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Opozicijos ir Prezidento 
susitikimas

Trečiadienį iš susitikimo su 
Prezidentu Algirdu Brazausku, 
Seimo valdyba ir Seimo frakcijų 
atstovais, trys dešiniosios opozicijos 
atstovai išėjo po to, kai Prezidentas 
atsisakė svarstyti pareiškimą dėl 
karinio tranzito. Šį pareiškimą 
pasirašė visos Seimo frakcijos, 
išskyrus LDDP. Pareiškime, be kita 
ko, sakoma, kad karinio tranzito 
sutartis pažeistų Lietuvos saugumą 
ir nepriklausomybę nuo Rusijos, 
prieštarautų konstituciniam aktui 
dėl nesijungimo į posovietines Rytų 
sąjungas. Septynios partijos labai 
kritiškai vertina ir Vyriausybės 
patvirtintas pavojingų ir karinių 
krovinių pervežimo per Lietuvą 
taisykles. Tačiau jų teigimu, 
taisykles pataisius, jomis galima 
būtų ir apsiriboti.

Likusieji pasitarime politikai 
svarstė LDDP siūlomas konstitu
cines pataisas - leisti užsieniečiams 
pirkti žemę, nuo 141 iki 101 
sumažinti Seimo narių skaičių ir 
nuo 2 iki 4 metų pailginti savi
valdybių tarybų kadenciją. Nei dėl 
vienos pataisos pasitarime nebuvo 
sutarta. Prezidentas pasiūlė su
rengti konferenciją žemės pardavi
mo užsieniečiams klausimu. Pa
sitarimo pas Prezidentą metu 
minėta, kad žemės pardavimas nėra 
pagrindinė priežastis, kodėl Lietu
voje trūksta investuotojų. („L.R.“ 
10.20).
Opozicijos lyderis Vytautas 

Landsbergis pareiškė, kad karinio 
tranzito sutartis, kurią Lietuvos 
valdžia ketina sudaryti su Rusija, 
ir noras įstoti į NATO, kurį de
klaruoja taip pat Lietuvos vadovai, 
yra vienas kitam prieštaraujantys 
dalykai.Pasak Vytauto Landsber
gio, Vakarų diplomatams, su 
kuriais jis pastaruoju metu ben
dravo, atrodo, kad Lietuvos valdžia 
dėl karinio tranzito sutarties 
stengiasi daugiau nei pati Rusija. 
Vytautas Landsbergis kritikavo ir 
užsienio reikalų ministro Povilo 
Gylio pareiškimą, kad Lietuva 
prieštarauja kelių Vidurio Europos 
valstybių priėmimui į NATO, jei 
tarp jų nebūtų Lietuvos. Opozicijos 
lyderis mano, kad Lietuva jaustųsi 
kur kas saugiau, jei Lenkija ar 
Čekija būtų priimtos į NATO. Pasak 
jo, tokie pareiškimai parodo Lietu
vos užsienio politikos vadovų 
neišmanymą. („L.R.“ 10.18).

Teko sumažinti muitus
Lietuvos vyriausybė, atsižvelg

dama į tarptautinio valiutos fondo 

reikalavimus, sumažino muitus už 
įvežamus žemės ūkio ir maisto 
produktus. Daugiausiai - 25% 
sumažintas įvežimo muitas už 
bulves. Dabar jis bus 25%, tačiau 
ne mažiau kaip 20 centų (0,05 JAV) 
už kilogramą. Nuo 45 - 40% iki 30% 
sumažėjo muitai už mėsą, žuvį, 
pieną. Nuo 50 iki 35 procentų 
sumažėjo muitas kiaušiniams. 
Didžiausią muitą reikės mokėti už 
cukrų - 70%. („R.“ 10.20).

Turguje šiuo metu kilogramas 
bulvių kainuoja 50 - 70 centų. 
Lietuvoje šiemet, nežiūrint sausros, 
gausus bulvių derlius, tačiau pačios 
bulvės labai rauplėtos ir korėtos, jų 
nebus galima išlaikyti iki pavasario.

Vilniuje sutriko 
elektros tiekimas

Nuo spalio 23 dienos Vilniuje gali 
būti nutrauktas elektros energijos 
tiekimas - nebus apšviestos gatvės, 
nors josir dabar apšviestos prastai. 
Gali būti išjungti šviesoforai. Taip 
pareiškė Vilniaus miesto vicemeras 
Vidas Kamaitis, pranešdamas, kad 
miesto ūkio finansavimas bus 
patenkinamas trečdaliu. Dėl to 
didėja miesto skolos ligoninėms, 
rangovams, energetikams. Jei 
miestas neatsiskaitys su pastarai
siais, gali būti paralyžuotas miesto 
transportas. („R.“ 10.20).

Byla dėl žurnalisto 
V. Lingio nužudymo

Šiuo metu vykstant Vito Lingio 
•įtariamųjų žudikų teismui, vi
suomenė svarsto, kokios gi bausmės 
bus skirtos Igoriui Achremovui, 
šovusiam į Vitą Lingį, ir Borisui 
Dekanidzei, kaltinamam nužu
dymo organizavimu. Dauguma 
žmonių mano, kad I. Achremovas 
nebus nubaustas mirties bausme, 
nes prisipažino įvykdęs nusikaltimą 
ir atgailauja. O.B. Dekanidzė gaus 
nuo 7 iki 15 metų kalėjimo, tačiau 
gana greitai arba bus išvaduotas, 
arba paleistas iš kalėjimo. Teismas
yra labai spaudžiamas visuomenės 
ir, jei jis nepaskirs bent vienos 
mirties bausmės, bus apkaltintas 
esąs papirktas. Visuomenė nelabai 
gilinasi ar tardymo metu surinkta 
pakankamai nusikaltimo įrodymų. 
(Radiocentras, radijo . stotis M - 
1.10.17 - 20).

Galimos vokiečių 
investicijos Klaipėdoje

Konsultacinės vokiečių firmos 
AFE atstovai mano, kad Klaipėdoje 
reikėtų įsteigti prekybos centrą ir 
atsarginių automobilių dalių ga
myklą. Įsteigus bendrą Lietuvos 
Vokietijos įmonę, į Lietuvą galima

VĖL DEGS KAPUOSE VĖLINIŲ ŽVAKĖS

SENKAPIAI A.Zmuidzinavičius

Bernardas Brazdžionis

KAPŲ VARTAI
Mes regėjom - daug nuvyto čia vainikų, 
Mes regėjom - prakeliavo daug pro mus, 
Mes regėjom, kaip jų žemės sapnas nyko 
Ir kaip rado jie čia amžinus namus.

Mes girdėjom ■ verksmą kūdikio nekalto, 
Mes girdėjom - raudą mylinčių širdžių, 
Mes girdėjom - duslūs dūžiai naktį šaltą 
Ir raudojimas nualpusių žvaigždžių...

Grįžta žingsniai tų, kurie viešėjo,
Grįžta žingsniai mylimųjų ir našlių, 
Grįžta žingsniai morų mirusio nešėjo, 
Koplytėlės sargo, daug čia laisčiusio gėlių...

Tik negrįši tu, čia ramų atilsį suradęs, 
Nepraeisi niekad atgalios pro mus, 
Užmirštas mirties - bejausmis ir bežadis, 
Radęs savo dieną - Ten, o čia - namus...

būtų pritraukti vidutinių vokiečių 
verslininkų pinigus. Konsultantai 
iš Vokietijos dėl šio sumanymo 
tarėsi su Klaipėdos meru. Meras 
pasiūlė vokiečiams apžiūrėti kelias 
mažai ar visai nebenaudojamas 
gamyklas, tačiau šie atsisakė ir 
pageidavo rasti 10 hektarų sklypą. 
Šešiasdešimt procentų naujosios 
įmonės akcijų priklausytų vokie
čiams, likusi dalis būtų padalinta 
bendrai Lietuvos ir Vokietijos 
draudimo kompanijai „Drauda“, 
Lietuvos pramonės ministerijai ir 
prekybos ministerijai bei Klaipėdos 
savivaldybei. Klaipėdiečiams toks 
sumanymas patiko. („L.R.“ 10.18).

Lietuvis akių gydytojas iš 
JAV vėl Lietuvoje

,Akies optika“. Tai JAV gyve
nančio oftalmologo Rimvydo Sidrio 
knyga, išleista Lietuvoje. Išleido 
„Technologijos“ leidykla, knyga 
išleista 500 egzempliorių tiražu. 
Autoriaus užsakymu knygą Lie
tuvai išspausdino Technologijos 
universiteto spaustuvė. „Akies 
optika“ skirta akių ligų gydytoj ams 
ir ligoniams ar net sveikiesiems, 
kurie rūspinasi dėl savo regėjimo. 
z .Kauno diena“, 10.18)
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Kiek Lietuvos gyventojų 
studijuoja užsienyje

Šiuo metu JAV universitetuose 
studijuoja 377 Lietuvos piliečiai. 
Švedijos ambasada pranešė, kad 
šiais metais Švedijos aukštosiose 
mokyklose yra 80 studentų ir 
stažuotojų iš Lietuvos. Prancūzijos 
ambasadoje tikslių skaičių ne
pateikė, bet pasakė, kad studentų 
iš Lietuvos Prancūzijoje daug. Taip 
pat neįmanoma suskaičiuoti, kiek 
Lietuvos piliečių studijuoja Vokie
tijoje ir Didžiojoje Britanijoje, nes 
Vokietijoje nesiskiria vizos tipai, o, 
važiuojant į Didžiąją Britaniją, 
Lietuvos piliečiams vizų nereikia. 
(„L.R.“ 10.17).

Klapčiukų Lietuva
Taip Eivydas Radvila pavadino 

savo aprašymą iš žurnalistų susi
tikimo su opozicijos vadovu. Tai 
aktualus Lietuvos geopolitinės 
padėties aptarimas, tad jį čia 
išsamiai cituojame:

„Grįžęs iš kelionės po Vakarų 
valstybes, pirmadienį (spalio 17 d.) 
įvykusioje spaudos konferencijoje 
opozicijos lyderis V. Landsbergis 
pasidalijo .mintimis, kaip atrodo 
„politiškai gimstanti Lietuva iš 
tolo“.

„Labai nesunku matyti, jog 
karinio tranzito sutartis su Rusija 
ir Lietuvos deklaruotas noras 
jungtis į NATO yra vienas kitam 
prieštaraujantys dalykai“, - pa
žymėjo V. Landsbergis. Jo nuo
mone, Lietuvos susiejimas karinio 
tranzito sutartimi su Rusija - 
anksčiau, neguji pakryps į Vakarus
- atitinka Rusijos strateginius 
tikslus.

V. Landsbergis sakė, jog tokios 
karinės sąjungos sutarties su
darymas prieštarautų netgi anks
čiau LDDP, o prezidento patarėjo 
J. Paleckio iki šiol proteguojamai 
„neutraliteto politikai“, kurią 
profesorius įvertino kaip „pasi
likimą prinokti ir nukristi į rytinę 
tvoros pusę“.

V. Landsbergis dar kartą priminė 
aukštų Rusijos kariškių žodžius, 
jog Rusija gali apseiti be karinio 
tranzito per Lietuvą, ir savo išvada, 
jog ši sutartis Rusijai reikalinga 
politiškai. Jis retoriškai klausė, koks 
gali būti strateginis Lietuvos tikslas 
susisieti su Rusija, kai matome 
Čečėnijos likimą, kai prisimename 
invaziją į Gruziją - jos pretekstas 
buvo „apginti“ Rusijos kariuomenės 
tranzito kelią geležinkeliu. Jis 
stebėjosi Lietuvos pareigūnų veiks
mais, iš kurių susidaro įspūdis, kad 
dėl karinio tranzito sutarties 
Lietuvą stengiasi 1 abiau nei Rusij a.

Opozicijos lyderis pastebėjo, jog 
Lietuvos politinės partijos ir 
visuomenė pasisako prieš sutartį, 
todėl LDDP stengiasi apdoroti 
visuomenę, savaip interpretuoda
ma užsienio politikų pasisakymus
- neva Vakarai pasisaką už sutarties 
pasirašymą. Užsienio reikalų

diplomatiški, o jų turinys is esmes j 
vienas: spręskite patys, ar nesuke- ? 
liama pavojaus nepriklausomybei, g 
ar iš tikro nepažeidžiamas suve-j 
reni tetas.

Opozicijos lyderis informavo apie i 
JAV lietuvių bendruomenės krašto | 
tarybos priimtą rezoliuciją, kurioje j 
reiškiamas susirūpinimas dėl y 
Rusijos politikos bei pavojaus | 
Lietuvos suverenitetui. „Neturėtų ’ 
būti'jokios sutarties su jokia | 
valstybe šiuo klausimu ir negali = 
būti jokios priežasties - nei pre- | 
kybinės, nei ekonominės, nei ; 
ekologinės, - kuri pateisintų J 
Lietuvos pastatymą gyvybiškai | 
pavojingų įvykių akivaizdon“, -1 
sakoma rezoliucijoje. V. Lands- j 
bergis taip pat stebėjosi P. Gylio y 
pozicija, kaijis kategoriškai atmetė j 
JAV Valstybės departamento ’ 
pasiūlymą, kad susitikime kartu | 
dalyvautų ir JAV lietuvių orgą-į 
nizacijos. Į

Atkreiptinas dėmesys, jog su-i 
tarties tekstas iki šiol nepaskelbtas, | 
nors detaliai su ja supažindinti: j 
žadėjo pats prezidentas. „Sužino- y 
sime kur patekome po to, kai jau j 
būsime ten patekę“, - padarė išvadą f 
opozicijos lyderis. Jis priminėj 
istoriją su pavojingų ir karinių’ 
krovinių pervežimo taisyklėmis, kai | 
paskutiniame variante atsirado; 
anksčiau neaptartas oro karinis Į 
tranzitas, o karininkas S. Murza, | 
atskleidęs, kad Lietuvos oro erdvė I 
nekontroliuojama ir jau dabar! 
atiduota Rusijos karinėms pajė-! 
goms, buvo atleistas. „Pulkininkas | 
S. Murza bus Lietuvos karinių oro ’ 
pajėgų vadas po to, kai turėsime | 
kitokią, ne Maskvos klapčiukų į 
valdžią“, - sakė jis.

Kalbėdamas apie santykius su 
NATO, opozicijos lyderis sakė 
nesuprantąs, kodėl P. Gylys, 
argumentuodamas įtampos Rytų 
Europoje sukėlimu, pasisako prieš 
vadinamąjį „ribotą“ NATO išplė
timą, prieš Rytų Europos šalių 
laipsnišką priėmimą į šią orga
nizaciją. „Liūdnai įdomu, kad 
Lietuvos diplomatai veikia kaip 
Rusijos advokatai“, - sakė V. 
Landsbergis ir klausė: ar Lietuva 
nesijaustų saugiau, jei po kelių 
metų šalia Lietuvos kartu su 
Vokietija atsirastų NATO šalys 
Čekija ir Lenkija? Jis priminė, jog 
prezidentas A. Brazauskas šiuo 
klausimu Vašingtone konsultavosi 
su Rusijos diplomatais. „Tokie 
nūnai mūsų politikos dalykai, kai 
norint turėti savo nuomonę, reikia 
pasiklausti Rusijos diplomatų“.

V. Landsbergis pranešė, jog spalio
- lapkričio mėnesiais bus svars
tomos perspektyvios kandidatūros 
tų valstybių, kurios galėtų tapti 
NATO ir Europos Sąjungos na
rėmis. „Lietuva turėjo pranašumų 
bei panašumų į Vyšehrado šalis ir 
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ministras P. Gylys po apsilankymo j Bostono vaikų ligoninės gydytojai 
Vašingtone išvedžiojęs: „mes taip ; sakosi užtikę natūralų hormono tipo 
suprantam, kad gavom pritarimą . | junginį angiostatiną, kuris sulaiko 
Iš tikrųjų Vakarų diplomatų ir; antrinio vėžio plėtimąsi žmogaus 
politikų atsakymai yra visada | organizme, šis junginys aptiktas 
diplomatiški, o jų turinys iš esmės j vėžiu sergančių žmonių kraujuje. 
vienas: spręskite patys, ar nesuke-f pagalinus pirminį vėžio židinį, 

| junginys nustoja gamintis natu- 
: raliai ir todėl greitai pradeda 
Į vystytis metastazės.
■ Angiostatino injekcijomis pa- 
| sisekė sustabdyti antrinio, ir net 
I pirminio, vėžio plitimą pelėse.

*
i Maskvoje didžiulė minia dalyvavo 
' žurnalisto Dimitro Cholodovo 
I laidotuvėse. Žurnalistas nužudytas 
: portfelyje sprogus bombai po to, kai 
| apkaltino iš Vokietijos į Rusij# 
• atitrauktos rusų armijos vadovybę 
| nelegaliu ginklų ir karinės techni- 
. kos pardavinėjimu užsienio pir- 
I kėjams bei slaptu mafijos teroristų 
I apmokymu.
' Cholodovo darbdavys laikraščio 
i „Maskvos komjaunuolis“ redak
torius Pavel Gusev apkaltino 
gynybos ministrą gen. Gračiovą bei 
Vakarų armijų grupės vadą gen. 
Matvej Burlakov korupcija bei 
įsivėlimu į Cholodovo nužudymą.

Keletą dienų prieš Cholodovo 
žuvimągen. Gračiovas, kalbėdamas 
per televiziją, buvo pavadinęs 
Dimitrą Cholodovą savo „priešu 
numeris pirmas“.

*
Pora Didžiosios Britanijos mi

nistrų buvo apkaltinti slapta priėmę 
dideles pinigines sumas iš liuk
susinės universalinės parduotuvės 
„Harrod“ savininko multimilijonie
riaus Al Fayed, kad parlamente 
užklaustų Al Fayed suformuluotus 
klausimus. Vienas iš apkaltintų 
ministrų ’ prisipažino 1------ --  .

* ■B>..
7500 buvusių Afrikos tautinio 

kongreso pogrindžio kovotojų, prieš 
integruojant juoc į Pietų Afrikos 
kariuomenę, atlieka intensyvų 
karinį apmokymą. Demonstruo
dami dėl per mažų algų ir neįprastos 
disciplinos, apie 4500 šių karių 
savavališkai pasišalino iš sto
vyklavietės. Pietų Afrikos pre
zidentas Nelson Mandela jiems 
pateikė ultimatumą savaitės bėgyje 
grįžti į bazę ar būti pašalintiems iš 
kariuomenės. *

Pietų Korėjos sostinėje Seoule 
pačiame rytinio judėjimo įkarštyje 
į Han upę įkrito 48 metrų ilgio 
centrinė tilto sekcija, nusinešdama 
su savim pilną keleivių autobusą ir 
keletą kitų mašinų. Dalį žmonių 
pavyko išgelbėti, tačiau 32 žmonės 
žuvo. Tiltą proj ektavusių inžinierių 
pareiškimu, tiltas buvęs nepritai- 

■ j ■ ■ ■ -■ , kaltu ir .< kytas sunkiai pakrautiems sunk-
atsistatydino iš ministrų kabineto, vežimiams ir susisiekimas juo 
antrasis bando išsiteisinti. turėjęs būti varžomas.

jei būtų vykdžiusi išmintingą ir 
energingą politiką, ji galėjo būti 
matoma kitaip:kylanti ir einanti, o 
ne skęstanti ir grimstanti", - sakė 
jis. Atsakydamas į klausimą, ką 
galėtų daryti opozicija, kad su
stabdytų tolesnį Lietuvos slinkimą 
į Rusijos įtakos sferą ir ar negalėtų 
pradėti apkaltos proceso prezi
dentui, V. Landsbergis neatmetė 
tokios galimybės, jei Lietuvos 
valdžia pasirašytų karinio tranzito 
sutartį. Jo nuomone, labai lengvai 
galima nepasirašyti jokių susi
tarimų su Rusija, o kariuomenę 
pervežti, išduodant vienkartinius 
leidimus.

Komentuodamas prasidėjusį TS 
(LK) ir LDDP dialogą, V. Lands
bergis sakė, jog jau nuo prezidento 
rinkimų buvo siūloma rengti 
politinių partijų vadovų susiti
kimus pas prezidentą, kuriuose 
būtų aptariami svarbiausi Lietuvos 
politikos klausimai ir siekti, kad 
bent kai kuriaisjųbūtų formuojama 
nacionalinė politika. Opozicijos 
vadovas nurodė, kad pastaruoju 
metu, matyt, referendumo įtakoje, 
LDDP frakcįja pakeitė savo va-

*
Apie 30 Italijos parlamento 

atstovų, susimušę sesijos metu, iki 
kraujo apsikumščiavo ir apsi— 
spardė. *

Spalio 19 d. ekstremistinės arabų 
organizacijos Hamas narys su
sisprogdino autobuse pačiame Tel 
Avivo centre. Teroristas žuvo pats, 
kartu su juo dar 21 autobuso 
keleivis. Sužeisti 43 asmenys. 
Hamas vadovybės pareiškimu, tai 
buvęs protesto aktas prieš Izraelio 
-Jordanijos taikos sutartį. Izraelio 
vyriausybė neribotam laikui uždarė 
valstybinę sieną palestiniečiams, 
važinėjantiems į darbus Izraelyje 
iš Gazos bei Vakarinio Jordano 
kranto sričių.

*
Nežiūrint arabų teroristų gąs

dinimų, JAV prezidentas Bill 
Clinton savo vizito į Izraelį, 
Jordaniją ir Siriją spalio mėnesio 
pabaigoje atidėti nenumato.

dovybę ir kreipėsi į kitas partijas 
ar frakcijas dėl dialogo užmezgimo. 
Pasak V. Landsbergio, aptariant 
konkrečias iropias problemas tokie 
pokalbiai gali būti naudingi. 
Žurnalistų paklaustas, koks bus 
konservatorių sprendimas dėl L. 
Sabučio dalyvavimo rinkimuose 
Kaišiadoryse, opozicijos lyderis 
sakė, jog tai, pirmiausia, nėra L. 
Sabučio, kuris jau du kartus gavo 
daugiau balsų ir dar svarstys, kaip 
jam toliau elgtis šioje „provo
kuojamoje situacijoje“, dalyvavimo 
klausimas. Šią istoriją jis įvertino 
kaip LDDP kapituliavimą (net 
nebando kelti savo kandidato) bei 
machinaciją, kuri vėl daroma pa
naudojant Vyriausiąją rinkimų 
komisiją, ojos tikslas toks pats kaip 
ir referendumo atveju: žlugdyti, kad 
būtų tik vienas kandidatas, kad 
rinkimai neįvyktų.

Ar ir vėl neįvyks 
rinkiniai?

Spalio 14 d. Centro sąjunga 
išplatino E. Bičkausko pasirašytą 
pareiškimą dėl rinkimų Kaišiadorių

Nukelta į 3'psT ■'
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Bendruomenės darbų baruose

IŠKILMINGOS VESTUVĖS
Yra dienų, kai žėri saulė
Ir krenta žvaigždės tiktai Jums...
Yra dienų, kai šypsosi pasaulis
Ir siunčia šypsenas tik Jums...
Tą dieną rūpesčiai lyg dūmai 

išsisklaido
Ir būna širdyje ramu, ramu...

Ši laiminga diena buvo spalio 15 
• oji, šeštadienis, kai kunigas E. 
Bartulis gražioje ir saulėtoje 
Brisbanėje, St. Marys bažnyčioje 
sutuokė Elytę Klimienę su Baliu 
Malinausku.
Elytė ir Balys gerai žinomi 

Brisbanės lietuvių visuomeninėje 
veikloje. Jie abu pasireiškė kaip 
aktyvūs jos nariai. Kartu šoko 
tautinius šokius ir ilgus metus 
dainavo chore, kur iki šiol tebeda
lyvauja. Šiuo metu Lietuvių na
muose Balys atlieka kasininko 
darbą.
Elytės ir Balio gyvenimo keliai 

buvo nelengvi, vingiuoti. Jų šeimos 
nuo apsigyvenimo Brisbanėje, 
tarpusavyje bendravo ir vieni 
kitiems padėdavo. Likę abu naš
liais, likusią gyvenimo dalį pasi
rinko eiti kartu.
Todėl lietuvių namuose jų drau-

Atkelta iš 2 psl.
apygardoje, kuriame sakoma: „1994 
metų spalio 10 dieną masinės 
informacijos priemonės informavo 
visuomenę, jog Kaišiadorių rinkimų 
apygardoje kandidatu į Seimo 
narius neįregistruotas Centro 
sąjungos kandidatas, kadangi 
Centro sąjunga“neįsiregistravo 
rinkimams Teisingumo minis
terijoje“. Spalio 14 dieną Lietuvos 
Centro sąjunga gavo tą pačią dieną, 
t. y. spalio 14 dieną, teisingumo 
ministro pasirašytą įsakymą: 
.Įregistruoti Lietuvos Centro 
sąjungą rinkimams į Lietuvos 
Respublikos Seimą“. Deja, Lietuvos 
Respublikos '■ Seimo rinkimų įsta
tymas, griežtai reglamentuojantis 
rinkimų grafiką, jau nebeleidžia 
Centro sąjungos kandidatui įsi
jungti į rinkimų kampaniją. Esame 
įsitikinę, jog Teisingumo ministe
rija turėjo visas galimybes laiku 
įregistruoti Centro sąjungą rin
kimams, tuo būdu neužkertant 
kelio partijai dalyvauti Seimo nario 
rinkimuose Kaišiadorių rinkimų 
apygardoje Nr. 59“.
Kaišiadorių rinkiminė apylinkė 

Seime neatstovaujama jau nuo 
prezidentinių rinkimų Lietuvoje. 
Pagal Lietuvos konstituciją, A. 
Brazauskas, tapęs Lietuvos Pre- : 
ridentu, nustojo būti Kaišiadorių 
•apylinkės 1 atstovu Seime. Taigi ten 
turėjo įvykti tik tos apylinkės 
rinkimai. Tai Australijoje vadinama 
,By - election“. Iš Australijos ' 
patirties žinome, kad tokius rin
kimus („By - election“) valdančiai 
partij ai laimėti nelengva. Bet LDDP 
ta demokratijos „blogybė“ nekelia 
didelių sunkumų - jie manipuliuoja 
taip, kad rinkimai vis nebūtų įvykę, 
r tai jau tęsiasi ne savaitėmis ar 
lienomis.'bet jau net metais...

Balys ir Elytė Malinauskai. 
Nuotr. D.S. 

gams padedant, buvo suruoštos 
iškilmingos vestuvės, kuriose 
dalyvavo virš pusšimčio svečių, 
kurių tarpe buvo ir sydnėjiškių. 
Stalai lūžo nuo valgių gausumo. 
Įspūdingai atrodė jaunosios keptas 
šakotis. Stalus palaimino ir pir
masis pasveikino jaunuosius sve
čias iš Lietuvos kun. E. Bartulis. 
Jis dar parodė atsiųstus sveiki
nimus iš Melburno ir jaunuosius 
sujungė lietuviška juosta, kad jų 
kelias būtų tiesus ir neužmirštų 
Lietuvos. Po šios iškilmingos 
ceremonijos kalbėjo ir linksmino 
svečius Bronius Butkus, Kazimie-

Tenka sutikti, jog yra galimybė, 
kad Lietuvoje ir kiti rinkimai 
ateityje gali neįvykti. O tada, 
Lietuvoje žlugus bet kokiam pa
našumui į demokratiją, ar mes 
galėtume palikti „apolitiniai“? O gal 
reikėtų laukti metus ar du, kol vėl 
susirinks ALB Krašto Taryba ir vėl 
pakeis statutą, kad Bendruomenė 
vėl galėtų būti politiniai aktyvi? 
Keista, bet atrodo, kad kai kurie iš 
mūsų labai greitai užmiršome, kad 
mes, užjūrio lietuviai, praradome 
savo tėvynę, turėdamiją apleisti ne 
vien tik dėl sovietinės Rusijos 
okupacijos, bet ir dėl savų ko
munistinių koloborantų su so
vietais. Tad neturimejokio pagrindo 
pasitikėti buvusiais komunistais, 
kurie neapleido partijos, jos ne
likvidavo, o tik pakeitė jos vardą. 
Tipingas ir Prezidento pareiškimas 
JAV korespondentams, kurie jo 
užklausė ar jis nesigaili savo 
komunistinės veiklos praeityje, ar 
neatgailauja. „O už ką“, atrėžė Jo 
Ekscelencija.

Malda už 
nužudytųjų vėles

Sekmadienį (10.16) Vytauto 
Didžiojo bažnyčioje buvo aukojamos 
šv. Mišios už Mažosios Lietuvos 
genocido aukas. Prieš 50 metų, 
spalio 16 dieną prasidėjo kelerius 
metus trukęs nekaltų žmonių - 
lietuvių, vokiečių, lenkų - žudymas. 
Tarybinė armija „pergalingai" 
įžengusi į kraštą be atrankos 
naikino visus... kaip nacių pali
kuonis. („Kauno diena“, 10.18)

Spaudai paruošė 
Dr. A. Kabaila 

Canberra, 1994.10.22 Naudotasi 
AGEP, Laimos Statulevičienės, 

„Lietuvos, aido“ ir.kitomis, 
■ ■ elektroninio pašto ■žinionrisr 

ras Bagdonas, jaunųjų giminaičiai, 
svečias iš Sydnėjaus ir kiti.

Choro vadovė Regina choristų 
vardu jauniesiems įteikė krepšelį 
gėlių, nuoširdžiai juos pasveikin
dama.

SVEČIUOSE PAS SYDNĖJAUS 
SODYSIECIUS

Spalio 23 d. Sydnėjaus lietuvių 
Sodybanuo anksčiausio rytojudėjo 
kaip skruzdėlynas. Sodybiečiai, t.y. 
daugiausiai sodybietės, beveik 
kiekviename bute kepė kugelius, 
vyrai nuo takų šlavė vėjo pribars- 
tytuslapus, salėn tempė papildomai 
kėdes ir stalus. Mat, šiandien 
Sodyboje neva tai metinė šventė - 
spalio mėnesio iešminė.

Jau apie 9 vai. ryto Sodybos kieme 
pradėjo burgzti įvairiausių tipų 
automašinos, atskubėjo Sydnėjaus 
lietuvių moterų socialinės globos 
draugijos valdybos narės, tikrosios 
šio pobūvio šeimininkės. Joms 
vadovavo vyriausioji šeimininkė

Dalis sodybiečių su svečiu kun. E. Bartuliu prie Sodybos
Rūpintojėlio. Nuotrauka V. Vaitkaus
Milda Bukevičiėnė.. Moterys su
skato nejuokais tvarkytis - neužilgo 
jau ims rinktis svečiai ir viešnios. 
Tuščios jos neatvažiavo, pasirodo, 
mašinų bagažinės buvo labai 
smarkiai prikrautos įvairiausiomis 
gėrybėmis.

Diena, lyg užsakyta, pasitaikė nei 
per karšta, nei per vėsi. Taigi ir 
svetelių primarmėjo kaip niekada. 
Pirmieji pribuvo apie 12 valandą ir 
šokosi naikinti kugelį, kurio vis 
naujos ir naujos, dar tebegaruo
jančios skardos plaukė iš visų 
Sodybos kampų. Juo vaišinosi ir 
gerokai vėliau pribuvusieji, visiems 
užteko, o kam netiko kugelis, buvo' 
ir kotletų prigaminta.

Atvykusius oficialiai pasveikino 
Socialinės moterų draugijos pir
mininkė Tamara Vingilienė, kartu 
perduodama sveikinimus iš Ade
laidės nuo p. O. Baužienės, BEM, 
tikrosios šios Sodybos įkūrėjos.

Buvo ir menininė dalis. Ją atliko 
tautinių šokių grupės „Sūkurio“ 
jaunieji šokėjai, vadovaujami 
Jūratės Valytės. Jaunimas pašoko 
„Putinėlį“, „Per girelę“ ir „Ketvirtai
nį“, o žiūrovai jiems aplodismentų 
tikrai negailėjo.

Papietavę ir pasidžiaugę lietuvių 
tautiniais šokiais, susirinkusieji člar-

Padedant kunigui E. Bartuliui, 
gražiai skambėjo lietuviškos dainos, 
grojo muzika, o svečiai šoko ir 
linksminosi iki pat vėlyvos nakties.

D. S.

ir kava su įvairiausiais pyragais 
pasigardžiavo. Tie, kam netrūko 
noro pasigardžiuoti kuo nors 
stipresniu, čia irgi to gero rado 
svetainės kamputyje, Zenono 
Storpirščio ir Valės Laukaitienės 
mielai paglobojami. Labai greitai 
buvo išpirkti ir daiktinės loterijos 
bilietai. Prie jų net sušilę darbavosi 
A. Storpirštienė ir P. Žalienė. Jūsų 
korespondentui kiek pavėlavus, 
teko pamatyti tik tuščius loterijos 
fantų stalus...

O saulei gerokai pasislinkus 
vakarų link, būreliai svečių dar vis 
tebelankė sodybiečių namus, gė
rėjosi čia visuose pašaliuose žy

dinčiomis gėlėmis ir krūmais. Butų 
durys tą dieną visos iki galo buvo 
visiems atdaros. Ne vien as iš svečių 
balsiai galvojo, kad gal ir neblogai 
būtų čia atsikėlus senatvę praleisti 
savųjų tarpe, tik, gaila, tų butų lyg 
ir mažoka!..
* Rugsėjo pradžioje Sodyboje vyko 
didelis sujudimas - atvykę darbi
ninkai išklojo keramikinėmis 
plytelėmis butų verandas, tarp jų 
esančius takelius. Bet!.. Plyteles 
išdėsčius, reikia laukti 24 valandas, 
kol cementas sutvirtės. Tad sėdėk 
bute, kad geras, užsidaręs! Bet 
sodybiečiai išradingi, ir kai reikėjo, 
vietoje durų panaudojo langus!.. 
Užtai dabar gražu - verandos net 
šviečia.
* Rugsėjo 14 d. Sodyboje lankėsi 
svečias iš Lietuvos - Kristaus 
Prisikėlimo parapijos klebonas kun. 
Eugenijus Bartulis, atlydėtas p. 
Andriukaičių ir Sydnėjaus lietuvių 
kapeliono kun. Povilo Martūzo. Čia 
jį sutiko sodybiečiai, o Sodybos 
šeimininkė Valė Stanevičienė 
paruošė šaunius pietus, kurių metu 
ne tik pasivaišinta, pasikalbėta, bet 
ir padainuota. Svečias, pasirodo, 
turi puikų balsą, taigi ir jis smagiai 
,Patalkin°:,,... .Nukeltai ,4 psl.
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-SVEČIUOS®
Atkelta iš 3 psl.

Tuščias svečias nebuvo išleistas - 
Prisikėlimo bažnyčiai irgi teko 
doleris kitas.
* Į Sodybą (Magdalenai Šidlaus
kienei išsikėlus į privatų butą) 
neužilgo atsikelia gyventi Alek
sandra Virgeningienė.
* Praeitą savaitę iš Adelaidės 
skambino Sodybos įkūrėja Ona 
Baužienė, BEM. Visą mėnesį 
praleidusi ligoninėje (jai teko daryti B.Ž.

Brisbanės naujienos

operaciją),jaugrįžoįnamus.Dabar | 

gydytojai uždraudė išeiti iš kam- j 
bario, kas, žinant judrų p. Bau- ’ 
žienės
suvaržymas. Tačiau užtai dabar p. t! 
Baužienė turi užtenkamai laiko !’ 
užbaigti savo atsiminimus...
lešminės proga ji siuntė sody- * 
biečiams ir jų svečiams pačius |' 
geriausius linkėjimus! Sydnėjuje ji = 
apsilankysianti apie gruodžio 17 | 
d., vyksianti į anūko vestuves. į1

LSS AUSTRALUOS RAJONE
u, Kas, žinant, juurų p. jočiu— i ,, „ _ ,. . ,ės būdą, jai yra labai didelis I * Melburno skautininkų ramove

_ ... .............. - cnolin x(i d rnncifl cnvn giipictp .Insspalio 30 d. ruošia savo sueigą. Jos 
metu, kaip teko patirti, šioje 
sueigoje v.šl. Pamela Sadauskienė, 
buvusi „Džiugo“ tunto tuntininkė, 
duos paskautininkės įžodį.

Sveikiname, sese!
* Melburno „Džiugo“ tunto 

naujuoju tuntininku nuo spalio 6 
dienos paskirtas s. Povilas Kvie- 
cinskas.

* LSSAustralijosrajonovadijos 
posėdis įvyko Melburne. Tartasi

PĖDSEKYS
rajoninės stovyklos, vyksiančioaos 
prie Adelaidės, reikalais, rajonono 
vadų kursų rengimu, kurie šne
kančių metų pradžioje turėtųįvyktkti 
Melburno apylinkėse.

* Melburno „Džiugo“ tuntoto 
metinė iškyla vyks gruodžio 3 d.d. 
Yarra Bend vietovėje.

* Sydnėj aus skautai akademikaiai 
ir skautininkai išsiuntė sveikinimąą 
v.s. fil. Gediminui Leškiui Aka-i— 
deminio skautų sąjūdžio 70-mečioo
Pro?a- .JM.P.“ inf.'.

Šie metai brisbaniečiams buvo 
nepaprastai darbingi ir linksmi. 
Nors ir nedidelis lietuvių būrelis, 
tačiau turėdami labai veiklią, j auną 
valdybą, visi buvo įjungti į lietu
višką veiklą. Svečiai sportininkai 
iš Lietuvos visi buvo apgyvendinti 
šeimose, vaišinti, pavažinėti po 
įdomias vietoves, maudėsi pajū
riuose ir į Lietuvą išsivežė pačius 
geriausius įspūdžius. Jie stebėjosi 
Brisbanės lietuvių vaišingumu, 
gražiu sugyvenimu ir puikia 
organizacija.

spalio 16 d., ankstyvose šv. Mišiose i 
dalyvavo nemažas būrys maldi- ' 
ninku. Pamaldų metu choras | 
giedojo giesmes. O po pamaldų : 
Lietuvių namuose buvo suruošti Į 
bendri pietūs. Jų metu kun. E. i 
Bartulis papasakojo apie savo f 
kelionės tikslą ir ateities viltis, i 
Pasižiūrėję videofilmo apie Pri-J 
sikėlimo bažnyčios atstatymą, j 
susirinkusieji dosniai aukojo šiam ? 
svarbiam reikalui. Kun. E. Bartulis j 
Brisbanėje svečiavosi visą savaitę, į 
aplankė ligonius ir daugelį šeimų. |

Melburno jauniausieji stovykloje. ____
V.V. Vaitkaus nuotrauka

bos pirmininką V. Jušką ir Moterų klubo „Paguodos“ ir jo pirmininką 
socialinės globos draugijos pir- F. Borumą, paprašydama juos 
mininkę T. Vingilienę. atsistoti, o sydėjiškiai pagerbė

Scena papuošta ąžuolo ir pa- svečius plojimais.
parčio šakelėmis, gėlėmis ir balio
nais. Pagal esamus potvarkius, Meninę dalį - dainas ir šokius - 
scenoje buvo iškabintos Lietuvos ir atliko „Neringos nariai Genovaitė 
Australijos vėliavos, sugiedoti Stefanovič, Juozas Dambrauskas, 
abiejų šalių himnai. Sofija Saparienė, Jadvyga Muš-

V. Patašius angliškai pasveikino činskienė, Monika Kopcikienė, 
garbės svečius, suglaustaipapasa- Albina ir Juozas Bagaslauskai, 
kojo viešnioms apie Lietuvą ir J°nas Karkauskas, Anelė ir Jonas 
Australijoje gyvenančius lietuvius. Mikutavičiai.
Po to iškvietė viešnias į sceną, kur Anelė Mikutavičienė padekla— 
joms buvo įteiktos dovanos-tautinė mavo eilėraštį, buvo suvaidinta 
juosta (J. Dambrausko dovana) ir nedidelė komedija „Dr. Chong Wong 
tautiškais drabužiais aprengta lėlė ir dr. p. Obelienė .
(M. Kopcikienės dovana). meninės dalies visi buvo

Abi viešnios - Lilli ir Rhonda - pavaišinti kava ir pyragais, o 
Brisbanės "Warana" festivalio tarptautinės parodos lietuviškas sveikino susirinkusius, gėrėjosi pabaigoje vyko loterijos traukimas, 
kampelis. Prie parodėlės Regina Platkauskienė. lietuvių tautiniais rūbais ir gintaro „Neringos“ valdyba nuoširdžiai
Vos išlydėję sportinin kus, tą 

pačią dieną sulaukėme dar vieno 
svečio - kun. E. Bartulio. Tai ir vėl 
šviesus žiburys mūsų padangėje. 
Ištisus metus neturėję lietuviškai 
kalbančio kunigo, vyresni žmonės 
negalėjo atlikti religinių pareigų, 
ypač atgailos sakramento. Todėl 
spalio 14 d., penktadienio vakare, 
St. Marys bažnyčioje svečias 
pravedė rekolekcijas. O sekmadienį,

n

Spalio mėnesio 16 dieną įvyko 
nuotaikinga Sydnėj aus lietuvių 
pensininkų klubo „Neringa“ pa
vasario popietė.

Tą saulėtą rytą neringiečiai 
skubėjo į Bankstowno lietuvių 
namus. Malonu buvo dirbti su 
patyrusiais žmonėmis, kur kiek
vienas žino savo pareigas. Taigi 
lietuvių namų salė netruko pavirsti 

karoliais, dėkojo už malonų pri
ėmimą. Rhonda pareiškė: „Aš 
nesigailiu, kad jūsų klubui „Nerin
gai“ pasirašiau čekį!“ T. Vingilienė 
pasveikino „Neringos“ klubą ir 
palinkėjo sėkmės ateities darbuose, 
kad dirbtų ir toliau taip, kaip dirbo 
iki šiol.

Tada kun. P. Martūzas palaimino 
stalus ir visi sėdo pietauti.

„Neringos“ klubo pirmininkė 
Sofija Saparienėpasveikino svečius 
iš Canberros lietuvių pensininkų

dėkoja mieliems sveteliams, atvy
kusioms į pavasario popietę, dėkoja 
V. Patašiui už sklandų oficialiosios 
dalies pravedimą, mielai šeimi
ninkei Genutei už gardžius švediško 
stalo patiekalus, neringiečiams už 
svečių linksminimą pietų metu,. 
Vincui Kondrackui, daug pri
sidėjusiam darbu ir visiems na
riams už vertingus fantus, aukotus 
loterijai. Visiems tariame nuoširdų 
lietuvišką ačiū!

J. Muščinskienė

Kelias dienas jis praleido Gold Coast 
lietuvių tarpe. Svečias, Australijoje 
viešintis pirmą kartą, stebėjosi jos 
gamta, žydinčiais medžiais, švariu 
ir saulėtu pajūriu. Kun. E. Bartulį 
apgyvendino ir jo reikalais rūpinosi 
F. ir J. Luckai. Taip pat turime būti 
dėkingi K. Bagdonui, kad pasi
rūpino svečio iškvietimu ir orga
nizavo pamaldų laikymą.

Brisbanietė

NERINGOS" PAVASARIO POPIETĖ

į gražią, patrauklią svetainę.

"Mūsų Pastogė" Nr.43 1994.10.31 

Tautinių spalvų oro balionai puošė 
sienas, ant baltomis staltiesėmis 
dengtų stalų puikavosi gėlės ir visa 
tai teikė popietei žavų ir jaukų 
vaizdą.

Prie garbės stalų galima buvo 
matyti Etninių reikalų įgaliotinę p. 
Lilli Mojsin ir finansininkę p.
Rhonda Weathly, kun. P. Martūzą, 
V. Patašių, LR garbės konsulą V. 
šlitėrį, Sydnėjaus apylinkės valdy-.

psl.4 _________________________

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju bičiuliams mane ligoninėje lankiusiems 

ir linkėjusiems pasveikti - ponams Onai Grosienei, Aliui Bur- 
neikiui, Vladui Šneideriui, Vytui Vyšniauskui, Arūnui Bur- 
neikiui (už vaistų atvežimą į ligoninę). Širdingiausiai dėkoju 
Anicetui Janulevičiui uš asmeninių reikalų sutvarkymą ir 
buto prižiūrėjimą.

Dar kartą nuoširdus ačiū visiems.
Balys Mazgelis .
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KULTŪRINĖSE PfiRfiSTĖSE
"Terorizuojama ir naikinama Lietuva - 

1938-1991”
Tokiu pavadinimu žurnalistas Jonas P. Kedys yra parašęs lietuvių tautos 

53 metų kančios istoriją. Knyga, kiek teko girdėti, jau yra išėjusi iš spaudos, 
g pirmieji egzemplioriai pasiekė Australiją.

Spausdiname šios knygos ištrauką.

Melninkaitės „Karžygiškas 
partizanizmas“ grynas 

melas!
Apie Marytę Melninkaitę rusai 

yra sukūrę didžiulę dramą: jos 
akėjimą į leninizmą, jos didvyriškas 
partizanines kovas ir apie ją kaip 
apie vokiečių kankinę. Apie ją buvo 
rašoma proza ir poezija, ir jos garbei 

; statomi paminklai. Tačiau Aus- 
I tralįjoj, Sydnėjaus priemiesty dar 
i yra vienintelis gyvas šios išgar
sintos dramos aktorės, tariamos 
.Marytės Melninkaitės“ liudinin
kas, kuris visą tą jos kaip „desan- 
tininkės“ apsupimą, areštavimą 
matė ir vėliau, kaip žurnalistas su 
jakalbėjosi. Iš viso to paaiškėjo, jog 
riša ši istorija apie Marytę Mel- 
ainkaitę buvo komunistų KGB 
sufabrikuotas melas.

; Tas gyvas liudininkas yra Pranas 
Marašinskas, tuo metu gyvenęs 
Dūkšte, Rytų Lietuvoje, ir darbavosi 
kaip žurnalistas, buvo labai pažįs
tamas vietos gyventojams ir jų 
mėgiamas. Štai, ką jis apie šį įvykį 
pasakoja.
- Tai buvo 1943 m. apie liepos 

nėn., pasklido gandai, kad Rimšės 
apylinkėj, Girdžių km., prie krūmų, 
rugių lauke pastebėta grupė 
Sovietų desantininkų. Minėta 
vietovė buvo tuojau vokiečių 
žandarmerijos ir lietuvių policijos 

i apsupta. Susišaudymo su desan- 
I tininkais metu vokiečių vertėjas I. 

; Kazonas buvo sunkiai sužeistas ir 
vėliau ligoninėj mirė. Be to, buvo 

, iengvai sužeistas policininkas 
Jakutis. Apsupimo žiedui priartėjus 
prie pačios desantininkų grupės, 
paaiškėjo, kad jų tarpe nei užmuštų 
ir sužeistų nebuvo. Iš septynių 

; lesantininkų tik du buvo ginkluoti 
automatiniais ginklais, vientelė 
trupėje esanti moteris ir vyras... 

Į loji moteris bandė granata nusi- 
iudyti, bet pribėgęs policininkas 
sudavė ginklo buože jai į galvą, 
sužalodamas tik galvos odą, bet 

j sutrukdė moters savižudybę. Gink- 
iotas vyras buvo pavarde Kras
novas - rusas kilimo iš Smalvos 
valsčiaus ir išbėgęs į Sovietų 
Sąjungą karui prasidėjus. Likusieji 
neginkluoti penki vyrai nebuvo 
jokie desantininkai-vietiniai rusai, 

i betprisijungė prie šių desantininkų 
kaip pagalbininkai. Vienintelė 
moteris buvo lietuvaitė ir poli
cininkai manė, kad ji buvo tos 
grupės vadovė, dėl to buvo patal
pinta į Dūkšto kalėjimą.

j Dūkšto gyventojas ir žurnalistas 
Pranas Marašinskas visą šį įvykį 
nuo desantininkų apsupimo iki jų 
arešto artimai stebėjo. Vakare 
policija jį prašė su ta areštuota 

' moterim pasikalbėti ir daugiau apie 
ūsą tą grupę sužinoti, nes policija 
pasakojo, kad paprastai sugauti 

desantininkai vengia su policija 
kalbėti. Pranas Marašinskas sutiko 
su policijos prašymu ir policijos 
viršininkas įvedęs jį į vienutę, kur 
buvo areštuota moteris, pristatė jį 
kaip žurnalistą. Pranas Marašins
kas rado ją visiškai nuogą (buvo 
išrengta, kad nenusižudytų) ir 
kniubščią gulinčią. Pradžioje 
moteris jautėsi labai nedrąsiai, bet 
pamažu, patyrus, kad žurnalistas 
jokių grąsinimų ir jėgos nevartoja, 
pradėjo visai normaliai jaustis ir 
kalbėti pareikšdama, kad ji yra Ona 
Kuosaitė iš Sodų gatvės Kaune. 
Prieš karą 1941 m. dirbo pas Kauno 
žydą, vyno prekybininką, kuris 
turėjo dvi dukteris. Ji dirbo tarnaite. 
Lietuvą okupavus komunistams, 
žydas pristatė ją taip pat į Rau
donąjį Kampelį. Prasidėjus karui 

’ žydas patarė jai bėgti į Sovietų
Sąjungą kaip narei to Raudonojo 
Kampelio, nesjai esą bus pavojinga 
likti, ir O. Kuosaitė išvyko kartu su 
žydo šeima.
Sovietų Sąjungoj jai buvo pa

siūlyta stoti į desantininkų mokyklą 
Gorkio mieste, ką ji ir padarė, kita 
desantininkų mokykla buvo Bal- 
agnoje. Baigus mokyklą, į „išleis
tuves“ vykti į užfrontę, buvo atvykę 
ir kalbas sakė J. Paleckis, gen. 
Karvelis ir rusų generolas, kurio 
pavardės pašnekovas dabar nepri
simena. Vėliau policija patikrino 
suimtosios Onos Kuosaitės duotą 
adresą Sodų gt. Kaune ir rado 
Kuosaitės motiną, bet ne Marytės 
Melninkaitės. Antras veiksnys ne 
mažiau svarbesnis už pirmą yra 
tas, kad Pranas Marašinskas 

asmeniškai pažinojoMarytęMelnin- 
kaitę, kaip buvęs Zarasų gyven
tojas, kuri buvo apie 10 metų 
vyresnė už Kuosaitę, ir Melnin
kaitės šeima gyveno taip pat 
Zarasuose. Kuosaitė suėmimo metu 
buvo apie 20 metų amžiaus. Visą 
laiką Ona Kuosaitė buvo vokiečių 
žandarmerijos žinioje. Ji buvo 
žiauriai tardoma, mušama ir 
galutinai buvo nužudyta, ir kažkur 
Gražutės miške pakasta. Visai 
klaidingai Bronius Urbonavičius 
rašo savo knygoje „Liaudies Ker
šytojai“, kad Kuosaitė buvo su
šaudyta vokiečių Dūkšto miesto 
kapinėse.

Dūkšto miesto žandarmerijos v - 
kas Itn. Švarcas nusikalto, sulau
žydamas pačių vokiečių nustatytą 
tvarką, neturėdamas teisės ne tik 
Oną Kuosaitę žudyti, bet ir ją 
tardyti. Mat sugauti desantininkai 
turėjo būti siunčiami tardymui iš 
provincijos į Vilnių arba Kauną. 
Kaip pasėka šio Švarco nusižen
gimo, jis buvo iš mažo Dūkšto 
miestelio perkeltas į kur kas dides
nį miestą - Rokiškį. Kas reiškė, kad 
jis buvo nenubaustas, bet praktiškai 
paaukštintas.

Žurn. Jonas Kedys
Lietuvos policija, turėdama 

davinius apie Melninkaitės me

STATYBA SMILGIUOSE TĘSIASI
Lietuvoje besikurianti nielburniškė Danutė Baltutienė "M.P."skaity
tojams vėl atsiuntė laišką, kuriame aprašo savo kūrimosi tėviškėje 
vargus ir džiaugsmus. (Pirmasis D. Baltutienės laiškas "M. P."buvo 

spausdintas prieš pusmetį.)

Kai šį pavasarį sugrįžąu į savo 
mylimus Smilgius, apsidžiaugiau 
prie savo pastato pamatų radus 
viską taip, kaip rudenį buvo palikta 
- net lentgalių ir plytų krūvelė ant 
rūsio perdangos tebestovėjo. Taigi 
nuolatiniai draugų įspėjimai, kad 
viskas bus išvogta, neišsipildė.

Birželio viduryj e pr asidėj o antra- 
sis statybos etapas. Statybai 
naudojom molį, maišytą su šiau
dais. šioje srityje buvau plačiai 
apsiskaičius, pati mokiausi molines 
plytas gaminti. Molio statyba man 
patraukli vien jau iš ekologinio 
taško, nes molio - šiaudų mišinys 
tai puiki termoizoliacinė medžiaga, 
o molio mano ūkyje daug, taigi kartu 
ir pigi medžiaga. Iš praeito rudens 
aplink iškastą prūdą tebestovėjo 
molio krūvos. Šalimais didžiulis 
šiaudų kupstas. Netoliese miškas, 
pilnas vėtros išverstų eglių. Taigi 
kodėl nepanaudoti vietinės me
džiagos?

Deja, Lietuvoje molio statyba, kuri 
Žemaitijoje klestėjo prieškariniais 
laikais, seniai pamiršta. Šaltos, 
nevaizdžios silikatinės plytos 
dominuoja statyboje tiek mieste, 
tiek ir kaime. Stogai ištisai vien 
kenksmingu asbesto šiferiu dengti, 
be termoizoliacijos. Tokie namai 
žiemą panašūs į šaldytuvus, o 
vasarą tikros pirtys.

Vilniuje man pasisekė susirasti 

lagystę negalėjo suprasti, kur čia 
yra šuo pakastas. Vienintelė ir 
logiška išvada peršasi, kad Mel- 
ninkaitė buvo auka ne vokiečių, bet 
Berijos, kaip tai atsitiko su Kapsuku. 
- Mickevičium, Angariečiu ir 
daugeliu kitų savo laiku buvusių 
kilnių Lenino sūnų, bet tapusių 
„Liaudies priešais“... o paskui 
skelbti, kad vokiečių nužudyta Ona 

Kuosaitė iš Sodų gt. Kaune, buvo 
Marytė Melninkaitė.

Pasakojimui pasibaigusjo turinys 
telefonu buvo perskaitytas Pranui 
Marašinskui, kuris jį patvirtino 
kaip teisingą.

/Sydney/ Sidnis Australia.
15.44994.

bendramintį architektą ir sta
tybininką. Susitariau dėl projekto. 
Deja, vos pradėjus statybą, atsirado 
nenumatytų problemų. Akmenėtas 
molis greit užkimšdavo maišyklę, 
eksperimentuojant net trys siurb
liai perdegė. Prisidėjo ir klimatas. 
Iš vienos pusės, karšta ir sausa 

vasara molio statyboje didelis 
pliusas - klojimuose molio ir šiaudų 
masė (30% molio ir 70% šiaudų) 
greit išdžiūdavo, tačiau nuo kaitros 
išdžiūvo mano prūdas, o šulinyje 
išsiurbtas vanduo labai iš lėto 
pasipildydavo. Prisėjo pirkti van
denį. Galop pritrūko net šiaudų, ir 
tuos reikėjo už „gražią“ kainą pirkti.

Statybos techniką teko patiems 
improvizuoti. Nesuradus molio 
skiediniui gaminti tinkamos mai
šyklės buvo iškasta didelė tranšėja, 
į kurią vyrai iš vakaro sukraudavo 
molį ir jį per naktį vandenyje 
palikdavo. Iš ryto gerokai išmirkusį 
apie valandą plakdavo, važinėdami 
traktorium pirmyn ir atgal. Atrodė 
puikus metodas, kol vieną gražią 
dieną traktorius įklimpo iki „ausų“. 
Tada teko samdyti kitą stiprų 
traktorių, kad aną ištrauktų. 
Šitokiems dyvams pasikartojus 
antrą ir trečią kartą, vyrai suprato, 
kad reikia tą molio duobę išgrįsti 
betono plokštėmis. Išsprendus šią 
problemą, darbas paspartėjo. Molio

Nukeltaį 6 pšl.

"Mūsų Pastogė” Nr. 43 1994.10.31 psl.5

5



^SPORTAS
PASAULIO VETERANŲ ŽAIDYNĖS

Antanas Laukaitis

(Iš praeito "M.P." nr.)

Pasikalbėjimas 
su svečiais

Kalvaitienė Liucija, Lietuvos 
moterų sporto ir Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteo sporto 
klubo „Vytis“ prezidentė. Ke- 
lionė buvo graži, nors įtempimas 
po tiek valandų skridimo buvo dar 
kelias dienas jaučiamas. Aš džiau
giuosi, kad man teko pamatyti šią 
gražią šalį ir puikius jos žmones. 
Gaila, kad mūsų komandai nepa
sisekė ir susižeidė dvi krepšininkės. 
(Ši „Rūtos“ komanda tikrai turėjo 
mažiausiai gauti sidabro medalį. 
A. L.). Tačiau lietuvių vaišingumas 
ir geros jų širdys atstoja tai. Jūsų 
visų mes laukiame Lietuvoje ir 
stengsimės parodyti ir duoti jums 
tai, ką gavome ir patyrėme Austra
lijoje.

Čiupliovas Anatolijus, vete
ranų krepšinio kapitonas ir 
pats vyriausias krepšininkas. 
Australijoje man tikrai labai patiko. 
Kraštas tiesiog nuostabus. Atrodo, 
kad iš ubagyno patenki į rojų. 
Visiems ■ lietuviams linkių nepa
miršti Lietuvos, ten yra mūsų visų 
šaknys, taip pat linkiu gražiai ir 
taikingai gyventi šiame tokiame 
gražiame krašte.

Teišerskytė Dalia, rašytoja, 
poetė, menininkė iš Kauno. Man 
tikrai čia atrodo kaip rojuj. Skir- 
tumas tarp Lietuvos ir Australijos 
didelis, kaip tarp pragaro ir dangaus 
Jau labai seniai norėjau pamatyti 
Australiją ir esu labai laiminga ir, 
kad esu čia, ir kad mano noras 
išsipildė. Norėčiau, kad jūs kiek 
galima daugiau padėtumėte Lie
tuvai, ne materialiai, ne skudurais, 
bet parodytumėt, kaip reikia dirbti, 
kaip reikiakurti savo ateitį. Mums, 
o ypatingai jaunimui, reikia žinių 
ir mokslo.

Narmontas Edmundas, žino
mas krepšininkas. Australijoje 
man patinka viskas. Ypatingai 
puikūs lietuviai, kurie mus globoja 
ir prižiūri. Tarp Australijos ir 
Lietuvos merginų skirtumas tikrai 
yra. Nors australietės gražios, bet 
lietuvaitės vis tiek pačios gra
žiausios merginos pasauly. Viso 
geriausio jums, ačiū už viską ir iki 
pasimatymo Lietuvoje.

Ramoškienė Genovaitė, bu
vusi Lietuvos irkluotoja olim- 
pietė. Šis kraštas tikrai tiesiog 
nuostabus, anksčiau net nesap
navau, kad čia būsiu, o dabar tikrai 
esu labai laiminga. Skirtumas tarp 
lietuvaičių ir australiečių nėra la
bai didelis. Linkiu, kad visi šio 
krašto lietuviai būtų visuomet su 
mumis, o mes su jais.

Šiukšta Petras, buvęs spor
tininkas. Čia tikrai man patinka 
"Mūsų Pastogė" Nr.43 1994.10.31

viskas ir jokių minusų nerandu. 
Manau, kad Australija žmonėms, 
kurie gyvena anapus vandenyno 
yra tik svajonė.

Šiukštienė Daina. Stebint čio - 
nykštį gyvenimą ir merginas 
pastebėjau, kad pastarosios ren
giasi daugiau praktiškai, visai 
kitaip nei Lietuvoje, pas mus gal 
daugiau taikomasi prie mados. O 
nepatikti, tai man tikrai nebuvo, 
kas nepatiko.

Chmieliauskienė Nijolė, krep
šininkė. Visa šventė man labai 
patiko. Sužaidėm mes tikrai labai 
gerai, bet dėl susižeidimų ir 
nelaimės žaisti likom tik kelios, 
todėl ir.„medalių neturim. Man 
atrodo, kad lietuvaitės yra pačios 
nuostabiausios, geriausios ir gra
žiausios. Lietuviai čia irgi labai 
patiko, nuostabūs žmonės. Aš 
gyvenau pas šeimininkę, kuri iš 
Lietuvos išvažiavo teturėdama tik 
5 metukus. Vakarais po žaidynių 
pas ją visos dainuojam, o ji verkia. 
Jilabaimus prižiūri. Visiems linkiu 
tik sveikatos, būkit laimingi, 
dažniau atvažiuokit į Lietuvą. Aš 
noriu ypatingai paminėti Algį 
Milvydą. Jeigu tokių žmonių būtų 
daugiau, tai ne tik čia, bet ir 
Lietuvoje dar ilgai išsilaikytų 
senieji papročiai. Pamačiau kaip 
jis savo vaikus auklėj a, kaip vakare 
visi kartu prie stalo susėda, 
pasimeldžia ir tik tada valgo. Visi 
gražiai kalba lietuviškai, tai gali 
būti daug kam geru pavyzdžiu.

Juodvalkienė Violeta, čia esu 
pirmą kartą ir viskuo labai su
žavėta. Lietuviai mus pasitiko jau 
aerouoste, gražiai priėmė, visur 
lydėjo. Įdomu buvo susipažinti su 
vietinių lietuvių gyvenimu, kuris 
gerokai skiriasi nuo mūsiškio. Jei 
tik sąlygos leis, dažniau čia. 
apsilankysiu.

Pinskienė Irena. Čia tikrai labai 
nuostabu, gražu, visur šilta. Patiko 
viskas. Australės vilki daugiau tuo, 
kas patogu, o lietuvaitės daugiau 
laikosi mados, tvarkos ir gražiau 
atrodo.

Vrubliauskienė Aldona. At
važiavau dalyvauti rutulio stū
mime. Priėmė mus labai gražiai, 
tiesiog žavėtinai. Australijoje 
moterys daug lengviau dirba, turi 
labai geras sąlygas ir daug leng
viau gyvena. Sėkmės jums.

Kalėdienė Birutė, pasaulio 
rekordininkė. Patiko visa šventės 
organizacija. Didelio skirtumo tarp 
Australijos ir Lietuvos moterų 
nematau. Aš gyvenu lietuvių 
šeimoje ir jaučiuos kaip Lietuvoje. 
Lietuviai čia gyvena kaip viena 
šeima, tačiau jaunimas jau atsi
skiria ir norėčiau palinkėti, kad tik 
jaunimas būtų daugiau lietuviš
kesnis.

Bardauskienė Vilhelmina. 
Viskas čia labai gerai, kaip rojuj. 
Australija labai įvairi, žmonės 
labai paprasti,, lengva' sugyventi.
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FUTBOLO VETERANUI 80 METŲ

Viktoras Žeimys tėvynėje pas artimuosius
• Prieškarinės Lietuvos valstybinės 
futbolo komandos nariui, Sydnėjuje 
gyvenančiam Viktorui Žeimiui 
šiemet sukako 80 metų.

Jo sukaktis, vasaros metu nu
vykus į Lietuvą, buvo gražiai

KAS, KUR, KAIP? *
* Prieš porą savaičių puikiuose 

savo tėvų Snaigės ir Phil Gus- 
tafsonų namuose jų sūnus Petras 
šventė -21- ąjį gimtadienį. Tai buvo 
didelis Sydnėjaus lietuvių sportinio 
jaunimo susibūrimas. Šalti ir karš
ti valgiai, gėrimais aptarnaujančios 
kovietės merginos, pagal jaunimo 
skonį triukšminga muzika, gražiai 
išpuoštas namų kiemas ir dar 
visokiausi kiti dalykai tą vakarą 
linksmino ne tik jaunimą, bet ir 
čia, gal per klaidą patekusius^ 
vyresniuosius.

Petras, kaip ir abu jo tėvai su 
jauniausiu broliuku Antanuku, yra 
šimtaprocentinė sportinė šeima. 
Tėvai anksčiau buvo ne tik iškilūs 
NSW, bet ir lietuvių krepšininkai, 
„Kovo“ valdybų nariai, o dabar jų 
pėdomis tvirtai seka ir Petras1. 
Sėkmės jam ir visai Gustafsonų

Lietuviai puikūs ir apgaubti tik 
šilumos. Gaila, kad jaunimas kalba 
tik angliškai. Linkiu, kad kuo ilgiau 
čia išsilaikytų lietuvybė.

Žalys Rimgaudas. Atstovauju 
aš ne tik sportą, bet ir savo turistinę 
firmą, kuri ypač organizuoja 
sportines keliones. Paskutinė buvo 
į Barseloną. Šokime į aukštį man 
sekėsi labai gerai. Esu sužavėtas 
Australijos gamta ir ypatingai 
lietuviais, kviečiu jus atvykti į 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynes 
1995 metais. Kitais metais į 
Sydnėjų ruošiuosi atvežti geriau
sius mūsų penkiakovininkus, į čia 
vyksiančias pasaulio varžybas.

Vienas iš vadovų. Pasiruošimai 
vyko labai gerai, nes čia važiavo 
sporto entuziastai. Lietuvos sporto 
veteranų rezultatai mane tikrai 
nustebino savo aukštu sportiniu 
lygiu. Viskas man labai patiko. 
Čia viskas sukurta žmogui, ateitis 
užtikrinta, nebijoma senatvės. 
Gyvenkit ir toliau taip gražiai.

Bagdonaitė Gaila, Brisbanės 
bendruomenės pirmininkė. 
Nors darbo buvo ir nemažai, tačiau 
visi bendruomenės 1 nariai svečius 
priėmė labai gražiai ir aš tik galiu 
pareikšti jiems didelę padėką. 

paminėta sportininkų šeimoje, o o 
taip pat ir plačioje giminėje.

Netolimoje ateityje spausdinsime ie 
daugiau apie Viktorą, o kol kasis 
(kad ir labai pavėluotai) - Ilgiausių ų 
metų! Red. L 

šeimai. Oficialioje šios šventėsjs 
dalyje sūnų sveikino tėvas, sportoio 
klubo „Kovo“ vardu - Petrass 
Andriejūnas, ALFAS pirmininkais 
Antanas Laukaitis ir keli Petro besi 
šeimos artimieji. Po to jaunimais 
šventė tikrai labai jaunatviškaii. 
Kada viskas baigėsi tikrai nežinant, 
žinau tiktai, kad sekančios dienoss 
lietuvių pamaldose vienas jaunais 
kovietis atvykti mišioms patar
nauti niekaip negalėjo. Sėkmėss 
tau, Petrai.

* Kaip praneša draugai išš 
Brisbanės, Pasaulio sporto vete
ranų žaidynėse Lietuvos krepši
ninkams iškovoti medalius, dejai, 
jėgų neužteko. Pirmąjį puslaikį jiee 
vedė, tačiau antrame kaip besi— 
stengė(gal išgertas australietiškais 
alutis irgi trukdė), kaip bepra
kaitavo, bet nevaliojo. Pasirodo,, 
vykstant į Australiją reikia ne tik 
mokėti gerai žaisti, bet ir gerąą

'*,kondiciją*turėti.
* Brisbanėje svečius iš Lietuvoss 

A. Perminąs vaišino nauju, savco 
paties išrastu ir labai skanini 
gėrimu „Pečiūga“. Ilgai negalėjai^ 
suprasti, ką šis žodis reiškia, o,, 
pasirodo, jog tai yra - „pačiių 
gamyba“. Gal kaip tik dėl to iir 
krepšininkams nesisekė žaisti.

* Kaip čia buvo, kad pair 
Sydnėjaus lietuvių sporto klubco 
„Kovo“ susitikimo šventę ne tik 
aikštėje, bet ir iešminėje nebuvco 
daug koviečių garbės narių, net irr 
pats pirmasis „bosas“ nedalyvavo??

Sportininkų iš Lietuvos,, 
viešėjusių Brisbanėje, didžiausiass 
noras buvo paragauti kengūrosg 
kepsnio ir ryklio su keptomiss 
bulvėmis. Gerai paieškojus (tekoi 
nuvykti net į Surfers Paradise), ties 
dalykai buvo surasti ir svečiai i 
pavaišinti. Visi gyrė, kad skonis s 
buvęs visai neblogas.
* Atrodo, kad Sydnėjaus? 

zanavykai, sekmadienį net savoj 
sąjungą įkūrę, nori versti Lietuvos 5 
valdžią už tai, kad toji begėdė 3 
panaikino jų sostinės, Šakių, aps- -

' ' ■" *-• ' ' Nukeltąjįpsl.L
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STATYBA SMILGIUOSE TĘSIASI MISIMIIUSIIJI
Atkelta iš 5 psl.

tyrę greitai išplakdavo, perpildavo 
j nedidelę maišyklę, iš kurios per 
šlangą pildavo stačiai į klojimus 
(formas). Tuo pačiu metu du vyrai 
kraudavo šiaudus į formas, o kiti 
du - guminiais batais suminkydavo 
šiaudus su molio skiediniu.Tokiu 
būdu per savaitę jie pastatydavo 
vieną ratą mūro - 50 cm aukščio ir 
10 cm pločio. Per keturias savaites 
pastatė visas pirmo aukšto sienas.
Gegnėms rąstai jau buvo išpjauti 

anksčiau, tačiau jų sumontavimas 
iružkėlimas truko gan ilgai. Vėl tie 
technikos trūkumai. Mano šaunusis 
traktorius „Belarus“ ir šitą kartą 
padėjo išspręsti problemą. Prie 
gegnių buvo pririšta stipri kaprono 
virvė, persverta per visą namą, 
kitame namo gale pritvirtinta prie 
traktoriaus. Šeši vyrai reguliavo 
šią labai sudėtingą procedūrą. Buvo 
nemažai įstrigimų ir karštų žodžių, 
tačiau nežiūrint visų sunkumų per 
dvi dienas visos 23 gegnės stovėjo 
savo vietoje. Pakelėm vainiką ir 
(medinį) sūrį. Atšventėm kazilines 
su naminės gamybos trilitrine. 
Vietiniams kitokios nei nesiūlyk, 
aaminė esanti pati skaniausia.
Taip ir baigėsi vasarinė statyba 

uano sodyboje. Rudeniui liko 
galybė darbų. Reikia bent stogą 
dengti, sudėti duris ir langus, įvesti 
slektrą, vandenį, pastatyti krosnį 
r prijungti ją prie kamino, kurį 
sastatė nepamirštamas savo keiks
mažodžiais ir apsukrumu Saša iš 
Keturakių.
Lietuvoje yra įprasta namus 
telyti per trejetą metų. Aš visa tai 
arėjau padaryti per dvi vasaras, 
št buvau pamiršusi vieną labai 
rarbų dalyką. Man vietiniai 
yventojai dažnai primindavo - „čia 
le Australija“. Tikra tiesa. Lietuva 
(Australija ir ne Vakarų Europa. 
Saviškas daroma kitaip. Ir norint 
ietuvoje gyventi, reikia su tuo 
iaitytis.
Aš dirbau prie savo statybos 
ištisus penkerius mėnesius. Buvau 
s tik užsakovė, bet ir tiekėja bei 
iriausia kontrolierė. Vedžiau 
trybas su prekybininkais ir 
msultantais Alytuje, Vilniuje,

ilSPORTAS
____________________

iškelta iš 6 psl.

ritj. Buvo renkami siučiamai į 
simą rezoliucijai parašai, tačiau 
jietuose dalyvavusi Lietuvos 
fflistro pirmininko A. Šleževičiaus 
iena Birutė (po Brisbanės žaidy- 
iaapsilankiusi ir Sydnėjuje) šitos 
(zoliucijos nepasirašė. Matyt, 
jojo, kad po to sugrįžusios vyras į 
linus neįsileis...
t Jeigu kas dar nežino, pasa
lsiu, kad Bronius (Bruno) Raško
mas yra ne tik vienas iš geriausių 
kmadieninių Sydnėjaus lietuvių 

' .ubo proferansistų, bet ir geria
mai mokantis pagaminti rau
stus kopūstus ir agurkus. Jokie 
lolska“ ar kitokie agurkai ir 
įpūstai prie jo gamintų nė iš tolo 
^prilygsta. Gal, Broniau, pradėk 
tartį biznį - klientai tikrai bus.

A. Laukaitis 

Prienuose, Šiauliuose ir Klaipėdoje. 
Supirkinėjau i ir pati vežiau sta

tybines medžiagas - net iš Kauno. 
Veik kasdien ieškodavau statybai 
reikmenų Plungės parduotuvėse. 
Ieškojau mūrininkų, dailidžių ir 
kitokių meistrų. Kartu su savo 
pagalbininkais tempiau kalkes ir 
cementą. Kraudavau lentas ir 
plytas į traktoriaus priekabą.

Mano patarimas dėl statybos 
Lietuvoje. Žinok ką darai. Net su 
konsultantais netoli gali nueiti, 
kiekvienas pataria kitaip. Tačiau 
pati didžiausia problema susijusi 
su darbininkais. Mano atveju tai 
buvo pagrindinė visų trukdymų ir 
nesklandumų priežastis. Lietuvoje 
darbininkas dieną pradeda su 
degtine ir užbaigia ją su degtine. 
Aišku ir per pietus bejos neapseina. 
Aš griežtai pareikšdavaiū visiems 
būsimiems darbuotojams, kad 
neduosiu pietų nei degtinės. Nors 
šiais ekonominio nuosmukio laikais 
kaimuose bedarbių labai daug, bet 
tokių, kurie norėtų dirbti, kad ir už 
gerą atlyginimą, atsirado labai 
mažai.

Tuos pačius vargus girdėjau ir iš 
kitų plungiškių, kurie statosi 
namus. Nepasiūlysi po litrą į dieną, 
negausi darbininko, o pasiūlius irgi 
neturėsi darbininko, nes ką gali 
girtas žmogus pastatyti. Visi esame 
matękokius pastatus pastatė 
tarybiniai meistrai per paskutinius 
50 metų.

Žinoma, jeigu jums labiau prie 
širdies pusiau baigta triaukštė 
postkomunistinės eros pilaitė - 
neužbaigta, nes eilinis pilietis, 
astronomiškai pakilus staybinių 
medžiagų kainoms, nebeįstengė jos 
užbaigti, tai pasiskubinkite ją 
nupirkti. Statybos kainos vis dar 
kyla ir kils. Kaip taisyklė, pačiam 
statytis namą visada brangiau 
kainuoja, negu gatavą pirkti. Be to, 
išvengsite daug vargo ir nervinės 
įtampos.

Antra vertus, jeigu turite storoką 
piniginę ir norite pasistatyti namą 
pagal savo projektą, paimkite vieną 
iš didesnių firmų. Jų nemažai šiuo 
metu Lietuvoje randasi. Sumo
kėsite trigubai daugiau, negu pats 
vesdamas savo statybą, bet kartu 
sutaupysite daug laiko ir nervų. 
'Tačiau kartais tenka nusivilti ir 
patikimų firmų galutiniu rezultatu. 
Vienas iš mano pažįstamų vilniečių, 
kuris statėsi namą kaime, atvykęs 
apžiūrėti savo statybos nustebo, 
pamatęs, kad jo namas vietoje 
dviejų aukštų į triaukštę pilaitę 
pavirto. Kitas savininkas, kuris 
nuolat sekė savo namo statybą, 
negalėjo suprasti kodėl statybi
ninkas taip suklastojo jo projektą, 
kad virtuvė, kuri turėjo būti virš 
garažo, atsirado rūsyje. Tai tik 
keletas pastabų iš mano patirties, 
reikia konstatuoti, kad statyba 
Lietuvoje kasmet darosi įvairesnė 
ir įdomesnė. Šiais laikais galima 
gauti puikių statybinių reikmenų 
iš užsienio - stogui dangos, ap
šildymo sistemų, vidaus įrengimų 
ir baldų. Na, o už kelių metų, kai 
Lietuvos statybininkai plačiau 
susipažins su visais molio statybos 
privalumais, reikia manyti, paplis

Kaip "Mūsų Pastogės" redakcijai 
pranešė Bronius Genys, Banks- 
towno priemiestyje Yagoonoje spal
io 22 d. mirė 72 metų amžiaus mūsų 
tautietė

A. f A. ANELEI DULINSKIENEI
mirus, dukroms Vidai ir Danutei, sūnui Alvydui ir jų 

šeimoms gilią užuojautą reiškia.
"Sūkurio" šokėjai

ŽINIOS IŠ PRŪSŲ KRAŠTO
1994 m. birželio 12 dieną pa

šventinta koplyčiaTvankstėje 
(Karaliaučius) ant Priegliaus upės 
kranto. Šventinimo apeigose daly
vavo trys vyskupai, 20 kunigų ir 
daug tikinčiųjų iš Vokietijos, 
Lietuvos, Lenkijos ir kt.

Didelė šventė Tilžėje gyvenan
tiems lietuviams, nes tą pačią 
dieną po iškilmių Tvankstėje buvo 
šventinimi atstatomos bažnyčios 
pamatai.

Prūsų krašto lietuviams didelė 
šventė buvo rugpjūčio 5-7 dienos - 
čia lankėsi garbingas svečias iš 
Jungtinių Amerikos Valstijų JE 
vyskupas Paulius Baltakis. Vys
kupas aplankė 5 parapijas, susitiko 
su parapijiečiais, teikė krikšto ir 
moterystės sakramentus, aukojo šv. 
Mišių auką ir sakė pamokslus. Po 
pamaldų vyskupas kalbėjosi su 
parapijiečiais, vaikus apdovanojo 
knygutėmis, paveikslėliais. Tai 
antras vyskupas lietuvis, po JE 
vyskupo Antano Vaičiaus, pokario 
metais aplankiusio tautiečius 
Donelaičio žemėje.

Gera būtų jei dažniau lietuviai 
aplankytų Prūsų krašte gyve
nančius lietuvius, gal jie tuomet 
nesijaustų taip vieniši ir nerei
kalingi.

Artinasi mokslo metų pradžia, 
šiais metais prie parapijos koply
čios planuojama mokyti vaikus ir 
jaunimą tikėjimo tiesų ir lietuvių 
kalbos. Žada talkinti pedagogai. 
Nors tautiečiai turi nedideles 
galimybes, vis tiek stengiasi 
darbuotis ir nors, truputį gero 
padaryti.

Lietuvos vyriausybė galėtų dau
giau dėmesio skirti Mažajai Lie
tuvai. Tuo tarpu kaimynai lenkai 
ir vokiečiai nemiega. Aktyviai ir 
kur tik galėdami reiškiasi.

Tvankstėje atidarytas 
Lietuvos konsulatas

Mažai naudos Mažojoje Lietuvoje 
gyvenantiems lietuviams iš tokio 
Lietuvos konsulato.

ir molio statyba. Mano namas yra 
tas pirmas blynas, tikiu, kad kitų 
užsakovų blynai keps daug sklan
džiau.

Danutė Baltutienė 

Skamba ir žvanga, gaudžia varpai. 
Liūdną ir skaudų skleisdami gandą: 
Vėl paviliojo auką kapai!
Dieną į dieną tiekjų atranda!..

(Maironis)

A. t A. AA I l J; DILIVSKIiyl:
a-a. Anelė Dnlinsluenė.

Palaidota spalio 26 dieną Rook- 
woodo kapinių lietuvių sekcijoje.

"M. P." inf.

Būtų gera, jei lietuviai istorikai 
daugiau parašytų apie to krašto 
praeitį, rašytų apie Prūsijos lie
tuvius spaudoje ar apsilankytų su 
paskaitomis. Daugelis beveik nieko 
nežino apie Prūsų krašto praeitį.

Remtini prūsų krašto 
lietuviai

Lietuvių spaudoje rašyta apie 
siaubingą lietuvių padėtį Rusijos 
okupuotoje Prūsijos dalyje. Norin
tieji padėti to krašto lietuviams 
spauda, knygomis, aukomis gali 
kreiptis į Tvankstėje (Karaliau
čiuje) besidarbuojantį lietuvį 
kunigą Anuprą Gauronską: Ce- 
liulioznaja 8 - 1, Kaliningrad 
236017, Russia.

Lenkai Tvankstės (Karaliau
čiaus) universitete atidarė teo
logijos - filosofijos koledžą . Pa
skaitas skaito iš Lenkijos atvykę 
dėstytojai.

Naudojantis Tvankstės (Kara
liaučiaus) lietuvio kunigo Anupro 
Gauronsko suteiktomis žiniomis, 
atsiuntė

Algirdas Gustaitis 
Los Angeles

P. S. Lietuviams reikia stengtis 
Tvankstės universitete atidaryti 
humanitarinių ar kitokių mokslų 
fakultetą. Atsirastų ir lietuvių 
dėstytojų, ir studentų.

KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE

* Gegužės 12 - 15 dienomis, 
beveik tuo pačiu metu kaip ir 
Kanuose, Kaune vyko pirmasis 
tarptautinis kino festivalis .Auksi
nis tauras“. Festivalio konkurso 
programoje dalyvavo 18 pilna- 
metražinių vaidybinių filmų iš 14 
Europos šalių. Pirmuoju festivalio 
, Auksiniu tauru“ apdovanotas 1992 
m. OtaroJoselianiofilmas „Druge
lių medžioklė“ (Prancūzija - Šveica
rija-Vokietija). „Sidabrinis tauras“ 
atiteko Jan Troell filmui „Kapi
tonas“ (Švedija). Paskirta ir visa 
eilė prizų aktoriams, režisieriams 
ir t.t.
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V. KAZOKO MIRTIES 10 - ČIO MINĖJIMAS
ALB Sydnėjaus apylinkės valdyba tautiečiams pra

neša, kad sekmadienį, spalio 30 dieną, 2.30 vai. p.p.
Lietuvių klube Bankstowne įvyks poeto, redaktoriaus ir

visuomenininko
Vinco Kazoko

mirties dešimtmečio paminėjimas. Paskaitą skaitys 
poetas Juozas Almis Jūragis.

V. Juška
ALB Sydnėjaus apylinkės valdyba

PAGALBA IMIGRACINIAIS REIKALAIS

Visų RŪSIU IMIGRACIJOS IR LEGALIOS PA
GALBOS SPECIALISTAI:

- ką daryti pasibaigus vizos galiojimo 
laikui

- sponsoriavimas
- profesijų atgavimas
- darbo pasirinkimas

■ - vedybos/ gyvenantys ne santuokoje 
-studentai, apeliacija ir kt.

1/29 Maquarie Street, Parramatta, NSW 2150.
Tel. 891 4477, faksas 893 7343

0
Parramatta 

Immigration 
Services

Uc: 63996 
CHATO 2A00URIAN JP
Migration Agent

Sydnėjaus sporto klubas "Kovas" lapkričio 6 d. 
(sekmadienį.), 2 vai. p.p. Sydnėjaus lietuvių klube 
Bankstowne ruošia visoms ponioms labai įdomią 

grožio popietę.
Popietės metu visokiausių grožio paslapčių jus 

mokys prityrusios grožio specialistės.
Popietėn kviečiamos visos Sydnėjaus ir plačiųjų 

apylinkių ponios ir panelės.
Iki pasimatymo!

Sporto klubo "Kovo" 
valdyba

Dalios Antanaitienės 
DAILĖS PARODA "DIEHOTOMY 2" 

įvyks RMIT Union Exhibition Space, 300 Russell St., 
Melbourne.

Paroda veiks nuo spalio 26 d. iki lapkričio 4 d.- 
antradieniais - šeštadieniais - nuo 11 vai. ryto iki 5 vai. 

popiet (pirmadieniais ir sekmadieniais patalpa uždaryta).

Pranešimas Melburno
sportininkams

* Melburno lietuvių sporto 
klubas „Varpas“ sekmadienį, lap
kričio 20 dieną, Chirnside Parko 
golfo klubo aikštėje -168 Kingswood 
Drive, Chirnside, organizuoja 
GOLFO DIENĄ. Pradžia - 6.45 
vai. ryto. Kaina, į kurią įskaitomas 
įėjimo mokestis, trofėjai ir iešminė 
-15 dolerių. Užsiregistruoti reikia 
pas Arūną Skimbarauską tel. 439 
3043. Registracijos laikas baigiasi 
lapkričio 13 d.

* Melburno lietuvių sporto 
klubas „Varpas“ kviečia visus 
sportininkus registruotis SPORTO 
ŠVENTEI, kuri vyks Adelaidėje. 
Susisiekite su komiteto nariu.

« Jaunųjų krepšininkų treni
ruotės prasidės sekmadienį, lap
kričio 13 d., 1.30 vai. popiet 
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IVANHOE GIRLS GRAMMAR 
SCHOOL, Uper Heidelberg Rd., 
Ivanhoe (priešais Heidelbergo 
miesto salę). Skambinkite R. Mickui 
tel. 4581840 (namų) arba 612 6102 
(darbo).

Rimas Mickus

PASKAITA SYDNĖJUJE
Tėvynės sąjungos Sydnėjaus 

skyriaus valdyba praneša, kad 
sekmadienį, lapkričio 13 d., 2.30 
vai. Lietuvių namuose prof. dr. Algis 
Kabaila skaitys diskusinę paskaitą 
,Ąr gali mūsų Bendruomene būti 
nepolitinė?“

Visi maloniai kviečiami apsi
lankyti. Po paskaitos - klausimai ir 
pokalbiai

Valdyba

Laimingas klabo nario bilietas - 35 - 
ištrauktas 1994.spalio 23 d. 

Prizas neatsiimtas.

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 5 v.v. -10.30 v.v
Antradieniais klubas uždarytas 
Trečiadieniais 5 v.v. -10.30 v. v. 
Ketvirtadieniais 5 v. v. - 11.00 v. v.
Penktadieniais 5 v. v. -12 v. v.
Šeštadieniais 12 v. p. p. -1.00 nakties
Sekmadieniais 12 v. p. p. -10.00 v. v.

KLUBO VALGYKLA VEIKA 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

SMORGASBORD
TREČIADIENIAIS - nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS • nuo 1 iki 3 vai. p.p.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ fk, j
NAMUOSE Į

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 J**™ |

; I

ALKOS
AUSTRALUOS 

ounjvnj
FONDUI

20 dolerių aukoj o R. Šerne tas (370) 
Vic., mirusios žmonos Elvyros 
atminimui.

100 dolerių - Juozas Balčiūnas, 
Vic. (1890), prisimenant tragiškai 
žuvusį a.a. Albertą Šeikį, 20 metų 
atminimui.

Ačiū už auką.
Vincas Ališauskas 

AL fondo iždininkas

PRANEŠIMAS
SYDNĖJAUS SKAUTŲ 

VADOVAMS
Lapkričio 6 d., 2 vai. p.p. Lietu-- 

vių namuose (Bankstowne) šau
kiamas Sydnėjaus lietuvių skautų 
vadovų: vyr. skaučių, sk. vyčių, 
skautų akademikų, židiniečiųir 
skautininkų pasitarimas dėl to
lesnės Sydnėjaus skautų ir skaučių 
veiklos.

Kviečiami visi ir visos.

Iniciatoriai

PATIKSLINIMAS
Keturiasdešimtame „Mūsų Pa-' 

stogės“ numeryje išspausdintame 
Adelaidės apylinkės valdybos kor. 
straipsnyje „Lietuviai Adelaidėje“ 
poroje vietų buvo klaidingai pa
rašytas „Remti Lietuvai“ fondo 
pavadinimas. Fondas Adelaidėje 
vadinasi - „Lietuvai remti fondas“.

Suinteresuotus atsiprašome.
Red.

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.
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CANBERROS
SPORTO KLUBO NARIAMSS
Canberros lietuvių sporto kluboo 

„Vilkas“ valdyba praneša, kad 19944 
m. lapkričiomėn. 6 d. (sekmadienį)) 
3 vai. p.p. Lietuvių klube šaukiamais 
svarbus visuotinis sportininkių 
narių, rėmėjų ir prijaučiančių 
susirinkimas, kuriame bus svars
tomas „Vilko“ sportininkų dalyva-t- 
vimas Adelaidėje įvyksiančiojąe 
lietuvių sporto šventėje.

Sportininkai ir rėmėjai prašomai 
gausiai dalyvauti susirinkimu. 
Visais rūpimais klausimais skanu— 
binkite valdybos pirmininkuif 
Pranui Gružauskui tel. 295 6186..

Sporto klubo „Vilko“ valdybas

PRANEŠIMAS
„Pasaulio Lietuvio" 

prenumeratoriams
„Pasaulio Lietuvio“ prenumera

toriams pranešu, kad Sydnėjaus^ 
klubo bibliotekoje sekmadieniais s 
priimu minėto žurnalo prenume— 
ratą 1995 metams.

Tikslu sutaupyti pinigų keitimo o 
bei persiuntimo išliŽdas, prenu
meratos mokestį, iškeitus į JAV Z 
dolerius, vienu čekiu pasiųsim 
„PasaulioLietuvio“ administracijai .

Itr. Slašionis s 
. įgaliotinis t

PADĖKA
Iš aukojusių Kauno Prisikėlimo o 

bažnyčios atstatymui sąrašo per r 
neapsižiūrėjimą praleista Antano o 
Norvilaičio, aukojusio 20 dolerių, į, 
pavardė.

A. Norvilaičio nuoširdžiai atsi
prašome ir dėkojame už auką.

Sydnėjaus lietuvių katalikų i 
kultūros draugijos valdyba i
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