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LIETUVIAI JUNGTINIU TAUTOJ DALINIUOSE
Lietuvos Krašto apsaugos karių 

noras išsipildė, pirmieji trisdešimt 
du kariai jau Kroatijoje, JT tarny
boje. Baltijos šalys nutarė sudaryti 
bendrą batalioną, o skandinavų 
šalys pažadėjo paruošti kariškius 
šiai tarnybai. LDDP parlamentarai 
tam nerodė jokio entuziazmo, o dalis 
jų buvo priešingi Lietuvos karių 
tarnybai už Lietuvos ribų. Buvęs 
Krašto apsaugos ministras Audrius 
Butkevičius suvokė, kad tokia 
tarnyba būtų geriausia mokykla 
supažindinti Lietuvos karius su 
Vakarų karo struktūromis ir jų 
standartais, kas Lietuvai, norinčiai 
būti priimta į NATO, yra nepa
prastai svarbu.
Danija sutiko apmokyti ir priimti 

lietuvius į savo Jungtinių Tautų 
taikos palaikymo batalioną. Karių 
buvimas buvo įteisintas birželio 3 
d. pasirašant memorandumą tarp- 
šiaurės valstybių ir trijų Baltijos 
valstybių. Prieitas sprendimas, 
paruošti būrį, kuris dalyvautų 
kartu su danais misijai Bosnijoje ir 
Hercegovinoje. Jungtinės Tautos 
davė sutikimą ir tai buvo derinama 
su šalimi į kurią daliniai vyks.

SUSIRŪPINIMAS DĖL RUSIJOS KARINIO TRANSPORTO 
(TEISINIMO
Lietuvos opozicija ir didelė 

Lietuvos žmonių dauguma yra 
susirūpinę dėl LDDP noro įteisinti 
Rusijos karinį transportą per 
Lietuvos teritoriją. Vyriausybė 
šiandien dėl savo nesugebėjimų 
pertvarkyti krašto teisę, ekonomiką 
ir administraciją, yra įpuolusi į 
sunkią ekonominę padėtį ir, kad 
galėtų išeiti iš tokios padėties, 
pasiruošusi rizikuoti net Lietuvos 
teritoriniu integralumu. Rusija, tai bendruomenė labai rimtai žiūri į 
žinodama, susiejo pernai pasirašytą 
laisvos prekybos sutartį su jos 
kariuomenės tranzito per Lietuvos 
teritoriją įteisinimu. LDDP ir 
Prezidentas sako, kad tai padėtų 
geriems santykiams su Rusija. 
Atsižvelgiant į Rusijos skelbiamą 

'politiką „artimam užsieniui“, tai 
visai neįtikėtina, o jos istorinis 
elgesys liudija priešingybę. Vien tik 
okupuotos Karaliaučiaus srities 
militarizavimas parodo jos agre
syvumą ir kolonialistines inten-
sijas.
Karinio transporto įteisinimas 

kelia rūpestį ir visame pasaulyje 
išblaškytiems tėvynainiams. Kaip 

įpranešė Amerikos balso radijas, 
Clevelande leidžiama „Dirva“, 

[išspausdino -Bendruomenėsrašytą 
I laiškąprezidentuiB. Clinton. Jame

Lietuvos Seimas sutiko, kad kariai E 
gali išvykti į užsienį ir Jungtinės S 
Tautos buvo informuotos, kad K 
lietuviai pasiruošę, o danai Jungti- 
nėms Tautoms davė oficialų suti- H 
kimą priimti lietuvius. Lietuva ir H 
Danija pasirašė susitarimo memo- W 
randumą ir pradėjo apmokymą - gH 
pirma Lietuvoje, Ruklos bazėje, o H 
po to prieš išvykstant į Kroatiją - H 
Danijoje.

Kroatijoje lietuviai dalyvauja kaip " 
atskiras vienetas Danijos bataliono ■ I 
sudėtyje, su Lietuvos vėliava ir ĮM_
simbolika. Lietuvių būrys atskiroje LIETUVOS GALYBĖS LAIKUS PRISIMENANT: Algirdas prie 
stovykloje yra pavaldus Danijos Kremliaus Maskvoje. St. Ušinskio paveikslas
bataliono vadui, o šis pavaldus JT “ “ “
vadui. Lietuviai vykdo danų ka
rininkų nurodymus, išskyrus 
drausmines nuobaudas, už kurias 
atsakingi yra Lietuvos karininkai. 
Tokiu būdu danai nebaus Lietuvos 
karininkų ir kareivių.

Danai aprūpina lietuvius techni
ka ir apmokymu, o Lietuva moka 
savo kariškiams atlyginimus nuo 
300 iki 500 dolerių mėnesiui. Grįžę 
iš Kroatijos kariškiai galės būti 
instruktoriais Baltijos JT taikos 
bataliono ruošimo darbe.

sakoma: „...mes esame susirūpinę, 
kad numatytos politinio ir ekono
minio bendradarbiavimo bei part
nerystės gairės tarp JAV ir Baltijos 
valstybių gali neduoti laukiamų 
rezultatų, jei Rusijos transportas 
eis per Lietuvą į Karaliaučių. Rusij a 
daro ekonominį spaudimą Lietuvai, 
siekdama išreikalauti, kad sutiktų 
su nevaržomu Rusijos kariuomenės 
tranzitu tarp Karaliaučiaus ir 
Rusijos Federacijos. Amerikos

Rusijos tranzitą per Lietuvą ir 
mano, kad būtų tragiška, jei jėga 
primestų sutarties tekstą. 
Rusijos daliniai vėl grįžtų į Lietuvą 
tokiu metu, kai jie yra atitraukiami 
iš Latvijos ir Estijos. Reikalaudama 
nevaržomo karinio transporto per 
Lietuvą, Rusija stengiasi užbėgti 
už akių galimoms diskusijoms dėl 
demilitarizavimo tos teritorijos, 
kurią Rusijos karinės pajėgos 
tebeokupuoja ir vadina ją Kalinin
gradu“.

Reikia pridėti, kas šis kraštas 
niekada nebuvo Rusijos teritorija 
ar apgyvendintas rusais ar slavais. 
Čia nuo amžių baltų žemės ir 
šiandieninės Lietuvos vyriausybės 
pareiga šį reikalą kelti pasaulinėje 
plotmėje, o ne įteisinti svetimą 
karinį transportą į tėvų žemę! 

Nejaugi Lietuvos vyrai puolė taip 
žemai, kad pardavinėja svetimiems 
net savo protėvių žemes?

PASAULIO BANKO 
ŽEMĖS ĖKIO

PROJEKTAS LIETUVAI
Pasaulio bankas pristatė jo 

paruoštą žemės ūkio planą Lie-' 
tuvai. Planą pristatė žemės ūkio 
sekretorius Vytautas Paliūnas, 
Pasaulio banko atstovas Baltijos ■ 
valstybėse Lars Jerling ir Banko 
žemės ūkio projekto Lietuvai 
vadovė Unaja Kim. Projekto ruoši
mas buvo daromas bendraujant su 
įvairiomis Lietuvos ir tarptau
tinėmis institucijomis, ypač su 
Europos Sąjungos programa ir 
užtruko apie metus. Pateikiami 
pasiūlymai yra pritaikyti ilgalaikei 
vystymosi programai. Rekomen
dacijos bus aptariamos su Lietuvos 
vyriausybe rugsėjo mėnesio bėgyje.

Pasiūlymai pritaikyti bendram 
šalies labui, o ne kuriai nors grupei. 
Todėl Pasaulio bankas pasisako 
prieš subsidijas žemės ūkiui ir prieš 
dirbtinai žemas energijos kainas. 
Planas rems privatų žemės ūkio 
sektorių. Tai yra, turi būti remia
mos tos įmonės, kuriose ne mažiau 
kaip 51 fondo procentą sudaro 
privatus kapitalas. Numatomos 
keturios vartotojų kategorijos: 
ūkininkai, gyvybingos žemės ūkio 
bendrovės, kooperatyvai, agro
servisas ir agroserviso perdirbimo 
įmonės. Palaipsniui turi būti 
panaikintos lengvatinės paskolos 
žemės ūkiui. Nebeturi būti tai
komas antkainis lietuviškos gamy
bos produkcijai, kad pastaroji tokiu 
būdu galėtų sėkmingai konkuruoti.

Aptariama galimybė Lietuvai 
gauti nuo 25 iki 30 milijonų dolerių 
paskolą šiam planui finansuoti. Kad 
paskola būtų kuo mažesnė, o jos

sunaudojimas kuo greitesnis už 
nepanaudotus pinigus privaloma 
mokėti mokestį. Tokiu būdu bus 
skatinamas efektingas finansų 
sunaudojimas. Pasaulio bankas 
parinks ir prižiūrės atitinkamus 
Lietuvos bankus, per kuriuos bus 
teikiamos paskolos taip, kad tie 
neplėštų šiandien įprastų aukštų 
palūkanų už teikiamas paskolas.

Banko projektas buvo perduotas 
administruoti Žemės ūkio minis
terijai.

IZRAELIO PARLAMEN
TARAI LIETUVOJE

Rugpjūčio gale Lietuvoje lankėsi 
Izraelio parlamentarų grupė, 
vadovaujama Kneseto (seimo) 
pirmininko Weiss‘o. Kneseto pir
mininkas pasisakė prieš stereo
tipinius praeities vertinimus ir 
kolektyvinę atsakomybę. Tačiau 
spaudos konferenciją jis paskyrė 
lietuvių - žydų santykių praeityje 
nagrinėjimui. „Šėtoniškas lietuvių 
kolaboravimas su vokiečiais karo 
metu yra faktas“, sakė Kneseto 
pirmininkas. Tačiau jis prisiminė 
lietuvius, kurie, rizikuodami savo 
gyvybe, gelbėjo žydus. Gelbėtojams 
buvo įteikti specialūs medaliai. Jis 
tikisi, kad Lietuva ištirs karo metu 
padarytus nusikaltimus ir asmenys 
susilauks tinkamos bausmės. 
Pasisakė jis ir prieš naujų tribunolų 
steigimą, tai turį padaryti teismai. 
Lietuvos ir Izraelio santykiai esą 
geri, bet jie pagerėtų, jeigu būtų 
grąžintas buvęs žydų turtas. 
Supranta jis, kad Lietuvos kon
stitucija to neleidžia. Tačiau 
konstitucija yra sukurta žmonių, 
tad jie gali ją ir pakeisti. Esama 
dar ir ekonominių sunkumų, tačiau 
tai galima padaryti ir ateityje. 
Weiss‘as tikisi, kad ateityje Izraeli
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Atkelta iš 1 psl.
aplankys Lietuvos prezidentas Alg. 
Brazauskas. Aplankė jis. Panerius 
ir kitas vietas, kur karo metu buvo 
žudomi žydai.

BALTIJOS IR SlAl KfiS 
ŠALIŲ PASITARIMAI 

PALANGOJE
Rugpjūčio 30 - 31 dienomis 

Palangoje įvyko Baltijos ir Šiaurės; 
šalių užsienio reikalų ministrų 
pasitarimai. Rugpjūčio 30 - ąją 
aptarti savo reikalus ir pasiruošti 
kitos dienos posėdžiams susitiko 
trijų Baltijos valstybių užsienio 
reikalų ministrai. Buvo tartasi dėl 
Baltijos taikos bataliono steigimo, 
muito ir konsulinio bendradar
biavimo, užsienio politikos koor
dinavimo, sienų apsaugos klau
simų, bevizinio piliečių judėjimo 
visose trijose valstybėse, laisvos 
prekybos ir kitų aktualijų. Aptarti 
Baltijos valstybių santykiai su 
Rusija po kariuomenės išvedimo iš 
Latvijos ir Estijos, perspektyvos 
įsijungti į Europos organizacines 
struktūras ir kokios pagalbos šiam 
įsigijimui galima tikėtis iš Šiaurės 
šalių.

Trys Baltijos valstybės išreiškė 
gilų susirūpinimą dėl Rusijos 
okupuotos Karaliaučiaus srities 
militarizavimo, kuris destabilizuoja 
Baltijos jūros regioną. Rusijos 
laisvosios prekybos siejimas su 
kitomis sąlygomis Baltijos šalims 
yra nepriimtinas. Rugsėjo 13 dieną 
Rygoje bus atidaryta Baltijos šalių 
ministrų tarybos įstaiga.

Rugpjūčio 31 dieną į Palangą 
atvyko penkių Šiaurės valstybių- 
Danijos, Norvegijos, Islandijos, 
Švedijos ir Suomijos - užsienio 
reikalų ministrai, sudarydami taip 
vadinamą „penki plius trys susi
tikimą“. Buvo aptartos galimybės 
Baltijos šalims įsijungti į Europos 
Sąjungą. Nuo 1995 metų sausio 1 d. 
trys šiaurės šalys, t. y. Norvegija, 
Švedija ir Suomija, įsijungs į 
Europos Sąjungą. Tikimasi, kadjos 
galės padėti Baltijos šalių santy
kiams su Europos Sąjunga.

Aptarti santykiai su Rusija po 
kariuomenės išvedimo iš Latvijos 
ir Estijos. Taip pat aptarta Kara
liaučiaus srities demilitarizavimo 
klausimas, tačiau oficialus komu
nikatas pasirašytas nebuvo, nes tuo 
klausimu Baltijos valstybių už
sienio reikalų ministrai pasisakė 
dieną prieš. Latvijos ir Estijos 
užsienio reikalų ministrai in
formavo apie Rusijos paliktas įgulas 
Skrundoje ir Paldiski. Rusijos 
kariuomenės palikti gamtos užter
šimai yra gigantiškos apimties ir 
šioje srityje Baltijos valstybėms 
reiks daug pagalbos, kad nors 
paviršutiniškai apvalyti būti
niausius įrengimus, kaip pav., 
uostus. Pagalbą Latvijai ir Estijai 
pažadėjo Švedija.

RUGPJŪČIO 31 - O JI
- II PASAULINIO KARO 

PARAKS A
Tai Estijos prezidento Lenardo 

Meerio žodžiai, kurie pasklido po

TRUMPAI 
IŠ VISURvisą pasaulį ir šiandien plačiai* 

minimi. Artėjant šiai dienai jautėsi c 
įtampa ne tik Estijoje ir Latvijoje, • 
bet ir Amerikoje, Europoje. Kaip J Bosnijos serbai įtaigoja Vatikaną 
prisimename, prieš porą mėnesių • atšaukti rugsėjo 8 - tai numatytą 
atrodė, kad rusai kariuomenės e popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą 
išvedimą sulaikys. Amerikos pre-* Sarajeve. jie sakosi negalį garan_ 
zidentui B. Clinton ir kitiems Va- c tuoti popiežiaus saugumo. Be to, 
karų lyderiams paspaudus Rusiją • katalikų Bažnyčia esanti nusi- 
ir pradėjus lankytis Baltijos e stačiusi prieš graliais ortodoksus 
kraštuose, Rusija greit susitarė su * Bosnijos pilietiniame kare.
Estija ir paspartino savo karino- * *
menės atitraukimą iš Latvijos ir • Bosnijos serbai tęsia prieš sep- 
Estijos. Esama nuomonių, kad bent e tynias savaites atnaujintą etninio 
trys paskutinieji JAV prezidentai* valymo akciją, palietusią apie 3000 
laikėsi nuomonės, kad Rusijos u musulmonų, serbų kontrolėje esan- 
armija anksčiau ar vėliau turės * 6iose Bijeljinos, Rogaticos : ir Banja 
pasitraukti iš Baltijos regiono. . Luka srityse. Mušimu ir naktiniais 

EstijojepaskutineRusijoskariuo-* areštais musulmonai išvejami iš 
menės būstinė buvo Paldisko • savo namų ir varomi per fronto 
povandeninių laivų bazė ir mo- • nnijas į musulmonų kariuomenės 
kykla. Išvykti rusai neskubėjo. « ginamas sritis.
Paskutinėmis dienomis net aštuoni •
ešelonai išėjo į Rusiją geležinkeliu. e pkQ lyderis jaser Arafat Gazoje 
Rugpjūčio 30 iš Paldisko uosto* bando įvesti tvarką. Jis isakė 27 
išplaukė paskutinis laivas, 31-ąją, # savo asmens sargybos narius 
lydimas karininkų šeimų, išvyko • uždaryti į daboklę už šaudymą į 
paskutinis ešelonas. » orą pajūrio viešbutyje vestuvių

Iš Latvijos, kur kariuomenės buvo • pU0t0S metu
žymiai daugiau nei Estijoje, kariniai į
ešelonai iš įvairių bazių keliavo be • Nepasisekė japonų bandymas 
perstojimo.Rugpjūčio30-ąjąštabųe raketos pagaiba iškelti į orbitą 
pastatai buvo perduoti Latvijos ir* dviejų tonų ;Kiku« (chrizantemą), 
Estijos prezidentams. Kitą dieną , kainavusį 900 milijonų dolerių, 
išvyko paskutinieji karininkai. • Sutrikus raketos motorui, satelitas 

Reikia nepamiršti, kad tiek # skrįeja nenaudingoje orbitoje.
Latvijoje, tiek ir Estijoje yra likę •
šimtai karininkų. Šiandien jie * Apie 160 valstybių atsiuntė savo 
skaitosi civiliai. Estijoje, vien tik. delegacijas , jungtinių Tautų 
Paldisko bazejejų yra apie 200. Jie J konferenciją Egipto sostinėje Caire, 
pertryhkamenesiųtunismontuoti*kur bus sprendžiamos pasaulio 
ir išvežti ten esančius du bran- • žmonijos prieauglio keliamos 
duohmus reaktonus. Be to, šimtai. problemog prieš konferencijos 
karininkų paleistu atsargą, nes J tikslus igakė Vatikanas ir 
Jiems ir jų šeimoms Rusijoj • kraštutinės musutoonųorgani2a_ 
nebaigti statyti butai. Karininkų ” ..
pensininkų (daug jų paleisti į •
ankstyvą pensiją) Estijoje, o ypač • priglaudusi 1,2 milijono
Latvijoje,yratukstanciai. Latvijoje . bė ėl - Ruand dabar 
16 kannmkų palikta, kad rūpintųsi • 
ten gyvenančiais kariškiais pen
sininkais. Daug žvalgybos kari
ninkų buvo perkelta iš Rygos štabo 
į Skrundos radaro stotį, kuria 
Rusija naudosis dar metus, renkant 
žinias savo naudai. Ten dirbs 600 
rusų kariškių specialistų.

Nenuostabu, kad baltijiečiai 
Rusijos kariuomenės atitraukimą 
atšventė santūriai, ruošdami 
koncertus, bažnyčiose buvo laiko
mos pamaldos, buvo rengiami reti 
fejerverkai. Vilnius rusų kariuo
menės išvedimo metines atšventė 
kariniu paradu.

Pažvelgus į Rusijos kariuomenės 
paliktus pastatus, siaubas apima 
kiekvieną civilizuotą žmogų. Vis
kas, kas galima išplėšti, yra išplėšta 
ir išvežta. Ko negalima išplėšti, 
sudaužyta. Metalo ir kitų sąvartynų 
apimtis tiesiog gigantiška. Žemė 
užteršta nafta ir alyva net iki 
gruntinio vandens. Tūkstančiai 
kvadratinių kilometrų pilni ske
veldrų ir sprogmenų, kur net 
negalima įeiti. Gamtos atstatymas 
pareikalaus milijardų dolerių, ko 
Baltijos šalys neturi. Tam, be to 
reikės ne metų, bet ištisų kartų.

Rusijos kariuomenė atitraukta iš 
buvusios Rytų Vokietijos. Atsi
sveikinimo paradą Berlyne priėmė
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iš Maskvos atskridęs Rusijos 
prezidentas B. Jelcinas kartu su 
Vokietijos kancleriu H. Kohliu. 
Rusijos vakarų armijos vadas gen. 
Burlekov perdavė kariuomenės 
vadovavimą prezidentui B. Jelcinui 
ir išskrido į Maskvą, tuo užbaig
damas armijos atitraukimą. Spau
dos konferencijoje B. Jelcinas 
pasakė, kad šis keturis metus 
užtrukęs 350 000 karių atitrau
kimas yra didžiausias istorijoje. 
Toks skubus kariuomenės ati
traukimas iš Vokietijos buvo M. 
Gorbačiovo ir E. ševarnadzės 
didelių politinių klaidų padarinys, 
sakė B. Jelcinas.

Rusijos karininkija, kuri atsi
traukimais nepatenkinta, 1994 - 
tuosius metus vadina „didžiojo

pareikalavo, kad jie iki šio mėnesio > 
pabaigos grįžtų atgal į Ruandą.

*
Rugpjūčio 31 d., tuoj po B. Jelcino > 

išsiderėto atsisveikinimo parado: 
Berlyne, paskutinieji Rusijos: 
kariniai daliniai išvyko iš Vokietijos: 
teritorijos. Tą pačią dieną be: 
didesnių ceremonijų ir neapgailėti, 
paskutiniai rusų kariniai daliniai, 
išsikraustė iš Latvijos ir Estijos.

iii
Čečėnijoje, šiaurės Kaukaze, 

prasidėjo ginkluotas konfliktas tarp: 
prezidento D. Dudajevo šalininkų 
ir jo valdžią nuversti siekiančio: 
Umaro Avturchanovo, palaikomo: 
Rusijos vyriausybės. Padėtį dar 
daugiau sukomplikavo buvęs 
Rusijos parlamento pirmininkas dr. 
Chasbulatovas, kuris taip pat yra 
pareiškęs pretenzijas į Čečėnijos 
valdymą.

Airių respublikonų armija (IRA), 
ilgus metus bandžiusi teroro 
veiksmais atsiekti šiaurės Airijos 
prijungimą prieAirijos respublikos, 
paskelbė nuo rugsėjo 1 d. sustab
danti visus teroro veiksmus. Ji 
sieksianti savo tikslų taikiomis 
priemonėmis. Deja, į tai reaguoda
mos dvi protestantų ekstremistų 
organizacijos pradėjo savo teroro 
akciją, bandydamos išprovokuoti 
IRAnutraukti paliaubas. Jos sakosi 
įtariančios slaptą D. Britanijos ir 
katalikų airių suokalbį prieš 
Ulsterio protestantus.

Papua Naujosios Gvinėjos aukš
čiausias teismas atleido ministrą 
pirmininką Paias Wingti, paskelbęs 
negaliojančiu jo išrinkimą praeitų 
metų rugsėjomenesį. Parlamentas 
naujuoju ministru pirmininku 
išrinko prityrusį politiką Sir Julius 
Chen, kuris tuoj ėmėsi žygių 
užbaigti užsitęsusį konfliktą su 
Bougainville sukilėliais separatis
tais, prieidamas prie susitarimo su 
sukilėlių vadu Sam Kauona.
>•••••••••••••••••• •<!
atsitraukimo metais".

Vakarų spauda daugiausiai vietos 
skiria kariuomenės išvedimui iš 
Vokietijos. Kaip praneša Amerikos 
balsas, „Washington Post“ rašąs. 
Fred Hyett iš Talino sako, kad 
„Rusijos kariuomenės,išvedimas iš. 
Estijos ir Latvijos, o taip pat ir iš. 
Vokietijos užbaigė staigų imperijos, 
subyrėjimą. Per penkerius metus, 
anuliavosi tris šimtmečius trukusi. 
Rusijos ekspansija“.

Vakarų lyderiai sveikina baltie— 
čius, o Estijos prezidentas L. Meeris; 
dėkoja Vakarams už labai didelę: 
pagalbą. Bet turime atminti, kad. 
plėšrioji meška ne už kalnų, o tik už; 
popierinės sienos.

Spaudai paruošė 
Anskis Reisgys i

Uždarykit duris iš kitos pusės
Išsipildė mūsų svajonė - po 50 

metų esame jau laisvoje Lietuvoje.
Atvykę norėjome oficialiai tapti 

mūsų tautos dalimi - įsigyti 
lietuvišką pasą. Čia ir prasidėjo 
mūsų vargai. Vilniuje, pasų išdavi
mo įstaigoje, žmona pateikė savo 
1943 metais išduotą (pagal gimimo 
liudijimą) asmens pažymėjimą su

nuotrauka. Aš atnešiau savo > 
gimimo liudijimo nuorašą, patvir- - 
tintą Ukmergės policijos viršininko > 
(1943) ir Vytauto Didžiojo Universi- - 
teto studento asmens pažymėjimą į 
su nuotrauka. Mums atrodė, kad to > 
tikrai turėtų pakakti įrodyti mūsų į 
lietuvybę. Deja. Mums buvo įsaky- j-

Nukelta į 3 psl.. .
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Artėja LIETUVIŲ DIENOS, kurios šiais metais įvyks Adelaidėje. Dalis 
mūsų choristų ir tautinių šokių šokėjų ką tik grįžo iš Lietvoje vykusios 

i Pasaulio lietuvių dainų šventės. Tik spėjus atsikvėpti, jiems jau vėl tenka 
ruoštis Australijos lietuvių dienoms.

Kaip teko skaityti spaudoje ir girdėti iš sugrįžusiųjų, Lietuvoje visi buvo 
labai gražiai ir nuoširdžiai priimti. Savo įspūdžius per Adelaidės lietuvių 
radijo valndėlę gražiai papasakojo choro dirigentas Vytautas Straukas. 
Malonu buvo klausytis apie puikiai pavykusius Australijos lietuvių choro 
koncertus ir priėmimus. Bet, tęsė savo pasakojimą V. Straukas, reikia 

‘ atsiminti, kad tik dėka mūsų ruošiamų Lietuvių dienų išlikome tokie, 
kokie šiandien esame - su chorais, tautiniais šokiais, teatrais ir kitais 
kultūriniais vienetais. Todėl Lietuvių dienos yra labai svarbios mūsų 
lietuviškame ir kultūriniame gyvenime, pabrėžė V. Straukas, baigdamas 
savo įspūdžius apie apsilankymą Lietuvoje. Australijos Lietuvių dienos 
skatino ir įkvėpė norą ir pasididžiavimą nepamiršti dainos, tautinių. 

r šokių, lietuviško žodžio, meno ir sporto.
Ruošiantis Lietuvių dienoms, sutelkime daugiau pastangų ir energijos, 

nes tai yra bendras visos Australijos lietuvių festivalis. Čia mus stebės 
svečiai iš įvairių kraštų, o dabar jau ir iš mūsųbrangios tėvynės Lietuvos. 
Norime ir privalome kuo geriau ir gražiau pasirodyti. Parodyti visam 
pasauliui, kad esame dar ištikimi savo kraštui, kad išeivijos dulkės ir 
tiekos metų gyvenimas svetur nepajėgė užgošti mūsų lietuviškumo, 

r meilės lietuviškai dainai ir šokiui, žodžiui ir menui, kuriame atsispindi 
mūsų lietuviška dvasia. Sportuojantis jaunimas nepasklido po australų 
klubus, kad ir geresnių sąlygų viliojamas. Australijos lietuvių sporto 
klubams šiandien vadovauja jau jaunesnioji karta, gimusi Australijoje. 
Jie gražiai tęsia vyresniųjų sunkiose sąlygose įkurtų sporto klubų veiklą.

LIETUVIŲ DIENOS vyks šių metų gruodžio 26-31 dienomis Adelaidėje. 
a Lietuvių dienų programa jau buvo skelbta mūsų spaudoje. Jos prasidės 

gruodžio 26, tą dieną jau rinksis svečiai iš įvairių pasaulio ir Australijos 
vietų. Spaudoje paskelbėme sąrašą viešbučių, kurie yra pasiruošę 
priglausti visus atvykusius į Lietuvių dienas pačiomis geriausiomis 
sąlygomis.

Gruodžio 27, antradienį, iškilmingos pamaldos Adelaidės katalikų 
katedroje. Pamaldas celebruos lietuviai kunigai su lietuvių išeivijos 

I vyskupu P. A. Baltakiu. Katedroje tuoj po pamaldų įvyks Lietuvių dienų 
atidarymas. Jas atidarys Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos 
pirmininkas Bronius Nainys. Po pietų - Sporto šventės atidarymas.

Sekančiomis dienomis vyks įvairūs meniniai renginiai, suvažiavimai, 
vakaronės ir kt. Smulkesnė Lietuvių dienų programa bus skelbiama 
vėliau, kai galutinai sužinosime apie visų meninių vienetų ir pavienių 

i menininkų galimybes dalyvauti Lietuvių dienose.
Lietuvių dienų komitetui vadovauja ALB Krašto valdybos narys 

kultūros reikalams Vytautas Opulskis. Visos salės renginiams jau 
užsakytos. Užsakyta didžiulė salė Naujų metų sutikimo baliui - Lietuvių 
dienų užbaigimui.
Adelaidės lietuviai nuoširdžiai kviečia visus - iš visų pasaulio kraštų 

apsilankyti gražiame ir svetingame Adelaidės mieste ir dalyvauti 
V Australijos lietuvių tautinėje ir kultūrinėje manifestacijoje -

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOSE!
LAUKIAME VISŲ!

ALB Krašto valdyba
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i

.Uždarykit...
ta: gauti naujus gimimo liudijimus. 
Mūsų santuokos pažymėjimo ori
ginalas irgi nebuvo priimtas - buvo 
reikalaujama oficialaus vertimo iš 
vokiečių kalbos, notaro patvirtini- 

a moirt.t.
Santuokų rūmuose po 2 - jų 

apsilankymų gavom savo liudiji
mus. Nustebom, kad iš mūsų buvo 
paimta po 40 Lt., tuo tarpu kai 
vietiniams lietuviams kaina tik 1 

.Lt!
Toliau turėjom eiti į Užsienio 

reikalų ministeriją legalizuoti 
vedybų ir pavardės pakeitimo 
dokumentų. Nuėjome. Budintis 
policininkas liepė skambinti sky
riaus vicedirektoriui. Jis nurodė, 

? kad turime eiti į 101 kambarį. 
Į Policininkas palydėjo iki durų ir 
I liepė įeiti. Įėjom. Kambaryje sėdėjo 
I išsipuošusi moteris, kalbanti 
gį telefonu. Mus pamačiusi, ji piktai 
| įsakė: „Uždarykit duris iš kitos 
I pusės!“

Priblokšti tokio „pasveikinimo“, 
dar kiek pastovėjome sumišę prie 
durų, o tarnautoja tęsė savo labai 
šiurkštų ir nemandagų pokalbį 
telefonu. Nenorėdami būti liudi
ninkai tokio stačiokiško pasikal
bėjimo, išslinkome pro duris į 
koridorių. Kai po keleto minučių 
buvom pakviesti atgal į kambarį, 
mums jau buvo aišku, kas bus 
toliau. Neapsirikom. Buvom „pa
siųsti“ į Australijos ambasadą 
(Kopenhagą), notarus, vertimų 
biurus - toliau jau nebesiklausėm, 
išėjom. Nes dar neatsigavę nuo 
tarnautojos šiurkštumo pamatėm, 
kad esame toliau stumiami į 
lietuviško biurokratizmo klampy
nę.

Praėjo bet koks noras įsigyti 
lietuviškus pasus.

Kai išėjęs iš kambario aš vėl 
paskambinau vicedirektoriui, 
skųsdamasis dėl šiurkštaus tar
nautojos elgesio, jis mandagiai 
atsiprašė: „Dovanokit, mes moko
mės“. Noriu paklausti, ar neužtenka

PRASMINGA DOVANA LIETUVOS JAUNIMUI
Dažnai kalbame apie Lietuvos 

jaunimo ateitį ir rūpinamės dėl jo. 
Deja, ne baltais žiedais pasipuo
šusios išeivių galvos nustatys gaires 
šviesesniam Lietuvos rytojui. Lie
tuvos ateitį sukurs jos pačios 
jaunimas, tebesėdintis mokyklos 
suole. O mes galime jam padėti 
įsigyti kuo daugiau žinių, suprasti 
'demokratinius principus ir įsisą- 
monyti naują darbo etiką.

Malonu pastebėti, kad atsiranda 
vis daugiau pavienių asmenų, 
organizacijų ir Australijos lietuvių 
bendruomenės padalinių, kurie, 
supratę geriau pasiruošusio jau
nimo svarbą Lietuvos ateičiai, 
rūpinasi knygų ir įvairių kitų 
mokslo priemonių persiuntimu 
Lietuvos mokykloms. Atsiranda ir 
tokių, kurie moksleiviams organi
zuoja konkursus ir skiria pinigines 
ar kitokias premijas. Prisimin
kime, kad aukso medalis spor
tininkui, tai tas pats kaip I - oji 
premija mokiniui. Konkursai yra 
viena iš geriausių priemonių 
skatinanti siekti aukštesnio lygio 
ir tobulintis savo srityje. Norint 
pasiekti gerų rezultatų, reikia įdėti 
nemažai darbo ir kartais net 
atsisakyti atokvėpio valandėlės ar 
pramogos.

Tad norėdama paskatinti Lietu
vos jaunimą semtis gilesnių žinių

GERIAUSIOS KNYGOS
* Pirmojo Metų knygos konkurso 

rengėjai (konkursą rengė Kaune 
leidžiamas žurnalas „Santara“, 
finansavo koncernas EBSW) 1993 - 
jų metų geriausia knyga pripažino 
„Vagos“ leidyklos išleistą Lietuvos 
XV - XVIII a. poezijos antologiją 
„Dainos pasauliui, saulei ir sau“. 
Knygą spausdino spaustuvė „Spin- 
ulys“. Knygos sumanytojai, sudary
tojai ir vertėjai (iš lotynų kalbos) 
Vilniaus universiteto docentei 
Eugenijai Ulčinaitei konkurso 
pabaigtuvių metu įteikta 5000 litų 
premija. 1000 litų premijomis 
atžymėti kitų penkių knygų auto
riai, visi jie iš Vilniaus.

Diplomais atžymėtos knygos 

3 metų išmokti paprasčiausio 
mandagumo? Tiesiog neįtikėtina, 
kad Užsienio reiklų ministerijos 
tarnautoja per tą laiką dar nepa
siekė Gariūnų turgaus pardavėjos 
lygio.

Mūsų čia gyvenantys giminės ir 
draugai vis kartoja, kad dėl pasų 
gavimo mes ėjome ne tuo keliu. 
Sako, reikėjo iš pat pradžių duoti 
kyšį pasų skyriaus viršininkams ir 
pasai būtų išduoti per kelias dienas! 
Galbūt. Bet per visus 50 metų 
Australijoje mums niekad nereikėjo 
duoti jokių kyšių (ir patys niekad 
nesam jų gavę) ir todėl nesam linkę 
čia su tokais dalykais prasidėti.

Išvažiuosim iš Lietuvos liepos 
pabaigoje be lietuviškų pasų. 
Uždarysim duris iš kitos pusės ir 
vargu ar mes kada nors norėsime 
jas vėl atidaryti.

Ignas Bieliūnas 
Sydnėjus, Australija 

(„Respublika“, 1994.7.13) 

tėvų ir protėvių kalboje, melbur- 
nietė dr. Elvira Petrikaitė - Šumie- 
nė, švęsdama neeilinį gimtadienį, 
paprašėdraugų vieton dovanos, jei 
jie pageidautų, paaukoti pinigų 
dviem Lietuvos mokykloms, kuriose 
jai teko mokytis, būtent: Anykš
čiuose ir Zarasuose. Su paaukotais 
pinigais solenizantė nutarė įsteigti 
lietuvių kalbos konkursus. Skamba 
tiesiog pranašiškai, konkursai nuo 
, A“ iki „Z“ Lietuvos mokyklose! Kaip 
būtų gražu, kad ir daugiau tau— 
iečių, švenčiančių brandaus am
žiaus jubiliejų, prisimintų savo 
buvusias mokyklas! Paremti jau
nimą, besimokantį vargingose 
sąlygose, yra tikrai prasminga 
dovana Lietuvos švietimui.

Kam įdomu kaip tokį konkursą 
suorganizuoti ir pravesti Lietuvoje, 
prašome kreiptis į mecenatę. Beje, 
gal vertėtų paminėti, kad kon
kursas yra UŽSLAPTINTAS, temas 
parinko pati mecenatė, o premijų 
dydis Anykščiuose ir Zarasuose 
numatomas toks: I - sios premijos 
po 60 austr. dolerių; II - sios - po 50 
austr. dolerių; III - sios - po 30 
austr. dolerių.

Mums, dr. Elviros irjosjubiliejaus 
puošnios puotos svečiams, telieka 
padėkotijaiuž nesavanaudiškumą 
ir norą padėti tėvynės jaunimui.

Isolda I. Poželaitė - Davis

laimėtojos: A. Astiko (po mirties) 
„Lietuvos ordinai, medaliai ir 
ženkleliai“ („Minties“ leidykla); 
pirmasis lietuviškas bestseleris L. 
Tapino „Septynios vienatvės dienos 
Paryžiuje“ („Spindulys“), apie 
lietuvių kilmės prancūzų poetą O. 
Milašių; Švedijos karališkosios 
humanitarinių mokslų akademijos 
nario Z. Zinkevičiaus „Rytų Lietuva 
praeityje ir dabar“ (Mokslo ir 
enciklopedijų leidykla); užsienyje 
spausdinta „Lietuvos bažnyčių 
menas“ (R. Paknio leidykla, dr. J. 
Minkelvičiaus lietuviški ir angliški 
tekstai); „Metmenų“ „Laisvieji 
svarstymai“ (sudarė V. Gasiliūnas, 
Rašytojų sąjungos leidykla).

AUKOS
„MCSĘ PASTOGEI“
E. Karblane Vic. $10
K. Rūkas Qld. $10
J. Sadauskas NSW $25
J. ir M. Klimavičiai WA $15
A. Varkalienė Vic. $15
V. Grudzinskas Qld. $5
Z. Sipavičius ACT $15
K. Miniotas NSW $15
J. Žentelis ACT $10
J. Meiliūnas Vic. $10
R. Lapinskas NSW $20
A. Kaspariūnas Vic. $35
V. Bycroft Qld. $5
O. Drescheris VIA $100
P. Plučas WA $5
R. šemetas Vic. $5
J. Černiauskas NSW $5
A. Arlauskas NSW $10
S. Ratas ACT $10
J. Simaitis NSW $50
Z. Tačilauskas NSW $15
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LAIŠKAI REDAKCIJAI CFJLMlĮPfiSfiOLYJĘ^
Gerb. Redaktoriau,

Mes, VIII Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso atstovai, norime 
šiuo laišku paremti ir stiprinti 
Vasario 16 - sios gimanzijos 
Vokietijoje išlaikymą. Kaip ir 
paskutiniuose dviejuose Jaunimo 
kongresuose, taip ir šiame, dalyvavo 
didelė dalis buvusių šios gimnazijos 
mokinių. Tai rodo, kad šis švietimo 
židinys išeivijoje yra vienas iš 
svarbiųjų lietuvybės šaltinių.

Girdisi balsų, kad Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, Vasario 
16 - sios gimnazijos vaidmuo 
lietuviškame išeivijos gyvenime 
nebėra toks svarbus. Mes tokiai 
nuomonei prieštaraujame ir krei- 

■ piamės į visus geros valios lietuvius, 
prašydami ir toliau savo aukomis 
remti Vasario 16 - sios gimnaziją.

Mes taip pat džiaugiamės, kad 
Suvalkų trikampyje, Punske veikia 
dar vienas kultūros židinys už 
Lietuvos ribų, Kovo 11 gimnazija. 
Mes linkime šioms lietuviškoms 
gimnazijoms glaudaus tarpusavio 
bendradarbiavimo ir ilgo gyvavimo.

VIII PLJK atstovai 
Londonas, 1994.07.27

Gerbiamas Redaktoriau,
Jau 45 metai, kaip su pasidi

džiavimu aiškinau savo pažįsta
miems australams, kad TAIP - 
lietuvių kalbayra viena iš seniausių 
Europoje ir NE - ji nesigiminiuoja 
su jokia kita Europos kalba, ir 
nepriklauso jokiai kalbų grupei. 
Visuomet siūliau pasižiūrėti į 
„Webster“ žodyną, kurio pirmame 
puslapyje atvaizduotas kalbų 
medis. Čia lietuvių kalba - tai 
atskira medžio šaka su maža latvių 
kalbos šakele.

Tačiau jau per paskutinius kelis 
metus tenka raudonuoti arba 
„valgyti savo žodžius“, kai net pats 
Lietuvos prezidentas, kalbėdamas 
radijo bangomis ieško Lietuvos 
valstybės IMIDŽO pasaulio valsty
bių tarpe.
Prieš kurį laiką Giedrė Kaladienė 

iš Melburno skundėsi dėl kelionių į 
Lietuvą skelbimų. Neseniai Tas
manijos Algio Taškūno straipsnis 
„Mūsų Pastogėje“ kėlė mūsų kalbos, 
anglicizmų klausimą.

Tiek Giedrė ar Algis, taip pat ir 
aš, esame Vokietijos stovyklų 
gimnazijų mokiniai, ir nesij aučiame 
pajėgūs dabartinį lietuvių kalbos 
išdraikymą kritikuoti. Tačiau jei 
jau p. G. Žemkalnis lietuviškai 
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nesusikalba ir lietuviškus laikraš
čius skaitydamas - jų nesupranta, 
gal jau tikrai pribrendo aukščiau
sias laikas, atkreipti į tai dėmesį.

Keista.i tačiau per 50 metų 
lietuviams per prievartą brukama 
rusų kalba labai mažai žymių mūsų 
kalboje paliko. Tuo tarpu angli- 
cizmais (gal daugiau amerikoniz- 
mais) lietuviai lyg saldainiais, 
gardžiuojasi.

Skaudu, kai Australijoje gimusi 
ir užaugusi jauna mergina, nuva
žiavusi į tėvų žemę, rado reikalo 
paklausti, ar Lietuvoje niekas 
daugiau dovanų neduoda, o tik 
BREZENTAIS dalinasi.

Tad mieli kraštiečiai, jei norite 
važiuoti į Lietuvą, kreipkitės į 
TOPOFISĄ, kad jums parūpintų 
KOMFORTABILINĮ REIZĄ. Nuvykus, 
užsukit į NONSTOPĄ nupirkti 
PREZENTŲ tiek tėvynainiams, tiek 
ir jų DOGAMS.

Valė Repševičienė 
Vakarų Australija

Gerbiamas Redaktoriau,
Tenka nustebti, kad Krašto 

valdyba iki šiol nepasistengė 
informuoti Australijos lietuvių 
bendruomenės narių, kas atsitiko 
su Australijoje įsteigtu komitetu 
„Parama Lietuvai“. Reikia žinoti, 
kas jį įsteigė ir kodėl jį Krašto 
valdyba uždarė? Reikia žinoti, kiek 
buvo surinkta pinigų ir kur, ir kam 
tie pinigai buvo išleisti? Tam 
patikrinti reikalinga apyskaita ir 
Krašto valdybos revizijos komisijos 
aklas. Deja, Jokių žinių iš Krašto 
valdybos neturime, tačiau jaučia
me, kad taip palikti šių reikalų 
negalime.

Jeigu Jūras Kovalskis tam komi
tetui vadovavo, tai jis galėjo 
vadovauti, kaip Krašto valdybos 
atstovas, sunku patikėti, kad jis tai 
darė savo asmeniška iniciatyva. 
Kaip žinome, tuo laiku Krašto 
valdyba pasikeitė vietomis: iš 
Canberros persikėlė į Adelaidę. 
Pasikeitus valdybai, turėjo būti 
perimtos ne tik teisės ir pareigos, 
bet ir inventorius pagal aktą. Jeigu 
tas nepadaryta, tai reikia skubiai 
dabar padaryti. Pinigus skaičiuo- 
j ant negalima kalbėti abstrakčiomis 
frazėmis, reikia konkrečių duo- 
mend- Su pagarba

Aleksandras Mauragis

BENDRADARBIAMS: DĖL VIETOS 
STOKOS f S, NUMERI NEPA
TEKUSIUS STRAIPSNIUS BEI LAIŠKUS 
SPAUSDINSIME SEKANČIAME NUME
RYJE.

"KAUKĖ"
Juros dugne narai atplėšia seną 

skrynią. Narai vos nežūsta, o iš 
išplėštos skrynios iškyla medinė 
kaukė.

Banke dirbantis paprastas, nie
kad neįtinkantis reikalavimams 
tarnautojas , netikėtai
atranda medinę kaukę su trimis 
skylėmis. Jis vėl pavėlavo, vos 
neatleidžiamas. Gyvena vienas 
kambaryje su nuostabiai protingu 
mažu šuneliu. Šunelis baisiai nori 
žaisti, išmestą guminę lėkštę' 
mikliai pagauna ore, o praeidamas 
pro kaukę - unkščia, slepiasi.

Kokią kaukę jūs nešiojatės? O gal 
gyvenate be kaukės? Kaukė pasi
rinktinai: veidui, jausmams, šir
džiai, piniginei. Menkas banko 
tarnautojas nevartoja kaukės, jis 
tik šiaip sau kvailokas, jis net 
nežino, kad gali būti kaukė, jam 
besišypsanti gražuolė slaptai 
nufilmuoja seifo skaičius. Jis to 
nežino.

Namuose nyku, gražuolytė vien 
svajonėse. Šunelis nori žaisti. Su 
kuo jis žais? Kauke? Skylės akims, 
bumai. Neturėjo kaukės iki šiol.

Kaukė, prisiglaudus prie veido, 
prilipo. Jis ir aplinka pasiuto suktis, 
šėlti, dūkti besisukančiu kamuoliu, 
kaukti, trinksėti, skraidyti, daiktai 
ėmė kristi, vėjas uraganiškai plėšo, 
gniuždo. Veidrodyje mato keistą 
tvarinį žalia kauke, dideliais baltais 
dantimis, judesiai nuostabūs, 
neapsakoma jėga.

šeimininkė tokio tvarinio nepa
žįsta, šauna, nepataiko ar kulkos 
neima. Pajunta nuostabią jėgą, ne 
šio pasaulio miklumą. Svajota 
gražuolė šoka su mafijozais. Žalia 
kaukė atskrieja, nutveria gražuolę, 
šokio sūkuriai, skrieja pūkeliu 
aplink save, mergina alpsta, 
pasiduoda bučiuojama, ar sapnas, 
kad toks vyriškis būtų gyvenime!

Žalia kaukė, vaidinama Stanley 
Ipkiss, pagriebia tikrovės mintį: be 
pinigų nieko negausi. Jam stiklo 
durys, užraktai nieko nereiškia, iš 
banko, kuriame tarnauja,išsineša 
maišus dolerių. Kas išplėšė? Žalia
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••D

TRUMPAS LAIŠKELIS SYDNĖJAUS 
LIETUVIAMS

Sydnėjaus lietuviai sužavi atvy
kusius iš tolimųjų kraštų. Tuo 
įsitikinau keletą dienų pabuvojęs 
Jūsų nuostabiai svetingoje aplin
koje birželio mėnesį.

Mane globojo net išvykusieji iš 
Sydnėjaus, kaip kolega J. Kedys, 
kuris prieš išskrisdamas į Lietuvą 
paliko mintis artimiesiems. Vos 
atskridusį sveikino Albinas Gi- 
niūnas, pranešė apie būsimas 
staigmenas. Antanas Kramilius 
Lietuvių namų salėje rodė atsivežtą 
videofilmą „Lietuviai“ Nr.l ir Nr.2, 
sutiko tuos videofilmus atstovauti 
Australijos lietuviams. Stebėjausi 
birželio išvežimų prisiminimais 
latvių salėje, įspūdingai daly
vaujant ir lietuviams, Australijos 
vyriausybės atstovams. Puiki Jūsų 
meniško „Dainos“ choro garbingų 
40 metų iškilminga šventė, pilnu- 

kaukė veikė be pirštinių. Ar Ipkisss, 
tas apykvailis Ipkiss? Policija jjo 
nesugauna, juos jis sužavi nuostai— 
biais šokiais. Mafijos vadas pavagiia 
kaukę, sugauna banko ir jo meilužėss 
vagį, tuoj sunaikins. Mergina prašfo 
mafijos vado tikro bučinio be 
kaukės. Nusiima, kaukę atgauna 
Ipkiss, mafija sunaikinama, gra
žuolė pamilsta bernioką ir be 
stebuklingos kaukės.

Filmą „Kaukė“ ( „The Mask“ ) 
parengė Charles Russell, platina 
„New Line Cinema“. Pagrindinis 
aktorius Jim Carrey stebina iki tol 
nematytais šokiais, neįtikėtinais 
judesiais, gal šėtoniška nuostaba, 
vikrumu. Daug talkina specialūs 
efektai, medinė kaukė pavirtusi 
žalia. Charles Russell visa tai 
įdomiai suderino, pastatė vietomis 
stebinantį filmą. Jim 'Carrey 
grimas trukdavo net po keturias 
valandas kasdien. Veidą galima 
įvairiai nudažyti, išraišką pakeisti, 
iškreipti iki kraštutinumo, abejo
tina nauda, kūnui neveikiant, 
nevykdant paskirties uždėtai 
kaukei. Svarbi matomoji eiga, 
naujas įvaizdis, judesių imponuo
jantis keistumas, ekraninė atgaiva.

Antras svarbus filmo aktorius - 
mažas šunelis, gudrus, miklus, 
labai puikiai nufilmuotas, kai iš 
policininko pavagia kalėjimo raktą.

Gundanti moteris (Tina Carlyle) 
filme dalyvauja tik gražiu sudėjimu, 
iš po aptemptų drabužių vaidybos 
nedaug belikę. Nelaimingą žurna
listę vaizduojanti kita moteris, 
pasirodo, esanti mafijos papirkta 
artimą žmogų įduoti mirčiai.

„Kaukės“ rankraštis nė iš tolo 
neprilygsta pagrindiniam artistui. 
Seimininkė ištisai isteriška. Poli
cininkai ne tiek savo pareigos 
vykdytojai, kiek klounai. Gangste
riai - mafijozai be kvailumo, 
neįtikėtinumų - nieko daugiau 
neparodo. Jie paleisti dekoratyvinei 
vaizduotei paįvairinti. Nuostabioje 
aplinkoje vaizduotė velkasi toli iš 
paskos . Filmas - veiksminga 
komedija.

Algirdas Gustaitis

tėlė salė apsilankiusių puošniuose 
rūbuose, įskaitytinai Australijos 
vyriausybės atstovus, jų aukas 
veikliesiems lietuviams. Svetinga 
„Mūsų Pastogės“ redakcijos aplin
ka. Lietuvių bendruomenės vado
vybė, lietuvis kapelionas, rašytoja 
Agnė Lukšytė, menininkė Ramona 
Rataitė, daug kitų. Savo roman
tiškame statinyje bičiuliškai pri
glaudė iki tol nepažintas rašytojas 
Aleksandras Mauragis. Su juo po
kalbiai nesibaigdavo iki vidur
nakčio, džiugino nuostabiai sveikai 
paruoštas jo maistas. Iki tol 
nepažinto Albino Giniūno stebėtina 
globa tęsėsi iki pat išskridimo atgal 
į Los Angeles, Kalifornijon.

Visiems Sydnėjaus lietuviams 
nuolankiai dėkoja Jums bičiuliškas

Algirdas Gustaitis 
Los Angels, Kaliforniją
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■Ričardas PAKALNIŠKIS

(Tęsinys iš praeito numerio) nesugebėdavau išgauti įdomių

Seniau poezija man dar neturėjo 
ypatingos reikšmės. Daugiausiai 
patraukdavo visokie filosofavimai 
ir kiti tekstai. Čia atradau protingų 
žmonių originalų santykį, inten
syvius ieškojimus. Didžiavausi jų 
brendimu. Pamačiau, kiek daugjie 
pasiekę, atradę formą savo naujai 
būsenai ir drąsiai išėję į viešumą. 
Ir aš galvodavau, kaip vėl susigrą
žinti kontaktą su tais žmonėmis, 
kurie spausdinami „Metmenyse“.

Rašytoja A. Veščiūnaitė su jos vedamų Sydnėjaus lituanistinių 
kursų mokiniais.

Norėjosi sugrįžti į tą pasaulį, kur 
mane taip veikė pokalbiai su Nyka, 
Nagiu, Kaupu ir kitais. Pajutau, 
kad eilėraščiai ir yra tas gyvas 
kontaktas su metmeniečiais, ga
limybė kalbėtis su jais. Atsimenu 
pirmus eilėraščius parašiau ma
šinėle. Niekam nerodžiau. Galvo
jau: kas bus, kas nebus - siųsiu į 
„Metmenis“ - taip traukė tas 
šviesiųjų žmonių pasaulis! Ir kai 
priėmė šis žurnalas, tai mane labai 
padrąsino, ir aš pradėjau augti, 
mažiau rūpėjo ir tapyba. V. Kavolis 
(tada dar jo nepažinau, jis - V. 
Kazoko mokinys iš Tiubingeno 
laikų) lyg ir leisdavo pajusti, kad 
tikisi iš manęs. Jo laiškuose 
nebūdavo skatinančių žodžių. Jei 
reikėdavo ką taisyti, mokėdavo 
diplomatiškai tai pasakyti.

R. P. Jūsų debiutiniai eilėraščiai 
(„Metmenys“, 1967, Nr.17) labai 
tapybiški, tiesiog juste juntami ir 
kartu lengvi, kaip tie perregimi 
mergaičių ir žuvėdrų, sulytos žemės 
irkvepiančios žolės įvaizdžiai, jūros 
toliai ir slyste slystantis laikas it 
upių tekėjimas. Lėtai srūvančiam 
verlibrui nestinga gero ūpo ar 
nuotaikos žaismo. Susidaro įspūdis, 
kad Jūsų eilės skamba kažkur tarp 
H. Nagio, J. Vaičiūnaitės ir S. 
Gedos. Kaip Jums pačiai atrodo, ką 
į poeziją atsinešėte iš dailės? Juk 
vienaip jaučiatės su teptuku prie 
drobės, kitaip - su plunksna prie 
balto lapo...

A. V. Apie tai man sunku ką 
pasakyti. Man rodos, tapyboj aš 

spalvingų efektų, kuriuos čia 
įžvelgdavo draugai, - aš to nematy
davau. Tuo tarpu poezijos žodyje... 
Vincas Kazokas irgiyrapastebėjęs, 
kad mano eilėraščių spalvos ryš
kios. Turbūt čia, rašytame žodyje, 
ir yra mano...

R.P. ...stiprybė. Ieškodama kelio 
į poeziją, daugiausia orientavotės į 
žemininkus bei metmenininkus. Kas 
iš jų labiau traukė?

A. V. Galbūt A. Nyka - Niliūnas.

Jis man buvo lyg įvadas į tas 
gilumas, kurių ieškojau skaity
dama O. Milašiaus „Lapkričio 
simfoniją“, paskui, 1946 - 1947 
metais, - R. M. Rilkę ir G. Traklį ar 
žavėdamasi H. Nagio eilėraščiais. 
Tie autoriai man reprezentavo 
Vakarų kultūrą, iki kurios dar 
nebuvome priaugę. Aš nebuvau 
linkusi į paviršutinišką optimizmą. 
Kaip ir H. Nagio eilėraščiuose ar 
Nykos „Praradimo simfonijose“, 
mane traukė tos melancholiškos 
gilumos, lyg vedančios į neviltį ir 
kartu žmogaus gyvenime labai 
reikšmingos. Šį auganti individo 
simfonija, kai likimas kažkur 
šaukia, kažkur kreipia, bet negali 
atspėti, kas tave veikia ir kur turi 
pasiduoti.

Mane visuomet domino žmogus, 
ypač tie stiprūs individai, kaip jie 
rado savo kelią, kas juos veikė... 
Atsimenu, studijuodama Vilniuj, 
viename laikrašty pamačiau A. 
Nyką - Niliūną. Pajutau kažką 
stipraus, norsjo slapyvardis atrodė 
truputį pretenzingas. Kai paskui 
susipažinau Freiburge, man labai 
patiko tie žmonės. Gal ne tas žodis 
„patiko“. Tai nepaprasti žmonės. 
Faktiškai Nyka ir buvo mums tas 
žiburėlis, apie kurį spietėmės.

R.P. Įdomu, kodėl J ūsų eilėrašty 
šalia suomio iškyla ir Tomo Venclo
vos „Tankėjanti šviesa“?

A. V. Man būtų įdomu išgirsti ir 
Jūsų nuomonę. Aš tą knygą gavau 
pačiu laiku. Ir pavadink ją šitaip: 
TANKĖJANTI ŠVIESA! Man ta 

knyga labai reikalinga. Išsigąsti: 
autorius intensyviai junta, kaip 
užgula žmogų sunkumas, nuo kurio 
negali pabėgti, nes, kaip jis sako, 
išmoksti matyti tamsoj. Aš tą 
rinkinį perskaičiau labai įdėmiai ir 
savo eilėraštį baigiu jo ironija (atseit 
pamatysit - bus dar blogiau), - pasak 
T. Venclovos: „Kol kas pradžia, kol 
kas ne pats kartumas“.

R.P. „...Skaidriojmiglojsuakme- 
nės krantai,/ Ir netgi Dievas, 
apsimetęs dūmais,/ Išsisklaidys. 
Bet aš ne apie tai“. Tomo Venclovos 
poezijos pasaulis neįprastas, mys- 
lingas, tikras, bet juk esama joje ir 
šaltokos meistrystės.

A. V. Tomą Venclovą matau kaip 
poetą ir žmogų, labai reikalingą 
išeivijai. Stebiu jį nuo pat pirmo 
viešo žingsnio - drąsaus, atviro 
laiško, paskelbto „Akiračiuose“. Jis 
mane visuomet stebina savo su
gebėjimu taikliai pareikšti savo 
nuomonę, pavyzdžiui, apie kalbą 
straipsny „Odi et amo“ („Metme
nys“, Nr.60). Man pačiaijos ironijos 
dozė padeda išlaikyti balansą, 
išvengti per daug gražių žodžių. 
Sutinku, kad jo meistrystė kiek 
šaltoka. Gal ir man tas Venclovos 
intelektualumas ne itin patrauklus. 
Man patinka ne kiekvienas jo 
eilėraštis. Patinka „Ruduo Kopen
hagoje“ - liete išsiliejęs kūrinys.

Ypač man įdomūs Tomo Venclovos 
vertimai. Gerai parinkti autoriai, 
gerai jis ir verčia, nors R. Šilbajoris 
(berods „Metmenų“ Nr.61) prikibo, 
kad jo vertimas kai kur neatitinka 
originalo.

Bandant gyventi ano suomio 
gyvenimu, pesimistiniai vandenys 
mane užlieja tik retkarčiais. Kaip 
gal ir Geda, aš linkusi dainuoti ir 
džiaugtis gyvybe, harmonija. Gal 
tik ne visad sekasi, kai mėginu tai 
išreikšti, kaip sakėt, spontaniškai.

R. P. Susitikimuose Rašytojų 
klube vienas poetas stebėjosi, kodėl 
nei Lidijos Šimkutės, nei Jūsų 
eilėraščiuose nėra kengūros, nors 
tiek metų gyvenote Australijoje. 
Koks Jūsų eilėraščių santykis su 
tuo žemynu?

A. V. Aš bandau į Australiją 
pažvelgti ir su šypsena. Sakoma, 
kad tai seniausias ir sausiausias 
žemynas (beveik visi miestai 
vandenyno pakrašty). Australiją aš 
norėjau pavaizduoti eilėrašty 
„Diprotodontas“. Man pakanka to 
didžiagalvio, milijonus metų ramiai 
miegojusio kur prie upelio ir niekad 
nesvajojusio atsidurti sostinės 
muziejuj. Australija ir jos gyvūnai 
be galo senoviški. Dykumos plačios. 
Ten žmogus lyg ir nereikalingas, 
nebent kur vandenyno pakraščiuos. 
Ir tie aborigenai priešistoriniai, 
primityvūs net kūno proporcija ir 
veido išraiška. O kengūros siaučia 
toli nuo didmiesčių, mes jas matom 
tik zoologijos sode...

Lidija Šimkutė man labai įdomi. 
Australijoje ji iš tų retų žmonių, 
kurie ne tik išmoko lietuvių kalbą, 
bet ir ją jaučia. Australus lietuvius 
ji puikiai reprezentuoja pasaulio 
scenoj: gerai verčia į anglų kalbą ir 
iš anglų kalbos. Gal ji nori būti 
populiari, betjos paskaitos gilesnės, 
jai rūpi Lietuva.

R.P. Sakykite, kaip Jūs prakalbi- 
not Australijos žemę?

A. V. Reikėjo atrasti ryšį su 
svetima žeme. Mums, lietuviams, 
šitas ryšys būtinas, jei norėjome 
pateisinti savo egzistenciją Aus
tralijoje. Mums buvo sunku atrasti 
save, nes metų laikai priešingi negu 
Lietuvoj: čia pavasaris, o ten ruduo, 
čia ruduo, o ten pavasaris. Kaip 
visa tai suderinti ir išlikti ištikimam 
žemei? Mes kasėm tą žemę, sodinom 
daržoves, gėles, trokšdami džiaug
tis vaisiais kaip ir Lietuvoj. Ir kai 
metų gale sulaukdavom savo už
augintų aviečių, prisimindavom 
vaikystę, kai dar uogaudavom 
miške. Ir klausdavom savęs: kodėl 
mes čia? Ir mums ji prakalbėdavo:

Žemė dusliai kvepianti, 
Atvira saulei, liūtims 

karštoms 
plėšiančioms audinį. Uolos 

rūstumui 
nepraeinančiam. Žemė 

išdidžiai 
nešanti bebalsį laiką.
R. P. Kokių minčių sukeldavo 

Lietuvos vaizdas?
A. V. Lietuviškas gamtovaizdis 

mano eilėse atgyja iš vaikystės - tos 
šalčio nebijančios sniegenos „lieps- 
nukėm raudonom“, ir „raguoti 
grambuoliai“ tarp kaštonų lapų, - 
visa tai, kas matyta praeity, man 
tebėra dabartis. Rašant norėdavosi 
šaukti, kad tai ne praeitis, kad visa 
tai tebėra gyva. Laikini tik tie 
įsibrovėliai sunkiom kojom, o 
lietuvis, net ir skriaudžiamas, vis 
tiek gyvena.

Pirmąsyk į Vilnių atvykau 1982 
metais penkioms dienoms. Pirmas 
įspūdis buvo stiprus: lipant į 
Gedimino kalną, būrys vienodai 
apsirengusių vaikų su mokytoja 
kalbėjosi lietuviškai; Australijoj tai 
neįsivaizduojama (tenai lietuviukų 
žodynas labai ribotas. Stinga 
lietuviškai kalbančio jaunimo). Prie 
pilies susitikau su senyva moterimi. 
Iš veido atrodė, kad ji okupanto 
nesužalota: atpažinau, ką norėjau 
atpažinti. Ji nusišypsojo. Prašneko 
į mane ir tie nepaprastai gajūs 
Gedimino parko medžiai (buvo 
ankstyvas pavasaris), kurie pri
minė, kad lietuviai vėl turėtų būti 
savo žemės šeimininkai. Ir aš greit 
parašiau eilėraštį;

Medžiai karaliai 
aisčių žemėj 
ilgai karaliaukit.
Po pirmojo apsilankymo Lietuvoje 

stiprėjo nuojauta, kad anksčiau ar 
vėliau įsibrovėliai bus ištumti 
laukan.

R.P. Savo eilėraščiuose nepaisote 
įprastinių sintaksės ryšių, ardote sakinio 
tekėjimą, savaip jungiate kategorijų 
žodžius. Įdomu, kokiomis aplinkybėmis 
gimsta Jūsų eilėraščiai, kada ir kaip 
rašote ?

A. V. Rašymui tam tikrų dienų ar 
valandų neturiu. Beveik visuomet 
darbymetė. Rašyti man - būtinybė. 
Negalvoji, ar turi energijos ir laiko. 
Ateina momentas, sėdi ir rašai. 
Svarbu nemeluoti sau, kad ir kaip 
būtų susikurti meninę tikrovę. 
Kartais neįmanomiausioj aplinkoj 
žodžiai, vaizdai,įspūdžiai užgriūna, 
pinasi, formuojasi į paveikslus. 
Dienos man - nauji atradimai, 
staigmenos. Viskas svarbu: nauji 
pavidalai, formos ir individuali

Nukeltai psl.6 
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gSPORTAS
SPORTO ŠVENTĖ ADELAIDĖJE

SPORTAS ADELAIDĖJE

Kalėdų šventės jau čia pat ir 
pagrindiniai pasiruošimai šių metų 
sporto šventei Adelaidėje jau beveik 
baigti. Klubai gavo informaciją dėl 
būsimų nakvynių, tikėkimės, kad 
tai atvažiuojantiems daug padės. 
Mes manome, kad atskiri klubai 
jau yra sudarė savo sportininkų 
sąrašus ir juos mums atsiųs kuo 
anksčiau. Šventėje bus varžomasi 
šiose sporto šakose: golfo, teniso, 
skvošo (squash), šachmatų, plau

BRISBANIEČIAI SUSIRUPINE
Šio mėnesio pabaigoje Brisbanėje 

prasidės Pasaulio sporto veteranu 
varžybos. Pradžioje rengėjai buvo 
manę, kad jose dalyvaus apie 5000 
sporto dalyvių, tačiau, pasirodo, kad 
veteranai visame pasaulyje gerai 
stovi finansiniai ir jau dabar 
pageidauja dalyvauti net 15 000 
sportininkų. Tokia norinčių daly
vauti netikėta gausa susirūpino ir 
patys australai rengėjai.

LIETUVOS 
KREPŠININKAI

Liepos mėnesį, už savaitės po 
Dainų šventės, įvyko Europos 
jaunių krepšinio pirmenybės, 
kuriose dalyvavo ir Lietuva, tapusi 
pirmenybių nugalėtoja. Pirmąsias 
pirmenybių varžybas Lietuvos 
jauniai penkiais taškais pralaimėjo, 
berods, kroatų komandai. Visas 

••••••••••••••••••••c 

kimo, stalo teniso, biliardo, tinklinio
- vyrų, moterų ir mišraus, krepšinio
- vyrų, moterų, iki 10 metų, iki 14 
metų, iki 16 metų ir iki 18 metų 
mergaičių, berniukų ir mišraus.

Jeigu būtų neaiškumų, kreipkitės 
i Adelaidės sporto klubo „Vyčio“ 
sekretorę p. N. R. Opulskis, 131 
Morgan Ave., Melrose Park. SA 
5039.

Sporto klubo 
„Vyčio“ valdyba

Į šias varžybas atvyks virš 100 
žmonių iš Lietuvos. Jų tarpe apie 
50 sportininkų ir jų rėmėjai. 
Atvykstantiems labai nuoširdžiai 
padeda Brisbanės lietuviai, kurie, 
nors jų nedaug, bet yra labai 
nuoširdūs su sporto klubo „Baltija“ 
pirmininku Algiu Milvydu ir klubo 
nariais priešakyje.

Linkime visiems ko geriausios 
kloties Brisbanėje!

A. Laukaitis
JAUNIAI
- ČEMPIONAI!
likusias, prieš Izraelį, Italiją, 
Graikiją ir kitas, lietuviai krepši
ninkai laimėjo. Finale jiems teko 
žaisti su Slovakija.

Laimėjusi ir finalininį susitiki
mą, Lietuvos jaunių krepšinio 
rinktinė tapo Europos jaunių 
čempione ir gavo aukso medalį.

L. Bungarda

* Nors jau senokai praėjo 
Baltijiečių sporto festivalis, bet apie 
tai tebuvo parašyta tik Adelaidės 
„Žiniose“.

Pats festivalis praėjo draugiškoje 
nuotaikoje. Lietuviai laimėjo 
sekančiose sporto šakose: biliardo 
rungtynes - Vladas Lazauskas (I) ir 
Robertas Malliotis (II); stalo tenisą 
- Česlovas Dubinskas (I), moterų - 
Zita Vabolienė(I), porinį-V. Maželis 
ir J. Brakovskis; krepšinį - vyrų ir 
moterų grupėse laimėjo latviai.

„Vyčio“ klubas dėkoja Melburno 
„Varpo“ krepšininkams ir Hobarto 
„Perkūno“ klubo nariui Jonui 
Petraičiui už jų dalyvavimą ir geros 
nuotaikos festivalyje sudarymą.

* Artėja 44 - oji Sporto šventė, 
kuri šiais metais įvyks Adelaidėje. 
Ta proga „Vyčio“ klubo vaidyba 
skelbia konkursą šventės ženkliuko 
pagaminimui. Ženkliuko projektus 
iki spalio 1 d. siųsti E. Taparauskui, 
78 Bower St., Woodville, SA 5011.

« Paskutiniame metiniame 
„Vyčio“ klubo susirinkime nutarta 
pakelti klubo nario mokestį jau
nimui iki 18 metų - 10 dolerių, 
suaugusiems:pensininkams -10 
dolerių, žaidėjams - 20 dolerių. 
Nariai, iki metų pabaigos nesumo
kėję moksčio, bus išbraukti iš narių 
sąrašų. Šiuo metu sąrašuose yra 
virš 100 narių, tačiau nario mo
kestį moka tik maža dalis. Nario 
mokestį galima sumokėti kasi
ninkui S. Dryžai arba E. Tapa
rauskui.
* Spalio 23 d. „Vyčio“ klubas 

ruošia sportininkų dienas Adelaidės 
lietuvių namuose. Aikštėje vyks 

Informacija

įvairūs žaidimai. Kuo gausiau 
dalyvauti ir pasivaišinti iešminės 
pietumis, o vėliau dalyvauti spor
tininkų vaišėse kviečiami irtėveliai.

KREPŠININKAI 
ŽAIDŽIA

• Moterys:
VYTIS - ABC 28-20. Moterys žaidė 

labai pastoviai. Jų pergalės ne per 
aukštos, neturi pakaitų. Šiose 
žaidynėse žaidė ir taškus pelnė: A. 
Petkūnienė - 8.1. Petkūnaitė - 6, R. 
Rupinskaitė - 6, M. Jaunutytė ir N. 
Opulskytė - po 4.

VYTIS - STATE BANK 27-31. 
Rungtynės pralaimėtos kelių 
metimų skirtumu. Taškus pelnė: 
A. Petkūnienė - 11. L Petkūnaitė - 
8. R. Rupinskaitė ir M. Jaunutytė - 
po 4.

$ VyFciiz
1WTIS-DELOITTE 51-36, Vvrai 

pamažu ruošiasi sporto šventei ir 
laimi gerais rezultatais. Taškus 
pelnė: P. Daugaiis -17, L. Pocius - 
13, R. Baskus - 8, D. Jaunutis - 7. M. 
Navakas - 4.

VYTIS - NOTA 59-36. Si pergalė 
mūsų vyrams atiteko lengvai. 
Taškus pelnė: R. Baskus ir L. Pocius 
- po 14, D. Jaunutis ir P. Daugaiis - 
po 10, R. Petrikas - 9, A. Jaunutis - 
2.

Adelaidėje pas močiutę viešėjęs 
kauniškis P. Dubinskas buvo 
įsijungęs į „Vyčio“ krepšinio 
komandą, čia žaidė ir treniravosi. 
Vėliau su gera nuotaika grįžo į 
Kauną. Jo tėvas Česlovas Dubins
kas „Vyčio“ klubą atstovaus 44-oje 
Sporto šventėje, kur žais stalo 
tenis^- Edas.

TIK AIDAS ŽODŽIUOSE DAfflOS
Atkelta iš 5 psl.

pastanga. Traukia, kas keičiasi, 
dingsta, praeina. Mėgstu sekti 
žmonių veidus, jų išraišką.

Visuomet jaudina muzika, ypač 
klasikai. Poezija irmuzika jungiasi, 
atskleidžia naujas galimybes. 
Kartais ir koncerto metu staiga 
kažkas pagauna, atsiranda ryšys, 
ir aš čia pat užsirašau.

Viską darau greit, bet rašau 
sunkiai. Bene vienintelis eilėraštis, 
kurį parašiau iš karto, tai „Medžiai 
karaliai“. Šiaip gana kankinuosi. 
Kartais eilėraštį perrašinėju tu-, 
zinus kartų. To tikrumo niekad 
nėra. Materialinė būklė man 
nesvarbi, o netvarka gal ir padeda 
lipdyti eilėraščius...

Vilnius, 1992 metų rugsėjis

Šis interviu buvo išspausdintas 
„Nemuno“ žurnale 1994m. Nr.5. 
Deja, interviu daręs literatūrologas 
ir literatūros kritikas Ričardas 
Pakalniškis šio interviu išspaus
dinto jau nebepamatė. Jis staiga 
mirė šių metų gegužės mėnesį.

PATIKSLINIMAS
„Mūsų Pastogės“ 34 numerio 5 

psl., straipsnyje „Tik aidas žo
džiuose dainos“, pirmos skilties 5 
eilutėje iš apačios parašyta - „1949 
metais įstota į Vilniaus dailės 
akademiją...“. Turi būti - „1941 
metais įstota į Vilniaus dailės 
akademiją...“

Suinteresuotų dėl šios klaidos 
atsiprašome. Red.

SYDNĖJAUS 
PARAPIJIEČIAMS

Kun.Eugenijus Bartulis at
vyksta į Melburną rugpjūčio 29 
d. Ten jis viešės 2 savaites ir 
praves rekolekcijas.

Į Sydnėjų atvyksta rugsėjo 12 
d. Rekolekcijas numato rugsėjo 
17 -18, šeštadienį ir sekmadie
nį, išpažintys bus klausomos 
nuo 2 vai., po to pamokslas, šv.

j Mišios ir t.t.
i Sekmadienį išpažintys nuo 10! 
: vai. ryto, šv. Mišios pamokslas j 
. ir rekolekcijų užbaigimas.
| Smulkesnes žinios apie kun., 

f: E. Bartulio vizitą bus spausdi-i 
’ narnos vėliau, I

iun. P. Mariūzas

’i
Sydnėjaus sporto klubas "Kovas" 

kviečia visus į nekasdienini 
KERMOŠIŲ,

kuris įvyks rugsėjo mėn. 18 d., sekmadienį, lietuvių 
klube Bankstowne. Pradžia 1 vai. p.p.

Kermošiuje apsilankiusieji turės progą ne tik laime, bet ir 
gabumais laimėti premijas, žinoma, ir .už pinigus nusipirkti. 
Visą dieną vyks įdomūs žaidimai, tin'kami jaunimui ir sen
imui.

Ateikite pabendrauti ir kartu paremti mūsų jaunimą, kuris 
šių metų gale ruošiasi į sporto šventę Adelaidėje, o sekančiais 
metais į Pasaulio lietuvių jaunimo sporto šventę Lietuvoje.

Iki pasim a tymo kermošiuje!
E. Lašaitis

’Kovo" pirmininkas

Rugsėjo 25 <L, sekmadienį, 2 vai. po pietų Sydnėjaus 
lietuvių namų viršutinėje salėje įvyks

"Mūsų Pastogės” popietė.
Programoje: J. A. Jūragio žvilgsnis į keturių lietuvių 

autorių kūrybą ir Moterų ansamblio "Sutf riinė" dainos.
Popietės metu bus traukiama "Mūsų Pastogės" loterija. 
Kviečiame visus gausiai dalyvauti.

LB Spaudos Sąjunga

PIRKDAMAS "MŪSq PASTOGĖS" 
LOTERIJOS BILIETĄ, 

PAREMSI SAVO LAIKRAŠTĮ
"Mūsų Pastogė" Nr36 1994.9.12 psl.6
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A. f A. ANTANAS 
ČESNAVIČIUS

Gauta žinia, kad rugsėjo 1 d. 
Sydnėjuje mirė 84 metų tautietis 
Antanas Cesnavičius (gimęs 1907.2.

4). Palaidotas rugsėjo 5 d. Rook- 
woodo kapinėse.

Liūdi žmona Marija ir dukros 
Danguolė ir Irena.

Ilsėkis ramybėje.

SU dr. GUMENIUIilENE 
ATSISVEIKINANT

Ateina valanda kada kiekvienam I-- ——“— --~-------
žemės keliautojui atsiveria durys į 
nežinomybę. Tokia valanda atėjo ir 
dr. Kotrynai Gumeniukienei rug
pjūčio 17 dieną, sulaukusiai 95 
metų.

Susipažinau su dr. Gumeniukiene 
tik 1951 metais „General Stuart“ 
laive, pakeliuiį Australiją. Likimas 
lėmė, kad ši pažintis, nežiūrint 
daugelio skirtumų, išsivystė į 
draugystę. Gal labiausiai mane 
traukė jos respektas kitiems, ypač 
prisimenant, kad dr. Gumeniukienė 
jau Lietuvoje buvo žinoma, kaip 
viena iš sėkmingiausių dantų 
gydytojų, tuo tarpu, kai aš pati dar 
stovėjau prieš gyvenimą be jokių 
kredencialų. Mane stebino jos 
geležinė valia ir pasiryžimas toje 
kuklioje, ramioje asmenybėje.

Dr. Gumeniukienė gimė 1898 m. 
Petrapilyje, kur 1915 - 1917 m. 
Petrapilio universitete studijavo 
lingvistiką (laisvai kalbėjo penkio
mis kalbomis). Tačiau atvykus į 
Lietuvą troškimas būti savistovia 
ir nepriklausoma moraliai ir 
materialiai nukreipė ją į Kauno 
Vytauto Didžiojo universitetą 
studijuoti odontologiją. 1923 m., 
augindama tik gimusią dukrelę, ji 
studijas pradėjo ir 1929 užbaigė 
geriausiais pažymiais. Tuo metu, o 
dažnai net ir dabar, tai buvo 
retenybė: ištekėjusi moteris (t.y. 
aprūpinta), su kūdikiu (t.y. pasie
kusi savo tikslą), dar ėmė studijuoti 
tokiame sunkiame fakultete! O dr. 
Gumeniukienės ir tokie pasiekimai 
nepatenkno. Matydama labai 
varganas universiteto sąlygas - 
stoką vadovėlių, stoką žinių, 
pasenusią metodologiją ir techniką 
■ji ryžosi savo lėšomis išvykti į 
užsienį pasitobulinimui Paryžiaus 
ir Vienos universitetuose. Grįžus ji 
buvo paskirta Vytauto Didžiojo 
universiteto Medicinos fakulteto 
Stomatologijos ir odontologijos 
katedros asistente. Būdama šioje 
pozicijoje, ji įvedė žymių pagerinimų 
metodologijoje ir odontologijos 
technikoje. Vėliau dr. Gumeniu
kienė išvystė Kaune plačią privačią 
praktiką, kuri buvo ypač populiari 
Kauno aukštuomenės sluoksniuo
se.

Atvykus į Australiją ji nenuleido 
rankų. Jos kovinga dvasia negalėjo 
susitaikyti su „domestic“ statusu. 

[ 1952 m. jau būdama 54 metų 
į amžiaus ji įstojo į Sydnėjaus

MŪSŲ MIRUSIEJI
Skamba ir žvanga, gaudžia varpai, 
Liūdną ir skaudų skleisdami gandą: 
Vėl pavilliojo auką kapai!
Dieną j dieną tiek jų atranda!..

(Maironis)

A. f A. DAINA
SOFIJA BERNOTIENĖ

Rugsėjo 2 d. Sydnėjuje mirė tau
tietė dail. Daina Sofija Bernotienė, 
gim. 1933.6.15.

Platesnį nekrologą spausdinsime 
sekančiame "M.P." numeryje.

Ilsėkis ramybėje.
B.Ž.

universitetą iš naujo studijuoti 
odontologiją. Jokių stipendijų, 
jokios paramos negalima buvo ir 
tikėtis. Vakarais užsidirbdama 
duoną, dieną studijuodama, ji baigė 
antrą kursą. Tačiau studijos 
sveikatą nualino, finansiniai 
ištekliai išseko ir studijas teko 
laikinai nutraukti. 1960 metais 
Australijos valdžia, supratusi sau 
pačiai daromą žalą (imigrantų 
kvalifikacijų neišnaudojimą), su
rengė svetimšaliams dantų gydy
tojams 18 mėnesių kursus. Juose 
dr. Gumeniukienė buvo vyriausia - 
64metų - tačiau kursą baigė 
pirmąja. Šitie faktai gali būti 
pavyzdžiujaunesnėms kartoms, kai 
sveikiems, Stipriems ir mokantiems 
kalbą studijos dažnai yra per 
sunkios, per ilgos, per nuobodžios.

Dr. Gumeniukienė nebuvo siaura 
specialistė, bet plati, daugialypė 
asmenybė. Menas, muzika, litera
tūra ją traukė, ji buvo nuolatinė 
koncertų, operų bei meno parodų 
lankytoja. Ir tai nėra lengvai 
įvykdomi dalykai, nes iš jos gy
venamosios vietos, Regent's Park, 
važinėti traukiniu ir dar vakarais į 
miestą, nebuvo taip jau paprastas 
reikalas. Ji taip pat labai vertino 
keliones, ieškodama sąlyčio su 
kitom, tolimom kultūrom. 1965 m. 
mes abi, įsijungusios į Australijos 
dantų gydytojų ruošiamas konfe
rencijas, pirmosios apkeliavom 
aplink pasaulį. Man tai buvo pirmoji 
pasaulinė kultūrinė kelionė ir 
nežinojau kur ko tikėtis. Bet ne dr. 
Gumeniukienei. Kol lagaminai 

buvo sunešiojami, ji jau turėjo pilną 
planą su žemėlapiais: iš ryto - meno 
galerijų lankymas, jas uždarius - 
bažnyčios, vakare - naktinės miesto 
ekskursijos prie apšviestų garsiųjų 
paminklų ir kitų architektūrinių 
pastatų.

Visą gyvenimą dr. Gumeniukienė 
buvo giliai religinga, tačiau gyve
nimo pabaigoje ėmė persvarstyti 
anksčiau lengvai priimtas dogmas 
ir priėjo išvados, kad niekas nieko 
nežino.

Paskutinieji pora metų, nors ir 
praleisti rūpestingoje dukters 
globoje, buvo labai sunkūs: apakusi 
ir praradusi visas fizines jėgas, be 
kitų pagalbos negalinti nei atsisėsti,

A. f A. ANTANUI ČESNAVINU I 
mirus, liūdesio valandoje jo žmoną ir dukteris su šeimomis 
užjaučia

Balys ir Valentina Barkai

PRANEŠIMAS 
Melburno lietuvių 

klubo nariams
Metinis Melburno lietuvių klubo 

narių susirinkimas įvyks rugsėjo 
24 dieną, šeštadienį, 1 vai. p.p . 
Susirinkimo metu bus svarstoma 
sekanti (darbotvarkė •:

1. Susirinkimo atidarymas. 2.Mi- 
rusių narių pagerbimas. 3.Naujų 
narių pristatymas. 4.Susirinkimo 
sekretoriaus kvietimas. 5. Mandatų 
komisijos kvietimas. 6. Praėjusių 
metų susirinkimo protokolo skai
tymas. 7. Pirmininko pranešimas. 
8. Iždininko pranešimas. 9. Revi
zoriaus pranešimas. 10.Revizijos 
komisijos pranešimas. 11.Disku
sijos dėl pranešimų ir jų priėmimas. 
12.1994 - 1995 m. sąmatos pa
teikimas ir'tvirtinimas. 13. Kandi
datų į klubo valdybą klausimas.
14. Revizijos komisijos rinkimai.
15. Mandatų komisijos rinkimai.
16. Klausimai ir pasiūlymai. 17. 
Susirinkimo uždarymas.

Melburno lietuvių 
klubo valdyba

LIETUVOS SPAUDOS 
PRENUMERAVIMAS
Informuoju Australijoje gyve

nančius Lietuvos spaudos skai
tytojus, kad esu įgaliotas priimti 
užsakymus ir prenumeratą už 
sekančius, 1995 metus.

Galite siųsti asmeniškus čekius 
ar Money orderius, kurie turi būti 
išrašyti A. Kramiliaus vardu. 
Asmeniški čekiai - to laikraščio ar 
žurnalo vardu. Prašau nesiųsti 
pinigų laiškuose, nes esu turėjęs 
nemalonumų. Prenumeratas pri
imu sekantiems laikraščiams ir 

nei atsigulti, pati nusprendė mirti - 
nepriėmė nė lašo vandens, nė 
trupinio duonos. Po savaitės atėjo 
mirtis.

Dr. Gumeniukienės šviesi ir kilni 
asmenybė įtakojo jos artimuosius 
ir draugus: jos dukra Irena Bagdo
navičienė yra gydytoja, žentas 
Kostas ir vienintelis vaikaitis 
Viktoras - dantų gydytojai.

Nežinau ką sakyti išėjusiai dr. 
Gumeniukienei: ar sudiev, ar iki 
pasimatymo, tik žinau, kad jos 
skleidžiama šviesa įstrigo daugelio 
žmonių širdyse, o taip pat ir manyje. 
Už tai esu jai giliai dėkinga.

Genovaitė Kazokienė

žurnalams: „Gimtasis kraštas“ 
(savaitraštis, kaina metams 72 
austr. dol.); „Lithuanian Weekly“ 
anglų kalba (savaitraštis, kaina 
metams 40 JAV dol. arba 54 austr. 
dol.); „Karys“ (mėnesinis žurnalas, 
kaina 50 austr. dol.); „Lithuania 
in the World“ (dvimėnesinis 
žurnalas anglų kalba, kaina 50 
austr. dol.).

Jeigu jums patogu, prašau siųsti 
ir prenumeratas su jūsų adresu, 83 
Queen St., Canley Heights, NSW 
2166, Australia.

Antanas Kramilius

PRANEŠIMAS
ŠALPOS KLAUSIMU
Našlaičių ir tremtinių šeimoms 

Lietuvoje sušelpti Sydnėjaus lie- 
uvių katalikų kultūros draugija 
praves rūbų rinkliavą. Surinkti 
rūbai bus persiųsti sekančia- 
labdaros siunta į Lietuvą.

Tautiečiai maloniai prašomi 
atliekamus rūbus ir vaikų žaislus 
pristatyti p. A. Savickienei, 82 
John St., Lidcombe, NSW 2141.

Rūbų vajus truks iki rugsėjo 17 
dienos.

Sydnėjaus lietuvių katalikų 
kultūros draugijos valdyba

LPKTS DĖKOJA
Lietuvių politinių kalinių ir 

tremtinių sąjungai aukojo:
V. Kabailienė - 50 dol; J. Ra

kauskas - 60 dol.; N. Alvikienė - 20 
dol. ir užsisakė XI, XII, XIII tomus 
LKA - vų; HK - 7 dol.

Ačiū už paramą.
V. L. Mačys 

LPKT atstovas
Australijoje
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Informacija
LABDAROS SIUNTINIAI KALĖDOMS 

I LIETUVĄ
Pakartotinai pranešu Sydnėjaus, Newcastlio, Wollongongo ir Canberros 

bendruomenėms, kad dar yra vietos kalėdinės šalpos konteineryje į 
Lietuvą.

Dėžių užsakymus priimu iki rugsėjo 17. Dėžės bus išduodamos Lietuvių 
klube šeštadieni, rugsėjo 24 d., tarp 9 ir 14 valandos. Atsiimant dėžes 
reikės mokėti ir už persiuntimą. Už dideles dėžes 60 dolerių, mažas - 40- 
dolerių. Čia visą informaciją gausite raštu.

Jūsų supokuotos ir paruoštos transportui dėžės turi būti pristatytos j 
konteinerį spalio mėn. 1 d., šeštadienį, Lietuvių klubo kieme nuo 8 vai. 
ryto iki 13 valandos.

Labai svarbu - atsiimdami tuščias dėžes malonėkite pristatyti 
raštu siuntėjo ir gavėjų adresus bei telefonų Lietuvoje numerius, 
jeigu juos žinote. Ant šių raštelių pažymėkite kam siunčiama 
maža ar didelė dėžė. Ši informacija man būtinai reikalinga 
ruošiant dokumentaciją. Iš anksto dėkoju už jūsų kooperaciją. 
Dėl užsakymų ir kitos informacijos skambinkite tel. (02) 727 3131.

Laivas „Talliser Bay“ iš Sydnėjaus išplaukia 1994 spalio 6 dieną ir bus 
Rygoje 1994 lapkričio 22 dieną. Kramilius>

ALB Sydnėjaus apylinkės‘valdybos vardu

PIRKDAMAS "MGSq PASTOGĖS" 1 
LOTERIJOS BILIETĄ,

į PAREMSI SAVO LAIKRAŠTĮ J
REMKITE 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ LOMIĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrų, mokslų, švietimą, 
meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir ų 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 StreėLNorth Melbourne. Vic. 3051 

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

« SKRISKITE FINAIR LIVIJA
■ | RYTĄ HROP Ą, RYGĄ, TALINĄ AR VILNIĄ

I Bilieto kaina tik $1870 1
(skrendant nuo 1.10-15.11 1994)

J PASIKVIESKITE SAVO GIMINfllClUS/DRflUGUS Į 

AUSTRALIJA- MES PARINKSIME JUMS GERIAU
SIOS VERTĖS ORO KELIONĖS BILIETUS.

JEI JŪS KĖLIAUATE Į Honolulu
/Los Angeles/, Niujorką / Tel Avivą 

M g arba aplink pasaulį, mes galime jums padėti. | 
J Susitikite su specialistais:

GATEWAY TRAVEL
B PTY. LTD.
1

48 The Boulevarde, Strathfield - 2135
■ Tel. (02) 745 3333. Fax (02) 745 3237
■ Lic' 2 TA 000 888 ACN 001 344 323

BALTUOS KELIONKj EKSPERTAI
Ėaaa ■■■■■■■■■■■ ■ J

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

i

Į SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
i 
i
I 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

I 
I Prašome klubo narius, dar nesumokėjusius šių metų nario 

mokesčio ($20), tai atlikti artimiausiu laiku.
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Į klubo direktorius nominuojančių pareiškimai gaunami klubo 
raštinėje. Pareiškimai turi būti grąžinti klubo sekretoriui iki 

rugsėjo mėn. 14d. 9 vai. p.p.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBO 
4 METINIS BALIUS 4

ruošiamas spalio 1 d., šeštadienį, klubo patalpose, Banks- 
towne. Pradžia 7 vai. vakaro.

Puiki vakarienė, vynas, gera muzika! Laukiami klubo nariai ir 
narės, visi iš toli ir iš arti - atvykite nesigailėsite!

Prašome atsiimti bilietus (sumokant pinigus) ir užsisakyti 
stalą.

Iki malonaus pasimatymo!
Klubo valdyba

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės64 prenumeratų

..o Talka moka iki

už terminuotus indėlius

Pranešame savo nariams, kad nuo 1994 spalio 1 d., 
Talka už terminuotus indėlius moka sekančiai:-

12 mėn sąskaitos:
$500 iki $4900 - 6į%
$5000 iki $49900-6|%
nuo $50000 - 7 %

6 mėn. sąskaitos:
nuo $500 - 6 %

3 mėn. sąskaitos:
nuo $500 - 51%

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

TALKA
LITHUANIAN CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY

ADELAIDE 362 7377 MELBOURNE 328 3466 SYDNEY 796 8662

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. * O 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. & * Už skelbimų turini 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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