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LIETUVA - ĮVYKIAI 
m KOMENTARAI

POLITIKA. Vasario 2 dieną būtų buvę 
įdomu televizijoje pasižiūrėti Lietuvos 
Seimo posėdžio. Svarstant „Valdininkų 
įstatymą“ LDDP (dauguma) už vieną 
straipsnį balsavo ne taip kaip turėjo 
balsuoti ir jų atstovas pareikalavo, kad 
būtų perbalsuota. Su tuo sutiko pirmi
ninkavęs posėdžiui J. Bernatonis (irgi 
LDDP), tačiau nepateikdamas argu
mentų, kodėl reikia perbalsuoti. Seimo 
narys A Endriukaitis dėl to užprotestavo 
ir J. Bernatonis liepė Endriukaičiui išei
ti iš seimo posėdžio. Jam to nepadarius, 
Bernatonis iškvietė seimo apsaugą, kad 
jėga išmestų Endriukaitį. Apsauga to 
padaryti neišdrįso. Konfliktas bus 
sprendžiamas uždarame Seimo posėdyje 
vasario 14 d.

Brazauskas susitiko su Izraelio 
pareigūnais, kuriems buvo leista tikrin
ti sovietų represuotų, o dabar reabili
tuotų asmenų bylas. Izraelio pareigūnai 
patikrinę 500 bylų pareiškė, kad sustip
rino savo abejones dėl reabilitacijos 
pagrįstumo. „Ką darysi, vasarį Prezi
dentas ruošiasi į Izraelį, reikia būti m; u 
dagiems, o paprasti Sibiro golgotų 
užgrūdinti žmonės iškentės“, rašo S. Sto
ma „Lietuvos ryte“. Nežinia, šiuo metu, 
ar Prezidentas numato Izraelyje at
siprašyti, taip, kaip darė jo ministras 
pirmininkas.

Savivaldybių rinkimuose dalyvaus 14 
politinių organizacijų. Trys iš jų, LDDP, 
Tėvynės Sąjunga ir Krikščionių De
mokratų Partija, savo kandidatus iškėlė 
visose apylinkėse. Apie politines nuotai
kas paprastai yra sprendžiama apklau
sinėjimais, taigi pasirinkime. Viešosios 
nuomonės Baltijos tyrimų įstaiga nu
statė, kad sausio mėnesį neketinančių 
balsuoti sumažėjo iki 18 procentų. Už 
Krikščionis demokratus balsuotų 18, 
LDDP 11, Konservatorius 10, Soc. 
Demokratus 8,2, Centro Sąjungą 5 pro
centai. Pirmieji trys asmenys - Bičkaus
kas, Adamkus, Ozolas (visus tris reiktų 

'skirti Centrui). „Dienoje“ paskelbtas 
apklausinėjimas teigia, kad labiausiai 
simpatizuojama LDDP - 17, Krik. 
Demokratams 9,4, Konservatoriams 5,9, 
Centro sąjungai 5,6 ir Soc. Demokratams 
3,7 procento. Pirmieji trys asmenys - 
Brazauskas, Bičkauskas, Landsbergis. 
Informacinė agentūra (ŠIA) skelbia 
Klaipėdos rinkėjų nuomonę: už konser
vatorius (Tėvynės sąjungą) 33 proc. 
apklaustųjų, už Krikščionių Demokratų 
partiją 13, už Socialdemokratų, Centro 
ir Liberalų sąjungų koaliciją 11 ir už 
LDDP 9,6 proc. apklaustųjų.

EKONOMIKA. „Kodėl tiekiame užsie
niui pigią žaliavą, o ne pačius gami- 

’nius?“ klausia „Vakarinės naujienos“. 
Oficialioji statistika rodo, kad 1994 
metais į užsienio šalis buvo išvežta dau
giau kaip 110 tūkstančių galvijų, 25 

tūkstančiai kiaulių, 6579 arkliai. 
Užsienis Lietuvai pardavė 18 tūkstančių 
tonų kiaulienos, 11 tūkstančių tonų 
paukštienos, 560 tūkstančių indelių 
majonezo... Iš Lietuvos pernai išgabenta 
79 tūkstančiai tonų pieno miltelių, tačiau 
įvežta net 195 tūkstančiai tonų - tai 
kelia įtarimą, kad yra nelegalių išgabe
nimo būdų. Infliacija, Statistikos depar
tamento pranešimu, 1994 metais Lietu
voje siekė 45,1 procento.

Apie kasdieninę ekonomiką tenka 
spręsti pasižiūrėjus į kasdieninių 
produktų kainas. Daugiausia pabrango 
bulvės-beveik trigubai. Išlaidos šaltam 
vandenim pakilo 160 procentų, spauda 
pabrango 162%, švieži vaisiai-144 proc., 
sveikatos apsauga -102%. Vištos, atro
do, nesupranta, kas tai yra infliacija, ir 
kiaušiniai pabrango tik 2,2 %.

Sausio viduryje Vilniuje buvo tokios 
maisto produktų kainos - litais už vieną 
kg (Australijos doleris lygus 3 litams): 
kiaulienos kumpis-9, lašiniai-7, veršie
na - 9, vištos - 7, cukrus - 2,20, naminė 
grietinė - 6, sviestas - 9. Bulvės ir bana
nai kainavo tiek pat - 1,5 lito už kilo
gramą. Kavos pupelių kilogramas kai
navo 33 litus, o kvietiniai miltai 1,25 lito. 
Dešimt kiaušinių turguje buvo galima 
nusipirkti už 2,30, o litrą augalinio alie
jaus už 4,80 lito.

Moterims turbūt įdomu žinoti, kad, 
rašoma „Dienoje“, vidutinio ilgio plaukų 
ilgalaikė šukuosena kainuoja apie 32 
litus - „į šią sumą įeina ir mokesčiai už 
plaukų kirpimą, įvairių šampūnų, bal
zamų naudojimą, sušukavimą fenu“. Į 
kirpyklą nuvažiuoti autobusu arba tro
leibusu kainuoja 40 centų, o mėnesinis 
bilietas važiuoti autobusu arba troleibu
su kainuoja 11,80 Lt.

Vilniaus miesto valdyba išleido po
tvarkį dėl „Laidotuvių rūmų“ teikiamų 
paslaugų tarifo. Karstas, vainikai, gėlės, 
taip pat, aišku, šermenys į tarifą neįeina. 
Paslaugos kainuoja apie 250 litų, tačiau 
jos pareina nuo pareikalavimo specifikos. 
Pavyzdžiui, pučiamųjų orkestro muzi
kantui mokami 5 litai už valandą. Laido
tuvių reikmenų užnešimas (tuščias kars
tas) po 1 litą už kiekvieną aukštą. Jeigu 
karstas ne tuščias - 3 litai. Be to auto- 
katafalko nuoma ir duobės kasimas yra 
pigesni nuo balandžio 16 iki lapkričio 15 
dienos.

SPAUDA. Buvęs „Respublikos“ vienas 
iš redaktorių, dabar „Dienos“, buvusios 
„Tiesos“, redaktorius R. Taraila už 75 
tūkstančius litų nusipirko savaitraštį 
„Gimtasis kraštas“, kuris buvo skiria
mas „Lietuvai ir išeivijai“. „Diena“ 
praneša: „Dabar jis, mūsų senas 
pažįstamas, tampa „Dienos“ savaitiniu 
priedu. Kol kas jis pasirodys tokio forma
to, net tokio pat turinio, kaip iki šiolei“. 
Šiame pasisakyme, manau, reiktų

1995-96 metų kadencijos A LB Krašto valdyba. Iš kairės į dešinę: Andrius 
Žilinskas,Aida Tučiūtė-Žilinskienė, Juozas Vaitiekūnas, Algis Klimas, 
Birutė Prašmutaitė. (Žiūr. straipsnį šio nr. 3 psl.)

Birutės Prašmutaitės nuotrauka.
••••••••••••••■••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••••••
atkreipti dėmesį į .kol kas“.

Sausio mėnesį pasirodė naujas dien
raštis „Lietuva“. Įdomu, kad laikraščio 
steigėjas ir leidėjas spaustuvė „Viltis“ 
yra valstybinė įmonė, tačiau redakto
rius R. Šlajus sako, jog netiki, kad Vy
riausybė tiesioginiai mėgintų daryti įtaką 
laikraščio turiniui. Ar šiame pasiakyme 
reiktų pabraukti žodį „tiesioginiai“, par
odys laikraščio linkmė ir objektyvumas.

Laikraščiuose su visai suprantamu 
pasididžiavimu, rašoma, kad Klaipėdoje, 
„Baltijos“ laivų statykloje iškilmingai į 
vandenį nuleistas pirmasis lietuviškas 
laivas „Vytautas“. „Diena“ džiaugiasi, 
kad savomis rankomis pastatytas 45 
tūkstančių tonų talpos laivas. „Respub
lika“ rašo, kad „Vytauto“ dedeveitas (dead 
weight?)yramaždaug4 tūkstančiai tonų.

ĮVAIRIOS ŽINIOS. Marijampolės 
statybininkai dirba Seinuose jau nuo 
spalio mėnesio statydami lietuvių 
kultūros centrą. Vasario antroje pusėje 
bus padėtas kertinis akmuo. Sklypą cen
trui nupirko ir padovanojo Australijos 
lietuviai.

Vasario 11 d. „The Weekend Austral
ian“ pirmame puslapyje išspausdino, 
buvusio Australijos Specialaus Tyri
nėjimo įstaigos viršininko nusiskundimą 
dėl per ankstyvojo įstaigos likvidavimo 
1991 metais. Mr. Bob Greenwood ypač 
puolė buvusį Australijos Valstybės 
prokurorą p. Michael Dufiy, dėl jo nepa
kankamo entuziazmo gaudant karo 
nusikaltėlius.

Tiek p. M. Duffy, tiek dabartinis 
Valstybės prokuroras p. Michael La- 
varch, paneigė p. Greenwood'o kaltini
mus. Speciali Tyrinėjimų įstaiga, veiku
si 4 metus ir išleidusi 30 milijonų dole
rių, teiškėlė tik 3 bylas tariamiems karo

Prokuratūra bando identifikuoti 593 
žmonių skeletus iki šiol atrastus 
Tusknlėnų kapavietėje, kurioje 1944-47 
m. buvo palaidotos NKVD aukos. Pa
daryta prielaida, kad vieni palaikai pri
klauso vyskupui V. Borisevičiui. Nese
niai pradėtas generolo J. Noreikos- 
Vėtros identifikavimas. Prokuratūros 
duomenimis, Tuskulėnuose galėjo būti 
palaidoti Viešvėnų klebonas P. Gustaitis, 
Plungės burmistras E. Misevičius ir ge
nerolas P. Liatukas.

1987 m. gruodį britai pradėjo kasti 
tunelį į Prancūziją. 1988 m. kasimo dar
bus pradėjo ir prancūzai. Tais pačiais 
metais pradėtas statyti pėsčiųjų tiltas 
per Nerį ties Lukiškių aikšte. Eurotune- 
lis po Lamanšu atidarytas 1994 m. vasa
rio mėnesį. Vilniaus pėsčiųjų tiltui 
užbaigti 1992 m. pabaigoje reikėjo 364 
tūkstančių litų. Tilto statyba sustojusi.

Gabrielius Žemkalnis,
1995.2.9.

Žinių šaltiniai:,J. Aidas“, .J. 
Rytas“, „Vakarinės naujienos—. 

.Mena“, ..Respublika“. R.1&, VJ\P.

nusikaltėliams, neatsiekdami nė vieno 
nuteisimo.

Vasario 13 d. “The Daily Telegraph- 
Mirror“ patalpino Wiesenthal Centro 
Izraelyje direktoriaus Efraim Zuroff pa
reiškimą. Jis pasisakė pasiuntęs Aus
tralijos federalinei policijai dokumen
tus, liečiančius tariamus karo nusikal
tėlius gyvenančius Australijoje. Jų tarpe 
esą 15 lietuvių, jo atsektų į Melbourne ir 
Adelaidės priemiesčius (7 priemiesčiai 
išvardinti Daily Telegraph-Mirror: Mel
bourne - Fairfield, Caulfield North, Es- 
sendon,GlenWaverly,Adelaidėje-Pros- 
pect, Parkside ir Fullarton).
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♦♦Rusija pasigyrė, kad Hermitage mu
ziejaus rūsiuose St. Petersburge ji 50 
metų slėpė 74-ris prancūzų impresio
nistų tapytojų šedevrus, po Antrojo pa
saulinio karo pagrobtus iš Vokietijos 
privačių rinkinių. Vakaruose šie De
gas, Gaugin'o, Van Gogh’o, Renoir’o, 
Cezanne, Picasso, Matisse, Toulouse 
Lautrec ir kitų menininkų kūriniai buvo 
laikomi žuvusiais. Nežiūrint į Rusijos 
susitarimą su Vokietija 1990 m. ir pa
kartotinai 1992 m. meno kūrinių 
klausimu rusai nesirengia jų grąžinti, 
laikydami juos legaliu karo grobiu, 
nebent vokiečiai jiems už kūrinius 
„kompensuotų“.

♦♦Kambodija smarkiai sustiprino savo 
ginkluotę, į Sihanoukville uostą 
atplukdžiusi iš Lenkijos ir Čekijos 
nupirktus tankus ir šarvuotus auto. 
JAV tuo tarpu yra susirūpinę dėl keleto 
povandeniniųlaivų, kuriuos Rusija par
davė Kinijai. Kinija vis smarkiau reiš
kia savo pretenzijas į Spratley salyną, 
dėl kurio ginčyjasi kelios valstybės.

♦♦Pietų Afrikos prezidentas Nelson 
Mandela turi sunkumų su atskirai gy
venančia žmona Winnie, Meno ir 
Mokslo viceministre jo kabinete. Ji 
nuolat kritikuoja vyriausybės politiką, 
sukėlė diplomatinį incidentą su Kana
da, o dabar susikirto su savo vadovau
jama Afrikos Tautinio Kongreso Mote- 
rųLygos valdyba. Vienuolika Valdybos 
narių atsistatydino dėl jos diktatoriškų 
administracinių veiksmų.

Mums nei staigmena, nei naujiena, 
nes Vašingtone rusų draugų niekada 
netrūko. Tik Reagano laikais jie buvo 
šiek tiek aptilę, bet dabar jie. vėl su 
dideliu noru rusams dirba ir kalba. Ge
rai, kad kartais atsiranda įtakingesnis 
žmogus, kuris prasitaria prieš juos. Šį 
kartą Baltųjų Rūmų pobtiką kritikuoja 
buvęsprezidentoCarteriopatarėjas Zbig
niew Brzezinski. Jo manymu pataikavi
mas Rusijai Čečėnijos klausimu mažina 
Amerikos moralinę reikšmę, netgi yra 
ilgalaikė politinė klaida.

Pasaulis buvo papratęs žiūrėti į 
Ameriką kaip žmogaus teisių ir laisvės 
čempioną, nors Jungtinės Valstijos ir 
vengdavo tiesiai stoti į skriaudžiamųjų 
pusę. Amerika dar vis buvo ir yra laisvės 
ir teisingumo žemė. Tačiau, šiandien, 
kai vargšai čečėnai yra daužomi į dulkes 
todėl, kad išdrįso siekti nepriklau
somybės, Amerika nesigėdindama pa
laiko užpuolėją, kaltindama nuskriaus
tuosius, pateisindama smurtą ir pries
paudą. Anksčiau toje šalyje to nebūdavo. 
Prieš ketvertą savaičiųfsausio pradžioje) 
valstybės sekretoriaus įstaiga padarė 
spaudai ir televizijai pareiškimą, pa
vaizduodama čečėnus visos tragedijos 
kaltininkais. Tuo tarpu, jų vadas 
Džoharas Dudajevas yra tas pats as
muo,kurįEstįjasupagarbairdėkingumu 
prisimena už tai, kad jis, būdamas so
vietų aviacijos viršininku Taline, atsi
sakė prisidėti prie sutriuškinimo estų, 
tautinio judėjimo paskutinėmis Sovietų' 
Sąjungos dienomis. Iš Estijos grįžęs į 
Čečėniją jis ir pradėjo vadovauti čečėnų 
išsilaisvinimo judėjimui.

♦ Čečėnai evakuavo Grozny miestą ir j 
ginasi krašto pietuose. Vasario 12 d. | 
čečėnų gen. Aslan Meškadov pasiūlė 
rusų karinei vadovybei paliaubas ir 
pasikeitimą belaisviais.

Rusijos prezidentas Boris Jelcinas, 
atvykęs į Nepriklausomų Valstybių I 
Sąjungos viršūnių konferenciją Alma I 
Atoje, Kazachstane, nustebino jį pasiti-1 
kusius žurnalistus, pasirodydamas ne-1 
blaiviame stovyje ir atšaukdamas spau-1 
dos konferenciją.

♦♦Peru ir Ekvadoras tebekovoja dėl Į 
Amazonės slėnių.Peru karinė vadovybė j 
prisipažino netekusi kovose trijų j 
sprausminių kovos lėktuvų ir vieno | 
malūnsparnio. JAV užšaldė bet kokį i 
ginklų pristatymą abiems valstybėms.

♦♦Sunkios kovos vyksta ir tarp Burmos 
kariuomenės ir karenųsukilėlių, atkak
liai ginančių paskutinę savo įtvirtintą 
stovyklą Kawmoora. Vyriausybės da-l 
liniai puola ją minosvaidžių koncen-1 
truota ugnimi, bet ir patys patyrė sun-1 
kių nuostolių.

♦♦Lenkijos prezidentas Lech Walensa | 
privertė atsistatydinti ministrą pirmi-1 
ninką Waldemar Pawlak, dėl įsigalė-Į 
jusios korupcijos jo vadovaujamoje | 
vyriausybėje. Naują ministrų kabinetą | 
sudaryti pavesta Seimo pirmininkui | 
Jozef Oleksy.

♦♦Pakistano policija ir JAV agentai Ig; | 
lamabade suėmė tarptautinį teroristą, 
27 metų Irake gimusį Ramzi Ahmed 
Yousef. Jis išskraidintas į JAV, kur bus 
teisiamas už 1993 m. išsprogdintas bom
bas Pasaulio Prekybos Centre New I 
Yorke. Spėjama, kad Yousef planavo I 
popiežiaus Jono Pauliaus II nužudymą I 
Filipinuose sausio mėnesį.

Dr. Rūta Gajauskaitė'
Energetika - pati svarbiausia kiekvie

nos valstybės ūkio šaka, diktuojanti vi
sai gamybai. Taigi, jos teisingas regulia
vimas arba klaidos daro esminę įtaką 
valstybės savarankiškumui ir jos gyven
tojų pragyvenimo lygiui ir gerovei, tiek 
ekonomine, tiek ir ekologine prasme. 
Ekonomine prasme tai skurdas arba 
pasiturintis gyvenimas, o ekologine - tai 
ligos arba gyvybei tinkamos gamtinės 
aplinkos išsaugojimas nuo užteršimo.

O Lietuvoje ir vėl pakilo kainos už 
elektros energiją. Dabar jau mokame 4 
kartus brangiau negu iki blokadų (ofi
cialios ir realios) kad mokėjome. Paly
ginkite - 4 kapeikos ir 16 centų už lkW. 
Pabrangus elektros energijai iškart pa
brangsta viskas, kam pagaminti reikia 
elektros energijos. Pradedant mūsų duo
na kasdienine (ji dabar 3 kartus bran
gesnė), bulvėmis (8 kartus brangesnės) 
ir pienu (6 kartus brangesnis). Ir jau 
niekas nebekalba apie ekologiją, nors 
problema neišnyko, o tik dar labiau 
paaštrėjo. Pabrangimo priežastys nuro
domos vienintelės - kuro (naftos, dujų ir 
radioaktyvaus) tiekėja - Rusij a. Tai ji ir 
diktuoja kainas. Neturime terminalo - 
negalime tartis su kitais tiekėjais. Atro
do, kad ratas užsidarė. Bet taip tik atro
do, nes trūksta informacijos, o dalinės 
žinios, deja, dažnai vaidina dezinforma- 
dnį vaimenį.

Todėl būtina išsiaiškinti, kokį turime- 
energetinį ūkį, koks Lietuvos poreikis 
energijai, kiek turime savų resursų ir 
kokios jų perspektyvos. Žinodami tai, 

♦♦ I galėsime ir patys blaiviai įvertinti esa- 
' mą blogą ir vis blogėjančią padėtį bei 

konstatuoti šio blogėjimo priežastis. Ir 
jas taisyti.

Pagal Lietuvos Energetikos instituto 
duomenis Lietuva pagamina elektros 
energijos daug daugiau negu pati suvar
toja. Didžiausią perteklinės elektros en
ergijos dalį gauna Kaliningrado sritis ir 
Baltarusija, t.y. NVS šalys. Ar ne keista, 
kad būtent Rusij a, tiekdama mums kurą 
pasaulinėmis kainomis, verčia Lietuvą 
imti kreditus iš Vakarų būtent energe
tikai paremti? Vienok būdama jau Lie
tuvos elektros energijos pirkėja, neaišku 
kokia valiuta ir kainomis Rusija su
simoka mums. Akivaizdu, kad prekė 
brangesnė už žaliavą. Taigi Lietuva

Baltieji Rūmai sutiko su oficialia Jelci
no versija, kad reikia išsaugoti Rusiją, 
atstatyti tvarką, nubausti nusikaltėlius. 
Nepadaryta jokios užuominos, kad Rusi
ja pati yra nusikaltėlė, nes mėgino per 
kriminalistus ir samdytus kareivius iš
provokuoti politinį perversmą Čečėnijoje. 
Baltieji Rūmai nepaminėjo, lyg 
nežinodami, čečėnų genocidinių depor
tacijų nuo 1944 metų ir nuolatinės jų 
kovos dėl nepriklausomybės. Jokios prie
laidos nebuvo padaryta ir dėl to, kad 
čečėnų pasipriešinimas yra legalus ka
ras. Žiaurus Grozno užpuolimas ir nesu
valdomas jėgos naudojimas prieš 
Čečėnijos žmones Amerikos piliečiams 
buvo aiškinamas iš Baltųjų Rūmų pagal 
Kremliaus liniją, kad tai toks pat pilieti
nis karas, kaip kad buvo 19-jo šimtmečio 
pabaigoje Amerikoje tarp Šiaurės ir 
Pietų. Tokiame kvailai juokingame paly-
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PABRANGO?

ginime nenurodomas akivaizdus skirtu
mas, kad Čečėnijoje kariauja ne Šiaurės 
rusai prieš Pietų rusus, bet čečėnai prieš 
rusus. Juk čečėnai nėra rusai ir nenori 

jais būti.Tai etniškai ir religiškai skirtin
ga tauta.

Amerika šiuo atveju galėjo pasinaudo- apimtys. Mažiaureikėtųirskolosgrąžinti 
ti geresniu pavyzdžiu: vietoj
rėmusi miestų bei kaimų bombardavimą 
ir masines taikių gyventojų žudynes, ji 
galėjo pasiūlyti kantriau tartis ir derėtis 
ir pagaliau sutikti su demokratiniais 
rinkimais, laisvu tautos apsisprendimu, 
kaip netolimoje praeityje buvo išspręsti 
Amerikos santykiai su Puerto-Rico. 
Gėda, kad Amerika šiandien palaiko 
imperialistinę Rusijos politiką labiau
siai propaguojamą „mad Vlad“ Žiri- 
novskio. Viltis telieka, kad Europos pa
reiškimai - Švedijos, Vokietijos net ir 
Ukrainos pasipiktinimas ir, svarbiau
sia,'pačių čečėnų atkaklumas ir narsu
mas gali pakreipti istorijos svarstykles į 
kitą pusę.

turėtų gauti iš NVS daugiau už elektros 1 
energijąnegumokaužkurą.Tačiaumūsų 
Vyriausybė ima kreditus ir jų didžioji ' 
dalis tenka energetikai. Negi mes i 
dirbame nuostolingai? O gal NVS už 
elektros energiją kaip ir už maisto . 
produktus neskuba sumokėti Lietuvai? 
Šimtamilijoninės skolos žlugdo mūsą J 
valstiečius - tai akivaizdu. Todėl kyla c 
įtarimas ar kartais ir elektros vartotojai j 
Lietuvoje nedengs NVS skolų už elek-.

. trą? Ar tas skolos bus paliktos kitai vy-1 
riausybei susimokėti?

Yraakivaizdu,kadšalis,neturintikuro j 
išteklių (Lietuva) negali gaminti elektros 
energijos. O jei ji gamina elektrą ir ją 
pardavinėja kuro tiekėjui (Rusijai), tai1 
gaminys tikrai turi būti brangesnis1 
už žaliavą. Taigi atsiskaitymas už kurą' 
turėtų būti atskaičius gautą elektrą. O išJ 
pelno turėtume tenkinti Lietuvos po-/ 
reikius kurui. Tačiau kreditų ėmimas į 
energetikai rodo, kad Lietuva iš elektros 
gamybos neturi pelno. Tai ar verta nuos- : 
tolingai dirbti? Ar A. Šleževičiaus Vy-1 
riausybė suspės pati grąžinti skolas, ar * 
paliks jas kitai Vyriausybei?

Išsiaiškinus kuro pirkimo iš Rusijos ir1 
elektros pardavimo Rusijai balansą, t.y.' 
naudą ar žalą, labai negarantuotus1 
prekybinius su Rusija santykius, pra-( 
siskolinimus ir nesavalaikius atsiskai-1 
tymus, privalėtume konstatuoti: ,
- ar Lietuvoje gaminama elektros ener

gija nuostolinga?
- ar Lietuvos elektros energijos varto-1 

toj ai tolygiai moka su NVS šalių vartoto- J 
jais, ar perdengia jų nuostolius?
- ar Lietuvos elektros energijos gami-1 

nimo nuostolius (kreditus) turės mokėti1 
būsimos Vyriausybės?
Jeigu tokie nuogąstavimai pasitvirtintą j 
- būtų akivaizdu, kad tokią nuostolingą. 
gamybą būtina mažinti iki Lietuvos1 
poreikius tenkinančių ribų. Tuo būdu 
sumažėtų (beveik trečdaliu?) perkamo į 
kuro kiekis, taigi ir kreditų iš Vakarą

būsimai Vyriausybei. Matyti, kad tada ' 
nebebrangtų tokiu dideliu procentu ir ’ 
elektra? I

Antrą vertus reikalingą Lietuvai kuro1 
dalį galėtume perdengti ir savais resur-f 
sais. Turime savo naftos. Jos gavybą reik f 
kredituoti, o ne kuro pirkimą iš Rusijos, f 
Žiūrime, kokią dalį mūsiškė nafta per-1 
dengtų būtino kuro poreikį? Turime t 
terminės energijos, kuri gali perdengti? 
šildymo poreikius Žemaitijai. Šios ener-i 
gijos įsisavinimui reik skirti kreditus irt 
čia jau paskaičiuoti ne tik nebereikalin-a 
gos pirkti iš Rusijos naftos kiekį, bet ir tą s 
ekologinę naudą, kai sumažės aplinkos 
užteršimas. Yra ir kitų alternatyvių ener-1 
gijos šaltinių (vėjo, saulės), kuriuose

1 -■ ■ Nukelta j-4 pslj
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ULIETUVOS PATRIARCHAS IMI. J. SIIIJPAS bet buvo neramu, nes Daktaras silpnėjo.
_ Bregence mus sutiko gen. Nagius-Na-

(50 metų mirties sukaki į minint) gevičius, visų nuotaika tuoj pagerėjo. Jis
mus užtikrino, jog čia karo nematysime.

Aleksandras Iflauragis

. Reikia viso gyvenimo, kad išmok- 
tutumei gyventi; bet keisčiausia, kad 
rereikia viso gyvenimo, jog pasiruoš- 
tutumei ir numirti.

Seneca

J 1944 lapkričio 6 d. Berlyne mirė vienas 
iš iš didžiausių mūsų veikėjų-Dr. Jonas 

' ŠliŠliūpas. Tai buvo nepaprastos energijos 
žnžmogus, skaidraus entuziazmo patrio- 
tasas, gilus mokslo eruditas, rusų valdžios 
pepersekiojamas, lenkų davatkų šmeižia- 
manas. Kad nebūčiau per daug pasakęs 
apiipie šitą mūsų tautos iškilų vyrą, pasi- 
nanaudosiu Lietuvių enciklopedija (XXX t. 
55 55 p.). Ten apie jį rašo: kilęs iš ūkininkų 

' šei šeimos. Nepavykus įstoti nei į Šiaulių, 
nei nei į Kauno gimnaziją, 1873 išvyko į 

, Mil Mintaujos vokiečių gimn., kurią baigė 
piripirmuoju mokiniu. 1880m.įstojoįMask- 

’ vaivos universitetą studijuoti filologijos, 
, sel sekančiais metais perėjo į teisių fakul- 
' tetatą, bet ir čia ilgai nepabuvęs persikėlė 
į P Petrapilio universitetą, kur pasirinko 
gagamtos mokslus, bet, kilus ten studentų 
riariaušėms, Šliūpas su kitais studentais 
buvuro suimtas ir 3 mėn. kalintas Kryžių 
kakalėjime, vėliau jį kaip ligonį ištrėmė į 

? nanamus pas tėvą ir paliko vietos policijos 
, pripriežiūroje. Čia jis mokė grafo VI. Zubovo 

vąiyąikus, o vėliau su brolio Stasio pasu 
! slajiaptai perėjo. Prūsų sieną ir nuvyko į 

Šveveicariją. Ten mėgino stoti į universi- 
, tetatą, bet Aušrai netekus redaktoriaus, 
, bu pakviestas pas Dr. J. Basanavičių 
į Pi Prahą, perėmė Aušros redagavimą ir 

' išusvyko į Bitėnus. Bet čia dėl Aušros reda- 
r garavimo greitai ėmė kibti vokiečių žandar- 

menerija. Šliūpas su M. Jankaus pasu pe- 
r rėj rėjo į Lietuvos pusę ir slapstėsi. Rusai 
, užųžjo išdavimą buvo paskyrę 2 000 rb., 
s ŠuŠusidarius tokiai pavojingai situacijai, 
( Jorkmas Šliūpas savo brolio Stasio vardu 
■_ išbšbėgo į Ameriką.

1 Nuvykęs į Ameriką, jis pastebėjo, kad 
.lieiietuviai ištirpsta lenkiškose parapijo

se se. Jis tuoj griebėsi darbo, redaguoda- 
h manas įvairius laikraštėlius, ragino lietu- 
viuriuskurtisavoparapijasjamįtalką atėjo 
lieiietuviai kunigai. Jį rėmė kun. A. Burba, 

j kunun. A Vamagiris ir kt. Kunigų padeda- 
. maaasŠliūpas baigė Marylandouniv. medi- 
cininos fakultetą ir gavo daktaro titulą 
(M'M D). Vertėsi gydytojo praktika ir to- 

’liaūau redagavo lietuviškus laikraščius, 
’ iki ki pat Lietuvos nepriklausomybės at" 
j gagavimo skatino ir ugdė lietuviškus 
} sąj sąjūdžius. Labai aktyviai reiškėsi nepri- 

idaidausomybės atgavimo metu. Lietuvių 
■ enenciklopedijoje apie jį toliau rašoma, kad 
j 191919m. vasariomėn. pradėjo organizuo- 
r ii E Londone Lietuvos atstovybę ir iki lie- 
posros mėn. buvo pirmasis, dar Anglijos 

Dnepepripažintos Lietuvos atstovas. Tuome- 
t- tu tu buvo priskirtas ir prie Lietuvos dele- 
l gacgacijos, vykusios į Paryžiaus taikos kon- 
s,ferferenciją. Tais pačiais metais rugsėjo 
c.mėmėn. išsiųstas Lietuvos pasiuntiniu į 
įeLaLatviją ir Estiją. Drauge su L. Natke- 
tinčjė/'um derėjosi su Sovietų Sąjunga 
r-dėl ii pasikeitimo karo belaisviais. 1920 
ir m. i. išvyko į JAV rinkti aukų Lietuvos 
i- atsistatymui ir investicijų pramonei, grįžo 
ąsų m dideliais laimėjimais.
s L Lietuvoje Šliūpas gydytojo praktika 
r-nehiebesivertė, pamėgo mokytojo, moksli- 
■sninhinko, švietėjo darbą. Mokslo žmonės jo 
sldar’darbą aukštai įvertino. 1923 m. Lietuvos 
— * - ~

Dr. Jonas Šliūpas.

Universiteto humanitarinių mokslų 
fakultetas Jonui Šliūpui suteikė garbės 
daktaro titulą, tais pačiais metais medi
cinos fakultetas suteikė medicinos 
mokslo garbės daktaro vardą. 1930 m. 
Šliūpas, LU privatdocentas, skaitė medi
cinos istorijos kursą. 1939 m. VDU teisių 
fakultetas suteikėjam teisių garbės dak
taro titulą. Tuo metu Jonas Šliūpas buvo 
vienintelis žmogus Lietuvoje turėjęs ke
turis mokslo daktaratus.

Bet Lietuvoje netrūko ir Šliūpo priešų. 
Mat, jis iš mažų dienų gyvendamas pas 
dėdę kunigą, po to Amerikoje, kovoda
mas su sulenkėjusiais kunigais ir vėliau 
Lietuvoje, matė daug papiktinančio elge
sio klebonijose, tad savo kalbose ir raš
tuose mėgo iš klerikalų pasišaipyti. Kle
bonų gaspadinėsir davatkos jį kaip įman
ydamos žemino ir šmeižė, kunigai pikti
nosi jo laisvamanybe. Tamsi liaudis Dr. 
Jonui šliupui gero žodžio neturi dar ir 
dabar. Vis dėl to daugeliui reikėtų pa
keisti savo nuomonę, ypač kad turime 
Dr. Juozo Jakšto, istoriko, parašytą 
monografiją apie Šliūpo raštus ir tau-, 
tinę veiklą (Akad. Skautų leidykla, Chi
cago, 1979).

Mano asmeniška pažintis su Dr. Jonu 
Šliūpu tampriai susijusi su paskutiniai
siais jo gyvenimo metais. 1944 m. 
pradžioje, kai sovietų-vokiečių frontas 
ėmė artėti prie Lietuvos sienos ir kilo 
pavojus patekti sovietams į rankas, savo 
šeimą iš Vilniaus perkėliau į Palangą ir 
apgyvendinau pas Dr. Šliūpą. Matyda
mas, kad vokiečiai raudonosios armijos 
nesulaikys, balandžio mėn. ir. aš pats 
persikėliau į Palangą. Nutarėme su 
Šliūpu ieškoti progos patekti į Švediją, 
kur aš turėjau pažįstamų skautų ir bu
vau gavęs iš jų pakvietimą atvažiuoti. 
Deja, toji „avantiūra“ mums nepasisekė. 
Buvome vokiečių sulaikyti ir pasilikome, 
neturėdami jokio plano, ką daryti toliau. 
Sovietai jau buvo užėmę Vilnių ir pusę 
Lietuvos. Taip mums besižvalgant iš 
Vienos į Kretingą atvažiavo statybinės 
firmos įgaliotiniai verbuoti darbininkų. 
Nors buvo aišku, kad vokiečiai renka 
darbininkus tik apkasams kasti, nuėjau 
pasiteirauti, ar mane priimtų. Eilė lau
kia didelė, visus priima su šeimomis. 
Lietuvis tarnautojas kalba lietuviškai, 
užrašinėj a norinčius važiuoti, tikrina do
kumentus ir duoda numerį. Atsistojau ir 
aš į eilę. Pasakiau savo šeimos sudėtį ir 
paprašiau prirašyti Šliūpo šeimą - tris 
nedarbingus žmones. Nustebo raštinin
kas:^-tą iš Palangos?“ „Tą iš Palangos, 
-atsakiau,-jis yra mūsų tautos.patri- 

arkas, neužmiršk.“ Paprašė palaukti, o 
pats nubėgo pas viršininką. Greitai 
sugrįžo su rudmarškiniu. „Kas yra tas 
Šliūpas, kad nori jį išvežti?“ Atsakiau 
trumpai: „Jis yra mūsų tautos patriar
chas.“ Mėginau aiškinti jo darbus, bet 
greitai valdininkas man pasakė - gana, 
liepė raštininkui užrašyti abi pavardes 
ir pridūrė, kad sekančią savaitę atvažiuos 
pasikalbėti su Dr. Šliūpu. Atvažiavo du 
rudmarškiniai pas Šliūpą. Svečiams 
išvykus šliupas mane pasikvietė ir pa
sakė: „Vokiečiai reikalauja, kad aš pasa
kyčiau kalbą JAV lietuviams - sutikau. 
Atvažiuos kariškas sunkvežimis ir paims 
visą mūsų mantą, paskui duos atskirą 
kupė vagone.“ Viskas būtų gerai, bet toji 
kalba Šliūpui rūpėjo.

Į Vieną atvažiavom susirūpinę ir pa
vargę. Ką gi čia veiksime, mrnns reikia 
važiuoti į Bregencą, kur laukia gen. V. 
Nagius. Apsistojome Inzensdorfe. Kol 
susitvarkėme dokumentus ir gavome 
leidimą išvažiuoti, praėjo visa savaitė. 
Tačiau kitiems užtrukdavo ir mėnesį ar 
dar daugiau. Džiaugiamės, kad sekasi,

Affidavit.

Męs žemlaupaslrašiusiejl šluomi liudijame, kad Dr. Jonas
Š 1 lūp a s, karo aplinkybių priverstas apleisti Lietuvą ir lai
kinai apsistojęs Bregenze, Austrijoj, 1944 m. lapkričio _3 d. bu
vo Iškviestas t Berlyną, kame jis turėjo įkalbėti į plokštelę at
sišaukimą į J.A.V. lietuvius. Jo paruošto atsišaukimo teksto Ber
lynas nepriėmė, gi šio pastarojo pasiūlytus pakeitimus Dr. Jonas 
Šliupas atmetė. Dėlei to susijaudinęs Dr. Jonas Šliupas gavo šir
dies smūgį ir 1944 m. lapkričio 6' d. ryte.Berlyne mirė eidamas <fj 
metus. Iki paskutinės savo gyvenimo valandos Dr. Jonas Šliupas be 
vo taurus, savo tautai ištikimas ir jai daug nusipelnęs lietuvis
patriotas.

Tuebingen, 1946 m. gruodžio 12 d

Dr. Antanas Trimakas 
b. Lietuvos Generalinis

^Vaclovas Sidzikauskas
b. Lietuvos Ministeris Londone

Konsulas. b. Ausehwitz’o KZ kalinys Nr.24477.

susipažinkime
- XAI JOJI ALB KKAŠTO 

MLIIABA
Andrius Žilinskas - ALB Krašto v-bos 
pirmininkas, 36 metų amžiaus. Dirba ad
vokatu Lukaitis Partners įstaigoje Haw
thorn, Melburne. Šiuo metu studijuoja - 
ruošiasi teisės magistratui. Andrius yra 
Australijos lietuvių teisininkų draugijos 
pirmininkas. Melburno lietuvių klubo na
rys, skautas vytis.

Birutė Prašmutaitė - vicepirmininkė 
kultūros reikalams. Baigusi universitetą 
matematikos irpsichologijosmokslus. Dirba 
Viktorijos valdžios įstaigoje kadrų darbą.

Birutė yra gerai žinoma, pasižymėjusi 
lietuvių bendruomenėje dar nuo studentiš
kų laikų. Dalyvavo dviejuose Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresuose. 1975/76 Pietų 
Amerikoje ir 1985 Šiaurės Amerikoje.

Buvusi ALB Krašto Valdybos narė jau
nimo reikalams. Skautininke, dalyvauja 
Melburno Džiugo tunto veikloje, 1992/1993 
metais buvo šio tunto tuntininkė. Dabar 
eina Skautininkų ramovės pirmininkės 
pareigas.

Algis Klimas - vicepirmininkas švieti
mo reikalams. 53 metų amžiaus. Architek
tas. Vedęs. Turi keturis vaikus: Marcelę, 
Eugenijų, Justiną ir Saulių. Algis yra Mel
burno lietuvių klubo narys. „Ramuva“ na
rys, Džiugo tunto tėvų komiteto narys, 

Sekančią dieną gen. Nagius nuvedė pas 
komendantą užsiregistruoti. Buvome 
nustebinti, kai komendantas prabilo lie
tuviškai. Pasirodo, jis pats Mažosios Lie
tuvos lietuvis ir jam esą malonu susi
pažinti su Dr. Šliūpu, apie kurį buvo 

' daug girdėjęs. Pasirodo, komendantui 
apie Šliūpo atvykimą buvo pranešta iš 
Berlyno, todėl jis buvo mums toks palan
kus,jognetlietuviškaiišdrįsoprakalbėti. 
Nespėjom Bregence nė kojų sušilti, o iš 
Berlyno jau atvyko kurjeris su kvietimu 
Šliūpui žadėtąją kalbą pasakyti.

Nežiūrėdamas didelio nuovargio po 
sunkios kelionės, Dr. Šliūpas ryžosi 
važiuoti ir pasakyti kalbą, reikalauti 
Lietuvai laisvės. „Aš turiu progą pasaky
ti tiesą ir privalau ja pasinaudoti, “ tai jo 
paskutiniai žodžiai prieš atsisveikinant. 
Tvirtai paspaudžiau jam ranką.

Kas atsitiko Berlyne, rašo Dr. Antan
as Trimakas, buvęs Lietuvos generali
nis konsulas, ir Vaclovas Sidzikauskas, 
buvęs Lietuvos ministeris Londone.

Žiūr. faksimilės tekstą.

Taip miršta didvyriai!

Lietuviųsekmadieniomokyklos,  Melburne, 
direktorius.

Juozas Vaitiekūnas - iždininkas. 38 
metų amžiaus. Dirba buhalteriu, mokesčių 
konsultantu. Vedė Juditą Mieldažytę ir 
susilaukė dviejų berniukų: Karolis 5 metų 
ir Laurynas dviejų. Pirmasis sūnus jau 
lanko savaitgalio mokyklą. Juozas yra 
slidinėjimo klubo ,Neringa“ iždininkas. 
Jūrų skautas budys.

Aida Tučiūtė-Žilinskienė - sekretorė. 
1991 metais baigusi Vilniaus Valstybinį 
pedagoginį universitetą, Gamtos geografi
jos fakultetą, fizinio auklėjimo specialybę. 
Dirba Melburno Vincento plaukimo klube 
trenere. 1992 metais ištekėjo už Andriaus 
Žilinsko ir emigravo į Australiją.

Pridedamenuotrauką,kadžmonėsgalėtų 
artimiau susipažinti su mumis.

(Nuotrauką žiūr. 1-me psl.)

ALB Krašto Valdyba

ALB Krašto Valdybos adresas:
1st Floor
123 Church Street
Hawthorn Vic. 3122
Tel. 819 5515
Int + 61 3 819 5515
Fax: 819 6078
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Al. I e KRAŠTO TARYBOS SlTVAŽIAVliviIi
Iki Lietuvos nepriklausomybės atgavi

mos Bendruomenės darbų nei perdaug 
derinti, nei koordinuoti nereikėjo. Ką 
mums reikia veikti, žinojom. Tai nurodė 
Lietuvių charta.

Lietuvos laisvinimo - politinis darbas.
Lietuvybės išlaikymas - švietimo, 

kultūros, sporto, religinis ryšis su Lietu
va, palyginti menkas, ribotas, atsargus, 
dargi net kontroversinis. Pirmieji bandę 
mėgsti ryšius arba su atvykusiais iš 
Lietuvos arba nuvykę į Tėvynę buvo 
smerkiami, šalinami iš mūsų organiza
cijų vadovybių kaip bendradarbiai su 
okupantu. Atvykę menininkai, solistai, 
dailininkai nebuvo įsileidžiami j mūsų 
sales, o šiaip taip priimti, buvo plytomis 
daužomi.

Taigi, Bendruomenės veiklos kryptys 
buvo aiškios. Logiška ir jos organizacinė 
sąranga. Pokario išeivių apsigyventuose 
kraštuose buvo suorganizuotos kraštų 
bendruomenės - reikia pabrėžti, kad tik 
išeivių pastangomis, kai kur net labai 
sunkiai, kur buvo gausios ir stiprios anks
tesnių imigrantų organizacijos, kaip, 
pvz.., Jungtinėse Amerikos Valstijose, 
vėliau jos suburtos į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę, parašyta jos konstituci
ja. Pagal šią konstituciją Kraštų bend
ruomenėms įstatai, pritaikyti kiekvieno 
krašto įstatymams, aplinkai bei sąly
goms ir pagal juos vystoma veikla. Į 
politinę veiklą linkę žmonės buvo sutelkti

Atkelta iš 2 psl.

reikėtų kredituoti, kad Lietuva taptų ne 
tik ekonomiškai nepriklausoma nuo savo 
buvusio okupanto, bet ir išlygintų eko
loginę pusiausvyrą, kuri buvo pažeista 
sovietų vystomos gamybinės veiklosLie- 
tuvoje, bet ne Lietuvos naudai.

Žinome, kad ir Lietuvos energetika 
buvo kuriama ne tam, kad patenkintų 
Lietuvos poreikius. Ji buvo SSSR vie
ningos sistemos dalimi ir turėjo dirbti tik 
SSSRnaudai.SubyrėjusSSSRiratkūrus 
nepriklausomybę Lietuvoje, turime at
statyti savo ūkį savo valstybės naudai. 
Turime mažinti gamybos apimtis iki 
Lietuvos gyventojų poreikio patenkini
mo ne tik produkcijos atžvilgiu, bet ir 
sveikos gamtinės aplinkos atstatymo 
požiūriu. Todėl, pirmoje eilėje, pažinimas 
turėtų liesti labiausiai gamtą teršiančias 
gamybos sritis. Energetikoje-taimažinti 
šiluminių elektrinių darbą, nes viena 
Ignalinos atominė elektrinė pilnai pa
tenkina Lietuvos elektros energijos 
poreikius. Iki jos projektinio galiojimo 
laiko pabaigos būtina įsisavinti alterna
tyvias energijos rūšis (termines, saulės, 
vėjo), kurios nereikalautų kuro, taigi su
mažintų ir aplinkos teršimą ir priklau
somybę nuo tiekėjų (Rusijos) ateityje.

Tuo tarpu spaudoje ir per radiją bei 
televiziją pranešinėjama apie tolesnes 
Lietuvos energetikos ūkio vystymo per
spektyvas, apie specialistų atominėms 
elektrinėms aptarnauti ruošimą. Ar tai 
reiškia, kad bus toliau vystoma atominė 
energetika Lietuvoje? Ar tai reiškia, kad 
bus statomas trečias blokas Ignalinoje? 
Ar tai reiškia, kad dabartinė A. Sleževi
čiaus Vyriausybė nemato specifinių ato

JVIūįi stoaė“ Nr. 7 1995.2.20 nd d

į komitetus, komisij as ar net tarybas už
siimti politiniu Lietuvos laisvinimo dar
bu, o švietėjai bei kultūrininkai įvairiomis 
formomis dirbo lietuvybės išlaikymui.

Nepaliktas nuošaly buvo nė prieauglis 
-vaikai irjaunimas. Kiekviename krašte 
buvo sukurtos lietuviškos švietimo sis
temos, pasiruošta medžiaga, pristeigta 
kursų, net vasaros stovyklų vaikams 
mokyti ir auklėti, pačios susiorganizavo 
arba buvo suorganizuotos įvairios jau
nimo organizacijos, Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjunga. Šaka Bendruomenės, 
o kai kur ir labai arti jos, kūrėsi sporto 
vienetai, vėliau susijungę į kraštų sporto 
sąjungas, o JAV ir Kanadoje, net į garsią 
ir vienu laiku labai judrią bei paveikią 
Siaurės Amerikos fizinio auklėjimo ir 
sporto sąjungą.

Pristeigėme (arba rastus patobuli
nome) laikraščių, žurnalų, biuletenių, 
knygų leidyklų, spaustuvių, mokslo 
įstaigų, Vasario 16 gimnaziją Vokietijo
je, net lituanistinę katedrą Illinois uni
versitete, Čikagoje, įkūrėme. Enciklope
diją išleidome, net ir anglų kalba. Ra
dome ir naujų įkūrėme daug lietuviškų 
radijo valandėlių, Čikagoje daug metų 
veikė net lietuviška televizija.

Prisipirkome arba prisistatėme savų 
patalpų: centrų, klubų, namų, bažnyčių, 
muziejų. Vienus radome atvykę, kitus 
įsigijome naujųjų ateivių pastangomis.

Taip susiorganizavę, susitvarkę, 

PABRAN6O?
minės energetikos problemų, kurias aki
vaizdžiai pademonstravo Černobylio ava
rija? Po šios avarijos pasaulis labai blai
viai įvertino du faktorius: ekonominį ir 
saugumo bei padarė išvada saugumo 
naudai. Vis daugiau valstybių, o ypač 
Europoje, mano, kad reik įsisavinti ir 
vystyti alternatyvias energijos rūšis ir 
planuoja atomines elektrines užbaigti 
eksploatuoti iki projektinio galiojimo 
laiko.

Lietuvos Žalioji partija priėmė rezo
liucijas dėl Ignalinos atominės elektrinės 
saugumo ir eksploatacijos tik iki pro
jektinio galiojimo laiko, dėl alternatyvių 
energijos įsisavinimo būdų, dėl Lietuvos 
energetikos krypčių. Tačiau nei Seimas, 
nei Vyriausybė nereagavo į šias rezoliu
cijas, nors rinkimų metu buvo deklaruo
jamos ekologinės idėjos. Taigi galime 
konstatuoti, kad valdančioji Seimo dau
guma - LDDP - nevykdys savo rinki
minių pažadų tiek rinkėjų gerovės, tiek 
ir gamtosaugos srityje.

O gal tai rodo, kad dabartinė Vyriau
sybė visai nepaskaičiavo energetinio ūkio 
naudos ir žalos balanso Lietuvai ir toliau 
vykdo įprastus senus, dar SSSR sufor
muotus energetikos eksploatavimo ir 
vystymo planus. Juk negali būti, kad 
dabartinė Vyriausybė sąmoningai nu
sprendė, kad Lietuvos energetika priva
lo dirbti Rusijos naudai savo vartotojų 
sąskaita ir skolų Vakarams didėjimo 
sąskaita. Kitaip turėtume konstatuoti 
priešišką, kenksmingą Lietuvai veiklą - 
lėšų „perpumpavimą“ Rusijai, už kurias 
ji galės įsigyti mūsų valstybei strate
giškai svarbius objektus. Tai reikštų Lie
tuvos ekonominę priklausomybę nuo 
.Rusijos. 

įsikūrę ir nuolat dirbdami atlikome la
bai daug ir naudingo lietuviško švietimo 
ir auklėjimo darbo, nes ir po 50 užsienyje 
pragyventų metų, turime jau užsienyje 
gimusią lietuvišką kartą ir daug lietu
viškai kalbančio, lietuviško nusiteiki
mo, net ir visiškai savarankiškai savo 
kongresus sugebančio suruošti jaunimo.

Milžinišką darbą atlikom kultūros sri
tyje, ir šį laikotarpį galime laikyti užsienio 
lietuvių kultūros aukso amžiumi - pilna 
to žodžio prasme kultūros, kūrybos, ir 
vartosenos visose srityse. Nuo paprasto 
parapijos chorelio iki Čikagos lietuvių 
operos, nuo kokios nors brošiūrėlės apie 
save iki Katalikų mokslo akademijos 
darbų bei lietuvių enciklopedijos, nuo 
paskaitėlės meškeriotojų klubo susirin
kime iki Mokslo ir kūrybos simpoziumo, 
nuo lietuviškų mokyklų pirmo skyriaus 
piešinukų iki tarptautinio pajėgumo 
dailininkų parodų, nuo parapijos veiklos 
aprašymų iki brandžių publicistinių lei
dinių, nuo paprastų atsiminimų iki ge
riausių poezijos, grožinės literatūros 
kūrinių, beletristikos, žurnalistikos 
kūrinių. Ir taip toliau, ir taip toliau.

Daug laimėjome, nors, žinoma, su Lie
tuvos sportininkais tik krepšinyje 
varžytis tegalėdami, ir sporto srityje. Ar 
ne lietuviai išmokė australus žaisti 
krepšinį?

Stiprių laimėjimų turime ir politinės 
kovos lauke. Išsaugojom Lietuvos at
stovavimą Vatikane, dvylika metų kie
tai grumdamiesi užsitikrinom Lietuvos 
atstovybės tęstinumą Vašingtone, Ota
voje, susigrąžinom jau pradangintą Lie
tuvos aneksijos nepripažinimo politiką 
Australijoje, nuolatine įtempta politine 
veikla neleidome pasauliui užmiršti Lie
tuvos okupacijos, o laisvėjimui prasidėjus 
buvome labai stiprus veiksnys, Lietuvos 
balsas ir nepriklausomybės atkūrimą 
skelbiant, ir Vakarų pasaulio Lietuvos 
nepriklausomos valstybės pripažinimui 
išgauti.

Turbūt dėl tokių teiginių nė vienas 
neprotestuosite.

Turbūt taip pat neprotestuosite, kad 
visoje toje veikloje pagrindinis veiksnys 
buvo Lietuvių Bendruomenė: PLB sei
mai, valdybos, Kraštų Bendruomenių 
taiybos, valdybos, apygardos, apylinkės, 
komitetai, komisijos, net ir pavieniai jos 
nariai.

Taip pat neprotestuosite, kad atlikta 
tikrai daug.

Kodėl taip buvo dirbta? Kas visa tai 
skatino, stūmė, traukė, tempė?

Ir turbūt kiekvienas nedvejodamas 
atsakysim: Lietuva. Okupuota, aneksuo
ta, pavergta, tarptautinio komunizmo ir 
rusiško imperializmo niokojama, naiki
nama, kenčianti, laisvės trokštanti ir dėl 
jos kovojanti Lietuva.

Ji buvo ta trauka, tas magnetas, klijai, 
mus glaudžiantys į vieną bendrą j tinginį 
dirbti dėl Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės. O kad tas darbas būtų tikras, 
nemeluotas, nuoširdus ir tikslo siekian
tis, jo darbininkai taip pat tuėjo būti 
tikri, nemeluoti, nuoširdūs lietuviai. Ir 
netikmes vieni,okupantoišsavoTėvynės 
išvyti, bet ir ateinančios kartos. Ar ne dėl 
to tad ir lietuvybės išlaikymas?

Ar ne tik dėl to?
Kas atsitiks su lietuvybės išlaikymu, 

kai Lietuva bus laisva, klausėme ne tik

PLB Valdybos pirm. Bronius 
Nainys

mes anksčiau, klausiame dabar, bet 
klausė ir mūsų, Antrojo pasaulinio karo 
ir jo pasėkų išvytų veiklos prasmės bei 
tikslų nusakytojai - Lietuvių chartos 
kūrėjai. Kaip dabar matyti, jie šventai 
tikėjo, ir dabar tas jų tikėjimas pasitvir
tino, kad Lietvuva vistiek bus laisva ir 
nepriklausoma ir vienas chartoje jų įrašy
tas tikslas bus pasiektas. Todėl jis ir 
buvo pavadintas laikinu.

Tačiau  jie taip pat žinoj o, kad su Lietu
vos išlaisvinimu, kovai bei darbui dėl jo 
pasibaigus, niekur nedings tą darbą dirbę 
užsienio lietuviai. Jie visiįLietuvą negrįš, 
ypač jeigu laisvė greitai neateis ir išaugs 
naujos jau kitos aplinkos supamos ir 
kitaip veikiamos kartos. Todėl ir į Lietu
vių Chartą buvo įrašytas ir nuolatinis 
tikslas ir jam siekti darbas - lietuvybės 
išlaikymas.

Tas tikslas dabar kaip tik ir pastato 
mus į naują veiklos plotmę, tiksliau, į tą 
kryžkelę, kurią miniu savo jums pada
lintame pranešime apie PLB valdybos 
darbus ir jų pabaigoje surašiau net 
devynis klausimus, į kuriuos mums rei
kia gana skubiai atsakyti ir atsakyti 
teisingai, nes, kaip ten miniu, nuo at
sakymų priklausys ar mes pasuksim į 
sunykimo ar gyvenimo kelią.

O sunykimui pavojus jau gana ryškus. 
Tai lengvai galim pastebėti palyginę čia 
mano papasakotą mūsų veiklos žydėjimo 
laikotarpį, viršūnę siekusį kažkur, j 
sakyčiau, tarp 1970-1980 metų su da- i 
bartine veikla, kuri jau labai žymiai rie
da į pakalnę. Jeigu negalime tos kreivės 
pakreipti aukštyn, tai ją turime bent 
pristabdyti. Teigiu, kad tai galima pa
daryti tik per visų mūsų jungtį - Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę. Todėl ji 
turi būti išlaikyta. Tik reikia šiek tiek, 
pakeisti ir laikui pritaikyti Konstituciją. 
Tai gali būti atlikta tik Seime. PLB val
dyba jau sudarinėja komisiją, kuri tuos 
klausimus netrukus pradės nagrinėti. : 
Taupydamas laiką,todėl ir nebandyda
mas įrodinėti, kodėl,teigiu, kad Bend
ruomenės sąranga turi likti tokia, kokia Į 
ji yra: viršūnė-PLB Seimas ir jo išrink- į 
ta PLB valdyba. PLB valdyba atstovau
ja užsienio lietuviams Lietuvoje, kalba 
jų vardu, per savo atstovybę palaiko 
ryšius su visomis Lietuvos valdžiomis ir

Nukelta į psl.6
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KULTŪRINĖSE PfiRfiSTĖSE Aldona PRIŽGINTAITĖ

Juozas Alinis Jūragis

Poezija iš Žemaitijos
Kukli yra poetės Reginos Biržinytės eilėraščių knygos „Tenai, už Kražantės“ 

išvaizda. Minkšti,balti viršeliai su nereikšmingu lapų piešiniu, atspausdinta su
spaustu, beveik susibėgančiu astuonių punktų kursyvu, bet, vos kelis eilėraščius 

r paskaitęs, pamatai, kad Pelenės rūbuose šviesi poezijos karalaitė. Knygos puslapiai 
t tiesiog dvelkia lietuviškojo žodžio kaitra, stebinančiu autorės vaizduotės išradingu- 
t mu, minčių brandumu ir jausminiu įtaigumu, teikiančiu jos eilėraščiams sodrią 

i j gyvybę. Tai poezija, spinduliuojanti savo autentiškumu ir pilnadvasiškumu. 
j ' Tokie degančia širdimi rašantys poetai reti. Ir tokia vertingų minčių pilna poezija 

į reta. Atsimenu - taip skambėdavo Nepriklausomoje Lietuvoje poezijos suklestėjimo 
metu mūsų poetų žodis, kuris tada iš karto įsirėždavo į tautos atmintį, plėšdavo 
prasmės ir grožio pažinimo akiračius ir tapdavo lietuviškosios dvasios dalimi.

„Tenai, už Kražantės“ - tai ne tik mažytės geografinės vietos Žemaitijoje pagarbi
nimas susižavėjimo persunktais, adoruojančiais žodžiais. Tai visas dėmesį patrau
kiantis, erdvus poetės dvasios, širdies ir pažinimo pasaulis, jos giliaregiai žvilgsniai 
įmatomąją aplinką, į Lietuvą ir į save Lietuvoje - Žemaitijoje, maitinančią savo sielą 
tai vienatvės, sutemų skaudumu, tai ilgesio bangų sukeltu nerimu, tai vaikystės 
atsiminimais. Meilė Lietuvos žemei joje tokia gaivališka, kad gimtinės peizažas - 
pievos, takai ir upės tarsi tampa poetei dalimi buvimo stichijos, jos stipriųjų 
išgyvenimų - džiaugsmo ir liūdesio - versme, tekančia iš gamtoje patiriamų 
įspūdžių ir asmenybėn įaugusių tautos istorijos ir kultūros klodų.

i Poetei yra duotas žodžio stebuklas - galia poezijoje darniai sujungti priešistorinę 
ir istorinę Lietuvos praeitį su dabartimi. Galia tai, kas senoje senovėje būta, 
užkalbėti esamame laike ir didžiųjų mūsų tautinės kultūros asmenybių primini- 

t mais pažadinti ilgesį „šventa praeitimi atgimti“. Poetė jaučia įpareigojimą būti
> tautos žodžiu, nes kalbėti ją pašaukė Lietuva.
1 Rojaus vartai man užsivėrė: aš vergavau savo
> silpnybėms
1 Ir buvau nuolanki savo persekiotojų tarnaitė.

Bet tu atėjai su balta karališka lelija rankose 
Vidunaktį, kai visi miegojo, ir bandos laukuos, 
Ir paukščiai palėpėse, ir teisuolių giminė Rainių 

miškelyje, 
Palaiminta per kančią ir išniekinimą. Tu atėjai,

■ ' Ir tavo vėsus alsavimas man priminė kvepiantį rūką
1 Iš paupių numylėtų, ir aš supratau, kiek daug
• prasmės
■ Yra tylėjime, kai rankose tavo baltą leliją staiga
t nudažo

Nekaltųjų kraujas. Atleidus visiems, kurie nežinojo, 
ką daro,

1 Tu tyliai mane pašaukei, ir aš išgirdau, ir užliejo
palaima 

Sielą, kai supratau, kad esu tik viena iš daugelio
• Tavo pašauktųjų. (67 psl.)

Didelis gėris ir laimė yra gyventi tėviškėje, kuri yra dvasių šventovė, išlaikiusi 
avyje gyvenusiųjų ir gyvenančiųjų kartu buvimą.

Namuos, kur tręštančioj rąstinėj sienoj 
Gyvena miško dvasios ir teška lietūs 
Šaltiniais tartum gyvybės vanduo per stogą, 
Namuos, kur žydi ant langų praeitis prijaukinta 
Lelijom ir šaukštai dainuoja indaujoj
Lyg valtininkai leidžiantis saulei, šituos namuos esu 
Valdovė dienų, naktų ir svajonių, ir mano karalystei 
Neprilygs niekas. Nebent rugpjūčio vidurdienis 
Su obuolių kvapu ant lūpų ir pilnomis tylos upėmis, 
Iš kurių gėriau ilgesį kartu su stirnom. (39 p.)

Eilėraščiai, nešami vidinio ritmo, teka kaip labai sutirštinta vaizdų, palyginimų, 
metaforų griūtis, užplūstanti skaitančiojo mąstymą ir įtikinanti, kad šitokios 
formos poezija negalėtų sutilpti griežtuose tradicinio eiliavimo varžtuose. Biržinytės 
eilėraščiuose sakiniai ilgi, daugiažodžiai, prabėgantys vietas, kur norėtųsi matyti 
tašką, tarsi neribota vaizduotė ir kūrybinis užsidegimas, nepajėgdami sustoti, iš 
įsbėgėjimo vis toliau gilina mintį ir plečia vaizdą. Švelni ir svajinga poetės nostalgija 
praeičiai ir nevaržomas elegiškas pietizmas dabarčiai, kartais suskambantis ir 

' ’ pamokančiu tonu. Su poetiškumo magija poetė kalba apie dramatiškuosius tautos 
lilikimo lūžius ir apie širdyje vykstančią dramą, kai užplaukia spygliuoti liūdesio ir 
aapsivylimo debesys.

j Pastabus poetės Biržinytės žvilgsnis pamato labai arti žemės esančius gamtos 
mikrogyvenimo ženklus: žydinčias bulves, sutemose besiganantį arkliuką, dilgėles, 
„kurios gražiau už palmes“, senose kapinėse sulaukėjusias gėles, anttako krintančius 

I dilgėlių šešėlius, pro kuriuos kasdieniški žmonės praeina, jų nepastebėdami ir 
nematydami jų, kaip gamtos kūrinių, grožio ir nepaprastumo. Nepastebėdami, 
kaip iš smulkiausių kūrinijos detalių susideda nuostabusis mus supantis pasaulis. 
| Lietuviškasis mentalitetas ir lietuviškoji atmosfera, laukais ir upėmis kvepianti 
ižeanė nekelia autorei būtinumo užsidegti gamtovaizdžio spalvinguoju išgražinimu. 
PPoetė linkusi į kontempliatyviąją rimtį. Jos kraujo giesmėj aidi akordai vienatvės, 
liMesio, ilgesio, kuris ilgesnis už amžinybę, ir melancholijos, krintančios iš žvaigždžių,

METŲ SODAS

Jei į metų sodą tu mane nuvestum 
kur kiekvienas žiedas žydi man vienai 
ir brangiausią širdžiai išsirinkti 

duotum 
man žydėtų lygiai jie visi gražiai...

Purpurinė rožė glausis prie ramunės 
šiandieninė laimė... Tėviškės laukai 
ir neužmirštuolė... vėlei prisimintum 
tą jaunystės meilę, kurią praradai... 
mano metų sode žiedai nenukrinta

tik kasmet pražysta dar kiti naujai... i 
i 
i

Jų kiekvienas gyvas, jie visi I
man kalba 1 

gal asmuo, gal likę jų tiktai vardai; Į 
juokas mano lūpų, tas minutės 

džiaugsmas i 
taip širdim tikėjau aš tuomet kuriai... j

I 
t 
l 
I 

Obelys svajingos... dobilas raudonas j 
ieva baltaplaukė... mėlyni linai |

I 
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DAIL. JURGIO JANAVIČIAUS PARODA
LIETUVOJE

i Sužinota, kad šydnėjiškis dail. Jurgis 
iT
[Janavičius, s. m. rugpjucio-rugsejo
i
l mėnesiais ruošia savo kūrinių parodą
I
i Vilniuje ir Kaune.

j Dalis eksponuojamų darbų nuvežta į 

j Lietuvą dar pernai, jau susitarta arba 

j baigiama susitarti ir su galerijomis.

„Kai kurie darbai, - kaip sako dailinin- 
i kas - tema ir charakteriu sukrito į gru- 

i puotes ar, gal, ciklus. Vieną iš tų gru- 
I puočių planuoju pristatyti trumpu „Pi- 
[ liakalnio“ vardu. Antrąją - „Apsilanky- 

j mas prie paminklo“ (prie šios grupės - 

žiūr. nuotrauką - priklauso ir „Apsi- 
] lankymas“). “Diduma eksponuojamų

darbų, jų tarpe ir „Stotis“, yra atskiri 
chronologine tvarka atsiradę, vienas su 
kitu tema nesurišti darbai“.

APSILANKYMAS PRIE PAMIN
KLO. Akrilis ant drobės, 45cm x 60cm

Mums telieka tik palinkėti dailininkui 
geros sėkmės su paroda tėvynėje!

•••••••••••••••••••••••••••••
tekančios dumbliais kvepiančiose upėse, kur maudosi nuogos jaunos merginos, lyg 
gelmių kriauklės persišviečiančios, ir kurios poveikyje vystosi knygos herojės ir 
nejvardinto žmogaus lėtos, kaip mirties artėjimas, slinkties veikiama trūkinėjanti 
meilė. Bet Balkanų kaitrių vasarų pajūrio ir turgaviečių margumo škicai užbrėžti 
liepsnojančiom spalvom. Pietų krašto turgavietėj pajuntami netikėti nujautimai - 
... aš menu save, parduodamą prieš amžių daugelį / Šiam turguj su grandine ant 
įdegusio kaklo / Su užrašu ant krūtinės: „Sukurta ne meilei, bet darbui“. (111 p.) 
Siaurės kraštų vaizduose spalvos prigesintos, nes trumpas džiaugsmas vasarą, bet 
kraštovaizdis pririšantis dėmesį. Tenai"begahmai ežerai, šilti lyg žemės / Kraujas, 
tyri, kaip kiaurai perregimos estų ir karelų akys". (53 p.)

Kelionių įspūdžių eilėraščiai liudija, kad poetė yra daug keliavusi Pietuose ir 
Šiaurėj, kad ji labai praturtinusi savo žinojimą pasaulio kultūros stebuklų ir 
didžiųjų kūrybos genijų lobių pažinimu. Dėl to jai lengva susilietimo taškuose 
atsiremti j Picasso, Ticianą, Pirosmanį, Antikos legendas, R. M. Rilkę, O. V. Milašių, 
Garsiją Lorką, Saliamono „Giesmių giesmę“ ir tokiu būduu savo kūrybą privesti prie 

„Pažinimo medžio“, suteikti jai ne vien įsidėmėtinai lyrišką, bet ir intelektualinį 
skambėjimą. ... , ,
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gSPORTAS
„KOVO66 NPOKTIMXKV

PVGI'RBIllAS
Vasario 5 dieną, gražiame Stanwell 

parko' pajūry įvyko Sydnėjaus sporto 
klubo „Kovo“ metinis sportininkų pager
bimas ir tuo pačiu vyresniųjų sportininkų 
ir rėmėjų susipažinimas su klubo vado
vybe ir jaunaisiais koviečiais. Graži sek
madienio popietė sutraukė nemažai 
buvusių ir dabartinių koviečių sporti
ninkų. Jaunesnieji gražiame pajūrio 
parke žaidė įvairius sviedinio žaidimus, 
mažieji vaikai krykštavo ir bandė savo 
pajėgumą ant įvairių sūpuoklių, gi, kai 
visa tai atsibodo, tai šaltos ir didelės 
vandenyno bangos vėl visus atgaivino. 
„Kovo“ valdyba, atvykusi į parką anks
čiau, pasirūpino stoginiu pastatu, kur 
susibūrė ir mūsų vyresnieji, gaivinda- 
miesi šaltais gėrimais, prisimindami savo 
ankstyvesnes dienas, kada ir jie patys 
atstovavo „Kovą“ ir taip pat dži augdavosi 
sportiniais parengimais, kai dabar juos 
jau pakeitė jų vaikai ir net anūkai. Dide
lis siurprizas koviečiams buvo, ilgiau čia 
pasilikęs Vilniaus,Armonikos“ vadovas 
Stasys Liupkevičius, kuris puikia akor
deono muzika visus linksmino. Atrodo, 
kad jis kaip buvęs geras sportininkas, ir 
Sydnėjuje labai gerai ir gražiai pritapo 
prie viso sportuojančio jaunimo.

Gerai pasportavus su sviediniu, pasi
maudžius, troškulį numalšinus ir alkis 
pas svečius atsirado. Tačiau ir tai nebu
vo problema. „Kovo“ sekretorė Gražina 
Newman, kuri čia buvo ir viso parengi
mo „bose“, padedama Snaigės Gustafson 
ir Ritos Kasperaitytės, parengė puikų 
stalą, kur karšti vištos kepsniai, miš
rainės ir kitokie patiekalai tuoj pat at
sirado ant svečių lėkščių: Net gražu buvo 
žiūrėti, kaip tą viską taip gražiai „tvarkė“ 
mūsų jaunieji ir atvykę svečiai.

Numarinus alkį ir troškulį, „Kovo“ 
pirmininkas E. Lašaitis pasveikino vi

Krepšininkių merginų rinktinė
Australijos merginų krepšinio rinkti

nės trenerė Snaigė Gustafson praneša, 
kad paskutiniosios sporto šventės metu 
Adelaidėje rašant žaidėjų pavardes, ku
rios pasitaikė dvigubos, įvyko keletas 
klaidų ir į rinktinės sąrašą nepapuolė 
šios žaidėjos: Rasa Venclovaitė, Betina

SPORTO J I DliMIS
XXX Lenkijos paskiruose sporto 

klubuose yra ir 4 lietuviai, kurie ten turi 
daug geresnes finansines sąlygas negu 
Lietuvoje. Geriausiai sekasi Europos 
čempionui iki 67 kg. V. Karpačiauskui, 
atstovaujančiam Poznanės „Olimpijos“ 
klubą. Iš penkių susitikimų jis laimėjo 
visus; penkis, nugalėdamas ir Lenkijos 
čempioną J. Gilewski.

XXX Lietuvoje už chuliganiškus elge
sius ir netvarką salėse, pradėta bausti 
piniginėmis baudomis. Už negražius įžei

dimus juodaodžio krepšininko P. Johns ir 
mikrofono bei laikrodžio laiku nesutvar- 
kymą Vilniaus „Statybos “ klubas buvo 
nubaustas 1 500 litų. Panevėžyje per 
rungtynes šio miesto klubo „Lietkabelis“ 
gerbėjai įmetė į aikštelę plastikinį butelį 
su vandeniu prie priešininkų „Sakalų“ 
žaidėjų kojų. Už tai Panevėžio klubas 
„MūsųPastogė“ Nr. 71995.2.20. psl.6

sus gausiai susirinkusius ir pakvietė 
savo padėjėją, P. Andriejūną, ir Snaigę 
Gustafson įteikti dovanas iškiliausiems 
1994 metų koviečiams. Jas gavo: J. An- 
kutė, kaip metų tvarkingiausia kovietė. 
R. Andriejūnienė - nepavargstanti ir 
daugmetų iš eilės žaidžianti „Kovo“ sen
jore krepšininkė. Ph. Gustafson - daug 
patirties turintis ir daug dirbantis senjo
ras „Kovo“ krepšininkas, P. Šumskas - 
kiečiausias aikštėje kovietis krepšinin
kas ir M. Venclovas - kaip geriau
sią pažangą padaręs krepšininkas.

Kiekvienais metais yra išrenkamas 
„Kovo“ Garbės narys ir jam įteikiamas 
specialus ženklas. Šiuo nauju Garbės 
nariu tapo išrinktas sostinėje Canberoje 
gyvenantis australas J. Pocock, kuris 
jau 20 metų yra „Kovo“ narys, aktyvus 
golfo žaidėjas ir golfo sekcijos valdybos 
naiys. „Kovo“ Garbės nario ženklą jam 
įteikė „Kovo“ golfo sekcijos vadovas D. 
Newman, o susirinkusieji nuoširdžiai 
jam paplojo. Jis savo žodyje pasidžiaugė, 
kad jau tiek metų draugauja su kovie
čiais, pats yra aktyvus narys m padėkojo 
už jam suteiktą Garbės ženklą.

Pasibaigus oficialiai daliai, buvo trau
kiama loterija, kuriai prizus aukojo S. ir 
Ph. Gustafson, N. Wallis ir Br. Paskomi
mas. Laikas taip greitai ir smagiai 
prabėgo, kad net nepastebėjom, kai sau
lutė nusileido ir reikėjo važiuoti į namus.

Malonu buvo šioje popietėje susitikti 
su jaunais ir vyresniais koviečiais, kartu 
pabendrauti, pasidžiaugti gražia gam
ta, o tuo pačiu ir padėti mūsų senąjam 
„Kovui“. Tik kitą kartą reikėtų daugiau 
apie tai painformuoti per mūsų spaudą, 
nes daugelis žmonių apie tai visai 
nežinojo.

A. L-tis

Migutė-Kapočienė ir Audra Dičiūnaitė. 
Jos visos yra mūsų rinktinės narės ir 
tikimės, kad jos reprezentuos Australi
jos lietuvius šių metų V-je Pasaulio lie
tuvių sporto šventėje Lietuvoje. Tad 
sėkmės visai rinktinei.

□ □ □

buvo nubaustas 2 000 litų bauda. Kauno 
„Laveros“ klubas buvo nubaustas 1000 
litų bauda, kad per rungtynes jų salėje 
neveikė laikrodis.

XXX Per veteranų Vilniaus ir Kauno 
futbolo rungtynes staiga aikštėje sukri
to ir mirė vilnietis Vyt. Sužiedėlis, 46 
metų futbolininkas, treneris, teisėjas ir 
geras organizatorius.

XXX Šešiolikmetis, lengvojoj atletikoj 
naujokas C. Mackevičius, vykusiose 
N.S.W. valstijos lengvosios atletikos 
pirmenybėse Homebush stadione, 
pateikė didelę staigmeną ir 5000 metrų 
bėgime pagerino Australijos jaunių re
kordą net 7-mis sekundėmis, šį nuotolį 
nubėgdamas per 14 min. 54 sekundes. 
Tai buvo pats greičiausias laikas bent 
kurio Australijos bėgiko iki 18 metų. 
Bėgti šis lietuvių tėvų sūnus pradėjo tik

širmio šventę Adelaidėje 
piusimuvus

Adelaidės „Vytis“ šventės atidarymo metu. A. Laukaičio nuotr.
(••••••••••MM ••• •••••••••• ••• •••••••••••••••••••••••••••••<

PI K VALDYBOS PIRVIIMMiO...
I Atkelta iš 4 psl.

| su Kraštų Bendruomenių valdybomis.
Lietuvių Charta lieka tokia, kokia 

| surašyta. Jos keisti nereikia.
| Lietuvių bendruomenė lieka visų 
| užsienio lietuvių jungtis.

Lietuvių Bendruomenės pagrindinis 
dėmesys - lietuvybės išlaikymas tarp 
užsienio lietuvių. Tam tikslui skiriamos 
visos mūsų pačių sutelktos lėšos.

Lietuvybės išlaikymą sudaro: lietuvis-’ 
I kas švietimas - jo pagrindas lietuvių 
I kalbos mokymas, lietuviška, užsienio li- 
I etuvių leidžiama spauda, radijo va- 
I landėlėį,vaikų bei jaunimo stovyklos, 
I jaunimo organizacijų veikla, kongresai, 
| sporto organizacijos, visapusiška kultū- 
| rinė veikla, lietuviams skirtos buveinės, 
į namai, centrai, bažnyčios. Pagaliau, 
| lietuvybės išlaikymui naudinga yra ir 
| lietuviška pramoginė veikla, ypač jau- 
| rūmo bendravimas. Ir dar labai svarbi 
| sritis - ryšiai su Lietuva: kultūriniai, 
| moksliniai, religiniai, sportiniai, as- 
I meniški.

Kas yra darbas Lietuvai?
Viskas, kas yra hetuviška užsienyje - 

' mūsų išlikimo visokeriopas darbas lie- 
I tuvybei išlaikyti yra darbas Lietuvai. 
I Ir tai mes turime suprasti.

Klysim, jeigu mes darbą Lietuvai 
I laikysim tik tiesiogišką kokią nors 
1 medžiaginę, mokslinę, politinę paramą 
| arba, dar būdingiau, nuskridus. į Vilnių 
| asmenišką per televiziją, radiją, spaudą 
| pamokslavimą, ir dar apie tai, apie ką 
| mes mažai žinome arba visiškai nieko 
| neišmanome. O iš kitos pusės žiūrint, 
i nors ir geriausi čia suminėtų sričių į 

žinovai būtumėm, ir geriausius norus 
turėtumėm, dėl daugelio priežasčių,

prieš 10 mėnesių ir jam atletikos trene
riai numato gražią ateitį šiame sporte.

XXXFIFA vyriausia tarptautinė fut
bolo sąjunga, paskelbė didžiausią
pažangą 1994 metais padariusių futbolo 
komandų dešimtuką. Čia yra ir Lietuva, 
per metus iš 85-sios vietos pasaulyje iš
kopusi į 59-ją. Toks Lietuvos pakilimas 
išgąsdino Vengriją, kuri atsisakė drau
giškų rungtynių ir pasirinko Latviją.

Paruošė A. Laukaitis 

kurių čia neketinu minėti, mes Lietuvai 
labai mažai tegalini padėti iš Vilniaus.

Todėl ir pagalvokim, ar verta ten mums 
skraidyti ir varginti Seimo narius, minis
trus, bankininkus ir net patį prezidentą. 
Sužemesniaispareigūnaisjukmesneno- 
rim reikalų turėti.

Tačiau galim, gal ir nemažai, Lietuvai 
padėti savo gyvenamuose kraštuose įtai
godami savo valdžias:

NATO, EUROPOS SĄJUNGĄ, KA
RINIS TRANZITAS, BŪTINGĖS UOS
TAS, GYNIMAS NUO RUSŲ EKO
NOMINES ĮTAKOS, HUMANITARINE 
PARAMA.

Dėl ekonominių sąlygų Lietuvoje la
biausiai skursta našlaičiai, beglobiai 
vaikai, buvę tremtiniai, politiniai kali
niai. Čia kraštų bendruomenių valdy
bos, PLB valdybos koordinuojamos, 
galėtųhumanitarinę pagalbą organizuoti 
ir jos ieškoti ne pas lietuvius, bet pas 
kitataučius.

Paskiausiu laiku santykiaujant su Lie? 
tuva ir tarp savęs, susidarė gana sudė- 
tingapadėtis irnuomoniųskirtumai tarp 
PLB ir Kraštų valdybų, ypač tarp PLB ir 
JAV valdybų, ir nors ne kartą juos 
aiškinomės, sprendimų dar neradome.

Tuos klausimus teks svarstyti būsi
mame PLB seime iš anksto gerai pa
siruošus. PLB valdybos sudaryta komi
sija netrukus į jus kreipsis. Ieškosime 
atsakymų į klausimus:

1) Koks būsimas Seimas šauktinas?
2) Kokia turi būti jo darbotvarkė?
3) PLB ir Kraštų valdybų tarpusavio 

santykiai ir santykiai su Lietuva ir
4) Kokia turi būti Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenė. Turi ji būti, ar nebeturi. 
Ar užsienio lietuviai turi likti be visus po 
vienu skėčiu telkiančios jungties ir valdo
mi, tvarkomi, koordinuojami iš Lietuvos?

O tokių norų ten jau pilnas maišas.
Pagaliau: Ar bereikia mums ir mūsų 

veiklos veidrodžio „Pasaulio lietuvio“: 
Čia, ne Vilniuje, redaguojamo ir
leidžiamo.

Prašome nepamiršti 
užsimokėti 

•Mūsų Pastogės66 
prenumeratų.
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BALYS GAJAUSKAS AMERIKOJE
Jurgis Janušaitis

1994 m. spalio ir lapkričio mėn. JAV 
viešėjo Lietuvos politinių kalinių ir trem
tinių sąjungos pirmininkas ir LR Seimo 
narys Balys Gajauskas. Jj į Ameriką 
iškvietė Amerikos lietuvių šalpos fondas 
BALF'as.

Balį Gajauską pažįsta ir užsienio li
etuviai iš jo veiklos ir gyvenimo Lietuvos 
okupacijos metais.

Jį teturintį keturiolika metų už poli
tinę veiklą, kaip jis pats teigia, okupan
tai suėmė, nuteisė dvidešimt penke- 
riems metams, ištrėmė į Sibirą, kur jam 
teko įvairiuose lageriuose dirbti įvairų 
darbą.

Bausmę atlikęs grįžo okup. Lietuvon. 
Betnetrukusjis vėl buvo suimtas, nuteis
tas už tą pačią politinę veiklą dar dvy
likai metų. Vėl kentėjo Sibire ir tik 1988 
m. buvo paleistas, grįžo okup. Lietuvon, 
bet iš čia buvo išsiųstas, kaip pavojingas 
asmuo, Amerikon. Ciajo likimu rūpinosi 
viena lietuvių šeima Los Angeles visą 
dešimtmetį, čia jį dabar ta šeima globo
jo. Tuo metu Balys Gajauskas, jo paties 
teigimu, aplankė visą Ameriką, Kanadą, 
lietuvių telkinius ir tik Lietuvai 
laisvėjant ryžosi su šeima vėl grįžti 
tėvynėn, km- ir įsijungė į aktyvią poli
tinę veiklą, buvo išrinktas į Seimą ir 
dabar vadovauja Lietuvos politinių ka
linių ir tremtinių organizacijai.

Šį kartą Bakui Gajauskui BALFAS 
sudarė palankias sąlygas pabuvoti ne 
tik BALFO jubiliejiniame Seime, bet 
pakeliauti ir aplankyti didesniuosius ir 
mažesniuosius lietuvių telkinius.

BALFO Seime Balys Gajauskas, spa
lio mėn. 22 d., Čikagoje pasakė pagrin
dinę kalbą, išsakė LPKT Sąjungos 
rūpesčius, pergyvenimus, dabartinę Lie
tuvos politinę padėtį, kurią išeivijos lie
tuviai, be abejo, irgi gerai pažįsta. Savo 
kalboje BALFO Seime, kalbėdamas apie 
LPKT sąjungą išreiškė didelį susi
rūpinimą, kad esą, Lietuvos valdžia 
Sąjungą skriaudžia, spaudžia, nori su

naikinti ją ir finansiniai. Jis sakė: Pav. 
„Paramos susilaukiame iš jūsų. Esame 
dėkingi. Mes neslepiame, kas mums 
aukoja. Mes esame tarpininkai tarp tų, 
kurie aukoja ir kurie paramos reikalin
gi. Aukas skelbiame „Tremtinyje“. Kova 
aštrėja, nes mes esame finansiškai tero
rizuojami, mus nori finansiškai sužlug
dyti. Pav:, atėjo iš finansų ministerijos 
inspektorė, paėmė mūsų laikraštį„Trem- 
tinys“ ir iš ten suskaičiavo šalpos aukų 
sumas, kurias gavome. Sako, nesu
mokėjote 11.000 litų ir uždėjo pabaudą 
dar 21.000 litų. Kad neuždėtų dar dau- 

Igiau, turėjome sumokėti. Įsakymas 
išieškoti mokesčius atėjo iš ministro pirm. 
Adolfo Šleževičiaus. Aišku, jie turi 
valdžią, kariuomenę, policiją, kuri turėjo 
nurodymą mus išmesti, tačiau policija 
mano, jog tai politinis ginčas tarp LDDP 
ir tremtinių“ (Citata iš P. Vaicekausko 
straipsnio „Tiesiame pagalbos ranką“, 
„Draugas” lapkričio 9d.). Toks Balio
Gajausko pareiškimas, savaime aišku, 
Seime iššaukė pasipiktinimą Lietuvos 
valdžia.

Po to lapkričio mėn. 11d. „Drauge“ 
laiškų skyriuje, skaitome Lietuvos 
valdžios pareiškimą „Kaltinimas be pa- 
.grindo“. Laiške rašoma: „Atsakydami į 

■ Jūsų užklausimą dėl 11 tūkstančių litų, 
išskaičiuotų iš BALF'o teikiamos šalpos 
lėšų Lietuvai per B. Gajauską, turime 
informuoti, kad Valstybės mokesčių ins

pekcija neturi jokių duomenų, jog tokios 
lėšos buvo siunčiamos per B. Gajauską 
ir, savaime suprantama, nėra išskaičia
vusi jokių mokesčių. Apskritai labdara 
nėra apmokestinama, taip pat lėšos, siun
čiamos kaip labdara.

Todėl B. Gajausko tvirtinimas apie 
11.000 litų mokesčių išskaičiuotų iš lab
daros lėšų, neturi realaus pagrindo.“ 
Laišką pasirašė P. Navikas, Vyriausybės 
patarėjas finansų ir iždo klausimams ir 
S. Stungurys, Vyriausybės patarėjas 
išeivijos klausimams.“ Gi Balys Gajaus
kas teigia turįs ir pakvitavimus.

Įdomu, kur teisybė., kas meluoja?
„Drauge“ lapkričio mėn. 12 d. į tą ku

riozą atsiliepė su komentarais „Draugo“ 
vyr. redaktorė. Pacitavo mano cituo
tus teigimus (Balio Gajausko pasakytus 
žodžius ir vyriausybės patarėjų atsaky
mus), klausia „Kuo tikėti?“ Taigi, kuo 
tikėti? B. Gajauskas garbingas asmuo, o 
Vyriausybės atstovai irgi autoritetas. Su 
šalpomis, kiek žinome, dažnai atsitinka 
nesusipratimų. Lauksime išsamaus ir 
teisingo iš abiejų pusių reikalo išaiški
nimo.

Svečias Balys Gajauskas keliauja po 
lietuvių telkinius. Lapkričio 9-14 d. d. 
lankėsi ir Daytona Beach, FL lietuvių 
telkinyje. Jį globojo Daytona Beach BAL
FO skyriaus valdyba - Onutė ir Nari
mantas Karašai ir Onutė ir Stasys 
Daržinskiai.

Ponų Karašų namuose su Baliu 
Gajausku susitiko čia gyvenantys spau
dos atstovai - žurnalistai Stasys Abraitis, 
Jonas Daugėla, Jurgis Janušaitis ir Al
girdas Šilbajoris. Spaudos konferencijo
je Balys Gajauskas plačiai kalbėjo apie 
LPKT sąjungos dabartinę padėtį. Nuo
stabu, kad jis neigiamai vertino 

tenykščių partijų ir organizacijų veiklą, 
kritikavo Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) lyderių prof. Vytauto 
Landsbergio, Gedimino Vagnoriaus 
nesugebėjimą vadovauti opozicijai, jų 
nesiskaitymą su kitais, net, esą, tose 
partijose daug buvusių komunistų ir jos 
žlugdančios LPKT sąjungos veiklą.

Spaudos atstovai svečiui pastatė visą 
eilę konkrečių klausimų, deja, atsaky
mai buvo ne visada įtikinantys, o į žur
nalistų bandymus mintis patikslinti, 
svečias pareikšdavo: prašau manęs ne
pertraukti, jūs nieko nežinote... Argi! 
Minėti žurnalistai kaip tik uoliai seka 
Lietuvos gyvenimą, plačiai skaito 
spaudą, gerai informuoti Lietuvos gy
venimo problemomis.

Svečiui ir atvykusiai BALFO pirmi
ninkei Marijai Rudienei BALFO valdy
bos narė Onutė ir Stasys Daržinskiai 
suruošė šaunų priėmimą, kuriame daly
vavo daugiaukaip 40 daytoniškių svečių.

Lapkričio 13 d. po lietuviams skirtų 
pamaldų, Prince ofPeaceparapijossalėje, 

' Ormond Beach, įvyko BALFO renginys, 
rudens vajaus proga. Dalyvavo pamal
dose ir susirinkime abu svečiai - Balys 
Gajauskas ir Marija Rudienė. Pabend
ravimui vadovavo klubo pirmininkas 
Jonas Daugėla. Pranešimą pirmoji pa
darė BALFO pirmininkė Marija Ru
dienė, palčiai apžvelgdma BALFO veik
lą per penkiasdešimt metų, įvykusį jubi
liejinį Seimą, išsakė gausybę atliktų šal
pos darbų tiek Lietuvos okup. metais, 
tiek dabar, šelpiant Sibiro tremtinius, 
našlaičius, politinius kalinius ir t. t. 
Dėkojo visiems už BALFO rėmimą

Po spaudos konferencijos Daytona Beach, FL. Pirmoje eilėje: Iš k. į 
dešinę ■ Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas, 
Seimo narys Balys Gajauskas, BALFO sk. pirmininkė Onutė Karašienė, 
žurnalistas-bendradarbis Jurgis Janušaitis.

Antroje eilėje: žum. Jonas Daugėla, Algirdas Šilbajoris, Narimantas 
Karaša ir žum. Vytautas Abraitis.

Balys Gajauskas kalbėjo ilgokai, bet 
čia parodė santūrumą, nebepuolė Lietu
vos politinių partijų, jų veikėjų, daugiau 
ribojosi aptardamas Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos rūpesčius, 
o jų labai daug, nes sąjunga nesusilau
kia dėmesio, paramos nei iš valdžios nei 
iš visuomenės. Prašė remti jų pastangas.

Besiklausant Balio Gajausko šnektos, 
susidaro įspūdis, kad Lietuvoje gyveni
mas be galo sunkus, ypač buv. tremti
niams ir kaliniams. Tuo netenka abejoti. 
Tik svečio neigiami pasisakymai apie 
kitus veikėjus kiek sukelia abejonių. Su
prantama, tremtiniai skausmą nešiojo 
ir nešios amžinai savo, širdyse savo 
priešams, bet juk manytina, vis tik Lie
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Yra žinoma tokia gyvenimo patirtis, 
kad kuo vakar pasirūpinome, tuo 
šiandieną gyvename, kuo šiandien 
pasirūpinsime, tuo rytoj gyvensime. Ne 
visada taip būna, bet taip turėtų būti. 
Svarstant Pagalba Lietuvai Fondo reika
lus, kaip tik ir matome tą nerūpes-tin- 
gumą rytojui. Surinkti, daugiau kaip 
prieš pora metų, lietuviams paremti pini
gai, dar ir dabar didelė dalis $ 27 633,52, 
tebeguli Krašto Valdybos kasoje. Maža 
to, Krašto Valdybos patiektoje apyskai
toje nerandame žinių - iš kokių 
Bendruomenės apylinkių ir kiek iš jų 
surinkta pinigų. Nėra žinių, kas rinko ir 
kas sudarė Fondo valdybą. Taip pat 
neaišku, kada ir kokiais motyvais re
miantis buvo įkurtas Pagalba Lietuvai 
Komitetas, ir kodėl jį Krašto Valdyba 
panaikino?

Iš patiektos apyskaitos Tarybos 
suvažiavimui nematyti, kada ALB Kraš
to Valdyba (Canberoje) perdavė Krašto 
Valdybai Adelaidėje $ 91030,07. Ar toji 
pinigų suma yra visų apylinkių surinkti 
pinigai, ar tik jų dalis? Kas kompete- 
tingas surinktomis aukomis operuoti - 
Fondas, Komitetas ar Krašto Valdyba? 
Atrodo, kad Adelaidėje nebuvo nei Fon
do, nei Komiteto įgaliotinių - aukas 
skirstė Krašto Valdyba neturėdama 
mandato. Klausimas iškyla, ar iš viso 
tokie fondai egzistavo? Patiekta apyskai
ta yra žemiaukritikos ir todėl neįmanoma 

tuvoje ir padorių žmonių esama.
Kraštutinumai, be abejo, supriešina 

žmones, vystosi neapykanta ir niekada 
nebus darnaus darbo. O tokių svečių iš 
Lietuvos pranešimuose dažnai atsispin
di didžioji nesantaika..

Šia proga tenka pažymėti, kad 
Amerikoje be paliovos iš Lietuvos lanko
si parapijų klebonai, organizacijų, par
tijų lyderiai, meno vienetai. Ir vis 
„pranešimai apie padėtį Lietuvoje“!

Ar ne perdaug keliauja ir Seimo narių, 
nesudaro kvorumų, o svečias į tai at
sakė, kad tai komandiruotės, iškvieti
mai, prasmingos išvykos, o Seime dar
bas ir su puse atstovų vyksta. Gal???

padaryti bet kokias išvadas.
Ci pateikiu keletą pavyzdžių iš to 

sąrašo, kuriuos ALB Krašto Valdyba 
rado reikalą šelpti:

a) Pagalba lietuvių šeimoms, augi
nančioms psichiškai nesveikus vaikus - 
Bendrijai „Viltis“ - $ 2 060; $ 5 000; $ 10 
000. Viso - $ 17 060. Suprantama, kad 
tokius reikia šelpti, bet ar jie tik vieni 
tokie. Kai su kitais?

b) Parama Negalės Informacijos ir 
Konsultavimo Biuro veiklai Lietuvoje $ 
10 000. Neaišku, ar tas biuras veltui 
informacijas teikia, ar bizniu verčiasi? 
Ar tai nėra valdžios funkcija pasirūpinti 
informacijomis?

c) Dr. A. Tamašauskui stažuotis Royal 
Hospital $ 1 500. Daktarui stažuotis 
reikalinga stipendija. Stipendijatą rem
ti surinktomis išBendruomenėsaukomis 
mums nederėtų.

d) Prenumerata žurnalo ,American 
Journal of Nephrology“ Kauno ligoninei 
$ 419,65. Tokias aukas darydami nuteis
tame nuo savo tikslo.

Šios dienos veikla, deja, negalime 
pasidžiaugti rytojaus dienos pagalba 
Lietuvai.

Nematyti, kad čia buvusi bloga valia, 
ar kas nors panašaus. Ne! Mano 
nuomone, čia buvo bloga organizacija, iš 
kurios tenka pasimokyti.

Aleksandras Itlauragis 
u a aa a □
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VASARIO IG-sios MINĖJIMAS 

SVDNĖJUJE

“ ■“ “ ■■ " m-" “ ■■■■■■■■ — — ~ — —
j SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
! NAMUOSE
I 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

Vasario 16-sios minėjimas Sydnėjuje 
įvyksta sekantį sekmadienį vasario 19 d.

Iškilmingos pamaldos 11.30 vai. ryto 
St. Joachims bažnyčioje Lidcombe, Šv. 
mišias aukoja Kun. Povilas Martūzas. 
Giedos „Dainos“ choras vad. Birutės; 
Aleknaitės ir Justino Ankaus. Organi
zacijos kviečiamos dalyvauti su savo 
vėliavomis. Po pamaldų viešas minėjimas

vyks 2 vai. Lietuvių klubo auditorijoje, 
su plačia menine programa. Be kitų 
meninių vienetų turėsite progos išgirsti 
ARMONIKOS ansamblio vadovo Stasio 
Liupkevičiaus sukurtą jaunimo ansam
blį ARMONIKĖLĖS. Sydnėjaus ir apy
linkių tautiečius ir jų draugus kviečiame 
atsilankyti.

ii JI Sydney Apylinkės valdyba

I lBDAItOS SIUNTINIAI < 
LIETUVĄ

Sydnėjaus apylinkės valdybos narys 
A. Kramilius, praneša, kad užsakymų 
data pratęsiama iki Vasario 19 d. Kon
teineryje dar yra likę daug vietos, tad 
pasinaudokite proga, nes galimai ši 
siunta bus paskutinė , jeigu neatsiras 
pakankamai tautiečių šia paslauga

pasinaudoti.
Skambinkite nedelsiant A. Krami- 

liui (02) 727 3131, arba palikite 
pranešimą ant automato (answering
mašinos). Kramilius

tl.B Sydney Apyl. valdybos 
vardu
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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 uais 12 v. p. p. - 1.00 nakties 
Sekmadieniais 12 v. p. p. -10.00 v. v.

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

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet

SKELBKITĖS „MŪSU PASTOGĖJE“ - VISI ŽINOS!

Vasario 28 d. 6-30 vai.
MELBURNO LIETUVIU NAMUOSE

BLYMJ VAKARAS
KAINA: suaugusiems $ 10 

vaikams iki 12 metų $ 5
VIETAS UŽSISAKYTI PAS: Juditą Dagienę (366 2903)

Angelę Kristens (497 3518)
BLYN(J VAKARĄ RUOŠIA

MLSK VIKIUS
Pelnas skiriamas V Pasaulio lietuvių sporto žaidynių 

dalyviams
(Liepa 1995)

POPIETĖ APIE LIETUVĄ
Tėvynės Sąjungos Sydnėjaus skyrius 

ruošia viešą diskusinę popietę, kuri įvyks 
sekmadienį, vasario 26 d. Lietuvių klube, 
2.30 vai. po pietų. Kalbės:

Padėka
Paremti Tėvynės Sąjungos kampaniją 

Lietuvos savivaldybių rinkimuose, per 
TS Sydnėjaus skyrių iki tarp vasario 6 ir 
12 buvo gautos šios aukos (antras

Prof. Algis Kabaila: „Lietuvos savival
dybių rinkimai ir mes“;

Prof. Vytautas Doniela: „T T)DP takti
ka Lietuvos politinėje kovoje“.

Po pranešimų - klausimai ir diskusi
jos. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

TS Sydnėjaus sk. valdyba

AUKOS .MSfPbWI-
Mrs J. Petronis Qld. $ 15
D. Bajalienė NSW $ 5
Dr. V. Viliūnaitė NSW $ 15
A Vaičaitis Vic. $ 5
J. Cesnaitis NSW $ 5
N. Volkas Qld. $ 15
J. Kušleika NSW $ 15
P. Armonas NSW $ 15
Mrs. V. Jasiūnas NSW $ 5

sąrašas):
A. ir I. Kaminickas (WA) $ 50 
Pietų Australijos Lietuvių 
Moterų Draugija $ 500
Irta Valodka (VIC) $ 20
Adelaidės Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugija $ 200
Aleksandras Jakštas (QLD) $ 100
Organizacija A (NSW) $ 100
V. ir D. Doniela (NSW) $ 50

Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū.
Vytautas Doniela 
TS Syd. sk. pirm.

I.PKT PRANlSlMAS
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 

sąjungai aukojo ir užsisakė „Tremtinį“ 
A. G. Naručiai 45 dol. ir A. Lauce 40 dol.

TALKOS 
PRANEŠIMAS

Nuo 1995 vaiatlo Id. gaUo|n t»kontyt proconlal:

Terminuoti indėliai;
Sąskaitos minimumą* $5OO

12 mėn.
$5,000 + 8.5%
$500 -$4 999 7.5%
6 mėn. 7%
3 mėn. 6%

Terminui parbaigus, IndėlĮ galima Išimti ar 
pervesti į klfq sqskaitq. Palūkanos įmokamos 
Į einamąją sqskaitq. Jei klientas nepraneša 
savo pageidavimo, sąskaita automattlkal 
pervedama J naują, tok| palj terminuotą 
IndėlJ. Pinigus U terminuotų Indėlių galima 
Išimti terminui nesuėjus. Tuo atveju mokama 
tik pusė vlrimlnėtų procentų.

Einamosios sąskaitos: 
$5000 + 4%
$1000-$4999 3% 
$1.oo-$999 2%

Paskolos:
Su turto užstatu 9.5%

Iki $140,000

NAUJOS paskolos 7 E o/ 
pirmieji 12 mėn. vW $!0 000 /.OZO

Su dokumentu užstatu 12%
Iki $26,000 *

Su garantuotojais 13%
^tklStOjOOO '

Asmeninės 13%
iki $5,000

Talka vlrimlnėtus procentui gali keisti metų 
bėgyje atsižvelgiant [ bankų Ir finansinių 

_______įstaigų siūlomus procentus._______

Dėl smulkesnės informacijos 
prašome kreiptis Į mūsų Įstaigas:

Adelaide 362 7377
Melbourne 328 3466
Sydney 796 8662
LIETUVIŲ KOOPERATINĖ

TALKA
KREDITO DRAUGIJA

pajcxwxTcxrrrrtyxrrvcvTTCTraTnnxvrrtxvcrvTrrmrnr

TALKA 
INFORMATION

The following Inlereil tales apply Irom Fob. 1. 1995

lenu Deposits:
Account minimum $500

12 month
$5,000 + 8.5%
$500 - $4 999 7.5%

6 month 7%
3 month 6%

On maturity, the deposit and Interest may be 
withdrawn or transferred to other accounts. If 
the client does not notify his/her Intentions, 
the account Is automatically rolled over for 
another equal term al current interest rate. 
Withdrawals may be made from term 
deposits before maturity dale. In such case 
only half the above Interest Is payable.

Current Accounts:
$5000 + 4%
$1000 -$4999 3% 
$l.oo-$999 2%

Loans:
Mortgage security

up io $Mo,ooa
N EW loans 0V8, $20,000 
capped lor 12 mlh..

Title deposit security 
up Io $25,000 

Guarantor secured
Personal

up Io $10,000 

up Io $5,000

9.5%

7.5%

12%
13%
13%

Interest rates may be vailed during the year 
depending on current Interest rates offered 

by bonks and other societies.

For further detailed information 
please contact our offices:
Adelaide 362 7377
Melbourne 328 3466

- Sydney 796 8662

LITHUANIAN CO-OPERATIVE

si TALKA
CREDIT SOCIETY LTD

Nuoširdžiai dėkojame už paramą! LPKT atstovas Australijoje
Ked.V. L. Mačys

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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