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SAVAITĖS APŽVALGĄ
Privatizuota Kėdainių 

chemijos gamykla
Praeitais metais Lietuvos vy

riausybė pranešė, kad nuo šių metų 
sausio 1 dienos visas valstybinis 
turtas bus privatizuotas tik už 
pinigus. Tačiau dabar pranešta, kad 
investicinių čekių laikas pratęstas. 
Spaudos pranešimu, Kėdainių 
chemijos gamykla privatizuota už 135 
milijonus litų. Privatizavimo kon
kurso nugalėtojais tapo Kauno 
uždara akcinė bendrovė ir 18 fizinių 
asmenų. Buvęs gamyklo generalinis 
direktorius patvirtino, kad ši suma 
bus sumokėta investiciniais čekiais. 
Tačiau investicinių čekių vertė 
neatitinka lito vertės. Jų rinkosvertė 
dabar tesiekia tik apie lOcentų. Ma
ža dalis, tik apie milijonas, bus 
mokama litais.

Gamyklos generalinis direktorius 
šiuose skaičiuose nemato nieko blogo 
ir, jo žodžiais tariant, nereikia žiūrėti 
j turgaus kainas. Paklaustas, kas tie 
pirkėjai, pirmininkas atsakė, jog tai 
jo nedomina, svarbu, kad priva
tizacija būtų teisėta.

Varžytojų tarpe buvo ir Liuk
semburgo kompanija, siūliusi aš
tuonis milijonus dolerių. Ar valstybė 
laimėjo pasirinkdama dabartinius, o 
ne Vakarų investuotojus? Kiek gaus 
vyriausybė pinigų, o ne beverčių 
talonų? Kokia proporcija chemijos 
gamyklai reikėtų tobulėti, kad ji 
galėtų konkuruoti su Vakarų che
mijos industrija? Atrodo, kad įmonė 
pasmerkta tolesniam rūdijimui, o 
Lietuva be investicijų patirs to
limesnę stagnaciją ar net ūkinį 
nuosmukį.
Lietuvos 1994 m.

užsienio politika
Laisvosios Europos radijo, lietuvių 

skyriaus vedėjas Kęstutis Girnius 
surengė šių metų pradžioje apskrito 
stalo diskusijas. Diskusijos dalyviai 
buvo radijo darbuotojai ir šios srities 
'specialistai;

Lietuvos vyri ausy bė skelbia turinti 
du pagrindinius užsienio politikos 
tikslus: 1. Integraciją į Vakarų ūkio 
ir saugumo struktūras. 2. Sugyventi 
su kaimynais - suprask Rusija. Kyla 
klausimas, ar Lietuva turi nuoseklią, 
ar prieštaraujančią politiką?

Prieš metus Seimo pirmininkas C. 
Juršėnas sakė, kad stojimui į NATO 
reikia referendumo, kad dar per 
anksti. Prezidentas A. Brazauskas 
ir užsienio reikalų ministras P. Gylys 
pasisakė už ribotą NATO išplėtimą į 

Rytus, kadangi nereikią pykinti 
Rusijos. Tačiau po kelių savaičių 
Lietuva įstojo į Taikos partnerystės 
programą, nors jos politikai prieš
taravo NATO plėtimosi į Rytus 
programai. Kodėl toks staigus 
posūkis? Ar dėl to, kad Rusija nebus 
priimta į NATO, kaip tai pasakė 
Vokietijos gynybos ministras Ruhe?

Atrodo, kad nuoseklios politikos 
Lietuva neturėjo. Tai vyko iš visų 
Rytų Europos šalių inercijos: imkim 
iš Vakarų tiek, kiek jie mums duoda. 
Lietuvos opozicijos raginimai gal ir 
paskatino krašto apsaugos ministrą 
Liną Linkevičių megzti ryšius su 
NATO vadovybe. Reikia nepamiršti, 
kad Rusijos karinio transporto per 
Lietuvą klausimas buvo labai opus. 
Vis tik Lietuva buvo pirmoji iš Baltijos 
valstybių, prisidėjusi prie NATO 
programos Partnerystė taikos var
dan.

Jungtis į Vakarų ūkio struktūras 
Lietuvai bus kur kas sunkiau. Tiesa, 
pradžia nebloga. Reikia tikėti, kad 

: asocijuotos narystės statusą Europos 
‘ Sąjungoje Lietuva pasieks dar šiais 
metais. Derybos prasidės netrukus. 
Šios derybos daugiau ar mažiau 
remiasi norais ir pažadais jungtis. 
Bet Lietuvos, kol pasieks Europos 
ekonominį lygį, kad galėtų būti 
priimta pilnateise nare į Europos 
Sąjungą, laukia ilgas ir sunkus ke
lias.

Iki šio laiko Lietuva dar neturi net 
pagrindinių įstatymų, kuriais biznis 
ir investicijos galėtų joje įsitvirtinti. 
Sovietinis biurokratizmas klesti, o 
nomenklatūra įsitvirtinusi vy
riausybės ir administracinėse bei 
teisinėse institucijose. Pakeisti jų 
nėra kuo.

Rytų Vokietijoje virš 1000 sovietinių 
teisėjų buvo paleisti į pensiją, o jų 
vieton pakeisti teisininkai iš Vakarų 
Vokietijos. Vakarų teisė buvo įvesta 
ir administruojama per palyginti 
trumpą laiko tarpą. Pakeitus nuo
savybę ir menedžmentą, iš Vakarų 
Vokietijos šiandien .plaukia inves
ticijos ir prasidėjo ekonominis 
augimas. Manoma, kad prie tokių 
idealių sąlygų Rytinė Vokietija galės 
pasivyti Vakarus gal už dešimties ar 
penkiolikos metų. Didžiausia kliūtis 
- rytiečių mąstysena. Daugelis 
Vakarų vokiečių juos vadina „vo
kiškai kalbantys sovietai“.

Lietuvoje įvedus vakarietišką 
teisinę sistemą, stambesnės in
vesticijos turės ateiti iš užsienio. 
Lietuvos žmonių pajamos yra ir dar
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ilgai bus žemos. Tokiu būdu vietinės 
santaupos, iš kurių būtų galima 
finansuoti investicijas, bus mažos. 
Pritraukti užsienio kapitalą in
vesticijoms, valstybei teks sukruti 
ypatingai geras sąlygas. Kad Lietuva 
tą būtų dariusi jau praeitais metais, 
nematyti. Priešingai bijomasi, kad 
išpirks Lietuvą net į kraštą grįžtantys 
išeiviai, nors jų finansinis paj ėgumas 
gan ribotas.

Ar pasikeistų ekonomika į gerąją 
pusę, jei prie vyriausybės vairo ateitų 
opozicija? Bet ji susikaldžiusi ir 
ekonominio plano neturi. Be to, jos 
žmonės irgi įtartinai žiūri į užsienio, 
net išeivijos investitorius. Nepri
pažįsta nei pilietybės tęstinumo 
lietuviams, pasitraukusiems nuo 
okupanto teroro ir mirties, bet 
savinasi jų paliktą turtą. Tvir
tinama, kad Lietuvos nepriklau
somybė buvo atstatyta, tai kodėl ne 
pilietybė? Visiškai priešingai padarė 
latviai ir estai. Taigi nenuostabu, 
kadinvesticijostenmieliauirplaukia. 
Nors svetimšalių šiose šalyse yra 
daug aukštesnis procentas, tačiau 
pilietybės restitucija buvo įvesta be 
jokio vargo.

■ Lietuvos santykiai su kitomis 
Baltijos šalimis praeityje buvo 
daugiau deklaratyviniai negu realūs. 
Ekonominis išsivystymas skiriasi 
ir, atrodo, kad ateityje skirtumas bus 
dar didesnis. Tokiu būdu santykių 
suartėjimui nedaug perspektyvų. 
Lietuva tikėjosi eiti į Europos Sąjungą 
ir NATO su Vyšegrado šalimis, kai 
tuo tarpu Latvija ir Estija - su 
Skandinavijos šalių pagalba. Šian
dien aišku, kad kiekvienos valstybės 
priėmimas priklausys nuo jos 
išsivystymo lygio, t.y., kaip arti visais 
atvejais jos yra priartėjusios prie 
kitų Europos Sąjungos narių lygio. 

Dabartinės Europos Sąjungos narės 
nėra pasiruošusios teikti didesnę 
paramą Rytų Europos šalims, ypač 
tam priešinasi Portugalija, Ispanija 
ir Graikija, kadangi jos baiminasi, 
kad tuomet pagalba joms bus 
sumažinta.

Didesnių posūkių šiais metais 
nenumatoma. Viena aišku, kad 
Lietuva turi turėti aiškią politiką 
visais šiais klausimais, kad galėtų 
tikėtis ekonominio ir visuomeninio 
pokylio, turint tikslą priartėti prie 
Europos standartų ir užsitikrinti 
savo saugumą.

Čečėnai nuplėšė B. Jel- 
cino„demokratinę“ kaukę

Jau praėjo bent ketvertas mėnesių, 
kaip tęsiasi Rusijos antpuoliai 
Čečėnijoje. Pirmaisiais trim mė
nesiais puolimus vykdė po neva 
opozicijos partizanų priedanga 
prezidentui D. Dudajevui. Operacijas 
vykdė specialūs Rusijos vidaus 
ministerijos ir saugumo daliniai. 
Pasauliui buvo sudaromas klai
dingas vaizdas, kad Čečėnijoje vyksta 
pilietinis karas. Į Čečėniją atvykus 
užsienio žurnalistams, paaiškėjo, kad 
čečėnų laikomi rusų belaisviai yra 
jauni Rusijos ginkluotųjų pajėgų 
kariai. Tuo susirūpino Rusijos 
motinos ir užvirė protestų banga. 
Buvo aišku, kad motinų vaikų priešas 
ne Rusijos užpuolėjai, o jų pačių 
vyriausybė, norinti susidoroti su 
nepaklusniais piliečiais čečėnais ir 
kartu pakelti savo prestižą. Prieš 
Kalėdas Rusijos gynybos ministras 
P. Gračiovas davė įsakymą karo 
aviacijai bombarduoti Čečėniją, o 
armijai užimti kraštą ir nuginkluoti 
čečėnus, Rusijos vyriausybė skelbė, 
kad čečėnams į talką atsiųsti afganų, 
ukrainiečių irba'tų daliniai. Maskva
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norėjo apkaltinti šias tautas, pasi
sakiusias už nepriklausomybę nuo 
Rusijos.

Nepriklausoma pasiskelbusi Če
čėnija atkakliai ir sumaniai gynėsi 
nuo okupanto ruso. Visi Rusijos 
gynybos ministro pavaduotojai 
pareiškė, kad karas prieš piliečius 
nelegalus ir įteikė savo atsi
statydinimus iš pareigų. Keli karo 
lauko generolai atsisakė šaudyti į 
civilius gyventojus. Suskilo Rusijos 
gyventojai ir dūmą (parlamentas). 
Maždaug 65% gyventojų ir dūmos 
dauguma pasisakė prieš karą, dūmos 
deputatai žmogaus teisėms ginti 
išvyko į Čečėniją ištirti padėtį. Iš ten’ 
jie parsivežė žinias apie Rusijos 
armijos žiaurumus prieš civilinius 
gyventojus.

Rusijos rekrutai, jauni kareivėliai, 
ginkluoti gera karine įranga, tankais, 
artilerij a ir raketomis vis ai neprilygo 
lengvai ginkluotiems čečėnų gy
nėjams. Grozno gatvės užsikimšo 
sudegusiais rusų tankais ir šar
vuočiais, o jauni rusų kareivėlių 
lavonai draikėsi gatvėse. Atsi
keršydama, Rusijos karo aviacija 
daužė ir degino civilių gyventojų 
namus, kaimus, priemiesčiusirnetgi 
gretimos Ihgušetijos respublikos 
kaimus ir kelius. Daugelis Čečėnijos 
gyventojų yra rusai, kurie kentėjo ir 
žuvo kartu su čečėnais. Protesto 
banga Rusijoje dar padidėjo ir B. 
Jelcinas vadinamas melagiu ir 
žudiku.

Visą šį košmarą stebėjo ir filmavo 
Vakarų žurnalistai ir satelitų pagalba 
perdavė Vakarų televizijos stotims. 
Tai beprotybė, sakė Vokietijos 
kancleris H. Kohl. Pasaulyje kilo 
protesto banga, gausėjo reikalavimai
Rusijai nutrauktikaro veiksmus. Jau 
sausio mėnesio pradžioje laiškais ir 
telefonais Vakarų lyderiai kreipėsi į 
B. Jelciną, kad jis duotų įsakymą 
sustabdyti karo veiksmus Čečėnijoje 
ir konfliktą spręstų taikiu būdu. Tą 
patį padarė ir Europos Sąjungos 
valstybės ir pati Sąjunga. Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Organizacija (ESBO) kaltino Rusiją 
pažeidusią pasirašytas žmogaus 
teisių sutartis. Visos Rytų Europos 
valstybės išreiškė pasipiktinimą dėl 
žiaurių Rusijos poelgių ir susirūpino 
savo saugumu. Islamo konferencijos 
organizacija iš 51 musulmoniškos 
valstybės pasmerkė Rusiją ir rei
kalavo, kad karas Čečėnijoje būtų 
nutrauktas.

Vakarų protestus Maskva ig
noravo, o sausio 11 - ąją, be viso kito, 
Rusijos gynybos ministerija pranešė, 
kad į Čečėniją bus papildomai 
siunčiama 2000 Baltijos jūros ir 
Ramiojo vandenyno laivyno įgulos 
pėstininkų su visa karo įranga. 
TaippatįČečėniją permesta daugybė 
tankų, šarvuočių, raketų ir de
santininkų. Jauni rekrutai buvo 
pakeisti profesionalais. Buvo su
stiprinti sostinės Grozno antpuoliai 1993 metų lapkričio 
"Mūsų Pastogė" Nr.4 1995.01.30 psl.2;.

lėktuvais, patrankomis ir raketomis. 
Čečėnijos gynėjai atlaikė ir tuos 
puolimus, ir nei miesto centro, nei 
prezidento rūmų rusams neužleido.

Sausio 13 d. Rusijos dūmą nu
balsavo, kad Čečėnijos problema būtų 
sprendžiama taikiu būdu, bet 
ATMETĖ PASIŪLYMĄ UŽDRAUSTI, 
KAD KARIUOMENĖ BŪTŲ NAU
DOJAMA VIDAUS KONFLIKTAMS 
SPRĘSTI, VIETOJE KARIUOMENĖS 
PANAUDOJIMO TIKTAI TADA, KAI , 
RUSIJAI GRĘSIA IŠORINIS PA- j grįžtančių iš savaitgalio atostogų. 
VOJUS. Tai reiškia, kad visos Rusijos | 
federacijos tautos turi paklusti 
Maskvai. Josneturi balso! Tailiudija 
šiandieniniai Rusijos smurto veiks
lai Čečėnijoje, kuriais pasibaisėjo 
visas Vakarų pasaulis. 1

Sausio 18 d. diplomatų priėmime I
B. Jelcinas pareiškė, kad jis kontro- I Tarp paimtų įkaitų yra ir vienas 
liuojaRusijoskariuomenę Čečėnijoje | australas.
ir yra asmeniškai atsakingas už j #
įvykius Čečėnijoje. „Aš griežtai i Australai bando užmegzti arti- 
kontroliuoju pareigūnus ir esu gerai | mesniusprekybinius ryšius suKuba 
informuotas apie įvykius Čečėnijoje", į bei atgauti Kubos 17 milijonų 
sakėB. Jelcinas. Jis taip pat pareiškė, | dolerių skolą už kadaise parduotas 
kad su D. Dudajevu nesiderėsiąs. j žemės ūkio mašinas. Į Havaną

Naktį iš sausio 18 - sios į 19 - ąją | deryboms nuvykęs Australijos 
paskutinės čečėnų karinės pajėgos | užsienio reikalų ministras senatorius

G. Evans turėjo įdomų 40 minučių 
trukusį pasikalbėjimą su sunkiai 
prieinamu Kubos diktatoriumi Fidel 
Castro. Senatorius G. Evans kri
tikavo JAV vykdomą ekonominę 
Kubos blokadą, tačiau ragino F. 
Castro pakeisti savo politiką žmogaus 
teisių srityje.

paskutinės čečėnų karinės pajėgos | 
pasitraukė iš sudaužytų prezidento , 
rūmų, išsivesdami su savim ir rusų 
belaisvius. B. Jelcinas skelbė lai
mėjimą, o D. Dudajevas - nepri- ! 
klausomybės kovų pradžią. Pasaulis 
pasmerkė Rusiją. Jos prestižas I 
nusmukęs, armija demoralizuota, I 
ekonomika chaose, o B. Jelcinasbe I 
kaukės. Rusijai gręsia izoliacija. I 
Kovos Grozne tebesitęsia.
Nekontroliuojamas ha- I riausybės pareiškimu, kad ji rems 

I subsidijomis savo pieno ūkio pro- 
| dūktų eksportą į 11 Azijos kraštų. 
| Šis pareiškimas sulaužo ankstesnius 
Į JAV vyriausybės pažadus Austra- 
| laijoje neremti subsidijomis eksportų

rinis tranzitas perLietuvą
Daug ginčų būta, kol Lietuva 

sukūrė palyginamai saugias karinio 
tranzito per Lietuvą taisykles. 
Vyriausybė paskelbė, kad šios 
taisyklės įsigalios nuo šių metų 
sausio 1 dienos ir jos galios visoms 
šalims. Kaip žinome, Rusija šių 
taisyklių nesilaikė, o Lietuvos 
vyriausybė nesiryžo jas įgyvendinti. 
Rusija važiavo per Lietuvą kaip ir 
anksčiau be kontrolės. .Protesto 
ženklan ji taikė Lietuvos ekportui į 
Rusiją aukščiausius muitų tarifus.

Staiga sausio 18 d. Eltos naujienos 
skelbia, kad:

„Lietuvos ambasadoriui Rusijoje 
Romualdui Kozyrovičiui trečiadienį ' 
(atrodo, kad sausio 18 dieną) buvo 
įteikta Rusijos užsienio reikalų 
ministerijos atsakomoji nota. Joje 
pranešama, kad nuo jos įteikimo 
dienos įsigalioja 1993 metų lapkričio 
18 dieną pasirašytas Lietuvos ir 
Rusijos vyriausybių susitarimas dėl 
prekybinių ir ekonominių santykių, 
kuriame yra įtvirtintas didžiausio 
palankumo režimas prekyboje.

R. Kozyrovičius tą pačią dieną 
įteikė notą Rusijos užsienio mi
nisterijai, kurioje pranešama, kad 
Lietuvos vyriausybė pratęsė Rusijai' 
esamą karinių ir pavojingų krovinių 
vežimo per Lietuvą tvarką, kurią 
abiejų šabų vyriausybės patvirtino

18 dienos

TRUMPAI 
IŠ VISUR
Ekstremistinė musulmonų orga

nizacija Hamas teroro veiksmais 
bando išardyti PLO susitarimą bei 

• tolimesnes derybas su Izraeliu. 
I Sausio 21 d. autobusų stotyje netoli 
I Natanijos miesto, 30 km į šiaurę nuo 
I Tel Avivo, susisprogdino du mu- 
I sulmonai, užmušdami tuo pačiu 18 
| žydų ir sužeisdami kitus 62, kurių 
| tarpe daugiausiai buvo kareivių

*
Afrikos valstybėje Sierra Leone 

sukilėliai užpuolė vakariečių admi
nistruojamas kasyklas ir įkaitais 
išsivedė eilę vakariečių. Jie žada 
įkaitus nužudyti, jei Vakarai ne
siliaus rėmę Sierra Leone vyriausybę, 

ir vienas

Australija pasipiktino JAV vy- 

susitarimu dėl Rusijos ginkluotųjų 
pajėgų kariuomenės ir karinių 
krovinių, išvedamų iš Vokietijos 
federacinės respublikos, tranzitinių 
vežimų per Lietuvos teritoriją. Tokia 
tvarka pratęsta iki 1995 metų 
gruodžio 31 dienos, neatmetant 
galimybės pratęsti ją kitiems me
tiniams periodams.

Atrodo, jog Lietuvos vyriausybė 
neturi jokios kontrolės Lietuvos 
teritorijoje. Vieną skelbia, o kitą daro. 
Kontrolė ne Lietuvoje, o susitarimai 
slapti. Kodėl lygiai šiuo metu, kada 
Rusijos karinės pajėgos čečėnų 
ištaškytos, ir tūkstančiai karių 
permetami iš Baltijos ir Ramiojo 
vandenyno laivyno su karine įranga 
į Čečėniją? Kada visas pasaulis

į tradicines Australijos užsienio į 
rinkas. A

*
Ankstų sausio 17 - sios rytą įvykęs 

stiprusžemėsdrebėjimasirjosukelti | 
gaisrai sunaikino didmiesčio Kobe 
centrą ir apgriovė jo priemiesčius. 
Kobe turi beveik pusantro milijono 
gyventojų ir yra antras savo svar
bumu Japonijos uostamiestis. Nuo 
drebėjimo žuvo virš 5000 žmonių, 
kiti300000liko be pastogės, sugriauti 
net iškelti greitkeliai, kurių moderni 
konstrukcija buvo pritaikyta atsi
laikyti prieš žemės drebėjimus. Tai 
didžiausia gamtos katastrofa, pa
lietusi Japoniją po 1923 metų žemės 
drebėjimo, sugriovusio tada Tokijo 
miestą.

* I
Rusų artilerija ir toliau naikina 

Grozno miestą. Sausio 19 d. čečėnų 
kovotojai pasitraukė' iš visiškai 
apgriautų prezidento rūmų miesto 
centre. Tačiau kovotojai vis dar 
tebesilaiko pietinėje miesto dalyje, i 
jie nekreipia dėmesio į Rusijos 
siūlymus sudėti ginklus. Kovos tarp 
čečėnų ir rusų kariuomenės vyksta ir 
eilėje provincijos miestų.

*
Sulaukusi 104 metų amžiaus, 

sausio 23 d. mirė 1963 metais 
nužudyto JAV prezidento John F. 
Kennedy motina Rose Fitzgerald 
Kennedy.

*
Bosnijoje vyriausybės pajėgos 

pasikeitė belaisviais su serbais, nors 
tuoj po pasikeitimo vėl prasidėjo 
ginkluoti susirėmimai, nepaisant 
oficialių paliaubų. Vienerius metus 
Bosnijoje ištarnavusį Jungtinių 
Tautųpajėgųvadąbritągen. Michael 
Rose pakeitė kitas britų karininkas, 
gen. majoras Rupert Smith. Bosnijos 
musulmonai nuolat skundėsi, kad 
gen. Rose per daug pataikauja 
serbams.

pasipiktinęs smurtu, Lietuva be
gėdiškai sankcionuoja neribotą jos 
karinių pajėgų judėjimą per savo 
teritoriją pulti civilius gyventojus.

Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras P. Gylys tvirtina, kad laimėjo 
abi valstybės. Rusija tikrai laimėjo. 
Bet, kas garantuoja, kad Lietuvos 
eksportuotojaigauspinigusuž prekes 
ir patarnavimus? Rusija tikrai 
nemokės, ji pati šiuo metu įklimusi 
ekonominiame Kūne ir pasaulis jos 
negelbės, kaip tai buvo anksčiau. 
Atrodo, kad V. Landsbergis buvo 
teisus sakydamas, kad įvykdyta 
didžiulė apgaulė. Klausimas, kas tai 
padarė? Spaudai paruošė

Anskis Reisgys
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ALB KRAŠTO TARYBOS XXIV - SIOS PAPRASTOSIOS SESIJOS 
NARIŲ SUVAŽIAVIMAS

1994 m. gruodžio 29 - 30 dienomis LIETUVIŲ NAMUOSE ADELAIDJE

Suvažiavimas buvo pradėtas 
gruodžio 29 d. rytą. Trumpu žodžiu 
atidarė suvažiavimą ALB Krašto 
valdybos pirmininkas Viktoras 
Baltutis. ALB Adelaidės apylinkės 
valdybos pirmininkė Janina Va- 
bolienė pasveikino susirinkusius 
Taiybos atstovus, palinkėdamajiems 
visiems darbingosnuotaikos. Krašto 
valdybos pirmininko pakviestas, JE 
vyskupas Paulius Baltakis perskaitė 
invokacįją.

Į suvažiavimo prezidiumą Krašto 
valdyba pasiūlė Jurgį Rūbą iš 
Melburno, Antaną Stepaną iš 
Canberros ir Pajautą Pullinen iš 
Sydnėjaus. Suvažiavimui pritarus, 
Jurgis Rūbas paskirtas suvažiavimo 
pirmininku. Sekretoriavo Martynas 
Pocius, Kostas Pocius ir Dalia 
Gordon.

Pirmiausiai iškilo darbotvarkės 
klausimas. V. Juška pasiūlė keisti 
darbotvarkę, paskiriant daugiau 
laiko Bendruomenės ateities prob
lemų nagrinėjimui. Po ilgesnių 
diskusijų, suvažiavimas, supras
damas Bendruomenės ateities 
klausimo apsvarstymo svarbą, šiam 
klausimui paskyrė laiką gruodžio 29 
d. nuo 13 vai. iki 14.45 vai. Pradžioje 
lyg ir atrodė, kad tokio svarbaus 
klausimo svarstymui skiriama 
mažokai laiko, tačiau vėliau pa
aiškėjo, jog to laiko užteko, kadangi 
ir kalbėjusieji „išsisėmė“.

Vykdomųjų organų pranešimai 
praėjo sklandžiai. Krašto valdybos 
pirmininkas peržvelgė dviejų metų 
darbo rūpesčius ir pasiekimus. Iš 
pranešimo paaiškėjo, kad Krašto 
valdyba dirbo darniai, atbko jai 
patikėtas pareigas ir uždavinius. 
(Krašto valdybos pirmininko pra
nešimas bus spausdinamas at
skirai). Krašto valdybos nariui 
kultūros reikalams dėl Lietuvių 
dienų rūpesčių asmeniškai negalint 
dalyvauti suvažiavime, pranešimą 
padarė Krašto valdybos pirmininkas, 
pabrėžęs, kad Krašto valdybos nario 
kultūros reikalams veikla rėmėsi 
rūpesčiais Lietuvių dienų reikalais. • 

Suvažiavimo dalyviai. . V. Vaitkaus nuotrauka

Valdybos narys švietimo reikalams 
Vyt. Patupas savo kalboje ilgiau 
sustojo, kalbėdamas apie savaitgalio 
mokyklų ir bendrai apie lituanis
tinio švietimo reikalus. Esą šiais 
klausimais mes rūpinamės jau visą 
eilę metų, tačiau padėtis negerėja. 
Kėlė klausimą ir apie jaunų mo
kytojų kvietimą iš Lietuvos, kurie už 
suteikimą jiems sąlygų čia pa
sitobulinti anglų kalboje ir apskritai 
švietime, dirbtų savaitgalio mo
kyklose, kadangi Australijoje jau
čiama stoka atitinkamai paruoštų 
mokytojų. Dabar dirbantieji mūsų 
savaitgalio mokyklų mokytojai, nors 
ir pačių geriausių norų pilni, vieni 
šiuose darbuose susidariusių prob
lemų išspręsti negali.

Iždininko pranešimas buvo iš
spausdintas atskirai ir išdalintas 
suvažiavimo dalyviams, todėl 
nebuvo skaitomas, tačiau pagei
daujantys galėjo kelti klausimus ir 
ieškoti paaiškinimų. Klausimų 
neatsirado. Kontrolės komisija 
perskaitė savo aktą, patvirtinantį ir 
giriantį Krašto valdybos pateiktą 
finansinę apyskaitą. Vykdomųjų 
organų apyskaita buvo suvažiavimo 
priimta ir veikla pagirta. Garbės 
teismo veikloje „nebuvo jokio ju
dėjimo“.

Savo veiklos pranešimus raštu 
suvažiavimui pristatė AL fondas, LB 
Spaudos sąjunga, „Mūsų Pastogės“ 
redaktorius, ALB archyvas, Baltų 
Taryba. Gold Coast neseniai įsitei
gusios seniūnijos seniūnas p. Son
gaila suteikė žinias apie tos se
niūnijos veiklą. Malonu, kad Sale 
seniūnijai ir Albury apylinkei 
užsidarius, atsiranda kas užima jų 
vietą.

Komiteto Lietuvos diplomatinei 
tarnybai remti pirmininkas Vytautas 
Patašius apžvelgė šio komiteto 
paskirtį ir veiklą, pranešdamas, kad 
šiuo metu komiteto žinioje yra apie 
15 000 dol. Lėšos buvo sutelktos 
Lietuvai turint vieną garbės konsulą 
visai Australijai. Šiuo metu padėčiai 
pasikeitus, kyla klausimas kaip elgtis

Suvažiavimo prezidiumas. Iš kairės: Pajauta Pullinen, Jurgis 
Rūbas (pirm.) ir dr. Antanas Stepanas.

___________ Nuotrauka V. Vaitkaus
toliau. Po neilgų svarstymų buvo 
nutarta šias lėšas padalinti į tris 
lygias dalis ir jomis paremti šiuo 
metu dirbančių konsulų darbą. O 
vėliau prie kievieno konsulo įstaigos 
įkurti komitetus, kurie rūpintųsi 
parama konsulams. Komitetų darbą 
turės tikrinti ALB apylinkių revizijos 
komisijos.

Po pietų pertraukos buvo prieita 
prie visiems taip rūpimo Ben
druomenės ateities klausimo. Dis
kusijas pradėjo Vytautas Juška, 
teigdamas, kad Bendruomenė ma
žėja, senieji išjos veiklos traukiasi, o 
jaunųjų ateina mažai. Jei kitaip 
neišeina, reikią ieškoti radikalių 
išeičių; kad išlaikyti Bendruomenę ir 
pritraukti atgal jaunimą, kadangi 
dabar jaunimas labai sparčiai slysta 
iš mūsų rankų, o be jaunimo 
įsijungimo į bendruomeninį gyve
nimą ir pačiai Bendruomenei jokių 
vilčių dėl ateities nėra.

Šiuo klausimu pasisakė apie 20 
kalbėjusių. Pasisakyta ir įvairiais 
kitais klausimais, kelta visa eilė 
pasiūlymų: kaip išversti ALB Statutą 
į anglų kalbą, ar įvesti anglų kalbą į 
Bendruomenės gyvenimą, kores
pondenciją ir ryšius, kaip ieškoti ar 
tiesiog išauginti naujų jaunų 
vadovų, sujungti abu savitraščius ir 
t.t. Daug pareiškimų buvo apie tai, 
kad mums reikia to, šito, taip daryti, 
ar taip nedaryti, tačiau nebuvo nei 
vieno tikrai konkretaus pasiūlymo,, 
plano ar ateities vizijos. Kaip pa
reiškė kai kurie kalbėjusieji, jau visa 
eilė metų mes svarstome Ben
druomenės ateitį ir siūlome išeitis 
pradedant ALB Statuto išvertimu, į 

■ anglų kalbą ir baigiant anglų kalbos 
įvedimu įmūsų savaitraščius. Tačiau 
niekaip nenorime matyti, kad 
šiandien mes turime vargo su
sikalbant lietuviškai su savaitgalio 
mokyklos mokinuku, kad anglų 
kalba jau įsitvirtinusi mūsų jaunimo 
tarpusavio santykiuose, kad ir mes 
patys naudojame angliškus žodžius, 
dažnai juos blogai ištardami. O 
drauge nematome, kad jau ar ne 47 
metai, kaip laikomės, tegul ir ne 
masiniai, tačiau vis tik dar turime 
jaunimo mūsų lietuviškame gy- 
venime, mūsų bendruomenėje. Štai 
kad ir naujoji ALB Krašto valdyba
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išrinkta iš jaunų asmenų. Ar tai 
nerodo, kad gyvi esame ir ar neteikia 
tai vilties ateičiai?

Todėl ar nėra tikslingiau, kad 
vietoje suvažiavimuose didele forma 
ir vaizduojama išmintimi keliame 
klausimus dėl Bendruomenės atei
ties, ateitume konkrečiai į darbą, 
nebijodami iš senesniųjų pasimokyti 
ir gerai suprasti, kas ta Bendruomenė 
ir kodėl reikia mums jos prisilaikyti.

Svarstyti ALB Statuto pakeitimai. 
Labaimažaiyrabuvę Bendruomenės 
suvažiavimų, kuriuose ALB Statuto 
šiokie ar tokie pakeitimai nebuvo 
svarstyti. Taip buvo ir šį kartą. ALB 
Krašto valdyba pristatė savo pa
siūlymus. Visa eilė jų lietė mažus 
pakeitimus, ar tai dėl žodžių tvarkos, 
ar pakeitimo kokį žodį tinkamesnių. 
Dauguma šių pasiūlymų ne
sukeliant jokių diskusijų buvo 
priimti, išskyrus pakeitimus, kurie 
užėmė daugiau laiko ir sukėlė 
ginčus. Buvo pasiūlyta ALB Statuto 
1 skyriaus, 2 pastraipompapildymas 
prierašu: 2b/x,ALB, savo struktūroje 
būdama nepolitiniu vienetu ne- 
sijungia į gyvenamo krašto ar 
Lietuvos politinių partijų veiklą“. 
Bet po kiek užtrukusių diskusijų 
buvo nutarta šį poskyrį iš Statuto 
projekto išleisti ir jo nepriimti.

Tolimenėje Statuto pakeitimų 
svarstymo eigoje ilgokai buvo susto
ta prie XII skyriaus 73 poskyrio 
siūlytų pakeitimų. Pasiūlyta:,Aus
tralijos Lietuvių fondo valdyba 
skirdama finansinę paramą arba 
auką didesnę negu 1000 dol., priva
lo siekti ALB Krašto valdybos 
pritarimo“.

Diskusijos buvo gyvos ir ilgokai 
užtruko. Jų metu išaiškėjo proble
ma, susidaranti Bendruomenės 
santykiuose su tos pačios Bendruo
menės įsteigtomis ir Bendruomenės 
Statute įrašytomis organizacijomis, 
bet pagal Australijos įstatymus 
insikorporavusiomis. Steigėjų, t.y. 
Bendruomenės, tos organizacijos 
yra laikomos ALB padaliniais. De
ja, praktiškai tos organizacijos, jei 
jos neturi geros bendruomeninės 
dvasios, galivisiškainepaklusti Ben
druomenei. Išeina, kad nesant geros 
valios, ar organizacijos vadovybėje

Nukelta į 6 psl.
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Poezijos, muzikos ir tautosakos vakaras
Poezijos, muzikos ir tautosakos vaka

ras, įvykęs gruodžio 27 d. vakare, 
Adelaidės lietuvių namuose, sutraukė 
lig šiol precedento neturėjusį, tikrai 
gausų tautiečių būrį - jų buvo sklidina 
lietuvių namų salė.

Vakaras pradėtas Australijos himnu
(diriguojant Nemirai Masiulytei-Staple-' 
ton) ir trumpu šio renginio vadovės 
Elenos Varnienės žodžiu, pasveikinant 
garbės svečius ir susirinkusius tau
tiečius. Pati literatūrinės dalies progra
ma vyko kiek neįprastai - nebuvo 
pranešėjo -jos. Programos dalyviai patys 
turėjo „prisistatyti“. Nors tenka 
pastebėti, kad tai nė kiek netrukdė pa
čios programos eigos, priešingai - ji gal 
net buvo įdomesnė, sekant paskirų da
lyvių pasirodymus - o jų buvo įvairių.

Programa pradėta pagerbiant 1994 m. 
mirusį adelaidiškį rašytoją a. a. Praną 
Pusdešrį, kurio knyga „Eukalipto 
pavėsyje“ neseniai buvo pristatyta 
Adelaidės 'lietuviams. Pora jo eilėraščių 
_,Akmenys irlelija“ir „Kryžkelių šviesos“ 
- trumpai supažindinusi su poetu ir jo 
kūryba, jausmingai paskaitė Anita 
Patupienė.

Kazimieras Kaminskas, adelaidiškis 
literatas, mažiai! žinomas Australijos 
tautiečiams, paskaitė du savo kūrybos 
eilėraščius: „Tėvynės ilgesys“ ir „Grįžk, 
broleli, Lietuvon“.

Jaunas pianistas Mark Leonavičius 
paskambino pianinu Chopin'o „Lithua
nian Song“.

Pluoštą vėliausios savo kūrybos- anglų 
ir lietuvių kalba - paskaitė poetė Lidija 
Šimkutė. Tai viena mūsų didžiųjų - 
Australijos lietuvių -poezijos žvaigždžių. 
Jos neaukštas, gerai valdomas balsas, 
suteikė nuotaikingą atspalvį keletai skai
tytų eilėraščių.

Jurgis Rūbas su įsijautimu padainavo 
solo Maironio „Trakų pilį“ (muz. J. 
Gaižausko), „Prisiminimus“ (ž. J. Lauri
navičiaus, muz. V. Paltanavičiaus). Ūdrio 
arija iš operos „Pilėnai“ (V. Klovos).

Sekė Aldonos Veščiūnaitės 
•J ana vičienės trapios lyrikos: eilėraščiai: 
"Laikas klausytis pasakojimų“ ir „Flei
tos“, kuriuos, autorei neatvykus, paskaitė 
Dalia Antanaitienė.

Į skaitymų protarpį vėl įsipynė piani
nas (M. Leonavičius) ir violončelė (B. 
Yelland), pagroję Chopin'o „Sonata pia
ninui ir violončelei G-minor pirmąją dalį 
- Allegro moderato“.

Bronius Žalys paskaitė savo kūrybos 
keturis eilėraščius: „Seno žmogaus 
pavasaris“, Alina Dievas beržų alėja“, 
„Septyni lietuviški haiku“ ir „Kad 
protėviai kapuos ramiai ilsėtųs“.

Pabaigai sceną užvaldo viešnia, estra
dos solistė Violeta Rakauskaitė-Štro
mienė, nuotaikingai perdavusi tris dai
nas - „Vienas žodis“ (muz. B. Gorbuls-
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1994 metais suėjo 45 metai nuo 

Adelaidės lietuvių teatro įkūrimo, kurį 
suorganizavo E. Dainienė ir P. Rūtenis 
1949 m. kovo mėn. Tais pačiais metais 
"Mūsų Pastogė" Nr.4 1995.01.30 ]

kio, ž. J. Marcinkevičiaus), „Meilė“ (ž. A. 
Churgino) , ir „Taku saulėtu“ (ž. A. 
Churgino). Viešnia — dainininkė profe
sionalė, gražus balsas, vaidyba.
Po trumpos pertraukos - tautosakinė 

dalis. Scenoje Melburno „Kaimo dai
nininkai“ dainuoja apie meilę anais, se - 

nais, gerais laikais. Vadovės Alena Kara
zijienė ir Bronė Staugaitienė.

Dainomis, šokiais, kanklėmis ir kitais 
instrumentais pritariant pavaizduotas 
ankstesnių laikų kaimo jaunųjų gyveni
mas - „merginimas“, „viliojimas“:

,Aš nuskinsiu obuolėlių raudonų, raudonų, 
ir nunešiu mergužėlei dovanų, dovanų...“ 

Į visą šį veiksmą kišasi mamos, saugo
damos savo dukrų rūteles (nors ir ne 
visuomet taip pavyksta)... Vaizdelis 
užbaigiamas trankia daina:

„Ištekės Mamliukė, padarys veseliukę,
Padarys ji kaip mat, jei ne šiemet - kitąmet1“ 
Programa atlikta pasigėrėtinai. 

Įdomūs Aliutės Karazijienės įtarpai>ko- 
mentarai.

„Kaimo dainininkų“ grupę; sudarė: D. 
Antanaitien'ė, V. Antanaitis, A. Brove- 
dani, D. Didžytė, D. Juchnevičius, L. 
Kaladė, A. Karazija, A. Karazijienė, D. 
Kesminas, G. Kesminas, S. Levickis, E. 
Lipšys, B. Prašmutaitė, F. Sadauskas, 
A Saniga, A. Savickas, R. Skeivienė, B. 
Staugaitienė, G. Staugaitytė, A. Šim
kutė, N. Žemkalnytė.

Adelaidės lietuvių moterų senjorių 
dainos ir šokio grupė išėjo su dainų ir
tautinių šokių pyne. Grupės vadovės: 
Genovaitė Vasiliauskienė ir Bronė Lap- 
šienė, programos koordinatorė - Klau
dija Vanagienė. Akompaniatorė - Ne
mira Masiulytė-Stapleton.

Tai vyresnio amžiaus moterų ansamb
lis, programą pradėjęs „Linelio“ dainos 
inscenizacija - daina ir šokiu. Gana ilga 
vienetoprograma visa ir susidėjoiš dainų 
ir šokių, su trumpais moderatorės intar
pais. Į programosparuošimąmatytįdėta 
daug darbo, užtai ir scenoje veiksmas 
vyko labai sklandžiai.

DainavoB. Budrienė, A. Kaminskienė, 
N. Vitkūnienė, B. Dukienė, A. Umevi- 
čienė, G. Deckienė, K. Vanagienė; šoko - 
A. Dainienė, N. Vitkūnienė, L. Radzevi
čienė, M. Neverauskienė, M. Pečiulienė, 
L. Staugienė, O. Bone, A. Patupienė.

Tenka pripažint, kad tai buvo vienas iš 
geriausiai pavykusių literatūros vakarų 
ir - atrodo - vietoj įprastinio nuostolio, 
net davęs pelną Lietuvių dienų rengimo 
komitetui.

Visas šis vakaras užbaigtas suruoštu 
pabendravimu prie kavos puoduko ar 
vyno stiklo. Ten buvusieji pasakojo, kad 
literatūros-muzikos - tautosakos vaka
ras buvęs pratęstas iki vėlyvųjų gaidžių 
giedojimo, o vakaro rengėjai taip ir ne
betekę į lovą nueiti!..

ILŽ.

rugsėjo mėn. buvo pastatytas pirmas jų 
vaidinimas Genecke-Koolen „Pirmasis 
skambutis“.

Švenčiant 45 teatrinio darbo jubiliejų
1.4 ---------------------------------------

„Vaidila“ pastatė Antano Rūko 3-jų 
veiksmų komediją „Bubulis ir Dundu
lis“. Šis vaidinimas pirmą kartą buvo 
suvaidintas Adelaidėje 1967 m., rež. J. 
Neverauskas, dail. S. Neliubšys, adm. P. 
Launikaitis. Pakartota Adelaidėje ir' 
nuvežta į Sydnėjų 1970 m.
Pats komedijos siužetas nesudėtingas, 
visa jo stiprybė glūdi pačiuose veikėjuose.

Veiksmas vyksta Lietuvos kaime. 
Scenoje du kiemai ir gryčių gonkos, ku- 
riuosskiria tvora. Ciairvyko visas veiks
mas. Du kaimynai, ilgamečiai draugai, 
susipyksta dėl bičių, kaltindami vienas 
kitą už spiečiaus pasisavinimą. Kivirčai 
prieina tokio taško, kad uždrausta ir jų 
vaikams susitikti (kurie vienas kitą myli) 
Viskas tačiau baigiasi geruoju, kaimy
nai susitaiko prie alaus ąsočio, jaunieji 
vėl gali draugauti, o ir kiti susiranda sau 
poras.

Adelaidėje spektaklis įvyko per Lietu
vių Dienas, gruodžio 29 d. St. Peters 
Miesto salėje. Publikos galėjo būti dau
giau, jeigu tuo pat laiku nebūtų vykęs 
ALB Krašto Valdybos narių 
suvažiavimas. Tačiau kiti Australijos

„VIOLETOS“ KOVCEKTAS
Violeta Rakauskaitė-Štromienė jau 

antrą kartą Australijoje. Kaip ir 
pirmą kartą, ji čia koncertavo keliuose 
lietuvių telkiniuose. Šį kartą jos pirma
sis koncertas įvyko Lietuvių dienų metu, 
Adelaidėje, gruodžio 29 d., St. Peters 
miesto salėje.

Tai žavi estrados dainininkė - ne tik 
savo gražia išvaizda, geru balsu, bet ir 
neįprasta laikysena scenoje - tikras 
„gyvsidabrėlis“... Deja, dėl tą 
dieną perkrautos programos (popiet toje 
pačioje salėje dar vyko Adelaidės lietu
vių teatro spektaklis „Bubulis ir Dundu
lis“, neskaitant Sporto šventės varžybų, 
ALB suvažiavimo ir tt.) atsilankiusių į 
koncertą buvo nedaug. O gaila - jis buvo 
labai geras.

Pirmojoje koncerto dalyje girdėjome 
Lietuvos muzikų - B. Gorbulskio, L. 
Vilkončiaus, R. Paulausko, G. 
Jautakaitės kurtas dainas, tarp jų ir 
vieną „Kauno geto dainą“, sukurtą anais, 
skausmingais metais Kauno gete. Ji buvo 
atlikta jidiš“ kalba.

Jei pirmoji - lietuviškoji - dalis buvo 
gera, tai antrojoje, kur vyravo 

tarptautinės temos, Violeta pasireiškė 
visu savo pajėgumu; jautėsi, kad daini
ninkė yra estradinės muzikos-dainos 
meistrė. Dainos ir giesmės skambėjo 
keliomis kalbomis: J. S. Bacho-Gounod 
„Avė Maria“ - itališkai, „Mon Manege a 
moi“ (N. Glauzberg'o, J. Constantine) - 
prancūziškai... Padainuotos ir dvi he
brajiškos dainos: „Shalom -Aleichem“ ir 

miestų tautiečiai, ,Armonikos“ ansam
blio dalyviai bei vietiniai adelaidiškiai, 
pusėtinai salę užpildė.

Aktoriai gerai atliko savo paskirtas 
roles, gerai įsigyveno į vaizduojamus 
charakterius, Ypač paminėtini, išskirti
nai gerai pasirodę -V. Janulis senbernio 
Šaltekšnio rolėje ir N. Vitkūnienė našlės 
Agulės vaidmenyje.

Taip pat vertas atskiro pagyrimo V. 
Ratkevičius - Bubulis, dėl aiškaus, gar
saus žodžių perdavimo. Atrodo, kad gal 
salės akustika ne pergeriausia, nes kai 
kurių aktorių balsai vietomis girdėjosi 
silpnokai.

Pats vaidinimas praėjo sklandžiai, 
gyvai, vietomis sukeldamas publikoje 
nuoširdų juoką. Žiūrovai nesigailėjo 
pripažinimo plojimų.

Tikimasi, kad „Bubulis ir Dundulis“ 
bus pakartotas, kad galėtų jį pamatyti 
tie, kurie tą dieną buvo užimti kitais 
reikalais.

Dekoracijas pagamino ir komediją 
režisavo V. Opulskis.

F. Marcinkonytė

VIOLETA - Violeta Rakauš-
kaitė - Štromienė.

„Kava Nagila““ bei tarp eilės kitų 
„Broadvėjaus“ ir „Kalėdinės melodijos“ - 
anglų, lietuvių bei vokiečių kalba.

Kaip jau pradžioje minėjau - 
dainininkės laikysena scenoje neįprasta. 
Ji - viena kita fraze pasikalba su klau
sytojais, čia pat, scenoje pasiruošia 

^sekančiai dainai, užsidėdama ar nusi- 
imdama šaliką, kepuraitę, papuošalą, 
susueškodama pintinėlę su gėlėmis...

Tai mano, eilinio žiūrovo, įspūdžiai iš 
šio tikrai žavaus koncerto. Gal vėliau 
atsiras ir dainos-muzikos žinovų, kurie 
aprašys šį koncertą jį įvertindami pagal
šio žanro nustatytus kriterijus.

* O už koncertą, Violeta, didelis, didelis 
ačiū!

IK. Žalys
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Sveikiname apdovanotuosius!
Sausio 26 - ąją - Australijos dienos proga - Australijos ordino 

medaliais apdovanoti du iškilūs mūsų tautiečiaikūltūrininkai.Tai 
pedagogė ir visuomenininkė Isolda I. Poželaitė - Davis iš Adelaidės 
ir visuomenininkas Antanas Viktoras Kramilius iš Sydnėjaus.

Trumpai supažindiname su apdovanotaisiais.

Isolda L Poželaitė - Davis, AM
Pedagogė, visuomenininkė, akty

vi spaudos bendradarbė - taip 
trumpai ir gana sausai būtų 
galima apibūdinti p. Isoldą L Pože- 
laitę - Davis, šiemet Australijos 
dienos proga tapusią Australijos 
ordino bendrosios divizijos nare 
(Member in General Division of the 
Order of Australia). Garbingas 
apdovanojimas jai suteiktas už 

i tobulus (exelent) rezultatu&dirbant
Pietų Australijos švietimo, ypač 
suaugusiųjų ir svetimų kalbų 
mokymo sistemoje. Australijos 
ordinui ją pristatė Pietų Australi
jos etninių reikalų taryba, kolegos 
iš SSBA lietuvių kalbos komiteto, 
buv. švietimo ministras Greg 
Crafter, Švietimo departamento 
kalbų inspektorius J. Pash, SSAB A 
egzaminų komisija, 5UV stoties 
radijas, Etninių bendruomenių 
prezidentas ir lituanistinių kursų 
vyresniųjų klasių studentai. Ar
timai pažįstantys p. Isoldą sutiks, 
kad ją buvo galima apdovanoti 
ordinu ir už gerą širdį, rūpinimąsi 
į nelaimę patekusiais. Ir neapsi
riksime sakydami, kad gal la
biausiai džiaugsis Lietuvos mo
kytojai ir mokiniai, kuriuos ji sutiko 
vesdama pavyzdines pamokas 
daugiau kaip pusantro šimto 
mokyklų. Isolda Poželaitė - Davis 
viena iš pirmųjų užsienio lietuvių 
jau 1990 metais nuvyko į Lietuvą 
su konkrečia darbo programa, 
kurios reikšmę sunku pervertinti, 
skaitant šūsnis iš Lietuvos gau
namų laiškų. Keliose mokyklose p. 
Isolda organizavo anglų kalbos 
konkursus, kurių nugalėtojams 
įteikiama jos asmeniška premija, o 
šiemet jai pavyko sutelkti lėšų ir iš 
kitų draugų.

Antanas Viktoras Kramilius, OAM
valomos darbo sutarties atlikimo 
apsigyveno Adelaidėje, o 1959 - ais, 
kaip geležinkelio stoties viršininko 
pavaduotojas, jau dirbo Queen- 
bearie ii- Goulburne. 1967 m. sukūrė 
šeimą su Lėta Julija Meiliūnaite. 
Apie 1961 - uosius persikėlė į Syd- 
nėjų, kur gyvena iki šiol.

Antanas turi gerą balsą, taigi 
Adelaidėje ir Sydnėjuje dainavo 
vietos lietuvių choruose, okte
tuose, buvo choro valdybų nariu, 
pirmininku.

Darbščiam ir labai energingam 
vyrui, žinoma, choro veiklos ne
pakako. Priklausė jis ir visai eilei 
kitų organizacinių junginių: atei
tininkams, ramovėnams (jų są
jungos garbės narys), mokytojavo 
savaitgalio mokykloje, dirbo Tautos 
fondo atstovybės Australijoje 
iždininku (nuo 1976 m.), Lietuvių 
žurnalistų sąjungos narys ir lie-

Isolda I. Poželaitė - Davis, AM

Isolda L Poželaitė - Davis gimė 
1923 metais gegužės 27 dieną 
Karaliaučiuje, žymaus visuomenės 
veikėjo, advokato Vlado Požėlos ir 
Enny Kittler - Kapsitz šeimoje. 
Mokėsi Kauno Marijos Pečkaus- 
kaitės ir Aušros gimnazijoje, 
Berlyne prie universiteto išlaikė 
brandos atestatą. Karo pradžioje 
šeimai pasitraukus į Vakarus, 
jaunoji Isolda mokslus tęsė Ber
lyne, Paryžiuje, Ciuriche, įsigijo 
prancūzų kalbos dėstytojos ir me
no žinovės specialybes.

Nenurimo ir Pietų Australijoje, 
tobulinosi Adelaidės ir Flinders 
universitetuose.

Isolda I. Poželaitė - Davis, A.M., 
daugiau kaip trisdešimt metų dėstė drįjos pastovyklė būsianti, okurpasislėpė 
įvairiose Adelaidės mokyklose 
prancūzų ir vokiečių kalbas, 
nenuilsdama tobulino lietuvių 
kalbos metodiką, darbavosi lietuvių 
visuomeninėse organizacijose, 
ypač, moterų, 20 metų mokytojavo 
lituanistiniuose kursuose, o 
pastaruoju metu daug laiko skiria 
angliškai nekalbančių moterų vi- 
suomenininio vaidmens sustip
rinimui australiškoje aplinkoje.

Antanas V. Kramilius, OAM

Antanas Viktoras Kramilius gimė 
1925 gruodžio 18 dieną Šakiuose. 
Ūkininko sūnus. Savo gyvenime 
Antanas rrtatė ir šilto, ir šalto, bet 
visada atsirasdavo ten, kur laukė 
lietuviškas darbas ar reikėjo 
pagalbos artimui.

. Į Australiją Antanas atvyko 
1949 lapkričio 13 - ąją. Po pri-

•PĖDSEKYS
RAJONINĖJE ..AlSROS" STOVYKLOJ ATSILANKIUS
Sausio 2-sios popietė. Šleivais, siau

rais Adelaidės kalnelių keliukais vin
giuodami, šiaip taip susirandame Loftia 
parke prisiglaudusią LSS Australijos ra
jono skautų stovyklą, pavadintą Aušros“ 
vardu.

Matome - skautai ir skautės iš visų 
parko krūmynų kažkur skuba... Sekame 
juos ir pataikome į stovyklines pamal
das, suruoštas stovyklos virtuvės- 
valgyklos barake. Šv. Mišias laiko nepa
vargstantis: rajono dvasios vadovas, v. s. 
fil. kun. dr. Pranas Dauknys (kad „nepa
vargstantis“, tai tiesa.bet gerb. dvasios 
vadovas šiuo metu yra ligonis - gydytojų 
priežiūroje; kaip jis iš jų globos ištrūko - 
neaišku, bet mes džiaugėmės jį čia, tarp 
skautų suradę, nors tai ir labai egoistiš
ka!..).

Savo pamoksle (kai kur paįvai
rinamame virtuvės indų tarškesiu) jis - 
tarp kitko - priminė, kad net pats lordas 
Baden-Powell, lankydamasis 1933 m. 
Palangos skautų sąskridyje yra pasakęs, 
kad „geriausi skautai yra Lietuvos skau
tai“ ir palinkėjo stengtis tokiais būti!

Stovykla išsidėsčiusi - sakyčiau - 
milžiniškame rate, taip, kad pro aukštus 
eukaliptus jos nei pradžios, nei galo ne
simato... Viename miško pakrašty 
prisiglaudusios kelios „markee“ tipo 
palapinės - tai seserijos stovykla, kita
me pakrašty - aikštelėje - broliukų 
palapinėsišrikiuotos pusračiu (oi, gausite 
sau! utės, kai ateis karštesnė diena!..), 
dar - kažkuriame - miško kampe - ben- 

Stovyklos viršininkas ps. An
tanas Pocius.

pasijunti!..
Visa kita dar - truputį - chaotinėje 

stadijoje, mat kūrimosi diena. Bet 
vėliavos nuleidimas vyksta pagal dieno
tvarkę - 17.00 vai. Prieš vėliavas 
keturkampiu išsirikiuoja 92 skautai - 
tės, atvykę iš Adelaidės, Melburno, 
Sydnėjaus, Geelongo, Brisbanės ir Can- 
berros. Skamba stovyklos adjutantės, v. 
sk. Nados Dundaitės įsakymai, potvar
kiai, taisyklės. Čia pat vyr. skautės pa- 
gal tradiciją atšvenčia brolio Pauliaus 
Šliogerio gimimo dieną, o po to ir vienos 
jaunos sesutės - paukštytės Martos 
Lukaitytės sukaktis (deja, broliai vyčiai 
jos - „pagal tradiciją“ - nebučiavo...)

Kai atvykome sekančią dieną į stovyklą 
vaizdas buvo labai pasikeitęs - buvo 
užsiėmimų laikas ir visi stovykloje dirbo, 
plušėjo: muziko s. v. Algio Laurinaičio ir 
prit. sk. Dainos Šliterytės vadovaujami 
brioliai-sesės mokinosi dainuoti, kiti iš- 
gamtoje surinktų sėkladėžių ir kt. 
dalykėlių darė įvairius papuošalus, or
namentus; jiems vadovavo adelaidiškė 
sk. akademike Sankauskienė. Kiti dažė 
įvairiausiomis spalvomis baltinukus. O 
kai kurios grupės net ir iškylavo po apy
linkę.

Stovyklautojų amžius labai įvairus - 
nuo jauniausiųjų - jaun. skautų -čių, 
vyr. skaučių - iki sk. vyčių. (Ypač gausu 
stovykloje sk. vyčių - jų netoli 20!)

Stovyklaujantieji susibūrę į 16 
stovyklinių grupelių - palapinių, pasi
vadinusių fantastiškiausiais vardais: 
Kauno, Klaipėdos. Ketvirtainio, Žilvino,

Jukelta į 6 psl.

vyčiai, kurių čia šiemet tikrai daug, net 
nebesuradau... (Nerado jos ir vienas 
Sydnėjaus sk. vytis!)

Senam skautininkui stovykloje smagu
- ausys gaudo stovyklinius garsus, nosis
- stovyklos virtuvės kvapus, o čia dar 
visa eilė vadovų ir vadovių, nematytų 
metų metais. Šiandien čia suskridusi 
didesnė dalis rajono vadovybės (v. s. fil. 
kun. dr. P. Dauknys, rajono vadas s. 
Narcizas Ramanauskas, seserijos at
stovė, s. Rasa Statkuvienė, vadijos narys 
j. v. s. fil. Vytautas Vaitkus. Melbumiškis 
ps. Šarūnas Žiedas talkina - mačiau - 
virtuvėje, savo jauną šeimą po stovyklą 
vaikosi brisbanietis ps. Algis Milvydas,, 
rimtai stovyklos takeliais žygiuoja 
stovyklos viršininkas, adelaidiškis, ps. 
AntanasPocius... Malonu juos visus susi
tikti, o vyresnės sesės dar ir naujameti
nio bučkio nepagaili, taip kad sena ku
pra po uniforma išsitiesia, vėl lyg jaunas

tuvių (taip pat australų) spaudos 
bendradarbis, delegatas prie Pa
vergtų tautų tarybos, NSW, kurį, 
laiką šiai organizacijai pirmi
ninkavo, „Pagalbos Lietuvai“ 
komiteto narys ir siuntinių į 
Lietuvą organizatorius, lietu
viškos spaudos platintojas, ilga
metis ALB Sydnėjaus apylinkės 
valdybos narys ir talkininkas prie 
Lietuvių dienų ruošimo.

Prideda savo ranką Antanas 
Kramilius ir prie australiškosios

bendruomenės - nuo 1992 metų jis 
yra Taikos teisėjas (Justice of 
Peace), dirba Sydnėjaus prie
miesčių Fairfleldo ir Cabramattos 
savivaldybių pagalbinėse orga
nizacijose.

Plačiau apie garbingus apdo
vanojimus gavusius mūsų tau
tiečius papsakosime vėlesniuose 
„Mūsų Pastogės“ numeriuose.

Sveikiname ir didžiuojamės!
Redakcija 

"Mūsų Pastogė" Nr. 4 1995.0130 psl3
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SPORTAS
Kas? Kur? Kaip?
Didžiausia prieššventinė 

nesėkmė įvyko Sydnėjaus „Kovo“ 
pirmininkui E. Lašaičiui. Jau kone 
susikrovus visus lagaminus į Ade
laidės sporto šventę, visai netikėtai 
gydytojai atrado, kad būtina pa
tvarkyti jo širdelę ir, vietoje kelionės 
į Adelaidę, E. Lašaitis atsidūrė ant 
operacinio stalo. Viskas gerai Edžiui 
pasibaigė, o vietoje jo Adelaidėje 
tėvą atstovavo jo sūnus Andrius ir ne 
tik tėvo, bet ir sporto klubo „Kovo“ 
džiaugsmui į namus parvežė teniso 
čempiono taurę. Sveikiname sūnų, o 
tėveliui .linkime kuo greičiau pa

SHHSSSSSSHSSSSSSSHSSSSSSSSSSS!
ALB Krašto Tarybos.

Atkelta iš 3 psl.

atsiradus kitaip galvojantiems 
asmenims, savo pačios įsteigtų 
organizącijų atveju Bendruomenė, 
lieka kaip ta višta, ančiukus iš- 
siperėjusi - kvaksi ant kranto.

Sekančios Krašto valdybos būstinė 
buvo nustatyta Melburne. Į valdybą 
išrinkti: Algis Klimas, Birutė 
Prašmutaitė, Juozas Vaitiekūnas, 
Andrius Žilinskas, Aida Žilinskienė. 
Kandidatais liko Regina Umbra- 
žiūnienė, Povilas Kviecinskas ir 
Bronė Staugąitienė.

Kontrolės komisija: Vincas Ali
šauskas, Raimondas Samsonas, 
Arūnas Staugaitis. Atstovais į'

RAJONINĖJE "AUŠROS" STOVYKLOJE ...
Atkelta iš 5 psl

Gėlyčių, Grybukų, Ružavų drambfių, 
Žiogelių, Vėsių bananų ir net Panelių...

Paskiroms pastovyklėms vadovavo: 
Brolijos - s. v. Paulius Šliogeris, Seseri
jos - v. sk. Rasa venclovaitė, sk. Vyčių - 
s.v. Vytas Antanaitis, vyr. skaučių - v. 
sk Venta Protaitė, jaun. skaučių- tų - v. 
sk Elytė Blansjaar.

Stovyklos ūkio skyriuje dirbo: s. v. 
Ramūnas Dunda, v. sk. Audra 
Petkevičiūtė, s. v. Jonas Mikužis.

Tą dieną vėėliavos nuleidime dalyva
vo 96 skautai -tės. Skauto įžodį davė 

Rajoninėje "Aušros" stovykloje'
"Mūsų Pastogė" Nr.4 1995.01.30 psl.6___ V. Vaitkausjiuotrauka

sveikti ir gal pradėti ruoštis kelionei 
į Lietuvą.

*** ALFAS sekretorė N. Wa
llis, prieš išvykdama į Kanadą, kur 
vyks Pasaulio lietuvių žiemos spor
to žaidynės, laukė iš Belgijos 
grįžtančio sūnaus. Jis vienas iš 
pagrindinių „Kovo“ krepšinio ko
mandos žaidėjų. Net ir lėktuvo 
bilietus jam jau buvo nupirkusi. 
Tačiau sūnui neatvykus, Adelaidėje 
sielvarto nuraminimui ši, buvusi 
mūsų stalo teniso čempionė vėl pa
ėmė raketę j rankas. Pasitreniravo 
ir mišriam dvejete laimėjo pirmąją

Pasaulio lietuvių Seimą išrinkti: 
Viktoras Baltutis, RasaMauragienė, 
Vytautas Juška, Antanas Stepanas, 
Gabrielius Žemkalnis, Kęstutis 
Lynikas, Bronė Staugaitienė, Vy
tautas Doniela, Vytautas Patašius, 
Janina Vabolienė. Garbės teismas: 
pirmininkas - dr. R. Zakarevičius, 
Jonas Zinkus ir Pajauta Pullinen. 
Garbės teismas lieka Sydnėjuje.

Suvažiavimo dalyviai pritarė 
pasiūlymui šaukti sekantį PL Seimą 
Vilniuje. Priimta visa eilė rezoliucijų 
ir padėkų.

Suvažiavimas baigtas ALB Krašto 
valdybos pirmininko uždaromuoju 
žodžiu ir Tautos himnu.

V. S. Naras

Saulius Klimas.
Pažiūrėjus į išsirikiavusias skautų 

gretas vėliavųnuleidimui-džiugu, mūsų 
skaičiai kad ir sumažėję, bet mes rodome 
norą skautauti, esame gyvastingi!.. Blo
giau su lietuvių kalba, nes iškyrus vyr. 
vadovus ir mažą dalį jaunesniųjų, kiti 
kalba labai prastai lietuviškai. Arba net 
visai nekalba... Į šio reikalo sprendimą 
turi įsijungti ne tik skautų vadovai, bet 
visa bendruomenė, o ypač tėvai, nes ši 
-„bėda“ yra ne tik pas skautus - ji yra 
mūsų visų bėda!

V. s. B. Žalys

Adelaidės "Vyčio" jauniai. Dešinėje stovi klubo pirmininkė J.
Petkūnaitė. A. Laukaičio nuotraukt
vietą. O laimėjimą su šampanu 
atšventus, savo naujametiniame 
pasižadėjime pasakė, kad grįžus iš 
šaltos Kanados „sušilimui“ Sydnėjuj 
vėl ims žaisti stalo tenisą. Sūnus, 
tuo tarpu, į Lietuvą žada tikrai 
atvažiuoti.

Adelaidės sporto šventės 
atidarymo metu jaunieji „Vyčio“ 
vadovai visai pamiršo, kad reikia ir 
mikrofono, ypatingai, sakant svei
kinimo žodžius. Gerai tik, kad 
vedančiojo V. Ramonaičio ir kitų 
balsai buvo pakankamai skambūs, 
taigi ir be mikrofono visi galėjo juos 
girdėti...

Visų Lietuvių dienų metu 
labiausiai užsiėmęs buvo Lietuvių 
namų vedėjas Petras Andrijaitis. Jis 
ne tik tvarko šiuos namus, bet yra ir 
vyriausias valgyklos virėjas. Turė
damas dar ir labai gerą virėjų ir 
virtuvės padėjėjų komandą, jis tik
rai labai skaniai vaišino visus svečius, 
bendruomenės atstovus, šokėjus. Vi
si cepelinų ir virtinių mėgėjai liko 
labai patenkinti, matyt, ir svorio 
prisidėjo visi nemažai?

*** Naujas Adelaidės lietuvių 
namų baras veikė per Lietuvių dienas 
taip pat be jokių priekaištų. Baras 
gražus ir jaukus, ypač jei palyginti 

’su anksčiau buvusiu. Tiktai, va, 
gėrimų kainos šiame bare turbūt 
tikrai pačios aukščiausios visoje 
Australijoje. Tačiau ką padarysi? 
Svečiai juk pinigų vis tiek turėjo 
atsivežę, savi irgi gali prie jų 
prisijungti... O gal, išmokėjus už barą, 
ir kainos sumažės?

*** Niekur kitur ir niekada 
neteko pastebėti, kad už tuščius 
butelius ir gėrimų skardines būtų 
mokama po 5 centus už kiekvieną. 
Todėl gal ir gatvėse čia visur švaru, 
kadangi ne tik tuščius butelius, bet 
ir gėrimų skardines čia renka visi - 
tiek dideli, tiek ir maži. Čempionas 
rinkėjas ir pardavėjas yra didysis 
Edas.

Įdomių dalykėlių, reikia 
pasakyti, pasitaikė Adelaidėje. 
Sporto šventės uždarymo metu 
rengėjai buvo pamiršę pakviesti net 
uždarymo šventėsvedantyjį. Greitai 
„susiėmus“, ir dar greičiau „Vyčio“ 
sportininkus apvilkus sportiniais 
marškinėlais, veteranas S. Visockis 
šią pareigą atliko, tik, susijaudinęs 
net ALFAS pirmininko pavardę 
pamiršo, o svečiai iš Niujorko ne tik 
liko neapdovanoti, bet ir nepristį-_ 

tyti, kol pagaliau kone patys išsipra
šė tarti žodį ir padėkoti rengėjams.. 
Už tai jie ilgais ir griausmingai: 
plojimais buvo palydėti.

Su sporto šventėmis labai 
artimai yra susieti du klubai. Jau 
daug metų gyvuojantis dabar vy
resniųjų klubas „EŽY“ ir vėliau 
įsiteigęs „Krupniko“ klubas. Abu jie 
Adelaidėje turėjo savo subuvimus 
„EŽY“ pas veteraną Edą, kur, b< 
kitų, buvo ir svečiai iš Amerikos 
anksčiau gyvenusieji Australijoje. C 
„krupnikininkai“ šventė savo su
buvimą gražiame restorane, pa
sipuošę juodais baltiniais (panašia 
tokiais, kokius nešioja italų ma
fijozai), kad net ir restorano duri
ninkas buvo pradžioje geroka 
išsigandęs, kada iškilus kažkokian 
mažam neaiškumui, apspito j: 
keliolika juodmarškinių. O tradici
nis krupnikas net iš Sydnėjaus 
lėktuvu buvo pristatytas. Šio lie
tuviško- gėrimo Adelaidėje rengėja 
užtenkamai, deja, nerado. (Įdomų 
kuris šių klubų parems pačius 
sportininkus?).

*** Jau keli metai ALFAS 
valdyba po visą Australiją ieškojo 
specialių klubų skydų, kurie sporto 
šventėse yra pakabinami kartu su 
klubų vėliavomis. Niekas nežinojo 
kur jie yra, tik bevažiuojant su 
Geelongo LB apylinkės pirmininku 
St. Šutu, ALFAS pirmininkas 
išsiaiškino, kad jie yra jo sandėlyje. 
Puiku! Geelongo šventėje jiejau bus.

Tas pats

(pATIKSLENIMAI )

* Pirmojo "Mūsų Pastogės" šių 
metų numerio 5 psl., straipsnyje 
"Išeivijos katalikų vyskupo Pauliaus 
A. Baltakio, OFM, pareiškimas" po 
nuotrauka trūksta Albino Giniūno 
pavardės. Stovi trečias iš eilės.

* Tame pačiame "Mūsų Pastogės" 
numeryje, 7 psl. esančiame skyre
lyje "Mūsų mirusieji" prie praneši
mo apie mirtį klaidingai parašyta 
mirusios pavardė. Turi būti - A.tA. 
ALDONAJASIULAITYTE-INKRATIENfi 
(ne Jasiulaitienė -Inkratienė).

Dėl klaidų paliestųjų atsiprašome.
Red.
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NUOMONĖS IR PASISAKYMAI
Atsakymas

MŪSŲ MIRUSIEJI —------------- ■-------

poniai Janinai Malijauskienei
Su visomis pagrindinėmis ponios 

Malijauskienės laiško tezėmis, 
liečiančiomis reikalo esmę, pilnai 
sutinku. Negaliu tiktai sutikti su tuo, 
kad aš neva tai savo paskaitoje 
propagavau Lietuvoje plčiai re
klamuojamą mitą apie tai, kad visi 
tengyvenę asmenys „lygiai susitepę“. 
Galvoju, kad ponia Malijauskienė 
tiesiog neišgirdo mano paskaitos, o 
susidūrusi joje su tam tikromis, gal 
kiek neįprastomis, interpretacinio 
pobūdžio mintimis, automatiškai tas 
mintis įprasmino kaip tą nelemtąjį 
buvusių komunistų Lietuvoje ku
riamą mitą ir tuo pasistatė sau aiš
kią platformą, iš kurios nutarė ma
ne nemažiau aiškiai sukritikuoti, - 
sukrtitikuoti už tą, ko aš iš tikrųjų 
nei galvojau, nei sakiau. Ponia 
Malijauskienė visiškai teisi, ap*i- 
brėždama komunistų partijos vai-

ip tasai piktybinis auglys, tautos 
me vykdžiusią ardomąją veiklą, 
^ginčytina, kad toje mafijinėje 
upuotėje beveik visas vado- 
ujantis personalas ir didelė dalis 

kitokią nusikalstamą veiklą prieš 
ietuvą be jokių išlygų, kompromisų 
■ dvigubų dienotvarkių. Kai kas, 
>ač pirmoje Lietuvos sovietmečio 
skadoie tai darė iš komunistinių... (1949 - 1950 m.) rezistencinėje 

nuostatoje įvyko stambus lūžiSį kad 
rezistenciniai nusiteikusioje vi
suomenėje buvo pradėta galvoti, jog 
atviras, ginkluotas pasipriešinimas 

‘okupantui ne tik nėra naudingas, 
bet gali tapti netgi itin žalingu 
Lietuvai, pastatantis į mirtiną 
pavojų pačią tautos egzistenciją. O 
tai ir buvo ta vienintelė tezė, kurią 
norėiau naskaitoie iškelti, pa- 
irodydamas tautos psichologinio 
^santykio su sovietų valdžia raidą.

Pabaigai norėčiau painformuoti 
ponią Malijauskienę ir „Mūsų 
Pastogės“ skaitytojus, kad 1970 - 
1979 metų bėgyje disidentų trė
mimas į užsienį buvo visiškai 
normalus ir labai paplitęs reiškinys 
visoje Sovietų Sąjungoje. Vesdami 
tokią politiką, sovietai norėjo 
nušauti du zuikius vienu šūviu - 
atsikratyti disidento ir, kartu įtikti 
Vakarams, su kuriais tais metais 
buvo vystomi „detantės“ santykiai, 
ir kurie protestavo prieš žinomesnių 
disidentų represavimą. Taip Va
karuose atsirado Solženycinas ir 
Bukovskis, Ginsburgas ir Siniavskis, 
Maksimovas ir Galičius, Nekra
sovas ir Akimovas, pastorius Vinsas 
ir daktaras Štemas. O Lietuvoje tokių 
tremtinių į Vakarus tarpe buvo Jo
nas Jurašas ir Tomas Venclova. Į 
Vakarus taip pat buvo išsiųsti 
Lietuvos politiniai kaliniai Simas 
Kudirka ir Vladas Šakalys. Taigi, 
priešingai tam, ką rašo ponia 
Malijauskienė, tokių išvarymo iš 
Lietuvos į užsienį" faktų buvo toli 
gražu ne vienas, tas, kuris jai yra 
žinomas, bet daug daugiau.

ideologinių įsitikinimų (jų tarpe 
buvo ir tie asmenys, kuriuos kaip 
sadistus savo laiške mini ponia 
Malijauskienė), o kai kas iš sava
naudiškų, karjeros geidimo ar pa
prasto gobšumopaskatintų interesų. 
Tokių „užkietėjusių“ komunistinės 
mafijos veikėjų buvo Lietuvoje visais 
laikais - ir prie Stalino, ir prie 
Chruščiovo, ir prie Brežnevo, ir prie 
Gorbačiovo. Tikjau po Stalino mirties 
vis mažiau buvo tokių, kurie tą 
nusikalstamą veiklą vykdė iš 
įsitikinimo, ir vis daugiau sva- 
naudžių, karjeristų, bailių bei 
prisiplakėlių. Tai jie Brežnevo laikais 
talpino disidentus į kalėjimus bei 
beprotnamius, „organizavo“ Min
daugo Tamonio mirtį po traukinio 
ratais, profesoriaus Kazlausko 
paskandinimą upėje ir kunigo 
Gurecko suvažinėjimą sunkvežimiu. 
Savo paskaitoje aš tokius asmenis 
aiškiai įvardijau, kaip pilnus bei 
besąlyginius konformistus. Tačiau 
tokių Lietuvoje palyginti buvo 
nedaug, nors jie ir „uždavė foną“ 
valdžios veiklai ir laikė visus kitus 

' -ŠI . 
GATVĖ 

VAKARAI 
maudoma!

Respublika", Nr.272

žmones toje garsioje didžiojoje 
baimėje. Tačiau buvo ir kitokių, 
kuriuos aš pavadinau konser- 
vacininkais, ir kurių Lietuvoje buvo 
didžiulė dauguma. Apie juos, o ne 
apie pilnutinius bei besąlygiškus 
konformistus buvo kalbama pa
skaitoje, stengiantis parodyti, jog 
Lietuvos žmonių dauguma, kad ir 
būdama priversta tam tikru laipsniu 
konformistiškai prisitaikyti prie 
sovietinės egzistencijos sąlygų, darė 
ką galėjo, kad Lietuva liktų Lietuva 
ir, kaip tokia, būtų pratęsta ir 
išsaugota ateičiai laisvėje. Taigi 
kalba buvo ne apie „lygų visų 
susitepimą“, bet, atvirkščiai, apie tylų 
daugumos „infrastruktūrinį“ pa
sipriešinimą sovietiniam komu
nizmui.

Neišgirdo ponia Malijauskienė ir 
to, ką aš pasakiau apie kraujuotąjį 
išdaviką Markulį - Erelį. Kada ir 
kokiomis aplinkybėmis Markulis 
tapo išdaviku bei KGB agentu 
istorikams dar teks nustatyti. Pri- 
leidžiu, kad jis toks buvo nuo pat 
pradžios, net ir, kaip ponia Ma
lijauskienė galvoja, nuo pat 1941 
metų. Tačiau pati galimybė teisinti 
rezistencinio pogrindžio išdavystę- 
patriotiniais sumetimais, kaip tai 
darė Markulis, rodo, kad tuo metu

A. y A. Stasys Liaubonas
Hobarto Royal ligoninėje mirė lietuvis 

Stasys Liaubonas. Didelę dalį savo gy
venimo Australijoj jis praleido įvairiose 
prieglaudose. Jaunas būdamas buvo 
vedęs, turėjo dukrą, bet nežinoma, ar jis 
su žmona ir dukra palaikė ryšius. Su 
lietuvių bendruomene jis jokių ryšių

Argi taip buvo?
Visą gyvenimą praleidusiai Lie

tuvoje, prof. Aleksandro Štromo 
paskaitoje išdėstytos mintys apie 
lietuviškąją kompartiją, jos nuo
taikas ir tikslus, nuskambėjo keis
tokai.

Prof. A. Štromas stengėsi pabrėžti 
tariamą to meto lietuvių tautos 
vienybę, neva 60 - ojo dešimtmečio 
pabaigoje visa politinė Lietuvos 
sąmonė, įskaitant ir kompartiją, 
buvusi nepriklausomybinė ir pan. 
Niekaip negaliu su tuo sutikti. Ar 
ne tiksliau būtų buvę kalbėti apie 
represinę padėtį? O kas, jei ne 
kompartija su savo pagalbiniu 
saugumiečių aparatu vertė paklusti, 
o už nepaklusnumą skaudžiaibaudė? 
Kur čia vienybė? Taip, kompartija 
nebuvo vienalytė masė, bet jos centrą 
sudarė tie, kuriems tėvynė buvo 
Sovietų Sąjunga, o nepriklausoma 
Lietuva - atgyvenusi buržuazinė 
liekana. Už jų stovėjo nemažai tų, 
kurie prisitaikė paviršutiniškai, 
trokšdami karjeros, privilegijų ir 
asmeninės gerovės. Be atsidavimo ir 
paklusnumo komunistiam režimui, 
tokia santvarka iš viso nebūtų 
išsilaikiusi. Ir dalinai kaip tik dėl 

AUKOS
„MŪSŲ PASTOGEI“

J. Jankienė Tas. $15
A. Švedas ACT $15
E. Juška NSW $15
J. Morkūnas SA $5
T. Kašauskas SA $15
K Vanagienė SA $10
A.P. Šurna Vic. $15
S. Augustavičius Tas. $15
A. Bartkus NSW $5
J. Zablockis NSW $15
J. Heskis NSW $5
Dėkojame už paramą.

IEŠKO
Red.

Ieškomas Pilypas Giedrimas, kuris 
yra žinoma, kad gyveno Australijoje 
ir susirašinėjo su savo mama Pauli
na Giedrimaite, kuri iki mirties gy
veno Rietave.

Žinančius ką nors apie ieškomąjį 
prašome pranešti: Juozas Sedys, 
5432 S. Kilbourn Ave., Chicago, 
IL 60632, U.S.A. Tel. 312 - 284 
1608.

Šį atsakymą poniai Malijauskienei 
nutariau parašyti todėl, kad pa
galvojau, jog tokių „blogai girdinčių“ 
paskaitos klausytojų Australijoje 
gali būti ir daugiau ir, kad ne tik jai, 
bet ir jiems šis atsakymas gal galės 
padėti šiek tiek pagerinti klausą. 
Su pagarba Aleksandras Štromas

nepalaikė.
Apie Liaubono mirtį sužinojome tik, 

kai Petras Šiaučiūnas nuvežė kun. Eu
genijų Bartulį į Bishop Davis Court sene
lių prieglaudą Kingstone aplankyti jo ir 
Kazio Degučio, abu jie buvo ilgamečiai 
šios prieglaudos gyventojai, bet rado tik 
Degutį. S. Augustavičius

dalies žmonių nepasitenkinimo, t.y. 
vienybės nebuvimo, ir įvyko komu
nistinės sistemos griuvimas.

Prof. A. Štromas savo paskaitoje 
teigė, kadnuo 50-ųjų metų Lietuvoje 
komunistų nebeliko. Panašią mintį 
yra išreiškęs ir A. Brazauskas, 
sakydamas, kad Lietuvos komu
nistų partijoje komunistų buvę tiktai 
3 procentai. Tai reiškia - komunistų 
nebeliko? Arba liko mažai todėl, kad 
komunistai į savo ideologiją nebe
tikėjo? Jei taip, tai viskas buvo 
paremta tiesiog klaikiu veidmai
niavimu, nes represijos buvo vyk
domos kaip tik vardan komunizmo 
idealų. Gal čia ir yra viena iš 
pagrindinių, dabartinės Lietuvos 
nelaimių: per dešimtmečius rodytas 
kompartijos veidmainiavimo pa
vyzdys išsiplėtė kaip sukčiavimas, 
kyšininkavimas ir korupcija aps
kritai. Visai galimas dalykas, kad jei 
tas sluoksnis valdo ir toliau, korupcija 
tampa „natūraliu“ socialinio ir 
ekonominio gyvenimo reiškiniu. 
Todėl, teisingai daro tie eksso— 
cialistiniai kraštai, kurie buvusiems 
vadovams nors keletą metų draudžia 
grįžti valdžion. Dali a Donielienė

talka moka

8.5 %
už terminuotus indėlius
Pranešame savo nariams, kad nuo 
1995 m. vasario mėn. 1 d. naujiems 
indėliams bus mokami sekantys 
procentai:

12 mėn. sąskaitos:
nuo $5000 - 8.5%
$500 Iki $4999 - 7.5%

6 mėn. sąskaitos: - 7% 
3 mėn. sąskaitos: - 6%

Terminuotų indėnų minimumas - $500 
Terminu, pasibaigus, Indėli galima išimti ar 
pervesti’ kitą sąskaitą. Palūkanos {mokamos 
j einamąją sąskaitą. Jei klientas nepraneša 
savo pageidavimo, sąskaita automatiškai 
pervedama į naują, toki pati terminuotą 
Indėli. Pinigus Iš terminuotų Inčiėllų galima 
IŠImtf terminui nesuėjus. Tuo atveju mokama 
tik pusė vlršmlnėtų procentų už Išimtą sumą.

Einamosios sąskaitos: 
$5000 + ’ - 4%
$1000-$4999 - 3%
$1.00 - $999 - 2%

ADELAIDE MELBOURNE SYDNEY 
362 7377 328 3466 7968662

LIETUVIU KOOPERATINĖ

=TALKAš
KREDITO DRAUGUA
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Informacija
LITUANISTINIAI KURSAI 

MELBOURNE

I 
I 
I 
I
I

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

Melbourne lituanistiniai kursai, kurie 
veikia Victorian School of Languages 
apimtyje, šiais metais vyksta Princes 
Hill Secretary College patalpose, Arnold 
Street, North Carlton.

Pirmoji 1995 mokslo metų pamoka yra 
vasario 11 d., šeštadienį, 9.00 vai. ryto. 
Pamokos tęsiasi 3 valandas, su pertrau
ka.

Į kursus priimami gimnazistai bei 
suaugusieji, įskaitant lietuviškai

nemokančius. Veikia dvi klasės, vadina
mos Years 7-10 ir VCE (Yrs. 11-12). 
Years 7-10 klasėje mokiniai arba tobuli
nasi lietuvių kalboje su tikslu pereiti į 
VCE (brandos atestato) klasę, arba šiaip 
mokosi lietuvių kalbos savo asmeniš
kiems poreikiams patenkinti.

Victorian School of Languages (Prin
ces Hill) tel.: 416 0641

Mokytojos: L Arienė, tel.: 850 7248 
Dr. R. Švambarienė, tel.: 555 6204

MIELI TAUTIEČIAI!

Kovo 25 d. Lietuvoje vyks savi
valdybių rinkimai, kurie savo svarba 
prilygsta Seimo rinkimams. Nuo
monių apklausos nuolat rodo, kad 
]pasitikėjimas ' dabartinėmis tar
nybomis (kurios neretai yra išlikusios 
iš sovietmečio) nėra pakankamas.

Tėvynės sąjunga, kuriai vadovauja 
Vytautas Landsbergis ir Gediminas 
Vagnorius, siūlys savo kandidatus, 
bet stokoja lėšų rinkiminei kam
panijai ir mielai priimtų paramą iš

SYDNĖJAUS
„TALKOS“ PRANEŠIMAS

Lietuvių kooperatinė kredito 
draugija „Talka“, Sydnėjaus skyrius, 
praneša, kad jau sudaryta pilna 
skyriaus darbuotojų sudėtis iš: Elės 
Satkauskaitės - Kains, TeodoroRotco 
ir Vytenio Šliogerio.

Sydnėjaus skyrius dirba sekma- 
ieniais nuo 1 vai. iki 3 vai. p.p.

Vytenis Šliogeris 
Sydnėjaus „Talkos“ 

skyriaus vedėjas 

PRANEŠIMAS
Našlaičiams ir tremtinių šeimoms 

Lietuvoje sušelpti Sydnėjaus lietuvių 
katalikų kultūros draugija praves 
rūbų rinkliavą. Surinkti rūbai bus

užsienio lietuvių. Politinė įtampa 
Lietuvoje ir kova dėl jos ateities 
tebevyksta.

Norintieji prisidėti kviečiami 
paramą siųsti Tėvynės sąjungos 
Sydnėjaus skyriaus iždininkui (jei 
galima, iki vasario 17 d.): Mr. A. 
Giniūnas, 46 Buckingham Road, 
BAULKHAM HILLS, NSW 2153.

Čekius rašyti „Tėvynės sąjunga“. 
Rėmėjų pavardės bus skelbiamos 
spaudoje. Iš anksto dėkojame.

Vytautas Doniela 
„TS“ Sydnėjaus sk. pirm.

persiųsti sekančia labdaros siunta į 
Lietuvą.

Tautiečiai maloniai prašomi at
liekamus rūbus ir vaikų žaislus 
pristatyti p. A. Savickienei, 82 John 
St., Lidcombe, tel. 649 9399.

Rūbų vajus truks iki vasario mėn. 
15 d.

Sydnėjaus lietuvių katalikų 
kultūros draugijos valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame kredito 

draugijos „Talkos“, Sydnėjaus sky
riaus valdybai už 600 dolerių auką, 
persiuntimui pagalbos siuntinių 
Lietuvos našlaičiams ir varge 
esančioms šeimoms.

Sydnėjaus lietu vių katalikų 
kultūros draugijos valdyba

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
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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.
Šeštadie niais 12 v. p. p. -1.00 nakties
Sekmadieniais 12 v. p. p. -10.00 v. v.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA

Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 
nuo 6 iki 9 vai. popiet 

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet

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

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Erroi Street,North Melbourne, Vics3O51

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyk

FL.Y/NG 
%/F!NN

ttv* I Ltd
20 Bay Street, Double Bay, NSW 2028
Telephone (02) 328 1377
Facsmile (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.

PAGALBĄ IMIGRACINIAIS REIKALAIS
Visų rusių imigracijos ir legalios pagalbos specialistai:

- ką daryti pasibaigus vizos galiojimo laikui
- sponsoriavimas
- profesijų atgavimas
- darbo pasirinkimas

Imigration 
Services

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

Lie.: 63996
CHATO ZADOURIAN

JP
MGRATION AGENT.

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

IŠNUOMOJAMI
trys raštinei tinkami kambariai Bankstowno centre, netoli centrinio 

pašto, kurie labai tiktų mediko, teisininko ar kito specialisto raštinei. 
Patalpų nuoma nedidelė.

Smulkesnę informaciją teikia LATVIU PAGALBOS DRAUGIJA, 49 Stanley 
St., Bankstown 2200. Tel. (02) 790 1140, nuo 10 vai. lyto iki 12 vai. 
vakaro.

****
Mes taip pat ieškome žmogaus, kuris galėtų prižiūrėti patalpas. 

Butas ir atitinkamas atlyginimas garantuota.
Smulkesnė informacija teikiama tuo pačiu telefonu, kaip ir aukščiau 

^nurodytas. ________________ ______"Daugavas Vanagi"

"Mūsų Pastogė" Nr.4 1995.01.30 psl.S _____________________ _

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.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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