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PASKIRTI GARBĖS KONSULAI AUSTRALIJOJE
Lietuvos Respublikos ir Australijos 

užsienio reikalų ministerijos paskyrė 
garbėskonsulus:Adelaidėje-JurgįJona- 
vičių, Melburne - Kęstutį Lyniką ir 
Sydnėjuje - Viktorą Šliterį.

Adelaidėje reziduojančio konsulo veikla 
apims Pietų Australiją, Vakarų Austra
liją ir Šiaurės Teritoriją.

Melburne - Viktoriją ir Tasmaniją.
Sydnėjuje - New South Wales ir 

Queensland‘ą.
Visi tiys naujieji garbės konsulai yra 

gerai žinomi mūsų bendruomenės na
riai, daug metų vadovavę įvairioms li
etuvių organizacijoms.

Kęstutis Jonas Lynikas

JURGIS JONĄ VIČIUS gimė 1922 m. 
Kaune. 1941 m. baigė Kauno I gimnazi
ją. Jo lietuviškai veiklai apibūdinti tektų 
prirašytikeletąpuslapių:ALB Adelaidės 
apyl. v-bos pirm., Adelaidės lietuvių
woooooooooesooooooooooooowoonoooooooooo

LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
Vasario 16

Svarbiausias praėjusios savaitės 
įvykis lietuviams, tiek Tėvynėje, tiek ir 
išsibarsčiusiems po visą pasaulį, Vasa
rio 16 šventė. Užjūriuose tą šventę visad 
iškilmingai minėjome, gi Lietuvoje dar 
netolimoje praeityje už tos šventės 
paminėjimą grėsė žiauriausios bausmės.

Sveikinu visus Australijos lietuvius, 

kultūros fondo pirmininkas, ALFAS v- 
bos pirm., Australijos Baltų tarybos nar
ys, ALB Krašto Tarybos narys, ALB kraš
to valdybos narys, Adelaidės sporto klubo 
„Vytis“ pirmininkas, Australijos lietu
vių metraščio II tomo redakcijos narys, 
III pasaulio lietuvių sporto žaidynių org. 
komiteto pirm., ALFAS ir LKVS 
Ramovės garbės narys ir kt.

KĘSTUTIS LYNIKAS gimė 1924 m. 
Lazdijų apskrityje.. 1942m. baigė Lazdi
jų gimnaziją ir įstojo į Vytauto Didžiojo 
universiteto inžinerijos fakultetą. 1945- 
48 m. studijavo mediciną Frankfurte. 
1961 m. Melburne baigė chemijos 
mokslus. Studijas tęsė Royal Melbourne 
Institute of Technology, spalvų ir dažų 
technologijoje. Dirbo įvairiose įmonėse. 
19961-88 m.Reserve Bank of Australia, 
Note Printing Branch. 1992 m. Lietuvos 
valstybės konsultantas vertybinių po
pierių klausimais. Dainuoja Melburno 
Dainos Sambūryje ir parapijos chore. 
Darbavosi ALB Melburno apylinkės val
dyboje, Lietuvių dienų rengimo komitete, 
Tautos fonde, Melburno lietuvių klubo 
valdyboje ir kt.

Viktoras Šliteris

Viktoras Šliteris gimė 1933 m. 
Panevėžyje. Australijoje sėkmingas pra
monininkas, metalo apdirbimo įmonės 
“NERINGA Fabrication P/L“ direktorius.

Aktyvus ALB narys. Buvo ALB 
Sydnėjaus'apylinkės valdybos narys, 
NSW etninių organizacijų tarybos nar
ys, Sydnėjaus lietuvių klubo sekreto
rius, Lietuvių radijo programos koordi
natorius, sporto klubo, teatro, meno 
ansamblio ir kitų lietuviškų organiza
cijų valdybų narys. vb

visą mūsų bendruomenę, dar kartą 
atšventus Lietuvos valstybės atstatymą.

Pilietinis karas
Bosnijoje ir Hercegovinoje 

Lietuva, kaip ir kitos pasaulio valstybės, 
nėra atskirta nuo pasaulio įvykių. Nuo 
tų pasaulinių įvykių vystymosi priklau
so ir Lietuvos saugumas ir Lietuvos

Tai dabartiniai mūsų krašto gynėjai šventadienio parade.

gerbūvis. Nors ir nenoromis, bet jau. 
pripratome televizijos ekranuose matyti 
Bosnijos ir Hercegovinos kančią. Atrodė, 
kad vakarai ar negali, arba nenori pa
smerkti tos agresijos prieš naujai atsi- 
stačiusią valstybę - Bosniją ir Hercego
viną. Betpoypačkruvinoartilerijosšūvio 
į Sarajevą, nuo kurio žuvo daugiau negu 
pusė šimto civilių, vakarų Europa ir vi
sas vakarų pasaulis pareiškė, kad toliau 
tokių žudynių nebeleis ir pareikalavo, 
kad serbai atitrauktų savo sunkiuosius 
ginklus bent dvidešimt kilometrų nuo 
Sarajevo. ŠįreikalavimąNATO paskelbė 
kaip dešimties dienų ultimatumą. Jei 
serbai per dešimtį dienų neatitrauks 
sunkiųjų savo ginklų, NATO pareiškė 
panaudosianti savo karines oro pajėgas 
tuos ginklus sunaikinti. Rusija reagavo 
labai negatyviai, o jos pagarsėjęs preten- 
dentasį diktatorius Žirinovskis pareiškė, 
kad nors viena bomba bus numesta ant 
Bosnijos serbų, tai reikš tiesioginį Rusi
jos užpuolimą ir III pasaulinio karo 
pradžią. Žinoma, Žirinovskis šiuo metu 
dar nėra Rusijos diktatorius, nėjo žinio- 
jeirRusijoskarinės pajėgos,tadneaišku, 
kuojisgrasina,nebentšpyga.Joklausant 
manytumei, Kad JAV ir NATO yra 
avinėlių banda, kuri tik savo bliovimu 
gali atsiliepti į grasinimus. Reikia viltis, 
kad Rusijos žmonės supras, kad bet ko
kie bandymai įgyvendinti Žirinovskio 
„naujos Hirosimos“ grasinimus, įstumtų 
Rusiją į tokį sunaikinimą atominiais 
ginklais, į tokią bedugnę, iš kurios ji 
šimtmečiais neišsikapstytų. To Rusijai 
nelinki ne tik jos draugai, bet net ir 
jos priešai.

Vasario 8 dieną Lietuvos Seimas 
paskelbė Lietuvos nuomonę apie susi
dariusią padėtį, sekančiu pareiškimu:

„Lietuvos Respublikos Seimas smer
kia 1994m. vasario 5 d. Sarajeve įvykdytą 
barbarišką teroro aktą, kurio metu žuvo 
dešim tys taikių Bosnijos ir Hercegovinos 
sostinės gyventojų.

Lietuvos Respublikos seimas kreip
iasi į Serbijos, Bosnijos ir Hercegovinos 

bei Chorvatuos parlamentus, kad jie 
padarytų viską, jog būtų nutrauktos 
masinės žmonių žudynės.

Lietuvos Respublikos Seimas pareiš
kia, kad remia JT, NATO, ESBK (Euro
pos saugumo ir bendradarbiavimo kon
ferencija - Red.) ir kitų tarptautinių 
organizacijų pastangas sureguliuoti 
padėtį Bosnijoje ir Hercegovinoje.“ Ne
dviprasmiškas pritarimas NATO pozi
cijai, į kurios „Taikos sąjungininkų“ pro
gramą įsijungė ir Lietuvos valstybė.

Politinių kalinių ir tremtinių 
protestas tęsiasi

„Tremtinys“ (Laisvės ai. 39,3000Kau
nas) paskelbė Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos tarybos ir rajonų 
pirmininkų pareiškimą dėlkomunistinio 
genocido:

„Sovietų Sąjungai okupavus nepri
klausomą Lietuvos Respubliką, 1940m. 
liepos mėnesį Lietuvos komunistų par
tijos vadovas A. Sniečkus pasirašė 
įsakymą deportuoti iš Lietuvos du 
tūkstančius valstybės pareigūnų, 
pradėdamas valstybės griovimą ir geno
cidą. Komunistinis genocidas sunaikino 
per pusę milijono Lietuvos gyventojų....

Todėl pareiškiame, kad pradedame 
Komunistų partijos ir jai pavaldžių 
NKVD, KGB ir kitų represinių formuo
čių nusikaltimų Lietuvos valstybei ir jos 
gyventojams tyrimą, siekdami visuome
ninio politinio teismo. Ta medžiaga bus 
perduota tarptautiniam įvertinimui 
(Niumbergui - 2).

Prašome visus, turinčius įrodymų 
apie Komunistų partijos nusikaltimus, 
rašyti Lietuvos politinių kalinių ir trem
tinių sąjungos tarybai Kaune, Laisvės 
al.39f.

Atrodo, kad Kaunas virsta centru 
veiklos prieš komunizmą.

Kam dirbs
Lietuvos saugumo tarnyba?
Kad į Lietuvos saugumo tarnybą 

žiūrima su įtarimu, yra visai supranta-
Nukelta į 2 psl.
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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA;
Atkelta iš 1 psl.

ma. Jei dabartiniai Lietuvos valdovai 
grįžtų į klasinius komunistinius 
valstybės tvarkymo metodus, saugumo 
tarnyba pasidarytų represijos organu. 
Stebėtina, kad kai kurie laikraščiai, 
pavyzdžiui, sausio 20 d. „Lietuvos rytas“ 
puola šią tarnybą ne dėl jos galimos 
ateities rolės, o dėl to, kad ten per daug 
buvusių politinių kalinių... Cituojame:

„Utenos regiono nacionalinio saugu
mo tarnybos vadovas J. Brazdžius Lie
tuvos ryto' korespondento paprašytas 
papasakojo... <kad> dar nepriklausomo
je Lietuvoje baigė karo mokylą, o 1936- 
1937metais buvo pasiųstas pasitobulin
ti į Vokietijos Spandau miesto 
kriminalinės policijos akademiją.

Grįžęs j Tėvynę, jis dirbo valstybės 
saugumo sistemoje, tačiau netrukus Lie
tuvą okupavo rusai, ir vėlesnėje J. 
Brazdžiaus biografijoje mirga daugiau
sia lagerių ir tremties vietovių pavadi
nimai. Net pusantro dešimtmečiojis buvo 
kalinamas, o po to dar antrą tiek - 15 
metų -jam teko gyventi tremtyje. Pen
ketą dešimtmečių su slaptųjų tarnybų 
veikla turėjęs tik tiek bendra, kad nuolat 
gaudavęs atidų NKVD ir KGB,dėmesį1, 
J. Brazdžius jau šernai pensinio amžiaus 
žmogus, buvo pakviestas į Lietuvos sau
gumo tarnybą, kai jai ėmė vadovauti 
buvusieji politiniai kaliniai. ...

<Dar> keblesnėje padėtyje atsiduria 
gal ir geriausių ketinimų kupinas trem
tinys, kuris į saugumo tarnybą yra 
pakliuvęs, pavyzdžiui, tiesiai iš parapi
jos bažnyčios zakristijono pareigų...“ 
(Citatos pabaiga)

Toliau „Lietuvos ryto“ žurnalistas 
piktinasi, kad „Lietuvos valstybę saugo 
pensininkai, Saukų sąjungos nariai, buvę 
politiniai kaliniai“, kai tuo tarpu „vienu 
metu <buvo> KGB darbuotojų, kurie 
suirus Sovietų Sąjungai liko be darbo, 
buvo sutrikę ir dairėsi, kur pritapti“.

Tad žurnalistas piktinasi tup, kad 
buvę šauliai, Lietuvos policijos 
valdininkai, tremtiniai ir politiniai ka
liniai pateko į Lietuvos saugumo tarny
bos postus, tuo tarpu kai buvusieji KGB 
darbuotojai, „kurie liko be darbo“, nega
vo ten vietų. Kiekvienam turėtų būti 
aišku, kad didžiausias pavojus Lietuvai 
kaip tik ir išplaukia iš tų „darbo neteku-

šių“ buvusių KGB darbuotojų. Jie yra į 
tikrai nepatikimi. To, betgi, nepastebi i 
„Lietuvos ryto“ žurnalistas. "

Kyla klausimas, ar ši propaganda į ♦ Rumunijai ir Lietuvai pirmosioms iš 
prieš komunistams nepageidautinus • Europos valstybių pasirašius taikos
darbuotojus nėra pradžia p. V. i Parnerystės sutartas su NATO, jomis 
Petkevičiaus veiklos. V. Petkevičius, ■ Pasekė paeiliui Lenkija, Estija, Vengrija, 
nežiūrint dešiniųjų stipraus protesto, ■ Ukraina ir Slovakija.
buvo paskirtas Seimo nacionalinio sau- i
gurno komiteto pirmininku. Kurį laiką I * Maskvoje viešumai atidarius slaptus 
V. Petkevičius smarkiai reiškėsi savo ;Soviet9 Sąjungos žvejybos ministerijos 
leidžiamame laikraštyje „Opozicija“, kri- ■ arch^vus’ lšalškej0 dar viena sovietų 
akuodamas ne tik dešiniuosius, bet net i afera- Per lštisus 40 metų Sovietų 
ir savo buvusius draugus komunistus, I Sąjunga naikino tarptautinėmis 
už tai, kad jie per lengvai atsisakė po ? apsaugotas banginių rūšis,
raudonomis vėliavomis skelbtų šūkių J klastotais duomenimis apgaudinėdama 
Gal ir nesvarbus, bet vaizdingas V. Į ^tautinę banginių žūklės komisiją. 
Petkevičiaus „kūrinėlis“, kuriame jis I Pavyzdžiui, keturi sovietll žvejybos 
. , . v. z .. x x ■ laivynai Antarktikoje pranešė 1961—
kadaise rase (citata): t ___ . . nr7A. į 1962 metų sezono metu sugavę 270

n f j ^aS' ..... . i kuprotųjų banginių. Pasirodo, kad iš
Betkuodazmauirkuogihaususnnąs- ■tįkrųjųvienasištųiaivynųbuvosugavęs 

tau, žiūrėdamas lJ0 mąslias, kiek įkypas į i568 kuprotuosius banginius (humpback 
akis, kuo daugiau ir artimiau susiduriu I wbaies) 
su jo darbais, jo mintimis, jo asmeniu, "
tuo dažniau ir aistringiau manyje kyla ■ * pjetų demokratiniai 
noras tvirtinti: ne, jis ne toks, kaip rašo į rinkimaii bet didėja pi]ietinio 
ir kalba kiti, jisis tikro kitoks, jis mano. Įkar0 pavojus Zulu

Ir todėl labai nesinori šį vardą karto- " - .......... - - --
ti šiaip sau, be ypatingo reikalo...“ 
(„Literatūra ir menas“, 1970.6.21 - cita
tos pabaiga)

Seime vyksta užkulisinė kova tarpe 
tų LDDP narių, kurie nori save vadinti 
socialdemokratais, irtų, kurie nori grįžti 
į seną komunistinį taką, gal tik 
paįvairintą kitais šūkiais, kitomis 
vėliavomis. Pastarajai grupei kaip tik ir 
priklauso ponas V. Petkevičius. Neten
ka abejoti, kad jis norėtų perimti Lietu
vos saugumo tarnybą, ypač dėl jos repre
sinio organo potencialo. Pirmas žingsnis 
j tą pusę žengtas: V. Petkevičius jau yra 
Seimo nacionalinio saugumo komiteto į 
pirmininku. Belieka tik toliau eiti gerai 
numintu takeliu: vesti viską griaunančią 
propagandą.

Kodėl Lietuva atsisako dovanų?
Prieš pora savaičių „Mūsų pastogėje“ 

buvo paminėta, kad Lietuva atsisakė 
Vokietijos siūlomos dovanos - keturių 
karo laivų. Iš Lietuvos pranešama, kad 
ekspertų nuomone šie karo laivai buvę 
gerame stovyje. Tik niekas nepaaiškina, 
kodėl Lietuva jų atsisakė. Argi Lietuva

TRUMPAI 
IŠ VISUR

į Zwelithini atmetė naująją Pietų Afrikos
■ konstituciją ir reikalauja sau suverenios
■ monarchijos 1838 metų Zulu karalijos 
Į ribose su 8 milijonais gyventojų. Jo 
į pirmasis ministras Inkatha partijos 
" lyderis Buthelezi įsakė savo partijos
■ nariams ir prijaučiantiems boikotuoti 
į rinkimus ir ruoštis kraujo praliejimui.
i
" ♦Keturiosbudistųvienuolėspol7dienų
■ žygio per Himalajų kalnus pabėgo iš 
į Tibeto. Jos dar neseniai buvo kalinamos
1 ir kankinamos kalėjimuose netoli Lhasa' 
"miesto. Kiniečiai jas buvo suėmę už
■ šūkius „Tegyvuoja Dalai Lama!“ ir
2 „Laisvė Tibetui!“. Buvo manyta, kad 
I kinai nutraukė kalinių kankinimus jau 
" 1989 metais.

tokia turtinga, ar taip gerai ginkluota, 
kad dovanų nebenori? O gal kam nors 
pelningiau, kad Lietuva karo laivus 
perka iš Rusijos?

Wiesenthal centro kūrimas 
Vilniuje

Sausio 5 d. Lietuvos ambasadorius 
JAV A Eidintas susitiko su Wiesentha- 
lio centro JAV vadovu A Cooper. Aptar
tos šio centro kūrimo Vilniuje problemos.

Lietuvos pasų siunta
Netikėtai, dar prieš užbaigiant 

Lietuvos konsulo darbus Canberroje, 
gauta siunta Lietuvos pasų, išduotų 
Lietuvos vidaus reikalų ministerijos ke
liems Australijoje gyvenantiems Lietu
vos piliečiams. Visi pasai persiųsti 
Lietuvos paskirtiems garbės konsulams, 
būtent:

Sydnėjuje (New South Wales, Queens
land):
p. Viktoras Šliteris
40 b Fiddens Wharf Rd.
Killara NSW 2071.
Telfax: (02) 498 2571

Adelaidėje (South Australia, Western 
Australia, Northern Teritory): 
p. Jurgis Jonavičius
27 Rickaby St
Croydon Park SA 5008.
Tel/fax: (08) 346 4775

♦ Popiežius Jonas Paulius II numatote 
apsilankyti Sydnėjuje ateinančių mėtotų 
sausio 18 - 20 dieną. Vizito metu jisis 
paskelbs palaimintąja šiauriniameie 
Sydnėjuje palaidotą vienuolę Mariją Macio 
Killop.

♦ Vasario 9 dieną NATO paskelbęs 
ultimatumą Bosnijos serbams ir r 
musulmonams, kovojantiems Sarajevo > 
srityje. Per 10 dienų abi pusės turi i 
perduoti visas sunkiąsias kovos l 
priemones (tankus, artilerijos pabūklus,, 
minosvaidžius, raketas) JungtiniųTautų į 
priežiūrai arba atitraukti jas bent 20 km i 
nuo Sarajevo. Nepaklususieji buss 
puolami NATO karo aviacijos.

Abi kovojančios pusės perleido 
Jungtinių Tautų kariams šiek tiek 
sunkiosios ginkluotės, tačiau pasilaikė 
didesnę dalį. Serbų generolas Manojlo 
Milovanovič atsisako atitraukti savo 
artileriją nuo Sarajevo, nes, pasak jo, 
Jungtinių Tautų apsaugos kariai 
nepajėgia sukontroliuoti musulmonų 
pėstininkų dalinių Sarajeve.

♦ Sausio mėnesį iš Rusijos vyriausybės 
pasitraukęs ekonomikos ministras Jegor 
Gaidar bando suburti visus Rusijos 
reformatorius ir demokratus į vieną 
politinę partiją. Jų pralaimėjimą 
praeituose parlamento rinkimuose 
nulėmė susiskaldymas į mažas partijas 
ir tarpusavio kova rinkiminės 
kampanijos metu.

♦ Latvija tebeveda sunkias derybas su 
Rusija dėl buvusiųjų sovietų karinių 
pajėgų pasitraukimo iš jos teritorijos. 
Rusija išsireikalavo teisę dar ketveris 
metus naudotis Skrandos radaro stotimi, 
nusileisdama dėl anksčiau reikalautos 
datos - 2004 metų. Dar nesusitarta dėl 
į pensiją išėjusių ir Latvijoje 
apsigyvenusių sovietų armijos karininkų 
socialinio aprūpinimo.

Melburne (Victoria, Tamania): 
p. Kęstutis Lynikas
8 Teak Court
Doncaster Vic. 3108.
Tel/fax: (03) 848 5663

Lietuvoje skelbiama informacija, kad 
užsienyje Lietuvos pasus išduoda kon
sulatai, netiksli. Konsulatai gali tik 
tarpininkauti pasų išdavime, juos išduo
da tik Lietuvos vidaus reikalų ministe
rija. Pastebėtina, kad ši praktika skiria
si nuo veik visų pasaulio valstybių. Yra 
priimta, kad valstybės piliečiams 
užsienyje pasus išduoda tos valstybės 
konsulinės ir diplomatinės įstaigos. Bet 
lietuviška tvarka vis kitokia.

Naujiesiems garbės konsulams plati 
darbo dirva, padedant tautiečiams ruoš
ti dokumentus Lietuvos pasams gauti.

Australuos dėmesys „Drobei“
Ką tik grįžusi iš Lietuvos finansų 

konsultantė turinti savo įstaigą 
Sydnėjuje p. Margaret Moroney, 
skambino padėkoti už jai suteiktą pagal
bą važiuojant į Lietuvą ir pasidžiaugė, 
kad jos vedamos grupės konsultacijos su 
„Drobe“ Kaune buvo sėkmingos ir galin
čios pagerinti „Drobės“ prekybą su vaka
rais. Ji važinėja konsultuodama kelias 
tarptautines institucijas, tarp jų ir Euro
pos banką atstatymui ir vystymui.

Ponios Moroney pranešime apie 
„Drobę“ minima, kad per sekančius trejis 
metus „Drobei“ reikėtų investuoti apie

Nukelta į 3 psl.
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AR BAUDOS VALSTYBĖS LIKS 
NEPRIKLAUSOMOS?

J. Rūbas

Šį drastišką klausimą verčia statyti 
vis atviriau pasireiškiantys imperialis
tiniai Rusijos užsienio politikos kėslai, ir 
tos politikos toleravimas JAV bei Vakarų 
Europoje. Šiame straipsnelyje noriu 
atkreipti dėmesį į paskutinių poros metų 
poslinkius Rusijos užsienio politikoje, 
jos naują karinę doktriną, kitų valstybių 
reakciją į šiuos poslinkius Rusijoje ir 
galimas pasekmes Pabaltijo šalims.

Po dvejis metus trukusių ginčų Ru
sijos valdančiajame elite dėl pro
sovietinės Rusijos užsienio politikos 
tikslų, buvo pasiektas konsensus tarp 
svarbiausių politinių grupuočių. Nutar
ta, kad pagrindinis užsienio politikos 
tikslas turi būti Rusijos hegemonijos at
statymas buvusioje Sovietų Sąjungos 
teritorijoje ir įtakos išplėtimas į Vidurio 
Europos valstybes, kurios anksčiau buvo 
SSSR satelitai. Anksčiau ši hegemonija 
buvo palaikoma karine jėga; dabar tai 
nebėra priimtina, todėl šio tikslo bus 
siekiama politinėmis ir ekonominėmis 
priemonėmis. Buvusioje Sovietų Sąjun
goje, Rusija, kaipo didžiausia karinė, 
politinė ir ekonominėjėga šiame regione, 
turinti užsitikrinti sau specialias teises 
ir prisiimti atsakomybę už rusiakalbių 
mažumų teisių gynymą.

Prieš metus paskelbtoje Rusijos 
užsienio politikos koncepcijoje, jos 
imperinės ambicijos buvo pridengtos 

švelnesniųžodžiųkamufliažuirnesukėlė 
aliarmo kaimyninėse šalyse. Tada buvo 
kalbama tik, kad Rusija aktyviai priešin
sis bet kokiems bandymams didinti 
trečiųjų šalių karinę - politinę įtaką 
kaimyninėse Rusijai valstybėse, o savo 
tikslų Rusija sieksianti įtikinėjimo keliu 
ir „tik ypatingais atvejais panaudosianti 
jėgą įtvirtinti tarptautinės teisės princi
pus“. Rusija norinti gyventi taikoje su 
visomis kaimyninėmis valstybėmis ir 
siekianti visų karinių konfliktų 
užbaigimo buvusioje SSSR teritorijoje. 
Bet, jau praėjusiųjų metų pradžioje Bori
sas Jelcinas savo kalboje užsiminė, kad 
Jungtinės Tautos turėtų suteikti Rusijai

LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
Atkelta iš 2 psl.

US$ 3.7 milijonų, daugiausia medžiagų 
dažymo aparatūrai. „Drobė“ 1993 m. 
rugsėjo 30 d. sumažino tarnautojų ir 
darbininkų skaičių nuo 4,200 iki 2,900. 
Tas žingsnis vertinamas pozityviai, kaip 
efektyvumo kėlimas. „Drobės“ stiprią
sias puses, konsultuotojai vertina taip:
• Aiškus įmonės centrinis užsiėmimas;
• Stiprūs ir gabūs įmonės vadovai;
• Apmokyta darbo jėga;
• Nebrangūs gaminiai, galį konkuruoti 
NVS ir vakarų rinkoje;
• Vadovai aiškiai nori pasiekti vakarų 
reikalavimų lygį;
• Suprasta, kad reikia jungti produkci

jos projektavimą su prekiavimu.
„Drobės“ silpnosios pusės vertinamos 

sekančiai:
• Žemos kokybės žaliavos ir nepatiki
mas jų tiekimas;
• Reikia pagerinti vadovybės (mena- 
džementojinformatiką ir kokybės kontrolę; 

specialius įgaliojimus palaikyti taiką ir 
stabilumą šiame regione. Vėliau JTO 
buvo įteiktasdokumentas,kuriamebuvo 
išdėstyta Rusijs rolė palaikant taiką 
buvusioje Sovietų Sąjungoje.

Rusijos kampaniją gauti Jungtinių 
Tautų įgaliojimus taikos palaikymui 
buvusioje Sovietų Sąjungoje tęsė užsienio 
reikalų ministras Kozyrevas. Savo kal
boje JTO visuotiniame susirinkime 
praėjusių metų rugsėjį, jis išdėstė eilę 
argumentų, kodėl JTO turėtų deleguoti 
Rusijai taikos palaikymo rolę buvusioje 
Sovietų Sąjungoje. Mėnesį vėliau, per 
interviu „Izvestįjų“ dienraščiui, Kozyre
vas pradėjo rišti taikos pastangas su 
Rusijos įtakos išlaikymu šiame regione. 
Jis sakė, kad Rusija turi specialių intere
sų „artimajame užsienyje“ ir nenorėtų 
ten prarasti geopolitinių pozicijų, „ku
rioms užkariauti reikėjo šimtmečių“.

Taigi, yla išlindo iš maišo. Rusija 
nebeslepia savo imperinių ambicijų-jas 
Kozyrevas ir kiti Rusijos politikai pakar
tojo paskutinių poros mėnesių bėgyje. 
Nors, kilus protestams dėl jo paskutinio 
pareiškimo, Kozyrevo padėjėjai aiškino, 
kad jo-pastabos buvo neteisingai spau
dos perduotos ir Rusija neketina palikti 
savo kariuomenės Latvijoje ir Estijoje, 
Rusijos intencijos yra aiškios. Jas pa
tvirtino ir neseniai paskelbta Rusijos 
karinių pajėgų doktrina, kurioje, tarp 
kitko, sakoma, kad Rusija gali pirmoji 
panaudoti atominius ginklus net ir prieš 
valstybes, kurios neturi atominių gink
lų, jei jos yra tokius ginklus turinčios 
jėgos savininkės. Taigi, Rusija pasilieka 
sau visiškai laisvas rankas bet kokiame 
konflikte.

Reikia konstatuoti, kad Rusija savo 
vis atviresniems pareiškimams buvo 
padrąsinta Vakarų pasyvios laikysenos. 
Ji nebeslepia savo imperinių ambicijų už 
gražių žodžių, nes mato, jog didžiosios 
Vakarų valstybės neprotestuoja, taigi 
pritaria jos ambicijoms. Įsidrąsinusi, 
Rusija, praktiškai, vetuoja NATO 
išplėtimą į Vidurio ir Rytų Europą. Be 
NATO saugumo garantijų Rusijos 
vakarinės kaimynės, įskaitant Baltijos 
šalis, jaučiasi paliktos Dievo valiai. 
Prezidento Klintono siūloma „partnerystė

• Per daug priklausomybės nuo NVS 
rinkos;
•Trūksta modernių mašinų, kurios pa
greitintų spalvos keitimą dažant 
audeklus;
• Reikia atnaujinti verpimo mašinas, 
kad pagerėtų kokybė ir būtų galima 
gaminti lengvesnes medžiagas.

V. Landsbergis - Kauno garbės 
pilietis

Sausio pabaigoje Kauno miesto tary
ba svarstė klausimą dėl miesto garbės 
piliečio vardo suteikimo buvusiam 
Sąjūdžio lyderiui ir Lietuvos AT 
pirmininkui prof. Vytautui Landsber
giui. Iš 81 tarybos sesijoje dalyvavusio 
deputato 68 balsavo už. Taigi senas kau
nietis, šiame mieste gimęs ir augęs prof. 
Vytautas Landsbergis tapo Kauno garbės 
piliečiu. („Lietuvos aidas“).

Spaudai paruošė Dr. A. Kabaila, 
Canberra, 1994.02.14 

vardan taikos“ yra tik muilo burbulas, ir 
mažosios Rusijos kaimynės tai supranta.

Didėjantis Amerikos baltų 
susirūpinimas JAV politika Rusijos 
atžvilgiu, paskatino Klintono adminis
tracijos pareigūnus susitikti su lietuvių, 
latvių ir estų bendruomenių atstovais ir 
išdėstyti Amerikos vyriausybės poziciją 
Baltijos valstybių atžvilgiu. Šiame susi
tikime, įvykusiame sausio 24 dieną, JAV 
administracijos atstovai patvirtino savo 
įsipareigojimus Baltijos valstybėms. 
, JAV kategoriškai ir viešai atmeta Rusi
jos įtakos sferos buvusiose sovietinėse 
respublikoseidėją.Betkokie Rusijos žings
niai ta linkme susilauks tarptautinės 
opozicijos“. Administracijos pareigūnai 
griežtai pasmerkė Maskvos bandymus 
susieti kariuomenės išvedimą iš Latvi
jos ir Estijos su rusiškai kalbančios 
mažumos padėtimi. Prezidentas Klinto
nas tai patvirtinęs savo telefoniniame 
pokalbyje su Latvijos prezidentu Ulma- 
niu. JAV pareigūnai patarė nekreipti 
dėmesio į kai kurių Rusijos politikų re
toriką ir patvirtino, kad Baltijos valsty
bių saugumą geriausiai garantuosianti 
Rusijos reformų tąsa. Tačiau, tokie pa
tarimai baltų nenuramino;jie matė, kaip 
Rusija grąsino Latvijai po dviejų rusų 
generolų suėmimo ir kaip ji elgiasi Kau
kazo ir Vidurinės Azijos respublikose.

Paskutinis A. Kozyrevo pareiškimas, 
kad Rusija gins rusiakalbių teises 
kaimyninėse šalyse ir stengsis atstatyti 
savo karinę, politinę ir ekonominę įtaką 
jos istorinių interesų sferoje, sukėlė ne
rimą Vidurio ir Rytų Europos valstybėse 
ir šokiravo daugelį politikų ir 
apžvalgininkų Vakaruose. Mat, pastarie
ji naiviai tikėjo, kad naujoji, demokratinė 
Rusija atsisakė bet kokių pretenzijų 
dominuoti kaimynines šalis. Baltijos 
valstybių vadovai pakartotinai išreiškė 
susirūpinimą ir protestavo dėl Maskvos 
atvirai reiškiamų pretenzijų į „artimojo 
užsienio“ šalis. Susirūpinimą dėl Rusi
jos „naujos“ užsienio politikos jaučia ir 
Vidurio Europos valstybės, kurios neno
ri vėl tapti Rusijos satelitais. Tiek jos, 
tiek Baltijos valstybės norėtų tapti 
pilnateisėmis NATO narėmis ir tuo būdu 
gauti šios organizacijos saugumo garan
tijas. Tačiau, JAV ir didžiosios Vakarų 
Europos valstybės, kurios sudaro NATO 
nugarkaulį, tokių garantijų duoti neno
ri, nes tai įveltųjas į konfliktą su Rusija. 
Maskva yra griežtai nusistačiusi prieš 
NATO išplėtimą į Vidurio ir Rytų Eu
ropą - tai užkirstų kelią jos planams 
šiame regione. Net į prezidento Klintono 
siūlomą „partnerystę vardan taikos“ 
Maskva žiūri su įtarimu.

Atgavusios nepriklausomybę, Balti
jos šalys pradžioje tikėjosi, kad jos galės 
laisvai tvarkytis, atstatyti savo ekono
miką ir, niekieno netrukdomos, kurti 
geresnį gyvenimą savo piliečiams. Deja, 
jomslemta gyventi Rusijos traukoslauke. 
Dauguma Rusijos elito, tiek naciona
listai, tiek ir liberalai, yra vienodos 
nuomonės, kad Rusija turi atstatyti savo 
įtaką regione, kurį jie laiko gyvybinių 
rusų interesų sfera. Dėl Vakarų pasyvu
mo. Maskva jau pradėjo sėkmingai 
vykdyti savo planus. Didėja spaudimas 
Baltijos valstybėms paklusti Maskvos 
norams ir integruotis į NVS - naujos 
formos Rusijos imperiją. Kol kas ji siekia 
Pabaltijį pajungti savo interesams „civi
lizuotais“ metodais - politiniu spaudimu 
pasirašyti Rusijai specialias teises sutei
kiančias dvišales sutartis, Rusijos kapi
talo investicijomis į svarbiausias 
pramonės įmones Pabaltijo šalyse, su

tikslu perimti jų kontrolę, būtinai reika
lingų žaliavų tiekimo manipuliacija ir 
vidaus nesantaikų kiršinimu bei įtaigo- 
jimu Rusijai palankių politikų ir aukštų 
valdžios pareigūnų. Jei tie metodai ne
duos pageidaujamų rezultatų, Maskva 
yra pasiruošusi panaudoti jėgą, kaip ji 
jau ne kartą yra pademonstravusi.

Kiek ilgai Baltijos šalys atlaikys tą 
spaudimą? Į šį klausimą nėra aiškaus 
atsakymo, nes Baltijos valstybių neprik- 
lausomynė yra sąlygojama daugelio fak
torių, išorinių ir vidinių. Svarbiausi 
išoriniai faktoriai yra bendras politinis 
klimatas Europoje ir JAV - kiek 
didžiosios Vakarų valstybės bus pa
siruošusios toleruoti Rusijos ekspansiją
- ir politinės bei ekonominės problemos 
Rusijos Federacijoje bei visoje NVS, ku- 
riasvarguargalimabusįveiktibeVakarų 
pagalbos. Vidiniai faktoriai, kurie padėtų 
išlaikyti politinę ir ekonominę neprik
lausomybę, būtų gynybos sutarčių 
sudarymas su draugiškomis valstybėmis, 
savo ekonomijų perorientavimas į Vaka
rus, atsikratant ekonominės priklau
somybės nuo Rusijos žaliavų, susivieni
jimas bendram tikslui tarpusavyje be
siriejančių' politinių partijų, vidaus 
saugumo sustiprinimas ir geresnė sienų 
kontrolė, tuo būdu apribojant Rusijos 
slaptųjų tarnybų subversinės veiklos 
galimybes, ir Baltijos šalims palankios 
viešosios opinijos puoselėjimas pasaulio 
demokratinėse valstybėse, naudojant 
visas galimas masinės informacijos 
priemones.

Sunku pramatyti svarbiuosius 
poslinkius pasaulio politiniame klimate. 
Esame liudininkai visiško JTO 
bejėgiškumo, bandant spręsti net ir 
mažus karinius konfliktus tarp etninių, 
religinių ir politinių grupuočių. Jei Rusi
ja nutartų vėl okupuoti Baltijos valstybes
- ką ji galėtų padaryti per pora dienų - 
pasaulis prieš tai protestuotų, bet JTO 
būtų visiškai bejėgė tai sustabdyti, nes 
JTO Saugumo Taryba būtų 
suparaližuota Rusįjos veto. Žinoma, rei
kia manyti, kad, bent artimiausioje atei
tyje, Maskva nesiryš žengti tokio žings
nio, nes jai labai reikalinga Vakarų 
ekonominė parama. Ji bandys savo 
užsienio politikos tikslus pasiekti kito
mis, aukščiau minėtomis, priemonėmis, 
O toms priemonėms Baltijos valstybės 
gali atsispirti, jei veiks vieningai ir 
ryžtigai. Atrodo, kad joms gręsiantį pa
vojų iš Rytų jau supranta ir kairiųjų 
pažiūrų pabaltiečių politikai. Pradėta 
aktyviai dirbti, siekiant Baltijos valsty
bių politinės, ekonominės ir gynybos 
sąjungos sudarymo. Lietuva ir Estijajau 
įstojo į Vakarų Europos Uniją, greit bus 
priimta ir Latvija. Visos trys beldžiasi į 
NATO duris, tuomi aiškiai pareikšda-
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isimmu bariosi:
RŪTA GAJAUSKAITĖ SYDNĖJUJE

Lankydamasi Australijoje, Sąjūdžio 
bei Lietuvos Laisvės Lygos veikėja ir 
buvusi Aukščiausiosios Tarybos depu
tatė Rūta Gajauskaitė Sydnėjaus lietu
vių klube savo pranešimą darė sekma
dienį, vasario 13 d.

Širdingai padėkojusi užsienio (ir, žin
oma, Australijos) lietuviams už jų il
gametę politinę kovą dėl Lietuvos 
nepriklausomybės ir už jų gausią mate
rialinę pagalbą Lietuvos žmonėms da
bar, Rūta Gajauskaitė pabrėžė, kad 
Lietuvos laisvinimo darbas dar nėra 
baigtas. Jai atrodo, kad šiuometinė Lie
tuvos padėtis yra panaši į 1940-uosius 
metus, nes Lietuvos demokratinė darbo 
partija visgi yra komunistų partijos 
tęsinys, o tą sako ir liaudyje paplitęs 
žodis „gvazdikėliai“. Tenka saugoti, kad 
nebūtų padaryta panaši sutartis su rytų 
kaimynu, ir tokio pavojaus buvo 
praeitą vasarą, kai net didieji laikraščiai 
buvo susirūpinę prezidento Brazausko 
ir svarbiųjų ministrų keistais norais 
važinėti į Maskvą. Nors iš 220,000 buvu
sių komunistų partijos narių LDDP turi 
tik 16,000, joje likę yra bendraminčiai su 
įtaka. Kairieji per privatizaciją užvaldo 
turtą, o iš seniau valdo ir didelę dalį 
spaudos. Iš apie 200 dabarties laikraščių 
tik 16 yra aiškiai dešinieji. Bet tarp jų tik 
vienas dienraštis - „Lietuvos aidas“, o 
kiti - nedidelio tiražo savaitraščiai ar 
rajoniniai laikraščiai.

Rūta Gajauskaitė pabrėžė, kad soviet
metyje KGB tinklas buvo labai platus, 
nes sekamas buvo, statistiškai, kas penk
tas žmogus. Atgimimo metu saugumie
čiai ypatingą dėmesį kreipė į Sąjūdžio 
vadovus, todėl per agentūrinę infiltraci
ją Sąjūdžio darbas buvo ryškiai trukdo
mas ir iškraipomas. Nors Sąjūdis paėmė 
valdžią, Prunskienės ministrų kabinete 
buvo daug komunistų. Landsbergis buvo 
tolerantiškas, pasiūlydamas vietas ir 
buvusiems vadovams (pvz., Brazauskui), 
tačiau toksai požiūris - sakytume 
„krikščioniškas požiūris“ - nepasiteisi
no. Galima atleisti, kai jie nežino, ką 
daro“, tačiau čia buvo atvejis, kai jie 
žino, ką daro“.

Kokios rūšies žmonės, būdami Seime 
ar vyriausybėje, trukdo Lietuvai susi
tvarkyti? Pirmiausia, tie, kurie kaitalio
ja partijas pagal asmeninį naudingumą. 
Antra, tarp Seimo ir Vyriausybės narių

AR BALTIJOS VALSTYBĖS 
LIKS NEPRIKLAUSOMOS?

Atkelta iš 3 psl.

mos, kad jos save laiko Vakarų Europos 
dalimi ir jaučia grėsmę iš Rytų. Taip pat, 
visos trys puoselėja ryšius su Skandi
navijos valstybėmis, kurios suinteresuo
tos, kad Baltijos valstybės liktų neprik
lausomos. Pažanga padaryta ir atsipa
laidavime nuo Rusijos ekonominės 
priklausomybės, ypač Latvijoje ir Estijo
je. Tai pozityvūs žingsniai savo nepri
klausomybei apsaugoti, bet dar daug ką 
galima padaryti, ypač vidaus politikoje, 
vienijant šių mažų tautų politines gru
puotes, kovojant su valdininkų korupci
ja, diegiant tautinę savigarbą ir atsako
mybę. Nuo to, kaip sėkmingai tai bus 
padaryta, gali priklausyti, ar Baltijos 
valstybės išliks nepriklausomos, ar vėl 
taps Rusijos kolonijomis.
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Dr. Rūta Gajauskaitė

yra nemažai tokių, kurie siekia privile
gijų: prieš keletą metų deputatai turėjo 
galimybę nusipirkti mašiną už labai pigią 
valstybinę kainą, dabar - per privilegi
jas įgyjami namai, vilos, pusė gamyklos, 
dalis Klaipėdos krantinės ir 1.1. Iš tiesų, 
pirmaisiais metais po Kovo 11 d. tik 49 
Aukščiausios Tarybos nariai nesusitepė 
rankų. Trečia, Seime daug tokių, kurie 
viena sako, kita daro. Kalbama „už Lie
tuvą“, tačiau praktikoje įsitvirtinama 
ekonomikoje. Kaip tik tarp firmų ir 
įmonių vadovų yra daug asmenų su so
vietiniais įpročiais, o dabar ekonomikoje 
įsigali ir mafija. Mafiją sutvarkyti yra 
sunku, nes ji turi lyšius su senomis 
struktūromis, įskaitant buvusį KGB, 
buvusią miliciją (dabartinė policija) ir t. 
t. Naujo tipo organizacija yra SKAT 
(Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba), 
tačiau matyti, kad ir ji truputį infiltruota.

Pasak Gajauskaitės, šiandien Lietu
voje „norima ir vogti, ir valdžioje sėdėti“, 
o direktoriai-, vadovai daugumoje tebėra 
„savi žmonės“ dar iš seniau. Šia prasme, 
mažai kas pasikeitė, o „Sąjūdžio geru
mas atsisuko prieš mus pačius‘1 Šiandien 
■ ekonominė padėtis prasta ir tą jaučia 
ypač pensininkai ir gyvenantieji iš algų, 
kurios yra mažos. Galimas dalykas, 
pensininkai praras butus, nes negalės 
susimokėti nuomos - butus ir namelius 
supirks negražiai praturtėjęs komparti
jos ir mafijos mišinys. Prieš rinkimus, 
LDDP plačiai skelbėsi, kad ji pagerins 
gyventojų gerbūvį; dabar matyti, jog per 
priimamus įstatymus ji remia savąjį turto 
siekiantį luomą.

Kokia politinė ateitis? Prieš Seimo 
rinkimus, spauda veikė kaip „užsuktas 
ratas“, kritikuodama Landsbergį ir 
Vagnorių. Dabar - žmonės „tiesą turi 
suvokti per pilvą“. Galimas dalykas, kad 
LDDP norės išlaikyti savo įtaką kaime, 
būtent, išdalinant kaimo žmonėms po 3 
hektarus (o tam ji priešinosi prieš pora 
metų) ir tokiu būdu sukiršinant naujuo
sius savininkus su tais, kuriems ta žemė 
tikrai priklauso. Bet, bendrai, žmonės 
mato, kad LDDP savo pažadų nepildo, o 
dešinieji taip pat mokosi iš savo klaidų. 
Didelis uždavinys dešiniesiems yra su
kurti teisingos informacijos tinklą, nes 
šiuo metu jie beveik neturi vietos televi
zijoje ir radijuje, o dauguma spaudos 
(kuri dar prieš keletą metų buvo abso-

A
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems kaimynams, draugėms ir draugams už užuojautas, 
dovanas ir už lankymą ligoninėje mano sunkiai sergančio vyro Vaclovo. 
Ačiū jums visiems.

Jadvyga Mickienė

liučioje kompartijos priežiūroje) taip pat 
nėra dešiniųjų pusėje. Šiuo atžvilgiu, 
pasak Gajauskaitės, ir užsienio lietuviai 
gauna iškreiptą tikrovės vaizdą ir galbūt 
nesupranta, kad „gvazdikėliai“ daug ką
tebevaldo.

Po pranešimo, Rūta Gajauskaitė 
atsakinėjo į klausimus. Ji patarė pirkti, 
investuoti Lietuvoje ir įsiterpti į Lietu
vos gyvenimą su senesniu lietuvišku 
galvojimu, tuomi atsveriant rytų įtakas. 
Kita vertus, patiems negrįžtant, dabar
tinė pagalba yra naudingesnė, jei remia
mos yra ne organizacijos (kurių veikloje 
pasitaiko ir nesąžiningumo), bet 
konkretūs asmenys. O remiant asmenis 
- dabar geriau yra siųsti pinigus, ne 
daiktus, nes Lietuvos parduotuvėse jau 
daug ko yra, tik žmonės stinga pinigų.

ALB KRAŠTO VALDYBOS VEIKLOS APŽVALGA

ALB krašto valdyba išrinkta 1992 m. 
ALB narių suvažiavime, Sydnėjuje, tuoj 
grįžusi pradėjo darbą.

Gana didelę darbo dalį teko skirti ko
respondencijai su Lietuva. Tarp įvairių 
organizacijų laiškų gauta nemažai ir iš 
privačių asmenų, ieškančių savo giminių, 
palikimų, darbo Australijoje, finansinės 
ir kitokios paramos.

Visa gaunama korespondencija pa
skirstoma pagal valdyboje einančių narių 
pareigas; taip buvo atsakyta į visus pa
siteiravimus, prašymus ir 11

Praeitų metų birželio pabaigoje 
sušaukta visų ALB darbuotojųkonferen- 
cija Melburne. Nors ne visos apylinkės 
atsiuntė savo atstovus, bet konferencijo
je dalyvavo nemažas skaičius Australi
jos lietuvių bendruomenės darbuotojų. 
Tarp jų dalyvavo ir LR garbės konsulas 
dr. A Kabaila, iš Lietuvos atvykęs Aus
tralijos lietuviams katalikams pravesti 
rekolekcijų kun. Ričardas Mikutavičius 
ir Adelaidėn atvykusi iš Lietuvos Kaišia
dorių vidurinės mokyklos anglų kalbos 
mokytoja Danutė Guščiuvienė.

Pagrindinės konferencijos temos buvo: 
ALB kultūrinė veikla, lituanistinis švie
timas, ALB ateities gairės ir santykiai 
su Lietuva.

Visoms temoms skirtas laikas buvo 
produktyviai išnaudotas. Daugiausia 
dėmesio susilaukė diskusijos ; santykių į 
su Lietuva tema. Čia pasisakė ir iš Lie
tuvos atvykęs kun. R. Mikutavičius.

Antrasis ALB krašto valdybos šauk
tas suvažiavimas įvyko irgi Melburne 
spalio pabaigoje. Buvo kviečiami visų 
apylinkių pirmininkai, seniūnijų 
seniūnai ar jų atstovai. Pagrindinis šio 
susitikimo tikslas buvo patvirtinti ALB 
krašto valdybos numatytus kandidatus 
į LR garbės konsulus. Be to, sen. J. Short 
pageidaujant, su juo susitiko lietuvių, 
latvių ir estų atstovai. Pokalbyje aptarta 
tolimesnė Baltic Council veikla, dviguba 
pilietybė, konsulato įsteigimas Pabalti
jyje ir Australijos pabaltiečių pensininkų 
sąlygos, sugrįžus nuolatiniam apsigy
venimui į savo kraštus.

Krašto valdyba tiesiogiai kriepėsi į 
Australijos užsienio reikalų ministrą G. 
Evans dėl konsulato atidarymo Lietuvo
je. Atsakymas buvo gautas neigiamas ir 

Gana plačiai prelegentė atsakė į 
klausimą dėl Černobylio katastrofos
pasekmių; pasak jos, pasekmės buvo 
blogesnės negu tada buvo skelbiama, 
nors iš kitos pusės, pvz., pieno kokybė
yra labiau surišta su kolchozų sistemoje 
įsigalėjusiomis karvių ligomis. Prele
gentė taip pat aptarė klausimus dėl 
žemės ūkio padėties, apie žydų daromus 
priekaištus lietuviams, kompensaciją 
nukentėjusiems nuo vokiečių, „Lietuvos 
ryto“ poziciją, politkalinių nepasitenki
nimą Skuodžiu ir 1.1.

Sydnėjuje Rūta Gajauskaitė lankėsi 
Lietuvių katalikų kultūros draugijos 
kvietimu. Susirinkusiems nuoširdžiai 
plojant, Albinas Giniūnas viešniai įteikė 
simbolinę dovanėlę.

V.Dn.

paskelbtas spaudoje.
Adelaidėje sudarytas Lietuvių dienų 

komitetas, kuriam vadovauja krašto 
valdybos narys kultūros reikalams Vy
tautas Opulskis. Svarbiausių parengimų 
salės jau užsakytos. Spaudoje informaci
ją apie Lietuvių dienas bus stengiamasi 
pradėti kuo anksčiau, kad atvykstantie- 
ji galėtų pasiruošti.

Krašto valdybos narys kultūros reika
lams vadovauja išvykai į Lietuvą, į lie
pos mėnesį ten vykstančią dainų ir tau
tinių šokių šventę- Tikimasi, kad susi
darys apie 100 asmenų grupė.

Švietimo reikalais rūpinasi Vytautas 
Patupas. Jis palaiko ryšius su LR 
kultūros ir švietimo ministerija ir gauna 
iš jos vadovėlių, videojuostų ir kt. Visa 
gaunama medžiaga paskirstoma mūsų 
savaitgalio mokykloms. Bandoma 
pasikviesti mokytoją iš Lietuvos 
padirbėti Australijoje - mūsų savaitgal
io mokyklose ir bendruomenėje.

Pradžioje praeitų metų buvo praves-- 
tas vajus „Mūsų pastogei“ paremti. Kraš
to valdyba kreipėsi į visas bendruomenėje 
veikiančias lietuvių organizacijas, o taip 
pat per spaudą į visus lietuvius. Vįjus 
sutelkė $ 8575 per Krašto valdybą.

Komitetas „Parama Lietuvai“, kuriam 
vadovauja canberiškis Juras Kovalskis, 
1993 metais suorganizavo dvi siuntas į 
Lietuvą. Šiomis siuntomis pasinaudojo 
nemažas skaičius Australijos lietuvių. 
Visos siuntos laimingai pasiekė gavėjus. 
Komiteto veikla gali susilpnėti, nes 
apylinkėse siuntas pradėjo organizuoti 
apylinkės valdybos ar didesnės lietuvių 
organizacijos.

Sudaryta komisija peržiūrėti ALB 
statutą. Lietuvai atgavus nepriklau
somybę ir laiko eiga reikalauja statuto 
peržiūrėjimo ir kai kurių pakeitimų bei 
papildymų. Komisiją sudaro: Vytautas 
Neverauskas, Petras Bielskis ir Vikto
ras Baltutis.

Santykiai su dabartinės Lietuvos 
valdžia yra oficialūs ir sklandus. Dr. A 
Kabailai pareiškus atsistatydinimą iš 
LR garbės konsulo pareigų, valdyba 
kreipėsi į Lietuvos prezidentą A Bra
zauską, kuris sutiko, kad LR garbės kon
sului kandidatus pasiūytų Krašto val
dyba. Dažnai gaunami faksai iš LR 
užsienio reikalų ministerijos ir Valstybės 
žinios, kurias reguliariai siunčia LR 
kultūros ir švietimo ministerijoje ve
ikiantis skyrius ryšiams su užsienio 
lietuviais palaikyti.

PLB siunčia bendraraščius, kuriuos 
padauginę išsiunčiame visoms 
apylinkėms, lietuvių spaudos redakci-
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Sąlytis su senove
Fausto Sadausko skulptūros paro

da, įvykusi 1993 metų gale - nuo spalio 
30 iki lapkričio 20 dienos - Melbourne 
Contemporaiy Art Gallery patalpose, dėl 
Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių taip ir 
liko nepaminėta. Nors pati nebuvau 
nuvykusi, bet, gavusi geras skulptūrų 
nuotraukas, norėčiau su M.P. skaityto
jais pasidalinti savo įspūdžiais.

FaustasSadauskas-„Antkapis“, 1992

Dar 1982 metais, su pačia pirmąja 
skulptūra, Faustas Sadauskas atkreipė 
'dėmesį į savo darbus. Nors nuo to laiko 
įvyko dideli pokyčiai jo stiliuje, tačiau 
tas pats kietas užsimojimas surasti sau 
tinkamiausią išraiškos formą idėjai 
išreikšti, pasiliko. Atrodo, kad Sadaus
kas atrado, ko ieškojo. Kaip pirmoji 
skulptūra buvo lengva, atvira, sudėtinga, 
su žaisminga masės ir erdvės artikulia
cija, taip dabartiniai darbai galima būtų 
atžymėti vienu bendravardikliu: jie yra 
sunkūs, monolitiški, ir, nežiūrint jų pa
viršiaus kruopštaus atbaigimo, 

Faustas Sadauskas - „Sarkofagas“, 1993.

monumentalūs. Skulptorių domina is
torija, mitologija, etnologija, trumpai 
sakant, praeities mistika, jos 
slėpiningumas. Vien tik tas faktas, kad 
jis savo darbams pasirenka išimtinai 
medį, kada kiti šiuolaikiniai dailininkai 
mėgsta eksperimentuoti polyesteryje, 
fibriniame stikle, įvairiuose metalų lydi
niuose ar geležinėse atliekose, jau pasa
ko, kad kūrėjas ieško sąlyčio su senove, 
su laikais, kada dar medis žmogui buvo 
nebylusis brolis, kada prakalbinimas to 
medžio ir buvo paslapties atskleidimas. 
Priešingai dabar plačiai paplitusiai ten
dencijai pasinaudoti natūralia šakų, 
šaknų ar kamienų forma, Sadauskas 
sukuria savo individualias formas kon
struktyviniu keliu. Jo kūryboje nėra be
tikslių formų žaismo, bet yra prasmės 
įkūnijimas, kurią reikia žiūrovui plačiau 
išsiaiškinti. Ir jo sukurtos formos, nors ir 
užbaigtos kruopščiai atliktu paviršiumi, 
yra be detalių, bet su įraižytais lemtin
gais ženklais. O ir tie patys ženklai įrėžti 
su didžiule įtampa, apsvarstant kiek
vieną brūkšnelį.

Toks monumentalus formos pajuti
mas, sustiprintas paviršiaus įrėžių įtam
pa, verčia žiūrovus į Sadausko darbus 
žiūrėti tarytum į kokius iš praeities 
atkurtus relikvinius kūrinius atliktus 
modemiojeformoje. Jie, regis, bylojaapie 
aukurus, paminklus, senąsias kara
lystes, buvusias šventyklas, praėjusias 
pergales ir garbę.

Viena iš pačių monolitiškiausių 
skulptūrų toje parodoje yra „Antkapis“,
1992. Išskaptuoti ženklai, kryžiai ar 
žvaigždės, ritmiškai kartojami, užpildo 
visą frontalinę skluptūros dalį ir liudija, 
greičiausia, ne vieno žmogaus praėjusį 
gyvenimą, bet ištisos genties ar giminin
gų genčių. Jie ženklais kaip rankomis susi
kabinę paliko pėdsakus savų gyvenimų.

Labiausia į erdvę įkomponuotas dar
bas yra „Arka“, 1992/3. Pati arka, trium
fo ir pergalės simbolis, yra lengvai 

išraižyta „ieroglifais“, sveikinimo ir gar
binimo šūkiais. Arkos apačioje, lyg 
žmogaus skalei pabrėžti, simboliškai 
atkurta sausakimšai susigrūdusi minia- 
gal laimėtojai, gal pralaimėtojai, 
nebežinia, nes laikas visus suvienodina.

Gal stipriausias įtampos išvystymas

Straipsnio autorė - dr. G. Kazokienė. 

yra išreikštas kūrinyje „Sarkofagas“,
1993. Čia paviršiaus raižiniai abi 

skulptūros dalis sukausto tvirčiau negu 
geležis ir paslepia mumiją nuo likusio 
pasaulio visiems amžiams.

Faustas Sadauskas -„Arka“, 1992/93.

Arčiau prie lietuviškos mitologijos 
šliejasi „Sostas“, „Rytai“, abu 1993, ir 
„Vėtrungė“, 1992. Jie visi sukurti kon
struktyviniais pagrindais, sudaryti iš 
kelių dalių ir taupiai išdekoruoti. 
„Vėtrungė“ - mitologiniu žalčiu, kiti - 
geometriniais motyvais ar tai „runų“ 
raidynu. Aišku, tai nėra tikrasis runų 
raidynas, bet yra stipri nuoroda į istoriją 
ir į praeitį, tarytum bylojanti apie mūsų 
nesusigaudymą apie tokią, kosminiu 
mastu lyginant, trumpą žmogaus 
egzistenciją, apie vakardieną.

Kai kuriuose darbuose, pav., „Be pa
vadinimo“, 1993, žiūrovas paliktas 
grynai asmeniškam apmąstymui. Visa 
kupolinė struktūra, kurios frontažas 
išraižytas nežinomos kalbos tekstu, turi 
uždaras duris. Taigi, mįslė yra dviguba, 
išorėje ir viduje, kviečianti atverti šios 
šventovės duris, sužinoti ir išsiaiškinti.

Sadausko darbai nėra garsiai 
šaukiantys, nėra vienu pirmu akimirk
sniu pritrenkiantys. Priešingai, jie reika
lauja laiko, susikaupimo ir apmąstymo 
ir yra skirti kontempliacijai. Tik taip 
prieidami prie jo kūrybos patirsime 
didžiausią estetinį ir intelektualinį 
malonumą.

Daug Australijos lietuvių, antrosios 
kartos dailininkų, pasireiškė 
dėmesingais meniniais talentais. 
Tačiau... nedaug kas iš jų ištęsėjo. Gy
venime jie pirmumą užleido kasdie
niniams reikalavimams. Skulptūra yra 
gal daugiausia laiko ir pasišventimo 
reikalaujanti meno šaka, todėl matyti 
Faustą Sadauską taip kietai dirbantį,

A. Prižgintaitė
Viltis
Viltis yra kaip jūroj švyturys 
jis rodo kryptį tamsoje nakties 
vienatvės liūdesy kai pasiklysti 
tave jis atveda į tikrą kelią... 
Viltis yra oazė dykumoj 
miražas trykštančio vandens 
kuris tikrai suvilgo lūpas 
kada gyvenimui kova baigta 
ir tu kelies visas jėgas sukaupęs 
pasitikėjimui visam - - 
ir meilei ir draugystei 
ji kelius atvėrė - 
ir išmokino mus atleist visiem 
kaip gali kad atleist žmogaus širdis

Kas be vilties čia būtų žemėj; 
mes gimėm su viltim 
mes buvom su viltim auginti 
ji vainikavo mūsų čia kiekvieną 

žingsnį.
Ištrėmė jį ir jam pasakė:
- Tu niekad saulės nematysi! 
Šiandien jis vėliai vaikšto 
po tėviškės dangum
kiek skausmo kiek kančios 
kiek metų nevilties 
ir nemigos naktų- 
šviesi mintis įveikt galėjo 
svajonę kuriai taip tikėjo...

Jie laisvę atėmė ir sakė:
- Pamirškit apie ją 
jūs būsite mūsų vergai 
gyvensit mūsų labui!..
Šiandien matai laisvoj dienoj 
trispalvę plevėsuojant; 
akyse vėl anų veidai iškyla 
kurie negrįžtamai išėjo 
ir supranti ką jie paliko...

Klaida
Jie sakė, kad istorijoj 
klaida įvyko, 
kad mūsų kraštas 
neturėjo būti užimtas 
užtai šiandien 
vėl laisvę mums grąžino 
kuri teisėtai visad mūsų buvo 
ir aš galvoju - 
kur dingo metai, 
kodėl mes esam čia 
kodėl mes pasirinkom 
emigranto kelią?...
Kodėl tie tūkstančiai 
išvežti per prievartą 
užkasti buvo Sibire 
badu numirę? 
Kodėl mūsų tėvai 
seni vienatvėj likę 
paguodos nesurado 
gyvendami savo krašte? 
Ak, taip, atleiskit man 
aš užmiršau - 
praėjo metų pusė šimto 
ir niekas to nematė 
kaip žaislu dužo 
ten žmogaus gyvenimas 
to niekas nesuprato; 
kas skaičiuos tas skausmo ašaras 
toj skausmo jūroj 
kada į klaidą nurašyta buvo 
mirtis kiekvieno partizano 
kovoje už laisvę!..

aoacooaoocaacaacaaaaPO 
nepasiduodantį kasdieniniams reika
lavimams, nenukrypstantį nuo meno 
kelio, yra džiugus reiškinys. Vėliau mes 
visi jo darbus savinsimės, bus garbė 
lietuvių bendruomenei, nes tai mūsų 
vaikas, atsiekęs laimėjimų. Tik kodėl 
mes to nematome šiandien?

Genovaitė Kazokienė
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|SPORTAS
SPOKTO NAUJIENOS

R. Mažuolis laimi
Australijos lietuviams gerai 

pažįstamas III Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių 1988 metais Adelaidėje dalyvis 
ir olimpinis plaukimo čempionas 
Raimundas Mažuolis neseniai labai ge
rai pasirodė pasaulio plaukimo taurės 
varžybose Hong Konge. Dabar jis tre
niruojasi Amerikoje. Hong Konge jis 
padėjo olimpiniam čempionui rusui A 
Popovui pasiekti pasaulio rekordą 100 
metrų distancijoje laisvu stiliumi, 
Mažuolis šioje rungtyje buvo antras, bet 
atsigriebė 50 metrų laisvu stiliumi 
nuplaukęs pirmuoju - per 21,80 sek ir 
21,84 sek. pralenkęs Popovą. Labai ge
rai Mažuolis pasirodė ir antrame varžybų 
etape, vykusiame Pekine. Už tai jis „Lie
tuvos sporto“ pripažintas svarbiausiu 
sausio mėnesio įvykio nugalėtoju.

Ministerial žaidžia krepšinį
Latvijos kurortiniame mieste Jūr

maloje, pasibaigus posėdžiams, įvyko 
Lietuvos ir Latvijos ministerių 
draugiškos krepšinio rungtynės. Lietu
vos komandoje žaidė m misteris pirminin
kas A. Šleževičius (jis ir rezultatyviau
sias tarp lietuvių), ministrai R. 
Vaitiekūnas, G. Žintelis, L. Linkevičius, 
J. Veselka, P. Gylys, A. Vilkelis, A. 
Stasiukynas, K. Klimašauskas, J. 
Brėdikis ir L. M. Stankevičius. Treneris 
K Kir sporto gen. direktorius V. Nėnius. 
Latvių komandai vadovavo jų praeities 
krepšinio žvaigždė, dabar irgi ministeris 
V. Krištopans. Lietuvių .ministerial, 
turėję tik pusantros treniruotės buvo 
silpnesni ir pralaimėjo 50:80, nors 
treneris jų žaidimu po rungtynių buvo 
patenkintas ir sakė, kad reikia tik 
geresnio fizinio pasiruošimo. Nors sveika
tos ministras J. Brėdikis savo kolegoms 
parodė sveikatingumo pavyzdį - jis iš
simaudė Baltijos jūroje, nepaisydamas 
6° šalčio.

Sportininkas rašytojas
Australijoje pas savo seserįD. Skorulie- 

nę viešėjęs, o po to savo įspūdžius Lietu
vos spaudoje gražiai aprašęs daugkarti
nis Lietuvos teniso čempionas, dabar 
treneris Algimantas Paltarokas yra ir 

PADĖKA
Pagerbdami „Kovo“ garbės narį Stasį Stirbinską (Pupą) vietoje gėlių sporto 

klubui „Kovas“ aukojo:
70 dolerių - A Kasiulaitis;
25 dolerius T. Kava;
po 20 dolerių - G. Antanėlis, S. P. Gustafson, K Grigas, J. Grybas, J. N. 

Liutikai, R. Liniauskas, A. Laukaitis;
po 10 dolerių - E. Valiūkas, B. Paskočimas, V. Kondrackas, J. D. 

Kraucevičius, V. Šneideris, V. Šutas, J. Kalgovas, J. Heskis, E. Karpavičius, A. 
Svaldenis, M. Atkinson, N. Motiejūnienė, J. Daubar-as, J. Karpavičius, R. 
Kasperaitis, E. Kubbos, J. Zakarinskas, J. Barila, V. Burokas, L. D., K Protas, 
J. Masiokienė, S. Norvilaitis, V. Stanevičius, V. Gaidžionis, K. Bagdonas;

po 5 dolerius - B. Genys, A. Šidlauskas, J. Makūnas, S. Juraitis, M. 
Radzevičienė, V. Petkūnas, L. Gaidžionienė, A Sidaras, J. Muščinskas, V. 
Sereika, V. Račiūnas, H. Stošius, V. Rauličkis, V. Laukaitienė.

Viso 585 doleriai.
Sporto klubas „Kovas“ nuoširdžiai dėkoja visiems, prisiminusiems mūsų a. a. 

garbės narį Stasį Stirbinską (Pupą) ir jo atminimui vietoj gėlių paaukojusiems 
mūsų sporto klubui.

Jiovo“ valdyba
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rašytojas. Be sportinių apžvalgų spau
doje, jis yra parašęs ir išleidęs apsakymų 
rinkinį „Plikšala“ ir tris romanus - 
„Žaizdrai“, „Chaki spalva“ ir „Mokytojo 
diena“. Šiemet naujame laikraštyje „Lie
tuvos sportas“ pradėtas atkarpomis 
spausdinti Paltaroko romanas sporto 
tema „Apsvaigimas“. Sveikiname Algį ir 
linkime jam ne tik sportininko, bet ir 
rašytojo gyvenime daug sėkmės.

Sabonis rašo,
Kurtinaitis laimi bylą

Rašytoju rengiasi tapti ir žymusis Lie
tuvos krepšininkas, geriausias 1993 
metų Europos krepšinio žaidėjas Arvy
das Sabonis. Jis draugams prasitarė, 
kad renka medžiagą atsiminimų kny
gai, kurioje, baigęs sportinę karjerą, 
parašys „viską kaip buvo“.

Jo komandos draugas Ispanijos „Mad
rido Real“ klube Rimas Kurtinaitis 
laimėjo bylą prieš Hageno „Brandt“ 
klubą, kurio komandojejis anksčiau žaidė 
ir kuris jam neišmokėjo sutartos pinigų 
sumos. Gal šio laimėjimo padrąsintas 
Rimas bandys atgauti ir Australijoje 
prarastus pinigus, kuriuos jam „profe
sionaliai patvarkė“ jo buvęs „promote- 
ris“, Australijoje apsigyvenęs anksčiau 
iš Lietuvos atvykęs jaunuolis.

Kaip gyvena Inga Marčiulionienė
Daug spaudoje rašoma apie garsųjį 

Lietuvos krepšininką, Amerikoje tapusį 
profesionalu Šarūną Marčiulionį. Kur 
kas mažiau žinome, kaip sekasijožmonai 
Ingai, taip pat garsiai krepšininkei, So
vietų Sąjungos jaunių rinktinėje iškovo
jusiai Europos čempionės vardą. 
Marčiulioniai Amerikoje išsiskyrė. Inga 
su dukra Kriste gyvena San Franciske, 
kur rengiasi trenerės- pedagogės specia
lybei. Iki diplomo jai liko dveji studijų 
metai. Ji dirba koledžo jaunimo koman
dos pirmojo trenerio padėjėja. Šiuo metu 

gilinasi į psichologiją, vėliau imsis filoso
fijos, teisės, administravimo ir kompiu
terių technikos. Tokie reikalavimai ke
liami būsimiems treneriams Amerikoje.

Paruošė Antanas LAUKAITIS

TRUPUTIS SPORTINES ISTORIJOS

i Lietuvos futbolininkai Olandijoje 1938 (ii Siuto Paberžio arcbyvoi

KLAIPĖDA - AJAX 4-1!
Tačiau prieš... 56 metus
Klaipėdos rinktinė įveikė legendinį 

„Ajaksą“ (FC “Ajax“) 4-1! Pasaulinė 
sensacija!

Jei visa tai nebūtų įvykę prieš... 56 
metus.

Lietuvos futbolininkams per 70 metų 
žaliose vejose teko susitikti su daugelio 
pasaulio šalių atstovais, tarp jų ir su 
Olandijos. Pirmoji Lietuvos ir Nyder
landų futbolininkų pažintis įvyko 1938 
metais. Apie tai pasakoja Lietuvos fut
bolo veteranas Stasys Paberžis, penkių 
prieš 56 metus įvykusių susitikimų su 
olandais dalyvis. Mūsų futbolo veteranas, 
daugkartinis Lietuvos rinktinės dalyvis 
yra I Tautinės olimpiados čempionas 
(žaidė KSS).
- Prieškario metais futbolo meno 

mokėmės iš daugelio Europos šalių. 
Tradiciniai mūsų mokytojai buvo 
Vengrijos, Čekoslovakijos, Austrijosklu- 
bai. Todėl nenuostabu, jog mūsuose for
mavosi Vidurio Europos futbolo žaidimo 
mokykla. Su Vakarų Europos futbolo 
mokykla (angliškąja) pirmąsyk rimtai 
susitikome 1938metais. Tųmetų birželio 
22-23 dienomis Kaune viešėjo jau tada 
gerai žinomas Olandijos futbolo klubas - 
Amsterdamo „Ajax“. Pirmą viešnagės

BUNDU t Oil UN ĖS
Atkelta iš 4 psl.
joms. Santykiai su visomis apylinkėmis 
yra nuoširdūs ir draugiški, tą patį gali
ma pasakyti ir apie santykius su LR 
garbės konsulu.

ALB Tarybos narių suvažiavimas įvyks 
jau šių metų gale Adelaidėje ir jau dabar 
ruošiamės kuo geriau jį suorganizuoti.

Esame dėkingi Australijos lietuvių 
fondo valdybai, kuri paskyrė $ 5000 
mūsų veiklai.

Išleistas ALB organizacijų ŽINYNAS, 
kuris netrukus bus išsiuntinėtas visiems 
jį užsisakiusiems. Norintieji šį leidinį 
užsisakyti, prašomi atsiųsti $ 3 Krašto 
valdybai.

Baigdami kviečiame visus Australijos 
lietuvius aktyviai jungtis į mūsų apylin
kių ir seniūnijų veiklą, skatinti ir tuos, 
kurie dar vis lūkuriuoja ar yra abejingi 
lietuviškai veiklai.

Mūsų bendruomenės tęstinumas prik
lauso nuo mūsų visų!
___________AJUB krašto valdyba

AUTAISUIIS
MP Nr. 5 - J. Gailiaus straispnyje 

„Numirė antrą kartą“ yra įsivėlusi 
klaida. Korespondencijoje parašyta, kad 
apsauginėms durims pirkti pinigus davė 
ALB Geelongo apylinkės valdyba. Turi 
būti: pinigus ($3000) davė Geelongo Lie
tuvių sąjungos klubo valdyba.

Suinteresuotuosius atsiprašome. 

dieną olandai susitiko su Kauno rink
tine, sužaidę lygiosiomis 2-2. Antrąsias 
rungtynes svečiai žaidė su Klaipėdos 
rinktine, kurios gretose buvau ir aš. 
Kovingai nusiteikę, šį susitikimą 
laimėjome nelauktai dideliu rezultatu - 
4-1!

Tai iš esmės ir nulėmė, kad „Ajax“ 
pakvietė Klaipėdos rinktinę ketverioms 
rungtynėms j Olandiją. Mūsų komanda 
(buvau jos kapitonas) savo gretas sustip
rino keturiais kauniečiais - Skalskiu, 
Šlyžiumi, Galvičiumi ir Bučinsku. 
Susidūrę su mums neįprastu Vakarų 
Europos komandų žaidimu - atletišku, 
kietu - pralaimėjome visus keturis susi
tikimus. Pirmąsias rungtynes Amste-- | 
damo olimpiniame stadione žaidėme su 
šeimininku-„Ajax“ klubu,pralaimėdami 
minimaliu skirtumu 1-2. Dvikova vyko 
vėlai vakare, todėl pirmą kartą gyveni
me teko rungtyniauti elektros apšvies
tame stadione. Po to dar žaidėme Utrech
te (1-3), Hagoje (1-2) ir Enšede (1-3). B 
jau paminėtų žaidėjų išvykose dalyvavo 
Tašus, Chomičius, Mitūzas, Cenfeldas, 
Kilmonas, Žeimys, Volfas, Miškinis. Dar 
ir šiandien prisimenu gausius įvairia
spalvius Olandijos tulpių laukus, 
neįprastą futbolo aikščių gausybę, nuo
stabias jų dangas.

D VKBĮ BABIOSU

KRIKŠTYNOS MELBURNE
Atėjo Nauji 1994 metai. Gyvenimą 

Melburno bendruomenėje vietoje nestovi 
Jaunos šeimos augina prieaugį. Štai šių 
metų sausio 30 dieną, sekmadienį, Pet
ras ir Hilaiy Krušai surengė krikštynas 
savo pirmagimei dukrelei.

Šv. Ignaco bažnyčioje, Richmonde, 
Viktorijoje krikšto apeigas atliko jėzuitų 
kunigas Perrucio Romanin S. J. ir pa
krikštijo mergaitę Amy Raminta. Krikš
tynų dalyvius pasitiko bažnyčioje pats 
kunigas, paaiškindamas krikšto apei
gas. Krikšto tėvais buvo Dr. Andrius 
Pranckūnas ir Karen.

Kūmas uždėjo krikšto dukteriai gražų 
kryželį, palinkėjo jai būti gera krikščione 
h- paaugus įsijungti į jaunų lietuvaičių 
būrį.

Vėliau Petro ir Hilaiy Kružų namuose 
įvyko linksma krikštynų puota.

Viešnia
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LAIŠKAI
REDAKCIJAI

Gerb. p. Redaktoriau,
Antisemitizmo problema pasidarė 

aktuali po II Pasaulinio karo ir tokia yra 
pasilikusi iki šiam laikui visame pasau- 
lyje, taigi ir Lietuvoje bei Australijoje, o 
tapačių ir čia gyvenančių lietuvių tarpe. 
Bendra linija - kuri prasidėjo po II 
Pasaulinio karo ir dar šiuo metu gyva - 
tvirtino ir tebetvirtina, kad lietuvių tau
ta daugumoje buvo ir tebėra antisemi
tai, kad daugelis lietuvių, o ypač tie, 
kurie pasibaigus karui apsigyveno ki
tuose kraštuose, prisidėjo prie žydų 
genocido. Mėginimai tokius tvirtinimus 
paneigti Lietuvoje, net ir po 1990 m. 
kovo 11 d., atstačius nepriklausomybę ir 
užsienyje, net ir pačių lietuvių tarpe, 
nebuvo priimtini. Priešingai, kai kurie 
tautos vadovai Lietuvoje ir daugelio 
lietuvių bendruomenių vadovybių 
užsienyje su tokiais tvirtinimais oficia
liai sutikdavo ir tebesutinka, dažniau
siai vengdami represijų iš tam tikrų 
sluoksnių.

Džiugu pastebėti, kad paskutiniu 
metu, po žurnalisto V. Lingio nužudymo 
Lietuvos spaudoje ši problema aktyviai 
nagrinėjama.
Pridedu Tautos pažangos judėjimo 

tarybos pareiškimą (datuotą 1994.1.19) 
dėl antisemitizmo, kuris buvo atspaus
dintas „Kauno dienoje“, 1994.1.19 - 
Nr.16). Manau, kad dera jį paskelbti ir 
Jtfūsų pastogės“ skaitytojams. Turiu 
pastebėti, kad „Kauno diena“ ir kiti 
tėvynės laikraščiai panašius straipsnius 
ir pareiškimus pradėjo drąsiai skelbti. 
Taip pat skelbiami pasisakymai ir iš 
kitos pusės.

Jūsų
dr. A. Viliūnas

Tautos pažangos judėjimo Tarybos 
pareiškimas

Dėl antisemitizmo
Kiekviena tauta turi didvyrių, kiek

viena tauta turi niekšų, Nėra ir išskirti
nių tautinių mažumų.

Mus labai nustebino Lietuvos žydų 
bendruomenės valdybos atviras laiškas 
Respublikos Preziden tui. Ne pirmą kartą 
atviras ir kartus tiesos pasakymas apie 
negerą darbą, kurį padaro vienas ar ki- 
tasžydas, laikomas žydų šmeižimu, anti
semitizmu, o dabar net ir tautų kirši- 
nimu. Mes matome, kad j ypatingą žydų 
bendruomenės nemalonę yra patekę 
laikraščiai, kurie nebįjo tiesiai ir atvirai 
parodyti negerus piliečių, tarpjų ir žydų, 
darbus Lietuvoje. Neįtinka ir Lietuvos 
radijas bei televizija, paskelbę bent men
kiausią faktelį apie neigiamą žydų 
veiksmą.

Susidaro įspūdis, kad tokiais pareiški
mais Lietuvos žydų bendruomenės val
dyba sąmoningai provokuoja antisemi
tizmo bangą Lietuvoje. Antra vertus, ne 
vienam lietuviui kelia nerimą už
sieniečių, taip pat ir žydų, įsigalėjimas 
lietuvoje, svarbių pozicijų užėmimas 
Lėtu vos ekonominiame gyvenime ir įsi
jungimas j nusikalstamas struktūras. 
Nelogiški Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos ir jos Prezidiu
mo nutarimai dėl išimtinio rūpinimosi 
tik žydų kapinėmis bei žydų genocido 
dienos paskelbimo, nepastebint, kad Lie
tuvoje yra ir kitų tautinių mažumų 
apleistų kapų. Iki šiol Lietuvoje, deja, 

nėra nei lietuvių, nei lietuvininkų geno
cido dienų, galbūt reikėtų pagalvoti ir 
apie prūsų genocido dieną.

Vizentalio centras intensyviai ieško 
Lietuvoje lietuvių, kurie prisidėjo prie 
žydų žudymo nacių okupacijos laikotar
piu. šio centro atstovams, viešintiems 
Lietuvoje, didelį dėmesį skiria aukščiaus
ieji Lietuvos pareigūnai, tačiau iki šiol 
mes patys neįvertinome, kiek atskiri 
žydai prisidėjo prie teisėtos Lietuvos 
valdžios nuvertimo 1940 m., Lietuvos 
Respublikos pareigūnų įkalinimo ir kan
kinimų, Lietuvos Respublikos piliečių 
masinių trėmimų 1941 m. bei pokario 
laikotarpiu.

Manome, kad atėjo metas visa tai 
įvertinti. Dėl to būtina kuo greičiau 
sudaryti valstybinę komisiją šiems 
nusikaltimams išaiškinti ir įvertinti.

Manome, kad būtina įvertinti visus 
nusikaltimus ir įvardyti visus 
nusikaltėlius, kokios tautybės jie bebūtų. 
Negalima pavienių žmonių nusikaltimų 
priskirti visai tautai. O pasakyti tiesą, 
kokia skaudi ji bebūtų, būtina.

1994.01.19
(„Kauno diena“, 1994.1.21 - Nr. 16)

Dėl antisemitinių tendencijų vien
ame Lietuvos dienraštyje

Pastaraisiais metais kai kurie Lietu
vos laikraščiai išspausdindavo išpuolių 
arba kaltinimų įvairiems asmenims, 
pabrėždami, jog tai - žydai. Tokie reiški
niai neatitiko ir neatitinka Lietuvos 
Respublikos politikos tradicijų tiek 1918 
-1940m. laikotarpiu, tiek po nepriklau
somos valstybės teisinio atkūrimo 1990 
m. kovo 11d. Kita vertus, minimi išpuo
liai atitiko kai kurių užsienyje veikian
čių institucijų propagandos pastangas 
kai tinti Lietuvos Respubliką antisemitiz
mu,ovisą beturiu tautą-nusikaltimais 
prieš žydus. Galbūt šie sutapimai nebu
vo ir nėra atsitiktiniai.

Deja, tokiame kontekste mes turime 
apgailestauti, jog Izraelio laikraštyje 
„Novostinedeli“išspausdintas, interviu i 
su M. Kaplanu turi pavadinimą „Lietu
viška ,Respublika' prieš žydišką 
panterą“. Dienraštis „Respublika“ nėra 
charakteringas Heturiškas laikraštis ir 
jo provokuojamos sensacingos publika
cijos neturi būti laikomos Lietuvos 
visuomenės arba Lietuvos spaudos nuo
taikų beipažiūrų indikatorium. Tasdien- 
raštis ir anksčiau nesivaržydavo pasi
tyčioti iš Vilniaus rabino arba išspaus- 
dindavogarsausmuziko,Lietuvossvečio, 
portretą greta straipsnio antraštės, jog 
kažkoks žydas ištrėmė hetuvį į Sibirą. 
Tokie „Respublikos“publikacijų bruožai 
atspindi tam tikros politinių interesų 
grupės nuostatas, bettaijokiubūdunepa- 
trirtina minėto Izraebo laikraščio su
gestijos, kad visoje Lietuvoje reiškiasi 
antisemitų kėslai. Tėvynės sąjunga tęsia 
Lietuvos Sąjūdžio nuostatas kurti Li
etuvoje pilietinę visuomenę ir priešintis 
bet kuriems tautų - tautybių supriešini
mams ir kiršinimams.

V. Landsbergis 
Tėvynės sąjungos pirmininkas

G. Vagnorius 
Tėvynės sąjungos valdybos 

pirmininkas 
(„Lietuvos aidas“ 

1993 m. lapkričio 3 d.)

*

Gerbiamas Redaktoriau,
Bevartant Mūsų pastogės šių metų 

Nr. 4, skaitytojo širdį pagauna Antano 
Kramiliaus straipsniai, šioje MP ran-

MUSŲ MIRUSIEJI
A. i A. Stanislavui Stirbinskui

mirus, jo broliams ir draugams reiškiame užuojautą ir kartu liūdime.
Stankūnų šeima - Petronėlė, Virginija ir Vaidas su šeima

Pagerbdama
A. f A. IJIDO JkMlAlSKO 

atminimą
Mūsų pastogei $ 15 aukoja

Agota Jančiauskienė

dame tris jo vertingus straipsnius ir skel
bimą. Vien tai jau parodo Antano 
neišsemiamą darbštumą. Negabu tylo
mis praeiti pro šį iškilų, darbštų zana
vyką, nepasidalinusi su skaitytojais bent 
keliais kukliais žodžiais.

Laimingi mes, sydnėjiškiai, turėdami 
savo tarpe Antaną. Jis rūpinasi labdaros 
siuntiniais Lietuvos varguobams, jis - 
Apylinkės valdybos niekad nepavargs
tantis narys, gieda Dainos chore, suren
ka Lietuvos laikraščių skaitytojų prenu
meratas, per laidotuvių apeigas var
gonuoja bažnyčioje, iš įvairių pobūvių 
pagamina video juostas, paskui jas 
dovanodamas organizatoriams. Ran
dame jo ginančius betuvybę straipsnius 
australų dienraščiuose, o kiek jo darbų 
dar už lietuvių bendruomenės ribų, 
svetimtaučių tarpe. Jis savo namuose 
elektronikos pagalba (kompiuteriu ir 
faksu) ryšį palaiko su Lietuvos įstaigo
mis, persiųsdamas prenumeratas ir pa
galbos siuntų sąrašus. Nesiimsiu 
suminėti visų detabų, nes žinau, kad 
neišminėsiu visų - padarysiu klaidą.

Antanas lietuvybę puoselėja ir ja 
rūpinasi visu savo kūnu ir visa savo 
siela. Visas jo gyvenimas pulsuoja tik 
lietuviškiems reikalams. Kaip jautriai, 
už širdies griebiančiai jis rašo straips
nyje „Šiurpūs karo atgarsiai vis dar atai
di...“ Kitame rūpestingai iškeba Zana
vykuos krašto etnokultūros problemas, 
dar kitame pozityvia mintimi aprašo 
Talkos metinį susirinkimą, o ketvirtame 
maloniai tarpininkauja tarp Sydnėjaus 
apylinkės valdybos ir Lietuvos bendrovės 
siuntinių persiuntimo reikalu.

Kas belieka daugiau pasakyti, tik 
palinkėti Antanui, šaunuoliui zanavykui, 
geriausios sveikatos ir dar ilgai nepa
vargti betuvybės darbe.

Zanavyke M. Reisgienė

*

Dėl A. Kramiliaus straispsnio 
(„Šiurpūs karo atgarsiai vis dar ataidi“, 
MPNr. 4,1994.1.31) atsihepė net kebo- 
lika skaitytojų.

Mūsų bendradarbis A. Kramibus yra 
gavęs ir daugiau laiškų iš p. H. Schwart- 
paul, kuris rūpinai Hachen'e II pasaulinio 
karo metu žuvusių lietuvių pavardžių 
paskelbimu betuviškoje spaudoje.

Spausdiname papildomai iš P. Kra
miliaus gautą pranešimą ir p. H. 
Schwartpaul nuotrauką. Joje matome p. 
Helmuth Schwartpaul besimeldžiantį 
prie broliško kapo, kur ilsisi 11 betuvių 
karių, 1945 metų balandžio 10 dieną 
žuvusių nuo amerikiečių bombos. Kaip 
jau buvo rašyta, kapas yra Hacheno 
miestelyje, Westfabjoje.

,MP“ Red.
Ponas Schwartpaul pats buvo sužeistas 

Kurlando apsupime ir evakuotas į 
Vokietiją. Po karo dirbo žurnalistu, 
dabar yra apybnkės atsargos karių 
pirmininkas - ne karo vadovas.

Neseniai pergyveno vėžio operaciją. 
Pasimelskime ir mes už šį geros širdies 
vokietį.

Iškarpa iš Westfalenpost 1991 metų 
balandžio 16 dienos numerio.

A. Kramibus

Informacija
Pasikeitimai Viktorijos 

pensininkų sąjungos 
valdyboje

Metipis Pensininkų sąjungos susirinki
mas įvyko š. m. vasario 8 dieną 11 vai. 
Melburno betuvių namuose.

Susirinkimo metu įvyko sąjungos val
dybos rinkimai

Sąjungos valdyba, kurią sudarė Alisa 
Baltrukonienė - pirmininkė, Viktorija 
Jablonskienė, Irena Vilkišienė, Marcelė 
Matubonienė, Povilas Baltutis ir Romas 
Saženis, tą dieną atsistatydino.

Iš senos valdybos į naująją kandidata
vo Viktorįja Jablonskienė. Naujai išrink
ti: Viltis Kružienė, Dana Sparvebenė ir 
Stasys Šiuškus.

Nauja sąjungos valdyba pareigomis 
pasiskirstė taip:

Viltis Kružienė - pirmininkė, 
Viktorija Jablonskienė - iždininkė, 
Dana Sparvebenė - sekretorė, 
Stasys Šuškus - ūkio reikalams.
Revizijos komisiją sudaro Juozas 

Šniras, Alisa Baltrukonienė, Jurgis Rū
bas.

Naujai Viktorijos pensininkų sąjun
gos valdybai linkime sėkmės.

Al. B.

Itendradarbiams
JMP“ redakcijoje dar liko gana gausiai 

straipsnių, kunems’pritrūko vietos šiame 
numeryje...
Spausdinsime sekančioje JVIP“.

Ited.
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I n f o r m a c i j a
MELBOURNE

PAPILDYMAS PRIE MELBURNO
LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ

VEIKLOS KALENDORIAUS 1994 M.
1994 metų Melburno lietuvių organi

zacijų veiklos kalendoriaus papildymai:
Balandžio 10 d. Socialinės globos 

moterų draugijos metinis susirinkimas 
Seklyčioje.

Rugsėjo 11 d. Australijos lietuvių 
fondo metinis susirinkimas. ALB 
kambaryje.

ALB Melburno apylinkės 
valdyba

IEŠKO
Ieškomas Alfonco (Alfonsas?) ŠALTYS 

Juozo, gimęs Vaiguvoje, Užvenčio raj.
Rašyti: Stasiui Ilgūnui, 40 Martinot 

Ave. Rochester, N. Y. 14609 - 3803, USA

SYDNĖJUJE
PRANEŠIMAS

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

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

Veiks atsigaivinimo baras, virtuvė su 
kopūstais ir dešrelėmis, riestainių stalas ir L t

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

Sydnėjaus Lietuvių 
Katalikų Draugijos valdyba
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

kad vasario 27 d. Lietuvių klube vėl rengiamas

TURGUS

Kviečiame
mūsų klubą lankančius tautiečius stoti klubo nariais.
Tai reikalinga dėl pasikeitusio klubų lankymo įstatymo.

Nario mokestis - $ 20.00

PARENGIMŲ KALENDORIUS SIDNĖJUJE, 1994 METAIS

VASARIS
20 d. ALB Sydnėjaus apylinkė. Vasario 16 minėjimas.

KOVAS
6 d. Katalikų kultūros draugija. Kaziuko mugė.

13 d. Katalikų kultūros draugija. Literatūros ir dainos popietė.
27 d. Sporto klubas „Kovas“. Metinis narių susirinkimas.

BALANDIS
17 d. Prelato Butkaus mirties metinių minėjimas.

GEGUŽIS
1 d. ALB ir savaitgalio mokykla. Motinos diena.
8 d. Lietuvių klubas. Madų paradas.

12 d. Moterų socialinės globos draugija.

BIRŽELIS
13 d. Tautos fondas. Išvežtųjų minėjimas - pamaldos.
18 d. .Dainos“ choras. Jubiliejinis 40 metų balius.

LIEPA
10d. ALB Sydnėjaus apylinkės valdyba. V aisty binė šventė.
23 d. Sporto klubas „Kovas“. Metinis balius.

RUGPJŪTIS
14 d. Moterų socialinės globos draugija. Metinis susirinkimas.
14 d. Katalikų kultūros draugija. Spaudos atgavimo minėjimas.
21 - 22 d. Lietuvių klubas. Lietuvių kultūros dienos.
28 d. .Neringa“. Pensininkų klubo metinis balius.

RUGSĖJIS
4 d. ALB Sydnėjaus apylinkės valdyba. Metinis narių susirinkimas.
11d. Skautų akademinis sąjūdis.
18 d. Sporto Įdubas „Kovas“. Popietė.
25 d. Spaudos sąjunga. „Mūsų pastogės“ popietė.
30 d. Lietuvių klubas. Metinis balius.

SPAUS
23 d. Moterų socialinės globos draugija. lešminė Engadine.

LAPKRITIS
20 d. Spaudos Sąjunga. Metinis susirinkimas.
27 d. Sydnėjaus „Ramovės“ skyrius. Kariuomenės šventė.

GRUODIS
4 d. Spaudos sąjunga. Metinis susirinkimas.

11 d. Pensininkų klubas .Neringa“. Kalėdų eglutė.
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ALB Sydnėjaus apylinkės valdyba

Aukos Mūsų pastogei

1. A Kudžius Qld. $5
2. J. Gružauskas Vic. $0
3. Gražina Baksa Qld. $5
4. T. Grinčelis ACt $5
5. V. Petrėnas SA. $S t
6. A Kalpokas Vic. $ 5
7. J. Šeštokas Vic. $ 6 I

8. L. Venslovas ACT $151
9. S. Stukys NSW $35 \

10. Z. Paškevičius Qld. $15
11. E. Šidlauskas Vic. $ 5
12. V. Salaviejus Vic. $25
13. J. Manikauskas Vic. $ 5
14. J. Miškinis Qld. $15
15. P, Stašaitis S.A. $ 5
16. P. Andrijaitis S.A. $15
17. Mrs. 0. Riškus S.A. $15
18. T. Kašauskas S A. $15 į

19. S. Jankauskas NSW $ 5
20. EvaKubbos NSW $25
21. J. Kušleika NSW $15
22. R. Stašionis NSW $15
23. A Griškauskas NSW $15

-24. E. Šliterienė Qld. $10
25. A Griniuvienė NSW $ 5
26. K. Grig NSW $15
27. S. Norvilaitis NSW $15

Praeitą savaitę pas mūsų menininkus Jolantą ir Jurgį Janavičius į namus buvo atvykusi SBS 
televizijos grupė, atstovaujanti populiarią vakarinę laidą Dateline. Šiemet nutarta ją paįvairinti 
darnesniais pasakojimais apie Australijoje gyvenančius įvairių tautybių menininkus. Filmuota 
medžiaga apie Jolantą ir Jurgį turėtų pasirodyti artimiausią pirmadienį. Priminsime, kad Dateline 
matoma kasdien po SBS žinių-7fl0 vakare. Įn£

PRAKTIŠKIAUSIAS PINIGŲ 
PERVEDIMAS Į LIETUVĄ

Persiunčiant pinigines dovanas, palikimus, pensijas ir 
atliekant kitus finansinius reikalus su Lietuva, siūlome 
pasinaudoti mūsų patarnavimais, ilgamečiu patyrimu ir 
praktika.

Gavus užsakymą išmokame Jūsų nurodytam asmeniui 
arba organizacijai Lietuvoje skirtą sumą amerikietiškais 
doleriais arba anglų svarais.

PERVEDIMO MOKESTIS -3% plius pristatymo ir iškei
timo išlaidos $ 30.

Už didesnius pervedimus kaip $ 10,000 pervedimo 
nuošimtis yra mažesnis.

Z. Juras, Baltic Stores A Co.,
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BRI 4 HB, England

Tel. 081 460 2592 Fax 081 318 7643.
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ę MOKSLO METUS

Z PASITINKANT
■ Sydnėjaus vaikų savaitgalio
■ mokykla pradeda pamokas
■ vasario 19 d. 11 vai. ryto,
■ Lietuvių klube, Bankstowne.
“ Kviečiame mažuosius atvykti į
■ pirmąją mokslo metų pamoką.
, Iki malonaus pasimatymo!
■ Jadvyga llasiokienė
■ Savaitgalio mokyklos vedėja

Dėkojame už aukas.
Red.

AUKOS
Lietuvos šeimų, auginančių psichiškai 

nesveikus vaikus, bendrijai VILTIS au
kojo:

$2500 Kazimieras Butkus(Sydnėjus), 
savo žmonos a. a. N. V. Butkuvienės 
atminimui;
$ 200 Ona Sudintienė;
$ 50 Aloyzas Stakaitis.
Visiems aukotojams VILTIES 

bendrijos vardu nuoširdžiai dėkoju.
D. Baltutytė

VILTIES atstovė Australijoje

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

U žsienyje oro paštu $ 90
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