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® Santykiai su Rytais
Lietuvoje tebesitęsia nesutarimai, 

kaip elgtis Rusijos atžvilgiu, kuri ne 
tik spaudžia Lietuvą pasirašyti 
sutartį dėl karinio tranzito į Kara
liaučiaus sritį, bet ir daro pareiš
kimus, neva Lietuva (neretai pri
dedant Latviją irEstiją) būtų speciali 
Rusijos interesų zona. Lapkričio 3 d. 
Rusijos prezidento dekretu buvo 
paskelbtas principas, kad „ypatingo
mis aplinkybėmis“ (t.y. kai svetur 
pažeidžiami Rusijos piliečių inte
resai) bus galima panaudoti jėgą.

Lietuvos vyriausybė ir Prezidentas 
yra linkę tranzito sutartį pasirašyti. 
Argumentuojama, jog tokia sutartis 
sudarytų Lietuvai geresnes prekybos 
su Rusija sąlygas ir, bendrai, 
„normalizuotų“ tarpusavio san
tykius. Netiesiogiai pritaria ir 
stambieji Lietuvos komerciniai 
s/uoksniai. Neseniai į Maskvą nuvyko 
iki šiol didžiausiaLietuvos prekybinė 
delegacija (70 pramonės, verslo ir 
bankų atstovų bei 15 valstybinių 
institucijų atstovų), kuri ten tarėsi 
ekonominiais reikalais, ,Atėjo laikas 
pažvelgti į Lietuvos ir Rusijos 
santykius kitomis akimis bei su
prasti, kad konfrontacija baigėsi“, 
pasakė Lietuvos delegacijos pirmi— 
inkas M. Černiauskas.

Kita vertus, Lietuvos viešoji opinija 
santykių gerinimui didelio entuziaz
mo nerodo, o tranzito sutarties atveju 
pasisako labiau neigiamai negu 
teigiamai. Visos politinės partijos 
(išskyrus LDDP) pakartotinai pasi
priešino tranzito sutarties projektui, 
o Tėvynės sąjunga pareiškė, kad 
„atėjusios į valdžią demokratinės 
partijos, nepritarusios LDDP spren
dimui, turės paskelbti karinio 
tranzito sutarti su Rusija neteisėtam

PRIEŠ BAIGIANT

© Vėliausi įvykiai
Nepatvirtintomis žiniomis, 

Rusijos delegacija nutraukė 
derybas su Lietuva dėl karinio 
tranzito į Karaliaučiaus sritį. 
Pasak delegacijos vadovo Isako- 
vo, tą nulėmė lietuvių statomos 
sąlygos. Ta proga Isakovas 
priminęs, kad Lietuva esanti 
labai priklausoma nuo Rusijos 
naftos ir dujų. Tokioje užuo
minoje, atrodo, galima įmatyti 
grasinimą, gal net šantažo mintį. 

niekine“, t.y. formaliai ją anuliuoti.
Lietuvoje gana stipriai skiriasi ir 

Rusijos politinės dabarties bei ateities 
vertinimas. Dešinieji yra susirūpinę 
Rusijos demokratiniųjėgų sunykimu 
ir komunistų partijos bei imperinių 
tendencijų stiprėjimu. LDDP Rusijos 
vidaus padėtį mato kitaip. Prezi
dentas A. Brazauskas Paryžiuje 
spaudai pareiškė, kad „Rusija pasiekė 
pažangą demokratizavimo, valsty
binių demokratijos institucijų stip
rinimo srityje. Šis procesas ten tapo 
nesulaikomu“. Jis taip pat pridūrė, 
kad „Lietuva remia būsimą Rusijos 
įstojimą į Europos Tarybą“.

Lietuvoje, taip pat tarp užsienio 
apžvalgininkų, pasigirsta strateginio 
pobūdžio nuomonė, jog Lietuvos 
valdžios bei didžiųjų komersantų 
noras sureguliuoti ar net stiprinti 
prekybinius ryšius su Rusija suteikia 
Rusijai galimybę Lietuvą dar labiau 
„paspausti“. Lietuvos kaimynės 
Latvija ir Estija jau pajėgė savo 
ekonomiką orientuoti Skandinavijos 
bei Vakarų Europos kryptimi ir šia 
prasme tapti mažiau priklausomos 
nuo Rusijos, tačiau Lietuvoje įvyko 
atvirkščiai. Premjeras A. Sleževičius 
bei didieji komersantai yra linkę 
energijos ir žaliavų tiekėjams iš 
Rusijos sudaryti palankias sąlygas. 
Tokiu būdu Lietuva save išstato 
naujos „blokados“ pavojui, nes Rusijos 
monopolijos neretai turi ideologinių 
siekių. Savo tikslų įgyvendinimui 
Rusija gali pavartoti ekonominį 
šantažą.

® Valstybės nuostoliai
Valstybės kontrolieriaus ataskaita 

Seimui suteikė konkrečią finansinę 
reikšmę nuolatinėms kalboms apie 
valstybinio turto grobstymą. Pagal 
šią ataskaitą, privatizavimo procese 
pažeidžiant įstatymus Lietuva patyrė 
apie 250 milijonų litų nuostolio. 
Pasinaudojant prieštaravimais tarp 
įstatymų ir įvertinant stambius 
objektus(fabrikus, įmones, pastatus) 
per pigiai, daug valstybinio turto į 
rivači as rankas perėjopusvelčiui. Per 
pigus turto įvertinimas vyko tais- 
atvejais, kai nebuvo atsižvelgta į 
infliaciją, t.y. kai turto vertė nebuvo 
indeksuota. (Paaiškinimui: jei objekto 
vertė yra 1000 dar vertingų rublių, 
tai perinfliaciją, rubliui nuvertėjant, 
to objekto vertė yra nebe 1000, bet, 
sakysim, 20 000 nuvertėjusių rublių. 
Parduodant tą objektą už 1000, jis 
parduodamas pusvelčiui. Norint tą

objektą parduoti realistiškai, reikia 
jo vertę „indeksuoti“ pagal infliacijos 
tempą.)

Komentuodama Valstybėskontro- 
lieriaus ataskaitą, Seimo opozicija 
pastebėjo, kad ten buvo skaičiuota 
1992 m. sausio 1 d. kainomis, bet juk 
infliacija tęsėsi ir po to. Vadinasi, 
tikroji nuostolių valstybei suma yra 
apie dešimtį kartų didesnė ir siekia 
apytikriai pustrečio milijardo litų, 
šita milžiniška suma susidarė todėl, 
kad LDDP dauguma Seime trukdė 
laiku ir tinkamai indeksuoti vals
tybinį turtą, tuo leisdama „sa
viškiams“ jį įsigyti pusvelčiui.

Valstybės kontrolieriaus paskelb
tus duomenis dešinieji laiko vienu iš 
-stipriausių smūgių valdančiai LDDP 
bei jos vyriausybei. Grupė dešiniųjų 
Seimo narių kreipėsi į Generalinę 
prokuratūrą, prašydami patraukti 
atsakomybėn pareigūnus, kurie kalti 
dėl valstybei padarytų nuostolių. 
Dešinieji taip pat teigia, jog Tėvynės 
sąjunga teisingai siekė referendumo, 
kuris padėtų stabdyti neteisėtą 
privatizaciją ir priverstų atsiskaityti 
tuos asmenis, kurie turtą įsigijo 
pusvelčiui be atitinkamos indek- 
sacijos.

® „Vilniaus brigada“
Nors nusikalstamų grupuočių 

veikla yra kasdieninė ir plačiai 
aprašoma tema Lietuvos laikraš
čiuose, ypač „Respublikoje“ ir 
„Lietuvos ryte“,žurnalisto Vito Lingio 
žudikų byla sukėlė išskirtinį su
sidomėjimą garsiąja „Vilniaus bri
gada“ ir jos praeitimi. „Lietuvos rytas“ 
(nr.222)praneša,kad dar sovietmečiu 
KGB atkreipė dėmesį į šios grupės 
pradžią, kuriai buvo duotas slapy
vardis „ruja“. Apie 1985 m. Lietuvos 

KGB sužinojo, kad į Lietuvą gabe
nama brangių deimantų siunta, 
turbūt iš Belgijos, kur įvyko stambi 
deimantų vagystė. Su šiek tiek turto 
buvo sugautas kurjeris, kuris, nors 
jam grėsė sušaudymas, visgi buvęs 
išpirktas už 50 tūkstančių rublių ir 
išvykęs į Izraelį. KGB sekė ir grupės 
narį Borisą Dekanidzę, kuris po to 
gyveno Varšuvoje ir, KGB žiniomis, 
ruošėsi į Sovietų Sąjungą gabenti 
narkotikus. Vėliau prekės įvairėjo, 
įvyko viena kita mirtis, o ryšiai 
plėtėsi, punktus iš vienos pusės 
sukuriant Lvove ir Rygoje; iš kitos - 
Vakarų Vokietijoje .Olandijoje ir net 
JAV. (Dienraštis pateikia vietovių, 
firmų ir vadovų vardus.) Vilnius buvo 
rimtas mazgas, kur lankydavosi 
tinklo įžymybės. Dar neseniai jų 
apgyvendinimu rūpindavosi aukšti 
Lietuvos pareigūnai (dienraštis 
įvardina du ministrų padėjėjus), bet 
šiaipgi šios įžymybės buvo pa- 
mėgusios tam tikrus viešbučius.

„Lietuvos rytas“ mini, kad jis turi 
dokumentus, kuriuose nurodomos 
pavardės žmonių, anksčiau dirbusių 
Lietuvos KGB, vėliau - nepriklau
somos Lietuvos oficialiose struktū
rose ir talkinusių „Vilniaus brigadai“. 
Laikraštis taip pat susirūpinęs, kad 
pradėjus spausdinti medžiagą apie 
kitą mafijos aspektą, vienas Lietuvos 
prokuratūros skyrius jam iškėlė 
baudžiamąją bylą.

KGB po priedanga
Sovietų Sąjungos griuvimo laiko

tarpyje slaptu nurodymu iš KGB 
turto ir kapitalo buvo sukurta 
komercinių organizacijų, kurių 
priedangoje KGB veikla galėjo būti

Nukelta į 2 psl.
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LIETUVOS ĮVYKIU 
A PŽ VALGA J;

TRUMPAI 
IŠ VISUR

Atkelta iš 1 psl.

tęsiama toliau. Kadangi tokia 
transformacija vyko ir Lietuvoje, po 
nepriklausomybės atstatymo pro
kuratūra buvo įpareigota atlikti 
atitinkamą tyrimą. Tyrimui va
dovavęs tardytojas K. Milkeraitis 
vėliau nusiskundė, kad, jam ne
žinant, tyrimas buvęs sustabdytas ir 
iš tardytojo pareikalauta perduoti 
visą medžiagą su daiktiniais įro
dymais.

„Lietuvos aidas“ (nr.209) išspaus
dino santrauką išsamios analizės, 
kurią K Milkeraitis įteikė Seimo 
pirmininko pavaduotojui Egidijui 
Bičkauskui. Analizėje figūruoja jau 
anksčiau spaudoje pagarsėjęs ko
operatyvas „Planeta“ ir Algio Kli- 
maičio (kuris vienu metu buvo 
areštuotas, bet vėliau paleistas) 
pavardė. Minimos ir kelios kitos 
firmos bei smulkesni laikraščiai. 
Pasak „Lietuvos aido“, E. Bičkauskas 
pritaria K. Milkeraičiui, kad proku
ratūra per mažai rūpinasi priedangos 
organizacijų tyrimu. Pranešama, kad 
vasariomėnesį sustabdytoji byla vėl 
atnaujinama, tačiau visa 19 tomų 
medžiaga buvo perduota kitam 
tardytojui.

® Vietiniai rinkimai
Tėvynės sąjunga padarė pareiš

kimą, kuriame LDDP kaltinama, kad 
jos pastangomis (pvz. veikant per jai 
palankią Vyriausiąją rinkimų ko
misiją) Kaišiadorių apygardoje jau
antri metai neišrenkamas Seimo 
atstovas. Ta vieta liko tuščia, kai 
apygardos atstovas A. Brazauskas 
tapo Prezidentu. Vėliau šioje apy
gardoje pirmaudavo dešiniųjų asme
nybė teisininkas Liudvikas Sabutis, 
tačiau dėl įvairių priežasčių rinkimai 
negaliodavo.

Tėvynės sąjunga taip pat nurodo, 
kad LDDP vilkinanti sprendimą, kaip 
pravesti rinkimus apygardoje, kurios 
atstovas LDDP narys Juozas 
Bastys prieš keletą mėnesių mirė. 
(Australijoje tokiu atveju įvyksta 
nauji rinkimai, vad. by - election, 
nežiūrint kokiai partijai prarastas 
atstovas priklausė.)

Mūsų Pastogė" Nr.47 1994.11.28 psl.2

® Nauji ministrai
Pasitraukus kultūros ministrui 

Dainiui Trinkūnui, jo vieton Prezi
dentas paskyrė Seimo LDDP frakcijos 
narį Juozą Nekrošių. Naujas mi
nistras 1964 - 73 metais dirbo 
Lietuvos komunistų partijos Centro 
komitete, nuo 1973 m. buvo knygų 
leidimo ir pardavimo komiteto 
vadovu. Jis turėjo ir kitų aukštų 
pareigų kompartijos struktūroje, o 
nuo 1975 m. buvo nuolat renkamas į 
LTSRAukščiausiąją Tarybą. Jis taip 
pat rašė poeziją, ypač vaikams, ne 
kartą įpindamas taiybinius motyvus. 
Iki šiol jis buvo Lietuvos vaikų fondo 
pirmininkas ir palaikė ryšius su 
išeivija lėšų gavimo reikalais.

Naujuoju sveikatos apsaugos 
ministru paskyrus Antaną Vinkų, 
spaudoje pasigirdo skeptiškų balsų, 
kad ir jis turbūt neįvesiąs draudos 
medicinos, kurios siekia Lietuvos 
medikai. Pesimistiškai atsiliepė 
„Lietuvos ryto“ viceredaktorius: „A. 
Vinkus tarsi nepaskandinamas 
torpedinis minininkas seniai plau
kioja ministerijų koridoriais, net 
Sąjūdžiolaikais nebuvo be kėdės“. A 
Vinkus jau buvo buvęs sveikatos 
ministru prieš Kovo 11.

Pasitraukęs sveikatos ministras. 
Juozas Brėdikis paskirtas amba
sadoriumi Prahoje.

Prieš keletą mėnesių dėl nesu
tarimų atsistatydinęs ekonomikos 
ministras Julius Veselka dabar 
išstojo iš LDDP frakcijos Seime.
Paaštrėjo jo pasisakymai dabartinės 
valdžios atžvilgiu.

® A. Brazauskas - 
garbės daktaras

Už nuopelnus ekonomikai, švieti
mui ir Lietuvai Vilniaus technikos 
universitetas Algirdui Brazauskui 
suteikė garbės daktaro laipsnį. 
Eventualiai tapęs pirmuoju LKP 
sekretoriumi, solenizantas prieš tai 
ėjo ir aukštas administracines 
pareigas (kurį laiką buvo Statybinių 
medžiagų pramonės ministru, Vals
tybinio plano komiteto pirmininko 
pavaduotoju ir kt.). Šventės metu 
solenizantas buvo gausiai sveiki
namas. Kaip praneša „Lietuvos 
rytas“, tarp linkėtojų buvo ir išeivių. 
Iš Venezuelos atvykęs Gediminas 
Orentas kvietė: „Prezidente, pirmyn, 
veskite tautą šviesesnės ateities 
keliu!“ Prieš kiek laiko, kai sovietinis 
mokslų kandidato (ruošiantis dok
toratui) laipsnis Lietuvoje buvo 
prilygintas vakarietiškam daktaro 
laipsniui, Algirdui Brazauskui jau 
buvo suteikta teisė vadintis mokslų 
daktaru.

@ Bajoru veikla
Prieš pusmetį susibūrę Lietuvos 

bajorai tęsia savo veiklą. Vilniuje 
Lietuvos bajorų vaikai lankys 
sekmadieninę mokyklą, bajorai 
šeštadieniais rinksis į bajorų klubą,

I Lapkričio 18 d. Gazoje įvyko keletą 
I valandų trukęs susidūrimas tarp' 
1 musulmonų fundamentalistų minios ir
• Jaser Arafatui lojalios palestiniečių 
I policijos.Policijaipavartojusginklą,žuvo
• 15 demonstrantų, sužeista virš 200.
I Nukautas vienas policininkas ir daug 
I sužeistų. Gręsia pilietinis karas tarp 
I pačių arabų palestiniečių.
I *
I Iširo Airijos koalicinė vyriausybė, iš 
I jos pasitraukus darbiečiams, nepa- 
I tenkintiems valstybės prokuroro pa-
• skyrimu. Atsistatydinti priverstas 
I ministras pirmininkas Albert Reynolds 
I buvo daug nusipelnęs sudarantpaliau- 
I bų sutartį tarp D. Britanijos ir abiejų 
I ekstremistiniųšiaurės Airijos pogrindžio 
I organizacijų.
I *
I D. Britanijos princas, Jorko hercogas 
I Andrius, tris dienas praleido lanky- 
| damasis Argentinoje, gerindamas 
| santykiustarpabiejųvalstybių.Princas 
| Andrius 1982 metais kovojo malūn- 
| spamiopilotuFolklandųsalasatsiimant 
| ,iš Argentinos.
I *
| Nepalo teritorijoje tragiškai žuvo visi 
| vienuolikaekpedicijosnarių, bandžiusių 
| įkopti į vieną iš Himalajų kalnų viršūnių. 
| Ekspediciją sudarė 9 vokiečiai, vienas 
| šveicaras ir vietinis gidas.
I *
| Kombodijos kariuomenė, patyrusi 
| skaudžius pralaimėjimus kovose su 
I Khmer Rouge sukilėliais, dabar ap- 
ginkluojama naujais iš Pietų Afrikos ir 

I neįuojos įsigytais ginklais. Ministro' 
I pirmininko pareiškimu, ji prieš suki- 
| lėlius vartos skirtingą taktiką, nebe-

kas mėnesį bus leidžiamas žurnalas 
„Lietuvos bajoras“. Šie reikalai buvo 
aptarti Lietuvos bajorų karališkosios 
sąjungos Vilniaus ir Vilniaus krašto 
bajorų pasitarime. Sąjungos skyriai 
veikia Kaune, Siaubuose, Pane
vėžyje, Ukmergėje, JAV, Anglijoje ir 
Lenkijoje. (Australijoje skelbiasi 
vienas Lietuvos bajoras, tačiau 
lietuviškai jis, atrodo, nemoka.) 
Sąjunga vienija daugiau kaip 400 
bajoriškų šeimų. Priimami visi, savo 
bajorišką kilmę dokumentais įrodę 
asmenys, nepaisant jų tautybės ir 
tikėjimo.

Paruošė V. Doniela

A-U-S-T-R-A-L-I-J-O-J-E
• Australijos Imigracijos ir etninių 

reikalų departamentas praveda akciją, 
skatindamas krašte gyvenančius irnig- 
rantuspriimtiAustralijospilietybę,kurią 
kasmet priima apie 120 000 gyventojų.
1994-95m. bėgyje šį skaičių norima pa
didinti 50%. Australijoje esą 1.1 milijono 
asmenų gyvenančių be šio krašto 
pilietybės.

Imigrantai gali gauti pilietybę po 2 
metų nuolatinio rezidavimo Australijo
je.

Paskutinių kelių metų laikotarpyje 
pilietybė buvo suteikta sekančiai: 

sileisdama į didelius ir nuostolinpgus 
mūšius.

*
Serbų lėktuvai, pakildami iš Udhbina 

aviacijos bazės serbų užimtoje Kroattijos 
dalyje, kelias dienas iš eilės bombardiavo 
Bihac miestą Bosnijoje. JT Saugiumo 
Taryba spacialia rezoliucija įgalliojo 
NATO oro pajėgas bombarduoti areo— 
dromą, iš kurio atskrenda užpuolėjai, 
nes Bihac yra Jungtinių Tautų de
klaruota saugi zona.

Stiprios NATO aviacijos pajėgos 
bombardavo Udbina aerodromo pa
kilimo takus, aeruosto įrengimus ir 
priešlėktuvinės artilerijos įtvirtinimus. 
Reaguodami į oro puolimą, Kroatuos 
serbai pagrobė di^čekus JT karius netoli 
Udbinos bazės.

*
į Džakartą konferencijon suvažiavvus 

Azijos - Ramiojo vandenyno regiono 
ekonominės bendruomenės valstybių 
delegacijoms, Rytų Timoro gyventojai 
suruošė protesto demonstracijas prieš 
Indonezijos okupacinį režimą. De
monstracijos vyko tiek Timore, tiek ir 
pačioje Džakartoje. Į tenykštę JAV 
ambasadą įsiveržę 29 timoriečiai 
atsisako iš jos išvykti, reikalaudami, 
kad Indonezijos valdžia pirma paleistų 
jų kalinamą lyderį.

*
Galbūt Angoloje pasibaigs devyniolika 

metų trukęs pilietinis karas. Lusakoje 
pasirašytas susitarimas tarp Angolos 
vyriausybės ir UNITĄ sukilėlių. Anks
tyvesni panašūs susitarimai neatnešė 
taikos, taigi ir į šį susitarimą žiūrima su 
nepasitikėjimu.

*

Nepasisekė Britų Commonwealth 
įgaliotinioSirNinianStephen bandymas 
sutaikyti valdančią Bangladešo partiją 
su opozicija, kad vėl galėtų pradėti veikti 
valstybės parlamentas. Nei viena iš 
susivaidijusių partijų neparodė noro 
leistis į kompromisus.

Lenkijos 1.73%

1988-89 96 820
1989-90 130 312
1990-91 122 498
1991-92 115 670
1992-93 128 544
1993-94 112186

1993-94 metais, daugiausia eini-
grantų priėmė pilietybę iš šių kraštų:

Britanijos 32.45%
Vietnamo 9.55%
N. Zelandijos 6.94%
Filipinų 5.88%
Kinijos 4.67%
buv. Jugoslavijos 2.71%
Indijos 2.53%
Libano 1.89%
Fidži 1.80%

Nuo 1986 m. rugpjūčio 20d., žmonės, 
gimę Australijoje, automatiškai tampa 
šio krašto piliečiais, nebent vienas iš 
tėvų būtų užsienio diplomatinis arba
konsularinis pareigūnas.

Suaugę piliečiai, kurie sąmoningai sie
kia įsigyti kito krašto pilietybę, praran
da Australijos pilietybę, kai gauna kito 
krašto pilietybę.

Australai, kurie įsigyja kito krašto pilie
tybę automatiškai, t. y. to neieškodami 
(pav., vedybų būdu), Australijos pilie
tybės nepraranda.

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės64 prenumeratų.
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Bendruomenės darbų baruose lakas bernelio sumjslyta....

AAIJAAIB GOLD
Jaukeliolikametųkaip Gold Coast 

apylinkėse apsigyveno lietuviai. Gold 
Coast yra kurortinė vietovė, netoli 
Queenslando ir NSW sienos. Jau 
anksčiau lietuviai čia susitikdavo 
įvairiomis progomis ir gražiai 
pabendraudavo. Paskutiniu metu 
jiems vadovauja buvęs adelaidiškis 
Juozas Sungaila ir jo žmona Joana. Į 
renginius, kurie ruošiami bent kartą

Sydnėjaus lietuvių klubas 
turi naują valdybą

Lapkričio 20 d. jau antrą kartą iš 
eilės rinkosi Sydnėj aus lietuvių klubo 
nariai, kad išsirinktų naują valdybą 
(pirmąkart nebuvo kandidatų). 
Susirinkimui pirmininkavo Kęstas 
Protas, sekretoriavo - L. Cox, 
mandatų komisijos pirmininkas - 
Jonas Zinkus.

Šįkart itin gausų susirinkimą 
(dalyvavo 130 klubo narių) pa
sveikino pirmininkauj antis K. Protas
ir kartu paaiškino apie esamą padėtį: 
pirmame susirinkime visai nebuvo 
kandidatų į klubo direktorius, vėliau 
atsirado keturi kandidatai. Tuomet 
dėl esamos padėties buvo pasitarta 
su Australijos klubų asociacija, 
gautas patarimas, kad 4 klubo nariai, 
pareiškę norą būti renkamais, gali 
pasikviesti kitus 3 klubo narius ir 
sudaryti legalią klubo valdybą. Dar 
vienam iš tų keturių pasitraukus,

Choristų subuvimas

Sydnėjaus 'Dainos" choristai švenčia sugrįžimą iš Dainų šventės
Lietuvoje. _ Nuotrauka R. Kalėdos

Dainų šventėje Lietuvoje dalyva
vusieji „Dainos“ choristai, susirinkę 
j Irenos ir Romo Kalėdų rezidenciją, 
spalio 29 dieną, po sėkmingos 
viešnagės ir dalyvavimo Dainų 
šventėje, atšventė laimingą sugrį
žimą Australijon.

Vaišindamiesi Romo paruoštais 
kepsniais, dalindamiesi patirtais 
įspūdžiais dar neišblėsusiais at
mintyje, visi maloniai leido laiką, 
prisiminė, kaip gražiai Lietuva visus 
sutiko ir vaišino. Visa tai jokiais

COAST SIMIMJA
mėnesyje, susirenka apie 45 as
menys.

ALB Krašto valdybos vardu svei
kinu įsikūrusią seniūniją ir linkiu 
gražaus ir prasmingo darbo, su
buriant visos apylinkės lietuvius į 
veiklų vienetą.

V. Baltutis
ALB Krašto valdybos 

pirmininkas

sudarytas 6 asmenų sąrašas (J. 
Belkus, L. Cox, D. Fraser, J. 
Karpavičius, G. Sauka ir A. Šepokas). 
Susirinkime buvo pristatytas pa
siūlymas patvirtinti juos klubo 
direktoriais, leidžiantjiems kooptuoti 
dar vieną narį. Atsiradus papildo
mam pasiūlymui (kad vietoje leidimo 
kooptuoti septintąjį valdybos narį, jį 
rinktų susirinkimas), prabalsavus, 
pasiūlymas buvo atmestas. Liko 
pirmasis pasiūlymas - leisti klubo 
valdybai pačiai kooptuoti trūkstamą 
narį ir - balsavimu jis priimtas.

Susirinkimo pirmininkui K. Protui 
(buvusiam praeitos kadencijos klubo 
valdybos pirmininkui) padėkojus 
susirinkimo dalyviams, buvusiems 
valdybos nariams ir palinkėjus 
sekančiai valdybai sėkmės, susirin
kimas užbaigtas.

žodžiais aprašyti neįmanoma, visus 
tuos momentus reikia patiems 
pamatyti ir išgyventi.

Choristai liko labai dėkingi Romui 
ir Irenai už jų vaišingumą ir 
draugiškumą. Romas savo laiku 
važinėjo lenktyniauti mašinomis. 
Šiandien savo dirbtuvėse su malo
numu patarnauja tautiečiams ir 
kitiems, kai „suserga“ automobiliai 
ar reikalingas jų „sveikatos“ pažy
mėjimas.

Ikras doje.

Edmundas ir Daina Barilos.
Aną - lapkričio 5 d. - šeštadienį per 

Sydnėjų nuskriejo žinia, kad 
Edmundas Barila ir Daina Simanaus- 
kaltė sukūrė lietuvišką šeimą.. 
Vestuvių apeigos vyko Lidcombės 
parapijos bažnyčioje, kur juos 
bendram gyvenimui palaimino 
Sydnėjaus lietuvių kapelionas kun. 
PovilasMartūzas. O vėliau „Interna

RINKOSI SPfiUDOS Sfl]UNGfi
Lapkričio 20 dieną Lietuvių 

namuose Bankstowne įvyko Lietuvių 
bendruomenės Spaudos sąjungos 
metinis narių susirinkimas, pa
tvirtinęs Sąjungos finansines apy
skaitas, direktorių bei revizoriaus 
pranešimus ir valdybos sudėtį.

Minutės tyla pagerbtas šiais me
tais miręs aktyvus Sąjungos naiys 
Vytautas Bukevičius, prisiminti ir 
anksčiau mirę nariai.

Susirinkimui pirmininkavęs V. 
Patašius Sąjungos vardu padėkojo 
Sąjungai ypatingai padėjusiems 
asmenims ir organizacijoms, prisi- 
dėjusiems savo aukomis ar darbu 
prie „Mūsų Pastogės“ išlaikymo.

Daugiakultūrinis 
koncertas

Sydnėjuje dažnai girdime mūsų 
„Ketvertuką“, pribūnantį visur kur 
tik reikia užpildyti spragą minė
jimuose, lietuvių bendruomenėje.

Lapkričio 13 d. Sydnėj aus „Ketver
tukas“ lietuviška daina, tarp kitų 
aštuonių tautybių, gražiai atstovavo 
mus. Dainas gitara palydėjo Jadvyga 
Muščinskienė, akordeonu - Antanas 
Kramilius.

Pirmą kartą siriečių klube Edensor 
Parke lietuviai parodė savo gražius 
tautinius rūbus ir užtraukė skambią 
lietuvišką dainą. Ačiū mūsų „Ket
vertukui“, kuris taip gražiai 
atstovavo lietuvius.

A. Kramilius 
Fairfield Multicultural.

Society sekretorius

Bendradarbių straipsniai, 
nepatekę į šį numerį, bus išs
pausdinti sekančioje "M.P." lai- 

"M.P." 

tional Hotel“, Bankstowne, salėje 
dideliame jaunosios ir jaunojo 
giminių ir draugų būryje švęsta iki 
vėlyvų išnaktų.

Girdėti, kad jaunieji povestuvinėn 
kelionėn išvyko į Surfers Paradise.

Abu jaunieji sydnėjiškiai, vienme
čiai (gimę 1965 m.). Ilgesnį laiką jie 
buvo veiklūs lietuviškojo jaunimo 
gretose - skautuose, tautinių šokių 
grupėje. O Edis, kaip jis populiariai 
yra vadinamas, dar garsėja kaip geras 
gitaristas,kuria savo muziką, neretai 
pasirodo su savo kūrimais jaunimo 
renginiuose.
Jaunajai šeimai linkime viso 

geriausio, žengiant bendro gyvenimo 
keliu.

B. Z.

45 - me „Mūsų Pastogės“ numeryje, 
trumpoje Akro rašytoje žinutėje apie 
šias vestuves, įsivėlė pora klaidų- 
sumaišyti jaunojo ir j aunosios vardai, 
jaunąjį pavadinant Jonu, o jaunąją - 
Danguole.

Korespondentas abujaunuosius dėl 
šių klaidų atsiprašo.

Red.

Susirinkimo nariai gyvose disku
sijose plačiai išsakė savo įvairuo
jančias pažiūras anglų kalbos 
įvedimo į“Mūsų Pastogės“ puslapius 
klausimu. Pasisakyta tiek dėl 
pavienių straipsnių anglų kalba 
jaunimui, tiek dėl atskiro „Mūsų 
Pastogės“ nuolatinio priedo anglų 
kalba. u o*** VP

Dabartinę Bendruomenės Spaudos 
sąjungos valdybą sudaro: pirminin
kas Vytautas Patašius, vicepirminin
kas Algis Dudaitis, nariai Antanas 
Laukaitis, Stasys Skorulis ir Vytenis 
Šliogeris.

"M.P." inf.

Atvyksta Lietuvos banko 
valdybos pirmininkas

Lietuvos banko valdybos pirmi
ninkas Kazys Ratkevičius, lydimas 
žmonos, padėjėjo banknotų rei
kalams Vinco Vaivados ir Lietuyos 
komercinio banko atstovo Vlado 
Terlecko, šių metų gruodžio mėn. 10 
dieną atvyksta į Melburną svarbiems 
pasitarimams su USBNC direk
toriumi J. Willings ir LB konsultantu 
Kęstučiu Lyniku. K Ratkevičius taip 
pat buvo kviestas aplankyti Reserve 
Bank pinigų spaustuvę, Viktorijos 
valstijos iždininką ir kai kuriuos 
parlamentarus. Būdamas Melburne, 
p. Ratkevičius susitiks su „Talkos“ 
valdyba ir atnaujins tarnybinius 
ryšius, kurie buvo pradėti praėjusiais 
metais. Grįždamas į Vilnių per 
Sydnėjų LB valdybos pirmininkas 
susitiks su Governor Reserve Bank 
of Australia Bernie Fraser ir kitais 
aukštais Australijos Centrinio banko 
valdininkais.

K.J.L.
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Meelongo lietuvių sąjungai
Juozas Gailius

ors Geelongo lietuvių ben
druomenė priskaitoma prie mažųjų 
Australijos lietuvių telkinių (tra
diciniai apie 400 lietuvių gyventojų), 
dabar dar čia priskaitomos astuonios 
organizacij os, kurios savo veikla kaip 
tik ir sudaro šios mažos ben
druomenės gyvastingumą.

Šių metų spalio 23 dieną įvyko 25 - 
asis Geelongo lietuvių sąjungos 
metinis narių susirinkimas. Ta proga 
gal kaip tik būtų verta prisiminti 
apie šios sąjungos įsikūrimą ir 
ankstyvesnę Geelongo lietuvių 
veiklą.

Juozas Gailius, 25 metus pir
mininkaująs Geelongo lietuvių 
sąjungai. __________

Geelonge dar yra tautiečių, kurie 
prisimena 1949 metais suroganizuo- 
tas pirmąsias bendras Kūčias šv. 
Petro ir Povilo parapijos salėje. 
Bešvenčiant šv. Kūčias, nutarta 
suruošti ir Vasario 16 - osios 
minėjimą, o kiek vėliau buvo įsteigtas 
ir Australijos lietuvių draugijos 
skyrius, neužilgo persiorganizavęs į 
ALB Geelongo apylinkę. Vietos, laiko 
ir kitos sąlygos diktavo poreikį kurti 
ir kitas įvairias organizacijas.

Geelongiškiai pirmieji ėmėsi statyti 
Lietuviųnamusirjau 1954m.rugsėjo 
23 dieną pradėjo pamatų kasimo 
darbus. Anuomet visi buvome jauni, 
netrūko jėgos ir energijos, tik 
stokojome pinigų. Šeimos aprū
pinimas tuomet buvo pirmos svarbos 
reikalas. Lietuvių namų statybos 
darbus tada vedė rinktas statybos 
komitetas. Neturint lėšų, statyba 
užsitęsė, o 1958 m. ir visai sustojo. 
Sumažėjo ne tik aukos, bet ir 
talkininkų skaičius. Prie to dar 
prisidėjo prarastas pasitikėjimas dėl 
bendruomeninio turto neįteisinimo, 
(išvažiavo turto patikėtiniai).

Tuometinis ALB Geeelongo apy
linkės valdybos pirmininkas VI. 
Ivaškevičius dėjo visas pastangas, 
kad bendruomenės turtas būtų 
legalizuotas. 1958 m. balandžio 2 
dienos apylinkės susirinkime nutarta 
panaikinti esamus tris patikėtinių 
postus ir įsteigti sąjungą, kuri 
tvarkytų visą turto įsigijimo - 
legalizavimo darbą. 1959 metų liepos 
12 dieną buvo išrinkta sąjungos 
valdyba.

Sąjungos susirinkimas praėjo gana 
sklandžiai, nors ir kilo gana daug 
diskusijų dėl organizacijos dvily
pumo. Anais laikais, remiantis ALB
"Mūsų Pastogė" Nr.47 1994.11.28 psl.4

25 metai
Statutu ir valstijos įstaymais, nebuvo 
kaip įteisinti nekilnojamą bendruo
menės turtą. Taigi tą pačią dieną 
visuotinis sąjungos narių susirinki
mas perdavė Lietuvių namus pri
žiūrėti ir administruoti AT .B Geelongo 
apylinkės valdybai, o sąjungos 
valdyba liko tik teisiniams reikalams.

Metai bėgo, keitėsi valdybos, 
atėjusieji nauji valdybos nariai 
nežinojo ar nekreipė dėmesio į turto 
įteisinimo klausimą. Lietuvių na
muose virė kultūrinė veikla, o pačius 
namus prižiūrėjo sargas - ūkvedys. 
Tačiau bendras arklys visada yra 
liesas, ir, nors 1959 m. kovo 15 d. 
namai buvo atidaryti bendram 
naudojimui, tačiau juose vis dar 
nebuvo virtuvės,kanalizacijos,namai 
pasidarė lyg ir per maži, lyg ir 
nepatogūs net ir savam naudojimui... 
Grėsė leidimo netekimas • salės 
naudojimui, nors namai, šiaip ar taip, 
laikėsi iš organizacijų renginių 
mokesčio ir aukų. Sąjunga egzistavo 
tik draudimo įstaigoje, kur šį reikalą 
tvarkė apylinkės valdybos įgaliotas 
Juozas Gailius.

1968 m. namų padidinimo klau
simą pajudino tuometinis ALB 
Geelongo apylinkės valdybos pir
mininkas S. Skapinskas. Buvo 
paskelbtas konkursas projekto 
paruošimui. Priimtas J. Gailiaus 
planas 10 000 dolerių sąmatai, 
neįskaitant darbo, kuris turėjo būti 
savanoriškas.

1969 m. Sausio 19 d. buvo sušauktas 
specialus bendruomenės narių 
susirinkimas, tačiau norinčių imtis 
šio atsakingo darbo neatsirado. Tada, 
J. Gailiaus pasiūlymu, buvo nutarta, 
kad Lietuvių namų pertvarkymo

Birutė Gailiūtė - Liebich, sąjun
gos sekretorė, "Gegutės" tautinių 
šokių grupės vadovė.

reikalais rūpinsis Geelongo lietuvių 
sąjungos namų taryba, adminis
truojanti namus pagal savo įstatus 
ir tikrinama ALB Geelongo apylinkės 
valdybos ir Kontrolės komisjos. Į 
Namų tarybą išrinkti: VI. Ivaške
vičius (kasininkas), J. Gailius 
(pirmininkas), V. Mačiulis (vice
pirmininkas), Č. Volodka ir J. 
Manikauskas (abu naujos statybos 
prižiūrėtojai).

1969 m. liepos 20 d. sušauktame 
susirinkime paaiškėjo, kad namų

VytasMačiulis, dabartinis sajum 
gos iždininkas, "Šatrijos" tunto 
tuntininkas.

nariais įstojo apie 100 tautiečių, kurių 
pasižadėjimai remti statybą ir 
Geelongo apylinkės valdybos įnešti 
700 dolerių įgalino pradėti darbus: 
buvo kasami pamatai, valomos senos 
plytos, tvarkoma kanalizacija, 
mūrijamos sienos. Lietuvių namuose 
buvo iškabintas sąrašas aukojusių 
ir dirbančių tautiečių su šūkiu - 
„Dirbk ir Dievas padės!“ 1969 m. 
sporto šventės metu namų salė jau 
naudota Naujųjų metų baliui, nes, 
prijungus kanalizaciją, buvo paten
kinti sveikatos.'- ministerijos reika
lavimai, kol salė nebus galutinai 
užbaigta.

1970 kovo 21 d. j Sąjungos valdybą 
išrinkti šie asmenys: J. Gailius 
(pirmininkas), C. Volodka, VI. 
Ivaškevičius, A. Karpavičius, V. 
Mačiulis, J. Manikauskas ir A. 
Žvirblis. J. Gailiui rugpjūčio mėnesį 
su šeima išvykstant atostogų, 
pirmininko pareigas ėjo V. Mačiulis. 
Ta proga pasinaudojo kai kurie 
„išminčiai“ ir pravedė agitaciją, kad 
pirmininkas su Lietuvių namų 
pinigais išplaukė į Lietuvą ir veža 
įstatus J. Paleckiui... Viso topasėkoje 
sušauktas susirinkimas nubalsavo 
turtą grąžinti ALB Geelongo apy
linkės valdybai, kad ši sudarytų savo 
įstatus, pasivadindama „Geelongo 
lietuvių bendruomene“. Turtas 
atiteko j „Fidelity Trustees“ rankas. 
Po visos šios suirutės nukentėjo 
Lietuvių namų statyba - keitėsi 
pirmininkai ir valdybos... Nors ir 
galvota buvo tada, kad, netekusi 
Namų administravimo, nustos 
veikusi sąjunga, bet, kai ji buvo 
užtraukusi paskolas statybos rei
kalams, turėjo veikti pagal savo 
įstatus ir grąžinti skolas.

Dabar viskas jau tik istorija. 
Lietuvių namai ne tik užbaigti, bet 
jau ir atremontuoti. Juos dabar 
administruoja taip vadinama „Ge
elongo bendruomenė“, tačiau namai 
tarnauja visiems lietuviams. Tą 
liudija ir marmuro lentoje įrašyti 
žodžiai: „TĖVYNEI PRISIMINTI, 
TĖVŲ KALBAI IR PAPROČIAMS 
PALAIKYTI. ŠIE NAMAI GEELON
GO LIETUVIŲ AUKOMIS PASTA
TYTI IR JE. VYSK. V. BRIZGIO 
1959.3.15 PAŠVENTINTI“ (Kazi
miero Zdanavičiaus tekstas). Lie
tuvių namus atidarė tuometinis ALB 
Geelongo apylinkės valdybos pirmi
ninkas ir Sąjungos įkūrėjas VI. 
Ivaškevičius.

1972 m. rugpjūčio 26 visuotinio 
Lietuvių sąjungos narių susirinkimo 
metu, sąjungai - diktuojant susi

dariusioms aplinkybėms - duotas 
kitas tikslas: ji tapo savitarpio 
pagalbos ir labdaros organizacija, 
besirūpinanti į vargą patekusiais ar 
nelaimės ištiktais nariais.

Kiek vėliau visuotinis susirinkimas 
prie organizacijos pavadinimo dar 
pridėjo žodį „klubas“, tad dabar 
organizacija žinoma kaip - Geelongo 
lietuvių sąjungos klubas. Sąjungos 
valdybos per eilę metų yra išvarę 
gilią vagą Geelongo lietuvių gy- 
venime.Sunku būtų suskaičiuoti kiek 
suruošta renginių, kiek lėšų sutelkta, 
kiek paaukota kitoms organi
zacijoms. Vien tik „PagalbąŲietuvai“ 
surinkta virš 10 000 dolerių, 25 - 
mečio proga sąjunga šiais metais 
parėmė įvairias organizacijas 3 600 
dolerių. Tai visų sąjungos narių, 
rėmėjų nuopelnas ir ypatingai 
šeimininkių, kurios visą eilę metų 
ruošė renginius ir pelną duodančius 
balius.

Šiuo metu sąjungai vadovauja 
pirmininkas J. Gailius, vicepir
mininkas J. Medelis, L Gailiuvienė 
ir M. Manikauskienė - moterų 
reikalams, Birutė Gailiūtė - Liebich 
sekretorė ir programų vadovė, V. 
Mačiulis - kasininkas, Revizijos 
komisijoje - V. Bindokas, G. Valai
tienė ir S. Bungardienė.

Ankstyvesnėse sąjungos valdybose 
dirbo: J. Manikauskas, A. Žvirblis, 
VI. Adomaitis, L. Bungarda, V. 
Čerakavičius, A. Volodkienė ir dabar 
jau mirę - VI. Ivaškevičius, C. 
Volodka, A. Zenkevičienė, K. Gara- 
levičius, L. Volodka, A. Karpavičius.

Eilė mirusių sąjungos narių 
Lietuvių sąjungą prisiminė savo 
testamentuose. Tai Juozas Ceponas, 
Česlovas Volodka, Jokūbas Lipšys ir 
Kazimieras Šimkevičius (daugiausiai 
aukoję “Pagalba Lietuvai“).

Galbūt Lietuvių sąjungos vadovų 
pasitenkinimas yra pažangos dina
mikoje - mes ėjome, einame ir eisime 
visų lietuvių labo keliu.

Mes, kurie išvydome laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą, galime 
džiaugtis ir didžiuotis - tai mūsų 
dvasinis atpildas. Nesvarbu, kas 
toliau bus su mūsų turtu - turime 
laisvą Lietuvą remti, tik ten bus 
išlaikytas tautinis sąmoningumas ir 
mūsų tautos tęstinumas.

Geelongo lietuvių jaunimas 
Tako" festivalyje 1994 metais.
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MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIUI 45
KALBA DAINOS SAMBŪRIO DALYVIAI:

Dana Levickienė, dirigentė, kom- 
pj pozitorė:

Mano primieji prisiminimai - tai 
ręrepeticijos pas p.p. Baltrūnus. Šalta, 
latake lyja, o namie (perstatytoj 
kikrautuvėj) žmonės juokiasi... Tais laikais 
re repeticijų tvarka būdavo laisva, daugiau 
kiaip šeimos subuvimas: daug kalbų, 
gerokai karšto vyno ir užkandžių, o dai- 
rlnaplaukdavoišširdies. Daugiausiai laiko 
pprasėdėdavau prie pianino, bet retkar- 
čičiais p. Celna leisdavo ir padainuoti. 
S Stovėjau prie Špokevičiūtės (geras, pui
kius antras sopranas), toliau stovėjoAukš-

Dirigentė Danutė Levickienė.

tikalnienė ir Balčiūnienė. Užnugaryje 
ILazauskas, Petrašiūnas, Galinis ir 
Špokevičius. Visų stiprūs, sodrūs bal
sai... Ir aš, kaip žvirblis tarp erelių. O 
šposų, anekdotų: Vaičaičio „Juoda ir bai
lia“, Milvydo „Daktaro daina“, Vacbergo 
humoristiniai eilėraščiai, Žiogo daina 
apie .Mergas“. Tai buvo malonus, pil
nas šiltų prisiminimų laikotarpis.

Į atmintį neišvengiamai įstringa kai 
Ikuriepasirodymai. Kaip galimaužmiršti 
„Faustą“? Jokūbaitis, junr., vaidino Va
lentiną, Balčiūnienė - Margaritą, Alek
na - Mefistofelį, Vyrų choras rėžė ka
reivių maršą... Nors buvo nežmoniškai 
daug repeticijų, daug ašarų ir juoko, bet 
įtas projektas labai surišo chorą. Pirmą 
Įkartą Dallas Brooks salėje su orkestru ir 
šviesomis atlikta kantata „Jūratė ir 
Kastytis“ nustebino visus, taip pat ir- 
mane. Gi Budriūno kantata „Tu Vilniuj 
pasilik, Valdove“ su Jurgio Rūbo solo ir 
Vivos Aleknos rečitatyvu buvo vienas iš 
š ankiausių veikalų, kadangi disonansai 
cjihorui nebuvo įprasti. Programą paįvai- 
rmndavo ir mažesnės grupės bei solistai iš 
clthoro eilių. O talentų netrūko: be anks- 
čiaau minėtų, buvo Zdanius, Morkūnas, 
SStaugaitienė, Baltrūnienė, Šeikienė, 
Kymantienė, Bruožytė ir mano mėgsta
miausia grupė - Celnos sudarytas Mot
ėm.) Sekstetas.

O kelionės, kelionės! Kur tik nebuvom, 
kur nevažiavom, niekada nesitikėjom 
tokių šiltų ir entuziastingų priėmimų, 
neišskiriant Amerikos ir Kanados. Juk 
važiavome ne nustebinti, o tik pasida- 
lilinti lietuviška daina, pasidžiaugti 
dirauge su senais draugais, nematytais 
nuo Lietuvos laikų, aplankyti gimines. 

Mane ypač sujaudino kompozitorius Ži
levičius, jau senukas, kuris po koncerto 
Čikagoje drebančia ranka pasirašė ant 
savo gaidų, įteikė man ir padėkojo už 
atsilankymą ir už puikų koncertą...

Per trisdešimt metų draugystės daug 
pergyvenau kartu su Dainos Sambūriu. 
Choras mane lydėjo per mano svarbiau
sius gyvenimo įvykius: per vestuves, 
sulaukiant ir auginant vaikučius ir lai
dojant senus draugus... Mano manymu, 
Dainos Sambūris išsiskiria iš kitų pa
našių vienetų savo narių nuoširdumu 
vienas kitam, glaudžiu bendradarbia
vimu bei aktyviu įsijungimu ne tiktai į 
dainą, bet ir į bendruomenės veiklą su 
dideliu entuziazmu ir energija. Aš 
jaučiouosi labai privilegijuota irdėkinga, 
kad turėjau progą taip ilgai dirbti su 
tokia profesionalia grupe, su tokiais 
nuoširdžiais sambūriečiais. Aš visiems 
Sambūrio nariams 45 metų jubiliejaus 
proga linkiu sveikatos, energijos ir geros 
harmonijos.

Danutė Lynikienė, sopranas, 
Dainos Sambūrio pirmininkė:

„Aš esu dar Jauna“ choristė, nes pa
puoliau į Sambūrį tiktai prieš šešis me
tus. Nors jau intensyviai dirbau su skau
tais nuo pat Lietuvos laikų, teko apsiim
ti pareigas dar ir Sambūrio valdyboje. 
Nuo pat pradžios atsirado daug darbų 
organizuojant koncertus, vakarones, 
prieš išvykstant į Lietuvą ir sugrįžus. 
Kaip paprastai, reikėjo atlikti kasdie
ninius darbelius: puošti salę, sustatyti 
stalus, kepti pyragus ir t.t. Tačiau yra 
nesunku ir malonu, kai visi nuoširdžiai 
prisideda. Malonu matyti chore tokias 
puikias jauonuoles kaip penkiolikmetė 
Kim Pettiford, kuri sąžiningai atvyksta 
į repeticijas su savo močiute Jane 
Jankevičiene, arba to paties amžiaus

Sambūrio pirmininkė Danutė 
Lynikienė, antroje eilėje Dona
tas Juchnevičius ir Raimondas 
Dagys Vingio parke repeticijos 
metu. ______ _____
Daiva Statkutė, trečiosios kartos sambū- 
rietė, neatsiliekanti nuo savo mamytės 
Rasos Statkuvienės (jos tėveliai Milvy
dai irgi dainavo Sambūryje). Kim Petti
ford Lietuvoje Dainų Šventės eisenoje 
atliko garbingą uždavinį: nešė kankles. 
Gaila, močiutė Trakuose pasilinksmi-

Dainos sambūris 1992 m. Nuotraukos viduryje (pirma eilė) diri
gentė Birutė Prašmutaitė, jos kairėje ir dešinėje - akompaniato
riai Zita Prašmutaitė ir Petras Celna. Nuotrauka R. Švambario.
nime bešokdama pasiutpolkę išsisuko 
koją... Gražus pavyzdys, tai dr. Stau
gaičio šeima: chore dainuoja su dukrele 
Gabriele, o Lietuvoje dalyvavo visa šei
ma - sūnus šoko tautinius šokius. Ne 
vien jaunimu galima džiaugtis. Antai 
mūsų ilgiausiai dainuojantis altas Jane 
Petrašiūnienė vis dar nepavargsta, dirbo 
valdybose, siuva choro uniformas, or
ganizuodavo choro pietų virimą. Marytė 
Šidlauskienė dainuoja chore jau 28-ti 
metai, dalyvavo visose išvykose. Sakosi 
didžiausią įspūdį jai paliko, vis dėl to, 
Lietuva. Malonu komitete turėti darbš- 
tųjį Vincą Lazauską, sekretorę ilgametę 
dainininkę sopraną Moniką Sodaitienę 
ir iždininkę Reginą Umbražiūnienę, kuri 
taip pat yra gana Jauna“ choristė. Regi
na, kaip ir aš pati, negali atsižavėti Lie
tuvos Dainų Švente. Sakosi, kad neuž
mirštamą įspūdį jai padarė Antakalnyje 
pagerbimas žuvusiųjų ir „Lietuva bran
gi“, kuomet Vingio parke visa minia, 
atrodė, susivienijo su choru, su Lietuvos 
žeme, akyse žėrėjo ašaros. Ir mes, 
sambūriečiai, pasijutome savo tėvų, 
protėvių žemėje.

Bronė Staugaitienė, solistė, so
pranas, buvusi valdybos pirmininkė, 
priklausė chorui nuo 1963 metų su 
pertraukomis:

Apart šių metų kelionės į Lietuvą, 
man geriausią įspūdį paliko Sambūrio 
kelionė į Queenslandą. Ten buvo, tur 
būt, mūsų geriausias pasirodymas. 
Šilčiausiai mus priėmė Brisbanės lietu
viai. Liūdniausias momentas buvo, kai 
iš dirigento pareigų pasitraukė Albertas 
Celna, nes jis tikrai išaugino Sambūrį į 
aukštos klasės choro vienetą. Žinoma, 
labai liūdna buvo amžinai netekus daug 
puikių Sambūrio šeimos narių, kaip a. a. 
Emilija Šeikienė, Eleonora Balčiūnienė, 
o pirmiausia Aukštikalnienė, kuri vi - 
suomet buvo tokia linksma, pralinks
mindavo visus,ypačAlbertąCelną. Liūd
na buvo netekus Petrašiūno, Baltrūno... 
Mūsų choras buvo toks stiprus, dainuo
davo iki 60 balsų. Aukščiausią viršūnę 

’ buvome pasiekę, mano manymu, kanta
ta „Jūratė ir Kastytis“, kai ją pristatėme 
Lietuvių Dienų atidaryme Dallas Brooks 
salėje, diriguojant Danutei Levickienei, 
kuomet vyrų eiles pastiprino geelongiš- 
kiai. Dabar jau kas metai silpnėjame. 
Būdama pirmininke rašau daug laiškų, 
kviesdama jaunesniuosius prisidėti prie 
choro, nuolat skambindavau, bet rezul
tatai apgailėtini. Sunkiausia suruošti 
pabaltiečių koncertus. Daug darbo ir 
rūpesčių, bet visuomet būdavo verta ir

Bronė Staugaitienė.
malonu susiartinti su latviais ir estais, 
atnaujinti ryšius, bendrai pasidžiaugti. 
Tikiuosi dar dalyvauti Pasaulio Lietu
vių Dainų Šventėje už ketvertų metų 
Lietuvoje.

Albinas Savickas, II-sis bosas, il
gametis Valdybos narys, savo gražius 
prisiminimus Sambūrio kelionėje į 
Queenslandą, sėdėdamas autobuse, 
išreiškė eilėmis'

Po didelio vargo, planavimų, užsimojimų ir didelės drąsos 
M.D.S. važiuoti i Queensland’ą pasiryžo iš širdies visos.
Buvo daug rašyta, kalbėta, kol piniginės problemos

išspręstos,
Pagaliau pasiruošę choristai lauke ryto valandos šeštos.

Kai kurie iš to strioko visą naktį nemiegojo, 
Atsigulę lovon mintyse pakavo, sapnuose galvojo.
Švintant kėlės, kavą gėrė, su lagaminu laukan movė, 
Kuo greičiau į “bus'ą“, kurs North Melbourne stovi.......

Štai jau ir Canberra

(tampa didėja, vakarui atėjus, koncertas juk pirmas laukė, 
Kluban atvažiavę, balsus vyrai bandė, jautėsi nejaukiai...

Lempų šviesoje, valanda šešta, choras scenon žengė su daina, 
O užtraukus pirmą dainą, pas kiekvieną rados žvėriška drąsa.

Taip puikias dainas mes „pylėm“ vieną po kitos,
Ir drąsos įgiję, traukėm iš visos jėgos.
Po šio koncerto prie stalo vyko „koncertas“ kitoks,
Prisivalgę ir nugėrę traukėm dainą iki ryto valandos antros.

Taip ledus pralaužėm pas tautiečius sostinėj smagiai, 
Kitą dieną jūros pusėn traukėm iki Bateman’s Bay.
Čia užkramtę, pailsėję vėl į šiaurę skubinom tolyn,
Atsiradom Sydney jau sutemus ir išlipom... King’s Cross

Hotelin.
Greit sunešę čemodanus, lėkėm kuo greičiau į garsųjį King's

Cross,

Čia mirgėjimas per naktį, nemačiau ik šioliai aš peklos tokios. 
Atsargiai lyg pelės grupėje mes slinkom per naktinį .

skruzdėlyną,
O išalkę, matom, kainos baisios! Nusipirkome po blyną

•Išvažiavome iš ryto apžiūrėti miesto šito, prisisėmę patarimų, 
Per siauras gatves Sidnėjaus skrido šoferis su patyrimu. 
Tiltą aukštą, baltą operą pamatėm, bokšte kilom lig dangaus 
Kas gi žino, gal to grožio, tokio vaizdo nematysime daugiaus 

irtt

P.S. Atrodo, kad mes visi buvome už
hipnotizuoti Danos Levickienės mosto.

(Bus daugiau)
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Ar ALB gali būti ’’nepolitinė’’?
Dr. Algis Kabaila

(Paskaitos, skaitytos Tėvynės sąjungos popietėje Sydnėjaus 
lietuvių namuose 1994 lapkričio 13 dieną, santrauka)

Nepolitiškumo sąvoka
Pravartu trumpai aptarti nepo

litiškumo sąvoką. Betkoksveiksmas, 
turįs politines pasekmes, laikytinas 
politiniu. Jei norime turėti lietuviškas 
radijo valandėles, turime kreiptis į 
politiškai svarius asmenis, fede- 
raliniūs politikus, kadjie atsižvelgtų 
į mūsų mažos bendruomenės pa
geidavimus. Jei norime, kad lietuvių 
kalba egzistuotų kaip abiturientinių 
egzaminų dalykas, turime veikti 
valstijos politikus, kad jie ir toliau 
pripažintų lietuvių kalbą, kaip 
abitūros egzaminų dalį. Tautiniams 
šokiams, chorams ir panašiems 
susibūrimams reikia politinio pri
tarimo ir paramos. Lietuvių Sodybai 
reikėjo išsikovoti, kad būtų paskirta 
žemė, kad jos naudojimas pasiliktų 
lietuvių rankose. Sąrašas be galo. 
Priklausymas politinei partijai yra 
tik maža dalis politiškumo. Ir 
Australijoje vos keli procentai 
balsuotojų priklauso politinėms 
partijoms. Gi didelė dauguma 
pareiškia savo politinius įsitikinimus 
ir politinę valią, balsuodama rin
kimuose bei referendumuose. De
mokratinėje santvarkoje veik bet 
koks visuomeninis veikimas yra 
politinis.

Ar ALB praeityje buvo 
nepolitinė?

Teiginys, kad ALB praeityje buvo 
ar turėjobūtinepolitinė, yra pagrindo 
neturįs mitas. Kai Australijos 
federalinė vyriausybė, vadovaujama 
pono Gough Whitlam, de jure 
pripažino Lietuvos inkorporavimą į 
Sovietų Sąjungą, visi Australijos 
lietuviai, susibūrę į ALB, kartu su 
latviais ir estais, veikė politiškai: 
rinkome peticijų parašus, protes
tavome, važiavome į Canberrą su 
vėliavomis, iškamša, vaizduojančia 
p. Whitlam, viešai ją deginome, 
dažnai rizikuodami, kad mūsų 
pasipiktinimas bus suprastas kaip 
Australijos pažeminimas, nes tuo 
metu p. Whitlam buvo vienas iš 
populiariausių ministrų pirmininkų 
Australijos istorijoje. Tiesa, de jure 
okupacijos pripažinimo proteste 
dalyvavo ir už įvairias Australijos 
partij as balsavę asmenys. Ir tai buvo 
naudinga - kartu veikiant radome 
simpatijų visose Australijos poli
tinėse partijose.

Tokiu politiniu veikimu iškovojo
me nettaijkadkoalicijos rinkiminėje 
platformoje buvo pažadas atšaukti 
okupacijos de jure pripažinimą. Ir 
kai Malcolm Fraser laimėjo rinkimus 
tas pažadas buvo išpildytas: pirmą 
kartą tarptautinių santykių istorijoje, 
nepasikeitus politinei padėčiai 
okupuotuose kraštuose, buvo at
šauktas de jure okupacijos pripa
žinimas! (Tarp kitko, kai kurie 
veikėjai JAV sakosi esą jie iškovojo 
to pripažinimo atšaukimą. Tą jų 
teiginį galima atremti paprasčiausiai 
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primenant, kad ir Australijos latviai 
ir estai taip pat aktyviai veikė tuo 
pačiu tikslu.Gi estų Australijoje yra 
beveik tiek pat, kiek lietuvių, o latvių 
net apie dukart daugiau. Tad negražu 
kai kuriems Amerikos lietuviams 
skelbtis, kad tas de jure pripažinimo 
atšaukimas esąs jų nuopelnas.)

Istorijos perrašinėjimas 
pagal LKP - LDDP kurpalį
Mūsuose pasigirsta balsų, kad 

Lietuva dabar nepriklausoma, eina 
savo pasirinktu keliu, tad mums, 
užjūrio lietuviams, tenka tik atsi
dusus stebėti,' kur ji nueis. Tad 
pažiūrėkime kur įvairios jėgos 
Lietuvą traukia, kaip bandoma 
nuteikti Lietuvos gyventojus. Labai 
įžvalgiai tai aptarė lituanistikos 
profesorius Zigmas Zinkevičius savo 
straipsnyje .Liaukimės perrašinėję 
Lietuvos istoriją“ („Lietuvos aidas“, 
Nr.201,1994.10.13). Cituoju:

„Pastaruoju metu vis labiau ryškėja 
tendencija Lietuvos istorijos įvykius 
nušviesti taip, kaip norėtų dabar 
Lietuvą valdanti buvusi bolševikinė 
nomenklatūra. Ypač stengiamasi 
perrašyti artimos praeities, pasku
tinių dešimtmečių istoriją: ištrinti 
ribą tarp okupacijos laikotarpio 
budelio ir aukos, buvusio kolaboranto 
ir kovotojo už Lietuvos laisvę, doro 
piliečio ir ieškojusią vietos prie 
svetimųjų valdžios lovio... Girdi, visi 
okupacijos metais susitepė. Dėl 
bolševikų genocido imama kaltinti 
vien saugumą (KGB). Nutylimas 
saugumui įsakinėjusios partijos 
vaidmuo, žudant lietuvių tautą. Net 
norima TSKP - LKP - LDDP no
menklatūrą padaryti svarbiausia 
kovotoja už Lietuvos laisvę. Dėl to 
istorijos perrašinėtojai ir stengiasi 
pasiglemžti KGB archyvus.

Bet vien artimosios praeities 
iškraipymu nepasitenkinama. Kė
sinamasi į visą Lietuvos istoriją, net 
tolimuosius didžiųjų kunigaikščių 
laikus. Tai daroma laipsniškai, 
žingsnelis po žingsnelio, sakytume, 
nejučiomis. Panašiai kaip bolše- 
vikmečiu vėl pradedama juodinti 
Lietuvos praeitį, vaizduoti nepa
traukliais senosios Lietuvosvalstybės 
vadovus. Antai prof. S. Lazutka savo 
knygelės „Lietuvos Statutai, jų kūrėjai 
ir epocha“ (Kaunas, 1994) jau 
pirmąjame puslapyje rašo, kad 
Mindaugas sukūrė Lietuvos valstybę 
„išžudęs ir išblaškęs savo varžovus: 
brolius, brolėnus ir seserėnus“, taigi 
„žmonių kančiomis ir krauju... (...)

Antroji ryški tendencija - vaizduoti 
lietuvių tautą, kaip mažą, menką 
tautelę, kurią vis dažniau imama 
vadinti Lietuvėle. Tikslas aiškus ■ 
toliau diegti lietuviams nepilnaver
tiškumo kompleksą, kaip irbolševik- 
mečiu. Atseit, esate menki, patys be 
didžiųjų kaimynų globos neiš
siversite. Suprantama, nutylima, kad 
už lietuvius mažesnių, nepriklauso- 
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mas valstybes turinčių tautų dabar 
pasaulyje yra daugybė. Nė žodžiu 
neužsimenama, kodėl lietuvių tauta 
tapo negausi. Siekiama įpiršti mintį, 
kad ji visuomet tokia maža buvusi. 
Bet juk tai ne tik neteisybė, bet ir 
demagogija. Iš tikrųjų didžioji 
lietuvių tautos dalis praeityje buvo 
kaimynų sunaikinta, nutautinta, 
asimiliuota. Net to nepasakoma...“

Ateities perspektyvų 
prognozė

Prieš įsipareigodami ateityje būti 
nepolitiškais, reikia pasvarstyti bent 
kelias ateities gyvenimo galimybes.

Optimistiškiausią galimybė yra ta, 
kad ateityje Lietuvoje vystysis 
demokratija, sekančiuose Seimo 
rinkimuose vyks rungtynės tarp 
dešiniųjų koalicijos (susidarančios iš 
Tėvynės sąjungos, Krikščionių 
demokratų ir kitų dešiniųjų partijų) 
ir Lietuvos komunistų partijos 
paveldėtojų LDDP. Tada kyla 
klausimas ar mes, užjūrio lietuviai, 
norime ir galime tose rungtynėse 
dalyvauti, ar užkertame sau 
galimybę tai daryti, pasiskelbdami 
esą „nepolitiniai“, ar dar įdomiau 
„apolitiniai“? Nemanau, kad mūsų 
dalyvavimas labai daug ką nulemtų, 
ypač dirbant dabartinei Vyriausiaj ai 
balsavimo komisijai. Betgi savęs per 
daug nuvertinti irgi neverta. Tik 
užjūrio lietuviai galėjo Lietuvą 
atstovauti vykstant neginkluotai 

■ kovai dėl Lietuvos Nepriklausomybės 
su tuo milžinu molinėmis kojomis, 
Sovietų Sąjunga. Ir prisidėjo jie 
įvairiausiais būdais. Viena jie teturėjo 
bendro, būtent - visi jie buvo 
Bendruomenėje! Tokio patarnavimo 
savajam kraštuinesugebėjopadaryti 
gausūs ir turtingesni už mus kiti 
išeiviai, pavyzdžiui, armėnai ar 
gruzinai. Tad kokia mums dabar būtų 
nauda atsisakyti politinio veikimo 
ALB rėmuose?

Kita galimybė yra tai, kad LDDP 
„parodys tvirtą ranką“, toliau laikys 
valdžią savo rankose, o rinkimai iš 
viso neįvyks. O gal tai neįtikėtina 
galimybė? Toli gražu ne! Nereikia 
užmiršti, kad demokratiniuose 
kraštuose (pvz., Australijoje) rin
kimai dažnai įvyksta parlamentui 
neišbuvus pilno termino. Anksty- 
vesniems rinkimams yra dauggalimų 
priežasčių. O kaip būtų Lietuvoje, jei 
būtų šaukiami rinkimai dar Seimui 
neištamavus ilgiausio, pagal kons
tituciją leidžiamo laikotarpio? 
Nežinia, bet Kaišiadorių apylinkės 
pavyzdys nėra drąsinantis. Kaišia
dorys liko be savo atstovo Seime, nes 
tapęs prezidentu ponas Brazauskas, 
pagal konstituciją nustojo buvęs 
Seimo nariu. Kai buvo rinkimai vis 
daugiausiai balsų gaudavo Tėvynės 
sąjungos remiamas Liudvikas Sa
butis. Deja,neatėjusįrinkimus pusei 
rinkėjų, Sabutis nebuvo pripažintas 
Seimo nariu. Dabar Tėvynės sąjunga 
vėl remia kandidatą L. Sabutį, bet 
Centrinė rinkimų komisijadėl įvairių 
priežasčių neįregistravo kitų trijų 
kandidatų iš Respublikonų, Nepri
klausomybės ir Centro sąjungos 
partijų, o valdančioji LDDPpartija iš 
viso savo kandidato nestato. Panašiai 

ir referendume: net pats Prezidentitas 
sakėsi neisiąs balsuoti. Tuo , jis 
paneigė demokratijos pagrindus,! nes 
demokratijoje tik balsavimu galiama 
spręsti problemas. Valdančiojiparttija 
gali tokį politinį žaidimą suruoštti ir 
per sekančius Seimo rinkimuis - 
rinkimai neįvyktų, nes nepriiva— 
lemuose rinkimuose paprastai 
dalyvauja apie 60% balsuotojų,, tad 
reikia, kad tik 11% prijaučiančių 
valdančiai partijai paklustų vadų 
pavyzdžiui ir neateitų balsuoti - ir 
palieka LDDP valdžioje... O tada, 
mes, būdami nepolitiniai, irgi toliau 
tyliai sėdėsime, savo tyla paremdami 
LDDP „nepolitinę politiką“?

Yra dar liūdnesnių galimybių. 
Galima spėlioti, kad Lietuva, va
dovaujama buvusių komunistų, 
pasirašys karinio tranzito sutartį su
Rusija. Gi rusų kariniai daliniai 
„apsisaugoja“ nuo netikėtumų 
kariniuose tranzituose ir įkuria 
karines bazes „saugoti“ transporto 
mazgus. Lietuva vėl tampa okupuotu 
kraštu. Ar ir tuomet mes turime 
palikti „nepolitine bendruomene“, 
kurioje tik privatūs asmenys gali 
reikšti protestą? Man ši naujovė - 
nepolitinė bendruomenė - primena 
tuos liūdnus VLIK'o įsakymus 
nebendrauti „oficialiai“ su Lietuva,

Ar verta būti „nepolitišku“?

Aš nemanau, kad pasiūlymas 
įkurti „nepolitinę“ ar „apolitinę“ 
bendruomenę išeina iš piktos valios. 
Manau, kadnorima išlaikyti vienybės 
mitą, atseit, nematyti aplink esančio 
pavojaus, ignoruoti politiką, būti 
„apolitiniu“. Taip daro ir strutis: kai 
jam pavojus, įkiša galvą į smėlį, 
nieko nemato, tad ir pavojus jam 
„praėjęs“ iki tol, kol jį suplėšo plėšrus 
žvėris.Nemanau,kadtaigeras mums 
pavyzdys.

Mes, užjūrio lietuviai, esame daug* 
nukentėję: praradome savo tėvynę, 
daug kas nuosavybes, tėvus, vaikus, 
brolius, seseris. Daugelio mūsų 
giminės ir artimieji paguldė savo 
kaulus Sibire ir kituose tolimuose 
Sovietų Sąjungos kampuose. Tiesa, 
daugumas mūsų susikūrėme savo 
naują gyvenimą, tad ir tos senos 
nuoskaudos dabar jau neberyškios. 
Bet ir dabar esame nustumti nuo 
tėvynės gyvenimo. Lengva užmiršti, 
kad daugmūsų,galėjusių pasitraukti 
ir pasitraukusių į Vakarus, žuvo per 
Vokietijos bombardavimus bei per 
kitus karo veiksmus. Jei mūsų 
skriauda, kurią patyrėme rusų 
okupantų ir komunistų koloborantų 
dėka, akivaizdi, tai tuo labiau 
akivaizdu, kaip nukentėjo politiniai 
kaliniai ir tremtiniai išgrūsti į 
tolimiausius Rusijos pakampius; jie 
ir šiandien valdančiųjų sluoksnių 
stumdomi, jų skriauda nesibaigia. 
Tad kaip galime mes tylėti, skelb- 
damiesi esą „apolitiniai“? Mes ne tik 
negaliine, bet ir turime veikti 
politiniai tiek, kiek tik mūsų jėgos 
leidžia!
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NUOMONĖS IR PASISAKYMAI

Aleksandras Maurogis

Apie politinę ir apolitinę 
bendruomenę

Pasauliniam karui. Kadangi II Pa
saulinis karas savo tikslo nepasiekė - 
pasaulinė revoliucija negalėjo įvykti, 
taigijiturėjobūtiatidėtalIIPasauliniam 
karui. Vakarų sąjungininkai buvo 
nepajėgūs pasipriešinti Stalinui ir netgi 
buvo priversti atsižadėti savo garbingų 
pasižadėjimų bei įsipareigojimų pa
vergtoms tautoms, išreikštų Atlantos 
Chartoje. Negana to, Sovietų Sąjungai 
jie buvo priversti atiduoti Karaliaučiaus 
sritį, kuri nuo senų laikų buvo vadinama 
Mažąja Lietuva. Kadangi Lietuva buvo 
į Sovietų Sąjungą inkorporuota 
respublika, tai Stalinas turėjo pretekstą 
reikalauti ir Karaliaučiaus sritį prijungti 
prie Sovietų Sąjungos. O kadangi 
Sovietų Sąjunga subyrėjo, Lietuva tapo 
nepriklausoma, tai Karaliaučiaus sritis 
privalo būti grąžinta Lietuvai. Rusija 
negali turėti jokių pretenzijų į tą žemę, 
kuri niekada jai nepriklausė. Rusija tos 
žemės Lietuvai geruoju nesutiks 
grąžinti, kadangi ji reikalinga eks- 
pansįjaiį Vakarų Europą, nuo tos minties 
ji niekada neatsisakys. Taigi mums 
reikia ieškoti savo teisių į Mažosios 
Lietuvos žemes Tarptautiniame Tri
bunole. Šiandien mums yra kaip tik 
patogus laikas šiai bylai ruoštis, 
negalime laukti, kol Vokietija pa
reikalaus šios žemės sau. Visiems aišku, 
kadKaliningradasyraStalino rankomis 
ant plauko pakabintas Damoklo kardas 
virš Europos galvos, ir jį būtina skubiai 
nukabinti. Kaliningradas, kaip Stalu 
palikimas, privalo būti panaikintas, nes 

į jam čia ne vieta. Kaliningradas yra 
militaristinė tvirtovė, nukreipta į 
Vakarus. Istorija rodo, kad kova tarp 
Rytų ir Vakarų intensyviai auga ir nėra 
priemonių jai sulaikyti. Lietuva, kaip 
geležinė siena, ilgus amžius stovėjo, 
gindama Vakarus nuo mongolų, totorių 
ir rusų, tačiau šiandien ji pati palaužta 
teutonų ordino per ilgus, du šimtus metų 
trukusius karus. Ir nuo tada prasidėjo 
germanų invazija į Rytus. Šios dvi 
skirtingos kutūros yra antagonistinės. 
Prof. Stasys Šalkauskis yra rašęs 
prancūzų kalba veikale ,Sur les confins 
de deux mondes“ (1919), kuriame kaip 
tik nagrinėja galimybes tas antago- . 
nistines aistras niveliuoti geresniu 
vienas kito pažinimu. Lietuva, būdama 
tuo dviejų kultūrų slenksčiu, galėtų 
pasitarnauti tų kultūrų suartėjimui. Ir 
čia kaip tik Mažosios Lietuvos in
korporavimas į Didžiąją sudarytų 
sąlygas humanistiškai nuotaikai vienas 
kitą pažinti ir pamilti. Tuo būdu išnyks 
tas šovinizmasiš tautų ir kultūrų. Istorija 

, kaip tik to ir laukia iš mūsų. Tada ne tik 
Lietuva, bet ir visa Baltų tautų trijulė 
taptų nauja Šveicarija Šiaurės Vakarų 
Europoje.

Mūsų reikalavimas gali nustebinti visą 
pasaulį, bet pasaulis ateis mums į 
pagalbą, istorinė lemtis bus mūsų pusėje. 
Izraelio pretenzija į Palestinos žemę yra 
patvirtinta mūsų laikų tarptautinės 
teisės precedentu. Tuo precedentu 
remdamiesi galime reikalauti Mažosios 
Lietuvos prijungimo prie Didžiosios. 
Jeigu mes šios progos neišnaudosime, 
niekada istorija jos mums daugiau 
nepakartos.

SKELBKITfcS
„MĖSŲ PASTOCĖJE“

Šių metų lapkričio 13 d. dr. Algis 
Kabaila skaitė paskaitą Sydnėjaus 
lietuvių bendruomenei apie mūsų ALB 
pertvarkymo reikalingumą. Paskaitos 
tema iškilo į viešas diskusijas todėl, kad 
daugumoje mūsų Australijoje, kaip ir 
visoje išeivijoje - Amerikoje, Kanadoje ir 
kt. - yra nepatenkintų žmonių Lietuvos 
vyriausybės politika, ir jie skaito, kad 
kairysis politinis sparnas neatstovauja 
tautos daugumos nuomonės, nei rūpinasi 
jos gyvybiniais interesais. T pi davė 
pagrindą išeiviams organizuotis į tam 
tikrus būrelius, pajungti ir pačią 
Bendruomenę organizuotai priešintis 
dabartinei valdžiai. Kitaip sakant, 
vienokiu ar kitokiu būdu padėti opozicijai 
nuversti nepageidaujamą vyriausybę.

Prof. Algis Kabaila panaudojo daug 
įvairių argumentų įtikinėdamas, kad 
toks Bendruomenės persiorganizavimas 
j politinę veiklą yra būtinas ir naudingas, 
sprendžiant politinius Lietuvos reikalus.

Pirmasis mūsų rūpestis turėtų būti 
patiems išlikti lietuviais, taigi rūpintis 
lietuviška bendruomene. Be abejo, taip 
pat nepamiršti tautos ir jai padėti 
atsistoti ant tvirtų kojų. Tačiau mes 
negalime nei teisiškai, nei moraliai 
organizuotai pasireikšti prieš valdžią, 
kuri demokratiniu būdu yra tautos 
išrinkta pagal konstitucijos nustatytą 
tvarką. Tokiu atveju, mes būtume savo 
tautos priešai, nepripažintame to, ką 
visaspasaulis pripažino. Taigi yraribos, 
ką privalome daryti ir, ko negalime 
daryti, nes iš savo širdies pertekliaus 
galime peršokti ribas.

Klausimas stovi-arbendruomenėgali 
būti politinė? Sąvokos yra skirtingos, 
nesutampančios, taigi politinės Ben
druomenės negali būti, bet politinės 
partijos, politiniai sąjūdžiai, kaip atskiri 
vienetai, bendruomenėje gali būti. 
Politiniai veiksniai skaldo bendruomenę. 
Seimas, sudarytas iš partijų, nesudaro 
bendruomenės dėlto, kad kiekviena 
partija turi skirtingą politiką.
Mūsų Bendruomenė, kokią turėjome, 

tokia ir turėtų pasilikti be jokių „politinių 
ir apolitinių“ priedėlių. Mes tarnavome 
r kovojome už tautos laisvę ir ne
priklausomybę, mes jai ir toliau esame 
reikalingi. Mūsų tikslai nėra tie patys, 
kokius turi politinės partijos, kurioms 
daugiausiai rūpi turtingi politinio lovio 
reikalai, mes, išeiviai, esame toli nuo to 
rišo. Tačiau gyvybiniai tautos reikalai 
iems ir mums yra tie patys, ir mes 
irivalome savo pareiškimais ir pagalba 
>rie to prisidėti, ateiti tautai į pagalbą, 
liandien toks aktualus ir gyvybinės, 
eikšmės turintis klausimas yra Rusijos 
eikalavimas kariuomenės tranzito per 
ietuvos teritoriją, kai tuo tarpu ji jau 
urilaisvą susisiekimą su Karaliaučiumi 
ūros keliu. Tad ir iškyla klausimas, 
rodei j i būtinai nori tranzito per Lietuvą? 
<ad suprasti šią paslėptą mintį, reikia 
moti istoriją, kaip Karaliaučius tapo 
Jaliningradu.
II Pasaulinis karas paliko daug 

reužgydytų žaizdų, kadangi pagrindinė 
io karo idėja liko neįgyvendinta, taigi 
rebuvo prasmės sąjungininkams rū

gintis tolimesniu Europos tvarkymu. II 
pasaulinio karo herojus buvo Stalinas,' 
taikos konferencijoje Berlyne jis statė 
jakalavimus ir ruošė naują planą III

DU KAPAI ADELAIDĖJE
Negailestingas mirties angelas 

Adelaidėje aplankė du lietuviškos 
šeimos narius -

a-a. Klementiną ir Juozą 
Beinoravičius.
Juozas Beinoravičius sukrito nuo 

masinio kraujoišsiliejimo į smegenis 
savo sode, begenėdamas medelius. 
Greitąja pagalba Juozą išvežus į 
Queen Elizabeth ligoninę, širdies 
priepuolis ištikojo žmoną Klementiną 

■ Beinoravičiėnę. Už kelių valandų ji 
mirė toje pačioje ligoninėje.

Juozas Beinoravičius, taip ir 
neatgavęs sąmonės, dar kelias dienas 
atlaikė...

Abu sutuoktiniai palaidoti Dudley 
Park kapinėse Adelaidėje - Kle- 
mentina lapkričio 8 dieną, jos vyras 
Juozas - lapkričio 12-ąją. Šv. Mišios 
atlaikytos šv. Kazimiero koplyčioje, 
velionius paskutinėje kelionėje 
palydėjo būrys draugų ir artimųjų.

Klementiną Intaitė - Beinoravi- 
čienė gimė 1924 m. gegužės mėn. 15 
d. Žemaitijoje, Ylakiuose. Ten ir 
užaugo drauge su broliu Kaziu. 
Tarnavo pašte telefoniste.

Juozas Beinoravičius gimė 1920 
m. birželio 7 d. taip pat Žemaitijoje, 
Tirkšliuose. Gimnazij ą lankė Mažei
kiuose. Jau karo metu tarnybos 
reikalais atsirado Ylakiuose, kur 
susipažino su busimąja žmona 
Klementiną.

Frontui artėjant, kartu su Intų 
šeima pasitraukė į Vokietiją ir karo 
pabaigos visi sulaukė netoli 01- 
denburgo, prie Olandijos sienos.

Karai pasibaigus, 1945 metais 
Juozas ir Klementiną apsivedė. 
Gyveno „Lituanikos“, vėliau „Weh- 
nen“ lietuvių stovyklose Oldenburge. 
1947 metaisjiems gimė dukra Nijolė.

1949 m. rugsėjo 29 dieną laivu 
„Skaugum“ atvyko Australijon. 
Įsidarbino Juozas BHP Whyalloje. 
Ten gimė dukra Irena ir sūnus 
Rimantas.

Kai jau visai išsiilgo lietuvių 
artumo, Beinoravičiai persikėlė į 
Adelaidę, nusipirko namą Croydon 
Park. Juozas kurį laiką dirbo 
autobusų konduktorium, vėliau - 
Kelių valdybos raštinėje. Klementiną 
šeimininkavo namuose ir augino 
vaikus.

Vaikai lankė savaitgalio mokyklą, 
kurį laiką Žaidė krepšinį „Vyčio“ klubo 
gretose.

Beinoravičiai rėmė lietuvišką 
veiklą ir spaudą, prenumeravo 
Australijos ir keletą Amerikoje 
leidžiamų lietuviškų laikraščių.

Net ir sulaukę pensijinio mažiaus, 
įvairių, kartais ir visai sunkių ligų 
kamuojami, jie vis tiek visada buvo 
dosnūs visiems lietuviškiems rei
kalams ir pagal kuklias savo išgales 
dar rėmė plačią abiejų giminę 
Lietuvoje.

Liūdesyje liko dukros Nijolė su vyra 
Wayne, Irena ir sūnus Rimantas, 
anūkai Tristan ir Cassandra, o taip 
pat ir 94 metų amžiaus Klementinos 
mama Marij a Intienė, kurį visą laiką 
gyveno prie Beinoravičių šeimos. Jos 
vyras Kazys Intas mirė Vokietijoje, 
palaidotas Bremene.

J. Donėla
AjA. VLADAS KIKSĄ

NSW policija pranešė, kad lapkričio 
15 d. Sydnėjaus geležinkelio stotyje 
Erskinville nuo širdies smūgio mirė 
lietuvis Vladas Kir ša. Policija klausė, 
kas jį palaidos. Šiuo metu velionis 
guli miesto lavoninėje.

Į bendrabutį, kuriame gyveno V.1 
Kirša, informacijos buvo nuvažiavę 
A. Kramilius ir O. Kapočienė.

Vargingai gyvenęs mūsų tautietis 
dar vargingiau užbaigė savo dienas. 
Iš vieno laiško, rašyto 1976 metais, 
sužinota, kad velionis kilęs iš 
Vilkaviškio ir yra gimęs 1921 metais. 
Žinantys arpažinojusieji Vladą Kiršą 
prašomi informuoti apie tai A. 
Kramilių.

A. Kramilius

V. A. Lietuvių Sąjungos (Ink.) ilgalaikiam kontr. komisijos 
pirmininkui

A. f a. Stasiui Kuzmickui
mirus, nuoširdžią užuojautą žmonai Janinai, dukrai Valdai 

ir sūnui su šeima reiškia
Vakarų Australijos Lietuvių S-gos Valdyba

V. A. Lietuvių Sąjungos (Ink.) gausiam rėmėjui
A. f a. Kristupui Pauliui Norvilai 

tragiškai nužudytam, giliausią užuojautą jo žmonai ir vaikams, 
tėvui Juozui, motinai Elzei, broliui Aleksui ir jo šeimai reiškia

I

Vakarų Australijos Lietuvių S-gos Valdyba
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Informacija
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PRANEŠIMAS
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį, kad metų pabaiga jau čia pat, ir 

šiais metais teišeis tik .3,/VIūsų Pastogės“ numeriai.
Primename, kad šventinius sveikinimus, kurie bus paskelbti paskutini

ame šių metų numeryje gruodžio 21d., laikas atsiųsti jau dabar. Iš patyr
imo žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą palieka 
paskutinei dienai, ir jų sveikinimai redakciją pasiekia, laikraščiui jau 
išėjus. Sveikinimo išspausdinimas kainuoja 15 dolerių. Redakcija jų lauks 
iki gruodžio mėn. 14 d.Redakciją

SYDNĖJAUS LIETUVIU CHORAS „DAINA“ MALO
NIAI KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI Į SAVO METINĮ 
KONCERTĄ. KURIS ĮVYKS ŠIŲ METŲ GRUODŽIO 
4d. 2.30v. BANKSTOWNE, LIETUVIŲ KLUBE.

SAVO ATSILANKYMU JŪS PALENGVINSITE CHO
RISTŲ KELIONĘ Į ADELAIDES 18-JĄ DAINŲ 
ŠVENTĘ.

CHORO VALDYBA
V
SYDNfcJAUS parapijiečiams
Kun. Povilas Martūzas praneša, kad ir 

šiemet,kaippraeitaismetais,kalėdaičiai 
(plotkelės) nebus siuntinėjami paštu. 
Juos galima atsiimti šv. Joachimo para
pijos salėje, Lidcombe, pas Antaną Vine- 
vičių arba Lietuvių klubo raštinėje Bank- 
stowne

Sydnėjaus „Talkos“
PRANEŠIMAS

Lietuvių kooperatinė kredito 
draugija „Talka“ Sydnėjaus skyriaus 
metinį informacinį susirinkimą 
šaukia gruodžio 11 d., šeštadienį, 2 
vai. p.p. Lietuvių klubeBankstowne.

Nariai ir norintieji įstoti nariais 
yra maloniai kviečiami apsilankyti 
ir pabendrauti.

Iš Melburno į susirinkimą atvyks 
„Talkos“ valdybos pirmininkas ar jo 
įgalioti nariai, taigi turėsime progos 
pasiteirauti mums rūpimais klau
simais ir išreikšti savo pageidavi- 

„Talka“ Sydnėjaus sk 

PRANEŠIMAS 
MELBURNO TAUTIEČIAMS
Gruodžio 11 d. su lietuvių bendruo

mene pageidauja susitikti tarny
biniais reikalais Melburne besilan
kantys Lietuvos banko valdybos 
pirmininkas Kazys Ratkevičius ir 
Lietuvos komercinio banko atstovas 
Vladas Terleckas. Ta proga 2 vai. 
Lietuvių namuose jie sutiko padaryti 
trumpą pranešimą apie ekonominę 
Lietuvos padėtį. Tautiečiai maloniai 
kviečiami dalyvauti šiame susi
tikime. Lietuvos Respublikos 

konsulato Melburne inf.
LA Korp. PRANEŠA-'

Lietuvių akademinė korporacija 
„Romuva“, Melburne, praneša, kad 
naujas prezidiumas 1995/96 metais 
išrinktas sekančiai: senjoras - Linas 
Žalkauskas (tel. 819 4842), vice- 
senjoras - dr. Ričardas Didelis (tel. 
306 7358), scriba - Jurgis Žalkauskas 
(tel. 874 5250).
Mūsų Pastogė" Nr.47 1994.11.28 psl.8

AUKOS 
AUSTRALUOS 

UEIUVIĮJ 
FONDUI

50 dol. A. Šabrinskas (750), Vic.
A t a. Bronei Bitienei mirus vietoj

gėlių:
50 dol. Soc. Globos Moterų D-ja
Melbourne (810)
20 dol. J. ir J. Zaikauskai (505).

Nuoširdžiai ačiūuž aukas. Sveikiname 
naują AL Fondo narę Ireną O'Dwyer 
(200).

Vincas Ališauskas
11. Fondo iždininkas

IN LBERNON
PENSININKAMS

1994 m. gruodžio 13 d., 10.30 vai. 
Melburno lietuvių namuose švęsime
Kalėdinę šventę. Kviečiami visi 
Melburno pensininkų sąjungos na
riai ir norintieji į ją įstoti.

Pageidaujantys dalyvauti šioje 
šventėje prašomi nedelsiant už
sirašyti pas valdybos sekretorę Da
nutę Sparvelienę (tel. 429 3629) arba 
Viltį Kružienę (tel. 874 2456) iki 
gruodžio mėn. 4 dienos.

Valdyba

Red.

AUKOS
„Mūsų Pastogei“

B. Kavai Vic. $5
K Raznauskas SA $5
M. Vosilaitienė Vic. $30
V. Jonušys NSW $10
S. Montvidas NSW $25
J. M. NSW $10
A. Virgeningienė NSW $15
L. Pukys NSW $15
V. Jaras NSW $5
J. Zinkus NSW $15
V. Kazlauskas ■ NSW $15
P. Kušleikienė NSW $30
Dėkojame visiemsuž aukas.

j SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
Į NAMUOSE
I 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414
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1994 m. gruodžio 24 dieną klube ruošiama 
šv. Kūčių vakarienė.

Pradžia 6 vai. p.p. Pageidaujantys dalyvauti vakarienėje prašomi užsirašyti 
klubo raštinėje iki gruodžio 18 d.. Kūčių vakarienė -15 dol. asmeniui.

Klube yra ruošiama
Kalėdinė eglutė

Sydnėjaus Lietuvių klubo narių vaikams - ji vyks gruodžio 18 d., 
sekmadieni, ~ vai. p.p. klubo patalpose.

Vaikus, kurie dalyvaus eglutėje, registruoti iki gruodžio 3d.
Vaikų amžius iki 12 metų.

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.

„KARIO“ŽURNALAS 
PRAŠO

savo skaitytojus pasisakyti šiais 
klausimais

1. Ar būtų tikslinga, siekiant 
mažesnių išlaidų, „Karį“ spausdinti 
be spalvotų viršelių?

2. Ar realu prenumeratos kainą 
metams už dabartinio pavyzdžio 
mūsų žurnalą padidinti iki 40 
(keturiasdešimties) JAV dolerių? 
Deja, spausdinimo išlaidos pasta
ruoju metu išaugo 100 procentų, 
platinimo - 30%, o ir pašto paslaugų 
kaina pasikeitė ne mūsų naudai, t.y. 
- padidėjo du kartus.

3. Ką manote apie galimybę 
prisiminti tarpukario metu leistą 
„Karį“ - jį reorganizuoti ir pradėti 
leisti kaip savaitinį krašto apsaugos 
laikraštį? Ar jį užsisakytumėte? 
(laikraščio tematika, žinoma, būtų 
kur kas platesnė).

4. Kokios galimybės populiarinti

PAGALBA IMIGRACINIAIS REIKALAIS

V1SIĮ ROSIU 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

Parramatta 
Immigration 

Services
Lie: S3996 

CHATO ZADOURIAN Jf> 
Migration Agent

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. $ $ Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 
Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro paštu $ 65 
U žsienyje oro paštu $ 90
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J
„Karį“ tarp vietos jaunosios kartos 
lietuvių vaikinų, ypač tų, kurie 
norėtų pasirinkti kario profesiją?

Savo atsakymus į keliamus klau
simus siųskite „Kario“ adresu: 
„Karys“, Totorių 25/3,2000 - Vilnius, 
Lithuania arba „Kario“ platintojui 
Australijoje - A. Kramiliui.

. Inf.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Australijos 

lietuvių bendruomenės valdybai, 
skyrusiai Vilniaus miesto buvusiems 
tremtiniams ir kaliniams 5000 
dolerių labdarą, tuo pačiu dėkojame 
visiems tautiečiams, kurie aukojo 
šiuos pinigus. Mes suprantame, kad 
sunkiu darbu uždirbti pinigai negali 
būti švaistomi, todėl teisingas jų 
panaudojimas - mums garbinga 
pareiga.

Vytas Miliauskas 
Vilniaus politinių kalinių ir 

tremtinių bendrijos tarybos 
pirmininkas
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