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VASARIO 1GJĄ ŠVENČIANT

Tautos ryžto ir istorijos posūkių sėkmėje Lietuva vėl atstatė valstybinę 
nepriklausomybę. Per penkiasdešimt’ priespaudos metų buvo niokoja
ma žmogaus prigimtis, tautinės ir religinės vertybės, bandoma pašalinti 
iš lietuvių sielų amžinybės pajutimas. Norėta, kad lietuviai taptų be 
pagarbos savo kilmei ir praeičiai, taptų beveidė masė. Priešas gerai 
žinojo, kad Tauta be dvasios pagrindų negali egzistuoti.

Rusijos imperijos kūrėjams, nors jų milijonai, nepavyko sužlugdyti 
mūsų mažos tautos. Ji pakilo nepriklausomam gyvenimui. Gal ši 
nepriklausomybė nėra tokia, kokios vylėmės ir tikėjomės, bet esame laisvi

Išeivijos ir Lietuvos spaudoje rašoma, kad dabartinis nepriklausomybės 
laikotarpis yra panašus į 1918 metų, kai teko nepriklausomybę statyti 
nuo pat pagrindų. Gal tai ir tiesa, nes problemų pobūdis panašus: 
ekonominė, socialinė ir valstybinė sistema vis dar negali nusikratyti 
buvusios sovietinės įtakos, o pasišventimas bei pastangos Tautai ir 
Valstybei, ne tik savo gerbūviui, vis dar šlubuoja. Išeivijos ir Lietuvą 
valdančiųjų santykiai irgi nėra sklandus, juose daug problemų, kurias 

, bandykime bendromis jėgomis šalinti. Geros valios ir įžvalgumo stoka 
abiejose pusėse sukelia bereikalingą trynimasi.

Švęsdami 76-tąsias nepriklausomybės metines, ieškokime mus jun
giančios idėjos, kuri stiprintų išeivijoje gyvenančių pasitikėjimą, pakan
tumą, o taip pat puoselėtą ištikimybę savam kraštui.

Sesėms ir broliams Lietuvoje linkime nugalėti visus sunkumus ir žengti su 
pakilia nuotaika ir viltimi į geresnį mūsų Tautos ir Valstybės gyvenimą.

ALB KRAŠTO VA1D1BA

LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
Išskirtina Baltijos padėtis
Po JAV prezidento Clintono viešnagės 

Maskvoje ir Rusijos parlamento rinkimų, 
padėtis Rytų Europoje ir Baltijos kraš
tuose pablogėjo. Tuoj po Clintono apsi
lankymo Maskvoje ir Rusijos parlamen
to rinkimų, nacionalistų „herojus“ Žiri- 
novskis ir užsienio reikalų ministras 
Kozyrevas pareiškė, kad Rusija gins ru- 
siakalbiųinteresus „artimame užsienyje“ 
ir kad kariuomenė nebus išvedama iš 
buvusių Sovietų Sąjungos respublikų, 
nes tai Rusijos interesų sferos apimtis. 
Atrodė, kad Clintonas ir Jelcinas padarė 
suokalbį, ir Rusija gavo laisvas rankas 
Rytų Europoje. To pasėkoje, Amerikos 
prestižas Europoje, o ypač Rytų Euro
pos, smarkiai krito. Baltijos valstybės 
pasijautė paliktos vienos ir jų nepriklau
somybė atsidūrė pavojuje.

Nemažiau susirūpino ir Europos 
valstybės; jos vyriausybės prašė Rusiją 
pasiaiškinti, nes tai priešinga Jelcino 
pažadams, duotiems Clintonui. Vokieti

jos kancleris Kohl paskambinęs tiesio
giai Jelcinui gavo užtikrinimą, kad 
kariuomenės neišvedimas nėra taiko
mas Baltijos valstybėms. Užklausimą 
Rusijai padarė ir JAV, gavusios panašų 
užtikrinimą. Prezidentas Clintonas 
skambino telefonu Latvijos prezidentui 
Ulmaniui ir tarėsi tuo reikalu. Sausio 14 
dieną Baltieji Rūmai sušaukė ameri
kiečius, ginančius Baltijos valstybių in
teresus Amerikoje, pasitarimui - biyfin- 
gui. Jiems pasakyta, jog žmogaus teisės 
nėra pažeidžiamos nei Lietuvoje, nei 
Latvijoje, nei Estijoje. JAV viešai ir atvi
rai atmetė Rusijos įtakos sferos buvu
siose Sovietų Sąjungos respublikose idėj ą 
ir pareiškė, kad toks Rusijos žingsnis 
susilauks tarptautinės opozicijos.

Sausio gale į Vašingtoną atvyko dvy
likos Latvijos parlamentarų delegacija, 
vadovaujama užsienio reikalų ministro 
Andrejevo. Delegatai atstovavo parla
mento frakcijas. Atvyko sužinoti, apie 
ką buvo tartasi Maskvoje ir informuoti 

amerikiečius, ko nori Latvijos žmonės ir 
kokius nutarimus yra pasirengęs priim
ti Latvijos parlamentas. Buvo tariamasi 
su Amerikos pareigūnais dėl Rusijos 
nenoro palikti antibalistinę Skrandos 
radaro stotį Latvijos pajūryje. Ši stotis, 
kartu su militarizuota Karaliaučiaus 
(Kaliningrado) sritimi yra nukreipta 
prieš vakarus, tad Latvija nenori jos 
laikyti savo teritorijoje.

Dar prieš susitikimus su JAV 
pareigūnais užsienio reikalų ministras 
Warren Kristoffer pareiškė, kad Rusija 
greit išves savo kariuomenę iš Latvijos 
ir Estijos, ko nori Jungtinės Valstijos. 
Pareiškimai dėl kariuomenės išvedimo, 
padaryti Rusijoje, negalioja Baltijos 
valstybėms, sakė Kristoffer. Latvijos 
delegacija susitiko su įvairių departa
mentų pareigūnais, Warren Kristoffer, 
viceprezidentu Goru ir prezidentu Clintonu.

Latvijos parlamentarai iškėlė ir Lat
vijos saugumo klausimą, jos norą daly
vauti NATO struktūrose. Andrejevas 
pareiškė, kad be JAV paramos, jokios 
saugumo garantijos Latvijai nebūtų 
patikimos.

Iš Andrejevo pareiškimų atrodo, kad 
per Maskvos pasitarimą Rusija priėmė 
Amerikos pasiūlymą dėl Skrandos ra
daro stoties ateities, tai yra, kad Rusija 
gali naudotis stotimi dar keturis metus, 
o po to turi išmontuoti ją pusantrų metų 
bėgyje. Rusija savo kariuomenę išve
sianti iš Latvijos iki šių metų rugpjūčio 
galo. Clintonas pažadėjęs raginti Lat
vijos vyriausybę teisingai elgtis su rusų 
mažuma. Tačiau, toks susitarimas turi 
būti patvirtintas abiejų šalių parlamentų. 
Atrodo, kad tvirtinimas - ratifikavimas 
neužklius Latvijos parlamente. Tačiau 
Jelcino pažadui praeiti pro Rusijos par

lamentą šiuo metu, tai lyg tam kupranu
gariui pralįsti pro adatos skylutę. Žino
ma, gerai iškočiojus vakarietiškais 
kočėlais, gal tai palengvėtų...

Šiandien Rusijos kariniai transportai 
eina per Lietuvą skersai ir išilgai. Jie 
kelia didelį rūpestį, ypač Lietuvos parla
mento opozicijai. Rusija spaudžia Lietu
vą, kad kariniai transportai per Lietuvą 
būtų įteisinti sutartimi. Daugelis LDDP 
parlamentarų yra linkę eiti į tokias sutar
tis. Tačiau tam priešinasi opozicįja. Susi
tarimas gali turėti kliūčių norint Lietu
vai įsijungti į Europos gynybos 
struktūras. Be to, įteisinus transportą per 
Lietuvą, Lietuva tampa Rusijos gynybos 

’ dalimi ir Rusija turi laisvas rankas šį 
reikalą plėsti ir spausti Lietuvą 
tolimesnėms koncesijoms.

Galima tik viltis, kad išvedus kari
uomenę iš Latvijos ir Estijos, karinis 
transportas per Lietuvą suretės ir pavo
jus Lietuvai sumažės.

Partnerystė vardan taikos
Sausio 27 dieną Lietuvos prezidentas 

Brazauskas pasirašė sutartį tarp Lietu
vos ir NATO, prašydamas taikos 
partnerystės su NATO. Lietuva įsipa
reigojo daryti reikalingus pokyčius, kad 
ateityje galėtų eventualiai tapti NATO 
nare ir tuomi užsitikrinti sau NATO 
saugumą prieš agresiją. Rusija buvo ir 
yra priešinga, kad buvusios Sovietų 
Sąjungos respublikos ir Varšuvos pakto 
šalys būtų priimtos į NATO.

Stojant į NATO taikos partnerystę, 
Lietuva įsipareigojo pertvarkyti savo 
gynybos struktūras ir pasižada tam 
tikslui skirti lėšų savo gynybos biudžete, 
vykdyti sudarytą planą ir keistis turima
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gynybos informacija. NATO pažadėjo 
atsiųsti savo ekspertus ir padėti sudary
ti persitvarkymo planus. Tokie eksper
tai jau vasario pirmomis dienomis 
atvyko į Lietuvą ir tariasi su Lietuvos 
pareigūnais. Lietuva tam reikalui sudarė 
paruošiamąją grupę, susidedančią iš 
krašto apsaugos, finansų ir užsienio 
reikalų ministerijų pareigūnų.

Lietuvos krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius pareiškė Laisvosios 
Europos radijo darbuotojui, kad Lietu
vos integracija į vakarų gynybos 
struktūras Briuselyje, jos karinė doktri
na buvo teigiamai įvertinta, nors joje ' 
daug ką reikės pataisyti, kad priartinus 
ją prie NATO. Apie būsimus pertvarky
mus Linkevičius paminėjo ginklų amor
tizaciją, tai yra, pakeisti juos naujais ir, 
bendradarbiaujant su Latvija ir Estija, 
sudaryti bendrą junginį. Ginkluotės 
standartizacija būtina ir neišvengiama, 
nors tai ir kainuoja, sakė Linkevičius. 
Biudžete bus pramatytos išlaidos spe
cialioms programoms.

Tačiau kai kurie LDDP parlamentarai 
sako, sakė, kad Lietuva neturi tam lėšų. 
Yra gerai žinoma, kad LDDP buvo 
priešinga bet kokiai partnerystei su 
NATO. Tačiau opozicija šito seniai reika
lavo ir laikė, kad tai geriausia galimybė 
užtikrinti Lietuvos nepriklausomybės 
tęstinumą. Po Rusijos parlamento 
rinkimų ir nacionalistų - komunistų 
laimėjimo, bei jų pareiškimų, preziden
tas Brazauskas sutiko su opozicijos 
siūlymais ir sutartis buvo pasirašyta.

Lietuvos Seimo nacionalinio saugumo 
komiteto pirmininkas Vytautas 
Petkevičius (LDDP) sutarties pa
sirašymą vertina žemai ir pareiškė, kad 
„galvoti apie kokius batalijonūs'yra nesą
monė, tam Lietuva neturi lėšų“. Tačiau 
to paties komiteto narys Saulius 
Pečeliūnas (krikščionių demokratų par
tija) yra kitos nuomonės. Jis mano, kad 
viskas priklauso nuo mūsų ir kiek mes 
bendradarbiausime su NATO, tokioje 
pakopoje ir liksime. Viskas priklauso 
nuo politinių sprendimų.

Iki šio laiko „Partnerystė vardan 
taikos“ sutartį pasirašė Rumunija, 
Lietuva, Lenkija ir Estija. Kitos šalys 
žada ją pasirašyti artimoje ateityje.

Lietuvos žemės ūkis 1993 
metais

Ūkininko patarėjo vyriausias redak
torius Vytenis Nevardauskas per Lais
vosios Europos radiją perdavė svarbiau
sius 1993 metų žemės ūkio statistikos 
davinius. Jis įspėjo, kad statistikos de
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partamento duomenys nėra tikslūs, nes 
žemės ūkio bendrovių ir žemės ūkio sta
tistika netiksli. Statistika lyginama su 
1992 metų daviniais. Kaip žinome, 1992 
metai buvo labai blogi, nes Lietuvą nu
siaubė sausra ir gaisrai.

1993 metais žemdirbiai išaugino ir pa
gamino tris kartus daugiau gėrybių nei 
1992 metais: grūdų nuimta 2 708 000 
tonų (+21%); bulvių - 1 173 000 tonų 
(+63%); daržovių-367 000 tonų (+45%); 
cukrinių runkelių-936 000 tonų (+51%).

DERLINGUMAS: grūdinių derlių 
+10%, ir siekia 21 centnerį iš hektaro; ■ 
bulvių +53% ir siekia 145 centnerius iš 
hektaro; daržovių +25%; cukrinių run
kelių +41%.
. Dėl 1992 metų sausros buvo išparduo
ta daug galvijų, tad 1993 metais mažiau 
realizuota pieno, mėsos, paukščių, 
kiaušinių, viso apie 20% mažiau. Ūki
ninkų pajamos bent kiek sumažėjo, nes 
turtingesnieji vartotojai pirko importuo
tus žemės ūkio gaminius.

Privatininkai 1993 metais pagamino 
apie 70% visos žemės ūkio produkcijos, o 
bendrovės ir žemės ūkio įmonės - 30%.

Šiandien Lietuvoje auginama: 516000 
karvių; 1229 000 kiaulių; 58 000 avių ir 
ožkų; 75 000 arklių. Apskritai gyvulių 
skaičius sumažėjo apie 10% ir tiek pat 
padaugėjo paukščių.

Jei žemdirbiai galėtų viską parduoti, o 
pirkėjai už viską sumokėti, žemdirbių 
būklė kur kas pagerėtų. Tačiau daugelis 
ūkininkų dar negavo pinigų už produk
tus, pristatytus prieš pusmetį.

JAV ambasadorius grįžta į 
Vilnių

Anjbasadorius Darrel Johnson praeitų 
metų rudenį išvyko j JAV atsotogų. Bai
giantis atostogoms, jis profilaktiškai 
pasitikrino sveikatą. Rasta, kad amba- ! 
sadorius turi vėžio pradmenis. Prieš ’1 
Kalėdas jam padaryta operacija, kuri 
laikoma pasisekusia, šiomis dienomis 
jis grįžta į Vilnių. Prieš išvykdamas 
ambasadorius nuoširdžiai atsakė į 
Amerikos balso radijo darbuotojų 
klausimus. Paaiškėjo, kad jis Lietuvoje 
neišbus visos savo kadencijos, o turės 
grįžti tolimesniam gydymui ir priežiūrai 
jau ateinančią vasarą. Lietuva neteks 
nuoširdaus žmogaus, kuris visais 
kritiškais momentais padėjo Lietuvai, 
žengiant pirmuosius nepriklausomos 
valstybės žingsnius.

Ta proga buvo užklausta ir apie įvai
rius nusiskundimus girdimus Lietuvoje. 
Sakoma, kad JAV sugriežtino vizų iš
davimą, ypač jauniems žmonėms, no
rintiems įvažiuoti į JAV. Ambasadorius 
atsakė, kad jokios diskriminacijos nei

TRUMPAI 
IŠ VISUR

♦ Amerikietis archeologas aptiko Mek
sikoje kadaise egzistavusio svarbaus 
indėnų uostamiesčio pėdsakus. Miestas 
atrastas netoli dabartinio Al PitaĮ prie 
Meksikos įlankos, jo klestėjimo periodas 
buvęs tarp 300 AD ir 600 AD, turėjęs 
apie 150 piramidžių, 20 000 gyventojų.
♦ Apsilankęs Tbilisyje Boris Jelcinas 
pasirašė karinės pagalbos sutartį su 
Gruzija, pažadėdamas ten laikyti 3 ka
rines bazes bei apginkluoti gruzinų kar
iuomenę. Sutartis nepopuliari Gruzijos 
visuomenėje. Vizito metu nuo atentato, 
bombai sprogus jo namuose, žuvo Gru
zijos krašto apsaugos viceministras 
Nikolaj Kakelidze, o įvykio vietą 
apžiūrėdamas sužeistas ir gynybos 
ministras Georgij Karkašvili. Rusijos 
parlamentas šiai sutarčiai irgi priešina
si ir nežada jos ratifikuoti.
♦ JAV prezidentas Bil Clinton, Senatui 
rekomendavus, panaikino draudimą 
prekiauti su Vietnamu, įvestą 1975 
metais. Draudimo priežastimi buvo 
vietnamiečių daromos kliūtys ieškant 
amerikiečių karių. Šiuo metu liko 
neišaiškintas tik 73 karių likimas.
♦ Vasario 2 dieną serbų apsuptą Bos
nijos sostinę Sarajevą aplankė dvi 
įtakingos musulmonės, ministrės 
pirmininkės savo kraštuose: Turkijos 
Tansu Ciller ir Pakistano Benazir 
Bhutto. Jos apeliavo į pasaulio sąžinę 
imtis žygių sustabdyti Bosnijos tragedi
ją. NATO karo lėktuvai nuolat skraido 
virš Sarajevo, bet jiems uždrausta Jcą 
nors daryti,kadbūtųsustabdytasnuola- 
tinis miesto apšaudymas, kasdien pa
reikalaujantis civilių gyvybių.
♦ Vasario 6 dieną į pilną žmonių Sara

prieš lietuvius, nei prieš jaunus žmones 
nėra. Jis pastebėjo, jog vidurkis rodo, 
kad Lietuvoje atmetama mažiau 
prašymų įvažiuoti į JAV negu kitose 
Rytų Europos šalyse. Įstatymai no
rintiems įvažiuoti yra taikomi vienodai 
visoms šalims. Kiekvienas prašymas 
yra svarstomas individualiai ir 
neatidėliojamai. ĮvažiuodamasįAmeriką 
kiekvienas asmuo turi turėti užtektinai 
pinigų, kad galėtų pats apsirūpinti iki 
grįžimo datos ir užsimokėti už kelionę 
atgal, jei neturi grįžimui bilieto. Tai 
būna sunku jaunuoliams, kurie-ką tik 
baigė mosklus ir dar nedirba.

Ambasadoriui lankantis pas Čikagos 
lietuvius, gauta nusiskundimų, kad gana 
daug atvykstančių iš Lietuvos žmonių 
prisistato prie lietuvių šalpos įstaigos 
durų ar prie privačių žmonių ir aiškina, 
kad jie čia atsiųsti iš Lietuvos ir prašo, 
kad jiems būtų suteiktas butas ir pragy
venimas. Pasitaiko ir nepažįstamų, 
negirdėtų „giminaičių“ atsiųstų pas dėdę 
ar tetą. Tokie nusiskundimai verčia vizų 
išdavėjus būti budriais. Ambasadorius 
įspėjo, kad nėra jokių agentų, kurie būtų 
įgalioti rūpintis vizų išdavimu. Žmonės 
turi saugotis agentais besiskelbiančių as
menų ir kreiptis asmeniškai į ambasadą.

Girdima kalbant, kad vizą galima 
užsitikrinti, suteikus kyšį ar padarius 
paslaugą tarnautojams. Ambasadorius 
griežtai pareiškė, kad tai prieštarauja 
įstatymams ir nežiūrint kokios tautybės 
tarnautojas būtų, skundai prieš jį bus 
tiriami su policijos pagalba ir, jei kaltas,

jevo rinką pataikė minosvaidžio svie-l 
dinys, kurio sprogimas užmušė 68 j 
žmones, sužeidė apie 200. Serbai bando! 
įtikinėti, kad visi sprogimai Sarajeve! 
pačių musulmonų inscenizuojami. Tuo 
netiki niekas, bet Jungtinių Tautų eks-l 
pertai sako negalį serbų kaltės įrodyti, i' 
nes dėl aukštos minosvaidžių trajekto- • 
rijos sunku nustatyti, iš kur šauta.
Jungtinių Tautų konvojus su 
sužeistaisiaispakeliuiįSarajevoaerouos-1 
tą buvo serbų artilerijos apšaudytas, beit 
išvengė aukų.
♦ Paaštrėjus musulmonų ir kroatų ko
voms Bosnijoje, Kroatija atsiuntė į Boss- 
niją tarp 3 000 k 5 000 reguliarias | 
kariuomenės, remiamos artilerijos ir i 
raketų dalinių. Jungtinėms Tautoms 
grasinant sankcijomis, Kroatija aiškki- 
nasi, kad atsiųstieji kroatai gimę Bossn- 
įjoje, ir esą demobilizuoti iš Kroatįjtos 
kariuomenės.
♦ Nežiūrint britų protestų, JAV pair
davę Argentinai 36 modemiškus Sky
hawk tipo naikintuvus. Argentinos pre-I 
zidentas Carlos Menem yra prižadėjus 

matiniu keliu, nesigriebiant ginkite. 
Britai ginčija, kad ginklų amžius yrra 
ilgesnis, negu politikų, ir bustina Argen- : 
tinos vyriausybė gali šiuos naikintuvus 
panaudoti prieš Didžiąją Britaniją.
♦ Kiniečiai nubaudė sunkiomis kalėjimo 
bausmėmis 11 Tibeto moterų vienuolių^ 
suimtų pernai birželio mėnesį dėl daly
vavimo demonstracijoje už Tibeto ne
priklausomybę. Kinija išleido ir keletą 
įstatymų „sureguliuoti religijai“, kuriais 
visiškai uždraudžiama bet kokia 
svetimšalių misijonierių veikla.
♦ Kambodijos vyriausybės pajėgos; 
atėmė iš Khmer Rouge svarbią Anlong ■ 
Veng karinę bazę Tailando pasienyje. 
Vyriausybė dar kartą kreipėsi į komu
nistus sukilėlius, siūlydama įsijungti į 
taikos procesą krašte.
aeoaeoooae a o a oc a o w s 
tarnautojas bus atitinkamai nubaustas.

Reikia pastebėti, kad ambasadorius 
Johnsonas labai optimistiškai žiūri į 
Lietuvos ateitį.

LDDP ieško užtarėjų 
vakaruose

LDDP vadovai Gediminas Kirkilas, 
Justinas Karosas ir Algirdas Kunčinas 
vasario 3 dieną lankėsi Paryžiuje ir 
Londone, kur susitiko su Prancūzijos ir 
Didžiosios Britanijos darbiečių partijų 
vadovais. Jie ieškojo pritarimo, kad 
LDDP būtų priimta į tarptautinę socia
listų partiją. LDDP pirmininko pava
duotojas Justinas Karosas pasakė Lais
vosios Europos radijui, kad Praricūzijos 
socialistų ir Anglijos darbiečių partijų 
vadovai jų norą suprato ir pažadėjo savo 
paramą, šiųpartįjųatstovaižadaatvykti < 
į Lietuvą ir pažiūrėti, kokią politiką veda 
LDDP. Karosas kaltina Lietuvos social
demokratų partiją, kad ji vykdo libera
lią, o ne socialdemokratinę politiką. So
cialdemokratai jau seniai priklauso tarp
tautinei socialdemokratų partijai - SOC- 
INTERNACIONALUI. Jo taisyklės nu
sako, kad iš kiekvienos šalies nare gali 
būti tik viena partija. Lietuvos 
demokratų partija nepritaria LDDP 
priėmimui į Tarptautinį forumą. Karo
sas sako, kad Lietuvoje išliks tik viena 
socialistų partija. Jo nuomone, social
demokratai turi priartėti prie LDDP. 
Kol kas socialdemokratų partija blokuo-

Nukelta į 3 psl.

2



m KUR TAVE D AB AR ATRASIME?
Atsisveikinimas su Marija Gimbutiene
Šių metų pradžioje, vasario 2 dieną, 

Lietuva neteko vieno iš kūrybingiausių 
savo vaikų - profesorės Marijos Birutės 
Gimbutienės - Aiseikaitės. Tai buvo retų 
gabumų ir retos ištvermės žmogus. Per 
savo išeivės gyvenimą ji sugebėjo ne tik 
išmokslinti dvi dukteris, bet nuo 1963 
metų profesoriauti Kalifornijos Los 
Angeles universitete, parašyti virš 20

Rūpintojėlio prototipas, Rumunija, 
Cernavodio, apie 5000 metus p. m. e.

mokslinių knygų, apie 500 mokslinių 
straipsnių, būti steigėja, pirmininkė ar 
valdybos narė daugelio archeologinių, 
mitologinių ir lyginamųjų religijų drau
gijų, skaityti paskaitas simpoziumuose, 
moksliniuose suvažiavimuose ir net ka
talikų vyskupams Vatikano konferenci
jose. Jos paskutinės knygos „The Gods 
and Goddesses of Old Europe 7000 to 
3500 BC“1982, “The Language of the 
Goddess“ 1991, archeologų ir mitologų 
tarpe yra vadinamos “powerful magnum 
opus“ (stiprus didysis kūrinys).

Gimbutienė pradėjo savo mokslo kar
jerą kaip archeologė, bet, norėdama 
išplėsti ir pagyvinti šią discipliną studi
javo mitologiją, tautosaką ir senąsias 
palyginamąsias religijas. Jos įnašas į 

LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
» Atkelta iš 2 psl.

j, ja LDDP įstojimą į Socialistinį Interna
cionalą. Ar pasiseks LDDP vadovams 
pramušti socialdemokratų užkardas,
pamatysime metų bėgyje.

Lenkijos prezidento 
delegacija Vilniuje

Vasario 1 dieną iš Varšuvos į Vilnių 
atvyko Lenkijos prezidento delegacija, 
apie kurią niekas nieko nebuvo girdėjęs. 
Delegacijos atvykimas laikytas paslap
tyje, net delegatų pavardės nebuvo mi
nimos. Pasirodė, kad ši delegacija turėjo 
susitikti tik su prezidentu Brazausku. 
Kad sužinojus, kas sudaro delegaciją, 
kokie jos tikslai, ją priėmė užsienio 
reikalų ministras Gylys. Tačiau susi
tikimas buvo laikomas neoficialiu. Iš- 

šias sritis yra milžiniškas, nes ji pirmoji 
tose .srityse atskleidė priešistorinius 
europietiškus tikėjimus, remdamasi ar
cheologiniais ir etnologiniais daviniais. 
Daugeliui archeologinių kasinėjimų ji 
pati vadovavo: 1967-Jugoslavijoj, 1968 
ir 1969-Makedonijoj ir Rumunijoj, 1973 
-Graikijoj, 1976-Indijoj, 1977-Italijoj. 
Kiekviena išvyka atskleisdavo naujas 
paslaptis, kurias apsvarsčius ir viską 
supynus į vienetą Gimbutienė atkūrė- 
Senosios Europos matristinį (matriar
chalinį) paveikslą, kokio iki šiolei 
moksle dar nebuvo.

Gimbutienė savo pačios iškasenomis 
įrodė pasauliui, kad Europa dar prieš 
indo - europiečių antplūdį turėjo savitą 
kultūrą. Tai buvo žemdirbių kultūra, 
pagrįsta moters pirmavimu bend
ruomenėje ir deivių viešpatavimu reli
giniame - mitologiniame pasaulyje. Tai 
buvo deivių - motinų, deivių - gimdy
tojų, gyvybės davėjų laikas, kurios turėjo 
galią pasireikšti įvairiais pavidalais, pri
menančiais tamsią ir drėgną gimdą: rop
liais ir šliužais, gyvatėm ir vabzdžiais, 
ypač jų kitimo eiga. Tai buvo ir taikos 
laikas. Tik indo - europiečiai, pirmieji 
atjoję ant arklių, švaistydamiesi ginklais,

Senosios Europos deivė - motina; 
apie 6000 metus p. m. e., Graikija.

siaiškinta, kad Brazauskas pasikvietė
vizitui Lenkijos prezidentą Valensą.

Vasario 2 dieną Lenkijos delegacija
susitiko su Lietuvos prezidentu. Po pasi
tarimo svečių vadovas pareiškė, kad tiki
masi greito bendradarbiavimo sutarties 
pasirašymo. Tarp delegatų buvo ir 
Lenkijos užsienio reikalų ministro pa
vaduotojas Bicevski.

Indus Reisgys

PATIKSLIMMAS
MP Nr.4 tūpusioje „Lietuvos įvykių 

apžvalgoje“, rašytoje dr. S. Varno, buvo 
klaidingai atspausdinta žinių šaltinių 
autorės pavardė - turi būti Laima 
Statulevičienė, o ne Stankevičienė.

Paliestuosius atsiprašome!
Red.

atnešė į Europą karus, 
vyriškus žiaurius die
vus ir patriarchalinę 
valdymo sampratą.

Gimbutienė savo 
teorijas perkėlė į lietu
vių kultūrą, kuri atsis
kleidė visai kitoj šviesoj. 
Iki jos lietuvių kultūros 
palikimas buvo skirsto
mas į krikščionišką ir 
pagonišką laikotar
pius. Gimbutienė pir
moji suskirstė lietuvių 
kultūrą į tris laikotar
pius: priešistorinis, nuo 
7000 p. m. e. iki 3500 p. 
m. e., Senosios Europos 
laikotarpį-, antrą, indo 
- europietišką nuo 
3500 p. m . e. iki 
krikščionybės įvedimo 
1200 AD, ir krikščio
nišką - dabartinį ir 
patį trumpiausią. Kaip 
ir galima tikėtis,
kiekviena nauja kultūra, nors ir naikin
dama senesnę už save arba atrastą 
kultūrą, jos galutinai išnaikintinepajėgė. 
Todėl dabartinė mūsų praktikuojama 
kultūra iš tikrųjų yra mišinys visų šių 
anksčiau buvusių kultūrų h- religijų, 
dabar egzistuojančių patarlių, prietarų 
bei romantiškų nusiteikimų forma.

Kai vidurio ir pietų Europoje bei Indi
joje Gimbutienė galėjo akivaizdžiai rem
tis akmeninėm iškasenom, tai senąjai 
lietuvių kultūrai atkurti pagrindiniais 
duomenimis jai tarnavo lietuvių tauto
saka: dainos, posakiai, patarlės bei 
mįslės. Šioje srityje jai žymiai padėjo 
brolių latvių tautosaka, užrašyta labai 
gausiai ir tiksliai.

Gal viena iš įdomiausių detalių iš 
Gimbutienės lietuvių mitologijos 
tyrinėjimų buvo Rūpintojėlio klajonių 
atradimas. O atrado ji Rūpintojėlį Ru
munijoje ir jo amžių mokslininkai nu
statė esant mažiausia 5000 pr. Kr. Taigi, 
dabartinis mūsų Rūpintojėlis, kol atke
liavo į Lietuvą, pasiekė brandaus 7000 
metų amžiaus.

Mane labai traukė Gimbutienės 
tyrinėjimų sritis ir nuo jos apsilankymo 
Kazokynėje 1976 metais užsimezgė 
stiprus ryšys. Kaip asmuo Gimbutienė 
buvo labai kukli, švelnaus būdo, visad 
užsiėmusi ir neturėjo laiko įsitraukti į 
eilinį bendruomenės gyvenimą. Jos

Mažėja Lietuvos gyventojų
Pernai gyventojų skaičius Lietuvoje 

sumažėjo 11 tūkstančių žmonių. 1992jų 
sumažėjo 10 tūkstančių. Šių metų 
pradžioje Lietuvoje gyveno 3 740 
tūkstančiai žmonių.

Statistikos departamento duomeni
mis, pernai pirmą kartą Lietvuoje buvo 
toks žemas natūralus gyventojų prieau
gis - 1000 žmonių (1992 m. -12 000). 
Beveik visose Lietuvos vietose daugiau 
žmonių mirė negu gimė. Iš viso gimusių 
skaičius per metus sumažėjo 6,6 
tūkstančio, mirusių - padidėjo 5 
tūkstančiais.

Kaip ir 1992, pernai smarkiai 
sumažėjo miesto gyventojų - beveik 17 
procentų, tuo tarpu kaimiečių padaugėjo 
5,5 procento.

BNS

SKELBKITĖS „MŪSU 
PASTOGĖJE“ - VISL ŽINOS!

Dr. Marija Gimbutienė, 1921 - 1994

laiškai trumpi ir lakoniški. Dėl savo 
atsiekimų ji mano galvosenoje buvo 
kaip idealas ir pavyzdys, bet kai aš ją 
aplankiau 1983 metais Los Angeles, pa
jutau jai gilią pagarbą. Ji jau buvo pergy
venusi radijacijos gydymą dėl vėžio ir, 
nors fiziškai dar silpna, toliau planavo 
savo tikslų įvykdymą. Nė šešėlio ne
vilties. Su liga kovojo iki pat galo. 1992 
metais ji man rašė: „...jei išsikapstysiu iš 
ligos, atvažiuosiu pas tave į Tasmaniją, 
o tada į Lietuvą“.

Deja,įTasmaniją neatvažiavo, taupė 
jėgas Lietuvai, kur jos atsiekimai buvo 
aukštai pagerbti: Vilniaus universitetas 
jai suteikė etnologijos mokslų garbės 
daktaratą.

Marija Gimbutienė gimė 1921 metų 
sausio 2 dieną Vilniuje. 1942 metais 
baigė Kauno Vytauto Didžiojo univer
sitete Lietuvos priešistorę, lietuvių ka
lbą ir literatūrą. 1946 metais Tiubin

geno universitete įsigijo daktaro laipsnį iš 
archeologijos. Mirė Los Angeles mieste, 
kuriame gyveno ir dirbo visą išeivijos 
laiką.

Gegužės mėnesyje žada Marijos 
Gimbutienės palaikus parvežti į Lietu
vą ir palaidoti Petrašiūnų kapinėse 
šalia jos motinos. O po to - kur mes Tave 
atrasim? Ar ievos žiedely, ar eglės 
šakelėj ar tik Tavo knygose?

Genovaitė Kazokienė
lj oc a aoc

Aukos
Mūsų pastogei

Dėkojame už aukas

l.Irena Reisonienė NSW $10.00
2.D. Bajalienė NSW $ 5.00
2.A. E. Rahdon Vic. $15.00
4.A. Malinauskas W.A. $10.00
5.A. Vaičaitis Vic. $ 5.00
6.R. Glaubertas ACT $ 5.00
7.B. Wunderlich NSW $ 5.00
8. J. Viliūnienė NSW $15.00
9.Dr. Vida Viliūnaitė NSW $15.00

10.S. Radzevičius NSW $15.00
11..A. Virgeningas NSW $ 5.00
12.J. Masiokienė NWS $15.00
13.A. Šliogeris Qld. ’$ 5.00
14.Mrs. E. Stasis NSW $15.00
15 .K Butkus NSW $15.00

Red.
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BEMHCI OUIMS barbi ūmu osi

PAS GEELONGIŠKIIJS PASIDAIRIUS
Židinio iškyla
Š. m. Geelongo skautų Židinys su

ruošė pirmąją išvyką į gamtą sausio 16 
dieną prie Barvan'o upės, “Ballyang 
Sanctuary“ parke. Susirinko beveik visi 
nariai, bet tik papietavus pradėjo lie
tutis lynoti. Tad iš parko persikelta į 
Gailių sodybą, o čia jau pastogėje išger
ta kavutės ir pasidalinta švenčių nuo
taikomis. Buvo ir kitų susiėjimų.

Židinio vadovybę sudaro Liudas Bun- 
garda, Vytas Bindokas ir Irta Valodkienė.

***

Sąjungos gegužinė
Australijos diena šiemet švęsta sau

sio 26 dieną - tad ilgojo savaitgalio 
nebeliko, bet Lietuvių sąjungos klubo 
valdyba prisilaikydama senų tradicijų, 
jos minėjimą suruošė, sausio 30 dieną 
Clifton Springs pajūryje -tik 20 minučių 
kelio nuo Geelongo. Pasitaikė neblogas 
oras, tad popietę maloniai praleidojau- 
ni ir vyresni. Vieta buvo pagarsėjusi 
savo šaltinių vandeniui, bet apgyvend
inus vietovę, versmės apleistos. Dabar 
jau pravesta kanalizacija ir numatyta 
spie du milijonus dolerių išleisti šalti
nių atnaujinimui, o jų vandenį naudoti 
vaisvandenių pramonei. Gaila, kad ne 
visi surado nurodytą vietą, nes per tiek 
daug metų viskas pasikeitė, nors čia 
daugelis lietuvių yra buvę ankstyves
niuose parengimuose.

***
Vyties klubo iešminė
Jau kuris laikas, kai Geelongo lietu-

LAISVĖS JACHTA PERTHE
Praeito mėnesio 16 dieną atplaukę į 

Fremantlės buriuotojų klubą lietuviai 
buriuotojai praleido visą savaitę mūsų 
bendruomenėje, globojami bendruo
menės pirmininko kun. A. Savickio ir 
kelių pagalbininkų. Jachtos, pavadin
tos Laisvės vardu, kapitonas Ignas 
Miniotas, elektronikos inžinierius, da- 
barjau pensininkas, dauglaiko praleidęs 
buriavime, tikisi dar ilgai Lietuvos tri
spalvę vėliavą rodyti pasaulio uostuose. 
Laivės įgulą sudaro vienuolikametis 
kapitono sūnus Tadas, Saulius 
Budrevičius, Romas Gintautas, Vasili
jus Gubanovas, Martynas Stašaitis ir 
Radas (Konradas) Vytautas Žurauskas. 
Juos vietiniai lietuviai stengėsi gražiai 
užimti, tačiau ne viskas nuo jų priklausė. 
Karantino darbuotojai konfiskavo visą 
jų laive turėtą maistą ir už jo sunai
kinimą kapitonas turėjo sumokėti $86. 
Ketvirtadienio vakare grįžęs į laivą, ka
pitonas rado laišką, Rėpiantį jam penk
tadienį 10 vai. ryto prisistatyti į teismą, 
nes jis Australijos muitinei nepranešęs 
prieš 24 valandas apie atvykimą į 
Freemantlės uostą. Kapitonas nubaus
tas dar kartą - per keturias valandas jis 
turėjo sumokėti $580 baudą. Nors ap
gailestaudami dėl baudos didumo, 
muitininkai prašė Igno kitą kartą nepa
miršti apie savo jachtos atvykimą į Aus
tralijos uostus pranešti jiems dvi paras 
iš anksto. Likusią dienos dalį kapitonas 
praleido pirkdamas maistą laivo įgulai 
ir gabendamas jį į laivą.

Šeštadienio rytą kapitonas su valdy-
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vių jaunimas ir prijaučiantieji spor

tininkai surengė pirmąją metinę 
iešminę Rytų Geelongo parke Eastern 
Gardens. Kadangi vieta beveik mieste 
ir mums visiems lengva pasiekti, tai 
iešminė sutraukė gražų būrį tautiečių 
pasivaišinti kepsniais, kavute ir parem
ti sportuojantį jaunimą.

Vyties klubo valdybai susidaro daug 
išlaidų už salių nuomą, sportininkų 
registravimą ir 1.1., tad pravesta lote
rija, kuri papildė kasą.

Malonu tokiuose pobūviuose, nes tai 
gera proga susitikti senus prietelius, 
prie alaus kaušo praleisti pusdienį ir 
tuo pačiu prisidėti prie sporto klubo 
iždo papildymo.

Geelongo lietuvių sportininkų Vyties 
klubui vadovauja pirmininkė Liucija 
Valodkaitė - Koszela, jau Australijoje 
užaugusi veikėja.

***

Radijo valandėlė
Aną dieną sutikau tautietį, kuris 

nežinojo, kad Geelonge veikia lietuvių 
radijo valandėlė ir dar kiekvieną an
tradienio vakarą nuo 9 iki 10 valandos.

Šiuo metu Radijo valandėlę ruošia 
Irta Valodkienė ir Tomas Kondrotas.

Joje girdime žinias iš Lietuvos, lietu
višką muziką ir vietos lietuvių gyveni
mo naujienas.

Geelongo lietuvių radijo valandėlė 
girdima “3YYR Community Radio“. FM 
1003 banga.

Juozas Gailius

bos pirmininku vyko į radijo stotį 
pasikalbėjimui, kad lietuvių radijo 
valandėlės klausytojai galėtų plačiau 
sužinoti apie jų laivą, kelionę ir nuo
tykius. Po pietų buvo jau anksčiau nu
matyta kelionė laivu. Dalyvavo 15 as
menų. Oras pasitaikė puikus, bangos 
mažos, tad išvykos dalyviai labai sma
giai praleido dvi su puse valandos jūroje. 
Išskyrus vieną. Dar prieš išplaukiant A. 
Malinauskui lenkiantis per laivo 
turėklus pažiūrėti vandens gilumo, jam 
nukrito akiniai. Penkiolikametis Marty
nas Stašaitis šoko į vandenį jų ieškoti. 
Keturis kartus jaunuolis nėrė, kol jam 
pasisekė dugne tarp primestų bonkų, 
stiklų ir skardinių surasti akinius ir 
grąžinti juos savininkui. Jo kelionė po to 
buvo dvigubai malonesnė.

Sekmadienio rytą Laisvės kapitonas 
ir įgula buvo P. Čekanausko nuvežti į 
bažnyčią. Mišias laikė mūsų kunigas, o 
jam tarnavo kapitono sūnus Tadas. Po 
mišių rinkomės į Lietuvių namus, kur 
laukė šeimininkių paruošti pietūs. Su 
svečiais buvo apie 40 žmonių. Pavalgius 
bendruomenės pirmininkas padėkojo 
pietų dalyviams už nuoširdų ir greitą 
atsiliepimą į valdybos pageidavimą su
sirinkti ir parodyti svečiams lietuvišką 
vaišingumą. Dėkojo prisidėjusiems fi
nansine parama dėl benzino, gėrimų ir 
maisto, dėl parodyto draugiškumo 
atvykusioms iš tolimos tėvynės. „Mes ne 
turtuoliai, mes maža bendruomenė, bet 
džiaugiamės jūsų atvykimu, “ sakė 
pirmininkas. Kauniečių laivas didesnis 
už anksčiau mus lankiusią Lietuvą,

PADĖKA
Mieliems mano draugams Adelaidėj, Geelonge, Launcestone, Mel

bourne ir Sydnėjuj, kurie savo draugyste mane rėmė po sunkios 
operacijos, nuoširdžiai dėkoju ir linkiu Jums sveikai išgyventi savo 
dienas.

Ina Šimaitis

statytas 1981 metais, dalyvavo Whit
bread lenktynėse, lūžus stiebui parduo
tas privačiai firmai ir atplukdytas per 
Kuršių marias Nemunu į Kauną. Po 
pirmosios jachtos iš Lietuvos apsilanky
mo Perthe, kur jos įgula gavo daug para
mos iš bendruomenės, bet pastaroji susi
laukė mažai padėkos, buriuotojams yra 
sunkiau su pagalba. Tautiečiai linkėjo ir 
drąsino, kad jų užsibrėžtos kelionės 
tikslai būtų laimingai įvykdyti. 
Prisiminęs vakar dienos plaukiojimą, 
kun. Savickis sakė, kad jį vėl ima ūpas 
plaukti, bet kadangi ne į tą pusę, tai 
vietoj jo plauks P. Čekanauskas su 
sūnumi Malcolmu. Petras yra daug 
politiniai pasitarnavęs lietuvių bend
ruomenei ir yra vertas mūsų atstovas. 
Baigdamas Bendruomenės pirminin
kas paprašė kelis žodžius tarti Laisvės 
kapitoną.

Ignas Miniotas pradėjo pasisakyda
mas, kad gimęs ir užaugęs Kaune. Savo 
laisvalaikį leidęs jūroj. Jų jachta yra 
pirmas privatus laivas Lietuvoj. Pavadi
nimas jam parinktas, patariant 
Amerikos lietuviams. Savo kelione nori 
pasiekti kelis tikslus: aplankyti lietuvių 
bendruomenes, susipažinti su jų 
bėdomis, problemomis. Kelias sunkus ir 
ilgas, bet gal būt tie trys jaunuoliai apke
liavę pasaulį, daug patyrę bus naudingi 
Lietuvai. Parodė mums nuo paskutinio 
Lietuvos laivo nuimtą ir Amerikoje iš
saugotą Lietuvos vėliavą. Dėkojo už šiltą 
priėmimą, leidimą svečiuotis mūsų na
muose, gražų ir malonų bendravimą. 
Baigdamas įteikė kunigui knygą ir bu
telį gero lietuviško šampano, o valdybos 
sekretorei R. Sidarienei - knygą„Po pietų 
kryžiumi“. Cituodamas„O, Lietuva,kada 
tu surinksi savo vaikus, kad niekas nepa
liautų skrieti į Tave per bangas, per 
erdves, per kapus“, baigė savo kalbą.

Po jo kalbėjo P. Čekanauskas, primin
damas, kad šiandien (1994.1.23) yra 
pasaulinė laisvės diena.

Geelongo lietuvių namai - lietuvių tvirtovė
A. f a. A. Skėrio išleistoje Geelongo 

lietuvių bendruomenės kronikoje rašo
ma: „1954metai Apylinkės Valdybaibuvo 
vieni iš sunkiausių, tačiau ir darbin
giausių iki tolei buvusių valdybų. Jai 
teko pralaužti storą kietą ledą pirmie
siems Geelonge ir visoje Australijoje lie
tuvių bendruomenės namams statyti.

Namų statybai Geelongo lietuviai 
negailėjo savo laiko, darbo ir pinigų, 
kurie tais laikais buvo labai reikalingi ir 
statot savo nuosavus namus. Pastatyti 
bendruomenės namai, vėliau buvo pa
didinti. Ištisus 40 metųjuose vyksta 
įvairūs minėjimai, susirinkimai, repeti
cijos. Daugelio statytojų jau nebėra 
mūsų tarpe. Paskutiniu laiku lietuvių 
bendruomenės namams pakeistos 
priekinės durys ir namų paminklinė len
ta - sumoje $ 10. 547. Tai a. a. Juozo 
Rapkausko palikimas. A. a. Algis 
Karpavičius savo testamente , bend
ruomenės namams paliko $1.973. Pa
naudojus dalį šios sumos, naujais pa
keisti trys priekiniai namų langai. 
Stasys Šutas, kurio fabrike langai buvo

R. Sidarienė padėkojo šeimininkėms 
p. p. Stankevičienei, Francienei ir 
Garmienei už pietų paruošūną ir kitą 
pagalbą p. p. Steckienei, Siebertienei, 
Petrukėnienei ir Repševičienei, Pudi- 
maičiui, Cyžui, Steckiui, Liutikienei, 
Lingienei, ir Sidarienei.

***

Valdybos iždininkas B. Steckis 
pranešė, kad kiekvieną antradienį trečią 
valandą popiet bus transliuojamos ži
nios lietuviškai per SBS radijo stotį FM 
96.9 apie naujausius įvykius Lietuvoje.

Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo 
minėjimas įvyks kovo 13 d. Lietuvių 
namuose tuoj po mišių. Bus bendri pietūs, 
paskaita, loterija. Subuvimas baigtas, 
visiems giedant Tautos Himną, berniu
kams Tadui ir Malcolmui laikant iš
saugotą Lietuvos vėliavą.

***
Jau išspausdinus ŽINUTES sužinota, 

kad vasario 5 dieną, Perth'e, Royal 
ligoninėje mirė E. Andrekienė.

A. a.E. Andrekienėsdukterims Birutei, 
Pajautai, Laimutei ir Rūtai ir jų šei
moms, jų mylimai motinai mirus, Pertho 
lietuvių bendruomenė reiškia gilią ir 
nuoširdžią užuojautą.

(Iš Žinučių Nr 2/215)

Viešnia iš Lietuvos
Praėjusią savaitę iš Sydnėjaus į Vil

nių išskrido čia viešėjusi medicinos dak
tarė Rūta Danienė. Į Australiją atvyko 
dėka geradario Vlado Dumčiaus, ją iš- 
kvietusio ir apmokėjusio kelionę.

Talkininkaujant V. Ratkevičiui, miela 
viešina buvo supažindinta su Adelaidės 
miesto ir apylinkių istorinėmis 
vietovėmis (o svarbiausia su lietuvių 
namais ir muziejumi). Pakeliui į namus 
dr. R. Danienė savaitę praleido Sydnėjuje 
Rūtos ir Vinco Augustinavičių globoje.

V.A.

pagaminti, paaukojo $800. Lietuvių 
sąjungos klubas paskyrė $3.000 
priekinėms stiklinėms durims.

. A. Pelenauskas 1954 metų liepos 29 
dieną Mūsų pastogėje rašė: „Namai bus 
reikalingi ir tuomet, kai atsiras galimybė 
grįžti į Nepriklausomą Lietuvą, tai bus 
atsparos punktas dalelei pasilikusiųjų, 
kurie irgi bus mūsų tautos vaikai.“ Tada 
niekas negalvojo, kad reikės kelių dešimt
mečių, kol Lietuva vėl taps Nepriklau
soma. Tie dešimtmečiai padarė savo: 
kelionė atgal į Lietuvą liko ne pagal 
jėgas, tačiau lietuvių bendruomenės 
namai buvo ir yra tas „atsparos punk
tas“ ir viltingai nuteikia, kad Geelongo 
lietuviai įvairiomis progomis aukoja jų 
remontui, jų išlaikymui, nepamiršta jų 
ir savo testamentuose.

Irta Valodkienė 
Geelongo Apylinkės lietuvių 

bendruomenės Valdybos sekretorė
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KĄ SKAITYTI?
Vytautas Doniela

; Kaip daug kas kita per politines kon
vulsijas, taip ir knygų leidyba Lietuvoje 
pergyvena savotišką renesansą. Ne vis- 

! kas, žinoma, yra aukštos kokybės. Tačiau 
netrūksta puikių ir įdomių leidinių, ku
rie gali sudominti ir išeivius.

Dabartis

■ Įdomiausia daugeliui išeivių, ko gero, 
į bus nedidelė knygutė, Lietuvos KGB 
1 veiklos apžvalga iki 1986 metų, vardu 

Lietuvių nacionalistų kenkėjiška veik
la ir kova su ja. Šis raportas, kuris kartu 
buvo ‘mokomoji priemonė' kitų sovieti
nių respublikų KGB darbuotojams, 

; apžvelgia ir šiek tiek pasigiria, kokiais 
F būdais Lietuvos KGB sugebėjo sunai- 
I kinti pokario partizanų judėjimą, įsifil

travo į disidentus ir į išeiviją. Vieną egz. 
rusų kalboje radus perimant KGB 
pastatą, jis buvo išverstas lietuviškai ir 
dabar atveria daug, apie ką anksčiau 

į buvo galima tik spėlioti.

Kam įdomu Atgimimo laikotarpis ir 
ypač to meto įtampa tarp kompartijos ir 
Sąjūdžio, tas dėmesingai skaitys Bun
danti Lietuva, kurią parašė įvykius 
vietoje akylai stebėjęs amerikiečių lietu
vių istorikas Alfred Erich Senn. Daug 
dokumentacijos, pradedant nuo Kovo 
11d., talpina Vytauto Landsbergio 
Laisvės byla, nors jo asmeniški pri
siminimai bei komentarai dar berods 
teberuošiami. Kazimieros Prunskienės 
Gintarinės ledi išpažintis išsako jos 

.i gynybą, praradus premjerės poziciją, o 
vėlesnėje Iššūkis drakonui ji teigia, kad 
ją norėjusi sunaikinti KGB ir kad į toki
as Prunskienei priešingas pinkles buvo 
įtraukti “dešinieji“ su Landsbergiu. Al
girdas Brazauskas savąją lemtingųjų 

ųmetų versiją pateikia knygutėje Lietu
viškos skyrybos. Romualdas Ozolas, 
būdamas vicepremjeru Prunskienės ka
binete, kas savaitę duodavo padėties 
pranešimus: dabar jie suburti rinkinyje 
Pirmieji atkurtos Nepriklausomybės 
metai.

į Australijos lietuvis dr. J. Kunca buvo 
beveik vienintelis išeivis, savo žvilgsnį 
tada išspausdinęs knygutės pavidalu: ji 
vadinasi Lietuvos ateitis ir kaip aš ją 
matau. Daug yra leidinių apie specifi
nius to meto įvykius, bet išskirtinai rei
kia paminėti Edmundo Ganusausko 

į iliustruotą leidinį Gyvoji barikada, kuris 
kol kas yra gyviausias ir detaliausias 
Sausio 13 nakties aprašymas, kur cituo
jami desperatiški telefoniniai pokalbiai 
ir net lietuvių ankstyvosios žvalgybos 
užfiksuoti rusiški nurodymai radijo ban

domis sovietų kovinėms grupuotėms.
Atbundančios Lietuvos publicistiką, šiaip 
išsimėčiusiąlaikraščiuoseiržurnaluose, 
šauniai surenka Atgimimo balsai.

Netruko atsirasti ir tamsių dėmių. Lietu
voje nebeįmanoma gauti 1989m. išleisto D. 
Lichanovo Klanas, kur to meto per- 
(estroikos dvasioje, yra aprašomas kom
partijos, spekuliantų ir mafijos susilieji
mas, kuris ir dabar dar suteikia raktą 
postsovietinės 'ekonomikos' supratimui.

Sovietmetis

■ Pernai išėjo deportacijos sąrašų pir
masis tomas (194041 m.). Tai virš 2 kg 
svorio knyga, ir jų bus dar keletą. Deja, 

;neturint lėšų, jos tiražas mažytis. Daug 
? yra užrašyta asmeniškų išgyvenimų vi- 
j Šokiausiose Sovietų Sąjungos stovyklose, 
I žvarbiose savo brutalumu ir mirtingu

mu. Nemažai šitų memuarų yra spaus
dinami “Tremties archyvo“ serijoje. Par
tizanų veiklai yra skirtas „Laisvės kovų 
archyvas“, kurio iki šiol pasirodė 8 nu
meriai. Juose yra talpinami išlikusiųjų 
ir mirusiųjų užrašai, o taip pat daug 
dokumentinės medžiagos, įskaitant ir šį 
tą ypatingo iš KGB archyvų.

Turintieji sistematiškai istorinio 
polinkio griebsis puikiai redaguoto lei
dinio Nenugalėtoji Lietuva, kurį sudaro 
antisovietinio pogrindžio dokumentai. 
Pirmas tomas (iki 1977 m.) pasirodė 
prieš metus, antras (iki Atgimimo) - 
prieš pora mėnesių. Trečias suburs do
kumentus apie komunistines ir pan. 
pastangas užgniaužti atsikuriančią Lie
tuvą, ketvirtasis tomas - grįš prie poka
rio partizanų, ir penktas- dokumentuos 
sovietmečio represinių organų veiklą.

Kas domisi Lietuvos kariuomenės 
likimu, bandys gauti Lietuvos 
kariuomenės tragedija. Iš tiesų, tai dvi 
knygos. Vienos autorius-A. Martinionis, 
kitos-Kazys Eringis. Su karo veiksmais 
susijusi Zigmo Stankaus Kaip tampa
ma, albinosais, nors tai jau kitas laiko
tarpis, būtent Afganistano invazija ir jos 
žiaurumai. Kadangi aprašymai joje labai 
realistiški, o kalba nelabai cenzūruota, 
jautresnis skaitytojas turėtųapsispręsti, 
ar knygą iš viso atsiversti. Iš kitos pusės, 
knyga vaizdžiai atveria sovietinės at
mosferos neišvengiamą puvimą.

Istorija
Viena iš pirmųjų reikšmingų dovanų 

Lietuvai (iš Amerikos lietuvių) buvo ke
liasdešimt tūkstančių egz. Šapokos 
Lietuvosistorija.Tiesiogperspausdintų 
iš užjūrio ar prieškarinių leidyklų yra ir 
daugiau: Z. Ivinskio Lietuvos istorija 
iki Vytauto Didžiojo mirties, Kučins- 
kio Švitrigaila, J. Pfitzner'io Vytautas 
kaip politikas, ir 1.1.

Dabar pasirodė naujų originalių darbų 
(taip pat ir vertimų, kaip pvz. Z. Kucho- 
vičiaus Barbora Radvilaitė), kuriuos 
sunku išminėti. Kas domisi Rytų Lietu
va, tas bandys įsigyti Zigmo Zinkevičiaus 
Rytų Lietuva praeityje ir dabar, o 
Klaipėdos kraštu - Petronėlės 
Žostautaitės Klaipėdos kraštas 1923- 
39. Itin moksliškai paruošta yra Kana
doje gyvenančio Viliaus Pėteraičio 
Mažoji Lietuva ir Tvanksta.

Įvairios sukaktys duoda progos nau
jiems leidiniams apie gerai žinomas as
menybes: studijų objektais yra tapę 
Smetona, Grinius, Darius ir Girėnas, 
Vileišis, Basanavičius, Daukantas ir kt. 
Šiame kontekste galima prisiminti kon
troversinę Voldemaro figūrą: prieš me
tus buvo atspausdinti jo istoriniai 
užrašai, kuriuosjis buvo priverstas rašyti 
sovietiniam tardytojui, kai, grįžęs į Lie
tuvą karo pradžioje, jis bematant buvo 
areštuotas ir ištremtas. Šitie užrašai, su 
kitais jo laiškais, yra išspausdinti vardu 
Pastabos saulėlydžio valandą.

Skaitytojas, kuris nėra istorikas iki 
gyvo kaulo, visgi su įdomumu vartys ir 
skaitinės Lietuvių istorijos chrestomat
ija 1861 -1990.03.11. Tai įvairių doku
mentų - įvairiausiuose lygiuose - rink-

Nukelta į 7 psl.

ONA BAUŽIENĖ ATŠVENTĖ 90 METŲ!
Kad ir aplinkiniais keliais, redakciją 

pasiekė žinios, kad ALB garbės narė, 
visuomenininke, MP bendradarbė, p. 
Ona Baužienė, neseniai atšventė savo 
amžiaus 90-metį.

Ona Vyšniauskaitė - Baužienė yra 
gimusi 1904 metų sausio 26 dieną 
Essen'e, Vokietijoje. Užaugo Škotijoje, 
ten baigė aukštesniąją mokyklą ir lankė 
mokytojų kursus. 1922 metais drauge su 
tėvais parvyko į Lietuvą, dirbo 
Vilkaviškio taikos teisme. 1927 metais 
ištekėjo už Antano Baužės ir neužilgo - 
1930 metais - išvyko į Australiją, apsi
gyveno Sydnėjuje. Čia įsigijo krautuvę 
ir iš jos pragyveno. Nuo 1935 metų pri
imta valdžios įstaigų kaip lietuvių - 
anglų kalbų vertėja.

Prasidėjus lietuvių emigracijai iš 
Vokietijos DP stovyklų, Baužės padėdavo 
atvykstantiems, pasitikdavo naujus 
transportus, globojo atvykusius. Antano 
Baužės globojama Australijos lietuvių 
draugija perorganizuota į Lietuvių 
bendruomenę; abu Baužės pakelti į 
Bendruomenės garbės narius. Antanas 
Baužė buvo ir pirmasis Mūsų pastogės 
leidėjas (nuo 1949 metų), jam talkino 
Ona Baužienė.

1961 metais Ona Baužienė įstojo į 
Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės 
globos draugiją, su laiku tapdama jos 
ilgamete pirmininke.

1963 metais ji iškėlė mintį, kad reikia 
įkurti lietuvišką sodybą, kur vyresnio 
amžiaus tautiečiai galėtų praleisti savo 
gyvenimo s-aulėlydį savųjų tarpe ir 
1970 metų pradžioje pradėjo statyti 
Sydnėjaus Lietuvių sodybą seneliams 
ir pensininkams. Su laiku, remiant 
tautiečiams ir australų valdžiai, pastatyti 
aštuoni namai su septyniolika butų ir 
salė. .1983 metų Naujųjų Metų proga 
Anglijos karalienė Elžbietai! apdovano
jo Oną Baužienę Britų imperijos 
žymeniu (British Empire Medai) už

l
S

SVEIKINAME!

ALB Garbės narę, Didžiai Gerbiamą g

p. Oną Baužienę, BEM, g
sulaukusią garbingo amžiaus, sukakties proga nuoširdžiai sveikindami, | 

prašome priimti geriausius sveikatos ir visokeriopos sėkmės linkėjimus. | 
Australijos lietuviai Jums giliai dėkingi už ilgametę visuomeninę veiklą 

Bendruomenės labui. ALB Krašto valdyba

Lietuvių bendruomenės Spaudos sąjungos valdyba 
nuoširdžiai sveikina ALB garbės narę, 

Mūsų pastogės pradininkę ir nepailstančią bendradarbę

ponią Oną Baužienę
jos 90 gimtadienio proga, linkėdama mielai sukaktuvininkei sveikatos, giedrios 
nuotaikos ir neišsenkamos energijos

Vytautas Patašius
LBSS pirmininkas

g Mielą p. ONĄ BAUŽIENĘ, BEM
i jos 90-mečio sukakties proga nuoširdžiai sveikiname, linkėdamos viso 

g geriausio gyvenime, daug daug ilgų metų, sveikatos ir Dievo palaimos.

ž Būkite ir toliau mūsų patarėja, įkvėpėja! SyrfnępttS Sėtuvių uiutaą

3 sodaknės globos draugįos valdyba

Miela, miela, miela, mūsų gerbiama p. Ona BaUžiene! 
8 Nuoširdžiai sveikiname Jus su gražiu ir brandžiu Jubiliejumi ir linkime, kad
g Nors metai ir bėga, lai širdis vis plaka,

tegul nenurimsta niekad, niekada! 
Ligi šimto metų tegu randa taką - 

| būk visad laiminga, visada jauna!

g Sydnėjaus Betonų sodybos sodytaečiai

■KaotaBBsatsaKsasK&aossKia „Mūsų Pastogė“ Nr. 619942.14 psL5

Ona Baužienė, BEM.

veiklą lietuvių visuomenėje.
Baužių šeima užaugino keturis 

vaikus, kurių vienas - sūnus - mirė. Dvi 
dukras - Ireną ir Antuanetę ir sūnų 
Robertą (dabar gydytojas Adelaidėje) 
išleido į mokslus.

Prieš keletą metų žymioji visuome
nininke persikėlė gyventi į Adelaidę, 
kad būtų arčiau sūnaus Roberto.

Sukaktuvininkė ir dabar yra labai 
energinga, dalyvauja Adelaidės pensi
ninkų draugijos veikloje, rašo į Mūsų 
pastogę straipsnius ir korespondencijas. 
Girdėti, kad rašanti savo atsiminimus,

Kaip atšventė savo amžiaus brandžią 
sukaktį, kol kas negirdėjome, bet 
linkime jai ir toliau tos ją lydėjusios 
nepalaužiamos energijos, džiaugsmo 
šeimos ir tautiečių tarpeir-svarbiausia 
- daug daug sveikatos! |Ir. Žalys
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99Skrido sakalėlis
per žalią giružę^.“

A. Sabonis - geriausias 1993 
metų Europos krepšininkas
Pasibaigus metams vyksta “FIBA 

Basketball“ geriausių Europos 
krepšininkų rinkimai. Geriausių žaidėjų 
dešimtuką surašė dvylikos žinomiausių 
Europos krepšinio klubų treneriai ir dar 
penkiolika dešimtukų pateikė žinomi 
sporto apžvalgininkai iš penkiolikos lei
dinių. Ypatingą entuziazmą Saboniui 
parodė sporto žurnalistai - antrą vietą 
užėmęs graikų žaidėjas iš „Olimpiados“ 
G. Paspaljis atsiliko nuo jo net 41 balsų. 
Kiek blogiau Sabonio žaidimą įvertino 
Europos klubų treneriai, jų sudarytame 
sąraše jis gavo tik penktą vietą, pirmuo
ju tapo kroatas T. Kukoč. Tačiau su
sumavus abi anketas, geriausiu 1993 
metų Europos krepšininku pripažintas 
A. Sabonis -183 balsai, antroje vietoje - 
kroatas T. Kukoč -161 balsas. Į pirmąjį 
Europos trisdešimtuką pateko ir Sabon
io komandos „Real Madrid“ draugas 
Amerikos lietuvis J. Arlauckas. Geriau
siu Europos treneriu išrinktas „Limo
ges“ komandos treneris B. Malkovič.

Iškilios lietuvaitės 
krepšininkės

Kaune baigėsi Baltijos šalių krepšin
io čempionato ketvirtasis ratas. Šiose 
varžybose pirmauja Kauno moterų ko
manda „Viktorija“, kurioje šiuo metu yra 
susirinkusios kone geriausios Lietuvos 
krepšininkės; vėliau numatoma, at
siradus pakankamai finansinių rėmėjų, 
kaip ir vyrų krepšinyje įsteigti profe
sionalią moterų lygą. Baltijos šalių 
varžybose dalyvauja: Rygos TTT, Vilni
aus „Rina“, Minsko „Horizont“, Talino 
„Meelis“ ir Kišiniovo „Ampik - Moldova“.

Grįžo pabėgėlis latvis
Prieš Barselonos olimpiadą Latvijos 

sportiniame gyvenime kilo didelis tri
ukšmas. Jų geriausi krepšinio žaidėjai 
G. Vėtra ir J. Migliniekas atsisakė žaisti 
tuo metu gana silpnoje Latvijos koman
doje ir žaidė už Rusijos rinktinę. Latvijo
je dėl to kilo didelis triukšmas, nuėjęs 
net iki vyriausybės žmonių. Pasipiktin
imas buvo didžiausias, buvo net reika
laujama atimti jiems Latvijos pilietybę 
ir visam gyvenimui diskvalifikuoti iš 
Latvijos sportinio gyvenimo. Po 
Barselonos olimpiados G. Vėtra kurį laiką 
žaidė Amerikos profesionalų komandoje, 
bet jau pernai nebebuvo į ją pakviestas ir

„Mūsų Pastogė“ Nr. 6 1994.2.14 psl.6

Tomas Pūkštys - geriausias ieties 
metikas JAV.

kartu su savo draugu Miglinieku, žaidu
siu žemesnės klasės amerikiečių koman
dose, grįžo į Latviją ir pareiškė norą vėl 
čia žaisti. Kaip toliau klostysis reikalai, 
ar Latvijos krepšinio sąjunga jiems leis 
atstovauti Latvijai, šiuo metu dar 
neaišku, nors abu žaidėjai įgavę geros 
žaidimo praktikos Amerikoje būtų vieni 
geriausių komandoje ir labai sustiprintų 
Latvijos rinktinę.

Suliepsnojo olimpinė ugnis
Vasario 12 dieną Lillehammer, Nor

vegijoje, suliepsnojo XVII žiemos olimpi
nių žaidynių ugnis. Ji buvo iškilmingai 
uždegta Graikijoje ir per paskirus Euro
pos miestus atkeliavoį Norvegiją. Graikų 

aktorė M. Pambouki, vaidinusi vyri
ausiąją vaidilutę, iškilmių metu laikė 
priglaudusi sidabrinį deglą prie išgaub
to veidrodžio paviršiaus, o jis buvo 
padėtas ant altoriaus deivei Herai, ol
impinių žaidynių globėjai nuo 776 iki 
394 metų prieš Kristaus gimimą. Saulės 
įkaitintas veidrodis uždegė olimpinį 
deglą. Kitoje rankoje laikydama alyvos 
šakelę, aktorė, lydima dvidešimties baltai 
apsirengusių moterų, deglą nunešė prie 
paminklo Pierr de Coubertin, naujųjų 
laikų olimpiadų pradininko. Ten deglas 
perduotas Graikijos olimpinio komiteto 
atstovui, kuris jį perdavė žiemos olimpi
ados organizacinio komiteto pirmininkui. 
Nuo čia olimpinė ugnis buvo nešama iki 
Norvegijos. Olimpinės ugnies uždegimo 
ir nešimo iki olimpiados vietos tradicija 
prasidėjo 1936metaisprieš Berlyno vasa
ros olimpines olimpiadą.

Paruošė A. Laukaitis

Koviečiai, 
su savo 
treneriu P. 
Andriejūnu 

(kairėje) 23-je 
sporto šven - 
tėję.

Nuotrauka ;

M. Atkinson.

Siūruoja ir šlama ūksmėtas miškas.
Kvykteli vanagas: stiklinėje paukščio 

akyje atsispindi barzdočius su šautuvu, 
įsitaisęs vos ne eglės viršūnėje, po skaro
ta šaka, kaip tik priešais raibojo plėšikėlio 
lizdą. Užtat ir spiegia vanagužis.

Juozas Rimkus, prisirišęs diržu prie 
šiurkštaus kamieno, nutirpęs žiūri į 
apačioje šmižinėjančius kareivius - pa
kels ar nepakels kuris galvą. Partizano 
puštas - ant karabino nuleistuko, bet 
rusai praeina. Praskalija pro šalį ir jų 
šunys, atmušę uoslę į žibalo kvapą.

Du vyai išsirita iš eglių. Ir bėgte. 
Paknopstomis, braižomi krūmokšnių. 
Kelintą kartą smunka į šalį, pavymui 
zvimbiant kulkoms. O šį sykį tylu. Pa
sisekė. Išvengs nelabosios su dalgeliu. Ir 
jis, ir Marcinkus - „Gagriukas“. Ap
maudu, kad juos it kiškius svetimieji 
tėviškėlėje medžioja. Nuo pat 1940-ujų. 
Už ką? Už nenusakomą, nenutildomą 
jausmą dūstančioje krūtinėje, kad myli 
tą žemės lopinėlį, Lietuva vadinamą, 
spinksinčią sutemose vienišais pagirių 
žiburėliais. Broliai, užpūskit žibalines, 
tegul nedilgina jos atėjūnų žvilgsnių, 
tegul neparodo jiems nei tako, nei takelio.

Lietuvos kariuomenės sanitarijos 
puskarininkį Juozą Rimkų, kilusį nuo 
Kražių, bolševikai suėmė 1940-ais, pal
inkusį ties atsišaukimo tekstu. Užklupo 
netikėtai. Nei popierių bepraryt, nei 
teisybę sakyt, nei ką meluoti. Suprato, 
kad išduotas. Atviraširdis milžinas, 
draugų gerbiamas krepšininkas, mu
zikantas ir dainininkas, pasijuto apspi- 
estas saugumiečių. Vis dėlto Juozui 
pavyko išsisukti: komunistams dar stigo 
budrumo, dar nebuvo spėję paleisti 
represijų mašinos. Bet ir J. Rimkus nepa
simokė. Vėlįkliuvo iratsidūrė Lukiškėse, 
65 kameroje. Tardė, mušė, spardė. Kol 
nugriūdavo. Atrodė, išsigelbėjimo nėra. 
Vienintelė viltis - kalinių kalbos apie 
sovietų ir Vokietijos karą.

Ešelonas su kaliniai kelinta para 
riogso geležinkelio stotyje. Nei valgyt, 
nei gert. Kaukia lėktuvai. Garvežys 
kažkiek timptelėjo ir sustojo. Šešis 
vagonus atkabino baltaraiščiai. Rusų 
sargyba pradėjo šaudyti. Kulkos 
rikošetavo tarp bėgių, vedančių laisvėn. 
Bėgliai negalvojo apie mirtį. Būryje buvo 
ir Juozas, pirmasis ataušęs lentas nuo 
užkalto vagono lango, nors lenkai šaukė: 
„Sušaudys!“

Ar viską išpasakosi, išminėsi? 
Praverstų dienoraštis. Žmona rašė, bet 
neišsaugojo. Kaip ir lietuviškos milinės. 
Daug ko neišsaugojo, kas svarbiau už 
bet kokį dokumentą: mamos, mirusios 
Sibire, brolio Jono, aplaisčiusio savo 
krauju Užvenčio grindinį, brolį Stasį, 
negandų audros nubloškė Australijon, 
Kam pasiskųsi! Net šiandien saugokis 
šnairos akies. Juozas nebebijo, vis gi 75- 
erių sulaukė. Bet ar buvęs stribas Myko
las, į kurį anomis dienomis galėjo 
pažiūrėti pro karabino taikiklį, nega- 
landa danties? Susitikę šventoriaus 
kieme, sustojo vienas prieš kitą. „Juk 
medžiojai mus, Mykolai“, - pasakė. Myko
las nutylėjo. Nei gynėsi, nei puolė, nei 
dovanojamas prašėsi. Oi, sunku sykiais 
lietuviams sutarti. Tik kodėl, kodėl? 
Keista, ir Juozui legalizuotis padėjo ru
sas, apylinkės sekretorius Kravčenka, 
netikėtai radęs buvusį partizaną besi
slapstantį namuose. Išsigando sekreto-

rius augaloto galinčiaus, nors ir namiine 
vaišinamas: stikliukąpakeldavo, bet laiši- 
nių drebančiais pirštais niekaip nepa- 
imdavo. Ir Juozas ne geriau jautėsi. Vis 
dėlto patikėjo jie vienas kitu. Tiesa, Rim
kaus kančių keliai greit nesibaigė, 
nemažai jam dar teko patirti persekio
jimų, pažeminimų, kol išsprūdo iš 
sekančių akių. O prisiminti yra ką. Dra- 
pakampio bunkerį, apanglėjusį Balsių 
Viktoriuką su apdegusiu rožančiumi ant

NUOTRAUKOJE: Šilutės centrinės 
ligoninės sandėlininkas J. Rimkus 
jaunystėje - 1939-ųjų Lietuvos 
kariuomenės grandinis, busimasis 
puskarininkis, politinis kalinys ir par
tizanų gydytojas.

kaklo, kitus Zapyškio, Babtų partiza
nus, kritusius nelygiuose mūšiuose, 
išduotus, nukankintus, išniekintus. Ak, 
kaip jie prikniubdavo prie radijo, sapn
uodami amerikiečių karą su bolševikais. 
Burbulai. Apgavo, pasmerkė pražūčiai 
tūkstančius vyrų. Jie puvo gyvi 
rupūžynuose, pelkynuose, taip ir nesu
laukdami išvaduotojų. Vėliau, kai kam 
tik naminės kaušas atseikėdavo drąsos 
ir aklos neapykantos. Purvas, utėlės, 
kruvini tvarsčiai, gaudynės - štai jų 
dalia. O kur viltis? Ji ateidavo su malda, 
tamsaus tako žegnone. Išsilaikysim, iš- 
liksim - šnabždėjo išsekusios lūpos. 
Žygiai, dainos, laimėjimai ir atsitrauki
mai persipynė į košmarišką būtį. Puolė 
kariškių koloną, traukėsi, vienas prieš 
vieną grūmėsi su stribais. Gužynės su 
ginklu virto įpročiu: dieną eidamas su 
seserim į Babtus per tiltą, nebemokėjo 
elgtis kaip civilis. Tačiau susitvardė. 
Ramus būdas, kariūniška ištvermė, 
žemaitiška kantrybė padėjo Juozui Rim
kui atlaikyti sunkius gyvenimo išbandy
mus ir likti ištikimam Tėvynei.

R. MAŽUTIS

***
Šio straipsnio iškarpą Vasario 16-sios 

proga apie savo brolio, partizano, likimą 
(spausdintą Šilutės rajono laikraštyje 
„Pamarys“) atsiuntė sydnėjiškis Stasys 
Rimkus.
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MŪSŲ MIRUSIEJI_________________ .

Atsisveikinant su Stasiu (Pupa) Stirbinsku
Paslaptingas ir nežinomas yra 

žmogaus gyvenimas. A. a. Stasys dar 
dvi dienas prieš savo staigią mirtį, 
kaip ir paprastai sekmadieniais, 
Sydnėjaus lietuvių klube draugiškai 
kalbėjosi su artimais prieteliais, pa
sakojo, kad sekančią savaitę jis turi 
vykti pas širdies ligų specialistą dėl 
užsiblokavusių arterijų operacijos, 
kuri šiais laikais nėra pavojinga. Ir 
štai antradienį, vasario 1 dieną, 
važiuodamas savo automobiliu pas 
gydytoją, jis pateko į nedidelę avari
ją, giliai susijaudino, išlipęs prie savo 
automobilio apalpo ir gavo stiprų 
širdies priepuolį. Atvykusi greitoji 
pagalba nuvežė jį į ligoninę, bet jis 
jau neatsigavo.

Stasys, kurį dauguma ne tik 
Sydnėjaus, bet ir visos Australijos 
lietuvių pažinojo dar iš Vokietijos 
pokarinių laikų ir draugiškai vadino 
Pupa,buvogimęs 1923metais birželio 
6dienągražiajame Laukuvosmieste- 
lyje Žemaitijoje. Tėvai turėjo 52 ha 
žemės, gyveno labai gražiai, augino 
šešis sūnus ir keturias dukteris. Sta
sys mokėsi gimnazijoje, vėliau 
Plungėje lankė buhalterijos kursus, 
tačiau karo audros neleido jam jų 
baigti. Artėjant rusų frontui, visa 
Stirbinsku šeima, sėdusi arkliais 
kinkytan vežiman, pajudėjo į Vokie
tiją. Tačiau, neilgai jiems teko būti 
kartu. Vyresniuosius! sūnus ir dukras 
vokiečiai paėmė kasti apkasų. Po 
kurio laiko Stasys ir dvi jo seserys 
išskirstyti darbams pas ūkininkus; 
brolis Viktoras pabėgo ir per didelius 
vargus vėliau atsidūrė Šveicarijoje. 
Iš tėvų buvo atimti arkliai ir kone 
visas turtas, o jie patys pristatyti 
dirbti vokiečių dvare. Karui baigian
tis Stasys laimingai atsidūrė Eich- 
state ir pradėjo vėl mokytis gimnazi
joje. Susitikęs su broliu, atvykusiu 
iš Šveicarijos, vėliau emigravo į 
Australiją. Tėvai, kiti broliai ir sese
rys pateko pas rusus, buvo grąžinti į 
Lietuvą, o vėliau išvežti į Sibirą, kur 
praleidę 12 metų vėl grįžo į Lietuvą, 
daugelis palaužta sveikata.

Australijoje Stasys pradžioje kirto 
cukrines nendres, vėliau visam laikui 
persikėlė į Sydnėjų. Čia gavęs nuola
tinį darbą, įsijungė ir į lietuviškąjį 
gyvenimą. Buvo vienas iš aktyviųjų 
sporto klubo „Kovas“ narių, dirbo

;l v a. Stasiui Stirbinskui
mirus, jo giminėms, artimiesiems ir draugams nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Sydnėjau* lietuvių klubo valdyba

PADĖKA
Mirus mūsų brangiam broliui Stasiui Stirbinskui, nuoširdžiai ir gražiai 

Sydnėjuje mums taip daug padėjusiems A. Laukaičiui, T. Kasiulaičiui ir 
G. Antanėliui, priklauso didžiausia padėka.

Nuoširdus broliškas ačiū kunigui P. Martūzui, atlikusiam taip gražias 
religines apeigas, atsisveikinimo žodžius tarusiems „Kovo“ atstovui, pensi
ninkų Neringos“ klubo pirmininkui Pr. Sakalauskui ir Lietuvių klubo 
pirmininkui K. Protui, o taip pat ir daug padėjusiems, rengiant atsisveik- 
kinimo pietus Lietuvių klube, O. Kapočienei, V. Stanevičienei, V. Kamin
skienei, I. Valiokienei, VI. Sneideriui, B. Paskočinui, J. Kasperaitienei 
Br. Sidarienei ir R Dabkuviene*.

Virtoms ir Gweo StHiuskai su šekaa, 
kartu su visi? kratų b stserų orfconMfr Uetmvje

paskirose valdybose, o vienu metu 
buvo ir „Kovo“ pirmininkas. Pager
biant Stasio sportinį darbą, jam buvo 
suteiktas „Kovo“ garbės nario žen
klas. Vėliau, išėjęs į pensiją, jis įsi
jungė į „Neringos“ pensininkų klubą, 
būdamas ir šio kubo pirmininku. Jis 
taip pat buvo ir lietuvių klubo narys, 
jo rėmėjas ir nuolatinis svečias.

Stasio laidotuvės įvyko vasario 4 
dieną. Lidcombės bažnyčioje susi
rinko gera šimtinėje draugų. Gedul
ingas mišias ir laidotuvių apeigas 
atliko kunigas P. Martūzas. Atsi
sveikinti iš Pertho atvyko vienintelis 
vakaruose esantis brolis Viktoras su 
žmona Gwen. Į krematoriumo salę 
visi, atėjusieji palydėti Stasio į pasku
tinę kelionę, netilpo. Atsisveikinimo 
žodį koplyčioje tarė sporto klubo 
„Kovas“ ir artimųjų draugų vardu 
ALFAS pirmininkas A. Laukaitis, 
pensininkų ,Neringos“ klubo vardu 
jo pirmininkas Pr. Sakalauskas ir 
Lietuvių klubo vardu - K. Protas. 
Nuskambėjus „Marija, Marija“ 
giesmės garsams ir Lietuvos himnui, 
krematoriumo užuolaidos uždengė 
karstą ir su Stasiu amžinai atsi
sveikinta. Pagal jo norą, pelenai bus 
nuvežti į Laukuvą ir palaidoti šalia 
jo mamos ir tėvo.

Ilsėkis ramybėje, mielas Stasy, o 
Lietuvos žemė priglaudusi Tavo pe
lenus, tegul būna Tau artima ir lengva.

Giliausia užuojauta, netekusbran- 
gaus Stasio, jo broliams, seserims, jų 
šeimoms ir visiems artimiesiems.

Antanas Laukaitis

CANBERROJE
VASARIO 16 Canberroje
Vasario 16 minėjimas Canberroje įvyks 

sekmadienį, vasario 20 dieną.
Susirinksime 1.30 vai. popiet prie 

paminklo Lietuvių klubo sodelyje.
2 vai. popiet - paskaitą skaitys Gab

rielius Žemkalnis, visiems gerai 
pažįstamas žurnalistas iš Melburno.

Po minėjimo - klausimai, diskusijos, 
kavutė.

Jūratė Grigonvtė

MELBOURNE
PRANEŠIMAS

Pranešame savo narėms, kad Mel
burno apylinkės valdybos skelbtame 
parengimų kalendoriuje praleistas 
Socialinėsgiobos moterų draugijos narių 
metinis susirinkimas, kurisįvyks balandžio 
10 dieną 2 vai moterų seklyčioje

Socialinės globos moterų draugijos 
valdyba

SYDNĖJUJE
Naujos knygos

Iš Lietuvos gavome didoką siuntą 
knygų, kurių tarpe keliolikos autorių 
didesni ar mažesni veikalai apie 
pastarųjų kelerių metų laikotarpį. Yra 
veikalų Lietuvos istorijos, proistorės, 
dailės, muzikos temomis, taip pat ir 
grožinės literatūros, vertimų ir pa
saulinių klasikų. Gauta keli egz. slapto 
1986 m. Lietuvos KGB viršininko ra
porto, vardu “Lietuvių nacionalistų 
kenkėjiška veikla ir kova su ja“.

Knygos bus pardavinėjamos Sydney 
Lietuvių klube sekmadienį, vasario 20 d. 
(prieš ir po Nepriklausomybės minėjimo), 
o vėliau - sekmadieniais bibliotekoje. Kai
nos prieinamos, nes siunta buvo išsiųsta 
prieš pabrangstant pašto tarifams.

Bronius Masionis 
Bibliotekos vedėjas

►jpoooooocaooBoeecooa

KĄ SKAITYTI?
Atkelta iš 5 psl.

inys iš skirtingų Lietuvos vietovių ir iš 
skirtingųlaikmečių. Tokio žanro rinkinį, 
kuris tinka ir studentui, ir žingeidžiam 
skaitytojui, retai sutiksi - gal tai ir pir
mas toks rinkinys šiam laikotarpiui.
Istorines temas galima užsklęsti 

Pranės Dundulienės, senosios Lietuvos 
tyrinėtojos, darbais. Per pastaruosius 
keleris metus ji išspausdino Pagonybė 
Lietuvoje: moteriškosios dievybės; 
Senovės lietuvių mitologįja ir religija 
ir platų traktatą Lietuvos etnologija. 
Išskirtinai galima dar paminėti Laimos 
Nakaitės studiją apie priešistorinės Li
etuvos žalvarinius ornamentus, kurie, 
atrodo, suteikia įkvėpimo ne vienam 
dabarties papuošalų meistrui. 
Nakaitės studija vadinasi Žalvariniai 
senolių laiškai.

Literatūra ir menai
Kaip įprasta, lietuvių literatūros klasi

kai yra spausdinami “Rinktiniais 
raštais“, kuriuos neretai reikia prenu
meruoti visumoje. Tai savotiškas nepa-

LABDAROS SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Pakartotinai pranešu, kad priimu 

užsakymus humanitarinės pagalbos si
untiniams į Lietuvą Dėžės yra dviejų 
dydžių, kaip jau skelbta spaudoje ank
sčiau. Didelių dėžių persiuntimas kain
uoja $60 ir mažų $40. Svoris neturi viršyti 
30 kg. Tokios yra muitinės Lietuvoje 
sąlygos labdaros siuntiniams.

Prašau kuo greičiau pranešti jūsų 
užsakymus iki vasario 20 dienos. Dėl 
kintančių sąlygų Jiek iš valdžios, tiek ir 
iš privačių bendrovių Lietuvoje šiuometu 
nėra aišku, ar apsimokės toliau tokias 
siuntas organizuoti. Laivų bendrovė 
skundžiasi, kad Rygos uoste vyrauja 
chaosas, pajutę svetimą valiutą", kelia 
kainas kas savaitę ir stato vis naujus 
reikalavimus.

Skambinkite man 727 3131. Nesant 
namuose palikite savo užsakymą ant 
„answering“ automato.

Antanas Kramilius, JP 
Sydnėjaus apylinkės valdybos įgaliotinis 

DĖMESIO V.R.309 bataliono 
KARIAMS

Skubiai prašau atsiliepti Vietinės 
Rinktinės 309 bataliono karius, atliku
sius apmokymą Seredžiuje 1944 metais. 
Reikalingos žinios: vieneto dislokacija 
Vilniaus krašte ir tolimesnis bataliono 
likimas. Būkite malonūs, skambinkite 
tel. (02) 727 3131 arba rašykite, 83 Queen 
Street, Canley Heights, NSW 2166.

Iš anksto dėkingas
Antanas Kramilius

MOKSLO METUS
PASITINKANT

Sydnėjaus vaikų savaitgalio 
mokykla pradeda pamokas š. m. 
vasario 19 d. 11 vai. ryto, Lietuvių 
klube, Bankstowne. Kviečiame 
mažuosius su tėveliais į pirmąjį 
užsiėmimą, kur drauge aptarsime 
busimųjų mokslo metų programą.

Iki malonaus pasimatymo!

Jadvyga Masiokienė 
Savaitgalio mokyklos vedėja

togumas, nors antikvariatuose - kurių 
vis daugiau - rasi ir pavienių tomų. 
Studijų apie individualius autorius taip 
pat yra, ir jų būtų daugiau, jei ne nepa
lankios ekonominės sąlygos. Pernai iš
siskyrė Viktorijos Daujotytės Moters 
dalis ir dalia, studija apie moterį lietu
vių literatūroje ir kultūroje. Moteris rašy
toja išsiskyrė ir beletristinėje srityje: Jur
gos Ivanauskaitės Ragana ir lietus buvo 
uždrausta pardavinėti Vilniuje - esą 
per daug erotikos.

Būtiną ryšį su klasikais puikiai at
stovauja keli vertimų tomai: 
Machiavelli'o Valdovas, ir kt., 
Nietzsche's Štai taip Zaratrusta 
kalbėjo, ir kt., Martin Heideggerlo 
Rinktiniai raštai ir Immanuel Kant'o 
Sprendimo galios kritika. Išleistas ir 
Jono Dumčiaus platus darbas apie Sofoklą.

Muzikologijos srityje nors prabėgomis 
reikia paminėti M. Baltrėnienės ir R. 
Apanavičiaus Lietuvių liaudies muzi
kos instrumentai. Menotyroje ne vieną 
pradžiugino perspausdintas 1934-9 m. 
Jurgio Baltrušaičio dviejų tomų veika
las Visuotinė meno istorija. Vienas ki
tas išeivis ją dar puikiai prisimena. Da
bar gali įsigyti - ir net kitam dovanoti.
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GEELONGE
VASARIO IS R1S1J1MAS

Geelonge Vasario 16 minėjimas įvyks 
vasario 20 dieną (sekmadienį). 
Minėjimas prasidės 9.30 vai iškilmingo
mis mišiomis šv. Jono bažnyčioje. Po 
pamaldų bendruomenės namuose - 
paskaita, koncertas, pietūs.

Nuoširdžiai kviečiame visus.
Geelongo apylinkės 

lietuvių bendruomenės valdyba

SYDNĖJUJE
PRANEŠIMAS 

ŠAIPOS REIKALU
Našlaičiams ir tremtinių šeimoms Lie

tuvoje sušelpti Sydnėjaus lietuvių kata
likų kultūros draugija praves rūbų 
rinkliavą. Surinkti rūbai bus persiųsti 

sekančia Pagelbos Lietuvai siunta.
Tautiečiai maloniai prašomi atlieka

mus rūbus ir vaikų žaislus pristatyti A. 
Savickienei, 82 John Street, Lidcombe, 
NSW 2141, tel. 649 9399.

Rūbų vajus tęsis iki kovo 6 dienos. 
Taip pat priimame ir persiusime aukas 
buvusiems Lietuvos politiniams kali
niams ir tremtiniams sušelpti.

Sydnėjaus lietuvių katalikų kultūros 
draugijos valdyba

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Nepriklausomybės dienos - Vasario 

16 minėjimas Sydnėjuje vyks vasario 20 
dieną.

Prasidės pamaldomis 11.30 ryto St 
Joachime bažnyčioje Lidcombe. Pamaldų 
metu giedos Dainos choras, vad. Birutei 
Aleknaitei ir Justinui Ankui. Organiza- 
cįjos kviečiamos dalyvauti su vėliavomis.

Visas minėjimas Lietuvių klubo au
ditorijoje: pradžia 2.30 vai. popiet. 
Minėjime dalyvaus aukštų svečių iš diplo
matinio korpuso ir parlamento. Prašome 
bendruomenės narius parodyti mūsų 
svečiams atitinkamą pagarbą.

Programoje - inž. Vytauto Juškos 
paskaita, Lietuvos karininkų pagerbi
mas, Jaunimo choras, Sūkurio tautinių 
šokių grupė ir Dainos choras.

ALB Sydnėjaus apylinkės valdyba

I----------------.------------------------------------- ,
Į SYDNĖJAUS LIETUVIŲ Į
! NAMUOSE [
I 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 1
1 ......... I

t GRUPINĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ $
U Grupės išskrenda birželio 24 ir 29 d. d. į Vilnių
■į* iš Melburno ir Sydnėjaus ' TT

□ KAINA: $ 2095 ten ir atgal. Vietų skaičius ribotas - 4}
g užsisakykite bilietus dabar (į dainų šventę vyksta daug t,
i, keleivių).
•įi □ 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

3 Tanjil Court, 
Keilor, Vic., 3036

Lietuviški ženkliukai į
Gauta Australijoje pagamintų gražių j 

ženkliukų, kuriuose sukomponuotos ; 
Australijos ir Lietuvos vėliavos. Tokių : 
ženkliukų iki šiol dar nesame turėję. :

Ženkliukus galima gauti pas Antaną • 
Kramilių, pasiteiravimui skambinti tel. : 
727 3131. Vieno ženkliuko kaina $ 3.50< •

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

Praeitame MP numeryje talpintame : 
pranešime, klaidingai nurodyta ženk- • 
liukų kaina - turi būti $3.50. :

Antanas Kramilius :

IEŠKO
Ida Kaupienė ieško Rūtos Ertos f: 

Šulcaitės, gimusios 1936 metais: 
balandžio mėnesį.

Augustas Šulcas, Vilhelmo sūnus,: 
gimęs 1903 m., gyvenęs Lietuvoje: 
(Jrliškės kaime Paežerėlio valsčiuje ■ 
Sakių apskrityje, išvyko j 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. BaltruSaitis • 
62 Drake Av. Flinders pk. 5025 SA,: 
tel. (08)354 0039. :

I I
SPĖČIAU EKSKURSINĖ IŠVYKA

Į VILNIŲT
i   l
l lI Teiraukitės dėl detalių |
I I
I Atsikvieskite savo gimines

į Australiją

Mes turime specialų susitarimą su
Lenkijos oro linija dėl papigintų bilietų I

rem kiti:
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 StreeLNorth Melbourne, Vic. 3051 

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 
t Funerals of Distinction +

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

GATEWAY TRAVEL.
rv PTY. LTD-

48 The Boule varde. Strathfield-2135 
Tel, (02) 745 3333. Fax (02) 745 3237 

A—'"'A Lie. 2 TA 000 888 ACN 001 344 323
BALTUOS KELIONE) EKSPERTAI
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Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

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

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

U žsienyje oro paštu $ 90
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