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♦ Grįžęs iš Paryžiaus, kur pasakė 
kalbą UNESCO Vykdomosios Tarybos 
sesijoje ir neoficialiai susitiko su Prezi
dentu Mitterand, Algirdas Brazauskas 
penktadienį Vilniuje surengė spaudos 
konferenciją. Jis pažymėjo, kad jokių 
konkrečių pažadų dėl finansinės para
mos Lietuvos mokslo bei kultūros verty
bių išsaugojimui negavęs, nors tai ir yra 
UNESCO darbo sritis. Lietuvos Prezi
dentui istrigfPrancuzijosPrezidentojam 
pasakyti žodžiai: „Nemėginkime atsika
riauti žemių iki Juodosios jūros, veskime 
realią, apdairią politikąiratraskimesavo 
vietą besivienijančioje Europoje. Lietu
va įrodė, koji verta, ir aš iš visos širdies 
linkiu Lietuvai sėkmės“.

' ŠiossavaitėspradžiojeVilniujelankėsi 
Lenkijos Seimo maršalas J. Oleksis. Pir
madienį jis tarėsi su Lietuvos vadovais 
dėl tarpvalstybinės sutarties įgyvendi
nimo. Sutartis įsigalios apsikeitus rati- 
Skacijos raštais. Tas, tikriausiai, ivyks 
Prezidentui Brazauskui, apsilankius 
Varšuvoje lapkričio pradžioje. Maršalas 
Oleksis sakė Laisvosios Europos radi- 
jii, kad tokie pareiškimai, kokį prieš 

metus pasirašė 70 Lenkijos Seimo narių 
dėl lenkų mažumos padėties Lietuvoje, 
daugiau nesikartos. Liaudies Seimo 
maršalas susitiko ir su Lietuvos Seimo 
frakcijų atstovais. Per šį susitikimą. Lie
tuvos Konservatorių frakcijos pirminin
kas A. Kubilius pastebėjo, kad sutartyje 
Lenkija neįvertino praeities įvykių, bet 
jis išreiškė viltį, kad šios sutarties dėka, 
bus išspręstos ir sienos perėjimo prob
lemos. Antradienį Lenkijos Seimo mar
šalas Oleksis kalbėjo Lietuvos Seimo 
sesijoje, džiaugdamasis tuo, kad sutar
tyje aiškiai nustatytos Lietuvos lenkų ir 
Lenkijos lietuvių teisės bei laisvės.

* Savaitės viduryje Vilniuje viešėjo JAV 
Užsienio reikalų ministerijos pavaduo
toja Ginklų kontrolės ir tarptautinio sau
gumo reikalams L. Davis. Ji pareiškė, 
kad nors dabar svarstoma, kaip ir kada 
bus plečiama NATO, dar nėra numatyta 
nei konkrečių datų, nei valstybių, kurios 
taps šios organizacijos narėmis, sąrašų. 
L. Davis taip pat pažymėjo, jog Rusijos 
karinis tranzitas per Lietuvą nepakenks 
Lietuvos jungimuisi- į Vakarų saugumo 
struktūras. Ji reiškė viltį, kad Lietuva ir 

Rusija susitars, kaip techniškai išspręsti 
tamzito problemą. Mes norėtume, kad 
tai nepažeistų Lietuvos suvereniteto ir 
nepriklausomybės, sakė ponia Davis.

* Tuo tarpu, Lietuvos URM sekretorius 
A. Januška pranešė, kad vakar minis
terija gavo Rusijos atsiliepimą apie Vil- 
niujepatvirtintas tranzito taisykles. Anot 
A. Januškos, Rusija jas vertina neigia
mai ir neatrodo pasiruošusi jas priimti. 
Tačiau, sekančią dieną Rusijos derybų 
delegacijos vadovas V. Isakovas panei
gė, kad Maskva karinio tranzito 
klausimu būtiį Lietuvai pateikusi bet 
kokią oficialią reakciją.

* Ketvirtadienį (27/10) ministras 
pirmininkas A. Šleževičius, spaudos kon
ferencijoje Vilniuje, taip apibūdino Lie
tuvos parengtų karinio tranzito taisyklių 
pobūdį: „Mes tas taisykles įvedėme ne 
kaip susitarimą su Rusija. Tos taisyklės, 
kaip žinote, įsigalios nuo sekančių metų 
pirmos dienos, nepriklausomai nuo to, 
ar Rusija pasirašys susitarimą ar nepa
sirašys, bet mūsų valstybėje jos galios 
mūsų nustatyta tvarka“. Jis paneigė Lie
tuvoje paplitusią nuomonę, kad tranzito 
sutartis Rusijai siūloma mainais už pa
lankių prekybos sąlygų suteikimą Lie
tuvai. Jis sutiko, kad Lietuva yra suin
teresuota palankesnėmis prekybos sąly
gomis, bet paneigė, kad čia vyksta kokie 
nors mainai vieno susitarimo su kitu.

* Spaudos konferencijoje ministras 
pirmininkas taip pat aiškino,kodėl rei
kia susitarimo dėl bendro Lietuvos ir 
Baltarusijos oro erdvės panaudojimo. 
Mat, iš Vilniaus pakylantys lėktuvai 
nespėja virš Baltarusijos teritorijos 
pasiekti reikalaujamo 11 kilometrų 
aukščio. Tuo būdu pažeidžiama Balta
rusijos oro erdvė. Su ta pačia problema 
susiduria ir iš Baltarusijos pakilę 
lėktuvai. Anot premjero, šią problemą 
reikia spręsti civilizuotai, Šveicarijos - 
Austrijos pavyzdžiu. Bet jis prisipažino, 
kad jo nurodymas tokiam susitarimui 
parengti buvo netinkamai suformuluo
tas. Tą teigė ir Lietuvos derybų su Bal
tarusija delegacijos vadovas V. Bulovas.

* Dėl Būtingėje planuojamo naftos ter
minalo premjeras Šleževičius pažymėjo, 
kad pelno iš jobus tik tada, jei terminalu 
naudosis ir Rusij a savo naftos eksportui. 
O šio eksporto garantija bus Rusijoskon- 
cemo Lukoil turimos terminalo akcijos. 
Tačiau, 51% terminalo akcijų priklausys 
Lietuvai. Pirmosios derybos dėl užsienio 
akcininkų dalyvavimo naftos terminale 
įvyks lapkričio 10-11 dieną. Premjeras 
Šleževičius taip pat pareiškė, kad Vy
riausybė siūlo Seimui panaikinti 
pridėtosios vertės mokesčio lengvatas 
įvežamiems medikamentams, veterina
rijos preparatams, maisto gaminiams, 
žemės ūkio technikai. Seimui su tuo 
sutikus, galima tikėtis, kad visi šie da
lykai pabrangs.

* Šeštadienį A. Šleževičiaus vadovauja
ma delegacija išvyko į Škotijos sostinę 
Edinburgą, po to aplankys ir Didžiosios 
Britanijos sostinę Londoną. Delegacija į 

Didžiąją Britaniją atvyko 4 dienų darbo 
vizitui. Škotijoje Lietuvos delegacija ap
silankė Edinburgo pilyje, kur susitiko su 
valdančiosios Konservatorių partijos at
stovais. Vakare apžiūrėjo Škotijos kara
lių brangenybių kolekciją ir išklausė 
koncertą, kurį atliko Lietuvos Filhar
monijos simfoninis orkestras, vadovau
jamas V. Domarko. Savaitgalį Lietuvos 
delegacija taip pat susitiko su Škotijos 
Karališkojo banko atstovais, o pirma
dienį lankėsi kompanijoje British Aero
space bei dalyvavo ceremonijoje, pa
sirašant bendradarbiavimo sutartį tarp 
Edinburgo ir Vilniaus. Londone A. 
Šleževičius susitiks su Didžiosios Brita
nijos premjeru J. Major, su kuriuo aptars 
Lietuvos ekonominių reformų eigą ir 
investicijų iš Anglijos galimybes. Lietu
vos premjeras taip pat apsilankys Euro
pos Rekonstrukcijos ir Vystymo banke, 
susitiks su Prekybos ir pramonės sekre
toriumi . M. Hesseltine, DB Užsienio 
prekybos valdybos nariais ir Philips kom
panijos Londone vadovybe.

* Tarptautinis Valiutos Fondas Lietu
vai paskyrė 200 milijonų JAV dolerių 
kreditą. Paskolos metinės palūkanos yra 
4,5%; skolą grąžinti reikės pradėti po 
trejų metų. Kreditas suteikiamas da
limis, atsižvelgiant į tai, kaip Lietuva 
laikosi su TVF pasirašyto ekonominio 
Memorandumo, kuris apima šalies 
mokesčių bei monetarinę politiką, gamy
bos pertvarką ir privatizaciją. Memo^ 
randama,^sudarytas trejiems metams ir 
įsigaliojo praejūsįmiTnadĮenp

Koinentiiras
Laisvosios Europos radijo komentato

rius Kęstutis Girnius savo praėjusios 
savaitės apžvalgoje atkreipė dėmesį į 
sąmyšį Lietuvos užsienio politikoje. Kiek 
suglaustai noriu K. Girniaus komenta
rus perduoti „M.P-“ skaitytojams. Ti
kiuosi, kad jie padės tiksliau įvertinti 
dabartinės Lietuvos Vyriausybės ve
damą užsienio politiką.

Lietuvos užsienio politikos vairininkų 
laukia nemaži išbandymai. Smarkiai 
didėja tikimybė konfrontacijos su Mask
va dėl karinio tranzito per Lietuvą. Ši 
konfrontacija gali išversti vieną kertinių 
LDDP užsienio politikos akmenų, būtent 
pastangas išlaikyti pusiausvyrą tarp 
Rytų ir Vakarų, ypač atsižvelgiant į 
Rusijos norus. Vairininkams dar mažiau 
sekasi nuosekliai išdėstyti savo nuosta
tas dėl riboto NATO plėtimosi. Jie skel
bia vienus kitiems aiškiai prieštarau- 
jačius pareiškimus, kas sukelia, švelniai 
tariant, pasimetimo regimybę, sako K 
Girnius.

Jau kurį laiką Lietuvos vadovai pasi
sako prieš ribotą NATO plėtimąsi; šiuo 
klausimu itin daug kalba UR ministras 
P. Gylys. Per interviu spalio 18 dieną, 
ministras pavadino riboto NATO plėtimo 
planą aiškiu pasaulio padalinimu į įta
kos sferas. Jei NATO bus plečiamas ri
botai, tai būsiąs pirmas signalas, kad 
pasaulis yra dalijamas į įtakos sferas, 
sakė Gylys. Nukelta į 2 psl.
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Atkeltais 1 psl.

Šią savaitę Prezidentas Brazauskas 
savo kalboje teigė, kad Lietuva pasisako 
prieš bet kokių naujų padalijimo linijų 
kūrimą. Tačiau kitoje savo kalboje Pre
zidentas Brazauskas sveikino žinią, kad 
Amerika ketina svarstyti būdus, kuriais 
būtų galima pagreitinti naujų NATO 
narių priėmimą, ir kad Europos sąjun
gos Vykdomoji komisija žada su Baltijos 
šalimis pasirašyti, taip vadinamą, Eu
ropos susitarimą, kuris joms suteiktų 
asocijuotą narystę.

Yra aišku, kad asocijuota narystė ES 
nebus siūloma Baltarusijai, Rusijai ar 
Ukrainai. NATO tikrai nekvies NSV 
šalių jungtis į šią organizaciją. Todėl, 
Lietuvos pozicija yra aiškiai prieštarin
ga: ji pasisako prieš ribotą plėtimąsi, bet 
tuo pačiu sveikina pirmuosius jo įgyven
dinimo žingsnius. Iš Maskvos sugrįžęs 
Seimo deputatas A Saudargas teigė, kad 
Rusija nesupranta Vilniaus politikos.

Viena bėda, dar ne bėda, bet jų yra 
daugiau. Greit gali įvykti Lietuvos rytų 
politikos išbandymas, nes bręsta rimtas 
nesutarimas su Maskva dėl karinio tran
zito į Kaliningrado sritį. Atrodo, kad 
Maskva nepatenkinta Lietuvos pareng
tomis tranzito taisyklėmis ir norėtų, kad 
jos būtų pakeistos. Tačiau, tos taisyklės 
negali būti normaliu deiybų objektu, nes 
siekdama niekais paversti Seimo opozi
cijos priekaištus dėl tariamų karinių 
sutarčių su Rusija, Lietuvos valdžia 
paskelbė, kad karinio tranzito taisyklės 
yra Lietuvos vidaus reikalas ir kad jos

bus lygiai taikomos visoms šalims. Tai- j 
gi, įsivaryta į kampą. i

Iš esmės, yra dvi galimybės: Lietuva i 
laikosi savo paskelbtos pozicijos ir' Į 
nekeičia taisyklių arba nusileidžia ir i 
patenkinaMaskvosreikalavimvs.Abiem j 
atvejais rizikuojama. Jei Lietuva i 
laikytųsi savo pozicijos, santykiai su j 
Maskva gali pablogėti. Kremlius gali i 
atsisakyti suteikti Lietuvai palankiau- j 
sias prekybos sąlygas, taikyti kitas, ne i 
oficialias, sankcijas. Be to, tai reikštų j 
LDDP rytų politikos žlugimą. Jei Lietu- i 
va nusileistų Maskvos reikalavimams, j 
tai valdžia netektų patikimumo, pa- i 
aštrėtų vidaus politikos konfliktai, o j 
Maskva įsitikintų, kad LDDP nepajėgia i 
atlaikyti rimtesnio spaudimo.

Visi ženklai rodo, kad Lietuva tvirtai | 
laikysis savo užimtos pozicijos. Ir Prezi- 1 
dentas Brazauskas, ir premjeras | 
Šleževičius pabrėžia, kad taisyklės įsi- 1 
galios sausio 1 dieną ir Maskva turės jas , 
gerbti. LDDP užsienio reikalų ekspertas l 
deputatasAGriciuspasakė,kadreikėtų Į 
ilgesniam laikui atidėti' susitarimą su I 
Rusija dėl karinio tarnzito, jei Maskva Į 
reikalautų sau palankesnių tranzito tai- l 
syklių. Kiti LDDP nariai irgi mano, kad j 
šiuo klausimu negali būti nuolaidų. Be i 
to, Maskvos ūkinio spaudimo priemonės ' 
yra ribotos, nes pasirašydama GATT, tai i 
yra, Visuotinį susitarimą dėl prekybos ir Į 
tarifų, ji savaiihe įsipareigoja suteikti i 
kitoms šalims palankiausias prekybos [ 
sąlygas, sakė Kęstutis Girnius. I

Spaudai paruoši J- Rūbas'
31/1W94'
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♦Kambodijos vyriausybės pajėgos 
užėmė Khmer Rouge generolo Nou 
Paet bazę, bet nerado trijų įkaitais 
laikytų vakariečių. Khmer Rouge 
perbėgėlių nepatikrintomis žiniomis, 
australas David Wilson ir du jo drau
gai gen. Paet įsakymu nušauti rugsėjo 
pabaigoje. Kambodijos vyriausybė 
netiki šiomis žiniomis ir spėlioja, kad 
gal gen. Paet įkaitus perkėlęs į 
kitą Kambodijos sritį.

♦ Serbijai nustojus ginklais, amunicija 
ir degalais remti Bosnijos serbus, Bos
nijos vyriausybei pasisekė išstumti ser
bus iš jų įsitvirtinimų Bihac srityje, 
palengvinant apsupto miesto padėtį.

♦ Užpykę Bosnijos serbai grąso vėl 
pradėti Sąrajevoapšaudymą artilerija. 
NATO vadovybei pavyko gauti Jungti
nių Tautų leidimą tuoj oro puolimais 
reaguoti į serbų išpuolius prieš NATO 
dalinius Bosnijoje, be anksčiau reika
lauto įspėjimo serbams prieš kiekvie
ną taktinį oro. puolimą.

♦Vasario mėnesį prasidėjęs naftos išsi
liejimas iš prakiurusių vamzdžių Komi 
srityje Rusijos šiaurėje dabar pasiekė 
katastrofinio dydžio. Apie 200000tonų 
naftos teka per Kolvos upę į Usos upę, 
ištenPečioros upe į Arktikos vandenis. 
Pradžioje bandę paneigti katastrofos 
dydį, dabar ru
sai šaukiasi kitų kraštų pagalbos - 
techninių priemonių.

♦ Spalio 30 d. popiežius Jonas Paulius II 
paskyrė 30 naujų kardinolų. Tarp jų - 
kardinolai Bosnijai, Albanijai, Kubai, 
Vietnamui, Japonijai, Škotijai ir Gud
ijai.

♦ JAVprezidentasBillClmtonsutaiaikos 
misija apsilankė Egipte, Jordaniiiijoje, 
Izraelyje ir Sirijoje. Atvykęs į j Ku
veitą, jis pažadėjo JAV kaririams 
sugrąžinti juos namo Kalėddoms. 
Sėkmingai išvengęs pavojų Vidunrinių 
Rytų neramumų židiniuose, prezididen- 
tas susilaukė siurprizo, grįžįžęs į 
Vašingtoną. Iš kariuomenės 11991 
metais išmestas Francisco Dtluran 
paleido apie 30 šūvių į Baltuoosius 
Rūmus, pataikydamas į spaudos kon
ferencijų salę. Užpuolikas buvo 
praeivių nuginkluotas, nieko 
nesužeidęs.

♦ Libano prezidentas pasiūlė taiką 
Izraeliui, jei šis atitrauktų savo ka
riuomenę iš 1000 kv. km dydžio „sau
gumo zonos“ Libano pietuose. Izraelis 
tuoj užmezgė derybas, žadėdamas 
zoną palaipsniui evakuoti per 9 
mėnesius, jei Libanas savo ruožtu 
nuginkluos Izraelį puldinėjančios 
Hezbollah organizacijos narius ir 
užtikrins, kad Izraelis nebus užpuola
mas iš Libano teritorijos.

♦ Jungtinių Tautų humanitarinės mi
sijos darbuotoj ai Zaire skundžiasi, kad 
didžiulėse pabėgėlių iš Ruandos 
stovyklose visa valdžiapatekusiįHutu 
ginkluotos milicijos ir jos brutalių 
lyderių rankas. Jie nusprendžia, kas 
stovyklose gaus maisto, o kas mirs.

♦ Reaguodamas į kritiką, Pietų Afrikos 
prezidentas Nelson Mandela dvide
šimčia procentų sumažino tiek savo, 
tiek abiejų viceprezidentų algas. Mi
nistrų algos sumažintos dešimčia pro
centų, apkarpyti žemesnių valdininkų 
atlyginimai. Parlamento nariams 
pasiūlyta patiems nubalsuoti savo 
algų sumažinimą. Sutaupytos lėšos

■ bus naudojamos namų statybaiPietų“ 
Afrikos benamiams bei gyventojų 
gerbūvio kilimui.

AJPME ITA ^ yf S SĄJUNGĄ
Prieš keletą mėnesių Sydnėjuje įsikūrė 

Tėvynės Sąjungos skyrius. Apie šios organi
zacijos kilmę, pobūdį ir tikslus buvęs „M- P “ 
redaktorius Vincas Augustinavičius keletą 
klausimų stato skyriaus pirmininkui dr. Vy
tautui Donielai.

V. A Pradėkime paprastai. Kokia yra 
Tėvynės Sąjungos kilmė?

V. Dn. Tėvynės Sąjunga yra garsiojo 
Sąjūdžio tęsinys - bet su tam tikru skirtu
mu. Savo pradžioje Sąjūdis buvo „Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdis“, ir jau patsai žodis 
„persitvarkymas“ nurodo, jog šio judėjimo 
tikslas buvo tarsi padėti Gorbačiovo pere- 
stroikai įleisti šaknis ir Lietuvoje. Tokiose 
aplinkybėse į Sąjūdį, ir ypač į jo vadovybę, 
suplaukė asmenys, kuriems vienaip ar ki
taip nepatiko sovietmečio ankštumas ir bru
talumas, bet kurių politiniai tikslai laikui 
bėgant ryškiai išsiskyrė. Vieni rėmė refor
mas, betgi kartu norėjo (kaip Gorbačiovas) 
valstybės vairą išlaikyti persitvarkančios 
kompartijos rankose. Kitą skalėsgalą sudarė 
radikalesni asmenys, kurie ne tik atmetė 
kompartijos vienvaldystę, bet taip pat ryžosi 
atkurti nepriklausomą Lietuvą. Buvo, žino
ma, ir platokas skalės vidurys, buvo ir šiek 
tiek KGB infiltracijos. Šiaip ar taip, šie du 
Sąjūdžio politiniai sparnai nuėjo savais ir 
gana priešingais keliais. Vienas sparnas 
susiliejo su kompartija bei iš jos išaugusia 
LDDP, kitas sparnas - per Sąjūdžio 
„grynėjimą“, t. y. atsiribojimą nuo buvusios 
kompartijos eventualiai tapo formalia poli
tine partija, o tai ir yra Tėvynės Sąjunga. 
Tarp kitko, skliausteliuose dar pridedama, 
kad tai „Lietuvos konservatoriai“. Ji įsi
steigė prieš metus, per Sąjūdžio metinį su
važiavimą. Jos vadovu yra Vytautas Lands

bergis, o Valdybos pirmininku - eks
premjeras Gediminas Vagnorius.

V. A. Kuomi Tėvynės Sąjunga skiriasi nuo 
kitų svarbesnių partijų bei judėjimų?

V. Dn. Artimiausia Tėvynės Sąjungai yra 
Krikščionių demokratų partija. Abiejų da
bartinė kilmė yra gana panaši ir kartu jos 
sudaro pagrindinį Lietuvos dešiniojo sparno 
svorį. Dešiniajam sparnui dar priklauso šiuo 
metu nelabai skaitlingos Demokratų ir 
Nepriklausomybės partijos, o taip pat dvi 
nariais gausios tremtinių ir politkalinių 
sąjungos. Kartu žengia politiškai aktyvi, 
nors negausi, Tautininkų sąjunga ir kai kur 
išlaikyti Sąjūdžio skyriai. Pagrindinis deši
niojo sparno oponentas - LDDP kaip kom
partijos tęsinys. Politinį centrą užima Cent
ro ir Liberalų partijos. Sunkiau yra pikiuoti 
socialdemokratus (kurie yra ryškūs Seimo 
darbuose), nes jie LDDP kartais remia, bet 
neretai ir stipriai kritikuoja, pvz., prieš pus
metį jie bandė atstatydinti LDDP premjerą 
Adolfą Šleževičių. Bet tarp socialdemokratų 
ir dešiniojo sparno ryšių beveik nėra.

V. A. Peršokime prie politikos išeivijoje, 
Kartais sakoma, kad išeiviai turėtų remti 
Lietuvą, o ne specifines grupes. Ar nekyla 
susiskaldymo pavojus?

V. D. Tur būt nepaprastai didelė išeivijos 
dalis nori laisvos ir nepriklausomos Lietu
vos, todėl šia prasme problemos kaip ir nėra. 
Tačiau tikrovėje valstybei vadovauja tam 
tikro nusiteikimo valdžia, ir šia prasme jau 
pačioje valstybėje vieni piliečiai ją remia, 
kiti - kritikuoja. Atgarsiai neišvengiami ir 
išeivijoje. Sakysime, anglų išeivių tarpe vie
ni aiškiai remia darbiečius, kiti - atkakliai 
palaiko konservatorius. Ir vieni ir’kiti, žino
ma nesibijo kritikuoti valdžią, kai jos darbai 

jiems nepatinka. Tai paprastas demokrati
jos faktas, ir niekam neateina galvon reika
lauti, kad visi anglų išeiviai remtų tą parti
ją, kuri yra valdžioje, ar kad tos valdžios 
niekas nekritikuotų.

Dėl lengvai suprantamų priežasčių, lietu
viškoji išeivija buvo stipriai antikomunis
tinė, todėl visai natūralu, kad dabar, kai ir 
pačioje Lietuvoje tebevyksta politinės 
grumtynės, išeivija - tiksliau, išeivijos dalys 
ar sluoksniai - turi savo simpatijas ir an
tipatijas. Tiesa, kad išeivijai neduodama 
balsavimo teisė, tačiau kadangi Lietuvos 
laisvė ir gerbūvis jai rūpi jau keliasdešimt 
metų, išeiviai turi teisę pasirinkti, kurią 
pusę palaikyti, t. y. norėti, kad Lietuva pa
suktų ta, o ne kita kryptimi. Visai konk
rečiai, jei pvz. krašte plinta nusikalstamu
mas ir korupcija, išeivis turi moralinę teisę 
tuo reikalu pasisakyti - ir net pasisakyti 
kritiškai.

V. A. Paminėjus korupciją, reiktų pana
grinėti Tėvynės Sąjungos kaltinimus dabar
tinei valdžiai. Bet prieš tai dar vienas klausi
mas, kuris jau keliamas Australijos lietuvių 
spaudoje: ar mūsų bendruomenės Statute 
turėtų būti įrašyta, kad ji yra „apolitinė“?

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
PRANEŠIMAS

Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį, kad metų pabaiga jau čia pat, ir 
šiais metais teišeis tik 7 . . Mūsų Pastogės“ numeriai

Primename, kad šventinius sveikinimus, kurie bus paskelbti paskutini- 
ame šių metų numeryje gruodžio 21 d., laikas atsiųsti jau dabar. Iš patyr
imo žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą paliepki 
paskutinei dienai, ir jų sveikinimai redakciją pasiekia, laikraščiui 
išėjus. Sveikinimo išspausdinimas kainuoja 15 dolerių. Redakcija jų lauhkr 
'Wgruodžio mėn. 14 d. Redakcine

V. Dn. Puikiai galima suprasti gera
norišką ir vertingą argumentą, kad Bend
ruomenė turėtų būti nepolitinė. Iš tiesų, 
keliasdešimt metų viena iš Bendruomenės 
stiprybių buvo tai, kad į bendrą darbą įsi
traukė asmenys, kurių politinės pažiūros 
tarpusavyje buvo gana skirtingos. Šia pras
me, Bendruomenė buvo nepolitinė. Tačiau, 
kita vertus, vienas iš Bendruomenės tikslų 
buvo kaip tik politinis, būtent, kova dėl 
Lietuvos laisvės. Šiandien Lietuva yra lais
va ir nepriklausoma, todėl atrodytų, kad 
politiniai tikslai jau atkrenta. Visgi padėtis 
nėra absoliučiai tvirta: šiek tiek šešėlių te
bekabo iš rytų pusės ir jei jie keisis, ko gero 
jie keisis tik į tamsesnę pusę. Todėl per 
anksti politinei veiklai užkirsti kelią 
iš principo. Tokią veiklą „uždraudus“, gali 
tekti ją iš naujo „legalizuoti“.

Šiuo atveju reiktų pasinaudoti įdonniu 
anglosaksų teisės posakiu: “omit ratherthan 
commit“. Pagal šį praktinį patarimą, į tei
sinį dokumentą neverta įrašyti terminą ar 
frazę, jei jie gali sukelti neaiškumo irvėlestūų 
ginčų. Jei galima be jų apseiti, kodėl įrašyti 
juos be reikalo?

(Tęsinys sek. „M.P.“ nr.)
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
Dešimčiai metų praėjus
(Prisimename poeto Vinco Kazoko mirties dešimtmetį)

Juozas Alinis J ii rag i s

Skaičiau senoje knygoje, kad žmogus 
yra panašus į žvaigždę. Kaip žvaigždė 
šviečia ir liepsnoja savo medžiagos en
ergija, taip ir žmogus savo dvasine ener
gija - gerumu, išmintimi, kūrybingumu 
- dega ir spinduliuoja gėrį į savo aplinką. 
Nuo žvaigždės pajėgumo priklauso, kaip 
toli siekia jos šviesa. Nuo žmogaus 
kūrybinių talentų priklauso, kaip plačiai 
jis savo aplinką veikia.

Gyvosios, aktyviosios žvaigždės yra 
kelrodžiai. Jos padeda keleiviams su
sirasti teisingą kelionės kryptį. Jos 

| paguodžia tamsoje būkštaujantį, nera
mumo varginamą žmogų, nes užtenka 
tik pakelti akis į žvaigždes, paregėti jų 

i spindėjimą, ir širdyje pasidaro ramiau, 
jaukiau, drąsiau. Veiklūs, talentingi 
žmonės savo dvasine energija pažadina, 
plečia ir palaiko tautų savimonę ir pratur
tina jų kultūrą.

Žvaigždės mums yra būtinai reikalin
gos.

Mums būtinai reikalingi žmonės, tur- 
1 tinga, šviesia asmenybe panašūs į 

žvaigždes.
Prieš dešimt metų miręs rašytojas, 

Mūsų pastogės“ redaktorius Vincas Ka
zokas Australijos lietuviškoje padangėje 
buvo stipraus spindėjimo žvaigždė. Rei
kia pasakyti, kad Australijos lietuviško- 
jepadangėje, Kazokui gyvam esant, buvo 
ir dabar dar, yra nemaža šviesių 
žvaigždžių, nemaža iškilių, aukšto dva
sinio potencialo, kūrybingų asmenybių. 
Bet vienos jų amžinai užgeso ir nustojo 
šviesti, kitos- sušvito vėlesniais laikais. 
Poeto Vinco Kazoko žvaigždė mūsų tarpe 
švietė ilgiausiai. Jis kelis dešimtmečius 
dalinosi su mumis savo dvasios turtais, 
juos teikė mums plunksna ir žodžiu po
ezijos, beletristinės kūrybos, publicis
tikos, filosofinių ir patriotinių paskaitų 
formoje. Jis skyrė daug laiko ir visuome
niniam darbui - ėjo pareigas Australijos 
lietuvių bendruomenės Krašto valdybo
je, ALB Kultūros taryboje, Lietuvių dienų 
rengimo komitetuose. Jis buvo aktyvus 
visur, kur žmonės jį rinko ar delegavo, 
nes jautė, kad jį šaukia tėvynės Lietuvos 
balsas, nes vedė jį jo vidinis įsipareigoji
mas savo tautai ir gimtajai žemei.

Visi tie lietuvybės šiame krašte 
stiprėjimui skirtieji jo darbai neleido jam 
saldžiai ir nerūpestingai gyventi. Reika
lavo nesenkančios kantrybės ir ryžto išsi
laikyti savo dirbamuose darbuose bet 
kokia kaina. Visa jo veikla liudija jį, kaip 
iškilią asmenybę, Rūdija jį, kaip patrio
tine mintimi, veiklia lietuviška siela gy
venusį žmogų. Kultūriniame Austrafi- 
jos Hetuvių gyvenime Vincas Kazokas 
paliko žymius pėdsakus, kurie neišdils 
iš Australijos Hetuvių istorijos. Lietu
viškosios kultūros barų darbuose poetas 
Vincas Kazokas sudegino savo gyveni
mą ir savo talentus didefiam tikslui - 
kad Lietuva būtų laisva ir gyva.

Vinco Kazoko vaikystės ir jaunystės 
dienų biografijos dabs stovi už mano 
patirties ribų. Aš nesu matęs jo gimtojo 
Mečiūnų kaimo, žemdirbių ir meistrų 
rankomis pastatyto Dzūkijos lyriškame.......... .___ ėjimo programos išpildytojai ir Rašytojo šeimos nariai-iš kairės: dr.
gani ovaiz yje, apciamiescio apy V. Viliūnaitė, K. Kazokas, U. Kazokienė, V. Juška, M. Kazokienė, B. Kazokas; 
linkese. Nesu matęs tų jo eilerastyje įrallūkai 
pūlinys“ apdainuotų prie namų au-

1919.1.15.-1984.10.30.

gančių plačiais šakų vainikais 
išsiplėtusių Repų nei to seno šulinio me
diniu rentiniu, kurio gilumoje Vincas 
kūdikio metuose žaliame vandenyje 
įžiūrėdavo žydro dangaus gelmes ir pra
plaukiančius šviesius debesėlius. Šuli
nio gilumoje jis matydavo ir savo veidą ir 
vandenyje virpančius liepų šešėlius. Jis 
pajusdavo šalčiu padvelkiančią, šulinio 
pakraščiais kylančią drėgmę. Tas 
eilėraštis - vaizdingas autobiografijos

fragmentas. Jame žodžių nedaug, o daug 
prasmės. Šulinys, Eepos, dangaus žydru
mas, balti debesėliai - vaikystės dienų 
idiliškas, džiaugsmingas pasaulis, nuo 
pat pirmųjų sąmonės pabudimo mo
mentų formavęs įspūdžiams jautrią 
vaizduotę. O ta iš šulinio kylanti drėgmė, 
tas šiurpumas - tai pranašavimas ir 
įspėjimas, kad gyvenimas nebus tik 
džiaugsmingas ėjimas saulės nušvies
tomis sapnų pėdomis...

Tėviškę Vincas Kazokas buvo gerai 
įsidėmėjęs dvasine akimi, kuri nieko 
neužmiršta. Tėviškė jam buvo nuosta- bet laisvės - marios. Duonos - nesuval- 
bioji atrama, šaknys, kūrybą gimdančio
ji žemė, vienintelė pasaulyje jo vieta, kur 
žydi neblėstančio džiaugsmo dienos, ap
vainikuotos pasaka ir svajone. Čia jo 
sielon Likimo ranka pasėjo pirmąjį poe-

zijos grūdą.
Į Australiją Vincas Kazokas atvyko 

jau turėdamas rašytojo vardą. Jis ėjo 31- 
uosius metus. Praeityje jau buvo augi
mo, mokymosi, brendimo ir poetinio ta
lento ugdymo metai. Praeityje buvo liku
si veikla ateitininkų moksleivių organi
zacijoje, už kurią pašalintas iš Lazdijų 
gimnazijos. Buvo protas grūdintas Kau
no, Vilniaus ir Tiubingeno universite
tuose. Buvo plačiai draugauta su 
kūrybingais rašytojais studentų at- 
eitininkųmeno draugijoje „Šatrija“. Buvo 
pasireikšta Lietuvos j aunimo ir studentų 
spaudoje. Vokietijoje žurnaluose „Ai
dai“ ir „Tremties mokykla“, buvo 
sukryžiuoti kritikos kardai senųjų ir 
jaunųjų pirmavimo reikalais. Buvo at
likti žymių veikalų - F. Dostojevskio 
„Didysis inkvizitorius“ ir A. Koestlerio 
„Nulis ir begalybė“ - vertimai į lietuvių 
kalbą. Praeityje buvo ir mokytojo darbas 
lietuvių pabėgėlių gimnazijoje Vokieti
joje. Į Australiją poetas Vincas Kazokas 
atvyko pilnai subrendęs intelektualas, 
pasiruošęs kultūrininko - švietėjo dar
bui ir turėjo pelnytis duoną fabrike, kur 
dirbo tik juodadarbiai.

Vinco Kazoko lietuviškosios veiklos 
biografija prasideda 1949 metais. Tais 
metais Antanas Baužė ką tik buvo 
pradėjęs leisti Mūsų pastogę“. Jos 23- 
me numeryje, birželio 29 d. pasirodė 
pirmasis Vinco Kazoko rašinys apie Ju
liaus Kaupo pasakų knygą „Daktaras 
Kripštukas pragare“. Ir nuo to laiko jis 
buvo nuolatinis laikraščio bendradar
bis. Tais pačiais 1949 m. rugsėjo 10 d. į 
Tautos šventės minėjimą Albion gatvėje 
esančioje St. Francis katalikų parapijos 
salėje atėjo visi trys Sydnėjuje apsigy
venę mūsų rašytojai - Vincas Kazokas, 
Pulgis Andriušis ir Juozas Žukauskas. 
Visus juos pažinau iš raštų, bet gyvus 
pamačiau pirmą kartą. Buvo baisiai 
įdomu. Skaityti paskaitos į aukštą sceną 
įkopė Vincas Kazokas, nedidukas, aki
niuotas, į kairę pusę pašukuotais už 
šateną šiek tiek tamsesniais plaukais. 
Kalbėjo išmintingai, iš rašto. Jo žemas, 
gilus krūtininis balsas gerai buvo girdi
mas 400 dalyvių miniai. Paskui savo 
kūrybą skaitė Pulgis Andriušis ir Juozas 
Žukauskas. Minėjimas buvo tikra 
kūrybinio lietuviško žodžio šventė.

Įdomus buvo tada gyvenimas.
Laikas tekėjo greitai, paskendus 

įsikūrimo darbuose. Delnai buvo pūslėti, 

gomi kalnai. Bet lietuviams vis trūko 
lietuviško bendruomeninio gyvenimo. 
Nereikėjo tada šaukti lietuvio burtis prie 
lietuvio. Pati mūsų lietuviškoji prigim
tis, kaip magnetas lietuvį prie lietuvio

Nuotr. A. Kramiliaus , ------------------
______________  "Mūšų Pastogė" Nr.44 1994.11.7 psl.3

Paskaitininkas, rašytojas J. A. Jū
ragis. Nuotr. A. Kramiliaus 
traukė. Stasys Baltramiejūnas įsteigė 
Kultūros fondą, „Šviesos“ sambūrio jau
nieji ir senieji akademikai pradėjo susi
rinkti kartą į mėnesį Milsons Pointe, 
įsisteigė Plunksnos klubas. Tų judėjimų 
susirinkimuose akademikai stengėsi 
save išsakyti paskaitose, buvo arena dis
kusijoms, minčių pasikeitimams, žydėjo 
intelektualų išmintis. Tie, kurie buvome 
pasiilgę lietuviškojo žodžio skambėjimo 
ir Hetuviškos darugystės, bėgome pa
sisemti iš tų židinių lietuviškumo 
kibirkštėHų, reikalingų slegiančiai sveti
mai aplinkai nugalėti ir prašviesinti. 
Kas be ko - bėgome ir save parodyti ir 
kitų pamatyti.

Tuose susiėjimuoseVincas Kazokas 
dažnokai skaitydavo paskaitas, 
Hteratūrines ir filosofines, kuriose pasi
girsdavo Martin Heidegger ir Karl Jas
pers egzistencialistinės filosofijos 
mokslas. Jo paskaitos buvo įdomios, 
mintys nekasdieniškai išsakomos. Su
keldavo įdomias diskusijas, skirtingų 
nuomonių pasisakymus. Kazokas man 
tada imponavo savo erudicija, geru 
literatūros pažinimu ir drąsa ginti savo 
įsitikinimus.

Pakvietimas redaguoti savaitraštį 
.Mūsų pastogė“ išvadavo Kazoką iš fab
riko vergijos ir leido atsidėti kultūriniam 
darbui,kuriamjisbuvopilnai  pasiruošęs. 

Jis nepabūgo redaktoriaus darbo naštos 
irtų rūpesčių, kuriuos kartais iškeldavo 
pasaulėžiūrų susikryžiavimai, ar nevie
nodas patriotizmo supratimas. Kazokas 
„Mūsų pastogės“ vedamuosiuose labai 
pabrėždavo Australijos lietuvių 
bendruomenės reikšmę ir autoritetą. 
Lietuvių bendruomenė - šventas reika
las. Prašau nusiimti kepurę. Jis buvo 
uoliausias jos apologetas, jos garbės 
vėliavos nešėjas, jos idėjų skleidėjas, 
darbų skatintojas ir jos nuoširdžiausias 
gynėjas.

„Mūsų pastogės“ redaktoriaus poste 
Vincas išsilaikė iki mirties - apie 20 
metų. Dideli kasmetiniai laikraščio kom
plektai suima gausius Kazoko plunks
nos darbus: vedamuosius, įvykių 
reportažus, skaitytų paskaitų tekstus ir 
visus tuos raštus ir raštelius, kurie redak
toriui privalomi, kad laikraštis turėtų 
savo veidą, būtų įdomus ir spalvingas. 
Tie laikraščių komplektų tomai yra Aus- 
tralijos lietuvių visuomeninio ir 
.kultūrinio gyvenimo dokumentai - 
Hetuvybės Australijoje istorija. Tie to
mai taip pat yra istorija paties redakto
riaus gyvenimo, jo minčių, jo siekimų ir 
idėjų, kuriomis jis stengėsi paveikti vis
uomenę ir visus suburti bendriems 
Hetuvybės darbams.

Redaguodamas laikraštį Vincas Ka
zokas vis tik rasdavo laiko ir 
literatūriniam darbui. Išvertė A. Gide 
veikalą „Sūnus palaidūnas“ ir Felix Tim-

Nukelta į 5 psl.
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Bendruomenės darbų baruose

VINCO KAZOKO MIRTIES 10-METIS

Ir Tasmanijoj viešojo 
kini. Eugenijus Bartulis s

A.L.B. Hobarto apylinkė yra neskait- genijaus pasakojimo apie Lietuvą ir jos os

SYDNĖJUJE
Spalio 30 d. Sydnėjaus lietuvių na

muose, Bankstowne, ALB Sydnėjaus 
Apylinkės valdyba suruošė buv. Mūsų 
Pastogės“ ilgamečio redaktoriaus, rašy
tojo, Vinco Kazoko, mirties dešimtmečio 
minėjimą, į kurį atsilankė būrys tautiečių.

Minėjimas vyko Lietuvių namų 
viršutinėje auditorijoje, papuoštoje Vin
co Kazoko portretu.

Minėjimą trumpu žodžiu atidarė ALB 
Sydnėjaus apyl. pirm. Vytautas Juška, 
ta proga pasveikinęs Kazokų šeimos 
narius, atvykusius į minėjimą - dukrą 
Ugnę ir sūnų Kajų su šeimomis; dr. 
Genovaitė Kazokienė šiuo metu yra 
išvykusi į Lietuvą Kazokų šeimos muzie
jaus kūrimo reikalais ir dalyvaus V. Ka
zoko mirties 10-mečio minėjime Vilniuje.

Tylos minute pagerbus mirusį rašyto
ją, V. Juška savo trumpus prisiminimus 
apierašytojąužbaigėV.Kazokoeilėraščio 
žodžiais:

AlIELAIllftS MOTERŲ VEIKTA
Iš PALMD Moterų sekcijos 

pirmininkės pranešimo metiniam 
susirinkimui spalio 30 d. Adelaidės 
lietuvių namuose. Iš šio pranešimo 
matosi, kad ir Adelaidėje šauniai dar
buojasi lietuvės artimo labui.

Metų bėgyje PALMD valdyba sušaukė 
21 posėdį ir vieną bendrą - su „Židinio“ 
gyventojais.

Motinos dienos proga, Adelaidės lietu
vių mokyklos mokiniai buvo apdovanoti 
dovanėlėmis ir per vedėją įteikta pini
ginė parama mokyklos išlaidoms.

Kalėdų metu buvo aplankyti 27 vieniši 
tautiečiai ir jiems įteiktos dovanėlės bei 
sveikinimai.

Lietuvių „Židinyje“ apsigyveno naujas 
gyventojas, kuriam iš pagrindų sure
montuotas ir pagerintas butas. Taip pat 
„Židinyje“ visiems gyventojams įrengti 
„smoke, detectors“ ir įtaisytas naktinis 
apšvietimas lauke.

Metų laike „Židinyje“ netekome a.a. 
Česlovo Dubinsko ir Zigmo Stankaus, 

buvo suruoštos atsisveikinimo 
šermenys.

„Židinio“ gyventojai yra pastoviai 
lankomi dr. Varoneckaitės, suteikiant 
jiems nuolatinę sveikatos priežiūrą. 
„Židinio“ namų prižiūrėtojo pareigas at
lieka p. K. Pauliukėnas.

Šiemet Moterų sekcija įžengia į 43- 
čius darbo metus. Tad trumpai pažvel
kime įjos veiklą ir tęstinumą.

Moterų, sekcija perėjo du laiko etapus: 
ankstyvesnėj veikloje rūpinosi teikti 
pagalbą tautiečiams palūžusiems fizi
niai ar dvasiniai, nepakėlusiems karo ir 
•••••••••••••••••••••••••••••

AUKOS.
„Mūsų Pastogei“

J. Kaunienė Vic. $30
Melburno karių ramovė Vic., $1'00
S. Radzevičius NSW $10
V. Stasis Vic., $15

L. Šilas Vic. $15
I. ir R. Platkauskai Qld. $15
L. Tupikas NSW $ 5
B. Mazgelis NSW $15

Dėkojame už aukas. Red.
Mūsų Pastogė" Nr.44 1994.11.7 psl.4, _________

Kadaise bėgau aš sapnų pėdom,
Ir juokėsi širdis, kaip džiugesio varpelis. 
Argi tada galėjau patikėt kalbom, 
Kad kada nors prakeiksiu savo dalią?

(Iš eil. „Įžanga knygai“)
Išsamią, gerai paruoštą paskaitą su 

įsijautimu paskaitė poetas Juozas Almis 
Jūragis, V. Kazoko bendraamžininkas ir 
netolimas kaimynas (paskaitos tekstą 
spausdiname šio „MP“ nr. 3 psl.)

Rašytojoeilėraščius-,Aki mirką“,„Gal
voju apie žmogų“, „Mirtis ir gyvenimas“, 
„Apie laimę“ ir beatsakyti klausimai“ 
paskaitė dr. Vida Viliūnaitė, o eilėraščius 
,Manoji žemė“ ir „Mano tauta“ - Vytau
tas Juška. (Daugiau rašytojo kūrybos 
turėjo skaityti Danutė Gailiūnienė, bet 
ji, kaip teko girdėti, staigiai susirgus, 
buvo paguldyta į ligoninę).

Minėjimo programą užbaigė V. Juška, 
paskaitydamas eilėr. Mano dienos“ ir 
padėkodamas programos atlikėjams bei 
atsilankiusiems į minėjimą.

B. Ž.

priverstos išeivijos pasekmių. Vėliau, jau 
būdama Adelaidės bendruomenės drau
gija, visą dėmesį atkreipė į brandaus 
amžiaus tautiečius, kurių saulėlydžio 

'dienos pasidarė nebepakeliamos dėl 
įvairių gyvenimo aplinkybių ir kurie 
būdami apleisti, vieniši ir kartais giliai 
nuskriausti prašyte prašosi mūsų pa
galbos.

Sergančių ir paliegusių tautiečių eilės 
kasdien didėja, o jais rūpintis liko tik 
Moterų sekcijos valdyba, kuriai kartais 
tenka atlikti sudėtingus darbus su aus
tralų valdžios pagelba.

Moterų sekcija taip pat rūpinasi lietu
viais, patalpintais australiškose senelių 
institucijose, kurie apleisti giminių bei 
draugų, gyvena vieniši ir neprisitaikę 
prie svetimos aplinkos. Jie remiami ne 
tik moraliai, bet reikalui esant ir mate
rialiai, kaip rūbais, baltiniais ir maistu.

Reikia nepamiršti, kad saujelė sava- 
noriųpermetuspadarė311 vizitų, lanky
damos senesnio amžiaus ar sergančius 
lietuvius namuose, ligoninėse ir kitose 
institucijose.

Moterų sekcijos turtas pastatytas ant 
tvirto, lietuviškais principais pagrįsto 
pamato ir stipriai ekonomiškai adminis
truojamas. Lietuviškas „Židinys“ ir jo 
gyventojai yra taip pat nuolatinėje val
dybos priežiūroje ir pagelboje, nes tai yra 

mūsų veiklos gintaras ir pasididžiavimas 
visai Adelaidės bendruomenei.

Moterų sekcija be šių minėtų darbų 
taip pat remia lietuvišką spaudą, radiją, 
Lietuvos Sibiro tremtinius bei senelių 
institucijas.

Valdyba yra ir toliau pasiryžusi tęsti 
'savo humanitarinį darbą lietuviams ir 
Lietuvai. Turėdama mintyje, kad kai 
kurios valdybos narės jau atitarnavu
sios daugiau kaip 25 metus artimo labui, 
su pagarba kviečiu jas neatsisakyti tos 
veiklos artimoje ateityje. Taip pat valdy
ba supranta, kad Moterų sekcijos 
tęstinumo išlaikymui būtina pagyvinti 
naujų narių verbavimą.

Tikimės, kad ir jaunesnės kartos po
nios jungsis į šį kilnų darbą.

M. Stačiūnieni 

linga, neturtinga žemės turtais ar 
meninėm išgalėm ir yra atskirta nuo 
Australijos didmiesčių lietuvių bend
ruomenių Bass'o sąsiauriu, tad svečiai iš 
tolimų kraštų retai apsilanko pas mus. 
Kunigo Eugenijaus apsilankymas buvo 
kaip saulės spindulys netikėtai pra
siveržęs pro pilkus debesis.

Kun. Eugenijus atvyko į Launcestoną 
spalio 4 d. ir apsistojo pas p.p. Stepšius. 
Jis atnešė dvasinio atsigaivinimo ten 
gyvenantiems lietuviams, laikė mišias, 
sakė dailius lietuviškus pamokslus ir 
dalijo Šv. Sakramentą.

Nenorėjo su kunigu skirtis launces- 
toniškiai, bet sekančią dieną atvyko' 
Ramūnas Tarvydas ir kunigą išsivežė į 
Hobartą.

Čia kunigą Eugenijų globojo Petras ir 
Magdalena Šiaučiūnai, gyvenantys King- 
stono miestely netoli Hobarto. Vietos 
parapijos kunigas Peter O'Laughlin su 
malonumu leido naudotis bažnyčia ir 
ketvirtadienio rytą kun. Eugenijus laikė 
mišias, į kurias atvykome visi trys šioje 
apylinkėje gyvenantys lietuviai - Mag
dalena ir Petras Šiaučiūnai, Stepas Au- 
gustavičius ir jo žmona Betty (australe).

Po pamaldųPetras apvežiojo kunigą po 
įdomesnes Hobarto vietas, nuvežė į 
sniegu pridengtą Wellingtono kalno 
viršūnę ir aplankė du lietuvius, gyve
nančius Kingstono senelių prieglaudoje.

Vakarą kunigas praleido apylinkės 
pirmininko Ramūno Tarvydo šeimoje.

Sekančią dieną Ramūnas ir kunigas 
Eugenijus aplankė pavienius senesnio 
amžiaus lietuvius gyvenančiusįvairiuose 
priemiesčiuose, o po pietų nuvažiavo 
pasidairyti po Tasmanijos pietvakarinę 
dalį, prie didžiųjų užtvankų, kur stovi 
hidro elektrinės, Tasmanijai tiekiančios 
elektros srovę. Apžiūrėjo didžiuosius 
žmogaus rankomis padarytus ežerus, 
tarp jų ir tą, po kuriuo tapo palaidotas 
Make Pedder“, kurį gamtos mylėtojai 
dar ir dabar mėgina išgelbėti iš po nau
jojo ežero bangų.

Šeštadienį kunigas Eugenijus pravedė 
rekolekcijas St. John's bažnyčioje’ 
Glenorchy, klausė išpažinčių. Į rekolek
cijas susirinko apie tris ketvirčius Ho
barto apylinkėje gyvenančių lietuvių.

Mišių metu kunigui patarnavo 
Ramūnas Tarvydas, skaitymus skaitė 
Algis Taškūnas. Ramūno vadovaujami 
sugiedojome „Pulkim ant kelių“, Mari
ja, Marija“, o pamaldas užbaigėme Lie
tuvos Himnu.

Popietę kunigas praleido Algio 
Taškūno šeimoje.

Sekmadienį dvyliktą valandą į mišias 
susirinko beveik visi Hobarto lietuviai. 
Pradėjome sugiedodami „Pulkim ant 
kelių“. Ramūnas patarnavo kunigui, 
skaitymus atliko Aleksas Kantvilas. 
Pravesta rinkliava kunigo kelionės išlai
doms padengti ir pagelbėti Prisikėlimo 
bažnyčios atstatymui. Kaip ir visuomet, 
žmonės buvo dosnūs, aukojo kiek galėjo. 
Mišių metu Ramūnas solo sugiedojo 
giesmę .Apsaugok Aukščiausias“. Pa
baigoje visi giedojome Marija, Marija“ 
ir mišias baigėme vėl Lietuvos Himnu.

Po pamaldų susirinkome bažnyčios 
salėje, kunigas Eugenijus parodė vaizda
juostę apie Prisikėlimo bažnyčią, jos at
statymą. Po to sugužėjome pas p.p. Šikš
nius, kur jau laukė Hildegardos ir Bo
nifaco pagaminti karšti užkandžiai.

Alkį numalšinę klausėmės kun. Eu- 

viltis ateičiai.
Morkūno“ sporto klubo pirmininkasas 

Mindaugas Kožikas apdovanojo sveėiądą 
klubo suvenyrais ir prie sutanos jamm 
prisegė „Perkūno“ ženkliuką.

Ramūnas padėkojo kun. Eugenijui uijž 
įdomius pamokslus bažnyčioje, už mumns 

■ atvežtas dvasines dovanas ir maloninus 
žodžius apie Lietuvą. Taip pat papasa
kojo apie Bartuliu šeimą, kuriojje 
busimasis dvasininkas augo tarp dviejijų 
seserų ir penkių brolių, apie kunigo Eu
genijaus karinę tarnybą, įstojimą į kui- 
nigų seminariją ir gyvenimo kelią ikki 
Prisikėlimo bažnyčios klebono pareigu.

Kunigas Eugenijus padėkojo Ramumui 
už šiltus žodžius, visiems tautiečiams 5 už 
gausų lankymąsi rekolekcijose ir sanvo 
globėjams už svetingumą. Jis pasakkė,' 
kad tarnaudamas sovietų kariuomenę/e 
buvo pasiųstas į Vladivostoką ir prie 
Šiaurės ašigalio, o dabar štai jam tenka 
lankytis tolimojoje Tasmanijoje, netoli 
Pietų poliaus, tad džiaugiasi galėjęs 
pabūti abiejuose pasaulio galuose.

Vėliau Algis Taškūnas trumpai 
suminėjo Tasmanijos lietuvių darbus 
kovoje už Lietuvos išsilaivinimą, 
glaudžius santykius su Hobarto 
šviesuomene ir politikais, papasakojo 
apie viešus minėjimus ir protestus dėl 
Lietuvai daromų skriaudų ir apie 
laikraštėlį “Baltic News“, kuris kaip tas 
laisvės varpas skambino ne tik „vaikams 
Lietuvos“, bet ir visų pasaulio kraštų 
galiūnams. Leidinys 15 metų buvo 
nemokamai siuntinėjamas į įvairias pą- j 
šaulio šalis supažindindamas su okupan
to daromomis skriaudomis Lietuvai ir 
lietuviams.

Paskutinis žodį tarė bendruomenės 
iždininkas Juozas Paškevičius, jis 
pranešė apie surinktas aukas ir kitus 
reikalus.

Vakarą kunigas Eugenijus praleido 
pas Niną ir Aleksandrą Kantvilus.

Net nepastebėjome, kai savaitė 
prabėgo. Pirmadienio rytą atsisveiki- \ 
nome su kun. Eugenijum Hobarto oro 
uoste. Mielai būtume ilgam laikui pratęsę 
kunigo viešnagę, bet jo jau laukė bris- 
baniečiai. S. Augusta vielas

A-U-S-T-R-A-L-I-J-O-J-E
♦Lapkričio 6 d. mažas Hunter Slėnio 

Gretos miestelis, kuris yra apie 50 km 
nuo Newcastho, prisimins čia 1949 m. 
gyvenusius 100 000 pokario emigrantų, 
atvykusių iš įvairių Europos kraštų (jų 
tarpe nemažai lietuvių).
Buv. emigrantų stovykloje, susi- 
dėjusioje iš dviejų - dabar jau legendi
nių dalių- Silver City ir Chocolate City 
-gyveno žmonės, kurie buvo siunčiant 
į „Snieguotųjų kalnų schemą“ ir 
Queenslando cukrašvendrių plantaci
jas, ir tik mažytė jų dalis pasirinko 
Gretą kaip nuolatinio apsigyvenimo 
vietą. Miestelyje jau buvo suorgani
zuotos 39-sios ir 40-sios čia gyvenusių 
emigrantų susitiktuvės, o šiemet, jų 
metu, Federalinės valdžios imigracijos 
ministras senat. Niek Bolkus miesto 
centre atidengs emigrantų prisimi
nimui specialų įrašą (plokštę). Po ofb 
cialių ceremonijų vyks meninė progra
ma irpiknikas miesto centre, apžiūrima 
buv. stovyklos vieta (buvusi apie 3 km j 
nuo miestelio), suruošta nuotraukų 
paroda iš stovyklos gyvenimo anais 
„senais, gerais laikais“. Sudarė B, %.
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Dešimčiai įlietų praėjus
Atkelta iš 3 psl.

mermans romaną „Kaimietiškoji 
psalmė“. Vertimus spausdino laikraščio 
atkarpoje, o „Kaimietiškąją psalmę“ išlei
do Londone Nidos klubas. „Septintajai 
pradalgei“ parašė ilgoką studiją - P. 
Andriušio kūrybos portretą „Valandėlė 
su Pulgiu Andriušiu“ (1990), savo 
eilėraščius spausdino žurnale ^Aidai“, 
keliose antologijose ir „Mūsų pastogėje“. 
Jo kūrybai buvo skirtas vienas „Poezijos 
ir prozos lakštų“ numeris. Literatūros 
vakaruose išsiskirdavo iš kitų progra
mos dalyvių kūrybos brandumu. Savo 
kūrybą sukaupė į du eilėraščių rinki
nius -„Sapnų pėdomis“, išleistą 1953 m. 
Amerikoje, ir „Ugnis ir žodis“, išleistą 
Anglijoje jau po autoriaus mirties 1989 
m.

Eilėraščiuose poetas Vincas Kazokas 
intelektualiniu mąstymu ir protine pa
gava suprasdamas vidinį tragizmą 
žmogaus, esančio nuolatinėje praradimų 
srovėje ir nerandančio nuraminančių 
atsakymų į egzistencijos mįslę ir į būties' 
praeinamumo grėsmę, išsakė laiko dva
sios pažadintą žmogiškosios sielos ne
rimą. Jo posmuose veržiasi daugiasluok
snė gyvenimo srovė - pažinimai ir pra
radimai, meilės ir laimės būsenos, verti

namos, žvelgiant per dvasingumo ir hu
maniškumo prizmę.

Savo lyrikoje Vincas Kazokas 
dažniausiai išreiškia žmogaus vidinio 
pasaulio, jo emocijų ir įžvalgių minčių 
tikrovę - visa tai, kas slypi giliausioje 
asmenybės gelmėje, kas nuolat išplau
kia prisiminimuose, kas. kankina neri
mo valandomis, kas adoruojama nostal
gijoje ir praradimo graudume, ir ko tiki
masi kūrybos palaimintuose sušviti
muose, kurie turi galios net akmeniui 
suteikti naują būtį ir kelius.

Vinco Kazoko poezijos žodis susisiekia 
su visą žmoniją liečiančiomis grožio, 
tiesos, laisvės, būties ir nebūties proble
momis.

Poetas Vincas yra kalbėjęs, kad 
„žmogaus asmeniškame gyvenime tėra 
tik du dalykai svarbūs: kaip gyvenai ir 
ką padarei“ Jis teigė, kad „žmogus yra 
atskiras pasaulis nuolatiniame tapsme. 
Tik mirtis šitą tapsmą sustabdo ir su
stingusį pasaulį atiduoda laiko teismui. 
Ir vienus jų laiko teismas paverčia 
dulkėm, o kitus verčia saulėm spindėti.“

Poetas Vincas Kazokas priklauso prie 
tų, kuriuos laikas iškelia iš nežinios, 
išvaduoja iš neesminių smulkmenų ir, 
kaip tautos turtą, pastato dvasia spindėti 
ateinančioms kartoms.

Irietn’vis tyrinėja aborigenų 
misijų istorijų

Petras Rimas Kabaila, BA

Architektas Petras Rimas Kabaila jau 
nuo 1989 m. derina architekto darbą su 
archeologiniais XIX ir XX amžiaus Aus
tralijos aborigenų gyvenviečių ir misijų 
tyrimais.

Šiemet balandžio mėnesį Kanberoje 
Australijos nacionaliniame universitete 
(ANŲ) Rimui Kabailai suteiktas huma

nitarinių mokslų bakalauro laipsnis 
(Bachellor of Arts majoring in archaelo- 
gy with 1-st class honours). Mokslinis 
darbas pavadintas „Warangesda - abo
rigenų misijos archeologinė rekonstruk
cija“.

Šiemetspaudai atiduota ir Rimo Kabai- 
los knyga „Cootam Indra aborigenų mer
gaičių namai“. Abu veikalai unikalūs 
tuo, kad juose autorius su architekto ir 
archeologo kvalifikacija naudojasi pa
statų analize, iš lėktuvo atliktais geo
deziniais matavimais ir dokumentacija, 
gauta iš įvairiausių šaltinių. Vienas tų 
šaltinių - misijų amžininkų bei jų pali
kuonių atsiminimai (oral history) iš XIX 
ir XX šimtmečio aborigenų gyvenimo. 
Jie bus panaudoti misijų pastatų rekon
strukcijai ir įvykių raidos dokumentaci
jai.

Architektūrinius savo sugebėjimus Ri
mas Kabaila daugiausia nau
doja planuodamas naujas ir atnaujinda
mas jau pastatytas mokyklas bei gyve
namuosius namus. Trejų metų laikotar
piu jis tikisi turėti galimybę arche
ologiškai ištirti XX amžiaus aborigenų

Nukelta į 6 psl.

Senoji lavoninė Cootam indroje, kurioje buvo uždaromos baudžiamos 
merginos. P. R. Kabailos pieš.
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VINCAS KAZOKAS

FUGA
M. K. Čiurlionio temomis

Gyvenimas ir laikas, broliai, -
Tai muzika, Igr ,
Tai nesibaigianti fuga
Be galo ir pradžios, i F,
Vis srūvanti ir kintanti,
Kaip nesiliaujančios versmės
Vis amžinoj kaitoj
Ir amžinam judėjime, * j
Kur atskiri gyvenimai Į
Yra kaip gaidos nesibaigiančio himno, '
Kurios iškyla i svaiginančius aukščius
Ir krinta fantastiniais puoliais,
Vadinamais mirtim —

Bet ne. Tai ne mirtis! Mirtis tik sėja 
Vis naują ir naują gyvenimo sėją 
Derlinguose lauko arimuos 
Iš tų, kurie krinta: iš naujo
Jie dygsta ir skleidžias žiedais nuostabiais 
Ir skamba, skamba
Gyvenimo ir laiko nesibaigiančio] fugoj 
Galingu gyvybės ir pergalės himnu —

Gyvenimas ir laikas, broliai,
Tai nesibaigianti fuga,
Kur nėr mirties,
Tik amžinas prisikėlimas,
Tik perėja iš senojo i naująjį pasaulį
Vis amžinoj kaitoj
Naujais žiedais, 
Nauja melodija —

MIRTIS IR GYVENIMAS
O taip labai norėjau augdamas gyventi - 
Net netikėjau, kad yra mirtis.
Gyvent, gyvent! - aidėjo mano žingsniai, 
Gyvent - galingu taktu daužėsi širdis.

Bet žmonės mirė - tolimi ir artimi.
Galbūt ir man teks vieną kart numirt, - galvojau 
Tik ne dabar, tik ne dabar!
Išlikt, išlikt! Medžiu ar akmeniu,
Išlikti žodyje, darbe,kūryboj,
Išlikt aukoj, garbėj,
Ar busimųjų genčių kraujuje —

Dabar aš vertinu gyvenimą
Ir mirtį branginu, nes jiedu -
Vienas ir tas pats,
Kaip pinigas, kur ženklas vienoj pusėj, 
O kitoj- vertė.
Juk tik gyvenimas pagimdo mirtį, 
Ir be mirties nėra gyvenimo.
Abu jie vienas ir tas pats,
Abu jie vienas ir tas pats, 
Kurio dar nejvardinom —

LOPŠINĖ
Ugnelei

Dažnai kalbėjau tau prieš miegą 
Kaip saulė gula už kalnų, 
Kaip pasakų vaikai subėga 
Ir pasiėmę už briaunų

Ją nešasi namo —
Ir tu jiems rankele pamok

Ir mik. O šalyje sapnų 
Atrasi saulę už kalnų, 
Kurią vaikai ratu apstoję 
Per naktį žaidžia ir dainuoja, 
Ir tu galėsi ten su jais 
Laiminga džiūgauti ir žaist —
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įįSPORTASj
44-j i SPORTO ŠVENTĖ 

ADELAIDĖJE
* Adelaidės sporto klubas „Vytis“ yra 

šios šventės rengėjas - šventė vyks 
nuo 26.12.94 iki 1.1. 95.

* Visi klubai registruoja savo žaidėjus 
pas rengėjus ir, jei galima, registraci
jos mokestį sumoka iki 17.12.94, kas 
palengvins atidavimą žaidėjams skirtų 
krepšių.

* Visi šventės dalyviai turi būti regis
truoti savo klubų nariai, o kur nėra 
klubų, registruojamasi per ALFAS 
valdybą.

* Klubai, turintieji pereinamąsias 
taures ar dovanas, atsiveža jas į spor
to šventę ir perduoda rengėjams.

* Jeigu jauniams iki 18 metų reikalin
gas apgyvendinimas, apie tai klubai 
praneša rengėjams.

* Pranešama, kad šventėje svečių teisėmis 
žais New Yorko vyrų komanda.

* Šventėje bus du ginčų (jei tokie bus) 
sprendimo komitetai: vienasjauniams, 
kitas visiems kitiems. Komitetas 
susidės iš 3-jų asmenų.

* Visi žaidėjai ir komandos turi būti kuo 
greičiau užregistruoti. Vėliausias re
gistracijos laikas - 23.11.94.

* Žaidėjų registracijos mokestis: suau
gusiems 25 dol., jauniams iki 18m. - 
15 dol. Golfo žaidėjų registracijos 
mokestis bus nustatytas vėliau.

* Bus rungtyniaujama sekančiose spor
to šakose: plaukime, golfe, tinklinyje, 
bibjarde, tenise, stalo tenise, kėgbuose 
(Ten Pm Bowbng), krepšinyje.

Bihetai į stadioną: suaugusiems 5 dol., * 
jaunimui iki 18 metų ir pensininkams •'
- 3 dol.,vaikams iki 10 metų - įėjimas ®
veltui. Nuolatinis bilietas suaugu-* < i. nlnAL,siems20dol.,ikil8m.irpensininkmns: Lletl,V1S

- 10 dol. Stadione visą laiką veiks* ,
, d n n ■ • 1 • • Atkelta iš 5 psl.baras, B-B-Q ir gaunami lengvi ® _________

(J 7.1 žį i © v
n v’., . nnrtZTT x • rezervatus, namus ir misijas. Šiuo metu 
Be sporto žaidynių 26/XII nuo 11 ryto a .. ,. . . v. , ,
•1 • o 1 t • x • i-, x ox IJ1S tina iki europiečių atvykimo Wirand-iki 8 vak. Lietuvių namuose Eastry St. • . . 1 v

jįjį- -x •• • jungentieszmomugyventaszemesNSW
Norwood vyks dalyvių registraciia. a , L- • i • -i- n- i
oh/vtt u i n ij c-x v • Z valstijoje, kuiiose vėliau valdžios buvo27/XII 11 vai. - Pamaldos St. Xavier, • v v. , v. . x-x. ••
W k r ld Str • • lkurta aPie sesios dešimtys institucijų,
1 vaL-Pietūs Katalikų centre, Third J skj^ ab°rige^ ^lams.
Ave St Peteri • Lietuviai pabėgėliai atvykę j Austra-
1.30 vai. p.p. -’Golfas; • liją., 1947-1950k netruko čia
3 vai.-atidaiymo iškilmės ForestviUe: sa™ bendruomenes ir greitai
stadione- • Australijos visuomenes pripažinta
4 vai - V kre šini • * nedidelė, bet savita etninė grupė. Tuo
5.30-7.30 -JarXoS:disko popietė Z paČiu ™tu aborig*nai savame,kr?.šte 

Katalikų centre; ® 8776110 kaip nepilnaverčiai piliečiai.

8 vai. - Susipažinimo vakaras Kata- • SeilStallČlOS bciMlrilOVllCIlės reikalais 
likų centre.
28/XII - dieną Sporto žaidynės ir 
vakare kėgbai.
29/XII-Sportožaidynės. Vakaras lais
vas
30/XII - Sporto žaidynės.
31/XII - Krepšinis ir Sporto šventės 
uždarymas. Vakare N. Metų bakus 
Centennial Hall.
1.12.95 - Poilsio gegužinė Rostrevor 
College.

*

*

*

ALFAS |)i*aneša
*** Greitu laiku bus pradėtas piniginis 
vajus paremti mūsų jaunius sporti
ninkus, vykstančius kitais metais.} V- 
sias Pasaulio sporto žaidynes Lietuvoje. 
Išlaidų bus gana daug, todėl Australijos 
lietuviai bus nuoširdžiai prašomi pri
sidėti prie šio vajaus. Pirmoji į šį vajų 
atsiliepė Lietuvių kooperatinės kredito 
draugijos „Talka“ centro valdyba, 
atsiųsdama ALFUI 1000 dolerių auką. 
Nuoširdus sportiškas ačiū „Talkai“.
**♦ ALFAS valdyba nutarė leisti Hobar- 
to „Perkūnui“ ir Canberros „Vilkui“ šalia 
dviejų lietuvių kilmės žaidėjų (pagal sta
tutą leidžiama komandoj turėti tik du ne 
lietuvius žaidėjus) turėti tris australų 
žaidėjus, kurie anksčiau žaidė su šia 
komanda. Tačiau, tas nereiškia, kad ir 
kiti didesnieji mūsų klubai, prie savo 
dviejų lietuvių žaidėjų gali prijungti tris 
svetimtaučius ir tuo sudaryti komandą. 
*** Visiems klubams yra pasiųstos spe
cialios anketos, kurias turi užpildyti visi 
sportininkai, važiuojantieji kitais metais 
į Pasaulio lietuvių sporto žaidynes. Prie 
anketos reik pridėt ir po 2 savo foto
nuotraukas. Visi važiuojantieji sporti
ninkai turi priklausyti savo sporto klu
bams, okur jųnėra, susisiekti su ALFAS 
valdyba. Važiuojančių sportininkų 
paskutinę ir galutinę atranką padarys 
ALFAS.
*** Iš Lietuvos yra gauta kitų metų 
Pasaulio sporto žaidynių ženkliukai, 
kuriuos platina visi sporto klubai. Ženk
liukų kaina 2 doleriai.
*** Lietuvos aviabnijos atsiuntė AL-
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FAS savo raštą su pasiūlymu padėti kitų 
metų kelionei į Lietuvą. ALFAS valdyba c 
po Sporto šventės Adelaidėje, sužinojusi • 
maždaug apytikrį vykstančių (ir ne spor- £ 
tininkų) skaičių į Lietuvą, pradės tartis • 
su paskirom oro bendrovėmis ir bandys J 
gauti pigiausias kainas Iš Australijos pla- • Jau ]aįk g

eP° nąu * vių Moterų Globos Draugijos valdyba, 
. V. . 7 aJau gavo visų zai y • kartu su Sydnėjaus Apylinkės valdybos 

mų tvarkarašti rr paskirų sporto sakų . telk veda d bag gu federalinės 
taisykles. Jos bus paskelbtos vėliau. • ATaw i xr • - • j-i* ., . T. , . i . ■ ■ • N.b.W. valstijos pareigūnais del para-Zaidynese Lietuvoj bus rungtyniaujama T v • ° ,. \nr. t v , , . . .. J •mos seneliams ir sergantiems tau-
25-se sporto sakose, tai: aviacijos spor-* ..v. , . . .
, , 5 ... i -v- i i • • • tieciams bei jų gyvenimo būkles page-
tas,badmintonas,bilijardas, buriavimas, J 
dviračių sportas, furbolas, kalnų sli-* , • • xrour, . . • i a Šiuo reikalu buvo tartasi ir su N.S.W.dinejimas (Kanadoje, vasario ar kovo T . . , . ,

. \ v v x • L , i • r • /-m* mimstenumultikulturimamsreikalams men.), keliautojų varžybos, kegbai (10* , p, .
Pin Bowling), krepšinis, ledo ritulys* v . , . ... .,
i •• Ji x rx- -x x • Yra galimybe gauti valstybes išlaikomąlengvoji atletika, estafete miesto gat-e , , . , °. , • / i i-.. . , ,. ... , A tamautoją-koordinatonų/rę,kuns galėtųvemis,plaukimas,rankinis,regby,spor-r ., . . ..... . , / . . 7
X.- • • * i • • x i x • ?• •• xi • pilnai atsidėti lankant, orgamzuojanttmiai šokiai, stalo tenisas, sunkioji atle- • t , . . . ,r. , ,
m * □ i n • • • • -i j x_- a žmones, kurie reguliariai galėtų aplanky- tika, šaudymas-kulkinis ir į skrendanti • ?. , ,. v. . ..
........ v , x . ?. . . • tipagelbos reikalingus tautiečius irjiemstaikini,tenisas,šachmatai,žirginisspor- • ; . .m i

’ -v-iTz v, ... x J\ A uz tai butų apmokama. Tai butų pageltas, sportine žūkle (meškenoj imas), tink-• , , .i 7 x- i . ,,. . • bos sutelkimas tiems, kūne dar gyvena
Imis. 4nL fjinksiiih • t_ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ - e savo namuose, ar jau yra senelių pne- 

Ar|1 ■ lx I A’ I Al A (1 s glaudose (Nursing homes).
* r“ ■ ■ 1V12 ® Yra įvairių pasiūlymų dėl senelių prie-

„MP“ Nr. 43-me tilpusiame D.S. str. • glaudų. Vienas jų - CLUSTERING
„Iškilmingos vestuvės“, yra įsivėlusių J PROJECT.Sydnėjausmiesteyra23prie- 
pora klaidų. Rašoma: „Įspūdingai • glaudes, pasiruošusios priimti grupę vie- 
atrodėjaunosioskeptasšakotis.“Turėjo ® nos tautybės žmonių. Manoma, kad šis 
būti: „Įspūdingai atrodė šakotis.“ To-• projektas turėtų susilaukti mūsų 
liaurašoma... „Jis darparodė atsiųstus J dėmesio. Gyvenant tokioje prieglaudoje, 
sveikinimus...“, turi būti: „...perdavė* grupei, pav., lietuvių tautybės žmonių, 
atsiųstus sveikinimus...“ * jie turėtų progų pasikalbėti, pabendrau-

Suinteresuotuosius atsiprašome! • ti sava kalba su bendro likimo draugais.
Keri.® Tarp šiosgrupės, aišku, būtųir angliškai-

■» v ■> i: r a
Spabo 23 d. įvykusi Sydnėjaus lietuvių moterų draugijos metinė 

iešminė Sodyboje praėjo su dideliu pasisekimu. Svetelių matėsi ir iš 
tolimesnių apylinkių.

Esame labai dėkingos tautinių šokių grupei „Sūkurys“, palinksminu
siai mus savo gražiais šokiais.

Dėkojame sodybietėms už skanius kugebus ir pyragus. Ačiū p. A. 
Virgenininkienei už tokius gerus fantus paaukotus laimės šuliniui.

Didžiausias ačiū tai miebems tautiečiams taip gausiai parėmusiems 
mus savo atsilankymu. Sydnėiaus lietuvių moterų socialinis 

globos draugijos valdyba

Dažnas neturėjo savo pastogės. Abori
genams buvo draudžiama pirkti žemę. 
Vaikai dažnai būdavo atimami iš tėvų ir 
auklėjami visokiose institucijose. Tikper 
pastaruosius kelerius metus pažiūra į 
Austrabjos aborigenus pasikeitė. Gar
siai suskambo ir buvo išgirstas senųjų 
australų balsas.

Rimas Kabaila tikisi, kad jo darbai, 
dokumentuojantys XIX ir XX šimtmečio 
aborigenų istoriją, prisidės prie dar 
geresnio šios etninės grupės supratimo, 
jos savitos istorijos pripažinimo. Šia tema 
jis yra skaitęs paskaitas Austrabjos na
cionaliniame universitete (ANŲ) ir Abo
rigenų studijų institute Canberroje.

V. P.

lien gėjai: Sp. kl. „Vytis“

• Priėmime pas Etninių reikalų ministrą, 22/9/94, Sydnėjuje:
• Iš k.: Aušra Juškienė, Vyt. Juška, Martina Reisgienė, Onutė Kapočienė,
• Irena Eirošytė-Ross, Anskis Reisgys, Ant. Kramilius ir Jonas Zinkus.
• Prišaky: NSW Etninių reikalų ministras Hon. Michael Photios, MP. 

_______ A. Kramiliaus nuotr. 
kalbančių, kurie galėtų padėti šios kal
bos nemokantiems ar ją primiršusiems. 
Čia būtų galima norintiems pritaikyti ir 
lietuvišką maistą.

Kad gautumėm paramą ir apmo
kamą socialinės globosdarbuotoją, reika
linga mūsų bendruomenės pagalba ir 
pritarimas. Mes turime patiekti sąrašą 
žmonių, kuriems pagelba jau dabar yra 
reikalinga, arbaji bus reikalinga už metų. 
Šiuo reikalu dėl platesnės informacijos 
skambinkite Moterų d-jos narėms - 
Onutei Kapočienei 724 9749, Tamarai 
Vingilienei 602 6358 arba Sydnėjaus 
apylinkės valdybos nariui Antanui Kra- 
miliui 727 3131. Iki šio laiko pasišventu- 
sios moterys lanko žinomus tautiečius 
savanoriškai. Su jūsų kooperacija šios 
moterys gautų valdišką atlyginimą ir 
tuopačiu galėtų vyr. amžiaus tautiečiams 
daugiau padėti. Laukiame jūsų skam
bučių ir informacijų. 4. KnmiltiK

POETO PRAM) PESDEŠRTO
KiYl'GOS PRISTATYMAS

įvyko spalio 22 d. Adelaidės bet. Kata
likų Centre. Jį suruošė Adelaidės Atei
tininkai ir p. Saulenė Pusdešrienė.

Poeto knygą komentuosime sekan
čiame „MP“ numeryje.
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LB SPAUDOS SĄJUNGOS 
METINĖ APYSKAITA

MŪSŲM IR US IE JI
Skamba ir žvanga, gaudžia varpai, 
Liūdną ir skaudų skleisdami gandą: 
Vėl paviliojo auką kapai!
Dieną į dieną tiek jų atranda!..

(Maironis)

BALANCE SHEET

LITHUANIAN COMMUNITY PUBLISHING SOCIETY LIMITED

A.C.N. 001 522 087

PUBLISHERS OF AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY "OUR HAVEN"

at June 50> 1994.

REPRESENTED BY:

1994 1995
ACCUMULATED FUNDS * *
Members' Entrance Fees 4825 4825
General Funds 15095 12850

49918 17675

NON-CURRENT ASSETS
Plant & Equipment

Less: Depreciation
14088

9751
13088
8442

MEMBERSHIPS
Australian Lithuanian Foundation Inc.

CURRENT ASSETS
Cash on Hand
Commonwealth Bank
Lithuanian Co-op. Credit Union "Talka"
Australian Industry Development Corp.

100 100

TRADE RECEIVABLES 
Subscriptions "Our Haven" 
Advertising Charges

TOTAL CURRENT ASSETS

TOTAL ASSETS

LESS: CURRENT LIABILITIES 
Trade Creditors 
Subscriptions Paid In Advance 
Unsecured Members’ Loans 
Dnployee Entitlements

EXCESS OF ASSETS OVER LIABILITIES

594 
8417 

10172 
8110

160
10321
4073
7776

5157 
1525 
T6Ž0

'5755

38190

LITHUANIAN COMMUNITY PŪBLISHDE SOCIETY LIMITED
A.C.N. 001 522 087

6265 
—2950 

9215

INCOME 4 EXPENDITURE STATEMENT FOR THE PERIOD ENDED JUNE 50, 1994.

-1221
t

55649
15512 

—>45

49704

INCOME

Subscriptions "Our Haven"
Advertising Income
Interest Received

EXPENSES

Editor’s Remuneration
Typesetting
Administration 4 Despatch
Postage
Printing Materials
Printing Costs
Office & Related Expenses
Telephone
Insurance - Workers’ Compensation
Repairs & Maintenance
Depreciation

EXPENDITOKB IN EXCESS OF INCOME

ACCUMULATED FUNDS
Balance at Beginning of Period
Plus: Donations k Bequests

Funds Raising Activities

Less: Trading Deficiency

BALANCE AT END OF PERIOD

Š. m. rugsėjo mėn. 28d. mirus Lietuvoje musų geram 
draugui

A. f A. Pranui Žitkauskui
jo dukroms ir jų šeimoms, netekus mylimo tėvelio, skausmo 
valandoje reiškiame gilią užuojautą

Liudas, Sofija Budzinauskai ir šeima

A. f A. ANELEI Dl I INSKIEXEI 
mirus, dukrai Vidai ir šeimai gilią užuojautą reiškia 

Danguolė ir Arminas Šepokai

Vietoj Pagerbdami

A. f A. ANELĘ DŪLI1VSKIENĘ
,Mūsų pastogei“ aukojame $50

Danguolė ir Arminas Šepokai

pinsniiyvyT
A.t A. Petro Ropės mirties astuonių metų sukaktį1819

13201
3000

2215
12147
4000

35558
15073

554
49185

A. i A. Miko Malaičio mirties septynių metų sukaktį 
„Mūsų pastogės“ reikalams aukoju $50.

B. Ropienė

TSIIJSTA PAMINĖTI
tyje; XXV. Vietinės rinktinės tragedija. XXVI. 
Lietuvių karių veteranų sąjunga „Ramovė“; 
XXVIII. Lietuvos katalikų bažnyčios kroni
ka; XXIX. Niurnbergo tribunolas - tarp
tautinės teisės išniekinimas; XXX. Berlyno 
blokada; XXXI. Distinctively Terrorised 
Lithuania 1938-1991 (knygos santrauka 
anglų kalba) ir kt.

15000
7800
6429

20723
369

14680
465
736
431

1510

18239

49704

12850
15724

4758

33332

18239

15093

15000
7500
5469

20857
1213

14980
382
702
384

234 
66721' 

17536

49185

796i
19531

2894

30586

17556

12850

Kviečiame
į populiarios estrados dainininkės 

VIOLETOS RAKAUSKAITĖS 
koncertą

Skambės lietuviškos dainos ir melodijos iš viso 
pasaulio originalia kalba

Po programos galėsite įsigyti naujausią Violetos kasetę

TERORIZUOJAMA IR NAIKINAMA LI- 
a ETŲ VA 1938-1991. Autorius - redaktorius 
J. P. Kedys. Techninė red. - R. Rimkienė, 
korektorė - P. Katinienė, maketavo - S. 
Vėlienė.476fotonuotraukomi s, žemėlapiais, 
diagramomis iliustruoti psl. Leido ir spaudė 
„Ryto“ spaustuvė Klaipėdoje. Tiražas: 5000 
egz.

Knygoje, be paties autoriaus - J. P. Kedžio 
- yra dar kelių autorių (E. Grunskio, A 
Bubnio, dr. J. Jasaičio, K. Budgino, A. 
Budreckio, B. Raugo, A. Kramiliaus, V. 
Patašiaus, V. Skučaitės) straipsniai.

Turinyje, be autoriaus-redaktoriaus įžan
gos, yra šie skyriai: L Lenkijos ultimatumas 
Lietuvai; II. Vokietijos ultimatumas; III. 
Ribentropo-Molotovo paktas: sąmokslas į 
karą; IV. Lietuva paskelbia neutralitetą; V. 
Sovietų Sąjungos ultimatumas Lietuvai ir 
jos okupacija; VI. Antras pasaulinis karas; 
VII. Sukilimas 1941; VIII. Atlanto Charta; 
IX. Plataus masto partizaninės kovos; X. 
Lietuvos gyventojų deportacijos 1940-1952; 
XI. Nacistų opkupacinio režimo politika Lie
tuvoje 1941-44m.; XII. Lietuvių antinacinė 
rezistencija 1941-1944m.; XIII. Sovietų 
Sąjungos - Vakarų santykiai 1953-1985; 
XIV. Pogrindžio disidentinė veikla 1956- 
1985; XV. Lietuvių tauta ir tautinės 
mažumos; XVI. Iš pogrindžio pasirodo viešas 
tautinis pasireiškimas - kova už nepriklau- 
somybę;XVII. Blokada 19.4.1990 ir žudynės 
13.1.1991; XVIII. Gorbačiovo imperijos pa
kasynos; XIX. Kas sukūrė Sovietų Sąjungą 
ir kas ją sunaikino? XX. Politinių pabėgėlių 
politinė ir kultūrinė veikla; XXI. Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas (VLIKAS); 
XXII. Diplomatinės kovos dėl Mažosios Lie
tuvos; XXIII. Amerikos Lietuvių Taryba 
(ALT); XXIV. Lietuvos batalionai vokietme-
------------------------------------ "Mūsų Pastogė" Nr.44 1994.11.7 psl.7

Prieš pusantrų metų buvo skelbta, kad 
knyga „Terorizuojama ir naikinama Lietu- 
val938-1991“bus rašoma, dabar jau išvydo 
skaitytojus. Norintieji knygą įsigyti turi 
pasiųsti savo adresus (ir čekius) autoriui: 
J.P. Kedys, P.O. Box 535 Parramatta, 2150, 
Australia. Knygos kaina $12 paprastu paš
tu arba $15 oro paštu. Knyga bus atsiųsta iš 
Lietuvos. Surinkti pinigai bus persiųsti 
„Ryto“ spaustuvei Klaipėdoje (autorius yra 
prašomas padėti padengti gana aukštas 
spausdinimo išlaidas).

***

LITHUANIAN PAPERS, vol. 8-1994. 
Annual Journal of Lithuanian Studies Soc. 
at the University of Tasmania. 80+viršeliai, 
iliustruoti puslapiai. Redaktorius: Algiman
tas Taškūnas, O.A.M. Leidėja: Tasmanijos 
Universiteto Unijos Lietuviškų Studijų D- 
ja. Turinyje (anglų k.): Australijos Min. 
Pirmininko P. J. Keating'o įvadas, Lietuva ir 
Naujoji tvarka Europoje (R.F. Miller), Lie
tuvos ekonominis atgįjimas (R. Sken, SJ ir 
A. Eaton), Išėjus iš katakombų (R.B. 
Virkutis), Lietuvos Rytų kaimynas (E. Lu
cas), Paskutienieji kryžiadirbiai? (B. Moller, 
Kopenhagos univ.), Kultūrinė priespauda ir 
švietimas Lietuvoje (A. Bernaitis, Vic.), Daug 
daugiau neguspalvingi kostiumai (D. Pocius, 
Adelaide Lith. Muziejus ir Archyvas), Lietu
viškoji dainavimo tradicija Australijoje (J. 
Rakauskas (Qld.) ir kt. Pardavimo kaina - 
$4.95+$1.05 pašto išlaidoms. Užsisakyti per 
TUULSS, P.O. Box 777, Sandy Bay, Tas. 
7005, Australia.
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PAGALBA IMIGRACINIAIS REIKALAIS

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

Parramatta 
Immigration 

Services
Lie: 63996 

CHATO ZADOURIAN JP 
Migration Agent

Visų RASIU 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 Maquaris Street. Parramatta, NSW 2150.
Tel. 891 4477, faksai 893 7343

i 
i 
i

i 
i
i 
i 
i
i 
i 
i

Lapkričio 20d. (sekmadienį) 3.00 vai. popiet šaukiamas 
VISU KLUBO NARTŲ

SUSIRINKIMAS
Susirinkimas šaukiamas dėl klubo direktorių rinkimų - lig šiol 

nėra gauta sutikimų iš klubo narių būti renkamais į klubo 
direktorius.

REIKALAS YRA LABAI REMTAS, TAD NARIŲ 
DALYVAVIMAS YRA BŪTĖNAS!

i
Spaudos Sąjungos susirinkimas
Lietuvių bendruomenės Spaudos sąjungos narių metinis susirinkimas 
įvyks šių metų lapkričio 20 dieną, sekmadienį, 2 vai. p.p. Sydnėjaus lietuvių 
namuose, 16-18 East Terrace, Bankstown.
Darbotvarkėje:
1. Praeito metinio susirinkimo protokolo tvirtinimas.
2. Metų, pasibaigusių 1994m. birželio 30d., apyskaitos, direktoriaus ir 
revizoriaus pranešimų tvirtinimas pagal Sąjungos įstatus.
3. Kiti reikalai, kuriuos pagal Spaudos sąjungos įstatus galima iškelti 
susirinkime.
Susirinkimo nariai, kurie turi kitų narių įgaliojimus (proxies), turi juos 
įteikti Spaudos sąjungos raštinei 16-18 East Terrace, Bankstown, ne 
vėliau kaip 24 valandas prieš susirinkimo pradžią.
Iki nominacijų užsidarymo gautos sekančios nominacijos į Spaudos sąjun
gos valdybą:
A Laukaitis - siūlė V. Šliogeris, parėmė A. Dudaitis;
V. Patašius - siūlė A. Laukaitis, parėmė V. Šliogeris.

Lietuvių bendruomenės Spaudos sąjungos valdyba
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KLUBO VALGYKLA VEIKIA
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės66 prenumeratą.

PASKAITA
Sekmadienį, lapkričio 13d., 2.30 vai. 

Lietuvių namuose Tėvynės Sąjungos 
Sydnėjaus skyrius ruošia popietę, ku
rios metu prof. dr. Algis Kabaila skaitys 
diskusinę paskaitą
„Ar gali mūsų Bendruomenė būti 

nepolitine?“
Paskaitoje bus kalbama apie vėliausius 

pokyčius Lietuvos vidaus politikoje (pvz. 
kaip vyksta „istorijos perrašinėjimas“ 
buvusios kompartijos naudai ir 1.1.) ir 
keliamas klausimas, ar užsienio lietu
viai turi teisę į tai atsiliepti. Bus pasi
sakyta ir dėl pasiūlymo mūsų Bend
ruomenę formaliai vadinti „nepolitine“. 
Po paskaitos - klausimai ir pokalbiai. 
Visi maloniai kviečiami apsilankyti.

TS skyriaus valdyba
MELBURNO PENSININKAMS

Sekantislietuviųpensininkųsusirinki-

1996 Churchill 
Fellowships 

for overseas study
The Churchill Trust invites applications from Australians, of 
18 years and over from all walks of Fife who wish to be 
considered for a Churchill Fellowship to undertake, during 
1996, an overseas study project that will enhance their 
usefulness to the Australian community.

No prescribed qualifications are required, men: Deng tne 
primary test, whether based on oast achievements or 
demonstrated ability for future achievement.

Fellowships are awarded annually to those who have 
already established themselves >n their calling They are 
not awarded for the purpose of obtaining higher academic 
or formal qualifications.

Details may be obtained by sending a self addressed 
stamped envelope (12x24cms) to:
The Winston Churchill Memorial Trust 
218 Northbourne Avenue. Braddon.
ACT 2601.
Completed application forms and reports 
from three referees must be submitted by 
Tuesday. 28 February. 1995

mas (kaip įprasta - kiekvieno mėnesio 
antrą antradienį) įvyks lapkričio 8d. 11 
vai.

Susirinkimo metu bus pasidalinta 
įvairia informacija.

Lietuvių pensininkų sąjungos 
pirmininkė

IIOBAHTO APYLINKĖJ
Kariuomenės šventę švęsime lapkričio 

mėn. 26d., šeštadienį, ketvirtą valandą 
vakare, H. ir B. Šikšnių name 43 Easton 
avenue, West Moonah.

Visus lietuvius gyvenančius Tasman- 
ijoje ir tuos, kurie svečiuojasi, maloniai 
prašome atvykti, lauksime.

Po trumpos programos seks vaišės ir 
bendras pobūvis, kurio metu galėsime 
pasidalinti savo džiaugsmais ir vargais. 
Maistas kainuos $5 suaugusiam as
meniui

PRANEŠIMAS LAB
DAROS REIKALU
Širdinga padėka p. Kazimierui Butkui 

už 5000 dolerių, kuriuos skiria savo 
žmonos Nadieždos-Valerijos Butku
vienės atminimui. Jis nori, kad ta auka 
būtų padalinta Kalėdų proga Lietuvoje 
neturtingiesiems: šeimoms, seneliams, 
našlaičiams ir kt.Anksčiaujoduotąauką 
padalinom labai sėkmingai, žmonės net 
verkė gavę netikėtą dovaną.

Taip pat pranešu Sydnėjaus Rožinio 
būreliui, kad ir mes pasiuntėm kelių 
šimtų dolerių auką ir penkias dėžes 
drabužių.

Jeigu kas norėtų prisidėt prie mūsų 
pageltos Lietuvai, mielai priimsime į 
savo tarpą. A. Savickienė
ssssaasssssssss

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

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

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

FLYING
^FINN
^Tours

lib Bay Street, Double Bay, NSW 2028 
‘Telephone (02) 328 1377 
Facstnile (02) 327 2611
Lie. No. 2TA003334 ACN 054 - 712739

Kodėl nepasidžiaugti baltomis 
'Kalėdomis su savo draugais ir 
giminaičiais Baltijos kraštuose 
ar Europoje. Savo tikslą pasiek
site skrisdami FINAIR oro lini
ja.

FLYING FINN TOURS Jums siūlo labai geras oro kelionių 
kainas, kad galėtumėte praleisti šią specialią progą su brangiais 
Jums asmenimis, pradedant nuo 2080 austr. dol.

Arba kodėl nepasikviesti brangių asmenų į Australiją, kad 
drauge praleisti šiltas ir saulėtas Kalėdas "pasaulio apačioje". 
Kelionių kainos nuo 2030 austr. dol.

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite FLYING FINN AIR 
TOURS.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga
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Redaktorius Bronius Žalys. $ * * Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
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