimų Žirinovskis stengiasi 
sušvelninti ankstesnius šūkius. Bet nie
kas nepamiršo, kad jis yra pasakęs: „Vo
kiečiai šiandien kišasi į mūsų reikalus. 
Tegul jie į Rusiją tik blogai pažiūrės, kai 
aš Kremliuje būsiu, tai aš Cemobilį 
Vokietijoje padarysiu“. Jis nepamiršo nė 
japonų: „Tą patįpadarysius ir japonams. 
Jie patyrė Hirosimą ir Nagasakį (tuose 
japonų miestuose amerikiečiai Antrojo 
pasaulinio karo metu numetė atomines 
bombas - H. V.), bet po penkiasdešimt 
metų galbūt jie apie tai pamiršo. Mes 
padarysime naujas hirosimas ir nagasa- 
kius, mums užteks atominių bombų“.

Jis kaltina žydus už du pasaulinius 
karus, prižadėjo tik nepriklausomybę 
gavusias Pabaltijos valstybes nuvaryti į 
skurdą, prisiekė užimti buvusias sovietų 
respublikas ir sakė, kad dvidešimt mili
jonų musulmonų turės grįžti „namo“ į 
Centrinę Aziją. Rusai jau seniai tokių 
kalbų nebuvo girdėję, daug kam jos pa
tiko, jie balsavo už Žirinovskį.

Kaip Hitleris gimė ne Vokietijoje, bet 
Austrijoje, taip ir Žirinovskis gimė ne 
Rusijoje, bet Kazachstane. Jis labai ge-
|i*iB"*'Blaa* B •'B—'B-^'B—■

. į
4) telefakso aparatas Tandy 1100 tipo. į 

Dalyviai susipažino su ALB Krašto " 
kontrolės komisijos parengtais Lietuvos ■ 
Respublikos garbės konsulo dr. Algio į 
Kabailos pajamų ir išlaidų sąskaitų pa- Į 
tikrinimoaktais.Patikrinimaibuvodaro- j 
mi ne rečiaukaip sykį metuose. Paskuti- ■ 
nis ALB Krašto kontrolės komisijos pa- į 
■tikrinimo aktas paruoštas 1994 metų. Į 
sausio 17 dieną. Jame pareiškiama, kad į 
„ALB Krašto kontrolės komisija randa, ■ 
kad atskaitomybė yra vedama tvarkin- į 

gai, pajamos ir išlaidos atitinka įrašus ir Į 
šis balansas rodo tikrą finansinę padėtį.“ “

Vadovaujantis ALB Krašto kontrolės ■ 
komisijos aktais ir kitais dokumentais, į

komitetui perduotos visos dr A. Kabailos i 
vadovaujamo Lietuvos Respublikos kon- " 
sulato santaupos ir kitos lėšos, sumoje ■ 
$18,310.94. Į šią sumą įeina anksčiau į 
komitetui pervesti $10,000.00.

Susirinkimo dalyviai sutinka, kad šis j 
aktas būtų viešai pagarsintas ir ■ 
liudydami šį aktą žemiau pasirašo. į

V. Patašius, J. Jonavičius, V. Šliteris, Į 

Algis Kabaila, K J. Lynikas, V. Baltutis, į 
L Venclovas, D. A. Kairaitis, Laurie Cox, j 
Alg. Milašas, V. V. Šliogeris ?

rai baigė aukštuosius mokslus, kalba 
penkiomis kalbomis, buvo teisininku, 
kol nepradėjo politinės karjeros. Prieš 
dvidešimt metų jis vedė Liudmilą, kuri 
gana prastai apsirengusi, buvo su juo 
pasirodžiusi televizijos laidose. Jis savo 
žmonos vardu nevadina ir, atrodo, kad jo 
vedybinis gyvenimas nėra labai geras.

Pačio Žirinovskio drabužiai nėra kuo 
nors išsiskiriantys, bet kai reikia, jis 
apsirengia, kad būtų pastebimas. Kar
tais jis pasirodo su lakūno striuke, o 
neseniai televizijos laidoje buvo 
apsivilkęs pilnu vakariniu kostiumu. 
Prieš pora savaičių jis pasirodė su rau
donu švarku, tuo kontrastingai išsiskir
damas tarp sovietiniais kostiumais ap
sirengusių savo rėmėjų ir sargybinių, 
vilkinčiųtamsiomisuniformomisiravin- 
čių auliniais batais. Pasak anglų spau
dos, kuria remiantis šis straipsnis parašy
tas, jo partijos moterys Žirinovskį ne 
tiktai labai myli, bet tiesiog garbina. Yra 
sakoma, kad rusų moterims labai patin
ka jo drąsus duslus balsas, jo pilna jėgos 
ir pasiryžimo išvaizda. Vienas daktaras 
pasakojo, jog kai Žirinovskis gulėjo jo 
ligoninėje, tai visos gailestingosios 
sesutės buvo jį įsimylėjusios. Pasak to 
daktaro, seselės už jį ir balsavo.

Kad Žirinovskis yra pavojingas visam 
pasauliui ir ypač Pabaltijo valstybėms, 
nėra abejonės. Rusija sėdi ant milžiniško 
branduolinių ginklų arsenalo. Nors ir 
Jelcinas nėra demokratas, bet jis tik 
vienas ir beliko tarp laisvų Vakarų tautų 
pasaulio ir ekstremisto Žirinovskio.

Sutrikęs Žirinovskis yra pasakęs:, Aš 
turėsiu Rusijos branduolinį arsenalą ir 
aš jį naudosiu. Aš svajoju apie rusų ka
reivius, plaunančius savo batus šiltuose 
Indijos okeano vandenyse ir rusų cerkvių 
varpus, skambančius Turkijos pajūriuose“.

Pabaltijo valstybėms Žirinovskis būtų 
ypač pavojingas, nes rusų imperija nuo 
caro Petro Didžiojo laikų visada norėjo 
prieiti prie Baltijos jūros. Komunistai 
1940-siais mūsų tautas mulkino, saky
dami, kad jie „atėjo mūsų nuo išnaudo
tojų išlaisvinti“. Žirinovskis tokių nesą
monių neskelbia - jis yra pasiryžęs at
statyti rusų imperiją ar jėga, ar ekonom
ine priespauda. Jis jau pasakė, kad su
stabdys elektros tiekimą Estijai.

Žirinovskio bijo ir ukrainiečiai. Jie 
pasaulyje turi trečią pagal didumą bran
duolinių ginklų arsenalą, kurio tikrai 
nenorės jam atiduoti. Didžiausia bėda 
yra ta, kad jų 1600 branduolinių raketų 
(tarp kitko, jos yra nutaikytos ir į Lon
doną), jau ilgą laiką kaip reikia 
neprižiūrėtos, dėl to ten gali atsitikti 
didesnė katastrofa kaip Cemobilyje.

Pagal paskutines Vakarus pasie
kiančias žinias atrodo, kad Jelcino 
pasekėjai gavo daugiau vietų Rusijos 
parlamente negu buvo tikėtasi. Amerikos 
viceprezidentas Goraš (Al Gore) neseni
ai lankėsi Maskvoje ir nusisminusį Jel
ciną užtikrino, kad Amerika jį rems ir 
toliau. Svečias iš Amerikos pareiškė, kad, 
jo nuomone, Jelcinas sugebės sukurti 
veiksmingą koaliciją, tuo neleisdamas 
Žirinovskiui perimti Rusijos valdžios. 
Prezidentas Klintonas (Clinton) paskelbė, 
kad Žirinovskio oficialiai nepriims, kai pas
tarasis neužilgo lankysis Amerikoje.

Žiūrėsime, kaip toliau plėsis įvykiai Ru
sijoje. Mums belieka tikėtis, kad rusų ka
reiviai ir toliau plaus savo batus prie Vladi
vostoko, o ne Baltijos jūroje prie Palangos.

Henrikas Vaineikis

V. ŽIRINOVSKIS

ELR: Valdas Bartasevičius, „Lietu
vos ryto“ spec, korespondentas Maskvo
je, pernai metų gruodžio 23 d. prisiminė 
savo susitikimus su V. Žirinovskiu. 
1992-jų žiemą po vieno „raudonai rudųjų“ 
mitingo Maskvoje jam pasitaikė proga 
pakalbinti V. Žirinovskį, gerbėjų 
apsuptyje stoviniavusį prie „Maksvos“ 
viešbučio. Dalydamas autografus, jis pa
sakojo, kad ne tik prijungs prie Rusijos 
visas buvusias Sovietų Sąjungos respub
likas, be to, dar susigrąžins Lenkiją su 
Suomija kaip carinės Rusijos imperijos 
„teisėtas“ žemes, bet ir panaikins viso
kias autonomijas. Esą bus tik gubernijos 
- Helsinkio, Varšuvos, Vilniaus.

„Prasibrovęs artyn, pasiteiravau, ar 
jau numatytos ir gubernatorių 
kandidatūros, - rašo V. Bartasevičius. - 
,Jš kur jūs atvykote?“ - nedelsiant pa
siteiravo V. Žirinovskis ir, išgirdęs, kad 
iš Lietuvos, dūrė pirštu man j krūtinę, 
apžvelgęs publiką galingu it aktoriaus 
balsu tarė: „Štai iš kur išplito ta visa 
„zaraza“!“. Dar pranešė, kad jis, Žiri
novskis, ateisiąs į valdžią ir todėl „ponas 
Landsbergis“ jau gali pradėti krautis 
lagaminus, nes, jei nespėsiąs pabėgti į 
Vakarus, tuoj pat bus išsiųstas į Sibirą. 
„Tačiau paprastiems žmonėms niekas 
negręsia, - sakė jis, - kaip, beje, ir tiems 
lietuvių žurnalistams, „kurie nemeluos“.

Rašydamas apie Žirinovskio spaudos 
konferenciją Maskvoje „Slavianskaja“ 
viešbutyje po rinkimų V. Bartasevičius 
pastebi, kad žurnalistus šį sykį V. Žiri
novskis nustebino netikėtai pasirodyda
mas, sakytum visai respektabiliu kon
stituciją ir net tarptautinę teisę ger
biančiu Rusijos politiku.

V. Žirinovskis taip pat neigė 
įsigalėjusią nuomonę, kad jis esąs 
antisemitas ir didžiarusiškasis šovinis
tas. „šalyje iš tiesų kartais kyla an
tisemitizmo banga, bet mes tokių nuo
taikų nekurstome. Jas kursto asmenys, 
save priskiriantys žydų tautai. O mūsų 
partija, atėjusi į valdžią, iš viso pasuose 
panaikins įrašą „tautybė“, - sakė V. Žiri
novskis. Beje, kai jo paklausia, kokios jis 
tautybės (gimęs Kazachstane be to, 
tėvavardis Volfovičius skamba aiškiai 
nerusiškai), Žirinovskis diplomatiškai at
sako: mano motina - rusė, tėvas-juristas.

„Europos lietuvis“
1994 m. Nr. 1

Leonido Vorobjovo pieA.
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Mirė antrą kartą
šiemet sukanka 45 metai, kai į Gee- 

longą susibūrė didesnė lietuvių grupė ir 
prasidėjo lietuviško gyvenimo veikla.

Per tiek metų nemaža dalis vyresnio
sios kartos, sėkmingai pasidarbavusi, 
išmirė. Tokių žmonių priskaitome dau
giau kaip tris šimtus, tai - gražus kai
melis. Jie jau ilsisi rytinėse, vakarinėse 
ir pietinėse Geelongo kapinėse. Prisime
name netolimą praeitį, su pagarba 
minėdami jų nuveiktus darbus lietuviško 
gyvenimo labui ir galime jiems tik 
padėkoti.

Šiemet sausio mėnesį suėjo dveji 
metai, kai Geelonge mirė ramaus būdo 
vienišas žmogus - a. a. Juozas Rapkauskas..

A. a. Juozo Rapkausko kapas

Noriu pasidalinti mintimis su skaity
tojais, kad tai pirmas toks atistikimas 
Geelongo lietuvių istorijoje, kad po 
mirties beveik dvejis metus šio 
neturėjusio giminių tautiečio vardas iš
liko gyvas ir buvo minimas organizacijų 
posėdžiuose, iškylose, pobūviuose ir net 
susitikęs lietuvis lietuvį gatvėje 
užklausdavo: JKadaturėsimenaujasduris?“

Kartais tautiečiai diskusijose priei
davo iki to, jog kaltino velionį, kad nege
rai surašęs testamentą!.. Tuo tarpu tes
tamentą rašė advokatų bendrovė, o 
valstybės teismas jį pripažino, nors do
kumentas ir buvo kiek sudėtingesnis 
negu paprastai, nes jau septintasis.

Paskutinės valios vykdytojai Juozas 
Gailius ir Vytas Bindokas su advokato 
pagalba turėjo viską atlikti pagal a. a. 
Juozo Rapkausko įgaliojimus, laikyda
miesi vietos įstatymų.

A. a. Juozo Rapkausko palikimas 
įvertintas apie $ 120,000. Testamente 
velionis prisiminė gimines Lietuvoje, 
vietos organizacijas, lietuvišką spaudą 
ir paskirus lietuvių bendruomenės 
narius. Nepamiršo  jis ir australų senelių 
prieglaudos Grace Me Kellar Centre. O 
Geelongo lietuvių namams paliko pinigų 
naujų paradinių durų įdėjimui ir at
statymui marmurinės atminimo lentos, 
kuri maždaugpriešpenkiolika metų buvo

Pas tautiečius Vakarų Australijoje
♦ Pertho Lietuvių bendruomenės vai-' 

dyba praneša, kad Vasario 16 minėjimas 
įvyks vasario 20 d. Ruošiami bendri 
pietūs, paskaita irkt. Lietuvių namuose 
tuoj po mišių St. Francis Xavier 
bažnyčioje, Windsor Street East Perth. 
Tautiečiai prašomi gausiai dalyvauti.
♦ Sausio 16 d. į Freemantle buriuotojų 

klubą atplaukė septyni lietuviai buriuo
tojai jachta „Laisvė“. Sekančią dieną jie 
buvo priimti Valdybos pirmininko dr. 
kun. A Savickio ir apžiūrėję Perthą, 
nuvežti į King's parką, kur drauge su 
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sudaužyta.
A a. Juozas Rapkauskas žinojo, kad ši 

dovana pareikalaus gražaus pinigo, tad jis 
pareikalavo, kad prie durų būtų pritvirtin
ta jo aukos memorialinė lentelė.

Geelongo lietuvių turtas 
užregistruotas Trust Company of Aus
tralia Limited vardu. Lietuvių namus 
prižiūri ALB Geelongo apylinkės val
dyba. Jie administruojami per keturis 
rinktus asmenis.

Pačios durys taip greit neįsistatė... 
Buvo nemažo nuomonių skirtumo, bet 
laikui bėgant viskas susitvarkė ir pe
reitų metų pabaigoje prieitas susitari
mas. ALB Geelongo apylinkės valdyba 
paskyrė du asmenis darbų vykdymui. 
Prieš Kalėdas darbai buvo užbaigti.

Dabar Geelongo lietuviai gali didžiuo
tis turėdami gražiausias lietuvių namų 
duris Australijoje. Jos padarytos iš 
Vakarų Australijos raudonmedžio 
(įarrah), su nerūdyjančio plieno apkaus 
tais, kainavo $ 10,125. S.u smulkiom 
išlaidom susidarė beveik $ 11,000.

Apylinkės valdyba, norėdama ap
saugoti a. a. Juozo Rapkausko dovaną- 
duris ir memorialinę lentą - paskyrė 
$ 3,000 apmokėti už antras, apsaugines 
duris, kurios, tarpininkaujant Stasiui 
šutui, buvo pagamintos Geelong Alu- 

' minium Windows bendrovėje.
Gražinant lietuvių namus, atėjo dar 

viena nelaukta dovana iš a. a. Algirdo

Juozas Gailius. 
nijusius lietuvių namų langus.

Užsibaigė ir visos kalbos apie a. a. Juozą 
Rapkauską - dabar jis jau tikrai mirė, nes 
jo gražus palikimas įgyvendintas.

Ilsėkis ramybėje angelų pasaulyje!
Juozas Gailius.

keliolika tautiečių užkandžiavo ir dalijo
si įspūdžiais. Antradienį jie buvo nuvežti 
į Caversham pasižiūrėti Australijos 
žvėrių ir paukščių. Iš ten ekskursijos 
dalyviai nuvažiavo į Point Walter draus
tinį, kur pietavo. Daugiau apie juos - 
kitame „MP“ numeryje. Dabar tik 

pranešame, kad Lietuvos buriuotojai iš
plaukė į Adelaidę; kelionė truks tarp 
septynių ir aštuonių dienų. Ten pabuvę 
tris - keturias dienas, jie žada plaukti į 
Melburną (2 d.), o iš ten - į Sydney (3d.).

„Adelaidės lietuvių žinios“ sausio
BĮ___SBĮ_1_L-IBCSESBC -saBCS^—3Bt==BBt—S1BI=SIBI---- JOC---- BI3G™-SBC^=1EIC^=H3_____IBt^=SB

Mokslo metus užbaigus

metų užbaigimo proga.
Iš kairės (užnugaryje) - skautų tuntininkas - v. s. Vutautas Mačiulis, 

tautinių šokių vadovė - Birutė Gailiūtė Liebich ir iš dešinės antroji, skaučių 
vadovė v. si. Lilija Schrėderytė-Obeliūnienė Nuotrauka J. Gailiaus

Skautų veikla Geelonge
Gruodžio ketvirtą surengta pasku

tinė 1993 metų sueiga, kurios metu ke
turi skautai: Lukas Liebich, Daniel 
Windt. Michael Obeliūnas, Norman 
Ratajczak ir sesė Dana Kozela davė 
skautų-čių įžodį. Sesė Lilija Obeliūnienė 
pakelta į vyr. skiltininkės laipsnį.

Po sueigos beveik visi tunto skautai 
dalyvavo tautinių šokių repeticijoje. Po 
jos įvyko metinės tunto veiklos 
užbaigimas. Dalyviai apdovanoti 
tradicinėmis kojinėmis, pripildytomis 
visokių „gėrybių“.

1993 metais vieneto sueigos vyko

Geelongo tunto skautai išsirikiavę įžodžiui. Priekyje-v, si. Lilija Obeliūnienė

26 d. pranešė, kad jachtos „Laisvė“ kap
itonas yra Ignas Miniotas, įgulą sudaro 
šešisuaugę asmenys ir vienuolikos metų 
kapitono sūnus.

♦ Vėl pradėjo eiti-po ilgesnės pertrau
kos „Vakarų Australijos ŽINUTES“. Nr. 
1(214) pasirodė sausio 23 dieną. Redak
torius A Cižeika, 56 Tweeddale Rd., 
Applecrosss, W. A 6153. Jam talkina J. 
Cyžas, tvarkydamas finansinę „Žinučių“ 
leidimo dalį. Sekantis numeris pasirod
ysiąs apie kovo 6 dieną.

(Iš „Žinučių“) 

beveik kas šeštadienį, išskyrus mokyklų 
atostogas. Be to surengta trijų dienų 
stovykla Lake Fyans, trys vienos dienos 
iškylos į gamtą. Gruodžio 11 dieną 
„Šatrijos“ tunto skautaikartu su,Džiugo“ 
tunto skautais dalyvavo bendroje 
iškyloje.

Sueigas daugiausia pravedė sesė 
Lilija Obeliūnienė, ps. Petras Volodka, 
tuntininkas s. V. Mačiulis. Tėvai 
prisidėjo, parūpindami transportą.

1993 metai Gelelongo skautams, gali
ma sakyti, buvo sėkmingi.

Tuntininkas

Nuotrauka J. Gailiaus

SYDNĖJAUS SKAUTAMS
Sydnėjaus skautų „Aušros“ tunto 

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

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

Tunto inf.
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KULTŪRINĖSE PRRRŠTĖSE
10 metų be M. M. Mykolaitytės - Slavėnienės

šiemet sueina 10 metų, kai iš mūsų 
bendruomenės atsiskyrė visuomeni
ninke, talentinga rašytoja - poetė Mari- 

j ja Magdalena Mykolaitytė - Slavėnienė.
Ji buvo gimusi 1908 metų balandžio 

22 dieną Pilotiškių kaime Gudelių vals- 
I čiuje Marijampolės apskrityje. 1924 - 44 
\ metais gyveno ir mokėsi globojama savo

brolio rašytojo - poeto Vinco Mykolaičio 
- Putino. Baigė Vytauto Didžiojo univer- 

[ siteto humanitarinių mokslų fakultetą.
Eilėraščius pradėjo rašyti gimnazijos 

vyresnėsė klasėse; jų pirmasis atspaus
dintas Naujojoje vaidilutėje Palmės 
slapyvardžiu (be šio dar naudojo Mag
uos Magnaitytės slapyvardį). Bendra
darbiavo Naujojoje Vaidilutėje, Naujojo- 

' je romuvoje, Studentų dienose, Jauna
jame ūkininke. Jos kūrinėlį „Gatvių 
grindikas“ iš Naujosios Romuvos persi
spausdino Darbininkas, ir jis tapo gana 
populiarus.

Lietuvąrašytojaapleido 1944metais. 
Vokietijoje gyveno Scheinfeldo lietuvių 
stovykloje, vadovavo meno mėgėjų 
būreliui, dirbo stovyklos laikraščio redak
cijoje, spausdino ir savo kūrybą. 
Literatūriniame konkurse už novelę 
J’hyladendra“ laimėjo premiją. Bendra
darbiavo Žiburiuose. Išleido drauge su 
N. Mažeika eilėraščių rinkinįJPb svetimu 
dangum“ ir anglų kalbos vadovėlį “Diek 
Whittington“ (drauge su Juozu Slavėnu). 

» 1948 metais emigravo į Kanadą, gy
veno Vancouveryje. Dalyvavo lietuvių 

; kultūrinėje veikloje. Bendradarbiavo 
Į Nepriklausomoje Lietuvoje.

1949 metais persikėlė į Australiją, 
apsigyveno Sydnėjuje. Čia su Juozu 
Slavėnu sukūrė šeimą, susilaukė 

f dukrelės Rasos. 1960 metais įsteigė 
Sydnėjaus literatų būrelį ir jam visą 
laiką vadovavo. Ilgesnį laiką dirbo (apie 
1960 m.) ALB krašto kultūros taryboje. 
Ilgametė Sydnėjaus jaunųjų ateitininkų 
globėja, jų pasirodymų organizatorė.

Bendradarbiavo Mūsų pastogėje, 
Tėviškės aiduose, Lietuvių dienose, 

Į Ateityje, Moteryje, Pėdsekyje skelbda--
mapoeziją, literatūros ir kritikos straips
nius, korespondencijas. 1965 metais re
dagavo jaunimo laikraštį Ateities žings
niai, leidžiamą prie Tėviškės aidų. Savo 
poeziją skaitė literatūros vakaruose ir 
įvairių minėjimų meninėse programose. 
1966 metais laimėjo Melburno Lietuvių

Kelyje į amžinąją šviesą
Juozas Almis Jūragis

Trumpa poetinė poema „Parytys 
mieste“ yra 1984 m. birželio 14 d. miru
sios poetės Marijos Magdalenos 
Mykolaitytės - Slavėnienės paskutinis 
kūrybinis darbas. Poetė, gyvendama 
Australijoje, ilgą laiką rašė išskirtinai 
labai nostalgišką lyriką. Iš ilgesio, 

‘Eūdesio, tyros meilės ir ašarų supinta jos planas apima plačią žmogiškojo buvimo
knyga „Nežinom! keleiviai“.

Kelis metus prieš mirtį poetė dėl 
susilpnėjusios sveikatos nebeišeidavo iš 
namų.Bet gal kaip tik šis užsidarymas 
nuo žmonių paskatino ją pakeisti sielos 
'žvilgsnio kryptį: nebežvelgti į praeitį, o 
sustabdyti akis prie dabarties ir atsiver
ti ateičiai, kuri gyvenimo baigmėje žmo
gui skirta. Ir kaip nuostabu! Poetė,

Rašytoja Marįja M. Slavėnienė 

katalikių moterų draugijos paskelbto 
literatūrinio konkurso pirmąją premiją 
už eilėraščių ciklą „Klajūnų takais“. Su 
savo kūrybos pluoštais dalyvavo Aus
tralijos lietuvių metraštyje ■ I (1961), 
almanache Plunksna ir žodis (1966), 
Australijos lietuvių poezijos rinkinyje 
Terra Australis (1972), Antrojoje 
pradalgėje, Tretieji vainikai (1974, Chi
cago).

1973 metais išleido savo kūrybos tomą 
„Nežinomi keleiviai“, pavadintą epu, 
„bet jame ryškiai jaučiamas lyrinis ir net 
draminis elementas“ (Tretieji vainikai). 
1977 metais Londono Nidos knygų klu
bas išleido jos knygą „Putinas mano at
siminimuose“. Liko rankraštyje lyrinė 
poema „Parytysmieste“. M. M. Mykolai
tytė - Slavėnienė priklausė Lietuvių 
rašytojų draugijai.

Ji mirė 1984 metais birželio 14 dieną. 
Palaidota Sydnėjaus Rookwoodo kapi-. 
nių lietuvių skyriuje.

Pagerbdami poetės atminimą, jos 
mirties dešimtmečio proga spausdiname 
kebas ištraukas iš rankraštyje likusios 
poemos „Parytys mieste“. Su pačia poe
ma supažindina poetas Juozas Almis 
Jūragis. „ * 

suradusi tokią nepraeinančios būtinybės 
temą, atidengė savyje slypėjusią naują, 
dosnią poezijos aukso gyslą.

Poemoje „Parytys“ autorė kažkaip pa
kiliai ir džiaugsmingai sukaupė savo 
mintis prie savo vienatvės, sapnų, 
svajonių ir ilgesingų nuojautų. Poemos 

ženklų skalę: ir tai, kas kasdieninės pa
tirties būdu įsigyvena sąmonėje, ir tai, 
kas slypi už sąmonės pajėgumo ribų, ir 
tai, kas pažadina mintį ir jutimą mis
tikai ir antgamtinių sferų šauksmui.

„Parytys“ yra mįslingas, simbolinis, 
daugiaprasmis kūrinys. Jo audinys yra

Nukelta į 7 psl.
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Ištraukos iš M.M. Slavėnienės poemos 

PARYTYSMIESTEt
į ***

Pasitraukiau į naktį. 
j Pasitraukiau nuo draugų,
’ mylimųjų;
■ nuo karalių didybės,
• nuo dienos įkyrios. -
i
j Čia viskas kitaip.
į Kaip jūros dugne:
• ramybė, gėris, tyla.
į Čia saulės nėra,
■ o šviesiau sieloje nė nuo jos.

Pasitraukiau į Dievo kitą pasaulį.
į Būsiu jame,
■ kol pašauksi mane, Paryty.

• O dabar:
į pasakos taikstosi miegui į mano širdį;
? „Skrajojančio Olando“ burės be vėjo,
■ be skrydžio, be geismų ir pikto.

Burės suglaustos 
į miega, kaip baltosios gulbės.

t Užmigti negaliu (ir nenoriu).
! Dabar mano mintys - skaidrūs
i pavasario upeliai;
" dabar mano mintys - kūdikio šypsena;
■ dabar mano mintys-tekančių žvaigždžių
į daina:
i be jokio pykčio,
" be apgaulės pagundų, -
• kaip tekančios žvaigždės,
į spindėdamos atbunda.
i
į Dabar jų neliečia skaudus tekėjimas
■ dienos.
į Jų neplėšo nei draugas,
i nei kaimynas,

nei priešas.
Jų nepasiekia lūžtanti šaka sausa, 
neblaško praskrendančio paukščio 

sparnai, 
negriauna prabundančio žvėries 

maurojimas.

Dabar - mano mintys geros, 
skaidrios, kaip pavasario upeliai, 
kaip tekančios žvaigždės, 
kaip kūdikio šypsena, 
kaip Sekminių ryto daina.

Dabar mano akys - 
tamsoje negęstą žiburiai: 
tiek daug matau.
Naktį daugiau matau nė dieną, 
naktį daugiau girdžiu nė dieną.

Naktį esu viena, viena.
Naktį man priklauso viskas.

i Nieks nežino mano turtų didumo naktį.

■
ŽIOGELIS PADEDA MAN BUDĖTI

■
Juodų paukščių pulkas 
ir mano liūdnos akys 
išlydėjo nuvargusią saulę 
į anapus. -

Labanakt, saule! 
Labanakt, saule!

***

O tamsybė! -
Tamsybė, kaip tą valandą, 
Kristui mirštant ant kryžiaus, - 
graudu. —

aosaaa: ~ iru "■ ims.. ...

Tamsybė, kaip tą valandą, 
mano kantrios tautos širdį 
kapojant kardu.
Tamsybė, kaip tą valandą 
visam gyvenimui išeinant 
iš tėviškės namų. -

Auka baigta. Ramu.
Prastovėsiu prie gluosnio lyg ryto. 
Ką reiškia!
Palauksiu, kol su Patyčių kartu 
galėsiu vėl nusišypsoti

Naujai Aušrai. -
Žiogelis visą naktį 
ištvermingai groja netoli, - 
ateinančio Paryčio 
palaukti galiu. —

SUSTOK PRIE MANO BŪTIES

Tik jausti, tik jausti galiu, 
kai tyliai eini 
nuostabiu
tarp žemės ir padangės keliu.

Sustok valandėlę 
ir prie mano būties. 
Kai dar miega visi, 
tik Tu, Paryty, 
vienas, vienas esi, 
kurs matei nuostabias 
sapnų klajones. -

Pažiūrėk į mane nors minutę. - 
O paskui, 
o paskui -
mano akys bemiegės, nuliūdę 
Tave palydės, - 
nusilenk
prabundančiai Aušrai, 
skaisčiai, tyrai.

LABAI LABAI ANKSTI

Vargingai budinasi gatvės 
(bet kad reikia žmogui

duoną užsidirbt).
Savo dundėjimą sustiprina 

traukiniai.
Iš to žinau Paryčio artėjiiąą.
Jis jau žiūrinėja pro

z mūrų tarpeklius.
Jis jau žiūrinėja, 
jis jau žiūrinėja...

Ar žinai 
kaip laukiu 
Tavęs?..

Tu palikęs rūkuotus laukus 
ateini į miestą.
Čia daug žmonių.
Paryty, tiesk ranką jiems.

PARYČIO ARTĖJIMAS

Iš sulaikyto jūros dūsavimo.
Iš padidėjusio rasos gailumo.
Iš besimerkiančių žvaigždžių

akelių, 
pažįstu Tavo artėjimą.

Erdve žvaigždėta, 
rasota pieva, 
jaučiu, artėja 
ir mano Dievas.

Nukelta į 7 psl.
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^SPORTAS
SPORTO NAUJIENOS

60 metų lietuvos aukštiesiems 
kūno kultūros kursams

rius. Laikraščio adresas: „Lietuvos spor
tas“, Gedimino pr. 37 (kieme), Vilnius 
2600, Lithuania.

Užjaučiame
Sydnėjaus lietuvių šachmatų 
klubo narį - sekretorių Stasį 
Rimkų nuoširdžiai užjaučiame 
liūdesyje netekus brolio Juozo, 
staiga mirusio Lietuvoje.

Šachmatų klubo valdyba ir 
šachmatininkai

j
I

i

Iš Lietuvos gautas Kūno kultūros 
1 instituto senato pirmininko profesoriaus 
dr. Stasio Stonkaus raštas, kuriam sa
koma, kad šiais metais norima Lietuvoje 
gražiai paminėti, surengiant mokslinę 
konferenciją, LKKI senato posėdį ir kt., 
buvusių Kūno kultūros aukštųjų kursų 
įkūrimo šešiasdešimtmetį. Šiuose rengin- 
iuosejis kviečia dalyvautiirsportomokslo 
specialistus bei kitus žmones, kurie 
prisidėjo prie šių kursų ar buvo jų daly
viai Lietuvoje. Jubiliejaus rengėjai norėtų 
gauti daugiau žinių apie išeivijos lietuvi
us, dirbusius ar tebedirbančius kūno

Adelaidės Vyčio pirmininkė Irena 
Petkūnaitė yra ne tik gera sportininkė, 
bet ir šauni klubo vadovė.

Nuotrauka M. Atkinson

kultūros mokslo srityje, apie jų paskelb
tus darbus, gauti tų darbų anotacijas, 
egzempliorius ir kt. Prašoma duomenų 
apie lietuvius mokslininkus, pedagogus, 
norinčius dalyvauti Kūno kultūros 
aukštųjų kursų sukakties minėjime, o 
taip pat plėtojant sportą Lietuvoje. Jie , 
norėtų žinoti, ar atsiras kandidatų Lie
tuvos kūno kultūros instituto garbės 
daktaro vardo suteikimui.

Prašome rašyti šiuo adresu: prof. dr. ■ 
St. Stonkus, Lietuvos Kūno kultūros in- ! 

statutas, Sporto gatvė 6, Kaunas 3029; i 
tel. 20 05 68. . f

■
Atgijo Lietuvos sportas

Lietuvoje vis stiprėjant sportiniam j 
gyvenimui, gražiai atsigavo ir laikraštis ■ 
Lietu vos sportas. Nuo šių metų pradžios ■ 
laikraščio vyriausiuoju redaktoriumi • 
tapo buvęs Kario redaktorius Bronius . j 
Čekanauskas, savp pavaduotojais ■ 
pasikvietęs buvusį Lietuvos sporto į 
redaktorių Aleksą Krukauską ir Al- į 
girdą Kazilionį. Viena iš laikraščio j 
apžvalgininkių yra mums gerai pažįs- J 
tama sporto žurnalistė Marytė ■ 
Marcinkevičiūtė. Laikraščio steigėjas - ! 
Kūno kultūros ir sporto departamentas, j 
Atsiradus naujiems, finansiškai pa
jėgiems sponsoriams, aštuonių pusią pių 
laikraštis išeina tris kartus per savaitę. 
Atėjus naujiems redaktoriams, pagerėjo 
laikraščio turinys, įvestas išeivijos sky- 1
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Kiek dar yra gyvų?

Po tokia antrašte Lietuvos sporte tilpo 
dvi nuotraukos, kurias iš Australijos at
siuntė žinomas mūsų sporto veteranas, 
prieš karą Lietuvoje žaidęs futbolą ir 
ledo ritulį, kovietis Vladas Šneideris. 
Viena nuotrauka daiyta 1932 metais, 
kai Kauno Tauras žaidė futbolą su 
Kybartų Sveikata, kitoje matome 
Kauno LFLS futbolo komandą 1933 
metais. Į Vlado užklausimą, kiek dar yra 
gyvų žmonių, matomų nuotraukose, tuoj 
pat atsiliepė Lietuvos sporto veteranai 
Stasys Paberžis ir Jonas Uloza, įdomiai 
papasakoję apie kai kuriuos spor
tininkus. Manoma, kad atsiliepimų bus 
ir daugiau.

Įdomūs prizai

Moksleivių žiemos atostogų dieno
mis Vilniuje surengtos jaunųjų tenisi
ninkų varžybos, kuriu pagrindinė są
lyga buvo, kad žaidėjas prieš tai dvi 
savaites nebūtų dalyvavęs jokiose ofi
cialiose varžybose. Renginys sutraukė 
nemažą būrį pradedančiųjų tenisininkų. 
Nugalėtojams įteikti neįprasti prizai, 
kuriuos dovanojo konditerijos bendrovės 
Indrė ir Karoliniškių valgiai. Iškovoję 
pirmąsias vietas žaidėjai apdovanoti 
dideliais tortais, užėmę antrąsias vietas 
gavo po vidutinio dydžio tortą, o likę 
trečioje - išsinešė po mažutį, bet labai 
gražų tortuką.

Golfo klubas Lietuvoje
Netrukus Druskininkuose atsiras 

golfo aikštė. Jau užregistruotas vietos 
golfo klubas, patvirtintas jo ženklas ir 
taisyklės, užmegsti lyšiai su Anglijos, 
Suomijos, Danijos ir Vokietijos 
bendrovėmis ■ golfo aikščių specialistais. 
Tad netrukus ir Lietuvoje gali prigyti ši 
sporto šaka, taip mėgstama mūsuose.

Paruošė Ant. Laukaitis
>■>» iB _,B ,_,B _ ,B >*.B>«» >B —4

VLADĄ DAUDARĄ prisiminus
Kovo 5 d. sueina 10 metų, kai atsis

veikinome su buvusiu žymiuoju sport
ininku Australijos lietuvių sporto dar
buotoju. Vladas Daudaras, gimęs Šiau
liuose, jau nuo pat ankstyvos jaunystės 
įsitraukė į sportinį gyvenimą. Krepšinį 
jis žaidė gimnazijos ir Šiaulių miesto 
rinktinėse. Baigęs gimnaziją, persikelia 
gyventi į Kauną ir pakviečiamas žaisti 
JSO, tuo laiku buvusią geriausią krepši
nio komandą. Karo audrų pagautas jis 
atsiduria Rusijoje ir vėliau nelaisvėje. 
Tik stiprus ansktyvesnis sportinis pasi
rengimas jį išgelbsti nuo mirties, tačiau 
badas ir vargas Rusijoje atsiliepia vėliau 
jo sveikatai.

Atvykęs į Australiją, Sydnėjuje jis tuoj 
pat įsitraukia į lietuvišką, ypač sporto 
gyvenimą - pradeda treniruoti vietos lie
tuvius krepšininkus, 1951 metais kartu 
sukitais sporto entuziastais įsteigia spor
to klubą „Kovas“, kuris ir šiandien yra 
stiprus ir gražiai gyvuoja. Vladas organi
zuoja ir „Kovo“ jaunius, juos moko ir 
treniruoja. Šiandien daugelis jų patys 
yra paskirų sporto šakų vadovai. 1959 
metais Vladas yra vienas iš pirmųjų 
steigėjų Australijos lietuvių fizinio 
auklėjimo sąjungos (ALFAS), tampa pir
muoju jos pirmininku. Vėliau jis dar 
keturis kartus renkamas į šias pareigas. 
Jo vadovaujami Australijos lietuviai 
sportininkai gražiai pasirodo Pasaulio 
lietuvių dienose ir sporto šventėje Či
kagoje bei kitur Amerikoje ir Kanadoje. 
Be sportinės veiklos Vladas Daudaras 
taip pat buvo aktyvus inžinierių drau
gijos narys, dirbo ALB Sydnėjaus 
apylinkės valdyboje, Krašto Taryboje, 
radijo valandėlėje, priklausė Lietuvių 

klubui, ypač mėgo lietuvišką dainą - jo 
gražus baritonas skambėjo Sydnėjaus 
lietuvių ansamblyje, oktete ir paskiru
ose pasirodymuose.

Paskutiniais gyvenimo mėnesiais Vla

dui pasireiškė širdies sutrikimai. Man 
teko drauge su Vladu apsistoti pas
kutinės jo sporto šventės metu. Jau tada 
mačiau jo negalavimus ir patariau kuo 
greičiau kreiptis pas gerą širdies spe
cialistą. Grįžęs namo jis atsigulė į ligon
inę, po to gydėsi namuose ir, visai 
netikėtai, staigi mirtis išskyrė jį iš mūsų 
tarpo. Tai buvo didelis smūgis ne tik 
„Kovo“ nariams, bet ir visiems Australi
jos lietuvių sportininkams ir visai mūsų 
bendruomenei, netekus tauraus lietuvio 
patrioto. A. a. Vlado Daudaro laidotuvės 
sutraukė labai daug sidnėjiškių. Baž
nyčioje prie jo karsto garbės sargyboje I 
stovėjo koviečiai vyrai ir merginos, 
„Dainos“ choras giedojo Vlado taip 
mėgstamą „Lietuva brangi“. Kapinėse 
po organizacijų ir draugų nuoširdžių at
sisveikinimo žodžių, karstas nuleistas 
susirinkusiems giedant Lietuvos him
ną.

Tavo, Vladai, tarnais vardas ir atmini
mas nėra pamirštas ir šiandien. Draugų 
pastangomis įsteigtas Vlado Daudaro 
fondas, iš kurio palūkanų padedama jau
niesiems sportininkams. Sydnėjaus lie
tuvių klube yra Tavo vardo garbės siena, 
kurioje gražiose lentynose sudėti „Kovo“ 
prizai ir dovanos. 1984 metais įsteigta h 
Vlado Daudaro pereinamoji taurė, skir
ta vyrų krepšinio laimėtojams.
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PARYTYS MIESTE
Atkelta iš 5 psl.

Pilkos, 
rasotos, 
apsunkę 
blakstienos 
paliečia juodą mano lango stiklą. - 
Tai vilionė iš nakties šiltų rankų. 
Tai atsisveikinimo mirksnis su ja.

Pajuntu, Paryty, 
Tavo kvėpavimo drėgmę, 
Tavo širdyje slepiamą saulę.

Bet man nerūpi diena. 
Nerūpi jos darbai.
Dar negirdžiu svetimo žodžio, 
nejuntu jo skaudumo.
Dar mano kojos - karalienės 
patalo lepume.

Mano kojos - dar ne vergės dienos. 
Rankos - sugludę princesės 
baltuose nėriniuose.
Mano mintys bejėgės 
palikti poezijos žvaigždėtas tolumas, 
nutraukti gyvybės maldas.

Paryty, mylimasis!
Tavo rankose dar miega žiedai ir 

plaštakės.
Balandžiai tūno 
savo namelių palaimoje. 
Balandžiai dar nekyla 
virš namų, virš medžių. 
Balandžiai! - 
tos porceliano lempytės - 
pripildytos meilės liepsnos 
ir ilgesio taikos.

Žinau, Paryty, - 
tavo krūtinėje saulėtekio širdis. 
Tavo lūpose 
gyvybinė vėsuma, 
tavo akys - muzika ir giesmės.

Tu grožio tyras džiaugsmas, 
tu meilė be kančios.

Tu, Paryty, - nekas kitas, 
tik atvira, plati siela 
ir mano geras Dievas joje.

Kaip paslaugus padavėjas, 
atneši man balzamo, 
atneši nektaro.
testiprėja mano kūnas ir siela 
prieš besiartinančią dieną. 
Palaistyk gyvybės gėlę 
mano širdyje.

Neskubėk praskleisti veido 
rausvaskruostės Aušros, 
neskubėk į degantį saulės spindulį. 
Tu mirsi, Paryty, 
nuo karšto žvilgsnio Aušros, 
tu sudegsi nuo spindulio Saulės.

Ir nežadink manęs.
neliesk mano kojų- karalienių, 
neliesk princesių- rankų 
šilkiniuose nėriniuose.

MŪSŲ MIRUSIEJI--------------------------
a. f a. Jonas Staliais
Gautas pranešimas iš ALB Newcas

telio apylinkės, kad ten sausio 28 dieną 
mirė mūsų tautietis Jonas Statkus. Pa
laidotas sausio 31 dieną.

Kol kas daugiau žinių neturima.
Ilsėkis ramybėje!

Inf.

ALB Newcastelio apylinkės tautiečiui

:i. f a. JOXUI STATKUI
mums, jo žmonai Margaritai, šeimai ir giminėms nuoširdžią užuojautą 
reiškia

ALB Newcastelio apylinkės valdyba

a.y a. Stasys Stiriiinskis
Gauta informacija, kad vasario 1 dieną 

Sydnėjuje staiga mirė Stasys Stirbinskas, 
apie 70 metų amžiaus. Išsamesnį nekrologą 
tikimės spausdinsime sekančiuose MP nu
meriuose

Ilsėkis ramybėje!

Doro ir garbingo Lietuvos kario 
aviacijos majoro

a. a. AMAM) KUTKOS
mirties proga prisimename ir atiduo
dame mūsų nuoširdžiausią pagarbą

1918-1919 metais pasiryžęs aukoti 
savo gyvybę kovojot su bolševikakir 
lenkais dėl Lietuvos Laisvės ir 
Nepriklausomybės.

Jūs visą gyvenimą aukojote Lietuvai. 
Šventai tikime,kadJumspriklausopati 
aukščiausia visų lietuvių pagarba

Ona Grosienė, Dalia, Algimantas 
Burneikiai ir šeima

Kelyje j amžinąją sviesą

Visiems, atėjusiems išlydėti mylimą brolį, dėdę, gerą draugą, 
skautą ir sportininką ANDRIŲ GAROLĮ nuoširdžiai dėkojame.

Jolanta ir Jurgis Janavičiai ir šeima

Atkelta iš 5 psl.

nuaustas iš ramybę teikiančių ir 
susižavėjimo palaimoje patiriamų nak
ties meto - to kito Dievo pasaulio - 
išgyvenimų, iš Paryčio laukimo 
pažadintos kalbos ir iš troškimo išeiti į 
Saulėtekį, nors tektų jame ir numirti. 
Tame audinyje ryškia gija traukiasi 
Rainer Maria Rilke kūrybos dvasią pri
menantis Dievo laukimas, ėjimas į Die
vą, girdėjimas Jo šauksmo, sėmimas 
Dievo teikiamos laimės. Įsipina į tą au- 
dinįir kitos gijos, realistiniai įkyrių dienų 
tikrovės švystelėjimai; kaip žaibo blyks
niais apšviečiami praėjusių žiauriųlaikų 
vaizdai: krauju įmirkę juodos žemės plo
tai, graudumas „visam gyvenimui išei
nant iš tėviškės namų“, tamsybė, „kaip 
tą valandą, mano kantrios tautos širdį 
kapojant kardu“.

Sunkiau paaiškinamas pagrindinis 
poemos herojus Parytys, visur rašomas 
didžiąja raide. Jis nėra vien tik gamtiš
kasis reiškinys - baigminė nakties 
trukmė tarp priebrėškmio ir aušros - 
kuris pabudina miegantį miestą ir 
žmones, paleidžia balandžius ir plaš
takes, užgesina žvaigždes. Jis yra 
paslaptingas esimas. Ne angelas, bet vis 
tiktai pajuntama esybė, turinti „krūtinėje 
saulėtekio širdį“. Daug gražių savybių 
poetė priskiria Paryčiui, bet pati 
svarbiausia jo užduotis yra vadovo rolė. 
Jis turi ją palydėti kelionėje iš tamsos 4 
dieną, į saulę, į Amžinybės Šviesą“.

Poemos tema, mano supratimu, yra 
metafora, perkelta prasme nusakanti

žmogaus gyvenimo baigminį laikotarpį. 
Tai turtingos sielos giesmė apie išėjimą 
iš šio pasaulio. Įsiskaičius į poetės 
Marijos „Parytį“, nejučia mintis sustoja 
prie 19-tojo šįmtmečio anglų poeto Wal
ter Savage Landor eilėraščio „Mirštančio 
išminčiaus paskutinis žodis“, pal
iečiančio tą pačią temą.

Aš nesikoviau, nes visi manųjų 
kirčių buvo neverti;

Mylėjau gamtą ir gėrėjausi menu;
Abi rankas aš šildžiau prie

gyvenimo ugnies arti; 
Ji blėsta; ir aš jau, atlikęs viską, išeinu.

Poetas W. S. Landor nežino, ar nesisa- 
ko, kur jis išeina, o mūsų poetė, subren
dusios sielos asmenybė, žino. Jai se
natvė - tai pasitraukimas „nuo draugų, / 
■mylimųjų; /nuo karalių didybės, / nuo 
dienos įkyrioj1. Tai naktis, kurioje ji 

'suranda ramybę. Parytys - tai išvaduo
janti, nuo žemės atpalaiduojanti jėga, 
perkeliantį į šviesų antgamtinį buvimą.

„Mes pamatysime ateinantį Dievą 
per saulėtas platumas, 
ir mes eikime
giedodami į Dievą“.

Kaip sakyta, „Parytys mieste“ - mįs
lingas, simbolinis, daugiaprasmis 
kūrinys. Skaitytojai gal būt jame išskai
tys kitas įžvalgas, kitą simboliųprasmę, 
kitas poezijos žodžių užuominas. Gera 
poezija visada pilna ne iš karto 
atsiskleidžiančių tiesų. c

Atsiųsta paminėti
* ALFONSAS STABINGIS*&RDIES 

ŠAUKSMAS! Eilėraščiai apie meilę, 
kančią ir viltį. Išleista „Aušros“, Kaune,* 
1993 metų gale, 1000 egz. tiražu. Dai
lininkė Alma Akelaitytė-Kaminskienė. 
157 psl. knyga suskirstyta į du skyrius. 
Pirmąjį - „Gulago labirintuose (1945 - 
1955)“ - skyrių sudaro 38 eilėraščiai, 
rašyti Marijampolės kalėjime, Komijos 
taigose, Karagandos ir Temirtau lage
riuose; antrajameskyriuje, pavadintame
,Neramūs sapnai - (1988 - 1993)“, 
patalpinta 70 eilėraščių, daugumoje 
socialinėmis - politinėmis temomis.

Pratarmėje autorius sako, kad „Tai 
yra lyg tęsinys mano pirmosios eilėraščių 
knygos „Būrė gegulė“. Kaip ten, taip ir 
šioje knygoje spausdinamas mano šir
dies šauksmas iš tų golgotų gulagų labi
rintuose, širdies šauksmas jau iš dabar
tinių dienų, kada per ašaras, kraują at
gauta laisvė dar vis yra murkdoma į 
melo purvą, dar ji niekinama tų, kurie 
daugel metų buvo klusnūs pavergėjų 
tarnai, jų norų vykdytojai...“

* LITHUANIAN PAPERS, vol. 7,' 
1993. Tasmanijos universiteto 
lietuviškųjų studijų draugijos metinis 
žurnalas. Redaktorius - Algimantas P. 
Taškūnas. Išleistas 1993 metų lapkričio 
mėn. 80 iliustruotų puslapių + viršeliai. 
Žurnalas anglų kalba. Turinyje: Jeff

------=-i"i--------- iri r--------r-imr=v=yi 

Gamham - “Lithuania from the begin- 
ing to the start“, Genovaitė Kazokas - 
“Lithuanian Artists in Australia, 1950- 
1990“, Amanda Banks - “Oil Terminal:

Co-operation or Going it Alone?“ ir 
“Living in Lithuania“, Simon Taškūnas 
- “The Brezhnev Doctrine“, “Poetry by 
Lidija Šimkus-Pocius“, David Regan - 
“Local Government Training for Lithua
nia“, Alun James - “Mission To The Bal
tics“ ir kt. straipsniai (“Lithuanian 
Kitchen“, “Book Review“, etc.)

Žurnalą užsisakyti galima per 
TUULS. Box 777, Sandy Bay, Tas. - 
7005. Šio numerio kaina: $ 2.95 
(ir $ 1.05 pašto išlaidoms).

idL

IEŠKO
Ida Kaupienė ieško Rūtos Ertos 

Šulcaitės, gimusios 1936 metais 
balandžio mėnesį.

Augustas Šulcas, Vilhelmo sūnus, 
gimęs 1903 m., gyvenęs Lietuvoje 
Urliškės kaime Paežerėlio valsčiuje 
Šakių apskrityje, išvyko į Vokietiją su 
dukrele 1941 m. Girdėta, kad po karo 
išvykęs į Australiją.

Turinčius apie juos žinių prašome rašy
ti Idai Kaupienei 235 900 Tauragė, 
Stoties 30, Lietuva arba E. Baltrušaitis 
62 Drake Av. Flinders pk. 5025 SA, 
tel. (08) 354 0039.
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I n f o r m a c i j a
MELBOURNE

lituanistiniai kursai
Melburne

Pranešame, kad lituanistinių kursų, 
veikiančių Victorian School of Langua
ges,University High School, Story Street, 
Parkville, pirmoji šių mokslo metų 
pamoka yra vasario 5 dieną, šeštadienį, 
nuo 9 vai. ryto iki 12.15 vai. popiet. Dėl 
informacijos galima skambinti VSLPrin- 
dpal's Office, tel. (03) 690 9111.

Ieva ARIENĖ, 
mokytoja

Siuntiniai į Lietuvą
Melburno lietuvių kubas organizuo

ja humanitarinės pagalbos siuntinių per
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 
lyto iki 4 valandos popiet

Siuntinio svoris 30 kg.
Už siuntinių saugumą Melburno lie

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

f SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 

j NAMUOSE
16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

K. = 
1 
1 Klubas atidarytas
1 Pirmadieniais 5 v. v. -10.30 v. v. |
I Antradieniais klubas uždarytas į
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 Sekmadieniais 12 v. p. p. - 10.00 v. v. I

! • ••••.......................................................... i
KLUBO VALGYKLA VEIKIA I

Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais J

nuo 6 iki 9 vai. p. p. '
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p. p. I;

SMORGASBORD l|
TREČIADIENIAIS nuo 6 flu 8 vai p. p. *
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai p. p '

SKELBKITĖS .,MŪSU 
PASTOGĖJE“ - VISI ŽINOS!

SVEIKATOS klausimais

Artritas
Nežiūrint amžiaus, kiekvienas 

iš mūsų laikui bėgant pajuntam 
skausmų - skausmelių. Viena iš 
priežasčių sukeliančių skausmą, yra 
artritas. Arthron - graikiškas žodis - 
sąnarys, itis - uždegimas, Taigi, artritas 
-sąnarių uždegimas. Yra daugpriežasčių, 
kurios mūsų kūne sukelia vienokį ar 
kitokį uždegimą. Pagrindinės: įvairios 
ligos, įvairūs sužeidimai ir susidėvėjimas 
- degeneracija. Taigi, ir artritą pagrinde 
sukelia tos trys priežastys.

Artrito yra aprašyta daug ir įvairių 
formų. Šiuo metu netoli šimto.

Daugiausia paplitusios yra trys for
mos - taip vadinamas degeneratyvinis 
Osteoarthritis, Rheumatoid Arthritis ir 
Gouty Arthritis - podagra. Vyresnioji 
karta Lietuvoje - ir čia išeivijoje - visus 
sąnarių skausmus vadino ir tebevadina 
reumatu. Tai netikslu.

Degeneratyvinis - nusidėvėjimo ar
tritas - yra senėjimo pasėka. Daugumoje 
paveikia vyresnio amžiaus žmones, nors 
pasitaiko ir jaunesniems. Moterys šiuo 
atveju skaitlingesnės. Degeneratyvinis 
artritas dažniausia paveikia didžiuosius 
sąnarius - strėnas, kelius, o ypač nu
garkaulį. Kaulų galūnės yra apdengtos 
kremzle. Laikui bėgant ji nusidėvi - „gy- 
vas“ kaulas trinasi į kitą „gyvą“ kaulą ir 
sukelia skausmą.

Su nugarkauliu yra truputį kitaip. 
Nugarkaulis yra ilgas vamzdis, sudėtas 
iš atskirų slankstelių, per kurį eina su
vyniotas nervų pluoštas - spinal cord. 
Kur slanksteliai susijungia, yra angos, 
per kurias iš nervų pluošto išeina paskiri 
nervai į paskiras kūno dalis. Laikui 
bėgant, kai kremzlė nusitrins, tose an
gose atsiranda kaulingos ataugos - “os- 
theophytai“, kurios dirgina nervą ir tas 
kūno dalis, kurią nervai valdo, pradeda 
skaudėti. Taigi, kai žmogui skauda koją, 
petį ar strėną, gali būti, kad priežastis 
yra nugarkaulyje.

Viskas komplikuojasi, nes gana 
dažnai ir nugarkaulis - ar tai kakle ar 
nugaroje, o ypač prie strėnų - pradeda 
skaudėti: nusidėvėjo visas slankstelių
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paviršius.
Gydymas - pirmiausia nekeisti 

kasdieninės gyvenimo eigos - kad ir 
skauda, gyvenkite, kaip gyvenote, nepa
siduokite ligai. Bet venkite sunkių darbų, 
ypač svarbu nekilnoti sunkių svorių - 
kelti galima jokiu būdu ne daugiau kaip 
20 kg. Lengva mankšta, plaukimas, karš
tas dušas (jokiu būdu ne šaltas), karšta 
cirkuliuojanti vonia (spa).

Vaistai-jų yra daugir jūsų gydytojas 
išrašys jums tinkamiausius - nebijokit 
imti - su saiku - aspirino. Gandai, kad 
aspirinas kenkia, jau atmesti. Labai 
padeda - bent mano patirtyje - kai su 
vaistais imate ir salierų sėklas (Celery 
Seeds), kurių galima pirkti sveiko mais
to (Health Food) krautuvėse.

Paskutinė priemonė - sąnarių pa
keitimas dirbtinais. Nugarkaulio slanks
telių dar nekeičia, o visus kitus didelius 
ir mažus sąnarius keičia - čia tik kainos 
klausimas.

Rheumatoid arthritis sisteminė liga. 
Diagnozė nustatoma kraujo tyrimais - 
surandamas Rheumatoid faktorius. 
Priežastis nežinoma, manoma, kad gene
tinė. Paveikia dažniausia mažuosius 
sąnarius, ypač rankų pirštų. Liga pa
liečia ir jaunus ir senesnius žmones - 
viena mano pacientė 12 metų.

Gydymas — simptomatinis, tai reiš
kia, kad ligos nemokama pagydyti, tik 
galima palengvinti simptomus. Tarp 
kitko, prirašomas ir auksas gryniausioje 
formoje. Neseniai pradėtas naudoti vais
tas, kuris labai jau suvaldo simptomus, 
bet turi kitų nemalonių pasekmių. Vais
tas buvo surastas vėžio gydymui.

Podagra (Gouty arthritis) sukeliamas, 
kai organizme susidaro šlapimo rūgšties 
(Uric Acid) perteklius. Čia vyrai pralen
kia moteris. Į podagrą daugiausia linkę 
vyrai po 30 metų. Jie mėgsta gerą valgį 
ir gerą gėrimą, ypač raudoną vyną, jų 
inteligentiškumas gana aukštas ir jie 
turi stiprų seksualinį polinkį. Gydymas 
- gerai veikiantys vaistai ir dieta. Kiti du 
aspektai tegul pasilieka.

Artrito sukeltos ligos yra labai jau 
plati problema, todėl, kad pirmiausia 
reikia nustatyti, kas jas sukėlė - o jų, tų 
sukėlėjų, kaip matote, yra labai daug ir 
įvairių. Po to galima gydyti ligą.

Dr. A. Spalis

PATIKSLINIMAS
Daug skaitytojų nesuprato Mūsų 

pastogės Nr. 4 paskelbto mano pasi
traukimo iš PARAMA LIETUVAI 
komiteto, kuris yra Canberroje. Aš iš šio 
komiteto pasitraukiu kaip jo įgaliotinis 
Sydnėjuje.

Kaip jau esu paskelbęs anksčiau ir 
kartoju šiame mūsų savaitraščio nume
ryje, sekančią siuntą į Lietuvąsiunčiame 
ALB Sydnėjaus lietuvių bendruomenės 
vardu, Sydnėjaus apylinkės valdybos 
kontrolėje. Antanas Kramilius

Sydnėjaus apylinkės vardu
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Lietuviški ženkliukai

Gauta Australijoje pagamintų gražių 
ženkliukų, kuriuose sukomponuotoš 
Australijos ir Lietuvos vėliavos. Tokių 
ženkliukų iki šiol dar nesame turėję. J

Ženkliukus galima gauti pas Antaną 
Kramilių, pasiteiravimui skambinti tel. 
727 3131. Vieno ženkliuko kaina $ 3.00.

Norinčius pasipuošti šiais ženkliukais, 
prašome pasiskubinti, nes jų yra gautas ' 
nedidelis skaičius.

Antanas Kramilius
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