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LIETUVOS ĮVYKIU

KRONIKA
Tarptautiniai santykiai

Pasaulio informacijos agentūros 
paskelbė, kad Rusijos prezidentas Boris 
Jelcin pritarė Rusijos gynybos minis
terijos pasiūlymui Nepriklausomų 
valstybių sandraugos šalyse ir Latvijoje 
steigti karines Rusijos bazes. Vytautas 
Landsbergis pareiškė, kad toks nuta
rimas yra naujas imperinis iššūkis 
tarptautinei bendrijai ir joje priimtoms 
civilizuotoms normoms.

Balandžio 6 d. Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerija išplatino pareiškimą, 
kuriuo palaikomos Latvijos pastangos 
siekiant išvesti Rusijos kariuomenę. 
Pareiškime taip pat nurodoma, kad tik 
Latvija gali nuspręsti, kokios valstybės 
karinės bazės gali būti jos teritorijoje.

Rusijos prezidento atstovas spaudai, 
atsiliepdamas j šiuos ir kitus pareiš
kimus, pasakė, kad techninė klaida, dėl 
kurios Latvijos vardas paminėtas 
neteisingame kontekste, bus paaiškinta 
diplomatiniais kanalais.

Lietuvos ir Rusijos santykių temą 
balandžio 7 d. spaudos konferencijoje 
palietė Ministras pirmininkas A. 
Šleževičius. Jis informavo, kad nutrūko 
Lietuvos dialogas su Rusija ir aštriai 
kritikavo Rusijoje kovo 15 įsigaliojusią 
.diskriminacinę“ importo ir eksporto 
tvarką Baltijos šalių atžvilgiu. Premjeras 
sakė, jog Lietuva į tai gali atsakyti ' 
adekvačiomis priemonėmis, kurios 
paliestų santykius su Karaliaučiaus 
kraštu.

Vidaus politika

Kovo 26 d. Vilniuje, LDDP būstinėje 
įkurta kairuoliškos pakraipos Socialistų 
pajtija. Jos pirmininku tapo buvusios 
Kairiųjų partijos kūrimo iniciatyvinės 
grupės vadovas A. Visockas. Pasak jo, 
tai būsianti ryžtinga darbo žmonių 
partija, atsiradusi kaip liaudies nevilties 
išraiška ir neatskiriama nuo K. Markso 
mokslinės teorijos. Pirmuoju partijos 
pavaduotoju išrinktas Seimo Nacio
nalinio saugumo komiteto pirmininko 
V. Petkevičiaus įsteigto laikraščio 
„Opozicija“ redaktorius J. Sakalauskas, 
1991m. gavęs išM. Burokevičiaus garbės 
raštą. Steigiamajame partijos suva
žiavime dalyvavo Seimo nariai A. P. 
Tauras ir M. Stakvilevičius, kuris sakė 
mielai bendradarbiausiąs su šia partija.

Vienoje iš suvažiavime priimtų 
rezoliucijų šalies prezidentas yra 
raginamas paskelbti amnestiją Lietuvos 
komunistų partijai TSKP platformoje. 
Kita rezoliucija adresuota Jungtinių 
Tautų Organizacijai, Socialistų Inter
nacionalui ir Popiežiui Jonui Pauliui II. 
Joje raginama „objektyviai ir sąžiningai 
tarptautiniu lygiu įvertinti komunizmo

doktriną, aiškiai nurodyti 
jos stipriąsias ir stipriąsias 
puses“. Partija žada akty
viai dalyvauti gegužės 15 
d. vykstančiuose pakartoti
niuose rinkimuose i Seimą 
Kaišiadorių rinkiminėje 
apygardoje.

Šiame kontekste verta 
prisiminti, kad dar visai 
neseniai kai kurie žmonės 
Melburno Lietuvių namuo
se platindavo vietoje pa
daugintus „Opozicijoj“ 
spausdintus straipsnius. 
Po to tie patys žmonės rašė 
į Lietuvos spaudą remdami 
A. Brazausko kandidatūrą 
į prezidentus. Neseniai 
skaitėme, kad Sydnėjuje 
buvo svarstomas Lietuvos 

konservatorių partijos sky
riaus įkūrimas. Adelaidė 
jau seniai turi Lietuvos 
Socialdemokratų partijos 
atstovę. Gal ir Melburnas 
dabar įsirašys į Lietuvos 
politinį žemėlapį,
įsteigdamas minėtos Socialistų partijos 
skyrių?

Finansai

Įsigaliojus Lito patikimumo įstatymui 
ir litą susiejus su JAV doleriu, Lietuvos 
bankų biržoje nustota prekiauti USD. 
Kol kas bus prekiaujama tik Vokietijos 
markėmis. Balandžio 7 d. Vokietijos 
markė buvo siūloma už 2.41 lito, tačiau 
neįvyko nė vienas sandoris.

Balandžio 5 d. laikraštyje „Lietuvos 
rytas“ pranešta, kad penki stambūs 
Lietuvos bankai - „Lietuvos taupomasis 
bankas“, „Litimpex bankas“, „Vakarų 
bankas“, „Vilniaus bankas“ ir „Ūkio 
bankas“ priėmė deklaraciją, kurioje 
skelbiama apie Lietuvos investicinės 
bankų grupės sukūrimą. Grupė sieks 
didinti bankų finansinį pajėgumą, 
garantuos užsienio bankų kreditus, 
sudarys sąlygas investicijoms Lietuvoje, 
tieks kreditus Lietuvos verslininkams. 
Visų bankų pagrindinis kapitalas gali 
siekti 150 mln. litų, o taĮjau būtų 
vidutinio dydžio bankas netgi matuojant 
vakarietiškais mastais. Tikimasi, kad 
turint tokias finansines galimybes, bus 
įmanoma gauti 20 - 30 mln. dolerių 
užsienio kreditų.

Antrajame „Lietuvos investicijų 
agentūros“ generalinio direktoriaus 
rinkimų rate dalyvaus 65 asmenys. Tarp 
jų bus ir JAV lietuviai. Reklama apie šį 
konkursą buvo paskelbta “The Financial 
Times“ ir “The Economist“ bei penkiuose 
JAV lietuvių laikraščiuose. Į šį kvietimą 
atsiliepė nemažai verslo žmonių iš JAV 
bei daugelio Europos šalių, netgi po kelis 
piliečius iš Indijos, Honkongo, Tailando 
bei Japonijos. Kai kurių kandidatų 
paslaugų buvo iš karto atsisakyta, nes 
ne visi kandidatai kalba lietuviškai, o 
tai yra būtina.

ALDONA SKIRUTYTĖ. ]g CIKLO „MANO TĖVYNĖ DAINOSE IR LEGENDOSE“.

Raižinys, 1964.

Privatizacija

^Balandžio 6 d. spaudos konferencijoje 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konser
vatorių) valdybos pirmininkas G. 
Vagnorius kritikavo praėjusią savaitę 
Vyriausybės patvirtintą įmonių ilga
laikio turto indeksavimo tvarką. Šį 
Vyriausybės nutarimą G. Vagnorius 
pavadino dar viena apgaule, mat turtas 
indeksuojamas proporcingai 1994 metų 
balandžio 1 d. įregistruotam įmonių 
įstatiniam kapitalui. Tokiu būdu 
įteisinamas iki šiol vykęs nomen
klatūrinis įmonių privatizavimas, kai iš 
įmonių pelno padidinus jo įstatinį 
kapitalą, keičiama pradinė kapitalo 
struktūra ir realiais įmonių šeimininkais 
tampa ne anksčiau pagal pirminio 
privatizavimo įstatymą akcijas įsigiję 
akcininkai, o papildomai padidinto 
įstatinio kapitalo dalimi disponuojantys 
asmenys. Anksčiau išleistų akcijų vertė 
nėra atstatoma, kadangi jų vertė 
indeksuojama kartu su vėliau didinant 
įstatinį kapitalą išleistomis akcijomis. 
Šią žinią pranešęs savaitraštis .Amžius“ 
nepaaiškino, kas yra tie padidinta 
įstatinio kapitalo dalimi disponuojantys 
asmenys ir kodėl įmonės pelnas nebuvo 
paskirstytas visiems akcininkas pro
porcingai jų turimam akcijų kiekiui.

Komentuodamas buvusio Centrinės 
privatizavimo komisijos pirmininko J. 
Veselkos pasisakymą Seime, G. Vag
norius pastebėjo, jogjis nutylėjo esminius 
dalykus ir neužsiminė, kiek valstybinio 
turto yra privatizuota neteisėtai. Pasak 
G. Vagnoriaus, Ekonomikos ministerijos 
skaičiavimo centro duomenimis, priva
tizuota tik 31 proc. valstybės kapitalo, 
nors J. Veselka ir sakė, kad jau įvykdyta 
68 proc. pirminio privatizavimo progra
mos. Ekspremjero nuomone, problema 
yra ta, kad didesnės dalies iš likusių 69 
procentų valstybės turto jau nebegalima 

privatizuoti, kadangi jis išdalytas 
saviesiems. G. Vagnorius informavo, kad 
tokiu būdu „be privatizavimo priva
tizuota“ (t. y. pavogta) jau beveik 1000 
įmonių.

Neseniai Seimas priėmė įstatymą dėl 
brangų turtą įsigyj ančių Lietuvos piliečių 
pajamų deklaravimo. Vyriausybė nusta
tė, kad brangus turtas yra tas, kurio 
rinkos kaina viršija 15 tūkst. litų (3759 
USD). Tai gali būti žemė, namai, butai, 
vasarnamiai, garažai, automobiliai, 
žemės ūkio technika, laivai, ginklai, 
vertybiniai popieriai, investuojamos 
lėšos, paskolos. Ministrų kabineto nariai 
suabejojo, ar galima bus kontroliuoti ir 
įvertinti įgytą turtą. Nors įstatymas 
priimtas neseniai, reikės deklaruoti turtą 
įsigytą nuo 1990 metų kovo 11 dienos.

Žemės ūkis

Balandžio 7 d. Prezidentas A. Brazaus
kas pasirašė dekretą, kuriuo grąžino 
Seimui pakartotinai svarstyti Žemės 
įstatymą. Prezidentas rekomendavo 
Seimui patikslinti 21 straipsnio formu
luotę, kurią ypač smarkiai kritikavo 
opozicija. Šiame straipsnyje sakoma, kad 
Lietuvos valstybei priklauso žemė, kuri 
nebuvo sugrąžinta arba perleista 
privačion nuosavybėn. V. Landsbergis 
sakė, jog pasinaudojant šia įstatymo 
formuluote, galima nusavinti dar 
nesugrąžintą žemę, o tai būtų galima 
pavadinti antra žemės nacionalizacija.

Įvairių vertinimų susilaukė ir kovo 16 
dieną 'Vyriausybės priimtas nutarimas, 
pagal kurį kaimo gyventojams sutei
kiama teisė nusipirkti iki šiol nuomuotus 
2-3 hektarų sodybinius sklypus. Pra
šymai nusipirkti šiuos sklypus turi būti 
pateikti iki liepos 1 d. Manoma, kad 
šiuos sklypus turi teisę įsigyti apie 400
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tūkst. kaimo gyventojų. Tokiu būdu 
bendras išperkamos žemės plotas 
sudalytų apie 1 mln. hektarų, t. y. beveik 
trečdalį visų žemės naudmenų. Žemės 
savininkų sąjunga protestuoja prieš tokį 
nutarimą, kadangi daugeliu atvejų bus 
nusiperkama ta žemė, kuri priklausė 
visai kitiems savininkams. Valstybė 
jiems yra numačiusi kompensacijas, 
kurių išmokėjimas užtruks 15 metų.

Kitos žinios

*■ Šiaurės jūroje nuskendo 100 metrų 
ilgio sausakrūvis laivas „Elatma“, 
plaukęs su Rusijos vėliava. Šis laivas 
priklauso Klaipėdoje įsikūrusiai akcinei 
laivybos bendrovei -„Vortika“. Laivas iš 
Vokietijos į Prancūziją gabeno beveik 
1,5 tonos amonio salietros, pagamintos 
Jonavoje’ Įgulą išgelbėjo Belgijos karinis 
sraigtasparnis, tačiau laivas nuskendo 
per dešimt minučių. Pasak laivo 
kapitono, oro sąlygos tuo metu buvo 
blogos, tačiau didesnės įtakos avarijai 
neturėjo. Laivas nuskendo intensyvios 
tarptautinės laivybos zonoje, todėl 
tikimasi, kad jis bus iškeltas. Prieš 

išplaukdamas į pirmąjį komercinį reisą, 
laivas buvo pertvarkytas Klaipėdos laivų 
statykloje, jame sumontuota moderni 
navigacinė sistema, korpusas sandarus 
ir tvirtas. Laivas buvo neapdraustas.

Vilniaus aerouoste Lietuvos firma 
„Aeroplastika“ pristatė savo sukurtą 
universalų dvivietį lėktuvėlį LAK - X. Jo 
autoriai sklandytuvų konstruktoriai 
pastatė lėktuvą buvusioje sraigtasparnių 
remonto gamykloje Kaune. Lėktuvas 
sėkmingai dalyvavo aviacijos salonuose 
Maskvoje ir Jungtiniuose Arabų Emy
ratuose. Konstruktoriai galvoja apie 
serijinę gamybą. Lėktuvas turėtų 
kainuoti 30 - 40 tūkst. USD. Eks
premjeras Aleksandras Abišala tikisi, 
kad šis projektas bus įgyvendintas 
Lietuvoje. Beje, konsultacinė firma „A. 
Abišala ir partneriai“ paruošė, pasak p. 
Abišalos, šio visiškai patikimo projekto 
verslo planą.
•- Kovo 29 d. BBC radijas pranešė, kad 
Rusijos specialiųjų tarnybų duomenimis, 
10 procentų visų iš Rusijos nelegaliai 
išvežamų metalų, naftos, miško me
džiagų kelias eina per Baltijos valstybes. 
Kontrabandinių prekių vežėjai ypač 
sėkmingai naudojasi tuo, kad prekės į 
Karaliaučiaus sritį vežamos per Lietuvą. 
Rusijos užsienio žvalgybos duomenimis, 
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Karaliaučiaus nepasiekia per 70 pro
centų į šį regioną siunčiamų krovinių. 
Rusijos VRM duomenimis, Lietuvoje 
veikia 4 galingos kriminalinės struk
tūros, kurios Karaliaučiuje kuria 
fiktyvias komercines įmones tam, kad 
būtų galima perimti čia siunčiamas 
žaliavas, naftą, kitas prekes. Rusijos 
VRM nuomone, šiame biznyje dalyvauja 
ir Rusijos kariškiai.
»■ Potvynis Nemuno žemupyje slūgsta 
labai iš lėto. Vandens apsuptyje vis dar 
tebėra aštuoni kaimai. Žemiausia kelio 
Šilutė - Rusnė vieta yra po 70 cm 
vandens sluoksniu.
*■ Energetikai nudžiugino Lietuvos 
žmones, pranešdami, kad, pasibaigus 
šildymo sezonui, nenutrauks karšto 
vandens tiekimo, kaip buvo praeitais 
metais. Energetikai nusprendė, kad taip 
bus pigiau. Gyventojų skolas padengs 
įmonės, kurios moka tikrą kainą už 
šiluminę energiją. Manau, kad ši žinia 
pradžiugins ir turistus, šią vasarą 
susiruošusius keliauti į Lietuvą.
*■ Kaunošv.MykoloArkangelo (Įgulos) 
bažnyčioje rastos prieš penkiasdešimt 
metų paslėptos Krašto apsaugos mi
nisterijos kabinetų lentelės užrašai. Šis 
radinys aptiktas viename ventiliacijos 
tunelyje, montuojant bažnyčioje naują 
elektros instaliaciją. Bažnyčios klebonas 
Ričardas Mikutavičius tikisi rasti ir 
Krašto apsaugos ministerijos mobi
lizacijos knygas bei antspaudus, nes 
bažnyčioje yra daug paslaptingų 
užmūrytų tunelių.
•" Ir darvienažiniaišKauno, paskelbta 
balandžio 1 d. „Kauno dienoje“. WDB 
dailės salone (S. Daukanto 27) tre
čiadienį,kovo 30 d. atidaryta respublikinė 
karikatūristų paroda „Kaunas, biznis, 
pinigai“. Pernai tuo pačiu laiku irgi WDB 
dailės salone įvykusi karikatūrų paroda 
vadinosi „Verslas, biznis, pinigai“. Anot 
vieno šiemetinės parodos rengėjų, 
Kaunas šiemet jau tapo .verslo sinonimu 
O biznio ir pinigų? Jei taip eisis ir toliau, 
kitų metųparoda, ko gero, vadinsis vienu 
žodžiu - „Kaunas“.

Ruošiant šią kroniką pasinaudota 
elektroniniu paštu iš Lietuvos gaunamomis 
Laimos Statulevičienės ir savairaščio 
„Amžius“. žurnalisto Eivydo Radvilos 
paruoštomis savaitės įvykių apžvalgomis, o 
taip pat kitais spaudos šaltiniais.

Spaudai parengė:
Saulius Varnas

IftfMin. balandžio IO d.
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♦ Balandžio 7 d. nuo žemės iššauta 
raketa numušė Ruandos prezidento 
lėktuvą. Žuvo visi keleiviai, tarp jų 
Ruandos ir kaimyninės Burundi vals
tybės prezidentai, keli ministrai bei 
aukšti pareigūnai. Jie grįžo iš sritinių 
taikos pasitarimų, vykusių Dar es 
Salaamo mieste Tanzanijoje.

Ruandos sostinėje Kigali tuojau 
prasidėjo masinės žudynės, kurioms 
vadovauja žuvusiojo prezidento asmens 
sargyba. Nužudytas Ruandos ministras 
pirmininkas, trys ministrai, bent 10 
belgų-taikos saugotojų, apie 20 jėzuitų 
kunigų ir moterų vienuolių ir dešimtys 
tūkstančių civilių gyventojų. Kigali link 
žygiuoja ir sukilėlių kariuomenė. Belgų 
ir prancūzų lėktuvais iš šalies eva
kuojami užsieniečiai.

Ruanda, kaip ir kaimyninė Burundi, 
yra buvusios vokiečių, .vėliau belgų 
kolonijos, dabar pasidariusios nepri
klausomos, čia nuo seno vyksta kruvinos 
kovos tarp Hutu ir Tutsi genčių. Abiejų 
valstybių gyventojai pasižymi itin 
aukštu ūgiu.

♦ Serbų artilerijai dvi savaites apšau
džius Bosnijos musulmonų miestą 
Goraždę, pagaliau įsikišo Jungtinės 
Tautos. Organizacijos nurodymu NATO 
lėktuvai pirmą kartą puolė taikinius 
žemėje, sunaikinta serbų štabo būstinė 
ir du tankai. Serbams vėl atnaujinus JT 
„saugios pastogės“ apšaudymą, NATO 
lėktuvai sunaikino dar vieną tanką.

♦ Balandžio 8 d. staiga atsistatydino 
Japonijos ministras pirmininkas 
Morichiro Hosokava, savo poste išbuvęs 
vos aštuonis mėnesius. Rinkiminės 
kampanijos metu žadėjęs pravesti plačias 
reformas ir išvalyti kraštąnuokorupcijos,• —

LIETUVA OLAM) Ų AKIMIS
Olandijos valstybinis konsultantas 

Gerard Paquis į Lietuvą atsiunčiamas 
ketvirtą kartą. Jį stebina, kad dauguma 
Lietuvos didžiųjų įmonių tebėra 
valstybinės ir kad jąs valdo sovietmečiu 
paskirti nekompetetingi vadovai:

Man liūdna, kai pradėjęs kalbėtis su 
įmonės generaliniu direktoriumi, 
pirmuoju firmos žmogumi, pamatau, kad 
jis nieko nesupranta apie ką kalbamės. 
Beveik nebuvo atvejo, kad generalinis 
direktorius būtų sukvietęs savo dar
buotojus - kad ir jie išgirstų, ką mes 
jiems norime pasakyti. Jūsų direktorių 
nesu pastebėjęs būnant su žmonėmis, 
nesjiejaučiasiesą išskirtinės asmenybės.

Per pirmąjį vizitą turėjau labai daug 
vilčių ir pasitikėjimo ir kur kas mažiau 
abejonių. Kuo toliau, tuo labiau mažėja 
viltys ir didėja abejonės. Todėl kartoju: 
jei kompanijoms, kurios yra ekonomikos 
pagrindas, vadovaus ne savo darbą 
išmanantys vadovai-bankrutuos. Reikia 
įgūdžių, patirties, kad gamintum gerą 
produkciją, galėtum konkuruoti. Pir
miausia firmoje reikia įkurti geras 
prekybines pajėgas, kurios ieškotų rinkų 
•- o kitaip sakant, ieškotų pinigų. Tai 
neišvengiama, tai reikia 'daryti. Bet aš 
labai nustebintas: ne visur taip daroma.

(„Litas“, Nr 12) 

Hosokava buvo priverstas pasitraukti iš 
pareigų, paaiškėjus, kad prieš keletą 
metų būdamas Kumamoto guber
natoriumi jis pats ėmė kyšius.

♦ Australijos ministras pirmininkas 
Paul Keating aplankė Tailando kara
lystę, Laosą ir Vietnamą. Tailande* 
karalius Bhumiphol jį apdovanojo Baltojo 
Dramblio ordinu. Balandžio 8 d. Pad 
Keating iškilmingai perdavė Tailando ir 
Laoso valstybėms australų lėšomis 
pastatytą „Draugystės“ tiltą per srau
niąją Mekongo upę. Tiltas pirmą kartą 
istorijoje įgalina susisiekimą sausumos 
keliu tarp šių dviejų kraštų. Statinys 
Australijai kainavo 42 milijonus dolerių.

♦ Balandžio 7 d. Rusijos ambasadorius 
Latvijai Aleksandras Ranich oficialiai 
atsiprašėLatvijos vyriausybės už Rusijos 
spaudoje „per klaidą“ pasirodžiusį 
prezidento Boriso Jelcino dekretą. Jame 
kalbama apie planuojamas rusų karines 
bazes kaimyninėse valstybėse, tarp jų ir 
Latvijoje. Pasak rusų ambasadoriau^ 
dekrete padaryta „techninė klaida“, prie; 
trisdešimties karinių bazių priskaitant 
ir Skrandos radaro stotį.

♦ Vakarų valstybėse kilo rimtas i 
susirūpinimas iš įvairių šaltinių paaiš
kėjus, kad Rusijoje tęsiami cheminių ir 

biologinių ginklų tyrimai, kas priešta
rauja Rusijos tarptautiniams įsipa
reigojimams. Rusijos prezidentas Borisas 
Jelcinas atleido iš pareigų cheminio ir 
biologinio nusiginklavimo problemų 
prezidentinės komisijos pirminin
ką atsargos generolą Anatolijų Kunce
vičių. Jis kaltinamas nusiginklavimo 
proceso sabotažu.

♦ JAV grąžino į Australiją 80 metų 
amžiaus Konradą Kalejsą, apkaltintą 
nuslėpus žinias apie savo karinę tarnybą 
H pasaulinio karo metu Latvijoje. Kalejs 
imigravoįJAViš Australijos 1959metais.

★ ★ ★

Amsterdamo žurnalistui, kuris parašė 
„Reportažą iš Vilniaus“, akin krito 
atgyjanti rusų kalbos įtaka, korupcija ir 
ypač tai, kad skelbiamoji kova prieš 
mafiją esanti tušti žodžiai be rezultatų. 
Perspausdiname sutrumpintą vertimą:

Priešais vieno iš didžiausių Vilniaus 
bankų duris, stovi švytintis naujas „Volvo 
940“. Langas plačiai atvertas, vairuotojas 
palaiko ryšį su išoriniu pasauliu per 
belaidį telefoną. Ne taip seniai įvesta 
lietuviška valiuta - litas padeda daryti 
nepaprastai patrauklią spekuliaciją. 
Vyras, sėdintis „Volve“, kalba taip pat 
rusiškai.

Pusę amžiaus trukusi sovietų oku- 
pacija ir izoliacija paliko gilius rėžius : 
lietuvių mąstyme. Dar vienas pavyzdys 
- skurdus kalbų mokėjimas. Kiek daug 
laikraščiuose mirga kalbų mokyklų ir 
kalbų programų skelbimų, deja, su 
klaidomis. Nedaug yra lietuvių, galinčių 
kalbėti angliškai ar vokiškai. Okupantų 
kalba tapo vienintele pasaulio kalba.

Man pasakojo istoriją apie vieną 
pradedantį Lietuvos biznierių. Be
tvarkantį savo įstaigą, jį aplanko trys

Nukelta į 3 psl.
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s ydnEjaus padange je
PASKAITA IR SKYRIAI S STEIGIMAS

Sekmadienį, balandžio 11 d., Vinco 
" Augustinavįčiaus iniciatyva Sydnėjaus 
Lietuvių klube buvo suruoštas viešas dr. 
Vytauto Donielos pranešimas „Lietuva 
šiandien - kodėl taip atsitiko?“. Po 
pranešimo vyko diskusijos, kurių metu^ 

_ prelegentas taip pat atsakinėjo į 
klausimus. Plačiau apie paskaitos turinį 
„M.P.“ informuos vėliau.

Po diskusijų susirinkusiejibuvo prašyti 
pasisakyti dėl žadamo Tėvynės Sąjungos 
(kuri yra tarsi Sąjūdžio tęsinys ir kuriai 
vadovauja Vytautas Landsbergis bei 

• i Gediminas Vagnorius) skyriaus steigimo 
Sydnėjuje. Nuomonių buvo daug ir 
įvairių. Vieniems atrodė, jog tokio 

. skyriaus steigimas įneštų skaldymosi 
tautiečių tarpe, kiti turėjo formalesnių 
abejonių, pvz., ar išeivijos lietuviai, 

, nebūdami Lietuvos piliečiai, į tokią 
I organizaciją gali įstoti. Iniciatoriams 
1 atrodė, kad numatomas skyrius skilimo 

nesukels, nes jis negali kalbėti ar veikti 
nei apskritai Australijos lietuvių, nei

LIETUVA OLA
\ Atkelta iš 2 psl.

.raumeningi vyrukai. Šantažuotojai 
reikalauja gerokos sumos už savo 
„paslaugas“. Biznierius bando išaiškinti, 
kad jis tų pinigų kol kas neturi.

1 Pirmiausia reikia įsirengti įstaigą, įsigyti 
prekių, jis dar nesudaręs nė vienos 
sutarties. Po mėnesio vėl sulaukia 
lankytojų. Reikalaujama suma padvi
gubėjo. Vėl atsisako mokėti. Trečias 
paraginimas - telefoninis. Tačiau 

(biznierius ramus, nes žino, kur yra 
šantažuotojų bosai.

Vieną dieną išvyksta jis ten su savo 
popieriais. Pasirodo, tai gerai įrengta, 
moderni įstaiga su sekretorėmis, faksais 
ir kompiuteriais. Sutinka jis ten ir savo 
buvusį klasės draugą, dar tebevaiz- 
duojantį šaunų vaikiną kaip anais 
mokyklos laikais. Klasės draugas 
nepaprastai patenkintas savo darbu, 
kompiuterinių programų menedžmentu. 
Jo padedamas, pradedantysis biznierius 
pasiekia bosą. Šis vyras, šantažuotojų 
įstaigos galva, atidžiai išklauso įmoni- 
ninką, peržvelgia jo popierius ir pasako 
sprendimą. Suma sumažinama ir 
pratęsiamas mokėjimo terminas.

Vakariečių ausims ši istorija kaip 
pasaka. Bet lietuvių intelektualai daro 
kitą išvadą: tai turi būti KGB darbas. 
Jelcino išformuota slaptoji policija 
egzistuoja, būtent šie žmonės investuoja 
pinigus į šantažavimą. Ateis laikas, tikisi 
jie, kai Lietuvos ekonomika bus nuvaryta 
nuo bėgių.

Vilniaus gatvės, sovietų laikais pilnos 
žmonių, vasaros vakarą beveik tuščios. 
Pragyvenimas brangus, žmonės bijo 
mafijos. Laikraščiuose ir televizijos 
laidose pilna šiurpios statistikos: 
žmogžudystės, prievartavimai, vagystės, 
kūno sužalojimai, įsilaužimai, užpuo
limai gatvėje ir, žinoma, susprogdinti 
automobiliai. Daugelis lietuvių tikėjosi, 
kad panaikinus taip nekenčiamą sovietų 
cenzūrą, įsivyraus perteklius ir ramybė 
visose srityse. Tačiau taip neįvyko. 
Atvirkščiai. Gyvenimas primena pirmuo
sius sovietų valdžios metus. Daugelis 
žmonių (lietuvių, rusų, lenkų, žydų) su 

Bendruomenės vardu. Tai verčiau 
bendraminčių būrelis - organizacija, 
panaši į skyrius, kuriuos turi, pvz., 
šauliai, sportininkai, skautai, kultūrinės 
organizacijos ir 1.1.

Atsiradus pakankamam skaičiui 
norinčių būti nariais, Tėvynės Sąjungos 
Sydnėjaus skyrius buvo įsteigtas. Jo 
valdybą sudaro dr. Vytautas Doniela 
(pirmininkas), Vytautas Patašius ir 
Albinas Giniūnas.

Inf.
STOVYKLAVO

aušrieCiai
Sydnėjaus skautų „Aušros“ tunto 

stovykla įvyko balandžio 7-10 dieną 
Camp Cautt's stovyklavietėje. Stovykla 
buvo negausi stovyklautojais (tik 23), 
bet buvo labai darbinga. Praeitos skautų 
patyrimų laipsnių programos, laikyti 
egzaminai. Įžodį davė: jaun. skautų — 
Liudas Garrick ir Vilija Jurkšaitytė,

V/J y AKIMIS
ilgesiu kalba apie sovietų laikus: „tada 
bent buvo tvarka ir ramybė gatvėse“.

Nebeegzistuoja, nebegalioja moralės 
principai. Katalikų bažnyčia, taip 
aktyviai dalyvavusi susigrąžinant 
nepriklausomybę, nebeturijokios įtakos. 
Šiandien nebėra įstatymų. Džiūgauja 
kriminalistai, klesti korupcija. Dėl 
smunkančios prekybos visi tie, kurie 
priklausė ne besiplečiančiam, o priva
čiam sektoriui, turi ieškotis papildomo 
uždarbio. Iš atlyginimų, svyruojančių 
tarp 100 ir 230 litų, sunku pragyventi.

Keista, kad užsieniečiai turi aiškinti 
lietuviams, kokia jų padėtis. Čekų 
žurnalistas Jiri KuČera šitaip apibūdina 
Lietuvą. „Lietuvoje visi, nuo aukščiausio 
tarnautojo iki skurdžiausio gatvės 
valytojo, atsidūrė korupcijos glėbyje. 99, 
procentai prekybos - nelegali. Lietuva 
tapo gilių socialinių kontrastų šalimi. 
Didesnė lietuvių dalis po nepriklau
somybės paskelbimo gyvena blogiau. Tai, 
žinoma, atnešė politinę laisvę, tačiau ir 
dramatišką ekonomikos pablogėjimą bei 
šios šalies gyventojų nuskurdimą“.

Dar raiškiau sako anglų laikraštis 
“Manchester Guardian“. Sovietų valdy
mo Lietuvoje vaisius gana ironiškas - 
visuomenėje atsinaujina klasių kova. 
Formuojasi grupė, kuri agresyviu elgesiu 
susikraus turtus savo tautiečių sąskaita. 
Ši kylanti klasių kova nežada*nieko gera 
tai gyventojų daliai, kuri vis dar bando 
gerbti įstatymą. Eis Lietuva Lotynų 
Amerikos šalių keliu ar pasuks afrikiečių 
modeliu? Taps Lietuva nauja Panama, 
Nikaragva ar Peru ar pasielgs kaip 
Afrikos besivystančios šalys? Šalis be 
įstatymų - tai plėšikų gauja.

Brazausko valdžia paskelbė karą 
mafijai. Laikraščiai pilni informacijos 
apie sulaikytus mafijozius. Skebiami ne 
tik vardai ir pavardės, bet spausdinamos 
ir jų nuotraukos. Straipsnių tonas 
objektyvus. Sudaroma iliuzija, kad 
valdžia greitai paims vadeles į rankas. 
Tačiau nematyti straipsnių apie sulai
kytų mafijozių teismo procesus. Iki šiol 
dar nenuteistas nė vienas nusikaltėlis.

(„Atgimimas“, JVr. 6) 

skautų A Holy Me Donald iir Alex 
Vogelzang. Visa grupė skautų (5) išlaikę 
atitinkamus patyrimo laipsnių egza
minus, pervesti į prityrusius skautus. Į 
paskiltininkolaipsnį pakelti Viktoriukas 
Šliteris ir Elena Cobb. Pažangumo 
žymeniu apdovanotos J. Biretaitė ir B. 
Kazlauskaitė, Vėliavos žymeniu - Daina 
Dičiūnaitė ir Daina Šliogerytė, Tėvynės 
sūnaus - Raimundas Vingilis. Dovanėle 
apdovanota pavyzdingiausia stovyklos 
skautė, vyr. skautė kand. Elenutė 
Šliogerytė.

Stovyklai vadovavo tuntininkė s. Eglė

GKIXLO PASUI AIRIUS
Geelongo „vištų“ ratelis

Gal būt jau šešiolika metų Geelonge 
gražiai veikia vadinamas „Chuck's“ 
ratelis, kurios garbės kasininkė yra 
Veronika Manikauskaitė - Bėros.'

Geelongo „Vištos“. Iš kairės į dešinę - pirmoje eilėje: Birutė Gailiūtė - 
Liebich, Angelė Bungardaitė - Freemantle, Sue Sanders - Kisielius.’Antroje 
eilėje: Kerri Kymantienė, Gizika Dombi - Pustai, Danutė Manikauskaitė - 
Windt, Veronika Manikauskaitė - Bėros. Viršutinėje eilėje: Regina Laukaitytė 
- Obeliūnienė, Terry Gailiuvienė, Lilija Schrėderytė - Obeliūnienė ir Trish 
Šutienė. Nuotrauka J. Gailiaus.

Tikrumoje ratelio užuomazga galima 
skaityti dar nuo Dr. V. Kudirkos 
savaitgalio mokyklos laikų - anuomet 
mūsų atžalynas lankė savaitgalio 
mokyklą, tautinius šokius, skautus, 
išmoko tarpusavyje bendradarbiauti.

Laikas diktuoja savo: jaunimas 
subrendo, sukūrė šeimas, kai kurie ir 
atsiskyrė, apleido Geelongą, dėl darbo ir 
kitų aplinkybių pairo ir jaunimo ratelis. 
Bet geri paukščiai visados grįžta į savo 
Uždą, taip atsitiko ir su mūsų „vištomis“ 
bei „gaidžiais“.

Po vedybų Veronika Manikauskaitė - 
Bėros išvažiavo į Kanadą, paskiau 
apkeUavopasaulį,oprieš 16metų sugrįžo 
nuolatiniam gyvenimui į Geelongą ir 
apsigyveno istoriniame pastate „The 
Duke of Wellington“. Norėdama sužinoti 
apie jaunų dienų draugus,zsusikvietė 
kebas drauges pokalbiui. Kilo mintis 
nors kas du mėnesius susirinkti ir taip 
palaikyti ryšius. Kadangi susirinkusių 
dauguma buvo jaunos motinos, jos 
pasivadino „Chuck's“.

Vienuolikos jaunų motinų ratelis 
palaiko tarpusavio ryšius susitikdamos 
kas antrą mėnesį, o kartą per metus 
drauge su vyrais dalyvauja lietuvių 
babuje. Šitoks ryšių puoselėjimas įgahno 
šeimas išlikti prie Uetuviško kamieno. 
„Vištos“ visos drauge augina 20 vaikų, 
kurių dabs jau lanko tautinius šokius, 
skautus ir papildo sportininkų gretas. 
Tad atrodo, kad ir po dvidešimties metų 

Garrick. Adjutante -ps. Marina Coxaite, 
laužavedė Daina Šbteiytė, ūkio vedėjas 
(šeimininkas) Raimundas Vingilis. 
Maitinimu rūpinosi (be jo būtų sunku 
verstis) Viktoras Šliteris. Kartu stovyk
lavo Melburno „Džiugo“ tunto skautė 
Daina Mickutė.

Stovyklos uždaryme tuntininkei s. 
Eglei Garrick buvo prisegtas Vyriausios 
skautininkės apdovanojimas - ordinas 
„Už nuopelnus“

Tikimės platesnio aprašymo iš pačių 
stovyklautojų ar stovyklos svečių.

3.

dar bus kam naudotis mūsų Lietuvių 
namais. Tuo tarpu vyresnioji emigrantų 
karta sparčiai artėja į 70 - 80 - 90 metų 
amžiaus lygą, jų ateitis labai aiški - kito 
kelio nėra, tad supraskime savo jaunimą 
ir priimkime jį tokį koks yra.

Danutei 40
Geelongo lietuviai gerai pažįsta 

Manikauskų šeimą, kuri čia gyvena jau 
daugiau kaip 40 metų ir visą laiką buvo 
ir yra arti betuviško gyvenimo širdies.

Manikauskai išaugino tris dukras - 
Marytę, Veroniką, Danutę ir du sūnus, 
kaip ąžuolus, o dabar jau atėjo laikas 
pasidžiaugti anūkėliais ir švęsti jų 
gimtadienius.

Kovo mėnesį tokią iškilmingą šventę 
atšventė jaunesnioji duktė Danutė, 
kurion buvo sukviesta 40 svečių.

Buvo tai „siurprizo“ gimtadienis, kurį 
suruošė sesuo Veronika ir jos vyras Tony 
Bėros. Vakaras praėjo linksmai, dalyvavo 
visos „vištos“ su savo „gaidžiais“, jautėsi 
jaunatviška nuotaika.

Iškilmėse dalyavo ALB Geelongo 
apylinkės valdybos pirmininkas Otto 
Schrėderis ir Lietuvių sąjungos klubo 
pirmininkas Juozas Gabius.

Pasakyta daug šiltų žodžių Danutei, 
pakeltos šampano taurės ir sudainuota 
„Ilgiausių metų“. Kalbas užbaigė 
solenizantė, išreikšdama padėką už 
siurprizą, dovanas, ypač sesutei 
Veronikai ir jos vyrui Tony už šaunias 
vaišes ir sumanų gimtadienio orga
nizavimą bei sesutei Marytei 
Dumčiuvienei su šeima už gražias gėles, 
atsiųstas iš Adelaidės.

Pasitaikė labai gražus oras ir sodelyje

Nukelta į 4 psl.
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Dalis Manikauskų šeimos per gimtadienį. Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: 
Danutės sūnus, dukra ir jų senelis Juozas Manikauskas. Antroje eilėje: Danutė 
Manikauskaitė - Windt, Tonny Bėros, Veronika Manikauskaitė - Bėros. 
Viršuje: Manikauskų žentas Jupi Windt su seserimi, šeimos „senjore“ Marija 
Manikauskienė ir Peter Manikauskas su žmona. Nuotrauka J. Gailiaus.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
ATKŪRIMO MINĖJIMAS ITRTI IE

užkurtds laužas subūrė jaunus ir 
senesnius maloniam pabendravimui, o 
muzika ir juokas klegėjo iki pirmųjų 
gaidžių.

Ogiausių metų Danutei!

Vardinių iešiiiinė

Šių metų kovo 27 dienos iešminė buvo 
daug įspūdingesnė negu paprastai, nes 
vieta buvo išpuošta dekoracijomis, o 
medžių pakilumoje garbingai plevėsavo 
lietuviška trispalvė, tai atžymėjimui 25 
metų sukakties nuo Sąjungos atgai
vinimo Geelong“e.

Oras pasitaikė dieviškas ir-sutraukė 
gražų skaičių žmonių, o šeimininkės 
tikrai pasidarbavo maisto paruošime. 
Žodis iešminė gal ir nelabai tiko prie 
tokio maisto paruošimo, nes atrodė

1^ANKDA1?BIŲ PARODA BIBLIOTEKOJE
Vasario 15-16-17-22 dieną Geelongo 

miesto bibliotekos užsienio kalbų 
skyriaus bibliotekininkė Irena Skerytė 
- Luscombe suruošė P. Čerakavičienės 

juostų audimo parodą ir ekskursiją po 
miesto biblioteką.

P. Čerakavičienė pademonstravo vieną 
seniausių - lietuviškų juostų audimo - 
menų ir nenuostabu, kad susilaukė 

didelio lankytojų susidomėjimo. 
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daugiau kaip iškilmingi pietūs, o pyragų 
buvo paruošta kaip vestuvėms. Aišku, 
visą maistą nuplovėme Juozapinių 
skystimėliu, o pyragus lydėjo švelnus 
vynelis.

Geelongo Lietuvių sąjungos klubo 
pirmininkas Juozas Galius pasveikino 
visus ir valdybos vardu išreiškė padėką 
už fantus loterijai, pyragus ir ypač 
šeimininkėms Irmgardai Gailiuvienei, 
Anelei Volodkienei, Marijai 
Manikauskienei bei iešminės kepėjams 
Romaldui Gailiui ir Rudiger Liebich už 
įdėtą didelį darbą.

Parengimas praėjo gerai, padaryta 
pelno, nariai susimokėjo nario mokestį.

Sekantis S-gos klubo parengimas - 
jubiliejinis balius, numatytas gegužės 28 
d., šeštadienį, Geelongo Lietuvių namuose.

Juozas Gailias

Apie bibliotekoje vykusią ekskursiją - 
parodą buvo rašyta „MP“ nr. 12. ten, po 

patalpinta nuotrauka, išleista pora 

pavardžių; jas kartojame (iš kairės) -M. 

Skorupskienė, Irena Luscombe, C. 

Vaicekauskienė, Irena Norvidienė, E. 

Meižienė, A. Mikolaitienė, P. Paprec- 

kas, R. Skerienė. M. Andriukonienė, F. 
Andriukonis.

Už klaidas atsiprašome.

Minėjimą suruošė Pertho lietuvių 
bendruomenės apylinkės valdyba kovo 
13 d. po mišių, kurias laikė jau mums 
pažįstamas svečias kun. Lynch, nes mūsų 
kunigas buvo užimtas pareigomis kitur. 
Tie kurie galėjo, vyko į Lietuvių namus 
bendriems pietums ir šventės minėjimui, 
čia dalyvavo apie 40 tautiečių ir svečias 
kunigas.

Po pietų valdybos sekretorė R. 
Sidarienė supažindino su minėjimo 
programa. Valdybos pirmininkas kun. 
dr. A Savickis pasveikino susirinkusius 
ir pakvietė B. Steckį paskaitai, kurioje 
jis apžvelgė išsilaisvinusios Lietuvos 
keturmetį.

Valdybos pirmininko pakviestas A. 
Malinauskas perskaitė 1990 m. kovo 11 
d. Lietuvos Respublikos atstatymo Aktą. 
Baigus skaityti visi giedojom Lietuvos 
Himną.

Valdybos pirmininkas apgailestavo, 
kad neatvyko kviestas daktaras, kuris 
daug prisidėjo prie vaistų siuntos 
Lietuvai. Jis įteikė kun. Lynch knygą 
apie 1991 m. Lietuvą, kaip ženklą jo 
pastangųįvertinimo. Kun.Lynchatsakė, 
kad ją perskaitęs galės geriau pažinti 
mūsų kraštą ir mus.

Vėliau pirmininkas papasakojo apie 
Perth‘o lietuvių labdaros siuntos 
pervežimą į Lietuvą ir jos išdalinimą 
skirtoms įstaigoms ir asmenims (pirmi
ninkas pats buvo nukeliavęs į Lietuvą).

Geelongo lietuvių tautinių šokių grupė „Gegutė“ prieš miesto Rotušę 
laukia eilės pasirodymui „PAKO“ festivalyje vasario 26 d.. Nuotrauka 
Veronikos Manikauskaitės - Bėros.

Kreipimasis 
į viso pasaulio lietuvius jūrininkus

Ugas ir sunkus buvo lietuvio kelias į 
jūrą. Istorijos vėjai, karai ir okupacijos 
ilgam buvo atkirtę Lietuvą nuo Baltijos. 
Tik Nepriklausomos Lietuvos paskel
bimas 1918 m. vasario 16 d. sudarė 
palankias sąlygas tautiniam laivynui 
kurti. Jūrų kapitonai T. Daukantas, L. 
Stulpinas, J. Andžejauskas, gen. VI. 
Nagevičius ir kiti garbingi vyrai įkūrė 
Lietuvos Jūrininkų Sąjungą, į jūrą su 
Lietuvos vėliava išplaukė burlaiviai 
„Jūratė“ ir „Kastytis“. Su gilia pagarba 
minime pirmuosius lietuvius - kadetus 
G. Eriksonoburiniamelaivyne, baigusius 
Abo N avigacijos institutą ir vado vavusius 
Lietuvos prekybinio laivyno laivams. Į 
Lietuvos jūreivystės istoriją įrašytos 
pavardės jūrų kapitonų, šturmanų ir 
laivų mechanikų, baigusių Latvijos, 
Italijos, Prancūzijos, Belgijos, Olandijos, 
Švedijos jūrų mokyklas. Dramatiškas ir 
tragiškas buvo daugelio iš jų likimas. 
Karas ir okupacijos išblaškė lietuvius 
jūrininkus po visą pasaulį, daug jų žuvo 
nuo okupanto rankos, pateko į kalėji
mus ir tremtį.

Pokario Lietuvoje užaugo kita jūri

Labdaros siuntos išsiuntimui pertiš- 
kiai sudėjo $ 2,600, iš Apylinkės valdybos 
gauta $ 500 ir valdybos pirmininkas dar 
prisidėjo daugiau kaip $ 500 už sandėlių 
nuomą.

Meninės dalies metu grupė jaunų 
muzikantų, vadovaujamų br. John 
Colyer, išpildė keliolika dainų.

Programa užbaigta loterija.

♦ * *
MII4.fi. Šių metų kovo 21 dieną anksti 

rytąmirė AntanasMeliauskas. Velionis 
praeitų metų pabaigoje sunkiai susirgo 
ir ligos neįveikė. A. a. Meliauskas buvo 
dosnus lietuviškiems reikalams ir kiek 
galėjo dalyvavo mūsų veikloje. Jis paliko 
liūdinčią žmoną Sofiją ir savo draugus. 
Kovo 25 d. po mišių, kurias už jo vėlę 
atlaikė kun. dr. A. Savickis, būrelis 
tautiečių susirinko paskutiniam atsisvei
kinimui Karrakatta kapinėse. Jo žmonai 
reiškiame giliausią užuojautą.

Teilsis jis ramybėje.

* * *
IŠVYKO. Š. m. kovo 26 d. į Lietuvą 

išvyko mums gerai žinomas Albinas 
Dzemionas. Jis žada ten apsigyventi pas 
savo dukteris Ariogaloje. Linkime jam 
geriausios ateities mūsų tėvynėje.

(K Vakarų Australuos 
lietuvių ŽINUČIŲ)

ninkų kaita. Jiems, deja, ilgai teko plau
kioti laivuose su svetimos valstybės 
vėliava. 1990 m. kovo 11d. lietuvių tauta 
nusimetė okupacijos jungą. Pasaulio 
vandenynuose vėl plaukioja laivai su 
lietuviškais pavadinimais ir mūsų 
trispalve vėliava.

Jūrų muziejus ir akvariumas Klai
pėdoje rengia pasaulio lietuviųjūrininkų 
susitikimą 1995m. vasarą. Organizacinis 
komitetas kreipiasi į viso pasaulio 
lietuvius -jūrų kapitonus ir šturmanus, 
laivųmechanikus ir inžinierius, jūreivius 
ir buriuotojus su kvietimu atsiliepti į šį 
kreipimąsi ir atvykti vėl į nepriklausomą 
Lietuvą.

Visus, žadančius dalyvauti susitikime, 
prašome atsiųsti žinią apie tai adresu: 
Pasaulio lietuvių jūrininkų susitikimo 

oraganizacinis komitetas
Jūrų muziejus ir akvariumas, 

5800 Klaipėda - C, a. d. 72 
LIETUVA

Gavęs žinią, komitetas suteiks kon
krečią informaciją apie susitikimo 
programą. Laukiame Jūsų atsiliepimų.

Organizacinis komitetas
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TAIP BUVO PRIEŠ 50 METŲ
LIETUVOS VIETINĖ RINKTINE

buvo įsteigta 1944 m. pradžioje Lietuvos 
gyventojų saugumo reikalams... Taigi, 
šiemet nuo jos steigimo suėjo 50 metų. 
Po ilgų derybų su vokiečių valdžia, 1944 
m. sausio mėn. buvo pasirašyta sutartis 
-savanoriškaispagrindais organizuoja
ma Vietinė Rinktinė bus na udojama Lie
tuvos teritorijoje prieš vykstantį rau
donąjį banditizmą. Buvo priimta apie 
12,000 savanorių (numatyta suformuoti 
13 batalijom/). Rink tinės vadu paskirtas 
gen. P. Plechavičius.

Vokiečių okupacinės valdžios parei
gūnai sutarties nesilaikė , stengėsi Rink
tinę perimti savo valdžion. Kai tai nepa
sisekė, buvo suimtas Rinktinės štabas, o 
pati Rinktinė likviduota, dalį jos - apie 
3.500 vyrų - išvežant į Vokietiją, kelias
dešimt sušaudyta. Kiti išbėgiojo. (Ži
ruos imtos iš „Lietuvių enciklopedijos“ 
XV tomo).

Talpiname vieno buvusio Vietinės 
Rinktinės nario, gyvenančio Australijo
je, pluoštą atsiminimų iš anų dienų... 
Lauksimeirkitųbuvusiųrlnktinėskarių 
atsiminimų.

Red.
***

1944 m. kovo 27 d., pirmadienį, aš 
kartu su būriu kitų naujokų iš Vilkaviškio 
(Šelmių) stoties nuvažiavau į Mari
jampolę. Buvom nuvesti į kareivines ir 
paskirti į 301-mo batalijom) 3-čios kuopos 
3-čią būrį. Mūsų skyrininkas buvo 
grandinis Zuikis, o būrininkas jaun. 
puskarininkis Aukštikalnis (gaila, 
neatmenu jų vardų). Taip pat neatmenu 
net ir pavardžių kitų buvusių mano 
viršininkų. Iš pradžių mes keturias 
dienas ir naktis gulėjom ketvirtame 
kareivinių aukšte, kur nebuvo nei lovų, 
nei suolų, nei stalų; vienu žodžiu, nebuvo 
nieko. Tik kai kitas batalijonas išvažiavo 
į Vilniaus kraštą, gavome jų patalpas. 
Už savaitės, nors ir civiliais rūbais, 
pradėjo mokyti rikiuotės.

Kadangi Marijampolės miestas padi
dėjo daugiau kaip 10 tūkstančių 
gyventojų, „Žagrės“ kooperatyvo kepykla 
nespėjo kepti duonos. Man, kaip ' 
buvusiam kepėjui, su keliais kitais teko 
eiti duonos kepti.Nuo tada prasidėjo 
mūsų gyvenimas. Mes tuoj pat buvome 
aprengti uniformomis, nors likusieji 
uniformas gavo tik pora dienų prieš 
išvažiuojant į Vilniaus kraštą'. Kadangi 
niekas nežinojo mūsų darbo valandų, 
nei kada pradedam, nei kada baigiam, 
gavom nuolatinius leidžiamus septy
nioms dienoms per savaitę 24-ioms 
valandoms per dieną. Į kareivines 
pareidavom tik miegot. Tuo tarpu 
likusieji draugai pylė tankinę rikiuotę... 
Šautuvus gavom tik savaitę prieš 
apleisdami Marijampolę.

Po mėnesio (labai menkai apmokyti) 
balandžio 28 d. vakare iš Marijampolės 
stoties mūsų batalijonas pajudėjo į rytus. 
Šeštadienio rytą išlipom, berods, 
Ašmenos stoty, kuri yra apie 25 
kilometrus nuo Ašmenos miesto; jį 
pasiekėm tos pačios dienos pavakarėj. 
Praleidę dvi naktis Ašmenoje, gegužės 1 
d., pirmadienį, nužygiavom į Gudagojų, 
kur 1940 metais gen. Vitkauskas priėmė 
rusų kariuomenę. Ten išbuvome lygiai 
savaitę. Ir sekantį pirmadienį, t. y. 
gegužės 8 d. persikėlėme į Tolminovo 
kaimą,esantį pusiaukelėjetarp Ašmenos 
ir Mūrinės Ašmenos.

Mūrinėj Ašmenoj stovėjo mūsų ba- 

talijono pirma ir antra kuopa.
Po penkių parų Tolminovo kaime 

šeštadienį, gegužės 13 d. naktį, mus 
užpuolė lenkų partizanai. Buvom 
puolami iš visų pusių ir iš vidaus - jauni 
lenkai, kurie per dienas dirbo laukuose, 
tą naktį buvo ginkluoti; nuo jų žuvo du 
mūsiškiai. Stipriausias lenkų puolimas 
buvo iš tos pusės, kur, gal už vieno 
kilometro, buvo vokiečių kariuomenės 
bunkeriai su tanketėmis, patrankomis 
ir kitokiais ginklais, to tarpu mes 
teturėjom tik po labai seną prancūzišką 
šautuvą ir po 10 šovinių. Mūsų kuopoj 
buvo tik du kulkosvaidžiai. Po nelygios 
kovos, kurioj žuvo du antro būrio kariai 
(nežinojau jų vardų, bet pavardės buvo 
Suopys ir Zujus), turėjome pasiduoti.

Kiek žuvo lenkų - nežinau, nes jie 
susitvarkė dar nakties metu. Beveik visą 
mūsų kuopą nurengė, paliko tik su 
apatiniais, vienas lenkų partizanas 
kalbėjolietuviškai, sakėsi esąs iš Šiaulių. 
Jis mums aiškino, kad, girdi, vokiečiai 
jums duoda rūbus, bet neduoda ginklų, o 
lenkams jie duoda ginklus, bet neduoda 
rūbų, todėl jiems reikalingi mūsų rūbai. 
Pabėgti spėjo tik keli.

Sekmadienį, patekėjus saulei, atva
žiavo vokiečių tanketės ir pora sunk
vežimių. Pasikrovę mus į tuos sunk
vežimius nuvežė į Ašmeną, uždarė kino 
salėj. Pavakare atėję vokiečių kareiviai 
nurengė dar ir tai, kas buvo likę nuo 
lenkų, ir pastatė sargybas, kad niekas 
nepabėgtų. Gegužės 15 d. ryte atvažiavę 
vokiečiai su stipria sargyba pakrovė mus 
į sunkvežimius, atvežė į Kauną, kurį 
pasiekėm pavakare, ir išlaipino prie 
geležinkelio stoties. Apsuptus vokiečių 
sargybos stoty išlaikė visą naktį, pervarė 
per pirtį, nuutėlino ir antradienio rytą, 
kai gatvėse pasirodė daug žmonių, mus 
visus išrikiavo po tris gretoj. Prie 
kiekvienos gretos ketvirtasis buvo 
vokietis su automatu. Mus varė į 
Panemunės kareivines jr liepė dainuot, 
bet mes jau nedainavom. Kareivinėse 
ant lovų radom padėtas vokiečių aviacijos 
uniformas. Jeigu uniforma netiko, 
reikėjo ieškot su kuo pasikeist.

Kaune buvom beveik tris dienas, 
ketvirtadienį, gegužės 18 d. ryte, apsupti 
vokiečių sargybų, buvom nuvežti atgal į 
stotį - suvarė po 30 vyrų į vieną vagoną, 

užrakino duris, vagonų langai buvo 
užpinti spygliuota viela. Vagone buvo 
įmesta šiaudų. Atlikti savo reikalams 
įrengimų nebuvo, jeigu kam reikėjo 
atlikti reikalą, tai turėjo daryt kampe, 
šiauduos. Apie pietus mūsų ešelonas 
pajudėjo į vakarus Vokietijos link. Kazlų 
Rūdoj prijungė dar kelis vagonus pilnus 
„plekavičiukų“, atvežtų iš Marijampolės. 
Taip iš lėto judėdami, pradedant temt 
pervažiavom Vokietijos sieną iš Kybartų 
į Eitkūnus.

Važiavom visą tą naktį, kitą dieną ir 
dar vieną naktį. Traukinys tik trumpam 
sustodavo kur nors paimti kuro arba 
praleisti kitą traukinį. Vagono durų 
neatidarė ir nieko neišleido. Po dviejų 
parų kelionės, t. y. gegužės 20d., 
šeštadienio rytą, kažkur laukuos 
traukinys sustojo, atidarė duris ir leido 
visiems išeit į lauką atsilikt reikalų ir 
davė karštos kariškos sriubos. Nuo čia 
daugiau durų neuždarė, net nuėmė ir 
spygliuotas vielas nuo langų. Sargybiniai 
dar vis buvo, bet jie jau nesirodė. Nuo čia 
važiuodami jau sustodavom stotyse, kur 
gaudavom tos pačios kariškos sriubos,

Baltijos vaizdas Palangoje

Juozas Almis Jūragis

TOS MŪSŲ DIENOS
Rytas 1
nelaukiu auštant lyto naujo,
Žavių saulėtekio varsų.-------
Kiekvienas lytas man užkrauja
Vėl sunkią naštą ant pečių...

Gyvenimą nešu kaip naštą ne aš vienas
Ir jungą priimu aš tą:
Daug kam išaušta vargo dienos,
Daug kas suklumpa po našta ...

Vidudienis

Kodėl jūs, dienos, trumpos tokios,
Kada širdis iš laimės juokias?
Kodėl gi vakaras skubiai šešėliais žemę dengia
Ir temdo džiaugsmo spinduliais žėruojančią padangę?

Kodėl jūs esat tokios ilgos,
O dienos, mūsų skausmo seserys, 
Kada akių blakstienas gausiai vilgo 
Sugeltos širdies ašaros?...

Vakaras

Saulėlydžio pašvaistė gęsta pamažu,
Suglaudžia gėlės žiedelius, pavargusius netyčia, 
Medžius nudažo santėmis tamsėjančiu dažu,
Ir paukščiai nakčiai suglaudžia sparnus, priskridę seną varpinyčią.

Tačiau Žmogaus siela sparnų suglausti poilsiui negali, 
Kol žemėje nėra taikos, kol tautų tarpe dieną, naktį neramu, 
Kol ištremti benamiai, alkani, pavargę ir sušalę, 
Neras sau prieglaudos, jaukios užuovėjos, namų ...

N a k t is

Naktie, nuimk nuo savo veido tamsos šydą,
Būk tiems gera sesuo, kurie per dieną džiaugsmo neišvydę, 
Skausme ir nemigoj dejuos...

Tu pasilenk švelniai prie jų vargingo guolio
Ir užmigdyk ramybės dvelkimu pavargusias akis,
Vesk juos, kaip gera fėja, į nuostabias sapnų šalis, vesk juos namolei, 
Iš kur kasdien šios žemės skausmą išgyvent juos pašaukia lemtis ...

kai kada duonos ir net truputį mėsos. 
Važiavom dar visą parą ir sekmadienį 
ryte pasiekėm mums skirtą vietą - 
Oldenburgą. Čia turėjom mokytis 
vokiškos rikiuotės, o vėliau duoti 
priesaiką Hitleriui.

Tai taip baigėsi mano tarnyba Lietuvos 
Vietinėj rinktinėj, trukusi aštuonias 
savaites be vienos dienos.

Buvęs plekavičiukas
(pavardė redakcijai žinoma)
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^SPORTAS
SPORTO

Sveikinimai iš Lietuvos

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

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

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

Dr. Remigijus Gaška - 
olimpinis atašė

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

Pirmuose savo naujuose darbuose jis 
supažindino ir pristatė Atlantos olim
piados organizatoriams Amerikoje besi
lankantį LTOKpirmininką A. Poviliūną, 
kuriam buvo parodyti visi busimieji ol
impiniai įrengimai ir jis buvo ten labai 
gražiai priimtas. A. Poviliūnas buvo 
supažindintas ir su negausiais Atlantoje 
gyvenančiaislietuviais, kurie žadėjo, kiek 
išgalės leis, padėti olimpiadoje daly
vaujantiems Lietuvos sportininkams. Dr. 
Gaška yra “Dow“ chemijos bendrovės 
Hustone strateginio planavimo direkto
rius. Jis anksčiau pats žaidė krepšinį,

PATIKSLiNIMAS
Sporto šventės aprašyme („MP“ Nr. 3) 

pasitaikiusių klaidų patikslinimas
1. Krepšinio varžybų iki 12 metų mišrių 

komandų laimėtojos buvo Geelongo 
„Vyčio“ ir Melburno „Varpo“ komandos.

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

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

Redakcija ii- autorius

,JVIP“ š. m. Nr 13 spausdintoje dr. A. 
Viliūno biografijoje autorius neaiškiai 
išsireiškė apie jo gimnazijos baigimo vi
etovę. Gimnaziją jis baigė 1937 m. 
Šiauliuose ir ten taip pat stojo į mokytojų 
kursus.

Gerb. dr. A. Viliūną atsiprašome!
Red.
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naujienos
priklausė „Gintaro“, vėliau „Lituanicos“ 
sporto klubams. Kaip žurnalistas daly
vavo net penkiolikoje olimpiadų ir šiame 
savo darbe jis tikrai Lietuvai bus labai 
naudingas.

Lietuvoje 30 olimpinių sporto šakų 
kultivuojamos 210 sporto klubų ir 103 
sporto mokyklose. Vilniaus ir Kauno 
sportininkų rengimo centruose treniruo
jasi dvidešimties sporto šakų atstovai, 
apie 200 pagrindinių ir apie 170 at
sarginių rinktinių nariai, 50 sportininkų 
mokamos LTOK stipendijos.

SĖKMINGAI BAIGTI METAI
„Kovo“ golfminkai labai sėkmingai 

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

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

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

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

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

A. Skirka ir G. Sauka.
“Matchplay“:

G. Sauka.
Dovanų įteikimas ir metinis koviečių 

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

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

Pakviesti Amerikos lietuviai 
sportininkai

Šių metų Australijos lietuvių sporto 
šventė, kartu su Lietuvių dienomis vyks 
Adelaidėje. Sporto šventės rengėjai yra 
Adelaidės sporto klubas „Vytis“, kinio 
pirmininkė yra Irena Petkūnaitė. 
Rengėjai, susitarę su ALFAS valdyba, 
pakvietė šioje šventėje dalyvauti New 
Yorko kai kuriuos sportininkus ir jų 
komandas. Svečiai iš užsienio Sporto 
šventėje galės dalyvauti tik „svečių 
teisėmis“, negalėdami gauti laimėtų 
dovanų, nes mūsų sporto šventės yra 
skirtos tik Australijos lietuviams 
sportininkams. Amerikos lietuviai 
sportininkai jau ne vieną kartą yra 
dalyvavę mūsų sporto šventėse ir dabar 
jie yra pareiškę norą dalyvauti Adelaidėje.

1994metų Pabaltiečių sporto 
šventė

Ši, jau tradicinė mūsų Pabaltiečių 
sporto šventė šiais metais įvyks 11-12 
birželio Adelaidėje ir jos pagrindinis 
rengėjas yra Adelaidės „Vyčio“ klubas. 
Žaidynių programoje yra: krepšinis 
(vyrų, moterų, veteranų ir jaunių), 
tinklinis (vyrų ir moterų), tenisas, 
“Darts“, “Eight ball“ ir bridžas.

Birželio 11 d. (šeštadienį) estų klube 
įvyks šokiai visiems. Neturintieji 
nakvynės susiriša su rengėjais. Klubai 
ir individualūs sportininkai prašomi 
registruotis pas „Vyčio“ pirmininkę I. 
Petkūnaite: c/131 Morgan Ave. Melrose

Park, 5039, 

Apačioj: jachtos „Laisvė“ jūreiviai prie bažnyčios Sydnėjuje. Iš kairės: R. Gintautas, 
M. Stašaitis, V. Vitkauskas (tėvas), viešnia A. Dičiūnaitė, S. Budrevičius ir V.
Vitkauskas (sūnus).

Iškiliosios „Kovo“ krepšininkės

Savo laimėjimų seriją „Kovo“ merginos 
krepšininkės pradėjo 1983 metais 
Hobarto sporto šventėje. Nuo to laiko jos 
yra kiekvienų metų sporto švenčių 
laimėtojos ir praeitų metų sporto šventėje 
Melburne jos pasiekė jau savo 10-ją 
pergalę. Per dešimt metų keitėsi tiek 
komandos žaidėjos, tiek komandos 
treneriai. 1983 metais „Kovo“ merginų 
treneris buvo M. Wallis, dabartinis 
treneris yra P. Gustafson. Iš buvusių 
anų metų komandos žaidėjų šiandien 
dar žaidžia R. Kasperaitytė ir R. 
Andriejūnienė. O gal yra ir daugiau?

Mišrios komandos laimėjimai
„Kovo“ mišri komanda laimėjo savo 

klasės vasaros pirmenybes; nepra
laimėjusi nė vieno susitikimo ji aukš
čiausioje pirmenybių divizijoje gavo +30 
taškų. Laimėtojų komandą sudarė: 
Daina ir Audra Dičiūnaitės, Rasa ir 
Audrė Vehclovaitės, Modris Žvirblis, 
Peter Gustafson, Markus Venclovas, 
Luke ir Michael Newman.

„Kovo“ antrosios divizijos merginos 
krepšininkės taip pat laimėjo varžybose 
pirmą vietą. Pusiau baigmėj, po labai 
gražios ir įtemptos kovos jos nugalėjo 
turnyro favorites ir baigmėje lengvai, 40 
taškų skirtumu, laimėjo pirmąją vietą, 
nugalėjusios komandą, kuri žaidynių 

metu prieš „Kovą“ buvo laimėjusi.
Balandžio 16-17 dieną Milton mieste 

vyksta krepšinio festivalis. „Kovas“, kaip 
ir pernai, vėl ten dalyvaus.

„Kovas“pradeda treniruotes
Australijoje krepšiniui darantis vis 

populiaresniam, gana sunku gauti 
treniruotėms sales, jau nekalbant apie 
kainas už jas. (Kur gi dabar yra tie 
„didieji patriotai“, kurie nubalsavo, kad 
nereikia sporto salės prie Bankstowno 
lietuvių klubo. Dabar ir salės nėra ir 
klubas vis tuščias.)

„Kovo“ krepšinio vadovas iš anksto 
užsakė naujai pastatytoje salėje De La 
Salle, kuri yra Benilde High School, 
544 Chapel Road, Bankstown. Nauja j 
salė yra labai graži ir jos kaina valandai ; 
yra $20. Čia taip pat negalima valgyti ir I 
mėtyti kramtomos gumos ir kabinėtis 
ant krepšinio lankų, ką kai kurie . 
koviečiai mėgsta daryti.

Su kiekvienais metais, kai viskas taip 
brangsta, o „Kovo“ iždas vis mažėja, nes 
dabaryra taip sunkųjį papildyti, valdybai 
ir sporto vadovams tikrai reiks rasti 
kokią magišką lazdelę, kuri papildytų 
sportines paj amas, arba mūsų tautiečiai, 
kurie ilgus metus rėmė sportininkus, 
dabar neatsisakys ir dar geriau juos 
parems. O ruoštis jau reikia ir Adelaidės 
sporto šventei ir Pasaulio lietuvių ' 
žaidynėms Lietuvoje.

Paruošė Antanas LAUKAITIS
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LIETUVOS KOVŲ IR KANČIŲ ISTORIJA - 
IŠEIVIJOS DOVANA LIETUVAI

Jurgis Janušaitis

MOŠŲ MIRUSIEJI

Neabejoju, kad kūrybingieji, darbštūs 
Australijos lietuviai jau žino apie 
Pasaulio lietuvių bendruomenės didįjį 
užmojų - keturių metų laikotarpiu (šios 
PLB valdybos kadencijos metu) išleisti 
Lietuvos kovų ir kančiųistoriją šešiolikos 
knygų apimtyje ir išeivijos vardu ją 
padovanoti kentėjusiai, kovojusiai 
Lietuvai.

LIETUVOS? 
KOVŲJRJ

KANCIIM-

Dolctcnectų

LIETUVOS 
GYVENTOJU 
TRĖMIMAI’
1941, 1945-
1952 M. CŽV?

Sis PLB valdybos sumanymas nepa
prastai svarbus, reikalaująs visos 
išeivijos pastangų, darbo ir lėšų. Statomi 
paminklai iš granito, įamžinami žmonių 
gyvenimai, bet Lietuvos kovų ir kančių 
išgyvenimus įamžinti istorijoje yra 
nepaprastai svarbu.

Istorijos rūpesčiais gyvena PLB 
valdyba, o ypač energingasis jos 
pirmininkas inž. Bronius Nainys. Jis jau 
kelis kartus keliavo Lietuvon, ten 
viešėdamas taip pat lankė buvusių 
komunizmo laikais Rytų Europos 
respublikose gyvenančius lietuvius, 
organizavo juos į Lietuvių bendruo
menes, planavo drauge su jais lietuvybės 
atgaivinimo, išlaikymo galimybes, o taip 
pat tomis progomis Bronius Nainys 
ieškojo mokslininkų, istorikų, rašto 
žmonių, gebančių ir galinčių dalyvauti 
Lietuvos kovų ir kančių istorijos rašyme, 
talkinti renkant dokumentinę istorinę 
svarbią medžiagą apie Lietuvos ir 
lietuvių tautos kovas, ginantis nuo 
okupanto, giliai pažvelgti į partizaninę 
veiklą, didžiuosius trėmimus į Sibirą, 
apie Lietuvos politinę ano meto veiklą, 
pastangas išsikovoti laisvę.

Tokių žmonių Lietuvoje surado. Surado 
mokslininkų, istorikų, spaudos darbuo
tojų. Ieškant tokių darbininkų, be abejo, 
buvo atsižvelgta ir į tokių žmonių praeitį. 
Kad dauguma jų buvo komunistų par
koje, tai abejoti netenka, tačiau ką tie 
žmonės, būdami komunistais darė, ar jie 
prisidėjo prie tautos naikinimo ar ne?

Istoriją rašant bus remiamasi auten
tiškais, iš Lietuvos ir Rusijos gautais, 
rastais archyvuose dokumentais. Tai 
ypač svarbu. Be to parašytas istorijas 
dar tikrins išeivijoje gyvenantys istorikai, 
mokslininkai. Taip būtų išvengta 
„šališkumo“, kaip kad kai kurie mūsų 
žmonės dabar teigia.

Šis darbas jau pradėtas. Štai baigiau 
skaityti Lietuvos kovų ir kančių istorijos

pirmąją knygą „Lietuvos gyventojų 
trėmimai 1941, 1945-1952 m.“ Knygos 

atsakingas redaktorius Gediminas 
Rudis, o straipsnių autoriai - moksli
ninkai istorikai Eugenijus Grunskis, 
Vanda Kašauskienė, Henrikas Šadžius, 
kurio dėka buvo gauti slapčiausi 
dokumentai iš Maskvos archyvų. 
Istorijos leidėjai - PLB ir Lietuvos 
istorijos institutas.

Jau iš knygos pavadinimo numanu, 
apie ką čia kalbama. Tai tautos 
ištrėmimas minėtuose laikotarpiuose. 
Knygoje patalpinti iš slaptų archyvų 
gauti 165 dokumentai. Tai planavimo 
ištremti keliasdešimt tūkstančių į Sibirą 
lietuvių dokumentai, duotos okupantų 
valdžios instrukcijos mūsų parsi
davėliams, kolaborantams tokiems 
trėmimams ruošti, juos vykdyti, vėliau 
paruoštus apie trėmimus pranešimus 
siųsti tėvynės žudikams - ministeriams, 
komunistų partijos sekretoriams. 
Pranešimai apie trėmimų vykdymo eigą, 
žmonių nuotaikas, ištremtųjų skaičių, 
kiek išsiųsta ešelonų, vagonų su 
nelaimingais mūsų tėvynainiais, vyrais, 
moterimis, ligoniais, seneliais, maža
mečiais ir tik ką gimusiais vaikučiais, 
nėščiomis moterimis.

Knygoje sukaupta visa ši siaubą 
kelianti medžiaga. Ištremiamieji vadi
nami „banditais, liaudies priešais, 
banditų globėjais“ ir pan. Nuo lentelėse 
išvardintų skaičių - šeimų, žmonių, vyrų, 
moterų, vaikučių iki 15 metų amžiaus - 
šiurpas sukrečia. Argi ir tos motinos, 
nešinos kūdikėliais ant rankų, nėščios, 
tie vaikučiai iki 15 metų, ligoniai ir 
seneliai buvo tautos „banditai“?...O jų 
keliasdešimt tūkstančių nurodyta 
vienoje „operacijoje“.

Prie tautos genocido uopliai prisidėjo, 
vykdydami Maskvos instrukcijas, 
Lietuvos komunistų partija, jos sekre
toriai sniečkai, gedvilai ir daugelis kitų. 
Į tą pragarišką darbą buvo įjungtas 
Lietuvos „aktyvas“, komunistėliai ir net 
vargingieji, kurie komunistų įsakyti 
keikė „banditus“, „pritarė“ valdžios 
planams, dėkojo Stalinui ir 1.1.

Kur dabar tie lietuvių tautos budeliai, 
išdavikai ir jų talkininkai?

Žinoma, vieni j au guli po velėna. Bet iš 
tų tūkstančių trėmimų talkininkųdar 
yra dabar daug gyvų, net užimančių 
atsakingas valdžioje vietas. Grįžę išlikę 
gyvi tremtiniai, be abejo, daug ką 
prisimena iš tų dienų, gal net atpažįsta 
savo kankintojus, dalyvavusius ištrė
mime, šaudžiusius į bandančius pabėgti, 
nužudžiusius per operacijas daugelį 
partizanų, nekaltų žmonių, net vaikų.

Visa tai sutelkta šiame pirmame 
Lietuvos kovų ir kančių istorijos tome. 
Yra daug okupantų valdžios pranešimų 
apie tremtinių įkurdinimą, baisias 
sąlygas Sibiro vietovėse. Tai nepaprastai 
svarbūs, istorijai išliekantys, pasauliui 
liudijantys apie Lietuvos kovas ir kančias 
dokumentai.

Be abejo, ir Australijos lietuviai 
domėsis šia istorija. Būtina, verta! Ją 
turi skaityti išeivijos ir Lietuvos 
jaunimas. Su ja reikėtų supažindinti 
mokyklas lankančius. O taip pat ir mums, 
pergyvenusiems pirmąją okupaciją, 
skaitant istoriją, iškils daug, daug 
šiurpą keliančių vaizdų.

A. f A. Prel. Petro Butkaus, MBE,
mirties metinėse prisime
name jo šviesią asmenybę, 
ilgų metų draugystę mūsų 
šeimoje, linksmas ir liūdnas 
dienas ir jo paskutinius gy
venimo atodūsius...
Taip pat prisimename pre
lato meilę lietuviškai dain
ai ir Sydney chorui „Daina“ 
skiriame $ 100.00.

Ona Grosienė
ir

Algimanto Bumeikio
šeima

Visuomenininkui, tauriam lietuviui

A. f A. Albertui BLADZEVIČIUI
mirus,

jo žmoną Valę, dukras Gražiną ir Jūratę su šeima bei visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.

Melburno Lietuvių pensininkų sąjungos
valdyba ir nariai

a. f a. Marijai Radinienei
mirus, jos vyrui Sydnėjaus Lietuvių klubo nariui Jonui Radinui, 
šeimai ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Sydnėjaus Lietuvių klubo valdyba

Mielai bičiulei

a. f a. MARIJAI JAI 51.0 ASKYTEI - 
RADINIENEI

į Amžinybę iškeliavus, nuoširdžią užuojautą jos vyrui Jonui, 
šeimai, seserims ir broliams reiškia

Danutė ir Jurgis Harpaviėiai

A. f A. Onai Zakarauskienei 
mirus, jos vaikams ir giminaičiams gilią užuojautą reiškia 

ALU Xewcastelio apylinkės valdyba

A. f A. ONAI ZAKARAUSKIENEI 
mirus, jos sūnums Henrikui ir Juliui, dukroms Aldonai ir Reginai, 
anūkams ir giminėms reiškiame gilią užuojautą.

Ulė ir Viktoras Gaidžioniai
Ida ir Jonas Bardai

Sydnėjaus sporto klubo „Kovas“ nariui

A. f A. Jurgitai Kratacevieitai
mirus, jo žmonai Ann, šeimai, seseriai Lykai, broliui Jumbo ir 
artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Jioro“ valdyba ir sportininkai

„Mūsų Pastogė“ Nr. 151994.4.18. psl.7
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Informacija
MELBOURNE

PRANEŠIMAS
Socialinės globos moterų draugijos 

Melburne narių metinis susirinkimas 
įvyks balandžio 24 d., sekmadienį, 2 vai. 
popiet Moterų seklyčioje. Bus padaryti 
metinės veiklos pranešimai ir renkama 
nauja valdyba.

Po susirinkimo vaišinsimės kava ir 
užkandžiais. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti.

Socialinis globos moterų d-jos 
valdyba

SVARBU MELBUBNO
PENSININKAMS

Š. m. gegužės 10 d. bus švenčiamas 
Lietuvių pensininkų sąjungos dešimt
metis. Kviečiame visus norinčius daly
vauti užsirašyti iki gegužės 1 dienos. 
Svarbu žinoti dalyvaujančių skaičių 
parūpinant maistą.

Užsirašyti pas Melburno Lietuvių 
pensininkų sąjungos valdybos nares:

p. Jablonskienę, tel. 818 7145 
p. Sparvelienę, tel. 429 3629

Valdyba

SYDNĖJUJE
PRANEŠIMAS

Pranešu Sydnėjaus Lietuvių pensi
ninkų „Neringos“ klubo nariams, kad š. 
m. balandžio 21 d., ketvirtadienį, 11 vai. 
ryto yra šaukiamas nepaprastas metinis 
„Neringos“ klubo narių susirinkimas.

Prašome visus narius susirinkime da
lyvauti. Nauji nariai prieš susirinkimą 
apsimoka nario mokestį ir dalyvaujakaip 
nariai.

Pasigendam daugiau inteligentijos - 
labai laukiami.

Nepaprasto metinio susirinkimo 
DIENOTVARKĖ: 1. Susirinkimo atidary
mas; 2. Susirinkimo pirmininko ir sekreto
riaus kvietimas; 3. Praeitų metų visuotinio 
susirinkimoprotokoloskaitymas;4. „Nerin
gos“ pirmininko pranešimas; 5. „Neringos“ 
kasininko pranešimas; 6. Revizijos komis
ijos pirmininko pranešimas; 7. Primininkui 
atsistatydinus iš valdybos, renkamas nau
jas pirmininkas ir valdybos narys; 8. Dis

kusijos dėl pirmininkoir kasininko praneši- 
mo; 9. Nustatyti ateities veikimo gaires - 
pasiūlymai; 10. Klausimai ir sumanymai; 
11. Susirinkimo uždarymas, HIMNAS.

Laukiame visų narių atvykstant į šį 
svarbų susirinkimą.

„Neringos“ klubo pirmininkas

Prašome nepamiršti 
užsimokėti

.Mūsų Pastogės*4 
prenumeratų.

„Sūkurys“ praneša, kad balandžio 17 
d., sekmadienį ,5 vai. popiet Sydnėjaus 
lietuvių klube įvyks metinis susirinki
mas, į kurį kviečiame visus šokėjus, ku
rie anksčiau šoko „Sūkuryje“ ar dabar 
norėtų į „Sūkurį“ įsijungti, taip pat 
laukiame šokių mokytojų ir šokėjų 
tėvelių.

Ta pačia proga prašome, kad šokėjai 
dar negrąžinę „Sūkurio“ kostiumų ir 
klumpių, juos grąžintų per šį su
sirinkimą.

Labai laukiame į „Sūkurį“ įsijungiant 
naujų šokėjų ir šokių mokytojų. Norin
tieji daugiau informacijos prašomi 
skambinti Rasai Blansjaar tel. 4810120 
arba Nijolei Venclovienei tel. 639 0001.

„.Sūkurio“ administratorė

ATSIPRAŠOME
JM.P.“ NR. 13 ,/včiū už rūbus, žaislus 

ir vaistus“ pastraipoje “aukojo po 20 dol. 
- “ buvo išleista p. O. LĖVERIENĖS 
pavardė, p. Lėverienę nuoširdžiai at
siprašome ir dėkojame už 20 dol. auką.

A. Giniūnas
Sydnėjaus lietuvių kataikų kultūros 

draugijos valdybos vardu

PADĖKA
Gerb. Stanislovui Kašiui, dovanoju

siam Sydnėjaus lietuvių sodybai lietu
višką video filmą, nuoširdžiai dėkojame.

Sydnėjaus lietuvių sodyba

PRANEŠIMAS
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 

Sąjungą išleido rinkinį dokumentų, pa
vadintą „LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS“. 
Kol kas tik dešimt tomų. Dešimtas dar 
nėra paruoštas persiuntimui į užsienį. 
Medžiaga toms istorinėms knygoms yra 
surinkta iš dar išlikusių KGB archyvų ir 
partizanų atsiminimų bei surastų doku
mentų iš partizanų kovų veiklos. Taip 
pat yra išleista knygutė KGB generolo 
Vaigausko, kurioje jis nupasakoja, kaip 
buvo verbuojami agentai išeivijos tarpe.

Kadangi tiražas nedidelis, nedelskite 
užsisakyti. Kaina minėtų devynių 
„LAISVĖS KOVŲ ARCHYVO“tomų su 
kagėbisto knygute, įskaitant persiun
timą, yra 30 dolerių. Žinoma, reikia 
pridėti už „Talkos“ faksą 15 dol. Tikiu, 
kad norinčių užsisakyti skaičius bus dau
giau kaip e. g. penki, tai galutina kaina 
būtų 33 dol., bet jei kas pasiųstų dau
giau, perteklius būtų įdėtas kaip auka.

Čekį rašyti „Lietuvos politinių kalinių 
irtremtiniųsąjunga“(SąskaitoSnr. 9441) 
V. L. Mačys P. O. Box 593 Pascoe Vale 
3044. ph. 354 0013. Siunčiant tiesiog į 
minėtą sąskaitą, malonėkite man praneš
ti pilną antrašą ir pinigų sumą. Pridėkite 
sau adresuotą voką su ženkliuku, jei 
pageidaujate atsakymo.

LPKT Sąjungos atstovas Austrai!- 
joje

V.LMačys

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction +
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parų.
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i------------------------------------ ----i
Į SYDNĖJAUS LIETUVIŲ Į
! NAMUOSE |
j 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 j
■ rz iĮSIDĖMĖTINOS DATOS LIETUVIU KLUBE

Balandžio 24 d. klube ruošiamas turtingas TURGUS. Kviečiame visus 
| ir visas - neapsivilsite! i

Gegužės 22 d. vyks Madų paradas. |
Bus modeliuojami „Meilioj firmos (savininkai - Alma Kavaliauskaitė - Rowntree ir | 
David Rowntree) drabužiai.

I Rugpjūčio 20-21 d. d. vyks kultūrinis savaitgalis - Mugė. |
| Spalio 1 d. ruošiamas Klubo metinis balius.

I I
I

| KLUBO VALGYKLA VEIKIA |
..

Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais I
| nuo 6 iki 9 vai. popiet

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet I
-------------------------- --  ..._J
f '--------------------------------------- ■

B ALBATA & ASSOCIATES 
ADVOKATAI

Balbata, Leo Rimantas, buvęs bendrininkas Kenna, Croxford > 
S Co, Melbourne, dabar atidarė savo Įstaigą:

BALBATA & ASSOCIATES
Solicitors 

54 Napier Street, 
Essendon, 3040 

Telephone: 3261577 
Faximile: 370 5290

Atlieka visus teisinius reikalus ir kalba lietuviškai

NUMATYTOS SIUNTINIŲ IŠSIUNTIMO DATOS
1994 M.:

1)Balandžio23, 2)Birželio H,3)Liepos23, 4)Rug.sqo3,5) Spalio 22, 6)Gruodžio 3.

Siuntiniai j Lietuvą
issiuneiami kas 6 savaites

ŽEMIAUSIOS KAINOS
AUKŠČIAUSIAS PATARNAVIMOA STANDARTAS 

Del smulkesenes informacijos kreiptis į Kristiną

Artimiausios siuntos 1994m.: 23 Balandžio.

ĘrUi KORI* O L

OI0I0
AGENTAI:

ADELAIDE (08) 212 2499, BRISBANE (07) 287 4339, CANBERRA (06) 297 2506. MELBOURNE (03) 363 8346, NEWCASTLE (049) 517 437,

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 metams $ 35 Užsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro paštu $ 65

U žsicnyje oro paštu $ 90
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