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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
LIETUVOS - LENKIJOS 

SUTARTIES PASIRAŠYMAS

Lietuvos - Lenkijos draugystės ir 
bendradarbiavimo sutarties tekstas buvo 
ruošiamas net du metus. Lietuva 
reikalavo, kad sutarties tekste būtų 
pasmerkta Želigovskio Vilniaus krašto 
okupacija, kai tuo tarpu Lenkija apie tai 
nenorėjo nė girdėti. Lenkija garsino, kad 
lietuviai skriaudžia lenkų tautinę 
mažumą Lietuvoje. Laikui bėgant 
Lenkija stengėsi įstoti į Europos 
organizacijas. Neturėjimas draugiškos 
sutarties su savo kaimyne Lietuva, 
atsiliepė Lenkijai neigiamai. Ne geriau 
buvo ir Lietuvai, kada atėjo laikas ir jai 
prašytis narystės įEuropos organizacijas. 
Kaip žinome, sutarties teksto ruošimas 
buvo perimtas abiejų šalių prezidentų ir 
jų patarėjų. Sutarties tekstas nebuvo 
žinomas nei opozicijai, nei parlamentui.

Kalbėdamas Europos Tarybos vi
suotinės asamblėjos sesijoje, prez. 
Brazauskas minėjo, kad lenkų tautinė 
mažuma Lietuvoje turi 130 mokyklų, 

, savo laidas radijo ir televizijoje, gali 
žiūrėti Lenkijos televizijos programas 
transliuojamas per Lietuvos televiziją.

Prieš atvykstant Lenkijos prezidentui 
' Valensai, Brazauskas priėmė lietuvių ir 

lenkų atstovus iš Vilnijos krašto ir 
Lenkijos lietuvių atstovus. Priėmime, 
kartu buvęs LDDP parlamentaras 
Raišuotis sakė Laisvosios Europos 
radijui, kad lenkų atstovai nesiskundė 
jokiomis mažumų teisių ar poelgio 

' skriaudomis, o tarėsi dėl prieškarinio 
turto ir žemės grąžinimo. Vilniaus krašto 
lietuviai skundėsi savivaldybių savi- 

> valiavimuirLietuvosįstatymųlaužymu. 
Lenkijos lietuviai skundėsi didelėmis 
lenkų skriaudomis. Reikalavo, kadjiems 
būtų grąžintos jų tikrosios lietuviškos 
pavardės ir visos su tuo susijusios išlaidos 
būtų padengtos Lenkijos vyriausybės. 
Jie neturi savų mokyklų, nei lietuviškų 
vadovėlių. Neleidžiama jiems pasistatyti 
jokių tautinių paminklų.

Lietuvoje lenkų apie 260,000, jie sudaro 
apie 7 procentus visų Lietuvos gyventojų. 
o lietuvių Lenkijoje yra tarp 20 ir 40 
tūkstančių. Daugelis Lenkijos lietuvių 
gyvena išsibarstę po visą Lenkiją. Arčiau 
Lietuvos sienos randame vietovių, kur 
lietuviai sudaro net 25 procentus visų 

f gyventojų, bet ir čia jie neturi ypatingų 
teisių - lietuviškų mokyklų ar kultūrinių 
centrų. Nenuostabu tad, kad šie žmonės 
daug tikisi iš prezidentų susitikimo ir 

[ sutarties pasirašymo.
Balandžio 25 d. į Vilnių atskrido 

i Lenkijos prezidentas Lech Valensa su 
palydovais, o 26 dieną abiejų šalių 
prezidentai pasirašė Draugystės ir 
bendradarbiavimo sutartį. Abu prezi
dentai, kalbėdami Lietuvos parlamente 
teigė, kad sutartis padės normalizuoti 
santykius tarp abiejų valstybių. Valensa 
kvietė abiejų valstybių gyventojus kurti 

ateitį be praeities šešėlių ir palikti praeitį 
įvertinti istorikams.

Brazauskas savo kalboje nurodė, kad 
1920 - 30 tų metų įvykiai Lietuvoje ir 
Lenkijoje vertinami skirtingai. Paminėjo, 
kad Lietuva niekada nepripažino 
Vilniaus krašto okupacijos. Jis priklausė 
Lenkijai faktiškai, bet ne teisiškai. Tai ir 
buvo.svarbiausia priežastis, kodėl 
sutarties formulavimas ir pasirašymas 
užtruko taip ilgai, sakė Brazauskas.

Nors sutarties tekstas ir po pasirašymo 
nebuvo išdalintas, manoma, kad sutar
tyje nurodoma, kad abi šalys patvirtino 
viena kitos teritorijąsu sostinėmis Vilniumi 
ir Varšuva, dabar ir ateityje. Tačiau 
sutarties formulavimas nepatenkino prie 
Seimo piketavusių Lietuvos žmonių.

Lietuvos opozicijos lyderis Vyt. 
Landsbergis taip apibūdino sutarties 
pasirašymą ir Lietuvos prezidento kalbą: 
„Sutarties pasirašymo faktasyra svarbus 
faktas ir diena saulėta, ir mūsų prezidento 
kalba buvo pakankamai solidi. Mano 
manymu, kompensuojanti tai, ko nėra 
sutartyje,“ Toliau komentuoti negalėjo, nes 
sutarties tekstas nebuvo išplatintas.

Dar prieš sutarties pasirašymą 
Lenkijos prezidentas Valensa pasakė, 
kad pati sutartis neišspręs tarpusavio 
problemų, o tik leidžia jas spręsti.

Valensa priminė Lietuvos lenkams, 
kad jie turi būti lojalūs kraštui, kuriame 
jiegyvena. GrįždamasišTrakųpiliessustojo 
jis prie lenkiškos mokyklos irišklausė choru 
sugiedotą „Polak“irmokytojo pasveikinimą 
sugrįžus į „tėvynę“. „Jūsų tėvynė yra 
Lietuva“, priminė Valensa, „kai du pešasi 
trečias laimi“.

Į oficialią Lenkijos prezidento Lech 
Valensos pagerbimo puotą nebuvo 
kviesta Lietuvos opozicija, tai yra nei 
Vytautas Landsbergis, nei buvęs užsienio 
reikalų ministras Algirdas Saudargas.

Balandžio 27 d. vakare prezidentas 
Valensa išskrido į Varšuvą. Prieš tai jis 
susitiko su Lietuvos lenkų vadovais ir 
padėjo vainiką ant maršalo Pilsudskio 
antkapinio paminklo Rasų kapinėse.

NATO PASITARIMAI VILNIUJE

Balandžio 21-22 dieną Vilniuje įvyko 
šešiolikos NATO šalių patarėjų ir 
stebėtojų pasitarimai. Tema „Europos 
saugumo problemos ir būdai jų išvengti“. 
Posėdžiui pirmininkavo NATO gen. 
sekretoriaus politikos padėjėjas Gerhard 
von Moltke. Vien tik, kad šis posėdis įvyko 
Vilniuje, Lietuvai yra didelė paspirtis. 

. NATO galėjo pažvelgti į Europos saugumą 
iš Vilniaus perspektyvos.

Buvo aptarti kai kurie trūkumai, 
jungiantis į „NATO partnerystę vardan 
taikos“. Nors reikiama, kad NATO tartųsi 
su Rusija, tačiau tai darosi vis sunkiau, 
ypač Rusijos parlamente įsitvirtinus 
nacionalinėms-komunistinėmsjėgoms. 
Politologas Misiūnas pasisakė dėl 
Karaliaučiaus srities, kuri smarkiai

militarizuojama. Tai kelia rūpesčio 
Baltijos'jūros regionui, ypač kada Rusijos 
ekonominė padėtis vis blogėja. Negalima 
tikėtis greito kariuomenės išvedimo, nes 
Rusija neturi kur jos dėti. Neįmanoma 
srities privatizuoti ir sukurti naujas 
industrijas. Padėtis labai pavojinga.

Lietuvos užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas Albinas Januška pareiškė, 
kad jau baigiamas ruošti dokumentas 
Lietuvos įstojimui į NATO vadovaujamą 
„Partnerystė vardan taikos“. Doku
mentas greit bus įteiktas NATO 
vadovybės įvertinimui. Po to bus galima 
tartis dėl reikalingų Lietuvai pokyčių, 
kad ji ilgainiui galėtų tapti pilnateise 
NATO nare. Aukštų JAV pareigūnų 
pasisakymai duoda vilčių, kad agresyvi 
Rusijos politika savo kaimynėms, gali 
pakeisti ir NATO priėmimo į narystes 
politiką, sakė Januška.

NESUSIORGANIZUOJA RUSIJOS 
LIETUVIAI

Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) 
įgaliotinis Vilniuje Juozas Gaila, sugrįžęs 
į Ameriką atostogoms, papasakojo 
Amerikos balso radijui apie savo veiklą 
ir atsakė į klausimus. Prieš metus PLB 
valdybos pirmininkas Bronius Nainys 
aplankė Sibiro, Maskvos, Karaliaučiaus 
ir kitų buvusių komunistinių kraštų 
lietuvius. Jis susipažino su jų būkle ir 
ištyrė galimybes susiorganizuoti į PLB 
skyrius. Vilniuje buvo įsteigta atstovybė, 
kuri palaikytų ryšį tarp PLB ir Lietuvos 
vyriausybės, parlamento ir prezidento. 

Tikslas buvo koordinuoti pagalbą 
lietuviams, gyvenantiems už Lietuvos 
ribų, buvusioje Sovietų Sąjungoje.

Iki šio laiko dar nesusiorganizavo nė 
viena šalis į bendruomenę, kaip tai 
turime vakarų šalyse. Sąlygos labai 
skirtingos, ir ten gyveną lietuviai labai 
skiriasi. Tad susiorganizuoti reikia 
daugiau laiko, kad galėtų savarankiškai 
dirbti, organizuotis, veikti ir sudaryti 
valdybas. Reikia pripažinti, kad ten 
gyveną lietuviai yra smarkiai nutautėję 
ir surusėję. Sibiro tremtinių vaikai 
šiandien nebekalba lietuviškai ir apie 
Lietuvą mažai tegirdi, nes žiniose ji retai 
teminima, nebent ten kas nors bloga 
įvyksta. Tačiau, po PLB pirmininko 
Nainio apsilankymo, daugelis net ir 
lietuviškai nebekalbančių, susidomėjo 
Lietuva ir norėtų į ten nuvykti.

Sunki ekonominė padėtis, tolimos 
distancijos tarp ten gyvenančių tautiečių 
ir nemokėjimas susiorganizuoti, yra 
didžiausios kliūtys. Be to, dirbti 
bendruomenei be atlyginimo, ten tiesiog 
nesuprantama. Kalbant apie orga
nizacinį darbą, tuoj patiškylaklausimas, 
kas už tai sumokės. Didžiausias 
nusivylimas tai Karaliaučiaus sritis. Ten 
daugelis lietuvių, grįžusių iš Sibiro, 
neranda reikalo leisti savo vaikų į 

lietuviškas mokyklas, nors jos gretimai 
už sienos ir aukštesnio lygio.

Geriausia padėtis Latvijoje, kur esama 
lietuviškųmokyklųirmokytojai skiriami 
ir apmokami Lietuvos švietimo minis-
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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA 
aštuoniolikos dienų kelionę po Ameriką. 
Paskutines keturias dienas jis beveik be 
sustojimo skraidė po JA Valstybes. 
Aplankė ir tarėsi jis su daugelio Pietų 
Amerikos vyriausybių atstovais ir 
prezidentais. Pasirašė sutartis ir 
užmezgė naujus ryšius.

Naktiniu skrydžiu iš Pietų Amerikos

Atkelta iš 1-mo psl.

terijos. Tačiau ir ten esama nesantaikos 
tarp mokyklų mokytojų ir kunigų

Aplamai, ką nors suorganizuoti sunku, 
nes stinga individo organizuotumo ir 
noro dirbti bendruomeninį darbą be 
atlyginimo. Atrodo, lietuvių nutautėjimas 
rytuose yra daug didesnis negu vakaruose.

LIETUVOS ORO ERDVĖS 
KONTROLĖ

Lietuvos krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius Laisvosios Europos 
radijui sakė, kad Lietuva savo oro erdvę 
kontroliuoja tiek, kiek ji pajėgia. Seimo 
nacionalinio saugumo komiteto pata
rėjas, oro kontrolės specialistas Algirdas 
Orelis Laisvosios Europos radijui sakė, 
kad visus užsienio skrydžius, kertančius 
Lietuvos oro erdvę, reglamentuoja oro 
erdvės taisyklės, patvirtintos 1992 
metais. Civilių ir karinių skrydžių 
leidimus išduoda užs. reik, ministerija, 
suderindama su krašto apsaugos 
ministerija. Kas leidžia ar neleidžia 
skristi, sprendžia ) krašto, apsaugos 
ministerija. Rusų skrydžiams leidimai 
tvarkomi per Rusijos ambasadą. Nuo šių 
metų sausio 4 dienos iki balandžio 15 d. 
oficialiai per Lietuvos oro erdvę perskrido 
139 Rusijos lėktuvai. Iš jų 118 karinių, 
sakė Orelis. Krašto apsaugos ministerija 
neatsižvelgia, ar rusų lėktuvas skrenda 
tarptautinės aviacijos organizacijos 
trasomis ir ne priimtame aukštyje. 
Skraido kaip nori ir kur nori, sakė Orelis.

Dėl nesankcionuotų skrydžių buvo 
pareikštos kelios notos, tačiau apie tai 
viešai neskelbiama. Tokiu būdu yra 
patogu gabenti kontrabandą, per, 
pavyzdžiui, Kauno ar Palangos oro 
uostus. Buvo atvejų, kai leidimai kirsti 
oro erdvę, buvo išduodami po kebų dienų 
ar savaičių skrydžio.

Algirdo Orelio nuomone, Lietuva neturi 
jokių techninių priemonių nustatyti, kiek 
lėktuvų kerta jos oro erdvę, kokios šalies tie 
lėktuvai ir kokiu tikslu jie skrenda. 
Vakariečiams patartina aplenkti nekon
troliuojamą Lietuvos oro erdvę, sakė Orelis.

AR POVILAS | ŠVENTUOSIUS 
AR PREMJERUS?

Vilniuje, trenkiant būbnams, aidint 
kariškoms komandoms ir tautinėms 
giesmėms, Povilas Gylys pasiųstas 
skelbti „žodį“ į tolimą pasaulio kontinentą 
- Pietų Ameriką. Neteko jam išgerti nė 
kokteilio sumaišyto dviejų prezidentų, o 
teko valgyti duoną uždirbtą savo 
prakaitu. Nenuostabu tad, kad jam 
Venezuelos globėjai ir medalį prikabino.

Lietuvos užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys balandžio 29 d. baigė savo
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balandžio 26 d. jis atvyko į JAV, kur tą I kuri prašo pagalbos iš Jungtinių Tautų
pačią dieną susitiko su aukštais I pabėgėlių maitinimui.
vyriausybės pareigūnais. Amerikos I
prekybos įgaliotinis Mick Kantor ir Gylys I ♦ Pietų Afrikos policija suėmė 32
pasirašė „Prekybos ir intelektualinės | baltuosius ekstremistus, apkaltintus 
nuosavybės apsaugos“ sutartį. Lietuva | bombų sprogdinimu prieš rinkimus bei 
galės gauti kompiuterinių programų, | 21 žmogaus nužudymu. Konfiskuota 
technologijos ir kitokių komercinių | daug sprogstamos medžiagos ir ginklų, 
paslapčių. Sutartis įpareigoja Lietuvą | Po šio arešto sprogimų banga Kovėsi, 
apsaugoti patentus, technikos ir pre- | Pietų Afrikos parlamento rinkimuose
kybos paslaptis, kad šios nebūtų | balsavodaugdaugiaužmonių.negubuvo 
dauginamos ir parduodamos. Prieš pora | laukta, kai kuriose apygardose rinkimai 
metų buvo pasirašyta sutartis, at- | buvo pratęsti iki 4 dienų. Balsų 
gaivinant 1929 metų laisvos prekybos skaičiavimas vyksta lėtai, tačiau 
sutartis. Mick Kantor, kurio senelis daugumą aiškiai laimėjo Nelson 
gimęs Vilniuje ir atvykęs į Ameriką Mandelos vadovaujamas Afrikos nacio- 
praeito šimtmečio gale, išreiškė viltį, kad nalinis kongresas, nors jis ir nesurinks 
greitu laiku JAV ir Lietuva galės pasirašyti dviejų trečdalių daugumos, reikalingos 
susitarimą dėl investicijų apsaugos. visiškam valstybės dominavimui.

Susitiko Gylys su nacionalinio sau- Į

gurno tarnybos direktoriumi N. Bums ir ' ♦ Bosnijoje netoli Tuzlos Jungtinių 
lietuvių kilmės kongresmenu Richard ' Tautųstebėtojaipatekoįserbųaitilerįjos, 
Durbin. Buvo aptarti Lietuvos santykiai ' minosvaidžių ir tankų apšaudymą, 
su kaimyninėmis respublikomis ir Baltijos I Serbai apšaudė raketomis ir atskubėjusį 
bataliono steigimas ir jo aprūpinimas. I pagalbon Jungtinių Tautų tankų būrį iš 

Kitą dieną ministras, lydimas amba- I aštuonių danų „Leopardų“. Keletą 
sadoriaus Eidinto, išskrido į Kaliforniją, I valandų trukusiame susišaudyme 
kur dalyvavo buvusio JAV prezidento I Jungtinių Tautų dalinys neturėjo 
Richard Nixon‘o laidotuvėse. Naktiniu I nuostolių.
skrydžiu grįžo į New York'ą, kur I
Brooklyno kultūros centre susitiko su | ♦ Italijos ministru pirmininku pa
vietes lietuviais, šalpos organizacijų | skirtas bilijonierius Silvio Berlusconi, 
atstovais. Aplankė „Darbininko“ laik- | sudaręs ministrų kabinetą iš trijų 
raščio redakciją. Vakare dalyvavo naujų | dešiniųjų partijų koalicijos. Berlusconi 
Lietuvos misijos prie JT ir konsulato | žada vengti ekstremistinių tendencijų 
patalpų atidaryme. Naujos patalpos | krašto valdyme, nors įjo koaliciją įeina ir 
randasi 28-nių aukštų name, prie 5- | neofašistų partija. 
tosiosAveniutarp37-tosir38-tos gatvės, >______ __ __________________________
pačiame Manhatten‘e.

Paskutinę dieną, lydimas Lietuvos 
atstovo prie JT Aniceto Simučio ir 
ambasadoriaus Eidinto, susitiko su JT 
gen. sekretoriumi Butros Ghali.

NAUJI SPAUDIMAI LIETUVOJE

Rusijos ambasadorius Vilniuje, Nikolaj 
Obertyšev, balandžio gale perdavė prez. 
Brazauskui, Rusijos prez. Jelcin'o laišką, 
atsaką į Brazausko laišką, nusi- 
skundžiant, kad Rusija nesilaiko laisvos 
prekybos sutarčių, pasirašytų 1993 m. 
lapkričio mėnesį. Kalbėdamas Europos 
Taryboje ir kituose forumuose prez. 
Brazauskas tuos nusiskundimus pareiš
kė viešai. Jelcino laiške nurodoma, kad 
surtartis dabar rišama su Rusijos 
tranzitu perLietuvąįKarahaučiaus sritį. 
Brazauskas žurnalistams sakė, kad jis

TRUMPAI 
IŠ VISUR

I ♦ Ruandoje tebesitęsia žudynės. Kovos 
I tarp hutu ir tutsi genčių persimetė ir į 
I kaimyninę Burundi respubliką. Tiek iš 
I Burundi,tiekypačišRuandospabėgėliai 
I masiškai plūsta į Tanzanijos valstybę, 

negalįs sutikti su tokiomis sąlygomis, 
nes pasirašant laisvos prekybos sutartį, 
ji nebuvo siejama su jokiomis sąlygomis. 
Toliau Brazauskas sakė, kad tartis dėl 
tranzito galima, bet Lietuva turi
prisilaikyti tarptautinių tranzitų normų, 
taikomų visoms šalims.

Tuo pat laiku, balandžio 29 d. Rusijos 
spauda paskelbė apie prez. Jelcino įsaką 
ministerijoms, ieškoti galimybių steigti 
Rusijos bazes NVS šalyse. Neminėjo 
kuriose šalyse norima turėti savo bazių. 
Panašų įsaką jis davė balandžio 
pradžioje, dėl ko kilo daug sąmyšio ir 
buvo atsiprašyta, kad Latvija į sąrašą 
papuolė per klaidą. Daugelis šalių 
pasisakė prieš Rusijos bazių steigimą 
savo teritorijose.

Žinome, kad po Rusijos Dūmos 
rinkimų, kuriuos laimėjo nacionalistai 
ir komunistai, Rusijos politika savo 
kaimynėms pasidarė agresyvi ir pavo
jinga. Pažiūrėjus į jos siaubingą 
ekonominę padėtį, vaizdas dar blogesnis. 
JAV finansų ministras ragina Tarp
tautinį Valiutos Fondą (TVF) ir Tarptau
tinį Banką padidinti paramą buvusioms 
Sov. Sąjungos respublikoms. Minima, 
kad vien tik Rusijai šiais metais reikės 
34 milijardų dolerių šalia to, ką ji jau 
gavo. O pasaulio bankas nurodo, kad jis 
numato paskolinti Rusijai tik vieną su 
puse milijardo dolerių. Be to Rusija šiais 
metais turi grąžinti pasauliniams 
bankams 4 milijardus dolerių. Šios sumos 
bankai tikriausiai negaus, tad turės

♦ Balandžio 26 d. 245 rusų politikai, 
atstovaują įvairias pakraipas, pasirašė 
prezidento Boris Jelcino suredaguotą 
pilietinės taikos susitarimą, tuo įnešdami 
daugiau stabilumo Rusijos vidaus 
politikoje. Keletas vadovaujančių 
parlamento narių atsisakė dokumentą 
pasirašyti, jų tarpe - vienos dūmos 
frakcijos lyderis ekonomistas Grigorij 
Javlinski bei komunistų partijos vadas 
Genadij Ziuganov.
Prieš susitarimą agitavęs Vladimiras 
Žirinovskis paskutiniu momentu pakeitė 
nuomonę ir „taikos paktą“ pasirašė, nors 
niekas netiki, kad jis laikysis savo 
raštiškų įsipareigojimų.

♦ Prezidentas Boris Jelcinas nusileido 
dūmos antivakarietiškai nusiteikusių 
narių spaudimui ir atšaukė birželio 
mėnesį numatytus pirmuosius bendrus 
rusų ir amerikiečių karinius manevrus 
Rusijos teritorijoje. Manevrai turėjo vykti 
Uralo kalnų pietinėje dalyje.

♦ Piktadarių nušautas Rusijos dūmos 
narys Andriejus Aizderdzis, buvęs 
bankininkas. Atrodo, kad jis buvo rusų 
mafijos nužudytas už tai, kad jo 
leidžiamas laikraštukas „Kas yra kas“ 
patalpino straipsnį apie mafiją, kuriame 
išvardinti 266 jos nariai. Rusijos 
parlamentas reikalauja vidaus reikalų 

ministro Viktoro Jerino atsisitatydinimo 
bei griežtesnės kovos su organizuotais 
nusikaltėliais.

♦ Aldrich Ames, amerikiečių žvalgybos 
(ČIA) pareigūnas šnipinėjęs Rusijos 
naudai, prisipažino kaltu ir nuteistas 
kalėti iki gyvos galvos.

♦ Popiežius Jonas Paulius II paslydo 
lipdamas iš vonios savo bute Vatikane ir 
susilaužė dešinį šlaunikaulį. Lūžio vieta 
sustiprinta metaliniu lydiniu, popiežius 
sveiksta.

sutikti, kad ji būtų atidėta ateičiai. 
Rusijos eksporto produkcija, ypač naftos, 
smarkiai kritusi. Europos Sąjungos 
viceprezidentas danas Kristoffsen, 
kalbėdamas TVF ir Pasaulio Banko 
suvažiavime sakė, kad Rusijoje nėra 
makro ekonomijos stabilizacijos, tai ir 
neįmanoma pritraukti daugiau inves
ticijų. Paskolos būtų neefektingos ir 
Rusijai neatneštų naudos, o tik padidintų 
jos skolą. Tad laukti iš Rusijos kokių 
nuolaidų, yra nerealus galvojimas. Ji 
tikriausiai darysis agresyvesnė.

Lietuvos min. pirm. Adolfas Šleževičius 
spaudos konferencijoje pareiškė, kad 
TVF, kartu su Lietuvos vyriausybe 
parengs trejų metų ekonominį memo
randumą. Premjeras sakė, kad į Lietuvą 
atvykęs pats TVF viršininkas Baltijos 
reikalams, Adalbert Knoble, reformas
vertina griežčiau nei direktorių taryba. 
Kreditų sumos, kurios bus Lietuvai 
skiriamos, priklausys nuo memor
andume numatytų priemonių griežtumo, 
tai yra, kad pinigai nueitų ten, kur jie 
turi nueiti, ir kad tai pasiektų norimų 
ekonominių rezultatų. Atrodo, iki šiol 
vyriausybė to nepadarė, tad kontrolės 
bus griežtesnės. Nurodyta, kad turi būti 
paspartinamas privatizacijos vyksmas, 
atliktas bankų restruktūravimas, reikia 
sukurti socialinio aprūpinimo tinklą,, 
įgyvendinti įmonių reformą, pertvarkyti 
mokesčių sistemą ir administravimą.

Paruošė Anskis Reisgys
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FEDERALINĖS ETNENIĘJ BENDRUOMENIŲ 
TARYBOS 

KDMIRINCIJA

PRANEŠIMAS

ŠiuometuAustralijojepriskaičiuojama 
daugiau kaip 40% daugiakultūrinės, ne 
anglų, kilmės gyventojų. Dalis jų susibūrę 
įįvairiaskultūrines, socialines ir tautines 
grupes. Yra ir tautinių „getų“ (viet
namiečiai), bet didesnioji jų dalis 
išsibarstė po visą Australiją ir pamažu 
integruojasi ir net asimiliuojasi.

Federalinė etninių bendruomenių 
taryba (FEBT) apima daugiau kaip 30 
tautybių ir rasių. FEBT įsikūrė 1979 m. 
tikslu apjungti visas etnines grupes ir 
kalbėti jų vardu. Lietuviai, berods, 
oficialiai nėra į šią organizaciją įstoję, 
bet figūruoja jos sąrašuose.

Pagrindinis FEBT tikslas yra rūpintis 
etninių grupių reikalais ir gerove: kalbos, 
darbo, imigracijos, kultūros išlaikymo ir 
t.t. Savo veiklos gairėse FEBT pabrėžia, 
kad yra nepolitinė organizacija.

S. m. balandžio 15 d. Melburne įvyko, 
jau kelintoji šios organizacijos kon
ferencija, kurion buvo pakviesti ir 
pabaltiečiai. Konferencija buvo gerai 
suorganizuota, ją rėmė Telecom, ap
mokėdama atstovų kelionę į Melburną 
lėktuvu ir vienos nakties apsigyvenimą 
viešbutyje. ALB krašto valdybą atstovavo 
V. Baltutis, latvių bendruomenę - pirm. 
B. Krūminė ir estų bendruomenę - Peter 
Sulu.

Konferencija vyko Melburno centre 
esančiame Swanston viešbutyje. Ji 
prasidėjo 9.00 vai. ir baigėsi 17.00 vai. 
Vakare buvo banketas su svečiais iš 
Telecom ir kt. Visas išlaidas padengė 
Telecom. Konferencijoje dalyvavo 
daugiau kaip 50 žmonių, atstovavusių 
daugiau kaip 30 tautybių.

Pagrindiniai konferencijos kalbėtojai: 
Sir James Gobbo (buvęs FEBT prezi
dentas, Viktorijos valstijosAukščiausiojo 
teismo teisėjas), įsi Leibler (Australijos 
žydų bendruomenės prezidentas), 
imigracijos ministrą Nic Bolkus, at
stovavo Max Burke (daugiakultūrinių 
reikalų departamento direktorius).

Sunku būtų ir prabėgomis suminėti 
visų kalbėtojų išreikštas mintis, todėl 
paminėsiu tiktai ryškesnes.

Atidaromoje kalboje Victor Rebikoff 
(FEBT prezidentas) paminėjo, kad 
Canberroje jau statoma organizacijos 
būstinė, o SBS radijas ir televizija buvo 
įkurti FEBT iniciatyva. Šiuo metu 
Australija yra antroji, po Izraelio, 
daugiakultūrinė valstybė, priglaudusi 
milijonus įvairių tautų atvykėlių.

Sir James Gobbo pabrėžė FEBT veiklos 
svarbumą, ypač šiandieninį šios orga
nizacijos įvertinimą ir įtaką Australijos 
kultūriniam ir visuomeniniam gy
venimui. Dar 1970-80 metais Australijos 
valdžia bandė daugiakultūrinės veiklos 
idėją slopinti; šiandien ją remia, tai 
parodo būstinės statyba Canberroje ir 
Telecom parama šios konferencįjos 
ruošime. Be to, Australijos valdžia 
suprato ir įsitikino daugiakultūrinės 
veiklos naudingumu ne tik tautinėms 
grupėms, bet ir visai australų bend
ruomenei. Jei FEBT pradėtų proteguoti 
vieną ar kitą politinę partiją, jos veikla 
iškart žlugtų.

Naujai atvykusieji į Australiją pir
miausia privalo rūpintis savo bend
ruomenės išlaikymu: kalba, kultūra ir 
atsivežtų tradicijų puoselėjimu. Juk jos

Viktoras Baltutis,
ALB Krašto V-bos pirmininkas 

vėliau ar anksčiau bus dalimiAustralijos 
kultūrinių vertybiųirgyvenimo. Atmetimas 
daugiakultūrinių etninių grupių talentų, 
gali būti istorikų apkaltinti tuometinės 
valdžios trumparegiškumu, baigė savo 
kalbą Sir James Gobbo.

Max Burke pažymėjo, kad reikia 
bandyti išlaikyti pusiausvyrą tarp didelių 
ir mažų bendruomenių, kad didesniųjų 
veikla ir pajėgumas nenušluotų ma
žesnių. Skiriant biudžeto lėšas turėtų' 
būti atsižvelgta, kad jos nebūtų skirs
tomos pagal grupių dydį, bet pagal lėšų 
reikalingumą.

įsi Leibler iškėlė atvykusiųjų į 
Australiją sunkumus: svetima kalba, 
kultūra ir pasireiškiąs rasizmas. 
Paskutinė generacija jau nėra anglų ir 
airių dominuojama. Yra ir pavojų: tai 
nacistinių požiūrių toleravimas ir 
kilimas. Dauguma atvykėlių yra pa
bėgėliai nuo nacizmo ir komunizmo, todėl 
betkokia ataka, nusistatymas prieš vieną 
ar kitą tautybę ar rasę yra pavojingas ir 
primena skaudžią praeitį.

Po šių pagrindinių kalbų buvo kvie
čiama pasisakyti. Serbų atstovas kėlė 
Australijos užsienio politikos kryp
tingumą ir svetimųjų rankose esančią 
Australijos spaudą, kuri formuoja 
neapykantą tautybių tarpe. įsi Leibler 
su tuo nesutiko ir kvietė atsiriboti nuo 
politikos- ir svarstyti socialines ir 
kultūrines problemas.

Lietuvių atstovas iškėlė etninių 
bendruomenių narių senatvės prob
lemas; senatvės sulaukę, pilnai ne- 
siintegravę patenka į svetimą aplinką ir 
jų gyvenimo paskutinės dienos būna 
vienišos ir liūdnos. Daugelis atstovų kėlė 
įvairias savo bendruomenės problemas: 
lėšų stoką kultūrinei veiklai, jaunimo 
nedarbą, naujai atvykusių įsikūrimą ir 11.

Portugalų atstovas prisipažino, kad 
jie Australijon atvyko ieškodami geresnio 
gyvenimo, bet yra nusivylę, nes čia rado 
visai skirtingą pasaulį. Kinietis nu
siskundė, kad jiems nepriskiriama 
Australijos istorijoje priderama vieta, 
nors jie, kaip ir angled bei airiai, buvo 
pirmieji kolonistai, padėję pagrindinius 
pamatus šiandieninei Australijai.

Buvo sudaryti atskiri būreliai aptarti 
įvairioms socialinėms ir kultūrinėms 
apraiškoms etninių grupių gyvenime. 
Diskusijų rezultatai perduoti FEBT. 

| Lietuvos garbės konsulo p. Viktoro 
| Šliterio pranešimu į Australiją atvyksta, 
I pakviestas Australijos vyriausybės, 
| Lietuvos užsienio reikalų ministerio 
| pavaduotojas Albinas Januška. Gegužės 
I 14d.sup.Januškaatvykstajauanksčiau 
I čia buvęs žurnalistas Stasys Kašauskas 

ir Utenos alaus bravoro direktorius 
Eugenijus Saltys.

j Po susitikimų su Australijos užsienio

Melburniškiai ir vėl stovyklavo
Po Velykų 1994 „Togs“ farmoje, 

Daylesforde, Vic. 4 dienas sėkmingai 
stovyklavo trisdešimt penki skautai ir 
vadovai iš Džiugo Tunto. Stovykla praėjo 
sklandžiai ir linksmai, šildant rudens 
saulutei, prie garsaus Vombatų miško, 
Lukaičių šeimos ūkyje.

Stovyklos viršininke buvo naujoji 
Džiugo tunto tuntininkė, sesė Pamela 
Sadauskienė. Viršininkės pavaduotoju 
- ps. Povilas Kviecinskas, adjutantu - s. 
v. Juozas Lukaitis, adjutanto pa
vaduotoja - prit. skautė Daina Didžytė. 
Broliams vadovavo s. v. Rimas Skeivys, 
sesėms - s. Rasa Statkuvienė. Vilkiu- 

. kams-prit. skautė Daina Tamašauskaitė.
Skautai stovyklavo palapinėse, tik 

vilkiukai miegojo sename akmeniniame 
name, pastatytame dar 1860 metais. 
Vilkiukams ypač patiko pelės ir šikš
nosparniai, kurie ten gyvena!

Skautininkas Povilas Kviecinskas 
išmokė skautus įsirengti tikrą miško 
stovyklą.

Sekančią dieną visa stovykla iškylavo, 
žygyje išbūdama iki pietų. Pietums 
iškylautojai paruošė australiškus miško 
pietus - „damper“.

valdybai, kuri paruoš memorandumą 
Australijos vyriausybei. Čia paliesti 
įvairūs klausimai: atvykusiųjų kva

lifikacijų pripažinimas, švietimas, 
šeimų susijungimas (ypač vietnamiečių), 
anglų kalbos mokymas, vertėjai, radijas, 
televizija ir kt.

Kai kas pasigedo aborigenų atstovo, 
bet tuoj buvo paaiškinta, kad aborigenai 
savęs nelaiko etnine grupe. Įdomu, kad 
konferencijoje dalyvavo ir škotų (celtic) 
atstovas, bet anglų ir airių nesimatė.

Kokia nauda iš tokios konferencijos? 
Manyčiau, daugialypė. Ypač kad ma
žesnės grupės turėjo lygiai tokias pat 
teises iškelti savo bendruomenės 
rūpesčius. Taip pat buvo gera proga 
susipažinti ir kartu prisistatyti. Apie 
lietuvius nedaug kas žinojo ir ap
gailestavau, kad nebuvau pasiėmęs 
brošiūrų apie Lietuvą, bet pažadėjau 
jiems pasiųsti.

Ateityje reikėtų, jei tik bus galimybė, 
panašiose konferencijose dalyvauti ir 
pateikti lietuvių rūpesčius daugia- 
kultūriniam forumui.

V. Baltutis

ALB ADELAIDĖS APYLINKĖS 
METINIS SUS-MAS

Praeitą sekmadienį, t. y., (24) įvyko 
ALB Adelaidės apylinkės lietuvių meti
lus susirinkimas, kuriame išrinkta nau
ja valdyba, šį kartą iš jaunesnės kartos. 
Pagal balsų daugumą išrinkti: Janina 
Vabolienė, Gaila Dundienė, Bruno 
Sabeckis, Šarūnas Vabolis ir Birutė 
Mikužienė. Kandidatais liko: E. Page - 
Hanify ir R. Stankevičiūtė.

Pareigomis valdybos nariai dar nėra 
pasisikirstę.

Inf. 

reikalų ministeriu Hon. Garett Evans p. 
Januška padarys pranešimą lietuvių 
bendruomenei, gegužės21d.(šeštadienį) 
14 vai. Lietuvių klubo auditorijoje. Tuo 
pačiu bus ir atsisveikinimas su svečiais 
iš Lietuvos. Tautiečiai kviečiami 
įsidėmėti šią datą ir atvykti pasiklausyti 
p. A. Januškos pranešimo.

A. Kramilius

Stovyklos metu skautai ir skautės 
dažnai padėdavo virti valgį ant laužo. 
Tikėkimės, kad grįžę namo, jie perims 
virtuves iš savo mamų!

Stovykos metu laužas buvo vienas iš 
labiausiai mėgstamų renginių ir kiek
vieną vakarą stovyklautojai su ma-

Stovyklos adjutantei, prit. sk. Dainai 
Didžytei, raportuoja vilkiukas Justinas 
Rutkauskas.

lonumu susirinkdavo prie ugnies.
Ačiū visiems vadovams ir tėvams, 

.padėjusiems organizuoti ir pravesti 
stovyklą. Ačiū Daliai Didžienei, Julijai 
Lukaitienei, Gitui Tamašauskui ir 
Jurgiui Meiliūnui. Ypač visi dėkingi 
Povilui Kviecinskui - mūsų stovyklos 
virėjui, kuris mus maitino.

s. v. Juozas Lukaitis
Daugiau žinių apie Melburno skautus 

- sekančiame numeryje.
Red.

MOTINOS DIENA
Motinos diena Sydnėjuje paminėta, 

pagal lietuviškas tradicijas - sek
madienyje, gegužės 1 diensį. Parapijos 
salėje prieš pamaldas buvo suor
ganizuotas kuklus koncertėlis. Trumpą 
žodį tarė savaitgalio mokyklos vedėja p. 
Jadvyga Masiokienė, suorganizavusi ir 
patį minėjimą. Tenka pasidžiaugti ponios 
Jadvygos pasišventimu ir energija. Tai 
vienintelė nesenų laikų emigrantė iš 
Lietuvos, kuri be įsipareigojimo Dainos 
chore dar randa laiko ir vadovauti 
savaitgalio mokyklai. Poniai Jadvygai 
tenka dirbti su mišrių šeimų vaikučiais, 
kurie mažai kalba lietuviškai, ar tos 
kalbos visai nemoka.

Šie maži vaikučiai eilėraščių ir dainų 
pynėje išpildė Motinos garbei kuk
lią programėlę. Labai džiugu matyti 
mišrių šeimų kitataučius tėvus, kurie 
gerbdami savo lietuvių kilmės part
nerius, veža vaikučius į lietuvišką 
mokyklą ir moko juos lietuviškai.

Po minėjimo kun. Povilas Martūzas 
Šv. mišių aukoje ir pamoksle prisiminė 
mūsų gyvas ir mirusias motinas. Mišių

Nukelta į 4 psl.
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DIPLOMATAS
Kuo redakcijos. Rimgaudo Mališausko paskyrimas Lietuvos užsienio reikalų 
ministro Povilo Gylio padėjėju sukėlė nemaža atgarsi ir Lietuvoje, irJAVlietuvių 
tarpe. Sovietmečiu R. Mališauskas keletą metų dirbo kaip diplomatas, bet 1986 
m. kartu su grupe kitų Sovietų Sąjungos diplomatų buvo išvarytas iš JAV. Šiuo 
klausimu „Respublikos“ nr. 69 išspausdintas ilgokas straipsnis, kuriame aprašoma 
jo karjera, JAV lietuvių veikėjo advokato Povilo Žumbakio prisiminimai ir paties 
R. Mališausko pasisakymai. Perspausdiname šio straipsnio ištraukas.

* * *
Tuo metu - pirmosiomis 1986-ųjų 

rugsėjo dienomis - SSSR ambasados 
Vašingtone konsuliniame skyriuje 
primuoju sekretoriumi pradėjo dirbti 
Rimgaudas Mališauskas, nuo 1973 iki 
1979 metų jau dirbęs šioje įstaigoje 
antruoju sekretoriumi. Sis postas nuo 
patpokario laikų tradiciškai buvo skirtas 
lietuviams. Jį užėmė L. Kapočius, V. 
Zenkevičius, E. Juškys, V. Sakalauskas, 
vėl R. Mališauskas...

Perpertraukątarp diplomatiniųmisijų 
R. Mališauskas dirbo LKP CK pro
pagandos skyriaus vedėjo pavaduotoju. 
Vilniaus universitete 1961metais baigęs 
rusų kalbos specialybę R. Mališauskas 
sparčiai kopė karjeros laiptais - 
Veliučionių spec, internato mokytojas, 
Lietuvos komjaunimo CK instruktorius, 
Jaunimo organizacijų sąjungos sekre
torius, LKP CK instruktorius. 1973 
metais baigė Visuomeninių mokslų 
akademiją prie SSKP CK, apsigynęs 
istorijos mokslų kandidato disertaciją 
„JAV komunistų partijos idėjinės ir 
organizacinės problemos šeštajame 
dešimtmetyje“. Netrukus atsidūrė 
Vašingtone.

„Tarp išvarytų KGB narių buvo ir 
vienas lietuvis - Sovietų Sąjungos 
diplomatines pareigas einantis agentas,
- prieš kelias savaites Amerikos lietuvių 
radijo programa „Tėviškės žiburiai“ 
perdavė S. Povilo Žumbakio pranešimą.
- Likus dviem dienoms iki paskelbimo, 
kad pašalinamas iš Amerikos, minėtas 
agentas atvyko pas mus prašyti tam 
tikros medžiagos iš bylų, kuriose buvo 
išvardyti žmonės, žudę lietuvius per 
pirmąją bei antrąją sovietų okupacijas. 
Jam labai rūpėjo kai kurios pavardės. 
Žinoma, jis tokios informacijos negavo. 
Jam buvo palinkėta patikrinti savo KGB 
„didvyrių“ bylas bei KGB narių sąrašus 
ir ten paieškoti tų pačių pavardžių“.

„Teko keletą kartų susitikti su minėtu 

agentu, - sakoma S. P. Žumbakio 
pranešime, - Jo pasaulėžiūra buvo itin 
aiški. Tai buvo prisiekęs komunistas, 
atsidavęs Maskvai, ne Vilniui.“

„Tuo metu tikrai neslėpiau, kad esu 
komunistas, -pasakoja R. Mališauskas. 
-Kitoks žmogus nebūtų galėjęs išvažiuoti 
į užsienį. Bet aš nė nebandžiau agituoti 
išeivių už taiybas. Lietuviškoje kom
panijoje daugiausia kalbėdavomės apie 
galimą bendradarbiavimą, apie paramą 
Lietuvai“.

Tai kas koordinavo KGB veiklą tarp 
lietuvių Jungtinėse Valstijose? Į tokį 
„Respublikos“ žurnalisto klausimą R. 
Mališauskas atsakė esąs tikras, kad nė 
vienas lietuvis, dirbęs diplomatinį darbą 
Vašingtone, KGB netarnavo. Drauge jis 
pripažino, kad daugiau nei pusė visų 
SSSR piliečių turėjusių diplomato 
statusą, dirbo spec, tarnyboms... R. 
Mališauskas teigia negaudavęs jokių iš 
KGB užduočių, ryšius palaikydavęs tik 
su Lietuvos URM ir „Tėviškės“ draugija. 
Su išeivija tekdavę bendrauti nuolat ir 
labai intensyviai, nes jis padėdavęs 
tvarkyti palikimų perdavimo, palaikų 
perlaidojimo, viešnagių Lietuvoje 
reikalus. Tarpininkaudavęs ir mezgant 
kultūrinius ryšius su Lietuva, pa
vyzdžiui, Vilniaus universitetui rengiant 
lietuvių kalbos kursus išeivijai.

Tačiau R. Mališauskas neneigia, kad 
teko siųsti į Maskvą, SSRS URM 
Amerikos skyriui, ataskaitas apie 
pokalbius su žmonėmis, apie padėtį ne 
tik lietuvių, bet ir rusų, ukrainiečių, 
kitose bendruomenėse, įvairią analitinę 
medžiagą. Tiesa, jis sakosi niekada 
nenurodinėjęs, pavyzdžiui, „kokius 
žmones KGB galėtų verbuoti“. Ataskai
tose vartodavo terminus „nacionalistai“, 
„reakcingi veikėjai“ ir pan., tačiau teigia, 
kad „kitaip nebuvo galima“.

Išvarytas is Amerikos R. Mališauskas 
grįžo į Lietuvą, tapo Valstybinio leidybos,
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Sydnėjaus lietuvių choras „Daina“ širdingai dėkoja už piniginę paramą

A. t A. prel. Petro Butkaus MBE mirties metines prisimenant Onai Grušienei 
ir Algimanto Bumeikio šeimai už $100

Poniai Cecilijai Protienei mirus jos anūkui - $ 50

Australijos lietuvių fondui už paramą choristams vykstantiems į Pasaulio 
lietuvių dainų šventę - $1,400.

I Choro valdyba I

PADĖKA
Širdingai dėkoju broliams ir sesėms tautiečiams ir 

kitų tautų draugams, kurie taip skaitlingai atsilankė 
palydėti į paskutinę kelionę

A. f A. MARYTĘ HA11LVIIAĘ
mano gyvenimo draugę, Virginijos motiną, Simonos 

ir Tanyos senelę ir John Krom uošvę
And special thanks for younger generation - my 

grand daughters Simona and Tanya. It shows what a 
wonderful friends you are

ef. Radinas

PADĖKA
A. f A. Alberto BLADZEV1ČIAUS mirties proga nuoširdžiai 
dėkojame: kun. Dr. P. Daukniui, už laidotuvių apeigas, chorui bei jo 
vadovui p. P. Morkūnui už giesmes, Melbourne Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugijai už šermenų paruošimą, Sporto Klubui 
Varpas už garbės sargybą išlydint iš bažnyčios, organizacijoms ir 
pavieniams asmenims už atsisveikinimo žodžius, išreikštas 
užuojautas raštu ir asmeniškai, bei aukas lietuvių organizacijoms 
vietoje gėlių a. t a. Alberto atminimui.

Žmona Valentina, dukros Jūratė ir Gražina 
bei Jūratės šeima

poligrafijos ir knygų prekybos komiteto 
pirmininko pavaduotoju, po dvejų metų 
-užsienio reikalų ministro pavaduotoju. 
Šiame poste prabuvo iki pat Lietuvos 
SSR žlugimo 1990-siais.

Šių metų vasario 24 d. R. Mališauskas 
pradėjo dirbti Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministro P. Gylio 
padėjėju. Pasak paties R. Mališausko, 
dirbti jį pakvietė Jš URM kadrų skyriaus 

- paskambino ir pasiūlė...“ 1986-ųjų 
istorija, pasak R. Mališausko, buvo 
pagrindinė pokalbio URM atestacinėje 
komisijoje, kuriai primininkavo ministro 
pavaduotojas V. Domarkas, tema. 
Komisija R. Mališausko paaiškinimais 
patikėjo. Ir ministras P. Gylys pasiteira vo, 
ar nebendradarbiavo R. Mališauskas su 
KGB. Išgirdęs neigiamą atsakymą, regis, 
nusiramino. Bet neilgam...
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Atkelta iš 3 psl.

maldas skaitė pati mokyklos vedėja 
Jadvyga Masiokienė. Po minėjimo 
Sydney Apylinkės valdybos vardu 

ADELAIDĖS I’lASLVLVKi; KLUBO VEIKLOS 
ATGARSIAI

Adelaidės lietuvių pensininkų klubas 
sėkmingai užbaigė savo 1993 metų 
veiklą.

Balandžio 14 d. Adelaidės lietuvių 
namuose įvyko klubo metinis susirin
kimas, kuriame dalyvavo 88 nariai.

Klubo pirmininkas E. Dukas atida
rydamas susirinkimą nuoširdžiai 
pasveikino dalyvius ir į prezidiumą 
pakvietė A. Šerelį pirmininkauti ir K 
Vanagienę sekretoriauti. Prieš pradė
damas pranešimą, pirmininkas paprašė, 
susirinkusius atsistojimu pagerbti 
mirusius narius. Pranešime išsamiai

„Mūsų Pastogė“ Nr. 181994.5.9. psl.4

padėkos žodelį tarė Antanas Kramilius 
ir įteikė iš ALB Krašto v-bos gautą 
medžiagą iš Lietuvos, skirtą savaitgalio 
mokyklėlėms.

kor.

apibūdino klubo 1993 m. veiklą, 
pranešdamas, kad klubą sudaro 222 
nariai. Ši žinia dalyvių buvo sutikta 
plojimais. Toliau jis padėkojo valdybai 
bei valdybos talkininkėms - ponioms, 
dirbusioms prie įvairių parengimų. 
Pirmininkas taippatpaminėjoįvykusius 
seminarus, paskaitą ir kitus renginius.

Klubo sekretorė B. Launikaitienė 
perskaitė pereitų (1993) metų veiklos 
protokolą. Veikla tais metais susidėjo iš 
15 posėdžių, 9 ,Ringo“ popiečių, pensi
ninkų klubo 10-mečio sukaktuvių 
minėjimo ir Kalėdų eglutės. Taip pat 

šiltai susirinkusieji sutiko iždininko V. 
Germano ir Revizijos komisijos pirmi

ninko K. Pociaus pranešimus.
Prieita prie valdybos rinkimo. Pabal-. 

savus ir laukiant, kol Mandatų komisija 
paskelbs išrinktuosius, išklausyti 
klausimai ir pasiūlymai - pageidauta 
daugiau išvykų.

Į naująją valdybą išrinkti: E. Dukas - 
pirmininkas, A. Kazlauskienė - vice
pirmininkė, B. Launikaitienė - sekre-“ 
tore, V. Germanas - iždininkas, P. 
Andrijaitis ir V. Skobeika - nariai 
parengimams, J. Jeriševičius ir Z. 
Vabolienė - kandidatai. Visi jie susi
rinkimo dalyvių buvo šiltai pasveikinti.

Pirmininkas E. Dukas padėkojo 
susirinkimui už pasitikėjimą, o A. 
Šereliui ir K Vanagienei už sėkmingą jo 
pravedimą. Susirinkimas baigtas Tautos 
Himnu.

Po to dar kurį laikąprie kavutės gražiai 
ir draugiškai pabendrauta.

Iki kito karto!
O. Baužienė, BJE.M.

PATIKSLINIMAS
Rašant korespondenciją „Vieni metai 

be prelato Petro Butkaus, MBE“ (MP 
Nr. 16) beskubant ir be blogos valios 
nepaminėti pamaldose dalyvavę jau
nuoliai. Tą dieną Vilija Genoveze - 
Bumeikytė ir Arūnas Bumeikis nešė 
mišių auką, o dienos skaitymus atliko 
visada pasiruošęs reikale padėti Antanas 
Šarkauskas.Ypačnorėčiaupabrėžti,kad 
laike velionies prelato P. Butkaus ligos, 
Bumeikių šeimos nariai Arūnas, Jolita 
ir Vilijabenevieninteliaijaunuoliai,kurie 
jį lankė namuose, vežė maistą ir vėliau 
velionies nepamiršo jo paskutinėse 
gyvenimo valandose ligoninėje.

Ypatingas ačiū Pranui Andriukaičiui 
ir Onutei Kapočienei, kurie atvyko 6-tą 
vai. ryto į Lietuvių klubą ir paruošė salę 
minėjimui. A. Kr smilius

* * *

STRAIPSNIUS, NETILPUSIUS 
ŠIAME ,AIP“ NUMERYJE, SPAUS
DINSIME SEKANČIĄ SAVAITĘ.

RED
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Lietuviškos pavasario šventes
Janina Malijauskieni

Apkrikštijus Lietuvą senoji religija 
traukėsi labai vangiai. Romuvose ir 
alkose ilgai dar kūrenosi šventoji ugnis, 
o žmonės atnašavo aukas saviesiems 
dievams. Pagonybė buvo persmelkusi 
visas lietuvių gyvenimo sritis, o kadangi 
naująjį Dievą skelbė svetimtaučiai ir 
vietoj deklaruojamos meilės bei gėrio, 
prisidengę kryžiumi, nešė tikneapykantą 
irnutautinimą, priešintasi itin atkakliai. 
Prireikė net trijų šimtmečių šventiesiems 
aukurams užgesinti ir ąžuolų giraitėms 
iškirsti. Iš viešojo gyvenimo stumiamas 
protėvių tikėjimas visgi išliko, nors kita 
forma. Ilgainiui, žinoma, pasipriešinimas 
nusilpo. Žvelgiant iš paviršiaus atrodė, 
kad tauta susitaikė su nauja religija. 
Tačiau faktiškai krikščionybės atneš
tiems šventiesiems buvo tik perteikti 
senųjų dievų įvaizdžiai, o sakralinės 
apeigos tapo tradicija, papročiais ar net 
žaidimais, kaip, pavyzdžiui, sūpynės, 
laistymasis vandeniu, kiaušinių ride
nimas ir kt. Todėl teigti, kad nuo to ar 
ano meto Lietuva tapo krikščioniška, 
būtų neteisinga. Lietuvoje pagonybė 
neišnyko net iki mūsų dienų, ji tik 
persipynė su krikščionybe. Manau, per 
tai pas mus toks didelis dėmesys 
išoriniams religiniams ritualams, 
fasadiškumui ir stoka dėmesio 
Kristaus mokslui.

Viliuosi, daugelis mano amžininkų, 
ypačkilusiųiš kaimo,prisimena,sukokiu 
nekantrumu dar mūsų vaikystės 
dienomis buvo laukiama pirmosios 
pavasario perkūnijos, nes tik nugriau
dėjus, valstietis pradėdavo laukų darbus. 
Buvo tikima, kad šis dievaitis sujudina 
ir apvalo per žiemą suterštą žemę. Mano 
senelei josios močiutė yra sakiusi, kad 
Perkūnas ir visus velnius nugena atgal į 
pragarą, o raganas - į giliai kalnuose 
esančius urvus. Nuo tada žemė tampa 
švari. Taigi, purtydamas žemę, jis išvaro 
pašalą, atgaivina žiemkenčių, žolių, 
krūmų ir medžių šaknis, todėl viskas 
pradeda augti ir žaliuoti. Vos nudun
dėdavo pirmieji griaustinio garsai, 
vaikamskaimeliepdavonedelsiantvirsti 
kūliais. Sunku šiandieną atsekti, kokią 
tai turėjo reikšmę. Tačiau apie žemės ir 
vandenų išvalymą aiškiai byloj a leidimas 
nuo tos dienos vaikščioti basiems, lauke 
kūrenti ugnį, braidyti balose ir kituose 
vandens telkiniuose, iš beržų varvinti sulą.

Gyvendami klimatiniu požiūriu 
nelabai palankioje žemdirbystei geo
grafinėje platumoje, mūsų bočiai 
kiekvienos nesėkmės atveju įžvelgdavo 
blogųjų gamtos jėgų intervenciją. Jų 
galiai susilpninti reikėjo priešpastatyti 
geras dievybes, ginančias žmones nuo 
įvairių negandų. Be Perkūno, ardančio 
pašalą ir išlaisvinančio augmeniją iš 
šalčio karalystes, Žemynos, atsakingos 
už augimą bei brandumą, buvo garbi
namas Vėlinąs - požemių dievas, kuris 
savo žinioje turėjo augalų šaknis, o taip 
pat Andojus - vandenų dievaitis. Be jo 
globos augmenija būtų pasmerkta žūčiai. 
Turėta ir daugiau antraeilių dievukų, 
kiekvieną jų savaip pagerbdavo. Visi jie 
globojo pasėlius nuo audrų, krušos, 
sausrų, o žmones ir gyvulius - nuo ligų, 
blogų akių, plėšrių žvėrių ir kitų 
nelaimių. Už globą atsidėkodavo 
maldomis, aukomis ir įvairiomis apeigo
mis, kokias šios dievybės tariamai mėgo.

Įsigalėjus krikščionybei šv. Jurgį - 
riterį ant arklio, persmeigusį ietimi 

slibiną, atrodo, lietuviai gana palankiai 
priėmė ir jam suteikė bent kelių senųjų 
pavasario dievų funkcijas, kadangi jo 
diena minima balandžio gale, „Čyrū, 
vyru, pavasaris, Jurgi, mesk kailinius j 
pasuolį!“-šaukdavome vaikystėje išgirdę 
pirmą kartą vyturio čyrenimą. Jurgio 
vardas mūsų krašte gana populiarus ir 
gerbiamas. Per Jurgines mano kaimo 
merginos visada sėdavusios rūtas, o 
pasėjusios, dainuodamos prašė:

Jurgi, paim raktus, 
Jurgi, atrakin žemį, 
Jurgi, išlaisk žolalį rasotų, 
Kvietkelj meduotų...

Tai aiškiai liudija apie Perkūno ir šv. 
Jurgio galių sutapatinimą. Raitelio 
įvaizdis, matyt, turėjo įtakos skiriant 
jam gyvulių, o ypač arklių globėjo 
vaidmenį. Atmintyje išliko vaizdai, kai 
Jurginių šventvakary už kluonų, prie 
kelio, vedančio į ganyklas, statydavo 
vartus, juos apipindavo eglišakiais, 
parėdydavo purienomis, sekantį rytą 
mergos eidavusios prie vartų ir ten 
dainuodavusios: „Jurgi, Jurgeli, atkelk 
vartelius, išlaisk žirgelius...“

Nuo senų senovės žirgus Lietuvoje 
labai gerbė. Jais broleliai jojo į karužį 
piktų priešų vyti. Lengvi žemaitukai be 
vargo įveikdavo miškų tankmę ir pelkes, 
kur dažnai klimpo sunkūs atėjūnų 
arkliai. Senovės metraščiuose gausu 
aprašymų apie mūšiuose pasižymėjusius 
ne tik karius,, bet ir jų žirgus, o karžygiui 
žuvus, pagal lietuvišką paprotį, jis 
drauge su savo šeimininku ėjo į kapo 
duobę. Plačiai nušviesta lietuvių liaudies 
dainose bernelio ir žirgelio tematika. Štai, 
jis išsiruošė „vandravoti, sau laimės 
paieškoti“, atšuoliuoja į „aukštą dvarelį“ 
mergelei pasipiršti, raitas aplanko savo 
mylimąją - „linų rovėjėlę“, aria „plačius 
tėvelio laukelius“, joja ,j ganyklą ganyti 
žirgelio“ir 1.1. Taigi, šv. Jurgis - riteris 
ant žirgo valstietiškai lietuvio pasaulė
jautai buvo artimas ir suprantamas.

Per Jurgines pirmą kartą išgindavo 
bandą į ganyklą. Jei dar laikėsi šalti 
orai, tai nors trumpam išleisdavo 
gyvulius iš tvartų. Išgenant aprūkydavo 
verbomis, kad blogos akys nenužiūrėtų, 
o apšlakstymas švęstu vandeniu turėjo 
apginti nuo vilkų ir gyvatės įgėlimo. Prie 
kūtės slenksčio padėdavo du jauniklių 
vištų kiaušinius. Jei išeidami gyvuliai 
kiaušinių nesutraiško, reiškia, jiems 
nieko bloga ganymo laikotarpiu nenutiks. 
Tuos kiaušinius šeimininkė išvirdavo 
svogūnų lukštuose ir atiduodavo bandą 
parginusiam piemeniui, prieš tai iš 
pasalų gausiai apliejusi jį vandeniu, kad 
karvės pieningos būtų. Menu, kai 
vaikystėje per šv. Jurgį mano gimtosios 
Mielagėnų parapijos bažnyčioje ant 
šoninio altoriaus moterys pridėdavo 
šventajam kalną sviesto, sūrių, kiau
šinių, kad gyvulius globotų. Tai labai 
senas iš pagonybės laikų atėjęs aukojimo 
arbavalgiodalijimosisudievaispaprotys. 
Panašiai kaip ir kelių lašų gėrimo 
nuliejimas per šventes į pastalį ar 
baigiant gerti - į lubas. Antra svarbi, su 
gyvulininkyste susijusi, pavasario šventė 
- Sekminės. Ją dar mūsuose vadino 
piemenų diena. Sekminėse pargindavo 
karves lapų ir žoynų vainikais apkai
šytas, už tai šeimininkės apdovanodavo 
piemenis įvairiais skanėstais: kiau
šiniais, sūriu, dešra, lašiniais.
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A. Prižgintaitė

Prie Motinos 
Kapo

Motinos akyse 
žengiau pirmą žingsnį 
motinos glėbyje 
mečiau pirmą žvilgsnį 
aš į šitą žemę 
aš į kitą žmogų 
ir patiko viskas 
nes ji to norėjo; 
nes iš savo rankų 
ji ipan meilę davė 
kad paskleist galėčiau 
po pasaulį platų...

Tik liūdna stovėjau 
grįžusi prie kapo 
akys nesudrėko 
žodžių neužteko 
apvilta palikus 
kam pasitikėjau 
viskam ką kalbėjai... 
- Mama, ak, Mamyte, 
juk ir Tau dar teko 
pamatyt tą viską

Nuo Velykų net iki Joninių tęsėsi 
savitas papročių ciklas, susijęs su moters 
pagrindiniais gyvenimo periodais: 
mergavimu, sutartuvėmis, vedybomis, 
martavimu, motinyste. Velykų vakarą 
vyrai lalauninkai savo dainomis ne tik 
namų šeimininkus sveikino, bet ir čia 
gyvenančią mergaitę gyrė ir linkėjo jai 
ištekėti. O buvo tikima, jei giriamas 
asmuo pagyras priima ir giesmininkus 
apdovanoja, tai įgyja tam tikrą svorį 
visuomenėje. Iš to seka, kad mergaitės 
grožio ir kitų privalumų apdainavimas 
turėjo nulemti jos laimingą nutekėjimą. 
Dar šio šimtmečio pradžioje šiaurės rytų 
Lietuvoje apie Jurgines kasdieną 
burdavosi mergos prietemoj parugėj ir, 
kaip reikalavo paprotys, sulipusios ant 
tvorų, skyrusių lauką nuo daržų, 
dainuodavusios senoviškas dainas. Iš 
mamos kažkada padainuotų menu tokį 
posmą:

Švintas Jurgi, Dzievo ricieriau.
Kloji girias žaliais lapais
Apklok mani baltais čepčiais...

(Spėju, kad „čepčius“ reiškia gobtuvą

Sydnėjiškės audėjėlės sprendžia staklių paslaptis. Nuotrauka A. Kramiliaus. 
________ ____________________ „Mūsų Pastogė“ Nr. 181994.5.9. psl.5

kad ne vien tik gera 
žmogus žmogui neša? (

I 
Bet mintyse vaizdas |
niekad neišnyko |
kaip tu man šypsojais I
kritusiai ant tako I
kaip švelniausiais pirštais I 
ašarą nubraukus 
mažo vaiko tuokart 
išgąstį pagydei;
ir priglaudus rankom 
žemę palytėjau 
kuri apkabinus
Tavo širdį laikė... ;

1971, Sydnėjus Į

ar nuometą, kokius senovėje ryšėjo 
ištekėjusios moterys.) Šv. Jurgio dieną 
jos būriu eidavusios parugėn ir savo 
dainomis „kėlę rugius“ (skatinusios 
augti), o taip pat pakasdavusios po 
ežiomis velykinių kiaušinių lukštus - 
auką vaisingumo dievaitei. Sekminių 
apeigos tęsė šį ciklą. Lietuvoje plačiai 
žinomas rytagonių paprotys, kai bandą 
išgindavo ne piemenys ir ne paauglės, o 
subrendusios meginos. Laukuose jos 
pindavusios vainikus, vaidindavusios, 
pamėgdžiodamos vestuvinius ritualus, 
statė Sekiminių medį, jaunimas šoko ir 
dainavo. Sekminės - taip pat paskutinė 
supimosi diena, nes po švenčių sūpuokles 
išardydavo. Joninių paparčio žiedo 
ieškojimas, šokinėjimas per ugnį 
poromis, vainikų plukdymas ir kiti 
ritualai tai ne kas kita kaip Žemynos - 
žemės ir vaisingumo deivės bei Austėjos 
- bitės ir moters - darbščios audėjos, 
geros namų šeimininkės bei motinos 
garbinimo reliktai.
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^SPORTAS Š. m. balandžio 29 d. mirus

A. f A. ZUZANAI MNGAILIIAEI
jos giminėms gilią užuojautą reiškia

ALU Newcastle apylinkės valdyba

LILEHAMERIS: MINTYS SUGRĮŽUS
Artūras Poviliūnas
LTOK prezidentas

Aš tikrai nesitikėjau, kad gali būti 
kažkas panašaus i tai, ką pamačiau XVII 
olimpinėse žaidynėse Lilehameryje. 
Mažame miestelyje tilpo visa Norvegija. 
Nustebino ne tik nedidelės valstybės 
techninis pasirengimas olimpiadai, bet 
labiausiai tiesiog nenusakomas žmonių 
susidomėjimas. 50 kilometrų slidinėjimo

Turėjome daug lėšų, pirkome inven
toriaus, skyrėme stipendijas... Pasirengti 
laiko turėjome daugiau, o rezultatai 
prastesni. Kodėl?Manau, yra objektyvių 
priežasčių.

Pirma. Neturėjome lėšų tiek, kad 
sportininkams netektų galvoti, vyks ar 
nevyks į vienas ar kitas varžybas, 
dalyvaus ar ne... Tai erzino ir vargino. 
Antra. Šioje olimpiadoje dalyvavo 
stipriausi. Visi tie, kurie praėjo atranką

A. t A. POVnAJI^AGUUBVlCnJI 
mirus, jo motinai Birutei Nagulevičienei, močiutei Cecilijai, 
dėdei Kęstui Protui ir visiems artimiesiems reiškiu didelę 
užuojautą ir kartu liūdžiu

OnaBaužienė

A. f A. Povilui Aagulevičiui 
mirus, jo mamytei Birutei, močiutei p. Protienei, dėdei 
Kęstui Protui su šeima reiškiame giliausią užuojautą

Dundu šeima

1. Lietuvos olimpinė delegacija (iš kairės):
pirmojeeilėje-delegacijosvadovasAlvidasRaškauskas,biatlonininkasGintaras I 

Jasinskas, slidininkas Ričardas Panavas, biatlonininkė Kazimiera Strolienė, sli- I 
dininkė Vida Vencienė. čiuožėjai Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas; I

antrojeeilėje-gydytojasVytautasZumeris.čiuožimotrenerėsLilijaVanagienė ir ] 
Jelena Maslenikova, biatlono ir slidinėjimo treneriai Romas Glazauskas, Vidman- | 
tas Gineitas ir Aleksandras Ščekočichinas, pirmasis lietuvis, įkopęs į Everestą, | 
Vladas Vitkauskas (nedalyvavo žaidynėse). |

Vietoj gelių, pagerbdami

a. f a. Povilą Yagulevicių
„Mūsų pastogei“ aukojo:

V. ir M. Bukevičiai (20.00), D. D. ir A. Bieri ir p. Labutienė 
(40.00), P. Daukienė (10.00), S. Jarembauskas (20.00), S. Jed- 
lovičius (10.00), I. ir E. Jonaičiai (20.00), A. ir V. Kabailai (20.00), 
A. ir I. Milašai (20.00), P. ir E. Nagiai (10.00), V. Patašius (20.00), 
C. Protienė (50.00), J. ir P. Pullinen (20.00), A. ir M. Reisgiai 
(10.00), A. Traška (20.00), J. Traškienė (20.00)

Pasaulio taurės varžybose. Turistų 
nebuvo. Trečia. Suirus, subyrėjus SSSR, 
atsirado naujų valstybių, kurių sporti
ninkai dalyvavo žaidynėse, sudarė didelę 
konkurenciją kovojant dėl aukščiausiųjų 
apdovanojimų, laimėjo medalius. Kai 
kurie šių komandų vadovai darė įvairias 
manipuliacijas su pilietybėmis, pasais... 
- sakau tai visai atvirai. Sukurta tokiu 
būdu konkurencija mums buvo nepa
lanki, atitolino mus nuo aukštesnių vietų. 
Norėčiau paminėti ir keletą subjektyvių 
priežasčių, neleidusių mūsų olim- 
piečiams užimti aukštesnių vietų.

Mūsų sportininkai nepratę prie 
kritiško požiūrio į jų pasirengimą, viešą 
nuomonę apie jų startus įvairaus lygio 
varžybose. Kai susitikdavome prieš 
olimpines žaidynes, jie vis prašydavo 
„apginti“ juos nuo spaudos... Norėdamas 
apsaugoti nuo perdėtai įkyraus dėmesio, 
nepažeisti pasirengimo eigos, ritmo, 
žurnalistų paprašiau - kritikuokit po 
startų, po žaidynių. Bet tas faktas jau 
tada kėlė nerimą. Jei olimpinėms 
žaidynėms besiruošiantys sportininkai 
baiminasi kritikos laikraštyje, tai rodo, 
kad jie lengvai pasiduoda baimei blogai 
startuoti, nėra gerai pasirengę nema
loniems netikėtumams, kovai... Tai 
psichologinio pasirengimo trūkumai, 
nervų sistema neparengta kovos įtampai...

Dar viena. Susidarė įspūdis, kad 
sportininkai, pripratę prie sovietinio 
„sporto rimbo“ metodų, kurie buvo 
taikomi visose Sovietų Sąjungos rinkti-

trasoje nebuvo nė metro tuščia, be 
žiūrovų! Fantastiškas reginys! Tačiau 
mūsų sportininkams tai buvo labai 
neįprasta. Visur kitur, Albervilyje ar 
Kalgaryje, iššliuožę iš stadionų, sporti
ninkai pasinerdavo į tylą, likdavo vieni; 
Tik kur ne kur stovėdavo treneriai, 
nedidelės grupės žiūrovų, televizijos 
operatoriai. Lilehameryje žiūrovų buvo 
pilna visur, dešimtys tūkstančių žiūro
vų... Toks susidomėjimas žiemos sportu 
įmanomas tik Novegijojė, norvegams 
žiemos sportas yra gyvenimo būdas... Jie 
iš pradžių išmoksta šliuožti, o tik po to, 
kaip jie patys sako, vaikščioti. Sporti
ninkams, svečiams, oficialiems asme- 
nimsnebuvosudarytakažkokiųypatingų 
sąlygų. Pamačiau, kad nereikalingi 4 ar 
5 žvaigždučių viešbučiai, siekiant , 
prabangos efekto, kaip tai buvo Alber
vilyje ar Barselonoje. Norvegai nesi
varžydami pastatė surenkamus jaukius 
namelius, kuriuose buvo visi patogumai.
Viskas paprasta, padaryta taupiai, ■ 
subtiliai ir kokybiškai, visa, kas būtina 
tokio rango varžybose.

Šiaurėsšalyjeypatingasnuoširdumas ] 
atrodė kiek neįprastai. Bet norvegai 
šiems dalykams skyrė didelį dėmesį. ■ 
Šventė tikrai pavyko!

O kaip atrodėme mes? Dar nesame 
nuodugniai išanalizavę, kodėl mūsų 
sportinės delegacijos pasirodymas 
Lilehameryje buvo blogesnis nei Alber- i 
vilyje. Kodėl prieš 2 metus, dalyvaudami , 
ekspromtu, pasirodėme geriau nei dabar? i 
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A. f A. POVILUI AAGILEVIČIUI
mirus, vietoj gėlių „Mūsų pastogės“ reikalams aukojo:

$ 50.00 Marcelė Kemežienė, $ 35.00 Nijolė ir Irvis Venclovai, 
$ 30.00 Danguolė ir Arminas Šepokai, po $ 20.00 Nata 
Liutikaitė ir p. p. Šemetai, po $ 15.00 Paulina Donielienė ir 
Veronika Petniūnienė.

nėse, niekaip negali nuojų atprasti. Būtų 
absurdiška vėl grįžti prie senos sistemos. 
Liūdna, kai olimpietis ar kandidatas į 
olimpinę rinktinę nemoka dirbti pats, be 
prievartos iš šalies, be rimbo. Užsi
spyrimo, kantrybės, ištvermės, noro 
patiems atsakingai ruoštis aukščiausio 
lygio startams - šitų savybių mūsų 
sportininkams pritrūko. Jei mes, 
Olimpinis komitetas, žinodami realią 
situaciją, leidome ramiai rengtis 
olimpiadai, nespaudėme, neatakavome 
sportininkų, matydami objektyvius 
sunkumus, nebarėme trenerių, tai rodo 
mūsų normalų, demokratišką požiūrį. 
Bet sportininkai neprisivertė ar negalėjo 
pasirengti taip,kaipreikalaujatokiolygio 
varžybos. Tačiau aš įsitikinęs, kad 
Lietuvos sportininkai visuomet dalyvaus 
visose olimpiadose. Sportininkai turi 
siekti dalyvauti tokiuose forumuose, 
aukščiausio lygio varžybose. Jie iškovoja 
teisę dalyvauti olimpinėse žaidynėse ir 
niekas neturi šitos teisės iš jų atimti. 
Kita kalba - kaip mes toliau plėtosime 
žiemos sportą. Gal atsiras ir kitų žiemos 

sporto šakų entuziastų, sakykim Šort- 
treko ar kitų...? Dabar esame varžomi 
lėšų stygiaus, bet jei atsirastų galimybių 
daugiau sportininkų išsiųsti į užsienį 
pasimokyti, pasitreniruoti ten, kur yra 
tobuliausi įrenginiai, inventorius, žiemos 
ne tokios kaip Lietuvoje, manau, tuomet 
paruoštame tokius sportininkus, kurie 
olimpinėse žaidynėse galėtų kovoti dėl 
aukštų vietų.

Dar šiemet pradėsime rengtis 
Naganos žiemos olimpinėms žaidynėms, 
įvyksiančioms 1998 metais. Greitai 
prabėgs tie ketveri metai, todėl jau dabar 
nedelsdami privalome pradėti rengtis.

„Svarbu ne tik dalyvauti, bet ir kovoti 
dėl pergalės“, - sakė Pjeras de 
Kubertenas, kurio iniciatyva lygiai prieš 
100 metų buvo atgaivintos olimpinės 
žaidynės. Supranta jo žodžius taip: 
kovoti būtina ne tik dėl pirmosios vietos, 
bet dėl kiek galima aukštesnės, pranokti 
pačiam save... Turime dalyvauti visose 
olimpinėse žaidynėse ir siekti aukš
čiausiųjų vietų.

LTOK spaudos centras
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MOŠŲ MIRUSIEJI
Iškeliavo Amžinybėn 

a. f a. Albertas BLADZEVIČIUS
Retėja Australijos lietuvių veikėjų 

gretos, štai šių metų kovo mėnesio 14 
dieną nustojo plakusi a. t a. Alberto 
BLADZEVIČIAUS širdis ir nebe- 
girdėsime jo taiklaus žodžio bend
ruomeninėse diskusijose. Nors jau kuris 
laikas, kai dėl ligos jis pasitraukė iš 
aktyvios veiklos, tačiau jo nueitas kelias 

' bendruomeninėje veikloje paliko gilias 
ir prasmingas vėžes. Jo veikla buvo plati 
ir šakota, skirianti daug dėmesio ir 
energijos jaunimui, ypač sporto srityje. 
Jis dirbo lietuviškoje veikloje, kur tik 
reikėjo ir kur jautė, kad jo darbas neša 
naudą Lietuvai, nepaisydamas „tariamų 

' politinių pakraipų“ ar asmeniškų 
ambicijų, statydamas veiklos tikslą 
pirmoje vietoje. Tuo pačiu reikia teigti, 
kad jis savo politiniuose įsitikinimuose 
nesiblaškė ir tvirtai jų laikėsi.

Albertas BLADZEVlClUS gimė 1914 
metais gruodžio mėnesio 26 dieną 
Maskvoje, kur jo tėvai buvo išblokšti I-jo 
pasaulinio karo audrų. Jis buvo jaunesnis 
brolis sesutei Elenai, kuri šiuo metu 

; tebegyvena Hamburge - Vokietijoje. 
f Karui pasibaigus ir Lietuvai atgavus 

nepriklausomybę šeima grįžo į tėvų 
gimtinę, Zarasus. Tenaijis baigė pradžios 
mokyklą ir gimnaziją. Toliaumokslą tęsė 
Dotnuvos žemės ūkio akademijoje 
įsigydamas agronomo specialybę. Dar 
besimokydamas Albertas aktyviai 
reiškėsi sporte, ypač krepšinyje ir 
lengvojoje atletikoje. Savo karinę prievolę 
atliko įstodamas į karo mokyklą, 
įsigydamas karininko laipsnį. Jis žiūrėjo 
į ateitį su viltimi tobulinti ir gerinti žemės 
ūkį.

Bet neilgai jam teko darbuotis laisvos 
, tėvynės laukuose, nors tą darbą tęsė 
vokiečių okupacijos metu. Artėjant 
sovietų komunistiniam siaubui, stojo 
savanoriu į Plechavičiaus armiją. Prieš 
išvykdamas iš Kauno, Albertas susipa
žino sujauna Valentina Juozapavičiūte, 
po karo suranda ją Vokietijoje, sukuria 

1 šeimą, užaugina dvi dukras, Jūratę ir 
Gražiną. Dar Vokietijoje bebūdamas jis 
imasi organizacinio darbo sporto srityje 
ir su skautais tuntininko pareigose.

Į Australiją Bladzevičiai emigravo 
1949 metais ir pastoviau apsigyveno 

, Geelonge.AlbertaspradžiojedirboFordo 
automobilių fabrike, vėliau ūkvedžiu net 
keliuose to paties savininko ūkiuose 
Geelongo miesto apylinkėse. Ir po ilgų 
bei sunkių darbo valandų rasdavo laiko 
ir energijos organizaciniam darbui. Jis 

b vienasišsteigėjųGeelongolietuviųsporto 
klubo „Vytis“, kuriam ir pirmininkavo.

Šeimyninių priežasčių verčiamas 
persikelia gyventi į Melburną. Nenu
leidžia rankų ir čia, po ilgų darbo valandų 
ir šeimos kūrimosi rūpesčių, Albertas 
randa laiko tolimesnėms studijoms 

, biochemijos srityje, kurios vėliau įgalina 
jį užimti skyriaus viršininko vietą

Albertas Bladzevičius

I MELBURNO APYLINKĖS VALDYBOS

PRANEŠIMAS
I Prašome visus „Pasaulio lietuvio“ 
I prenumeratorius susimokėti žuma- 
I lo prenumeratą iki gegužės 31 d.
I Prenumeratą - 35 australiškų do- 
I lerių čekį arba „money order“ siųsti 
, ALB Melburno apylinkės iždininkui 
. V. Mičiuliui, P. O. Box 150 Mt. Wawerley 
. 3149, telef. 807 9181. Surinkta prenu
merata bus persiųsta „Pasaulio lietuvio“ 
adftunistracįjai.

P. Mičiulis 
iždininkas 

PRANEŠIMAS
' Melbourne Socialinės Globos Moterų 
I D-jos metiniame susirinkime išrinktoji 
I nauja valdyba š. m. balandžio 28 dieną 
I pasiskirstė pareigomis: pirmininkė - J. 
I Žalkauskienė(874 5250), sekretorė-A. 
I Karazijienė (338 2172), iždininkė - V. 
I Morkūnienė (523 5957), ligonių lankyto- 
I jos - V. Juškienė (398 3629) ir A. Ra- 
| manauskienė (878 8439), parengimų 
| organizatorės-E. Korsakaitė (528 3746) 
| ir M. Matulionienė (312 1047).
| Iš buvusios valdybos pasitraukė L. 
| Bartaškienė, V. Bladzevičienė ir M. Ei- 
| mutienė. Draugijos vardu naujoji valdy- 
I ba nuoširdžiai dėkoja už jų įdėtą darbą.

A. K.

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus savaitgalio mokyklai reika- 

I lingamokytojas-ja,nesdabartinėmoky- 
I toja išvyksta ilgesnių atostogų į Lietuvą.
I Pamokos vyksta 11-13 vai. Lietuvių 
I klube, Bankstowne. Visi vaikučiai 
I darželinio amžiaus (3-6 metų).
| KadirtoligyvendamiužTėvynėssienų, 
| turime puoselėti savo kalbą, papročius. 
| Dėl smulkesnės informacijos kreiptis į 
| Jadvygą Masiokienę, tel. 796 4603 arba 
į Antaną Kramilių, tel. 727.3131.

Mokyklos vedėja

AUKOS
| POLITINIAMS K ALIM AMS

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių
I sąjungai aukojo:

G. Jokubaitienė 20 dol., Melburno 
I M.S.G.D-ja 100 dol., R. Krausas 50 dol. 

ir A. Kaspariūnas 100 dol. Atsiprašau p. 
S. Katino. Jis paaukojo ne 30, bet 35 dol.

Nuoširdus AČIŪ.

Lietuvos politinių kalinių ir tremti- 
I nių sąjungai aukojo:
I A. KASPARIŪNAS 65 dol., H. K 35 
I dol., S. KATINAS 40 dol.
I S. MONTVYDAS 35 dol. ir 
I užsiprenumeravo „LAISVES KOVŲ 

Commonwealth Serum Laboratories 
įmonėje. Nenutolsta Albertas ir nuo 
lietuviškos veiklos, dar giliau į ją 
įsijungia.

Jį matėme mokytojaujantį savaitgalio 
mokykloje. Daug metų pirmininkauja 
Melburno lietu vių sporto klubui „Varpas“
- už ilgametį ir sumanų vadovavimą 
Albertui Bladzevičiui suteiktas garbės 
nario titulas. Net dvi kadencijas jis 
pirmininkauja ALFAS valdybai, buvo 
aktyviai įsijungęs į Šiaurės Amerikos 
lietuvių krepšinio rinktinės gastrolių j 
Australiją organizavimą. Albertas taip 
pat pirmininkavo Melburno lietuvių 
klubui, dirbo Melburno apylinkės 
valdyboje. Jį taip pat matėme pirmi
ninkaujantį Lietuvių dienų komitetui 
Melburne ir jas sėkmingai pravedantį. 
Dirbo jis ir Australijos lietuvių bend
ruomenės krašto valdyboje.

Sulaukęs pensijos amžiaus Albertas 
nepasitraukia iš aktyvaus lietuviško 
darbo, net dešimtį metų išdirbo Lietuvių 
kooperatinėje bendrovėje Talka, vedėjo 
pareigose. Čia dirbant, pradėjo reikštis 
pirmosios sveikatos sušlubavimo žymės
- ištinka priepuolis (stroke) nors nelabai 
sunkioje formoje. Tačiaujis dar tęsė darbą 
net keleris metus. Galiausiai išeina į 
tikrai užtarnautą pilną pensiją. Metų ir 
pergyvenimų našta po truputį pradeda 
atsiliepti, bet Albertas visada lieka 
jautrus lietuviškiems reikalams, inten
syviai juos seka.

Deja, šių metų sausio mėnesį jį ištinka 
stiprus širdies priepuolis. Kurį laiką 
atrodė, kad ligonis pamažu sveiksta, bet 
išsivysčius nenumatytoms kompli
kacijoms, Albertas šiųmetųkovo 14dieną 
staiga atsiskyrė su šiuo pasauliu, 
palikdamas liūdesyje žmoną Valentiną, 
dukras Jūratę ir Gražiną, sesutę Eleną, 
Jūratės šeimą, savo artimus draugus ir 
visą Australijos lietuvių bendruomenę. 
Užpildyti jo paliktą spragą bendruo
menėje bus nepaprastai sunku.

Tauta liūdi savo sūnaus
Kas jo darbus aruodan sukraus.

a.š.

L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba'

ARCHYVUS“9tom.beiKGB-stogen. 
Vaigausko knygutę.

Nuoširdus AČIŪ.

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ 
IR TREMTINIŲ S-gai aukojo ir 
užsisakė LAISVES KOVŲ ARCHY
VO , 9 tomus ir priedą KGB-sto ,in
strukcijas“ bei „TREMTINĮ“: Z. AU- 
GAITIS 70 dol., A. VTKNIUS 60 dol, 
ir A. TAŠKŪNAS 35 dol. (abu iš Tas
manijos).

Nuoširdus ačiū.
LPKT atstovas Australijoje 

V. L. Mačys
* * *

PATIKSLINIMAS
„MP“ Nr.15 (1994.4.19) psl. 8 

pranešime dėl „Laisvės kovų archyvo“ 
klaidingai duotas LPKT atstovo adresas, 
turėtų būti: V. L. MACYS, P. O. Box 539 
(ne 593). Atsiprašome! _ .

ALKOS 
AUSTRALUOS

LIETUVIU 
FONDUI

20 dol, J. Balčiūnas (1770), vietoj 

gėlių a. t a. Povilui Nagulevičiui
10 dol, J. Manikauskas (380) -

a. t a. Alberto Bladzevičiaus atminimui. 
Ačiū už aukas.

Vincas Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

PATIKSLINIMAS
„MP“Nr. 14(1994.4.4) „Aukos Lais

ve? straips. parašyta, kad Sydnėjaus 
lietuvių klubas „Laisvei aukojo $ 100 
(neėmė už pietų gėrimus)“,-neatitin
ka tiesos.

Klubo valdybos nutarimu buvo 
paaukota $ 100 sporto klubui Kovas, 
bet ne Lais vėsjachtos įgulos pietums.

Sydnėjaus lietuvių klubo valdyba

PRANEŠIMAS
Motinos Dienos šventę Geelonge švęsime 

gegužės 8 d. 9.30 vai. įvyks pamaldos šv. 
' Jono bažnyčioje, po to visi kviečiami į Li
etuvių bendruomenės namus, kuriuose 
minėjimas vyks šia tvarka:

1. Paskaita
2. Koncertas
3. Pietūs (ruošia choro dainininkai).
Visus nuoširdžiai kviečiame

Geelongo Apylinkės lietuvių b-nės 
valdyba

A. f A. STEFAI BUDREVIČIEAEI
mirus,

dukrą Vidą Aleknienę, šeimą ir artimuosius, kartu 
liūdėdami skausmo valandoje užjaučia

TALKOS valdybos nariai

„Mūsų Pastogė“ Nr. 181994.5.9. psl.7
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ĮSIDĖMĖTINOS DATOS LIETUVIU KLUBE

Rugpjūčio 20-21 d. «L vyks kultūrinis savaitgalis — Muge

Spalio 1 d. ruošiamas Klubo metinis balius

KLUBO VALGYKLA VEIKIA

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

| L

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

t Funerals of Distinction +

„Mūsų Pastogė“ Nr. 181994.5.9. psl.8

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Rubai, mados margo svieto’

Rudenėjant, Lietuvių klube atgijo parengimai. JVlellior“ firma ruošia 
Madų Paradą

gegužės 22 d., sekmadienį, 2 vai. p. p.
Lietuvių klube Bankstown.

Firmos savininkai Alma Kavaliauskaitė - Rountree ir 
David Rountree pristatys ir parodys žiemos ir ateinančio 
pavasario moterų rūbų madas. Matysite naujo sezono 
medžiagas.

Drabužių dydis nuo mažiausio iki didžiausio.
Parado modeliuotojos - lietuvaitės. Atsilankiusieji bus 
pavaišinti uždandžiais ir kava. Veiks baras.

Popietės pelnas skiriamas „Mūsų pastogei“.
Maloniai kviečiame atsilankyti į šaunią madų popietę. 

Bilietų kaina $ 10.
Bilietus galima įsigyti iš anksto klube.

Lietuvių klubas

Lukaiti s Partneriai
ADVOKATAI ir N O T A R A S

Klauskite, ir Andrius Žilinskas konsultuos jus lietuviškai

sprendžiant palikimo klausimus per patikėtinį 
tvarkant velionio turt^
perkant ir parduodant nekilnojamu turtį 
sprendžiant bet kokius komercijos ir biznio reikalus 
investuojant pinigus 
bylinejantis

ANDRIUS ŽILINSKAS 
Advokatas 
8195515 

bukaitis Partners 
123 Church Street 

Hawthorn Vic 3122

NUPIGINTOS KELIONĖS

Į VILKIU IR IŠ VILNIAUS

Skrisite vokiečių Lufthansa oro linijomis, Čekoslovakų 
oro linijomis, Finnair, LOT - lenkų oro linijomis ir 1.1.
Užsisakykite viešbučius per mus, Pabalčio kelionių 
specialistus.
Mes taip pat organizuojame keliones į JAV/Kanadą! 
aplink pasaulį/AzijąlPietų PacifikąlAustraliją ir 1.1.

GATEWAY TRAVEL
PTY. LTD.

■ 
I
I

48 The Boulevarde, Strathfield - 2135 
Tel. (02) 745 3333. Fax (02) 745 3237 
Lie. 2 TA 000 888 ACN 001 344 323 
BALTUOS KELIONIŲ EKSPERTAI

Liepos 17 d. pasirodys Kansas universiteto (JAV) teatro 
grupė su savo spektakliu - „Išvietinti asmenys“

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

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet

1994 m. gegužės mėn. 15 d. sekmadienį 2 vai. p. p. Sydnėjaus Lietuvių 
Moterų Soc. Globos D-ja Lietuvių Namuose ruošia 

linksmą Popietę
Šios popietės linksmą programą sujaunimu paruošė p. Juta Šliterienė. 

Pasijuokus ir pasiklausius įdomios programos, pavaišinsime kavute ir 
pyragėliais

Veiks turtinga loterija. Įėjimas $ 5.00.
Atvykite - nesigailėsite.

S.L.M.S.G.D-ia

EASTERN EUROPE TRAVEL BUREAU

SPECIALIZUOJAMĖS KELIONIŲ PIGIOMIS KAINO
MIS RUOŠIME Į LIETUVĄ

* * * VKIrTTIJI * * *
2 MIESTAI, PRIEDO 14 DIENŲ AUTOMAŠINOS NUOMA 

EUROPOJE
IŠ SYDNĖJAUS - MELBURNO - BRISBANĖS 

nuo $2300 (į ten ir atgal)
GIMINIŲ IŠKVIETIMAS Į AUSTRALIJĄ 

nuo $ 2160
* EKSKURSIJOS PO VILNIŲ - TALINĄ - RYGĄ AUTOBUSAIS *

Ekskursija su palydovu nuo $1590 
I-mos klasės viešbučiai/pusė kainos

NUOLAIDA VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMUI - SKAMBINKITE 
MUMS DABAR

Elenai Zolotorenko, tel. (02) 262 1144 
(taip pat ir šeštadieniais 9-12 vai.)

SYDNEY: 75 King Street (City) 
Vicki arba Luba (03) 600 0299 

(taip pat ir šeštadieniais 9 -12 vai.) 
MELBOURNE: 343 Little Collins Street 

Rob (07) 229 9716
BRISBANE: 131 Elizabeth Street, City

EASTERN EUROPE TRAVEL Lie. 2TA 002531

Musų Pastoge
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. 8 ® * 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 U žsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro paštu $ 65

U žsienyje oro paštu $ 90
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