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LIETUVOS ĮVYKIŲ APŽVALGA
RUSIJA REIKALAUJA 

PASIAIŠKINTI
Rusija pareiškė nepasitenkinimą 

Lietuvos dalyvavimu NATO programoje 
„Partnerystė taikai“ ir tam paruoštu 
pristatomuoju dokumentu. Birželio 24 
d. Prezidento A. Brazausko kabinete 
įvykusiame Užsienio politikos koordi
nacinės tarybos posėdyje derybų su NS V 
šalimis grupės vadovas V. Bulovas 
perdavė savo kelionės į Maskvą rezulta
tus. Dienraščio „Lietuvos rytas“ sekan
čios dienos numeryje cituojami V. 
Bulovo žodžiai, kad Maskvoje jam teko 
aiškintis dėl to, ką padarė kiti. „Lietuvos 
rytui“ ambasadorius Bulovas patikslino, 
kad jis kalba apie "Partnerystė taikai“ 
prezentacinį dokumentą. Iš to dokumento 
ištraukų Rusijos Vyriausybei susidarė 
klaidingas vaizdas apie šio dokumento 
prasmę, teigė V. Bulovas „Lietuvos 
rytui“. Pagal Lietuvos delegacijos 
vadovą, Rusijos pusė susidarė įspūdį, 
jog Lietuva duoda karines bazes NATO 
pajėgoms.

Lietuvos delegacijos vadas paaiškino 
tokios nuomonės klaidingumą, bet to 
paaiškinimo Rusijos pareigūnams 
neužteko, todėl V. Bulovas pažadėjo, 
kadkai kurie Lietu vos pareigūnai susitiks 
su Rusijos ambasadoriumi Lietuvai ir 
dar kartą viską paaiškins.

Perskaičius tokius derybų su Rusija 
vadovo pareiškimus, kyla natūralūs 
klausimas: kodėl suvereni Lietuvos 
valstybė turi Rusijai aiškintis, kąji parašė 
savo prezentaciniame dokumente. Juo 
labiau, kad dar sausio mėnesį Prezidentas 
A. Brazauskas pareiškė oficialų Lietuvos 
norą tapti pilnateise NATO nare. Ši 
istorija, atrodo, patvirtina stebėtojų 
vertinimus, kad Prezidento A. Brazausko 
pareiškimas apie Lietuvos norą įstoti į 
NATO buvo skirtas tik opozicijai 
nuraminti. Tenka abejoti dabartinės 
Lietuvos valdžios atstovų nuoširdumu ir 
kai jie kalba apie orientavimąsi į Vakarus.

LIETUOS DELEGACIJA 
AMERIKOJE

Birželio 23 dieną Vašingtone savo 
vizitą baigė Lietuvos Vyriausybės 
delegacija. Per 5 vizito dienas Vašingtone 
ir Niujorke buvo aptariamas Lietuvos 
oro erdvės navigacijos sistemų ir 
geležinkelių bei uostų įrengimų gerini
mas ir karinių aerouostų pertvarkymas. 
Delegaciją sudarė Susisiekimo bei 
Ekonomikos ministrai, ministerijų, 
Seimo ir bankų aukšti pareigūnai. Be 
aukščiau minėtų pasitarimų, Lietuvos 
pareigūnai taip pat siekė išplėsti Lietuvos 
ir Amerikos ūkio ryšius, skatino 
amerikiečius investuoti į Lietuvą.

Susisiekimo ministras J. Biržiškis, 
kalbėdamas Amerikos vers liniukams, 
pažymėj o, kad Lietuva nori tapti tranzito 
šalimi, kuri būtų tiltu tarp Rytų ir Vakarų. 
Pasak jo, Lietuvos Vyriausybė ketina 
investuoti 100 milijonų dolerių Klaipė

dos uosto pertvarkymui. Taip pat jau 
susitarta su kaimyninėmis . šalimis 
gerinti susisiekimą su Vakarų Europą 
autostradomis ir geležinkeliais. Ministras 
sutiko, kad tebėra problema su muitinė
mis prie Lenkijos sienos, bet tikisi, kad 
ši problema bus išspręsta šį rudenį.

Vašingtone taip pat lankėsi naujasis 
Ekonomikos ministras A. Vasiliauskas 
ir Finansų, Prekybos ir Pramonės 
ministerijų bei Seimo pareigūnai, Preky
bos rūmų ir komercinių bankų atstovai. 
Su atitinkamais Amerikos pareigūnais 
jie aptarė ūkio bendradarbiavimo 
reikalus. Lietuvos pareigūnai nurodė, kad 
Šiauliai netrukus taps laisvos ekonomi
kos zona, ir kad Lietuvoje ketinama 
paskelbti keletą tokių zonų, kuriose nebus 
taikoma nei importo, nei eksporto muitų. 
Tokiu būdu tikimasi pritraukti į Lietuvą 
daugiau užsienio verslininkų ir paskatinti 
prekių transportą per Lietuvą.

NAUJAS KONSULAS 
SEINUOSE

Birželio 17 dieną Seinuose buvo 
oficialiai atidarytas Lietuvos Respub
likos konsulatas. Lenkija tapo pirmąja 
šalimi, kurioje yra dvi konsulinės įstaigos 
- Generalinis konsulatas Varšuvoje ir 
konsulatas Seinuose. Konsulinių įstaigų 
pagrindinis uždavinys yra ginti Lietuvos 
valstybės, jos piliečių ir juridinių asmenų 
teises, plėtoti prekybos, ekonomikos, 
mokslo ir kultūros ryšius tarp abiejų 
šalių. Seinai - pirmasis pasienio miestas 
Lenkijos teritorijoje, o konfliktų, kaip 
sakė generalinis konsulas Š. Adoma
vičius, pasienyje iškyla beveik kasdien. 
Be to, Seinuose ir Punske gyvena 
dauguma Lenkijos lietuvių. Šiuo metu 
svarbiausios jų problemos yra lietuviška 
mokykla Seinuose, lietuvių kultūros 
centro statyba, kuriam vis dar negauna
mas leidimas ir suradimas vietos bei 
vietinės Seimo valdžios pritarimo statyti 
vyskupo, poeto A. Baranausko pamin
klui, sakė Š. Adomavičius. Jis tikisi, kad 
konsulatas pasitarnaus šių problemų 
išsprendimui.

Į konsulato atidarymo iškilmes atvyko 
garbingi svečiai iš Lietuvos, Lenkijos 
valdžios atstovai ir šimtai Seinų krašto 
gyventojų. Svečių tarpe buvo Vilkaviškio 
vyskupas Žemaitis, Seimo nariai V. 
Landsbergis, R. Ozolas, K. Bobelis, S. 
Šaltenis, L. Abramikienė, V. Petrauskas, 
Lietuvos ir Lenkijos Užsienio reikalų 
ministerijų atstovai, Suvalkų vaivada ir 
Seinų miesto burmistras. Atidarymo 
iškilmės prasidėjo mišiomis Seinų 
bazilikoje, kurias atnašavo vyskupas 
Žemaitis ir lenkų vyskupas Ziemba. 
Vėliau įvyko oficialus konsulato 
atidarymas, svečių susitikimas su Seinų 
krašto lietuviais. Pasakytose kalbose 
buvo pabrėžiama konsulato reikšmė 
Lietuvos ir Lenkijos santykiams ir 
vietinių lietuvių bendruomenių ryšiams 
su Lietuva.

Gandrai tėvynės laukuose. V. Nedzinsko nuotrauka

PABLOGĖJO 
MEDICININIS 

APTARNAVIMAS
Vilniaus miesto savivaldybė birželio 

pabaigoje išleido potvarkį dėl medici
ninio aptarnavimo laikinųjų priemonių 
plano. Šiuo potvarkiu smarkiai sumaži
nama medicininių paslaugų apimtis 
Vilniaus miesto ligoninėse ir poliklini
kose, atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos 
paruoštą projektą išlaidoms mažinti. Dėl 
blogėjančios Vilniaus savivaldybės 
finansinės padėties, dėl skolų medicinos 
darbuotojams ir medikamentų bei maisto 
tiekėjams ligoninėms, savivaldybė buvo 
priversta apriboti medicinines paslaugas 
Vilniaus gyventojams. Potvarkiu su
griežtinami kriterijai stacionariniam 
gydymui ligoninėse, nutraukiamas 
maitinimas dieniniams ligoniams, 
nutraukiamas poliklinikose besigy
dančių ligonių lankymas namuose 
šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių 
dienomis, ligoninėse panaikinama apie 
20% lovų, nutraukiami ligoninių statybos 
ir remonto darbai, atsisakoma kai kurių 
fizioterapijos procedūrų.

Kaip Laisvosios Europos radiją 
informavo savivaldybės sveikatos 
skyriaus darbuotojai, Vilniaus miesto 
sveikatos įstaigos yra paslaugų tiekėjams 
įsiskolinusios 8,5 milijono litų. Kad būtų 
galima sumokėti sąskaitas, kai kurios 
ligoninės imasi (bent Lietuvai) gana 
drastiškų priemonių. Pavyzdžiui, 

Vilniaus Raudonojo kryžiaus ligoninės 
direktorius J. Raistenskis išleido 
įsakymą, pagal kurį ligoniai turės mokėti 
už rentgeno nuotraukas, patys pasirūpinti 
švirkštais bei jiems reikalingais medici- 

. niniais preparatais. Skubia tvarka 
hospitalizuoti ligoniai turės, pagal 
išgales, apsimokėti už gydymą, sakoma 
įsakyme, kuris iškabintas kiekviename 
ligoninės skyriuje. Birželio 23 dienos 
spaudos konferencijoje premjeras A. 
Šleževičius tokį Raudonojo kryžiaus 
ligoninės direktoriaus įsakymą pavadino 
beprecedentiniu ir antikonstituciniu. 
Tokį poelgį turėsianti įvertinti Sveikatos 
apsaugos ministerija. Anot A. Šleže
vičiaus, tokia padėtis susidarė dėl 
nesugebėjimo surinkti mokesčius ir 
Seimo delsimo priimti šioje srityje 
reikalingus įstatymus.

KITOS SAVAITES 
ŽINIOS

* Švedijos užsienio reikalų m inistrė 
M. aff Ugglas formaliai atsiprašė 
pabaltiečiųužjiems 1946 metais padarytą 
skriaudą. 1945 metų pavasarį, kai 
vokiečiai vertė Pabaltijo gyventojus 
tarnauti Vokietijos kariuomenėje ir 
kovoti prieš raudonąją armiją, daug kas 
iš jų pabėgo į Švediją, kur jie buvo 
internuoti. 1946 metų sausio mėnesį 
Švedijos vyriausybė pakluso Sovietų 
Sąjungos reikalavimui perduoti jai

. Nukeltą į 2 psl.
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vokiečių armijoje tarnavusius pabaltie- 
čius. Kad išvengti prievartinės repatria
cijos, du jaunuoliai nusižudė. Dar gyvi 
likęl946 m. repatrijuoti pabaltiečiai buvo 
pakviesti į Švediją, kur juos sutiko 
Švedijos karalius Karlas Gustavas ir 
kiekvienam paspaudė ranką.

* Europos Sąjungos Vykdomoji 
komisija paskelbė, kad birželio 28 dieną 
Briuselyje bus parafuotas laisvos 
prekybos su Lietuva susitarimas. 
Praėjusiąsavaitę ES Vykdomoji komisija 
parafavo tokį susitarimą su Latvija. 
Komisijabaigiarengti panašų susitarimą 
ir su Estija. Šiais susitarimais ES siekia 
plėsti ekonominius ir politinius ryšius su 
Rytų Europos valstybėmis.

* Birželio 21 dieną baigėsi terminas 
įteikti parašus Konservatorių siekiamam 
referendumui dėl indėlių nuvertėjimo ir 
neteisėtos privatizacijos pravesti. 
Surinkta apie 600 000 parašų, kuriuos 
organizatoriai norėjo įteikti Seimo 
sekretoriatui keletą dienų anksčiau, bet 
Seimo pirmininkas Č. Juršėnas atsisakė 
juos.priimti, teisindamasis neturįs tam 
įgaliojimų. Specialiame posėdyje Seimui 
nutarus, kad parašai turi būti įteikti
Vyriausiajai rinkimų komisijai, taip ir 
buvo padaryta. Komisijadabartikrinajų 
autentiškumą.

* Birželio 22 dieną įvykusiame TV 
debate savo nomonę apie padėtį Lietu
voje bei būdus krizei įveikti išdėstė 
Lietuvos premjeras A. Šleževičius irTS 
(konservatorių) lyderis V. Landsbergis. 
Vieną valandą trukęs debatas praėjo 
madagiai ir kultūringai. Sekančią dieną 
Laisvosios Europos radijo bendradarbis 
V. Mite Vilniaus centre klausė praeivių 
nuomonės apie vakarykštį debatą. Iš 30 
apklaustųjų, daugiau kaip du trečdaliai 
debatą stebėjusių atsakė labai panašiai, 
kaip ekonomistas Pabarčius: „Įtikinami 
buvo V. Landsbergio argumentai, nes jis 
parodė visą LDDP nekompetenciją ir 
nenorą tvarkytis taip, kad būtų gerai 
visiems žmonėms“.

* Konstitucinis teismas nusprendė, 
kad LDDP iniciatyva priimta Nekil
nojamo turto grąžinimo savininkams 
įstatymo pataisa prieštarauja Lietuvos 
Konstitucijai ir todėl negalioja. Konsti
tucinis teismas nusprendė, kad grąžinant

Rusija nori įstoti į NATO. 
(Iš laikraščių)

Jurgen Thompson, "Hannoversche Allgemaine Zeitung” 
"Mūsų Pastogė" Nr.26 1994.7.4 psl.2 (lš "Australijas Latvietis")

nekilnojamą turtą buvusiems savinin
kams, nėra reikalingas nuomininko 
sutikintas, kaip reikalavo Seimo daugu
mos pravesta įstatymo pataisa. Dėl tos 
pataisos legalumo į Konstitucinį teismą 
kreipėsi grupė opozicijos deputatų.

* Lietuvos Statistikos valdyba šią 
savaitę paskelbė šių metų nusikalsta
mumo duomenis. Jie rodo, kad per' 
pirmuosius penkis šių metų, mėnesius

t sunkių nusikaltimų skaičius beveik 10% 
; didesnis, negu pernai per tą patį 

laikotarpį. Iki birželio 1 dienos, šįmet 
Respublikoje buvo nužudyti 193 žmonės 
- tai yra 9,5% daugiau, negu pernai per tą 

, patį laiką. Vadinamojo „reketo“ atvejai 
, net padvigubėjo, nors bendras visų 

nusikaltimų skaičius sumažėjo 19%.
* JAV Federalinio tyrimų biuro (FBI) 

direktorius paskelbė, kad ateinančią 
savaitę į Baltijos valstybes, Rusiją ir kai 
kurias kitas šalis išvyks aukštų Amerikos 
viešosios tvarkos pareigūnų delegacija. 
Ji su vietiniais. teisėsaugos organais 
pasidalins savo patirtimi, kaip laiduoti 
visuomenės saugumą ir apsaugoti 
žmogaus teises, Lietuvai šis vizitas galėtų 
būti labai naudingas...

Spaudai: paruošė
J. Rūbas, 1994.6.26

REFERENDUMAS
SEIMO OPOZICIJOS 

SPAUDOS 
ATSTOVĖS PRASĖSIMAS 

(SANTRAUKA)
Baigėsi Tėvynės Sąjungos pradėtos 

akcijos už referendumo „Dėl neteisėtos 
privatizacijos, nuvertintų indėlių ir akcijų 
bei pažeistos teisėsaugos“ surengimą 
pirmas etapas - į Seimo priimamąjį 
birželio 20 dieną perduoti surinkti 
parašai. Iš viso jų perduota 561 423. 
Pirmą kartą parašus bandyta įteikti 
birželio 17, penktadienį, tačiau tą kartą 
Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas 
parašus priimti atsisakė, aiškindamas, 
jog pagal galiojantį referendumo 
įstatymą parašus turi priimti Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumas. Kadangi 
tokios institucijos nebėra, todėl, anot 
Seimo pirmininko, nebėra kam parašų 
priimti. Deja, Seimo pirmininkas užmiršo, 
arba nenorėjo prisiminti, jog Aukščiau
sioji Taryba atskiru dokumentu perdavė 
visus savo įgaliojimus naujai išrinktam 
Seimui.

Taigi iniciatyvinė grupė buvo priversta 

I Indonezijos prezidentas Soeharto 
uždarė tris žurnalus, jų tarpe įtakingą 
savaitraštį „Tempo“, apkaltinęs juos 
valstybės saugumo pažeidimu. Žurnalai 

'buvo aprašę vyriausybėje kilusį ginčą 
I tarp finansų ir technologijos ministrų 
I dėl 39 karo laivų įsigijimo tikslingumo. 
I Laivai įgyti likviduojant buvusį Rytų 
I Vokietijos laivyną ir vienas jų audros 
I metu vos nenuskendo prie Rytų Afrikos 
I krantų.
I *
I Jemeno vyriausybės karinės pajėgos 
I intensyviai raketomis ir artilerijos 
I sviediniais apšaudo sukilėlių sostinę 
J Adeną. Miestui trūksta šviežių maisto 
I produktų, vandens ir vaistų. Nuolat didėja 
I užmuštų ir sužeistų civilių gyventojų 
I skaičius.
I *
I Prancūzija atsiuntė 2 500 marinų bei 
I Svetimšalių legiono karių į Ruandos 
I pasienį, Zairės valstybėn. Pirmieji jų 
I daliniai įžygiavo į Ruandą, Hutu 
I kontroliuojamas sritis. Prancūzai 
I stengiasi nuo sunaikinimo išgelbėti Tutsi 
| genties žmones, persekiojamus net ir 
| pabėgėlių stovyklose.
I *
I Afganistano vyriausybė kreipėsi. 
lįAustraliją prašydama nubausti ar 
I ištremti čia apsigyvenusius žudynėmis 
I ir kankinimais pasižymėjusios sovietų 
| pastatytos Nadžibula valdžios narius. 
| Specifiniai paminėti buvęs vicepre- 
| zidentas Abdul Hamid Mohtat bei 
| slaptosios tarnybos (Khad) karinio 
| skyriaus viršininkas generolas Qadir 
| Miakhel.

I *
I Nelaukdamas parlamento nepasiti- 
I kėj imo pareiškimo, atsistatydino Japon i- 
I jos ministras pirmininkas T šutomu Hata, 
| tuo išvengdamas priešlaikinių parla- 
| mento rinkimų. Jis tikisi pats sudaryti 
j naują ministrų kabinetą, turintį parla-

išsinešti surinktus parašus. Dėl to kilo 
nemažas atgarsis visuomenėje, spaudoje 
- Seimo pirmininkas atsisako priimti 
daugiau, kaip pusės milijono Lietuvos 
piliečių pareiškimus. Vytautas Landsbe
rgis, dar tą patį vakarą komentuodamas 
įvykį pasakė: „Mums gaila, jog Seimo 
pirmininkas rado formalią priekabę,
norėdamas pasijuokti arba pažeminti tai, 
kas yranebe iniciatyvinės grupės, opusės 
milijono Lietuvos piliečių valia teikiamas 
referendumui įstatymas“.

Pirmadienį iniciatyvinė grupė įteikimo 
procedūrą pakartojo. Seimo vadovybė, 
matyt, supratusi savo veiksmų absurdiš
kumą, jau netrukdė Seimo priimamojo 
vadovui R. Valentukevičiui priimti 
parašus, nors pats Č. Juršėnas, likus 
kelioms minutėms iki paskelbtos 
valandos, iš Seimo rūmų išvyko. 
Akivaizdu, kad LDDP šiais veiksmais 
siekė laimėti laiko. Mat, likus savaitei 
iki parašų rinkimo akcijos pabaigos, 
Seimas priėmė naują referendumo' 
įstatymą, labai apsunkinantį bet kokių 
referendumų rengimą Lietuvoje.

Kitą dieną po įteikimo Seimas priėmė 
nutarimą surinktus parašus perduoti 
dieną po įteikimo, Seimas priėmė 
nutarimą surinktus parašus perduoti 
Vyriausiajai.rinkimų komisijai (kaip tai 

mento pasitikėjimą, į koaliciją įtraukus 
socialistų partiją.

*

Birželio 22 d. Rusijos užsienio reikalu j 
ministras Andriej Kozyrev Briuselyje: 
pasirašė NATO partnerystės sutartį. 
Nepaisant visų pastangų, Rusijaii 
nepasisekė išsiderėti veto teisių beit 
Europos pasidalinimo į įtakų sferas. Po> 
poros dienų Corfu saloje, Graikijoje, 
Rusija pasirašė draugiškumo sutartį su 
Europos Sąjunga.

*

Corfu salos konferencijoje Didžiosios 
Britanijos ministras pirmininkas John 
Major vetavo kitų vienuolikos valstybių 
paremtą kandidatą į Europos Sąjungos 
vykdomosios komisijos pirmininko 
postą. Pasisakydamas prieš Belgijos 
ministro pirmininko Jean - Luc Dehaene 
kandidatūrą, John Major užpykdė 
didžiąsias Europos valstybes, bet 
smarkiai sustiprino savo padėtį D. 
Britanijoje.

*

Rusų istorikas Dimitras Volkogonovas 
išleido dviejų tomų veikalą apie Leniną, 
atskleisdamas tikrąjį Lenino veidą bei jo 
žiaurumus. Veikalas paremtas iki šiol 
nuo viešumos slėptais dokumentais.

*

Prancūzijos Montpellier universiteto 
profesorius Rene Maury paskelbė užtikęs 
grafo Charles dejvlontholon prisipaži
nimą, nunuodijus imperatorių Napo
leoną Bonapartą. De Montholon lydėjo 
Napoleoną į tremtį šv. Elenos saloje ir 
per keturis metus keršto sumetimais 
nunuodijo jį mažomis aršeniko dozėmis. 
Iki šiol Napoleono nunuodijimu buvo 
įtariamas anglas šv. Elenos salos 
gubernatorius.

*

Didžiosios Britanijos sosto įpėdinis 
princas Karolis televizijoje transliuojamo 
pasikalbėjimo metu pareiškė, kad 
planuoja paveldėjęs sostą atsisakyti nuo 
specialių ryšių su anglikonų bažnyčia. 
Jis norės lygiai globoti visas religijas, jų 
tarpe katalikų, musulmonų, hindu ir 
Zaratustros garbintojų.

numatyta naujame įstatyme) ir pavedė 
pastarajai per 15 dienų juos patikrinti. Ši 
procedūra dabar vyksta, o Seimo 
dauguma ieško naujų, vis sunkesnių 
kliūčių referendumo surengimui. Dėl 
naujojo referendumo įstatymo Tėvynės 
Sąjungos frakcija Seime paruošė 
prašymą Konstituciniam Teismui, 
prašymą ištirti ar šis įstatymas atitinka 
LR Konstituciją. Konservatorių many
mu, šis įstatymasprieštaraujanet keliems 
Konstitucijos straipsniams. Visi pasku
tinieji įvykiai parodė, jog ekonominiam 
konservatorių referendumui bus labai 
stipriai priešinamasi, nevengiant pačių 
netikėčiausių veiksmų.

VEŽĄMĖS Į LIETUVĄ
Kaip rašo "Europos lietuvis" (Nr.25, 

1994.6.18), nuo birželio 20 d. į Lietuvą 
dovanų ar ribojamų prekių bus galima įvežti 
ne daugiau kaip už 1000 litų. Viršijant šią 
sumą reikės mokėti 10% muitą. Muito 
nereikės mokėti už lengvuosius automobi
lius iki 7 metų senumo.

Fiziniai asmenys galės įvežti tabako 
gaminių ir alkoholinių gėrimų be bande
rolių, tačiau ne daugiau 200 vienetų ci
garečių arba 250 g. tabako, 1 litrą stipraus 
alkoholinio gėrimo, po 21. vyno ir šampano, 
5 1. alaus. Vežti gėrimus ir tabaką gali as
menys, ne jaunesni 16 metų.
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ALB STATUTO PAKEITIMAI IR 

PAPILDYMAI

I SKYRIUS

2. ALB nariai yra visi lietuviai ar 
lietuvių kilmės žmonės bei lietuvių 
mišrių šeimų nariai be amžiaus, lyties, 
tikėjimo ar pažiūrų skirtumo, jeigu jie 
pildo ALB statutą.

a. Kiekvienas ALB narys, laikydamasis 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir 
Lietuvių Chartos skelbiamų tikslų bei 
uždavinių, reiškia lietuvių tautos ryžtą 
išlaikyti laisvą ir nepriklausomą Lietuvos 
valstybę.

b. ALB yra apolitinis vienetas ir kaip 
toks nesijungia nei į gyvenamo krašto, 
nei į Lietuvos politinių partijų veiklą,- 
bet netrukdo ALB nariams veikti tose 
srityse privačioje plotmėje.

3. Krašto taryba, trijų ketvirčių (3/4) 
balsų dauguma gali pakviesti Garbės 
nariais asmenis, bet ne ALB narius, kurie 
yra pasitarnavę Lietuvai arba Lietuvių 
Bendruomenei. Šie Garbės nariai neįeina 
į Krašto Tarybą.

Prieš šešerius metus Adelaidėje įvykusiame ALB Tarybos narių 
suvažiavime buvo padaryti kai kurie ALB Statuto pakeitimai.

Gyvenimo kaita ir įvairios permainos vėl reikalauja mūsų Statuto 
pakeitimų ir papildymų. ALB Krašto valdybos pakviesta tam tikslui 
komisija: Petras Bielskis, Vytautas Neverauskas ir Viktoras Baltutis 
peržiūrėjo visą ALB Statutą ir siūlo papildymus ir pakeitimus, kuriuos 
spausdiname šiame numeryje.

Kviečiame visus ALB narius, kuriems rūpi mūsų Bendruomenės 
veiklos ir gyvenimo tvarkingumas, pasisakyti dėl siūlomų pakeitimų 
mūsų spaudoje arba siųsti tiesiog ALB Statuto komisijai: Petras Biel
skis, 58 Marlborough Street, Malvern, S.A. 5061.

ALB Statuto pakeitimai ir papildymai bus svarstomi š.m. gruodžio 
pabaigoje Adelaidėje įvyksiančiame ALB Tarybos narių suvažiame ir po 
diskusijų pateikti suvažiavimui priimti.

ALB Statuto Komisija

AUSTRALUOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
STATUTAS

(SIŪLOMI PAPILDYMAI IR PAKEITIMAI)
ALB STATUTO KOMISIJA: V. Baltutis, P. Bielskis, V. Neverauskas 

Pakeitimai ir papildymai sekančiuose skyriuose ir paragrafuose.

III SKYRIUS
2O.(...)
g. Išbraukti.

IV SKYRIUS
29. (...)
b. tvirtina Apylinkės valdybos pateiktą 

ir Kontrolės komisijos patikrintą veiklos 
ir finansinę kadencijos laikotarpio 
apyskaitą.

V SKYRIUS
36. (...)
i. Išbraukti.

VIII SKYRIUS
58. Garbės Teismo nariui mirus, ąr 

savo noru išTeismo sudėties pasitraukus, 
jo vieton kviečiamas pirmas kandidatas. 
Nesant kandidato, Krašto valdyba 
pakviečia naują narį savo nuožiūra.

X SKYRIUS
65. ALB narių mokestis ir aukos 

paskirstomos:
XI SKYRIUS

69. (Papildomas paragrafu „a“)
a. Australijos Lietuvių Bendruomenėje 

veikiančios lietuviškos organizacijos, 
draugijos ar kitokie sambūriai likvida
cijos atveju visą savo turtą perduoda 
panašių tikslų lietuviškai organizacijai 
arba ALB Apylinkės valdybai, o jei jos 
nėra - ALB Krašto valdybai.

XII SKYRIUS
73. Australijos Lietuvių Fondo valdyba 

skirdama finansinę paramą arba auką 
didesnę negu $1000 (vieną tūkstantį 
dolerių), privalo siekti ALB Krašto 
valdybos pritarimo.

XIV SKYRIUS
78. (Visas paragrafas pakeičiamas 

sekančiai) - Australijos Lietuvių 
Bendruomenėje veikia ALB Archyvas, 
kuris renka ALB veiklos dokumentaciją 
ir visą istorinę medžiagą, liečiančią 
Australijos Lietuvių Bendruomenę ir 
Australijos lietuvių gyvenimą ir veiklą.

ALB STATUTO KOMISIJA

II SKYRIUS
9. (...)
e. tvirtina Krašto valdybos pateiktą ir 

Kontrolės komisijos patikrintą veiklos ir 
finansinę kadencijos laikotarpio apy
skaitą.

10. Išleisti: „Lietuvių Informacijos. 
Biuro pirmininkas arba jo pavaduotojas“

Įrašyti: „Australijos Lietuvių Ben
druomenės Archyvo vedėjas arba jo 
■pavaduotojas“.

12. Tarybos Atstovui mirus, persikėlus 
gyventi į kitą apylinkę ar atsisakius būti 
Tarybos Atstovu, jo vietonįTarybą įeina 
jo atstovaujamoje apylinkėje per 
rinkimus daugiausiai balsų gavęs 
kandidatas. Kandidatui nesant, ALB 
Apylinkės valdybos pakviestas asmuo.

18. „Krašto Valdyba“ pakeisti į „Krašto 
Taryba“.

PADĖKA
Gegužės mėn. 22 d. Sidnėjaus lietuvių klube įvykusio "Mellior" firmos 

madų parado pelną klubo valdyba paskyrė "Mūsų Pastogei" paremti.
Klubo valdybai, "Mellior" firmos savininkams p.p. Almai ir David Raunt- 

tree ir renginio talkininkams už jų visų pastangomis sukauptas ir "Mūsų 
Pastogei" perduotas lėšas reiškiame padėką.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos
Sųjnnga

ALB ADELAIDĖS APYLINKĖS
PASKUTINIO DEŠIMTMEČIO VEIKLA

Adelaidės apylinkės valdybos pirmininko J. Stačiūno kalba, pasaky
ta per ALB Adelaidės apylinkės visuotinį susirinkimą. 1994.04.24

Su šiuo susirinkimu sueina dešimtis 
metų, kaip dirbu Adelaidės apylinkės 
valdyboje. Todėl leiskite šia proga, 
nesileidžiant į detales, iškelti tuos 
motyvus, kurie suteikė tai veiklai 
kryptį ir priežastis, kodėl buvo 
daroma tai, kas daroma.

Jonas Stačiūnas
( nuotrauka daryta diplomo gavi 

mo proga )

nubausti Australijoje gyvenančius 
karo nusikaltėlius, tarp kurių priskai- 
tyta net 300 lietuvių!

Plačioje mūsų bendruomenėje 
pradžioje nebuvo nusistovėjusi- 
nuomonė šiuo klausimu, netgi buvo 
siūloma apkaltintus siųsti j Izraelio 
teismus. Prieš pradedant bet kokią 
akciją, tuo metu būtinai reikėjo 
išryškinti tam tikrus principus: kas 
yra bendruomenė? Ar bendruomenė 
susideda tik iš angelų ir nesuteptų 
pusių? Ar apkaltintas kuo nors jau 
nebėra bendruomnenės narys ir jo 
nereikia ginti? O gal valdybai laikytis 
neutraliai, iš baimės, kadji pati nebūtų 
apkaltinta karo nusikaltėlių dengimu?

Aš tokių abejonių neturėjau, 
svarbiausiai, žinant, kad tie visi 
paruošti kaltinimai „sėdėjo“ Wiesen- 
talio centre dar nuo Stalino laikų, 
turint tikslą sudergti mūsų vardą 
išeivijoje ir pridaryti kiek galima 
daugiau legalių nuostolių kaltinamie
siems. Kas lietė lietuvius - tai 
kaltinamieji ištisai buvo buvusieji 
Savisaugos dalinių kariai, nieko 
bendro su genocidu neturėję.

Stipriai remiamas A. Vitkūno, V. 
Patupo ir A. Šerelio, visą valdybos 
veiklą ir pastangas nukreipėm šiam 
sudėtingam ir kebliam mūšiui. 
Reikėjo apsispręsti, kokiais motyvais 
mes remsime savo akciją ir kokias 
priemones naudosime. Motyvą galbūt 
ir buvo lengviausiai suformuluoti , 
t. y. - neliečiant jokių. antisemitinių . 
pareiškimų, stengtis įrodyti, kad KGB 
parody mai yra falsifikuoti ar iškreipti, 
turint tikslą denigruoti prieš Sovietų 
Sąjungą nusistačiusias bendruo
menes.

Priemonės galbūt buvo šiek tiek 
sudėtingesnės. Žinojome, kad vieni 
nieko nepasieksime. Būtinai reikėjo 
ieškoti prietelių ir bendraminčių. 
Pirmiausiai valdyba įdėjo daug 
pastangų ir išteklių, atgaivinant nuo 
Whitlamo laikų užmirštą Paverg- 
tųTautų Komitetą. Komitetas, atsira
dus tokiems veikliems australams, 
kaip J. Ballantyne ir advokatė Lėni 
Palk, labai sėkmingai vystė savo 
veiklą ne tik su federaline valdžia, 
bet ir tiesiogiai įtakojant ir patį 
kaltinamąjį aparatą. Pavyto pasek
mėje spaudoje buvo sustabdyti 
kaltinimai tautybėms, nors visos 
bylos ir buvo vedamos tik Adelaidėje.

Taip pat kuo skubiau reikėjo ieškoti 
draugų tarp vietinių ir federalinių 
politikų, kurių bendruomenė tuo metu 
beveik neturėjo, bet nuo kurių turėjo 
daug priklausyti kokioje formoje bus 
priimtas karo nusikaltėlių įstatymas. 
To pasekmėje - daugelis vizitų ir 
susitikimų su visų trijų partijų 
atstovais ir vadais. Bet akis į akį 
padaryti pažadai nebūtinai verčia jų 
laikytis. Taip vėliau ir patyrėme iš 
demokratų partijos vadės, kuri buvo

Nukelta ~į 4 psl.

Aišku, kad kieviena nauja valdyba 
ieško savo veiklos gairių ir tam tikrų 
darbo metodų. Vienas iš pirmųjų prieš 
dešimt metų mano siūlytų ir priimtų 
nutarimų buvo, kad valdybos turėtų 
nuolat informuoti bendruomenę apie 
savo veiklą. Taip ir buvo mūsų 
vietinėje spaudoje pradėta „Apylin
kės reikalų apžvalga“. Tose apžval
gose pranešėme tik tai, kas buvo 
reikšminga ir ven gėme kartoti nauj ie
nas ar reportažus, jau pasirodžiusius 
spaudoje.

Visuomet buyau tos nuomonės, kad 
valdyba, atstovaudama bendruo
menę, turi puoselėti visus jos 
sambūrius ir būti neutralia, kai tas 
liečia jų vidinę veiklą. Kitaip sakant, 
nesikišti į jų reikalus, nebent 
išreiškiamas pageidavimas spren
džiant kokius nors sunkumus. Jų buvo 
nedaug, paminėtinas galbūt tik 
„Lietuviško židinio“ namų įsigijimas 
ten, kur jis dabar yra.

Išimtis buvo daroma mūsų savait
galio mokyklai. Dėjau daugpastangų, 
kad bendruomenėje būtų iškeltas 
mūsų mokytojų statusas ir nuo pat 
pradžių bandžiau kaip nors sujungti 
tuo metu susikaldžiusią mokyklą. Ir 
man tikrai malonu pasakyti, jog ■ 
mokyklos susivienijimas, su nedi
delėmis kančiomis ir atsiradus 
jaunesnės kartos mokytojams, įvyko 
kaip tik mano kadencijos metu.

Visas kitas turėtas ir neįgyvendintas 
idėjas visiškai nupūtė iš Izraelio 
pakilę vėjai. Atėjus į valdžią 
darbiečiams kartu su Hawke prieša
kyje, žydams pavyko pakeisti iki šiol' 
libreralų laikytą poziciją ir atgaivinti 
sunaikinimo politiką - reikalaujantį Pastog... Nr<26 p^'3
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pažadėjus palaikyti mūsų interesus. 
Nuvedė juos balsuoti už darbiečių 
pristatytą įstatymą be pataisų. Todėl 
būtina juos supažindinti su mūsų 
bendruomene ir stengtis, kad jie savo 
nusistatymą pareikštų viešai. Kaip 
pritraukti tuos politikus ir juos 
teigiamai paveikti ? Atsakymas j iems 
yra - padaryti priėmimus ir geresnius 
už kitų etninių bendruomenių priė
mimus. Taip ir buvo įkurtas Vasario 
16 - sios priėmimas grynai australų 
publikai.

Trečias būtinas aspektas - tai įrodyti 
ar bent sudrumsti australų publikos 
nusiteikimą į sovietų pristatytus 
kaltinimus, nes iš jų bus renkami 
prisiekusieji. Taip pat reikėjo paneigti 
vienos suinteresuotos grupės teigimus 
spaudoje, kad nors KGB ir melavo 
70 metų, šiame reikale ji pateikia tik 
teisybę.

Kadangi australų spauda nenorėjo 
mūsų pareiškimų spausdinti - mes 
tuos pareiškimus darėme, pirkdami 
kaip reklamas. Tai bu vo 1 abai brangus 
metodas, nors valdyba ir gaudavo 
paramos iš privačių asmenų. Vėliau 
tie reikalai gerokai pagerėjo, kai prie 
to vajaus prisidėjo Sidnėjaus ir 
Melburno valdybos.

Žiūrint atgal į visą šį reikalą, mūsų 
motyvo pasirinkimas buvo teisingas: 
teismai į sovietų parodymus ėmė 
žiūrėti su tam tikru nepasitikėjimu ir 
mes nesusilaukėme jokių užpuolimų. 
Galų gale ir Izraelio teismas, ir žydai 
liudininkai buvo sukompromituoti, 
kai pasirodė, kad net I. Demjaniuko 
kaltinamieji dokumentai buvo KGB 
falsifikacija. Australijoje tų bylų tikrai 
daugiau nebus.

Dar nesibaigus karo nusikaltimų 
bylai, pradėjo braškėti tų kaltinimų 
šaltinis - pati Sovietų Sąjunga. Artėjo 
istorinis momentas visomis jėgomis 
ir visais galimais būdais kelti Lietuvos 
nepriklausomybės bylą. Nenoriu čia 
atpasakoti visų tų traumatiškų įvykių 
eigos, kadangi visi dar labai gerai tą 
atsimename. Valdybai šiame darbe 
sekėsi geriau, nes beveik visos veiklos 
priemonės buvo įkurtos, o, be to, mes 
sulaukėme visuotino bendruomenes 
pritarimo ir pagalbos.

Vėl naudojome“pirktinę“ spaudą, 
pajungėme naujiems uždaviniams 
Pavergtų Tautų Komitetą, mano 
užsispyrimu pakeitėme Adelaidėje 
laikinai einantį savo pareigas Baltic 
Council (kuris nenorėjo „to rock the 
boat“) į Baltic Communities, kuriam 
vadovavo visų baltų bendruomenių 
pirmininkai ir išvystėme sėkmingą 
demonstracijų ciklą. Taip pat sustip- 
trinome veiklą tarp federalinių ir 
vietos politikų asmeniškai ir gerai 
pravedamais Vasario 16 - sios 
minėjimo išvakarių priėmimais, kurių 
metu gaudavome nemažai pažadų.

Per visus tuos dešimtį veiklos metų 
stengiausi išlaikyti mūsų bendruo
menę neutralia politiškai. Kitokia 
laikysena būtų diplomatiškai žalinga 
"Mūsų Pastogė" Nr.26 1994.7.4 ps

mūsų siekiams. Tai gerai suprato ir 
australų politikai, kadangi tai yra jų 
pareiga paveikti mūsų bendruomenės 
narius, padarant jai ką nors gero.

Vis dėlto metų patyrimas parodė, 
kad partijos nėra mašinos, o susideda 
iš asmenų, kurių tik dalelė susižavi 
mūsų skaičiumi nereikšminga ben
druomene ir toliau nereikšmingu 
mūsų kraštu. Kaip pavyzdį čia galima 
paminėti vieną liberalų senatorių, 
kuris daug prisidėjo prie mūsų karo 
nusikaltimų bylos, paprašytas pri
sidėti prie mūsų Lietuvos laisvės 
demonstracijos prie parlamento, jis 
griežtai atsisakė, pareikšdamas, kad 
nors ir sutinkąs su mūsų nepriklau
somybės reikalavimais ’ir t.t., bet 
dabar jis esąs paskirtas parlamentinėje 
komisijoje ištirti, kaip Sovietų 
Sąjungoje įvedama glasnot (ergo ir 
Lietuvoje), taigi nenori, kad Gorba
čiovas apkaltintų jį kaip nebešališką 
stebėtoją.

Todėl esu priėjęs išvados, kad 
bendruomenė, ir toliau išlaikydama 
savo neutralumą, vis dėlto turėtų 
daryti išimtis ir atitinkamai atsižvelgti 
į tuos asmenis, daugiausiai pasidar
bavusius mūsų naudai, nežiūrint 
kokiai partijai tie asmenys priklauso.

Taip pat esu nuomonės, kad 
bendruomenė neturėtų susiskaldyti 
pagal Lietuvoje esančias partijas. 
Bendruomenė, kuri kaip vienetas 
padėjusi savo pastangas ir širdį savos 
tėvynės labui, neturėtų visa širdimi 
atsiduoti bet kokiai partijai ar net 
daugumos išrinktai valdžiai, bet iš 
savo taško žiūrėti į savo ir Lietuvos 
interesus ir juos atitinkamai ginti. 
Pav., mano nuomone, mūsų pilietybės 
klausimas jau dabar būtų teigiamai 
išspręstas, jei bendruomenė, gindama 
savo interesus, atsisakytų pasiūlyti 
Lietuvos vyriausybei bet kokį garbės 
konsulą, kol pilietybės klausimas 
nebus tinkamai sutvarkytas. Gi A. 
Brazausko vyriausybė, po dr, A. 
Kabailos atsistatydinimo, tikrai buvo 
susirūpinus ryšio netekimu su 
Australija.

Baigdamas, norėčiau pasayti, kad 
nei vienai Adelaidės valdybai, nei
jos pirmininkui niekada nebuvo 
užkritę tokie gyvenimo uždaviniai. 
Tiems uždaviniams atlikti ir buvo 
išvystyta apsakytoji veikla. Ir, reikia 
pripažinti, kad tos veiklos pasėkoje 
valdybos įgyta įtaka politinėje sferoje 
buvo žymiai didesnė, negu jai 
priderėtų pagal mūsų bendruomenės 
skaičių.

Nors, kaip matysime iš mūsų 
iždininko pranešimo, valdybos 
metinis balansas teprilygsta pensi
ninko šeimos mėnesinėms pajamoms. 
Mūsų bendruomenės reikalavimams 
Pietų Australijos valdžia išleidžia 
kelias dešimtis kartų daugiau. Todėl 
aš tikiu, kad jūs pripažinsite, jog visi 
tie uždaviniai per tą dešimtį metų 
buvo atlikti su rūpestingumu, pasi
ryžimu ir sėkmingai.

Dabar, dėkodamas visiems už 
suteiktą paramą, noriu tik pareikšti, 
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tik šiaip sau tyliai krebždant, tai 
niekas mūsų ir negirdi. Mes - tai 
Vilniaus universiteto bibliotekos 
bičiulių būrelis. Vilniaus universiteto 
bibliotekos direktorė buvo prašiusi 
bibliotekai užsakytižurnalų, tai pernai 
užsakėm šiems metams „Mūsų 
Pastogę“, "Australian Science Maga
zine", "Australian geographic“ ir 
,.New Scientist“ iš Anglijos. Šių metų 
birželio pradžioje gavome laišką iš 
universiteto bibliotekos direktorės 
Birutės Butkevičienės. Ji rašo:

„Visus Jūsų užsakytus žurnalus 
gauname tvarkingai. Naujų žurnalų 
gal nereikėtų užsakyti, geriau pratęsti 
tuos pačius ilgesniam laikui. Iš_ 
Vilniaus universiteto bibliotekos 
bičiulių Melburno būrelio surinktų ir 
pervestų į Vokietiją (Kubon und 
Sagner) pinigų -13.400,- Australijos 
dolerių (15.818,46 DM) liko ten tik 
546,66 DM, taigi jau išleidome 
15.271,80 DM. Esame užsakę keletą 
brangių daugiatomių leidinių, bet jie 
dar nebaigti leisti ir, žinoma, reikės 
nemažai pinigų jiems įsigyti. Tų 
leidinių pradžia buvo nupirkta už 
Vokietijos valdžios skirtus pinigus. 
Man atrodo, kad turimus pinigus kol 
kas auginkite banke, kai ateis laikas, 
pratęskite žurnalų prenumeratą, o

BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS 
AUKSINĖJE PAKRANTĖJE

Birželio 15 d. Pacific Fairpatalpose 
įvyko Australijos - Baltic Friendship 
Society iškilmingas susirinkimas, kad 
pagerbti sovietų žiauriai nukankintus 
žmones Baltijos šalyse, o taip pat ir 
mirčiai ištremtuosius į tolimą ir šaltą 
Sibirą. Susirinkime dalyvavo 37 
asmenys, ir tenka apgailestauti, kad 
tame susirinkime dalyvavo tik septyni 
lietuviai.

Nedidelėje, bet jaukioje salėje ant 
gražiai papuošto stalo stovėjo trys 
didžiulės žvakidės, kiekviena su savo 
trijų spalvų žvakėmis. Žvakės buvo 
perrištos juodais kaspinėliais.

Minėjimą pradėjo latvė p. Aldona 
Milosevic. Ji pasveikino susirin
kusius ir padėkojo visiems už 
apsilankymą, po to po vieną latvę, 
estę ir lietuvę pakvietė prie stalo, kad 
uždegtų savo tautinių spalvų žvakes. 
Kai žvakių liepsnelės įsidegė, p. 
Milosevic organizacijos pirmininką 
p. V. Janovs paprašė išjungti elektros 
šviesas. Tokiu būdu visa salė 
paskendo tylioje tamsoje, kurioje 
matėsi tik devynios liūdnai virpančios 
žvakių liepsnelės. Po to sekė minutės 
tyla, kuria buvo pagerbti žuvę šių 
trijų tautų žmonės.

Po minutės tylos, p. Milosevic 
pakvietė estų atstovę p. Kruzmą tarti 
žodį. Prelegentė trumpu pranešimu 
supažindino susirinkusius su estų

kad šios valdybos pirmininką jau 
laikas, kaip tą arklį po ilgų lenktynių, 
paleisti į žalias lankas užsitarnautam 
pasiganymui. 

jeigu atsirastų norinčių paremti mūsų 
biblioteką, tai galėtume užbaigti 
vokiečių leidinius. Mes esame labai 
dėkingi visiems mūsų bibliotekos 
bičiuliams už suaukotus pinigus ir 
linkime visiems geros sveikatos“.

Nors aukos dabar renkamos dauge
liui tikslų (visi jie - padėti Lietuvai ir 
jos žmonėms), ir VUBB būrelis 
nustojo garsintis ir skelbti vajus, yra 
malonu, kad mūsų tautiečiai ir patys 
prisimena švietimo darbą. Ačiū J. 
Balčiūnui, neraginamam paauko
jusiam 50 dol. Ačiū dr. P. Kabailai, 
ne tik paaukojusiam 102 dol. sumo- 
kėti už brangius statistikos mokslo 
žurnalus, bet ir sužinojusiam ko 
Lietuvos specialistams reiki a, žurna
lus parinkusiam ir juos užsakiusiam, 

r (Mes pačios - valdyba - gi net 
nežinotume, kokių tos srities žurnalų 
Lietuvai reikia).

Praeity yra buvę, kad Vilniaus 
universiteto biblioteka prašė nupirkti 
kokį brangų leidinį (kelių tūkstančių 
vertės), bet, kadangi visos sumos 
negalėjome sudaryti, pirkimo teko 
atsisakyti. Dėl to nenusimename, nes 
ir „maži“ užsakymai yra naudingi, 
bet stengsimės sukaupti lėšų ir 
didesnei dovanai.

Tikimės ir jūsų paramos.
A. Karazijienė

tautos tragedija - nekaltų žmonių 
žudynėmis ir trėmimais į Sibirą. Tie 
trėmimai, kaip dabar iš slaptų 
dokumentų išaiškėjo, buvo daromi 
turint tikslą padaryti daugiau vietos 
rusų kolonistams. Iš Maskvos 
išvežimų parėdymai buvo duodami 
ne vardiniai. Juose buvo nurodoma 
tik vietovė ir koks skaičius žmonių iš 
jos turi ištremtas. Vardinius sąrašus 
sudarė vietiniai komunistai. To 
pasėkoje dar ir dabar viena Estijos 
teritorijos apskritis tebėra prijungtą 
prie Rusijos. Pranešimas buvo 
palydėtas estų muzikos garsais.

Sekanti kalbėjo latvių atstovė p. 
Blodnieks. Ji skaitė ištraukas iš 
knygos „Mirusių žmonių dvasių 
pakrantėse*1, kuriąparašė vienalatvė, 
į Sibirą kartu su tėvais ištremta 1941 
metų birželyje, kai jai tebuvo vos 
devyniolika metų. Tai knyga, kurioje 
papasakota apie jos pačios ir tūks
tančių kitų Sibiro tremtinių nueitą 
„kryžiaus kelią“. Pranešimas taip pat 
buvo palydėtas tautinės latvių 
muzikos melodijomis.

Po latvių atstovės pranešimą padarė 
lietuvių atstovas p. V. Vasaris. Jis 
papaskojo apie savo asmeninius 
pergyvenimus, surištus su 1941 
birželio mėnesį įvykusiais areštais ir 
trėmimais iš Lietuvos. Jis vaizdžiai ir 
smulkiai papaskojo apie kai kurių 
NKVD pareigūnų elgesį bei jų 
„sąžiningumą“, kaip vienas rusų 
generolas, su jo tėvu pažįstamas dar-

Nukelta į 5 psl.
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Atkelta iš 4 psl.

nuo studijų universitete caro laikais, 
įspėjo tėvą dėl masinių lietuvių 
išvežimų į Sibirą.

Po V. Vasario J. Rakauskienė 
pabrėžė, kad lietuviai nelaimėje 
dainuoja taip pat, kaip ir laimėje. Jos 
žodžius užbaigė Maironio giesmės 
.Lietuva brangi“ muzikinis įrašas.

BELAUKIANT PASAULIO ŽEMAIČIU DAILĖS PARODOS

* (Gautame laiške iš Lietuvos p. D. 

Baltutienė rašo, kad birželio 6 d. „Plungę 
pasiekė didžiulė paveikslų siunta iš* 
Sidnėjaus - tai V. Rato, A. Vingio ir E. 
Kubbos darbai. Muziejus pasirūpins kai 
kurių paveikslų įrėminimu. Oginskių 
rūmuose, kur vyks paroda, vyksta 
didžiuliai restauravimo darbai“. - Red.).

Į žemaičių dailės muziejų atkeliavo iš 
Australijos pirmieji darbai, skirti 2 - ajai 
Pasaulio žemaičių dailės parodai, kuri 
vyks šių metų liepos - rugsėjo mėnesiais 
Plungėje ir Telšiuose. Darbus atvežė 
gerai plungiškiams pažįstama Australijos 
lietuvė, ponia Danutė Baltutienė.

Darbus padovanojo Australijos lietu
viai.

Dalia Statkutė - Antanaitienė atsiuntė 
savo paveikslą „Stresinė būsena“.

Irena Smilgevičiūtė - Jokubauskienė 
atsiuntė du tapybos darbus apie Austra
liją-

Vida Mikailaitė - Kabailienė - du 
aliejinius darbus apie Japoniją.

Rimas Kabaila - šilkografijos darbą 
,Prie Aušros vartų“

JUBILIEJINIS BALIUS GEELONGE
Nepamatyta, kaip praėjo dvidešimt 

penkeri metai Geelongo lietuvių klubo 
gyvenime. Tradiciniai klubo baliai čia 
ruošiami kasmet, paskutinį gegužės 
mėnesio šeštadienį. Šių metų balius buvo 
ypatingas - suruoštas ne tik atžymėti 
klubo 25 - čio veiklai, bet ir surinkti lėšų 
paremti „Vilties“ choro nariams, 
vykstantiems į Dainų šventę Lietuvoje. 
Kiekvienam įteikta po 50 dolerių.

Dauguma mūsų organizacijų Austra
lijoje jau nebeišgali suruošti didesnius 
renginius, kadangi vyresnioji karta 
„prinoko“ ir į balius nėbesilanko, o 
jaunimas pakriko, kaip „žydo bitės“, ir 
vakarus praleidžia australų biznierių 
renginiuose.

Geelongo lietuvių sąjungos klubo 
valdyba turi organizacinį patyrimą ir 
užsitarnavo gerą vardą, ruošiant rengi
nius. Tad ir šį kartą tik įėjęs į salę jutai 
jubiliejinę nuotaiką - ją puošė balionai ir 
25 - mečio šūkiai... Bufetu rūpinosi 

PADĖKA
Sidnėjaus lietuvių choras "Daina" nuoširdžiai dėkoja visiems, 

vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjusiems prie mūsų sėkmingo 
jubiliejinio 40 - mečio baliaus.

Dėkojame taip pat už pinigines aukas: Onai Grosienei ($300), 
Pranui Sakalauskui ($100), Aleksandrai ir Zenonui Storpirščiams 
($50), P. ir B. Žaliams ($50), Stasiui Žukui ($50), Sidnėjaus 
ramovėnams ($50) ir ALB Sidnėjaus apylinkės valdybai ($400).

Sidnėjaus lietuvių choras 
"Daina"

Susirinkimopabaigojep.Milosevič Į 
dar kartą padėkojo susirinkusiems už 1 
apsilankymą ir kantrybę ir pakvietė | 
visus išklausyti dainos „Atbusk, I 
Baltija“, kuri pirmą kartą buvo I 
dainuota Baltijos kelyje, kai gyva ' 
žmonių grandinė laisvę gynė nuo ' 
Vilniaus iki Talino. Daina, jungiančia-' 
visas tris Baltijos šalis susirinkimas Į 

buvo baigtas.
Po to visi vaišinosi užkandžiais ir j 

kava. |
N. V.

Laura Baltutis - du nedidelius grafikos | 
d.-r'ous. |

Taip pat ponia D. Baltutienė atvežė | 
videojuostą „Interviu su Australijos | 
menininkais“, spalvotas Fausto Sadaus- | 
ko ir Dalios Antanaitienės tapybos bei | 
skulptūros darbų nuotraukas.

Dar dalis Australijos lietuvių meni- | 
ninku kūrinių keliauja laivu į Lietuvą. į

Tai Vaclovo Rato - grafika, medžio j 
raižiniai.

Adomo Vingio - grafika, medžio Į 
raižiniai.

Evos Kubbos - akvarelės.
Kultūros Ministerija ruošia 2 - ajai 

Pasaulio žemaičių parodai katalogą. Visi 
autoriai siunčia savo dovanėles ir darbus. ' 
Jau užsiregistravo apie 40 menininkų. ' 
Dalis darbų sukaupta Vilniuje. Juos I 
Žemaičių dailės muziejus parsiveš prieš I 
parodos atidarymą. I

Žemaičių dailės muziejus dėkoja 
Australijos dailininkams už padovanotus 
paveikslus ir poniai D. Baltutienei už 
rūpestį ir atvežimą.

Genovaitė Razbadauskienė 
(„Žemaitis“ Nr. 40,1994.05.2)

darbščiosios šeimininkės Irmgarda 
Gailiuvienė, Marija Manikauskienė, 
Anelė Valodkienė ir Meilutė Bindokienė. 
Jos turėjo tikrai vikriai suktis, kad 
pavalgydintų didelį skaičių svečių ir 
programos dalyvių.

Po vakarienės Lietuvių sąjungos 
pirmininkas Juozas Gailius pasveikino 
apsilankiusius, padėkojo programos 
atlikėjams ir talkininkams.

. Programą paruošė klubo valdybos 
sekretorė Birutė Gailiūtė - Liebich.

Mankštos šokį atliko dvylika šokėjų. 
Po programos dalyviams buvo įteiktos 
dovanėlės.
Žvilgterėjus į praeitį, matosi, jog laikai 

labai pasikeitė. Baliuje apsilankė tik maža 
dalis tų, kurie čia lankėsi prieš 25 metus. 
Apsilankiusių daugumą sudarė tie, kurie 
anuomet buvo per jauni lankytis į tokius 
renginius. Jų.tarpe daug kitataučių, 
darniai praleidusių čia vakarą. Jų, kaip 
savo draugų, pasikvietė mišrių šeimų

BALTĘ TARYBOS 
ATSTOVAI

CANBERROJE
Birželio 22 d. Australijos užsienio 

reikalų ministras senatorius Gareth 
Evans, Q.C., priėmė Baltų Tarybos 
delegaciją Parlamento rūmuose Can- 
berroje.

Pusę valandos trukusio draugiško 
pasikalbėjimo metu ministras užtikrino 
savo paslaugas, padedant Baltijos 
valstybėse tarptautiniuose forumuose, 
sprendžiant eilę aptartų problemų.

Specifiniai buvo prašoma remti 
besąlyginį Rusijos kariuomenės išve
dimą iš Estijos ir Latvijos iki įsipareigotos 
rugpjūčio 31 dienos datos, aptartas rusų 
karinio tranzito per Lietuvos teritoriją 
klausimo atribojimo nuo pasirašytų su 
Rusija ekonominių sutarčių. Iškeltas 
Karaliaučiaus srities demilitarizacijos 
reikalingumas, pašalinant grėsmę 
kaimyninėms valstybėms.

Iškėlus Australijos diplomatinio 
atstovavimo klausimą Baltijos valsty
bėse, ministras pareiškė, kad Australija 
stengsis įsteigti konsulatus Vilniuje, 
Rygoje ir Taline, biudžetiniais sumeti
mais laikinai juos pavedant garbės 
konsulams.

Paliestos Australijos pastangos padėti 
Baltijos valstybėms finansuojant biznio 
administratorių apmokymą bei sumany
mas padėti Lietuvos karo laivynui, 
komandiruojant į jį aukšto rango laivyno 
karininką (vieną iš brolių Dičiūnų).

jaunimas.
Jubiliejinis balius praėjo labai smagiai 

ir nuotaikingai - gerai, kad naujos grindys
buvo neseniai sudėtos, tad nebuvo Juozas Gailius

Momentas iš jubiliejinio baliaus. Nuotraukoje: centre (juodai apsirengusi) grupės 
vadovė Birutė Gailiūtė - Liebich ir Kęstas Saldukas laiko užrašą ”25 metai".

J. Gailiaus nuotrauka

PADIDINTAS" ČEKIS KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
Dvidešimt penktame "MūsųPastogės" 

numeryje išspausdintame B.Ž. straips
nyje "Atšventėm "Dainos" 40 - mėtį" 
(žr. 5 psl.), korespondentas padidino iš 
NSW ministro etniniams reikalams

Sidnėjaus pensininkų klubo gautus pini
gus kultūriniams reikalams.
Reportaže parašyta, kad gauta 3 500 
dolerių, turėjo būti - 3 000 dolerių.

Suinteresuotus korespondentas at
siprašo. Red.

BENDRADARBIAMS
Dėl gausios medžiagos, suplaukusios 

į šį "Mūsų Pastogės" numerį, kelis straip
snius teko atidėti. Juos spausdinsime 
sekančiame numeryje. , Red. 

Pastarąjį projektą remia Australijos 
užsienio reikalų ministerija, betpriešinasi 
gynybos ministras,nenorėdamas netekti 
vertingo karininko.

Ministras apgailestavo, kad Australija 
negalės padėti Latvijai palengvintomis 
sąlygomis įsileisdama rusakalbių, nes ji 
turi teikti pirmenybę pabėgėliams iš tų 
kraštų, kuriuose jie yra politiniai 
persekiojami. (Šį planą pernai buvo 
iškėlęs savo vizito Australijoje metu 
Latvijos užsienio reikalų ministras).

Senatorius Gareth Evans atvyks į 
Vilnių liepos 5 d., kur jis susitiks su 
prezidentu Algirdu Brazausku, ministru 
pirmininku Adolfu Šleževičiumi, 
užsienio reikalų ministru Povilu Gyliu ir 
opozicijos lyderiu Vytautu Landsbergiu. 
Iš Vilniaus jis vyks į Berlyną, iš ten į 
Rygą, Taliną, Paryžių.

Keturių ar penkių parlamento narių 
delegacija rugsėjo mėnesį aplankys visas 
tris Baltijos valstybes. Delegacijai 
vadovaus Žemųjų rūmų pirmininkas 
Stephen Martin.

Senatorius Gareth Evans buvo ypač 
gerai susipažinęs su visomis Baltijos 
šalis liečiančiomis problemomis. Pasita
rimo metu su juo dalyvavo ministerijos 
Baltijos šalių sekcijos viršininkas dr. 
Lachlan Strachan bei ministro politinis 
patarėjas.

Australijos Baltų Tarybos delegacija 
susidėjoiš pirmininko V. Patašiaus (liet.), 
ir narių A. Mednis (latvis) ir J. Peedo 
(estas).

V.P.

pavojaus, jog suluš!..
Paryčiais skirstėmės į namus, tikėda

miesi kitais metais vėl čia susirinkti!

| * Mikalojaus Konstantino 
| Čiurlionio konkursas pripažintas 
| pasaulio mastu. Pasaulinė muzikos 
I konkursų federacija (World Fede- 
I ration of International Music 
I Competitions of UNESCO) prane- 
I šė, kad tarptautinis M.K. Čiur- 
I lioniokonkursaspriimtasnaujušios 
' federacijos nariu. Pasaulyje šiuo 
' metu yra 4 500 tafptautinių klasi- 
( kinės muzikos konkursų, tarp

tautinis M.K. Čiurlionio pianistų ir 
vargonininkų konkursas yra 94 - 
assis (buvo 93 nariai). („E.L.“)

Mūsų Pastogė" Nr. 26 1994.7.4 psl.5
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^SPORTAS
ATOSTOGOS LIETUVOJE

Antanas Laukaitis NORĖJAU IR AŠ 
APSIGINKLUOTI

Jau daugiau kaip mėnuo Lietuvoje 
galioja įstatymas, pagal kurį Lietuvos 
piliečiai gali gauti leidimą ir įsigyti 
savigynai šaunamuosius ginklus. Iki šiol 
visoje Lietuvoje jau paduota virš 600 
pareiškimų pistoletų įsigijimui. Dau
giausiai jų gauti nori Vilnius ir Kaunas, 
kur ir chuliganų daugiausiai. Pradžioje 
buvau ir aš galvojęs prašyti leidimo 
pistoletui gauti, tačiau, kai sužinojau, 
kad reikia lankyti specialius kelių 
savaičių kursus ir vėliau, jeigu atsitiktų, 
užpuolimo atžvilgiu bent koks peršo- 
vimas ir net mirtinas, tai aš, kaip 
Australijos pilietis, turėčiau nemažai 
nemalonumų. Todėl apsigalvojau ir 
nusprendžiau rizikuoti Lietuvoje gyventi 
be ginklų. Gavus čia oficialų leidimą;, 
ginklą gali pirkti tik valdiškose ginklų 
parduotuvėse ir jie kainuoja nuo 400 iki 
2 500 litų. Tačiau garsiajame Gariūnų' 
turguje galima netkulkosvaidį ar granatų 
įsigyti be jokių leidimų.KAS

VALDO VALSTYBĘ?
Įdomus yra viešas Lietuvos laisvės 

sąjungos pirmininko V. Šustausko 
pasisakymas apie dabartinę padėtį 
Lietuvoje. Stebint Seimo narius, gražiai 
pasipuošusius ir vis beskubančius, 
atrodo, kadjie valdo valstybę, daug dirbą. 
Tačiau, iš tiesų, tai daro mafijozinės 
struktūros, o tautos išrinktieji, deja, tik 
dalyvauja spektaklyje, kurį režisuoja pati 
mafija. Valstybę po nepriklausomybės 
paskelbimo ėmė valdyti kompleksuoti 
žmonės. Tikro patrioto niekas nenupirks 
už jokius dolerius. Gyvenimas dabar 
parodė, kad daugelis buvo „patriotai" 
tol, kol kišenes prisigrūdo doleriais. O 
ką jau bekalbėti apie tuos, kurie sovietų 
laikais pirtyse moteris maudydavo 
šampane? Šiandien susivienijo visi. 
Šiandien jau vyksta ne privatizacija, o 
tik turtų perrašymas asmenų grupėms. 
Pirmiausiai gamyklos nuvaromos į 
bankrotą, o po to jas pusvelčiui nuperka 
suinteresuotieji. Šiandien vagiama, 
plėšiama ir išvežama iš Lietu vos, o dažnai 
net mūsų policija visa tai palydi ir saugo. 
Šiandien Lietuvos policija nėra pajėgi 
kovoti su galinga mafija, nebent tik su 
turgaus moterėlėmis ir prasigėrusiais 
mėlynanosiais. Idealistai nėra mėgstami 
mafijozų ir tai, kas šiandien vyksta 
Lietuvoje, parodo, kas ją valdo.

NE VISUR TIK
BLOGIS

Birželio 14dienaLietuvojeyra Gedulo 
ir Vilties diena. Jau nuo pat ankstyvo 
ryto radijo bangomis sklido šiai dienai 
skirti muzikos garsai, liūdnos dainos. 
Visoje Lietuvoje ši liūdna diena labai 
gražiai ir iškilmingai paminima. Tiek 
Kaune, tiek Vilniuje vyko gedulingos 
pamaldos, politinių kalinių ir tremtinių 
suruošti minėjimai, o Naujojoje Vilnioje, 
iš kur buvo išsiunčiami begaliniai 
tremtinių ešelonai, prie paminklo 
genocido aukoms gėlių vainikus padėjo 
pats Prezidentas, Premjeras ir Seimo 
pirmininkas. Čia įvykusiose gedulo

AŠ DAR GYVAS IR 
NEPRIMUŠTAS

Niekada nemaniau, kad būsiu toks 
populiarus Australijoje. Jau kelintąkartą 
mano sesers telefonu skambina iš 
Australijos ir, net gavę žinią iš ten, iš 
Lietuvos, klausia ar aš, ir dabar čia 
esantis Juozas Červinas, nesame ligo
ninėje. Nežinau kas paskleidė gandus, 
kad mes Vilniuje buvom apiplėšti ir 
sumušti. Dėkui Dievui, kad tas dar nei 
jam, nei man neatsitiko, o aš gražiausiai 
savo draugų tarpe pas seserį atšvenčiau 
Antanines. Pirmą kartą gyenime man 
net ąžuolo lapų vainikas buvo ant kaklo 
pakabintas. Ir svarbiausiai, Vilniuje jį 
nupynė man labai artimas žmogus, 
Estijos ambasadorė Lietuvoje p. Valvi 
Strikaitienė.

O nusikaltimų Lietuvoje yra tikrai labai 
daug ir mane iš visų pusių perspėja, kad 
reikia būti labai atsargiam. Štai tik prieš 
dvi dienas mano pusseserės vyras, 
stambaus sudėjimo inžinierius, grįžtant 
pavakary iš darbo, prie pat savo namų 
buvo trijų, kaip čia vadina „pacanų“, 
jaunuolių užpultas. Netikėtai jam į veidą 
papurškė dujų balionėliu, o nukritus 
patikrino kišenes ir nieko neradę tie 
chuliganai pabėgo. Tik krentant jam lūžo 
ranka ir dabar vaikšto kaip karo invalidas. 
Kita giminaitė Vilniuje vakar su vaikais 
išėjo į paštą.Ten prabuvo tik valandą, o 
grįžus namo rado butą išplėštą. Neramu 
šiandien visoje Lietuvoje. Žmonės labai 
nusivylę gyvenimu ir nemano, kad 
šiandien nesvarbu iš kurios partijos yra 
tie žmonės, kurie galėtų tvirta ranka 
atstatyti pašlijusią tvarką. Nuvažiavus 
Žemaitijon, ne vienas žemaitis man sakė, 
jog kaip gaila, kad neatsiranda dabar 
naujas Plechavičius, kuris anais laikais 
taip greitai Žemaitijoje, o vėliau ir 
Lietuvoje, padarė tvarką.

Daug kas sako, kad reikėtų SKATO 
(savanorių) kariuomenei, o taip pat ir 
šauliams, organizuoti vakarinius ir 
naktinius patrulius, kurie padėtų kovoti 
prieš nusikalstamumą. Dabar pamatai 
gatvėje kareivį, net graudu darosi. 
Žinoma, ne visi atrodo taip blogai. 
Juokingiausiai, ir man, kaip senam 
kariškos mokyklos auklėtiniui, net viešai 
spaudoje paskaityti apie vieno aukšto 
pulkininko grasinimą, kad, jeigu bus 
suimtas buvęs Krašto apsaugos ministras 
Butkevičius (jis kaltinamas nešvariu 
ginklų bizniu ir kitomis, laivų, malūn
sparnių, „machinacijomis“), tai šio 
pulkininko vadovaujami daliniai išeis 
vėl į mišką. Ir ką gi, Prezidentas tik 
pasako: „Ką gi aš galiu padaryti?“ Ot, 
tau, dėde, ir kariuomenė, tai tau ir 
ginkluotųjų pajėgų vado pasakymas. O 
tas leitenantas Maksvytis, kuris jau buvo 
kartą pasitraukęs į mišką su visais 
ginklais, šiandien vėl yra SKATO 
daliniuose. O kas liečia pačią kariuo
menę, tai jau viešai čia kalbama, jog į ją 
priimami tik kaimiečių vaikai ir tie, kurie 
negali išsipirkti ir gauti iš daktarų 
„invalidumo“ pažymėjimų.
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LTOK Prezidentui 
gerb. ARTŪRUI POVILIŪNUI

Gerb. pone Prezidente,
Nuoširdžiai sveikinu Lietuvos Tautinio Olimpinio Komiteto gene

ralinę asamblėją, skirtą jubiliejinei sesijai, paminėti 100 - ąsias 
Pasaulio ir 70 - ąsias Lietuvos Olimpinio sąjūdžio metines.

Šios sukakties proga priimkite mano ir Lietuvos Tautinio Olim
pinio Kmiteto rėmėjųir bičiulių geriausius linkėjimus mūsų olim- 
piečiams, ruošiantis 1996 - tųjų metų olimpinėms žaidynėms 
Atlantoje.

Sveikinu taip pat mūsų šaunųjį krepšininką Arvydą Sabonį su 
apdovanojimu - TOK Šimtmečio prizu už nuopelnus olimpiniam 
judėjimui, LTOK - to pasauliniam pripažinimui ir jo indėlį Lietu
vos krepšinio reprezentacinių rinktinių laimėjimuose.

Nuoširdžiai Jūsų 
Jurgis Jonavičius 

LTOK atstovas Australijoje

LTOK AUSTRALIJOS ATSTOVO 
ATSISKAITOMYBĖ

LTOK atstovas Australijoje J. Jona- 
vičius atsiuntė į LTOK būstinę finansinę 
olimpinio fondo šioje šalyje ataskaitą. 
Revizoriai, atlikę kruopštų patikrinimą, 
jokių pažeidimų nerado. Fondo kasoje - 
2165 austr. doleriai.

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerbiamas Redaktoriau,

Giedrė Kaladienė („M.P.“ Nr.21) 
iškėlė skaudžią ligą, apnikusią 
šiandieninę Lietuvą: užterštą kalbą.

Dar skaudžiau, kad Lietuvoje 
dabar bereikalingai naudojami 
svetimi žodžiai atkeliavo ne iš 
Amerikos ar Anglijos, bet iš 
Rusijos.

Gorbačiovas, kuris rusiškai kalba 
su ukrainietiška priemaiša, viešai 
kalbėdamas mėgdavo įskverbti 
nemažai svetimų žodžių.Daug 
vakarietiškų mokslinių knygų, 
išverstų į rusų kalbą, irgi knibždėte 
knibžda angliškais žodžiais - dalinai 
todėl, kad veikalai išversti pažo
džiui, o sunkesni žodžiai liko 
neišversti, tik perrašyti rusiškomis 
raidėmis.

ceremonijose buvo pasakytos kalbos. 
Visą šią dieną Lietuvoje buvo prisimintos 
tos baisios 1940 - 1941 metų birželio 
dienos.

Gaila tik ir skaudu girdėti, kad ir į 
Politinių tremtinių ir kalinių grupę yra 
įmaišoma politika ir ten bandoma įvelti 
nesantaiką. Jau kuris laikas, kaip buvę 
politiniai kaliniai, su kuriais ir man teko 
susipažinti ir įdomiai pasikalbėti, tarp jų 
rašytojas, du kartus tremtas į Sibirą, 
nuteistas mirties bausme ir tik laimingu 
būdu nuo tos bausmės išsigelbėjęs, prof. 
V. Skuodis, Liudas Dambrauskas, 
Viktoras Petkus, tėvas Stanislovas ir kiti 
yra juodinami ir net labai negražiai 
apkaltinami vien tik dėl to, kad jie 
matydami net ir dabartinės opozicijos 
daromas klaidas, jas viešai išreiškia ir 
nebijodami pasisako. Dvylika iš šių 
politinių kalinių pasisako prieš 
„Lietuvos aide“ parašytą kitų dviejų 
politinių kalinių, B. Gajausko ir J. 
Čeponio, pasisakymą, jog šventvagiška 
būtų dabartiniams valdžios pareigūnams 
dalyvauti žuvusių kalinių paminėjime.

(Bus daugiau)

LTOK VK paprašė per ,JLS“ laikrašį 
padėkoti ponui J. Jonavičiui už sąžiningą 
ir atsakingą darbą.

Karolis Bartons 
(„Lietuvos sportas“ Nr.58

Tačiau jeigu rusai taip sujaukė 
savo kalbą, tai dar nereiškia, kad 
lietuviai turėtų būti dvasios bau
džiauninkais ir aklai sekti rusų 
pavyzdžiu.

Tuo labiau, kad vis mėgstame 
pasidžiaugti lietuvių kalbos tur
tingumu ir grožiu. O koks tikslas 
turėti gražią ir išsamią kalbą, jeigu 
naudojamas tik jos paviršius su 
visomis šiukšlėmis?

Dabar gana šnekėti - jau pats laikas 
veikti. Sudarykime broliams lietu
viams įrankį jų užterštos kalbos 
pravalymui: svetimųjų (arba kaip 
jie vadina „tarptautinių“ žodžių 
žodyną).
Mano lietuvių kalbos pažinimas 

ribotas, nes aukštuosius mokslus 
išėjau užsienyje. Nežiūrint to, štai 
sąrašo pradžia (su vertimais):

stimulas = paskatinimas 
bazinis = pagrindinis 
kontaktas = ryšys 
hospitalizuoti = paguldyti į

ligoninę
personalas = tarnautojai 
gydytojas pediatras = vaikų ligų

gydytojas
ofisas = įstaiga
akreditacija = pripažinimas 
licencijuoti - išduoti leidimą 
akcentuojamas = pabrėžiamas 
ekspertas = žinovas 
helikopteris = malūnsparnis 
(Tiek išravėjau iš vieno straips

nelio „Posūkyje“)
Jei šis dalykas jums tikrai rūpi, 

skubiai griebkimės darbo. Tokio 
žodyno sudarymas turėtų būti mūsų 
vadovų, t.y.. Krašto valdybos, 
žinioje, talkininkaujant Švietimo ir 
lietuvių kalbos žinovams.

Jus gerbiąs 
Algis Taškūnas
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MUSŲ MIRUSIEJI
su stasiu Šutu

ATSISVEIKINANT
Per sūrų prakaitą išaugo 

aukšti mūrai, 
Su vyturiu pakilęs žemę purenai. 
Ar švietė saulė, debesys paniurę, 
Visiems padėdavai, po, šypsnį 

dalinai >
Ar padėkos Tau ainiai už beri

bę meilę 
Vž tai, kad širdį jiems išdalinai? 
Gal tik švelnus vėjelis,šuorais 

pasibeldęs, 
Išblaškęs liūdesį, nuskries to

lyn šlaitais.

Skaudi žinia birželio 14 d. apskriejo ne 
tik Geelongo lietuvius, bet pasiekė 
Sidnėjų ir Lietuvą. Po ilgos ligos per tris 
dienas St. Johns of God ligoninėje mirė 
Stasys Šutas. Medicina buvo bejėgė, 
gelbėti, jis palengva užgęso artimųjų 
tarpe, ištaręs paskutinį „SUDIEV“ ir 
nuėjęs 82 metų gyvenimo kelią. Neleng
vas buvo tas gyvenimas, bet prasmingas, 
turėta geriausių ketinimų, buvo taurus, 
jautrus, ištiesdavo ranklą įvairiems 
patarnavimams. Statant pirmuosius 
Australijoje lietuvių namus buvo statybos 
komiteteo pirmininku, turėjo daug 
rūpesčių. Ilgus metusjis dirbo valdyboje 
ir labai daug prisidėjo savo darbais prie 
bendruomenės namų, ypatingai dažymu, 
aukomis. Lietuvos katalikų bažnyčios 
„Kronikos“ platintojas, aukotojas. 
Lietuviškos spaudos skaitytojas. Nežiū
rint senyvo amžiaus ir silpnos sveikatos 
1989 metais įsijungė į Apylinkės 
valdybos „Dainininkų“ grupę. Negalė
damas toliau dainuoti chore „Viltis“, 
rėmėją aukomis.

Stasys Šutas gimė kovo 26 dieną 
Rusijoj, Talodkos miestelyje, Novo- 
zenskos rajone, 100 km nuo Saratovo, 
kur I Pasaulinio karo metu buvo ištremti 
ir jo seneliai. Šeimoje augo 8 vaikai, visi 
ten ir gimė. Į Lietuvą atvyko visi 1921 
metais ir apsigyveno Kalbutiškėse, 
Šilelio kaime, Dusetų valsčiuje, prie 
Sartų ežero ir gyveno ten iki 1944 metų. 
Stasys dalyvaudavo ir žirgų lenktynėse 
ant Sartų ežero, yra laimėjęs pirmą prizą, 
kurį anuomet jam įteikė pulkininkas 
Pranas Saladžius.

Rusams antrą kartą artėjant, paliko 
savo 27 ha ūkį ir su šeima, trim 
mažamečiais vaikais, žmona Brone ir 
jos motina, pasikinkę vežimą liepos 16 
dieną traukėsi iš Lietu vos drauge su kitais 
pabėgėliais. Buvo trim mėnesiams 
sustoję Švėkšnoje, Tauragės apskrityje, 
o vėliau po didelių vargų spalio 9 dieną 
keltu perplaukė per Nemuną su visu 
vežimu(tiltas tada jau buvo užminuotas) 
ir iš Šilutės nuvažiavo net iki Dancigo. 
Kelionė jų buvo 1000 km ilgio. Šeima 
nakvodavo grynam ore, mažiausiai 
dukrai Vidai tebuvo tik vieneri, Stasiui 
treji, o Eimučiui šeši metukai. Keturias 
savaites išbuvę Dancigo pabėgėlių 
stovykloje, traukiniu buvo išsiųsti į 
Hanoverį. Vėliau išvyko į Tirolį, abu su 
žmona gavo darbo kariuomenės tekstilės 
fabrike, vaikus globojo močiutė. Po kurio 
laiko juos apgyvendino fabriko terito
rijoje, gavo du kambarius, kur turėjo ir 
geležinę krosnelę, maudėsi fabriko 
pirtyse. 1945 metais Tirolį užėmė 
prancūzai, tačiau ėjo gandai, kad ateina 
rusai ir teks grįžti atgal į Lietuvą. 
Pasirodė ir jų sunkvežimiai. Tuomet 
Šutai persikėlė Štutgardtą, kuris tuo metu 
buvo visiškai subombarduotas, taigi

A. f A. Stasys Šutas

tuose griuvėsiuose teko patiems atsire- 
montuoti ir įsikurti dviejuose kamba
riuose. 1946 metais padidėjo šeima, gimė 
dar vienas sūnus Antanas. 1949 metais 
Šutai emigravo į Australiją. Liepos 13 
dieną sukaks 45 metai, kaip Stasys Šutas 
su šeima laivu „Neli“ ir kartu su daugeliu 
kitų tautybių žmonėmis (laive buvo ir 
daugiau lietuvių) išlipo Melburne. Kartu 
su Šutais atplaukė Pranas ir Agota 

.Zenkevičiai, Juzė Karpuškienė, Bronė, 
Pranas ir Eugenija Šimkai iš Adelaidės 

' irkt. Pradžioje teko atbūti pereinamojoje 
Bonegillos stovykloje, vėliau kurtis 
naujam gyvenimui. Dvidešimt aštuonis 
metus dirbo Geelongo International 
Harvester fabrike, laisvalaikiu dažydavo 
namus.

Gyvendamas Geelonge pirmasis 
pasistatė gyvenamą namą Douro gatvėje 
dar 1951 metais. Tuo metu Stasys daugelį 
lietuvių su karavanais buvo priglaudęs 
savo sklype ar net duodavo laikinai butą, 
kuriame pats gyveno. Tai buvo A. 
Steponavičiai, Liudas Valodka, Jurgis 
.Kymantas, Aleksas ir Juozas Jarinke- 
vičiai su šeimomis ir kt. (Iš jo prisimi
nimų).

Birželio 16 dienos vakare vyko 
rožančius, penktadienį, birželio 17dieną 
šv. Jono bažnyčioje vyko pamaldos, 
jose dalyvavo du kunigai (iš St. Marys of 
the Angels Geelong klebonas ir kun. dr. 
Pranas Dauknys iš Melburno), skaitymus 
skaitė Irena Skerytė - Luskombe, aukas 
šv. Mišioms nešė anūkaiEvette ir Makis. 
Atsisveikinimo žodį ir jo biografiją 
paskaitė bendruomenės pirmininkas O. 
Schrederis, Neringa Luscombe - angliš
kai. Vargonais grojo choro „Viltis“ 
dirigentė Gražina Pranauskienė, jai 
pritarė giesmininkai.

Palaidojom Stasį Šutą Eastern kapinėse 
šalia savo žmonos Bronės, užbėrėm 
Lietuvos žemele, kartu krito ant jo karsto 
gražiausios rožės, giedojom Lietuvos 
himną.

Atsisveikinti su velioniu rinkosi labai 
daug žmonių, draugų, bendradarbių, 
organizacijos, atskrido iš Sidnėjaus jau 
94 metų ir Stasio brolis Antanas su 
sūnum Vilium. Gauta daug užuojautos 
atviručių, telegramų iš Lietuvos, iš 
pavienių žmonių, organizacijų.

Didžiausiam širdies skausme ir 
liūdesyje pasiliko brolis, vaikai ir jų 
šeimos nariai, giminės Lietuvoje, 
artimieji ir šio liūdno straipsnio autorė.

R. Skerienė

MELBURNO LIETUVIŲ 
KLUBO NARIAMS

Artinasi Melburno lietuvių klubo 
metinis susirinkimas ir naujos klubo 
valdybos rinkimai.

Šiais metais savo kadenciją baigia 
keturi valdybos nariai: V. Bosikis, A. 
Kairaitis, N. Ramanauskas ir A. 
Savickas. Klubo nariai kviečiami 
siūlyti kandidatus į klubo valdybą 
1994 - 1996 metų kadencijai. 
S iūlytojaiir kandidatai turi būti klubo 
hadais,'susimokėję metinį nario 
mokestį. Siūlant, būtina užpildyti 
pasižadėjimo dirbti Valdyboje formą, 
jeigu kandidatas būtų išrinktas. 
Formas galima gauti pas klubo 
valdybos narius arba klubo bare ir 
užpildžius reikia grąžinti sekretoriui 
ne vėliau kaip iki liepos mėn. 30 d.

Melburno lietuvių klubo 
sekretorius

PRANEŠIMAS 
(Melburnas)

Pranešame, kad Valstybės šventės 
minėjimas Melburne įvyks liepos 10 
- tą dieną sekančia tvarka:

iškilmingos pamaldos Švč. Marijos 
Jūrų Žvaigždės bažnyčioje 12 vai. 
(organizacijos prašomos dalyvauti su 
vėliavomis);

toliau minėjimas vyks Lietuvių 
namuose, pradžia 14.30 vai.

Programoje: 1. Paskaitą skaitys 
Paulius Jokūbaitis. 2. Kanklių 
ansamblis, vadovas Stasys Eimutis, 
solistai B. Kymantienė ir Vincas 
Danius. 3. R. Statkuvienės ir E. 
Schillat duetas, akompaniamentas 
Petro Čelnos. 4. Tautinių šokių grupė 
„Malūnėlis“, vadovė Daina Tama
šauskaitė. 5. Parapijos sekmadienio 
mokyklos vaikų choras, vadovė Rita 
Mačiulaitienė.

Visų mūsų pareiga dalyvauti ir 
atžymėti šią šventę.

Paulius Jokūbaitis 
Melburno apylinkės 

pirmininkas

PRANEŠIMAS 
(Gedongas)

Pranešame visų žiniai, kad išvykus 
atostogų į Lietuvą Geelongo lietuvių 
bendruomenės pirmininkui O. Schrė- 
deriui ir sekretorei Irtai Valodkienei, 
posėdžio iš birželio 11d. nutarimu ir 
sutikimu, pirmininko pareigas laiki
nai eis Vytas Bindokas, sekretorės - 
R Skerienė fteclougo apyUMkčs 

lietuvių bendruomenės 
valdyba

Mirus mūsų mylimam, 
brangiam
A. f A.

Stasiui Šutui,
Jam pagerbti "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dolerių.

R. Skerienė, Irena Skerytė - Luscombe su šeima

Informacija
IŠSIŲSTOS AUKOS 

LIETUVAI
Pranešu Gyvojo Rožinio būrelio 

nariams ir rėmėjams, kad mūsų surinktos 
aukos Lietuvai birželio 24 dieną jau 
išvežtos į tėvynę.

Širdingai dėkoju p. Kazimierui Butkui 
už 1000 dolerių. Jo pageidavimu tas 
1000 dolerių Lietuvoje bus padalytas 
daugiavaikėms ir neturtingoms šeimoms.

A. Savickienė

..MIIIKTVOS”
ŽURNALO REIKALU

Gerbiamas kolega,
Prieš metus laiko vyr. „Medicinos“ 

žurnalo redaktorius prof. Z. V. 
Statkevičius per vietinę spaudą 
(„Tėviškės Aidus“ ir „Mūsų Pasto
gę“) kreipėsi į kolegas Australijoje, 
kviesdamas užsisakyti „Medicinos“ 
žurnalą. „Medicina“ eina nuo 1920 
metų. Be mokslinių straipsnių 
spausdinami bendro pobūdžio strai
psniai apie praeitį ir dabartį.

Prof. Z. V; Statkevičiaus prašomas 
ir įgaliotas, kreipiuosi į Jus asme
niškai, prašydamas užsiprenumeruoti 
„Mediciną“, kad ji galėtų ir toliau 
vystytis. Iki šio laiko iš 50 Australijos 
gydytojų tik trys yra užsiprenu
meravę.

Žurnalo kaina yra 50 australiškų 
dolerių. Siųsti arba banko čekį, 
įvardinant „Medicinos“ redakcijai, 
adresu prof. Z. V. Statkevičius, P.D. 
1011, Kaunas 3007, Lietuva, arba 
čekį man - dr. A. Viliūnas, 151 
Belmore Ave. Whalan, 2770 N.S.W. 
Siųsdami sutaupytumėtkeletą dolerių 
už čekio persiuntimą į Lietuvą.

Tikiuosi, kad atsiliepsit į šitą 
kvietimą ir iš anksto „Medicinos“ 
vardu dėkoju.

Jei nutartumėtčekį siųsti man, labai 
prašau tai padaryti iki š. m. liepos 31 
dienos. Dr. A. Viliūnas

PATIKSLINIMAS
"M.P." Nr.25 - me išspausdintame 

Rymantės Geli straipsnyje "Matildą 
Gečiauskienę prisiminus" yra įsivėlę 
netikslumų. 13 - 14 - je eilutėse nuo 
apačios išspausdinta "Gečiauskų šei
mai su septyniais mažais vaikais ant 
rankų..." Turi būti: "Gečiauskų šeimai 
su mažais vaikučiais ant rankų..." 17 - 
18 -je eilutėse iš viršaus (4 - ta skiltis) 
vietoje "...skaitymus atliko Antanas 
Šarkauskas..." Turi būti: "...skaitymus 
atliko proanūkis Antanas Šarkauskas".

Suinteresuotų atsiprašome.
Red.
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I n f o r m a c i j a
SYDNĖJUJE

PASKAITA APIE 
LIETUVOS MOKYKLAS

Liepos24d.,2 vai. po pietų Lietuvių 
namuose, Bankstowne, mokytoja 
Nijolė („Nin“) Bižytė, savanoriškai 
3 metus dirbusi Lietuvos mokyklose, 
skaitys paskaitą apie švietimo darbą 
Lietuvoje ir pasidalins savo įspū
džiais. Paskaita bus iliustruojama 
videofilmais.

Sidnėjaus lietuvių 
klubo valdyta

VALSTYBINĖ ŠVENTĖ 
sii).\i?n.n:

Bus iškilmingai švenčiama liepos 
mėn. 10d.,pradedant U.30val. pamal
domis Lidcombe bažnyčioje. Organiza
cijos prašomos dalyvauti pamaldose su 
savo vėliavomis.

Minėjimas įvyks Lietuvių klubo 
salėje, Bankstowne, 2 vai. Po trumpo 
įžanginio žodžio seks ilgesnė meninė 
programa: deklamacijos, muzika, 
dainos ir tautiniai šokiai.

Kviečiame visus tautiečius gausiai 
dalyvauti pamaldose ir minėjime, tuo 
pagerbiant mūsų didžiąją šventę.

Sidnėjaus apylinkės valdyba

VASAROS SEZONO KAINOS

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

SKRISKITE FINAIR LINIJA 
Į VELNIŲ

LIEPOS 16 D. - RUGPJŪČIO 31 D.

DfiBfiR KAINUOJA TIK $2090 

ASMENIUI

Susitikite su specialistais:

I

Artimiausios siuntos 1994m.: 231iepos

NUMATYTOS SIUNTINIŲ IŠSIUNTIMO DATOS
1994 M.:

1) Liepos 23, 2) Rugsėjo 3, 3) Spalio 22,4) Gruodžio J.

EASTERN EUROPE TRAVEL BUREAU

I

I

EASTERN EUROPE TRAVEL Lie. 2TA 002531

AGENTAI
ADELACE (OB) 212 2499, BRISBANE (07) 237 4339. CANBERRA (06) 297 2SO6. MELBOURNE (03) 363 KUS. NEWCASTLE «M9) 517 A37.

GATEWAY TRAVEL
PTY. LTD.

Siuntiniai j Lietuvą
issiunciami kas • savaites
ŽEMIAUSIOS KAINOS
AUKŠČIAUSIAS PATARNAVIMO STANDARTAS 

Del smulkesenes informacijos kreiptis j Kristiną

F-’i KOBPOL 
'54 Lineaven A\e. Lethbridge Park 2770 
tel. (02)'835 1176: tel?(02) 628 2009

OIOIO

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

'Mūsų Pastogė" Nr.26 1994.7.4 psl.8

[ SYDNĖJAUS LIETUVIŲ ]
! NAMUOSE Ugg Į
I 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 S* •
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I 
I 
I
I 
1 
I

(įsidėmėtinos datos lietuvių klube
I

Liepos 17 d. Kansas universiteto (JAV) teatro grupės spektaklis 
„Išvietinti asmenys“

Rugpjūčio 20 - 21 d. d. kultūrinis savaitgalis - Mugė
I 
I

Spalio 1 d. Klubo njetigis balius

Ketvirtadieniais klube vyksta bilijardo varžybos.
Pradžia 7.30 popiet. Besidomintys kviečiami dalyvauti

KLUBO VALGYKLA VEIKIA 
............'■....................-.................................. —....................... 1

I 
1

i!
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais I

nuo 6 iki 9 vai. popiet 
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet

i

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

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

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

LIETUVOS KELIONIŲ SPECIALISTAI
* * * AUSTRAM JA - VILNIUS * ** 

$2250 I TEN IR ATGAL ATOSTOGŲ SEZONO METU.
*** PASIKVIESKITE SAVO GIMINAIČIUS *** 

Iš Vilniaus Į Australiją - nuo $1970 
LUFIHANSOS UNIJA Į VILNIŲ ■

$2035 į ten ir atgal, įskaitant VILNIŲ ir dar vieną miestą ir 14 
dienų automobilio nuomą.

TAI LABAI GERAS PASIŪLYMAS!
*** IŠ NAUJO SUSIPAŽINK SU SAVO TĖVYNE *** 

Prisijunk 8 dienoms prie ekskursijos autobusu, kuri jus 
supEižindins su Vilniumi, Talinu ir Ryga; pirmos klasės 
viešbučiai, pusryčiai ir vakarienė. Kainos nuo $1590.

SUSISIEKITE SU MŪSŲ BIURAIS: 
Elenai Zolotorenko, tel. (02) 262 1144 
(taip pat ir šeštadieniais 9-12 vai.) 
SYDNEY: 75 King Street (City 2000) 

Vicki arba Luba (03) 600 0299 
(taip pat ir šeštadieniais 9 -12 vai.) 

MELBOURNE: 343 Little Collins Street City 3000 
Rob (07) 229 9716

BRISBANE: 131 Elizabeth Street, City 4000

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.

Skelbimai: 1 cm x 6 cm = $ 3. S ® Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 
Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę. 

Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro paštu $ 65 
U žsienyje oro paštu $ 90
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