
nOsų PASTOGĖ
XL VII Metai Australian Lithuanian Weekly Print Post Approved PP 255003/01774 Kaina - Price $1 133.1995 Nr. 10(2415)

Lietuvos įvykių apžvalga
Prezidentas jaučia 

palengvėjimą
„Kaip Respublikos prezidentas ir jos pilie

tis aš jaučiu didelį palengvėjimą, pasakęs 
Jeruzalėje atgailos žodžius dėl žydų tautos 
genocido“, pareiškė Algirdas Brazauskas 
žurnalistams grįždamas iš oficialaus trijų 
dienų vizito Izraelyje. Atvykęs į Izraelį vasa
rio 28d. tą patį vakarą prezidentas pareiškė, 
kad „tariu atgailos ir atsiprašymo žodžius 
už tuos lietuvius, kurie dalyvavo savo bend
rapiliečių žydų žudynėse“. Jis taip pat 
pabrėžė, kad „mes imamės visiškos 
atsakomybės už žudynių dalyvių teisminį 
persekiojimą“. Panašias mintis prezidentas 
išreiškė ir antrąją vizito dieną, kai jis atvyko 
j Izraelio Knesetą (parlamentą) ir ten pa
sakė kalbą. Vizito metu A. Brazauskas 
Izraelio prezidentui Eser Weizman įteikė 
torąlLietuvos žydų tautinęrelikviją), o vėliau 
Gedimino 3-jo laipsnio ordinu apdovanojo 
Izraelyje gyvenančius Lietuvos žydų rašyto
jus kchoką Merą ir Grigorijų Kanovičių.

Vizito metu prezidentą lydėjo jo duktė 
Audronė Usonienė, užsienio reikalų minis
tras Povilas Gylys, sveikatos apsaugos mi
nistras Antanas Vinkus, Seimo kancleris 
Neris Germanas, Seimo nariai Gediminas 
Kirkilas ir Emanuelis Zingeris, prezidento 
patarėjas Justas Paleckis ir keletas kitų 
oficialių asmenų. Tel Avivo aerouoste dele
gaciją pasitiko Izraelio ambasadorė Lietu
vai Tova Herzl, Lietuvos laikinasis reikalų 
patikėtinis Izraelyje Romualdas Misiūnas 
irprotokolo pareigūnai. VėliauRožių alėjoje 
ją priėmė Izraelio prezidentas Ezer Weiz
man. Žinių agentūros pastebi, kad reakcija 
iš Izraelio pusės buvusi santūri. Vizitui bai
giantis, Izraelio prezidentas padėkojo A. 
Brazauskui už atsilankymą ir pareiškė įsiti
kinimą. kad šis vizitas padės plėtoti Lietu
ms ir Izraelio bendradarbiavimą. Šiuo metu 
nežinomos kitos reakcijos, bet po premjero

i, kad tai „muilo burbulas“.

Atgarsiai Lietuvoje
Prezidento vizito atgarsiai Lietuvoje 

įvairuoja. Viena visuomenės ir spaudos da
lis jame įmato A Brazausko kilnumą, naudą 
tautai bei valstybei ir pan. Kita - reiškia 
didesnį ar mažesnį nepasitenkinimą, kad 
aukščiausieji Lietuvos pareigūnai savo pa- 
(eiškimais įvėlė tarsi visą lietuvių tautą. 
Dešiniųjų sluoksniai prisimena, kad dar 
Bvietmeėiu, kai Sovietų sąjunga ir 
įraldanti komunistų partija palaikė ne 
Izraelį, o arabų kraštus, KGB organai visgi 
iendravo su Izraelio tarnybomis bent tada, 
tai atsirasdavo galimybių kompromituoti 

net falsifikatais tuos lietuvių tautos sluok
snius, kurie buvo nusistatę prieš komuniz- 
Bo su žydų persekiojimu neturėjo nieko

Ira. Ir dabar dar egzistuojanti galimybė 
per naują bylų peržiūrą varginti tuos, kurių 
.kaltė“ yra tik ta, kad jie nemėgo sovietinės 
mtvarkos, o panašią nuomonę reiškia ir

Šia proga vėl atgijo priekaištai LDDP, 
zip kompartijos tęsinio, valdžiai, kad ji 
ekreipianti dėmesio j tuos lietuvių tautos 
piocido vykdytojus, kurie veikė komunistų 
srtijos rėmuose. Visi bandymai Lietuvoje 
želti ir bausti pokario trėmimų, įkalinimų 
[žudynių autorius atsimuša kaip žirniai į 
ieną, nors Atgimimo metu Lietuvos kom- 

Neseniai iškelta byla vienam pokario stribui 
buvo netrukus nutraukta, nes teisėjui atrodė, 
kad žodis „genocidas“ buvęs pavartotas 
neteisingai.

Kritikos balsų pasigirsta ir užjūrio lietu
vių tarpe. Priekaištaujama, kad aukščiau
sieji Lietuvos pareigūnai savo specialiais 
vizitais bei atgailomis meta kaltės šešėlį 
visai lietuvių tautai ir tuomi pakerta lietu
vių gynimąsi, kai jiem metami ne retai visai 
nepagrįsti kaltinimai. Kaltintojų akyse pre
zidento ir premjero pareiškimai sukuria tam 
tikrus nebepakeičiamų principų rėmus.

Peržiūri bylas
Prieš keletą savaičių 3 Izraelio teisininkai 

Vilniuje peržiūrėjo daugiau kaip 50 bylų iš 
KGB archyvų ir išreiškė abejonę, ar atkūrus 
Lietuvoje nepriklausomybę pagrįstai rea
bilituota kelios dešimtys asmenų, apkaltintų 
irnuteistų sovietų laikais už talkininkavimą 
naciams žudant žydus. (Po 1990m. Lietuvo
je reabilituota per50000tremtinių ir politka
linių, iš kurių reabilitacija vėliau buvo 
atšaukta penkiems.) Po susitikimo pre
zidentu A. Brazausku, Wiesenthalio Centro 
vadovas Ephraim Zuroff pareiškė, jog „gali
ma drąsiai spėti, kad mes peržiūrėsime 
mažiausiai 5 000 bylų, jei ne kur kas dau
giau... Mūsų tikslas yra ištirti visas bylas. 
Prezidentas žadėjo paramą šiam procesui.“ 
E. Zuroff taip pat tikisi, kad dar šiemet 
Vilniuje bus atidaryta Wiesenthalio Centro 
atstovybė. Pasak jo, „Lietuvos užsienio 
reikalų viceministras pasakė mums, kad 
tam tikromis sąlygomis mums gali būti leis
ta šiemet įsteigti biurą Vilniuje. Tai bus 
bene pirmoji tarptautinė žydų organizacija 
Baltijos šalyse“.

E. Zuroffo žodžius patvirtino A. Brazaus
kas, „Lietuvosrytui“ (nr. 37) pareiškęs: 
„Nepagailėsiulaikoirpaskatinsiuvisas žiny
bas rimtai išnagrinėti kai kurių lietuvių, 
tautos atskalūnų, dalyvavusių žydų tautos 
genocide, bylas.“ Manoma, kad bylų 
peržiūrėjimas palies daug politkalinių, Sibi
ro tremtinių, Birželio sukilimo dalyvių, nes 
pokario bylose NKVD neretai įrašydavo „ben
dradarbiavimo su fašistais“ kaltinimą. Kaip 
žinoma, E. Zuroff taip pat neneigia, kad 
naudojasi NKVD jr KGB perduotomis 
medžiagomis.

Nebetieks dujų
Lietuvai dujas tiekiantis koncernas 

„Gazprom“ pranešė, kad nuo kovo 1d. su
stabdys tiekimą valstybinei įmonei „Lietu
vos dujos“. Priežastis - „Lietuvos dujos“ iki 
kovo 1d. turėjo atsiskaityti už 1994 metų 
skolas, tačiau liko skolingos 38,8 milijono 
dolerių. Kadangi iš Rusijos dujas gauna dar 
trys akcinės bendrovės, Lietuva be dujų 
neliks, tačiau netrukus bus suvaržytas 
energetinės sistemos katilinių darbas. Į 
klausimą, kaip bus grąžinama skola, at
sakyta, kadartimiausiumetu jos grąžinti 
nepavyks. Bus kreipiamasi į labiausiai įsi
skolinusias valstybines įmones, kad jos imtų 
paskolas ir atsiskaitytų su „Lietuvos dujo
mis“.

Premjerui A. Sleževičiui lankantis 
Maskvoje, paaiškėjo, kad Rusija kaip val
stybė nebereguliuoja nei tiekimo kiekio, nei 
kainų eksportuojamiems energiniams ištek
liams. Visi užsienio pirkėjai išteklius turi 
įsigyti pagal tiesiogines sutartis su Rusijos 
kompanijomis. Tikėtosios nuolaidos nebe
galioja: naftos yra, bet reikia už ją laiku 
sumokėti.

Vilniuje, Radvilų rūmuose, atidaryta 8 sales užimanti paroda, pavadinta 
bendru „Kazokynės“ vardu. Vaizdelyje - viena salė su Ramiojo vandenyno 
salų gyventojų tautodaile.

Plačiau apie parodą skaitykite šio „MP“ nr. 5 psl.

23 milijonai automobiliams
Nesiliaujant priekaištams, kad didelės 

valstybinės lėšos yra išleidžiamos vakarie
tiškų, net brangių automobilių pirkimui, 
Valstybės kontrolės departamentas šį 
reikalą ištyrė. Paaiškėjo, kad per 1993-4 
metus įvairios valdžios institucijos (nrinis- 
terijos, prokuratūra, seimas, prezid„u.'.ura 
ir tt) įsigijo 802 užsienietiškus lengvuosius 
automobilius, iš kurių 126 buvo gauti kaip 
dovana iš privačių struktūrų Lietuvoje bei 
užsienyje. Nusipirkti griežta prasme buvo 
588 automobiliai, už kuriuos sumokėta 23,5 
milijono litų. Daugiausia auotmobilių pirkosi 
Vidaus reikalų ministerija ir Seimas, bran
giausius - prezidentūra ir Aukščiausiasis 
Teismas.

Nusivylimą, kad valstybės lėšos yra blogai 
naudojamos, išreiškė Lietuvos karinių 
pajėgų atkūrėjas ir pirmasis krašto apsau
gos ministras Audrius Butkevičius. Pasak 
jo, vietoj kovinių dalinių yra intensyviai 
kuriami gausūs štabai: „Generaliniame štabe 
numatyta apie 200 etatų! O lygiai tiek pat

NATO IR RYTŲ EUROPOS ATEITIS
Lietuva ir kitos Rytų Europos 

valstybės deda daug pastangų, kad 
būtų primtos į NATO struktūras. 
Lietuvos saugumui tai gyvybinis 
klausimas, kad ji galėtų pasijusti 
nepriklausoma nuo Rusijos smurto. 
Šiandien Rusija diktuoja Lietuvai 
prekybos, o ypač karinio tranzito per 
Lietuvą, sąlygas. Okupuotoje Kara
liaučiaus srityje sutelkta apie šim
tas tūkstančių Rusijos karių ir 
neapsakomai daug karinės įrangos. 
Atsižvelgiant į nepavydėtiną Lie
tuvos padėtį, ji turėtų į NATO būti 
priimta pirmoji, kad nebūtų pažeis
tas ir Europos saugumas. Deja, taip 
nėra. Dar visai neseniai, sausio 
mėnesio pabaigoje, JAV parlamente, 
svarstant NATO išplėtimo klausi
mą, Baltijos valstybės buvo iš
brauktos iš galimų NATO narių 
sąrašo. Neva, dėl to, kad jos dar nėra 
tam pasiruošusios. Tai buvo ne
paprastai didelis smūgis ne tik 
pačioms Baltijos šalims, bet ir 

eta tų yra ir Nepriklausomų Valstybių Sąjun
gos jungtinių karo pajėgų štabe. Visa tai 
galima pavadinti šiltų vietelių kūrimo poli
tika.“ Pasak eksministro, Lietuvos atveju į 
gynybos sistemą reiktų įtraukti ir visuomenę, 
nes profesinių karo pajėgų išlaikymas yra 
brangus. (Visuomeniniu-patriotiniu pagrin
du po Kovo 11 susikūrė Savanoriškoji krašto 
apsaugos tarnyba SKAT, tačiau kartais iš
sivysto įtampa tarp jos ir dabartinės valdžios.)

Brangsta butai
„Lietuvos aido“ žiniomis, pastaruoju metu 

Kaune brangsta butai. Didžiausia paklausa 
yra 1-2 kambarių butams. Per pusmetį jų 
kaina šoktelėjo apie 500-1000 dol. ir dabar, 
plytiniame name, jie kainuoja apie 9 000 dol. 
Trijų kambarių butai, kainavę 9-10 OOOdol. 
dabar parduodami už 11-13000dol. Mažesnė 
paklausayra4kambariųbutams, nes sunku 
susimokėti už šildymą. Taip pat vengiama 
butų devynių aukštų pastatuose, nes nere
tai sutrinka liftai.

Paruošė Doniela

daugeliui Europos ir Amerikos 
politikų , bei lietuviams pasklidusiems 
po visą pasaulį. Kodėl taip įvyko?

Ne paslaptis, kad NATO plėtimui- 
si į Rytus smarkiai priešinasi Rusi
ja, ir ypač jos kariškiai. Ne paslap
tis, kad Vakarų vyriausybės klūp
čioja prieš Rusiją. Net ir po to, kai 
Rusija, vardan valstybės vienti
sumo, be atodairos žudo čečėnų tau
tą. Tiesa, buvę Vakarų šalių diploma
tai, politikai ir eiliniai piliečiai apie 
Jelciną ir šiandieninę Rusiją turi 
visai priešingą nuomonę. Net ir 
daugelis pačios Rusijos piliečių, 
ypatingai tikrieji demokratai, smer
kia tokį Jelcino ir jo kariškių elgesį. 
Vasariomėn. 16-17 dienomis Rusijos 
ministras pirmininkas Černo
myrdinas, lankydamasis Lenkijoje, 
parlamento pirmininkui J. Oleski 
pareiškė, kad Lenkijos įstojimas į 
NATO galėtų atsiliepti Rusijos ir

Nukelta į 2 psl.
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Atkelta iš I psl,
Lenkijossantykiams. Gąsdinamos ne 
tik Baltijos valstybės, bet ir Lenkija.

Kyla klausimas, kodėl NATO del
sia yra tokia neveiksminga, kad ir 
genocido Bosnijoje klausimu? Šian
dien pati NATO organizacija nežino, 
kur ji stovi, kas ji yra, kokios jos 
funkcijos. Kai kurios valstybės, 
ypatingai Prancūzija, jau seniai 
nepatenkintos, kad NATO orga
nizacijoje dominuoja JAV. Vasario 
pradžioje NATO generalinis sekre
torius Klaes išreiškė savo susi
rūpinimą dėl amerikiečių ir euro
piečių nesantaikos ir šios orga
nizacijos ateities. Prieita prie 
nuomonės, kad Amerikai ir Europai 
reikia naujo transatlantinio požiū
rio į politikos, ekonomikos ir gynybos 
problemas, naujo bendro tikslo, 
naujos strategijos. NATO turėtų 
tapti nauja amerikietiškai - euro
pietiška problemų sprendimo orga
nizacija.

Prancūzija norėtų, kad Europa 
turėtų savo nuo NATO nepri
klausomą gynybos organizaciją, 
[tačiau ji nenori, kad Amerikos 
kariuomenė apleistų Europą. Kad 
galingiausia pasaulyje valstybė 
paklustų Prancūzijai ar nevieningai 
Europai, man atrodo, tai tėra 
prancūzų svajonė, bet ne realybė.

NATO plėtimosi j Rytus ir 
santykiai su Rusija taip pat buvo 
aptarti. Dėl plėtimosi į Rytus 
nepasipriešino nei vienas dalyvis, 
tačiau tokia ekspansija įsivaiz- 
duojamaįvairiai. NATO neturi tikslo 
plėstis į Rytus, jos tikslas yra Europos 
saugumas. Tačiau, nors sutarimo ir 
nėra, sekretorius Klaes ragina 
nepraleisti šios progos. Visi nariai 
sutiko, kad plėtimuisi reikia nustatyti 
griežtas sąlygas. JAV gynybos 
ministras Perry siūlė sudaryti 
komisiją, kuri galėtų atsakytiRusijai 
į visusjairūpimus klausimus. NATO 
narės mano, kad Europos saugumas 
gali būti sukurtas su Rusijos 
sutikimu, bet ne be jo. Štai toks 
mąstymas netgi po Čečėnijos koš
maro! Atrodo, kad pakeisti šią 
nuomonę, spaudai dar teks gerokai 
dėl to padirbėti. Nėra jokios abejo
nės, kad į šį darbą įsijungs ir plačioji 
visuomenė. Daug jau padaryta.

NATO sekretorius Klaes pripa
žino, kad Rusijos karinė intervenci
ja į Čečėniją padidino spaudimą 
NATO plėtimosi spartinimui, ne
atsižvelgiant į Rusijos reikalavimus. 
Pokyčiai Rusijoje sunkiai numa
tomi. Tačiau NATO greitai nesiplės, 
gal už penkių metų, sako sekreto
rius Klaes. Jis taip pat mano, kad 
šalys taip pat turės prisiimti tam 
tikrą gynybos riziką. Bus atsižvelg-' 
ta į daugelį kitų reikalavimų, pav.,' 
atvirą ir demokratišką politikos 
sistemą ir konstituciją, pagarbą 
žmogaus teisėms, karinį pajėgumą, 
karinius įrengimus ir komandų 
struktūrų standartizavimą atitin
kančias NATO standartams, esa
mų konfliktų su kaimynais sutvar
kymą ir t.t. Viena iš didžiausių 
kliūčių tai, kad narės turi būti 
priimtos vienbalsiai visų esamų 
narių.

Po sausio 30 d., kada Baltijos 
valstybės ir Ukraina buvo išbrauk

tos iš JAV kongreso sąrašų į NATO 
narystę, sukilo ant kojų baltų kil
mės amerikiečiai ir jų sąjunginin
kai kongrese. Amerikos lietuvių 
bendruomenė įteikė kongresui 
protesto notą, paaiškindama, kad jei 
į NATO bus priimtos tik Lenkija, 
Vengrija, Čekija ir Slovakija, kaip 
buvo skelbta, tai įstums į pavojų 
JAV saugumą ir visą Vidurio - Rytų 
Europą. Tai prilygtų Rusijai pri
pažinimą į teisę vetuoti NATO 
išplėtimui ateityje. Kongresmenai 
Durbin ir Knolenberg įvedė įstaty
mo pataisą, atidarant Baltijos 
valstybėms duris įstoti pilnateisė
mis narėmis į NATO. Panašius 
pareiškimus padarė ir Baltų ko
mitetas Amerikoje.

Šie lietuvių ir visų baltiečių 
protestai rodo, jog piliečiai gali 
pakeisti politikų nuomonę ir Rusijos 
reikalavimus pristatyti kitoje švie
soje.

Didžiuosiuose Vakarų dienraš
čiuose pasipylė įvairūs straipsniai, 
ginantys išsilaisvinusias iš rusiško 
komunizmo Rytų Europos šalis. 
Paminimi tik keli.

Čekijos prezidentas Havel „Der 
Spiegei“ puslapiuose pasakė, kad 
sugriuvus geležinei užtvarai Euro
poje pasidarė gynybos tuštuma.Būtų 
natūralu, fed į NATO būtų įtrauk
tos Vidurio ir Rytų Europos šalys. 
Rusija turi suvokti, jog NATO nėra 
nukreipta prieš ją, bet apsigynimui. 
(Suprask, nuo jos.)

„Wallstreet Journal“ savoeuropie- 
tiškoje laidoje vasario 15 dieną giria 
Baltijos valstybių, ypač Estijos, 
pasiekimus ir pabrėžia jų svarbą 
Europos gerovei bei saugumui. 
Laikraštis įrodo, kad Baltijos 
valstybių elgesys su tautinėmis
mažumomis yra pavyzdys ir didelė l~~ ~ ~___ ___ ~ ~
priešingybė Rusijos poelgiams. j I, D I) P TA K. T I K A
Rusijos juodinimas Baltijos valsty- i 
bių adresu visiškai neatitinka fak- j
tų. Vakarų valstybės pravedė tie- i 
siog priekabų patikrinimą, tačiau Į 
nerado jokių rimtų tautinių mažu- i 
mų teisių pažeidimų, kaip tai tvir- [ 
tina Rusija. Atmesti Baltijos vals- i 
tybių priėmimą į NATO būtų dau- Į 
giau nei neprotinga. Ateityje Euro- i 
pos gerovei ir saugumui tai brangiai Į 
kainuotų. I

Gal labiausiai kvalifikuotai pa- | 
sisakė šiuo klausimu buvęs JAV i 
ambasadorius prie Europos Saugu- j 
mo ir Bendradarbiavimo Konfe- i 
rencijos John Mareshka. „Inter- j 
national Herald Tribūne“ jis rašo, i 
kad Rusija neturi būti izoliuota, bet 1 
Vakarų santykiai su ja privalo rem- i 
tis atsakingais demokratiško elgesio j 
standartais. Jis rašo, kad klysta tie, i 
kurie galvoja, kad Čečėnijos karas j 
buvo reikalingas Rusijos valstybės i 
vientisumo išsaugojimui. Šis karas Į 
atvėrė pasaulio dėmesį į faktą, kad i 
Rusijos federacijoje tebėra kolo- 1 
nizuotos ir pavergtos tautos, kaip 
buvo tarybinėje imperijoje. Jis 
nurodo, kad, nesilaikydama de
mokratinių principų, ji sulaužė visus 
tarptautinius žmogaus teisių įsi
pareigojimus ir sudavė ekonominį 
smūgį Rusijos ekonomikai. Vakarai 
neturi finansuoti šį barbarizmą. 
Pasaulis negali tikėti Maskvos 
pažadais. Reikia liautis svarsčius 
kreditų suteikimo klausimą Rusijai. 
Vakarų mokesčių mokėtojai neturi

I

TRUMPAI 
IŠ VISUR

I
I
j ♦ Kovo 1 d. Maskvoje prie savo namų 
i nušautas Vladislav Listjev, polulįa- 

riausias Rusijos televizijos žumalis- 
i tas. Neseniai prezidentas Boris Jelci

nas jį buvo paskyręs vadovauti naujai
i bendrovei - Rusijos privatinei televi

zijai, Šios bendrovės direktoriai pas-
i taruoju laiku gavo eilę Rusijos mafijos

grasinimų dėl savo nutarimo, kurį laiką 
i neberodyti reklamų savo televizijos 
Į programų metu.
1 ♦ Čečėnijoje rusų karinės pajėgos puola 

vis naujas vietoves plačiu ratu į pietus 
j nuo Grozny.

i ♦ Iranas smarkiai sustiprino ir apgin
klavo įgulas Abu Muša ir kitose salose

i netoli Hormuz sąsiaurio. Į salas 
atvežtos raketos ir sunkioji artilerija

1 įgalins Iraną bet kada uždaryti 
įplaukimą į Persų įlanką, užblokuojant

i Kuveitą, Bahrein ir Iraką. Iranas įsigi- 
J jo daug ginkluotės iš Kinijos, bei nu- 
I sipirko povandeninių laivų iš Rusijos.

i ♦ Meksikos valdančios partijos nariai 
i varžosi tarp savęs dėl įtakos. Areštuo- 
i tas buvusio prezidento Carlos Salinas 

brolis Raul, apkaltintas organizavęs
• valdančios partijos gen. sekretoriaus 

Francisco Messieu nužudymą pernai
i rugsėjo 28d. Buvęs Meksikos prezi- 
[ dentas Carlos Salinas dėl brolio arešto 
I ir kitų užmetimų atsiėmė savo kan- 
j didatūrą į Pasaulio Prekybos Organi- 
l zacijos pirmininko postą.
i
i ♦ Jungtinių Tautų Žmogaus teisių 

komisija, posėdžiavusi Ženevoje,
Į formaliai atmetė Amnesty Interna

LIETUVOS POLITINĖJE KOVOJE
(Santrauka paskaitos. birią dr. Vytautas 

I)oak4a skaitė Tėvynės Sąjungos Sydnėjans 
skyriaus popietėje, lianksloun'e vasario 26d.)

Kokios bebūtų naujesnės komplikaci
jos, Lietuvai tebėra būdinga įtampa tarp 
senųjų politinių jėgų (vienaip ar kitaip 
susijusių su kompartija) ir reformistų 
(kurie komunistinio paveldo kratosi). 
Kovoje išsivysto įvairialypė taktika. Kiek 
tai liečia kompartiją ir iš jos gimusią 
LDDP, pirmiausia ji stengiasi išlaikyti 
svarbius valstybės postus. Po Kovo 11, 
Kazimieros Prunskienės vyriausybėje 
tokius postus mielai suteikė spalvingasis 
Sąjūdis. Laimėjusi Seimo rinkimus, pos
tus pasiėmė pati LDDP, valymą praves- 
dama labai plačiai Stasys Lozoraitis buvo 
pasišventęs ir gabus diplomatas, bet jo 
Lietuva nebuvo ta, kurią dabar kuria 
LDDP. Šiuo metu LDDP kadrų politika 
ypač ryški teismų pertvarkyme.
••••••••••••••••••••••••••••a, 
mokėti už šį karą. NATO nebegali i 
toliau kalbėti apie NATO taikos j 
partnerystę su Rusija. Jos „taikos“ i 
supratimą ji parodė Čečėnijoje. [ 
Geriausias būdas paskatinti de- I 
mokratijos tendencijas Rusijoje ir j 
atgrąsinti nuo kitų karinių avantiū- l 
rų yra tvirtai reikalauti, kad Mas- | 
kva laikytųsi priimtų valdymo i 
standartų, taip savo straipsnį baigė j 
ambasadorius. i

A. Reisgys j 

tional kai tinimusPapuaN. Gvinėjai 
dėl neleistinų metodų slopinant 
Bougainville sukilimą

♦ Pora dienų uždaroje sesijoje išklausęs 
Rūdininkų parodymus, Palermo teis
mas Sicilijoje nusprendė turįs pa
kankamai įrodymų užvesti forma
lią bylą buvusiam Italijos ministrui 
pirmininkui Giulio Andreotti dėl jo 
ryšių su italų Mafija (Cosa Nostra). 
Žinomiausias iš Italijos politikų G. 
Andreotti yra Italijos parlamento na
rys nuo 1946 metų.

♦ Kalifornijoje iš 4 vaikų restorane 
atėmęs picą vyriškis nesitikėjo, kaduž 
tai susilauks 25 metų laisvės atėmimo 
bausmės. Bylą svarstęs Los Angeles 
teisėjas pritaikė naujai įvestas griežtas 
bausmes'recidyvistams. Vyriškis buvo 
anksčiau keletą kartų baustas už 
apiplėšimus bei automobilio vagystę.

♦ Graikija ištisus 20 metų blokavo 
Turkijos bandymus įstoti į Europos 
Unijos muitų sąjungą. Dabar Grasi 
kija atsiėmė savo veto, tikėdamaisi 
kad į muitų sąjungą įstojus Turki
jai, eventualiai bus priimtas ir 
Kipras.

♦ JAV prezidentas Bill Clinton am
basadoriumi Izraeliui paskyrė dr. 
Martin Indryk, žydų kilmės auiS 
tralą. Naujasis ambasadorius yra 
Sydney universiteto graduantasir 
yra buvęs Macquarie universiteto 
lektoriumi. Prieš dvejis metus jis 
priėmė JAV pilietybę, pasidaręs BU 
Clintono patarėju Artimųjų Ryųi 
klausimais.

♦ Izraelis pirmą kartą paskyrė mo
terį vadovauti savo slaptosios tarny
bos (Mossad) operacijoms.
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Antras aspektas. Kaip būdinga eks- 
komunistinėms šalims, buvusioji nomen- 
’.datūra ir Lietuvoje stengiasi įsitvirtinti 
ekonomiškai per vertingo valstybinio 
turto privatizavimą saviškių rate. „Ko
munistai tampa kapitalistais“, sako 
Vakarų ekonomistai. Prieš pora met; 
buvo pranašaujama, kad LDDP valdžion 
nori grįžti tam, kad legalizuotų tai, lt> 
saviškiai ne visai legaliai buvo perėmę 
ar dar perims. Iš tiesų, Seimas išleidai 
keletą įstatymų, kurie tokią „prichva
tizaciją“ kaip tik palengvino. Pasak Ju
liaus Veselkos (vienu metu ekonomikoj 
ministras LDDP vyriausybėje), buvę 
komunistų partijos veikėjai dabar valdo 
apie 80% privatizuoto valstybės turto ir 
apie 80% gyevntojų tapo jų prastai- 
apmokamais darbininkais. Investavimas 
į turtą yra investavimas į politinę 
galią ateityje; turtas įtakoja valdžią, ko
kia ji nebūtų.

Trečias aspektas. LDDP puikiai su
prato spaudos reikšmę viešosios opinijos 
formavime ir, nežiūrint Atgimimo, savo 
rankose ar įtakoje sugebėjo išlaikyti EeJ 
tuviškosios spaudos didumą. Ši įtaka 
dabar mažėja, tačiau kontrolė ryškėja 
televizijoje ir, atrodo, teisinėje sferoje," 
nes kritika palengvėle tampa baustinu 
dalyku. Landsbergis atkreipė dėmesį į 
keistą privatizaciją ir buvo nubaustas. 
Bet dėl valdžioje vykstančios akivaizdžios 
korupcijos nenukentėjo nė vienas

Nukelta į 6 psl.
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RFXIIRI WIlMS IIARRŲ BARUOSE
Nepriklausomybės

ŠVENTĖ BRISBANĖJE
Po sausros ir karščio išvargintų 

dienų sulaukėme gaivinančio lie
taus. Sekmadieni, vasario 19 d., 
rinkomės į Lietuvių namus atšvęsti 
brangiausią mūsų tautos šventę.

jautėsi vyrų balsai. Tautinių šokių 
grupė „Žilvitis“ gyvai pašoko „Su
batėlę“. Dr. K Kazlauskas deklama
vo eilėraštį „Žalias sapnas“. Jaunas 
muzikantas N. Bagdon fleita pagro-

Viename Brisbanės lietuvių parengime - kalba p. Gaila Bagdon.
Nuotrauka V. Baltučio

Minėjimas buvo pradėtas Tautos 
himnu ir vėliavos pagerbimu. 
Apylinkės valdybos pirmininkė Gai
la Bagdon pasveikino visus taip 
gausiai susirinkusius. Šventėje, kaip 
svečiai, dalyvavo latvių bendruo
menės atstovas ir Gold Coast 
seniūnijos pirmininkas J. Sungaila 

su žmona. Pirmininkė G. Bagdon, 
būdama jaunesnės kartos atstove, 
džiaugėsi matydama ir daug jau
nimo, įsijungiančio į lietuvišką veik
lą. Ragino ji nepamiršti savo šaknų 
ir linkėjo visiems aplankyti tėvų ša- 
lį Lietuvą. Marija Kviklienė skaitė
gerai paruoštą paskaitą. Ji išsamiai
apibūdino Sąjūdžio veiklos darbus 
ir nepriklausomybės atgavimo eigą. 
Kvietė visus šią dieną pabūti kartu 
su Lietuva, ištiesti pagalbos ranką 
pavargusiems, našlaičiams ir se
neliams. Mūsų šventa pareiga 
atiduoti pagarbą žuvusiems, kurių 
vardai kraujo raidėmis išrašyti. Jų 
atminimui buvo sugiedota giesmė 
„Marija, Marija...“
Meninę programą pravedė G. Bag- 

tonirK. Ralph. Pradžiai choras pa- 
dainavo „Musų žemė Lietuva“ ir 
„Vai, ko nusižvengei“. Dainos

L skambėjo darniai, ypatingai stiprūs

loterija ir bendras pasilinksmi
nimas.

Brisbanietė

Brisbanės „Žilvitis“ Vasark 16 minėjime 1995m.
Nuotrauka S. Katino

jo keletą melodijų. Sesutė Elisė 
grakščiai pašoko jaunatvišką šokį, 
šiuo metu Brisbanėje gyvenantis 
Sietynas Kubilius deklamavo B. 
Brazdžionio „Trys vizijos“. Jis su 
nepaprastu jautrumu ir išgyveni
mu perdavė poeto žodžius ir mintį. 
Sietynas pavergė visų brisbaniečių 
širdis. Vėl pasirodė šokėjai su 
„Tryptiniu“ir „Čigonėle“. Kiekvienas 
šokis vis mandresnis, smarkesnis, 
kaip ir daili „Aušrelė“, žavėjo visus. 
„Žilvičio“ grupei dabar vadovauja 
Jonas Juravičius. Jis sumaniai 
paįvairina vieneto programą, įpin-
damas dainas, vaidinimėlius ir
juokingas išdaigas. Šokėjai gerai 
pasiruošę ir su savo jaunatviška 
energija pralinksmina senus ir 
jaunus. Pabaigoje choras padainavo 
„Dubysa“ ir „Vai, nejok“.

Apylinkės valdybos pirmininkė G. 
Bagdon padėkojo programos da
lyviams, įdėjusiems daug darbo, kad 
ši šventė būtų įdomi ir atmintina. 
Apsilankiusieji negailėjo padėkos 
žodžių.

Po programos sekė pietūs, turtinga

PAS P] SARO UETUVHJS
VASARIO IG-JI

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbi
mo 77 metų sukakties minėjimą Pertho 
lietuvių bendruomenės valdyba rengė 
vasario 19d. Jis pradėtas iškilmingomis 
mišiomis, kurias laikė mūsų kapelionas 
A Savickis. Mišios aukotos už kritusius 
nepriklausomybės kovose. Pamokslą 
kunigas sakė angliškai ir lietuviškai.

Po mišių minėjimas tęstas Lietuvių 
namuose. Nežiūrint, kad oro 
temperatūra lauke siekė daugiau kaip 
39 laipsnius šilumos, salėje, su svečiais, 
susirinko daugiau kaip 70 asmenų. Pa
valgius, bendruomenės pirmininkas kun. 
dr. A. Savickis pasveikino susirinkusius 
Nepriklausomybės šventės proga ir 
pristatė svečius: vokiečių atstovus, airę 
p. Mary Noonan, dr. R. Weedon ir jo 
žmoną Nijolę, p. Gregory Mūšiai ir spe
cialų svečią/lailininką Stasį Eidrigevičių.

Pirmininkas papasakojo apie menines 
vertybes, dailininko sukurtas ir atvežtas 
į Pertho festivalį, kuriomis garsinamas 
ne tik jo asmuo, bet ir Lietuvos vardas.

Stasys Eidrigevičius kalbėjo apie savo 
gimtinę netoli Panevėžio, ten baigtą gim
naziją, studijas Kaune ir Vilniuje. 
Džiaugėsi matydamas daug susirinku
sių lietuvių. Prisiminė, kai su tėvais 
nuvažiavęs į Lenkiją, pamatė ten didelį 
skirtumą dėl laisvės, ypač religijai. Lie
tuvoje gyvenimas jiems buvęs daug var
gingesnis. Stasio menas susijęs su praei
ties išgyvenimais. Sunku esą jam 
paaiškinti savo stilių ir spalvas... Dai
lininkas Pertho lietuvių bendruomenei 
įteikė dovaną - savo sukurtą plakatą,

FESTIVALIO PAVEIKSLŲ PARODA
Vasario 18d. Perthe prasidėjo 43-ji 

kasmetinė kultūrinė šventė. Festivalyje 
pakviesti dalyvauti ir Lietuvos artistai, 
muzikai ir tautinių šokių šokėjai. Vasa
rio 17d. 6 vai. p.p. Lawrence Wilson 
meno galerijoje, W.A. universitete įvyko 
lietuvio dailininko Stasio Eidrigevičiaus 
tapybos, pastelių, ekslibrisų, grafikos ir 
knygų iliustracijų parodos iškilmingas 
atidarymas. Įžanginę kalbą pasakė meno 
galerijos kuratorė, pakvietusi festivalio 
direktorių papasakoti, kodėl Stasys ir 
kiti lietuviai buvo kviesti šių metų festi
valyje dalyvauti. Sužinota, kad jis gavęs 
kvietimą iš Lietuvos supažindinti sujos 
menininkais ir jų darbais. Tuo tikslu jis 
keturias dienas praleido Vilniuje, matė 
Stasio Eidrigevičiaus parodą, kurią anks
čiau buvo matęs Amerikoje. Jam buvę 
visai nesunku padaryti teigiamą 
sprendimą dėl lietuvių dalyvavimo 
Pertho festivalyje.

Baigęs kalbėti jis pakvietė Pertho lie
tuvių bendruomenės pirmininką kun. 
dr. A. Savickį, kuris pasveikino susi
rinkusius kviestinius meno mėgėjus (apie 
150, tarp jų 26 lietuviai), apibūdino Sta
sio meno originalumą, susiformavusį 
jaunystėje, papasakojo apie dailininko 
studijas Kaune ir Vilniuje, vargingą 
kūrybinio gyvenimo pradžią ir Stasį 
lydėjusį pasisekimą apsigyvenus Varšu

KITI LIETUVIŲ PASIRODYMAI PERTHO 
FESTIVALYJE

1. Lietuvos valstybinio akademinio 
dramos teatro spektaklis „Ten būti čia“ 
(There to be Here). Australų premjera 
anglų kalba. Playhouse Theatre, 3 Pier 
St., Perth (tel. 325 3344). Kovo 7-11 d.

2. Petro Vyšniausko kvartetas. Petras 

vaizduojantį per moters veidą nukritusią 
kasą - trijų Baltijos šalių susipynusio 
likimo simbolį.

Po to kalbėjo dr. Weedon, praėjusius 
metus dirbęs chirurgu Malavijoje. Jis 
padėkojo savo žmonai Nijolei už suteiktą 
jam paramą, papasakojo apie sunku
mus, su kuriais teko susidurti primity
viose to Afrikos krašto sąlygose. Malavi- 
ja tokio dydžio kaip Lietuva, bet turi net 
10 milijonų gyventojų. Ligoninės mažos, 
sergančių daug. Dr. Weedon ir jo žmonai 
Nijolei bendruomenės pirmininkas įteikė 
po medalį.

Atvažiavęs iš Lietuvos p. Steckio sūnus 
įteikė Lietuvių namams įrėmintą Kryžių 
kalno paveikslą, kurį priėmė Sąjungos 
pirmininkas E. Stankevičius. Dainavom 
„Lietuva brangi“.

Vėliau B. Steckis kalbėjo apie Lietu
vos vyrus, paskelbusius pasauliui, kad 
vasario 16 dieną 1918 metais Lietuva 
tapo nepriklausoma demokratinė res
publika, kad daug narsių vyrų nepri
klausomybę gybė ir kad daug jų žuvo. 
Prašė žuvusius nepriklausomybės ko
vose pagerbti tylos minute. Po to gie
dojom Tautos himną.

Meninėje programoje Salomėja Zab- 
lockienė ir Balys Steckis padeklamavo 
dienai pritaikytus eilėraščius.

Sveikinimo žodžius tarė viešnia iš Lie
tuvos Aldona Girdžiuvienė ir vokiečių- 
australų labdaros draugijos atstovė.

Minėjimas baigtas kavute ir loterija, 
kurią pravedė kun. Savickis ir Gintaras 
Radzivanas.

voje, parodas ir pripažinimą užsieniuose. 
Paaiškino kai kurių Stasio paveikslų 
prasmę ir paskelbė parodą atidaryta.

Pats Stasys savo žodyje išsamiai papa
sakojo apie save, savo gimtinę, mokslą, 
kūrybą, savo tėvus ir neištęsėtą žodį 
motinai nupiešti baltą briedį. Tik jai 
mirus jis sumanęs pastatyti spektaklį 
„Baltas briedis“, kuris su pasisekimu 
eina Lenkijoje. Perthe Stasys surengė 
trijų spalvų spektaklį. Matėme 3 metrų 
skersmens ratą su ilga ašimi, kurios 
vienas galas laikomas vieno žmogaus 
ant peties, o kitas arčiau rato stumia
mas aplink. Tai vyko viduje. O vėliau 
kieme šeši padėjėjai, apsivilkę geltonai, 
žaliai ir raudonai, energingai suko tris 
didžiulius tokių pat spalvų ratus, 
traiškančius viską kas pasitaikė jų ke
lyje. Kiekvienas galėjo įsivaizduoti, ką 
norėjo. Gal kam nors tai priminė primi
tyvias kaimo girnas, malančias grūdus, 
gal svetimųjų priespaudą mūsų kraštui, 
o gal ir kitką. Parodos atidarymo daly
viai pavaišinti šampanu ir šaltais 
užkandžiais.

Stasio parodą W.A. universiteto L. 
Wilson meno galerijoje galima lankyti 
nuo antradienio iki penktadienio nuo 10 
vai. ryto iki 5 vai. p.p. Paroda veiks iki 
balandžio 2 d. Įėjimas nemokamas.

Stasys iš Pertho išvyko vasario 24 d.

yra žinomas ir aukštai vertinamas sak
sofonistas. Drauge su liaudies dainų 
atlikėja Veronika Povilioniene, trumpe- 
tistu ir kanklininku atlieka originalią

Nukelta į 4 psl.
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KITI LIETIVHJ—
Atkelta iš 3 psl.
sąmaišą improvizuotų ir tradicinių lie
tuviškų melodijų. Perth Concert Hall,

kovo 9-11 d.
3. Vilniaus universiteto studentų Lie

tuvių liaudies dainų ir šokių ansamblis, 
vadovas Vidas Aleksandravičius. W.A. 
uni versieteto New Fortune Teathre, kovo 
7-11 d.

D.L.K. Gedimino ordino medaus
Al. Taškūuiii

Mišios su vokiečiais
Vasario 5d., pirmąjį vasario sekipadie- 

nį, Pertho lietuvių lankomoje bažnyčioje 
mišiose dalyvavo ir vietos vokiečių kata
likai. Mišios laikytos vokiečių kalba, 
kurią mūsų kunigas A Savickis gerai 
moka. Mums irgi buvo gera proga pri
siminti jau, atrodo, taip tolimoj praeity 
praleistus metus Vokietijoje. Kunigui 
patarnavo ir mūsų giesmes vargonais 
grojo lietuviai. Vokiečiai giedojo be var
gonininko. Pamaldose dalyvavo daugiau 
kaip septyniasdešimt žmonių.

Po mišių bažnyčios kieme surengta 
susipažinimo iešminė. Mūsų moterys at

nešė salotas, kunigas nupirko dešreles ir 
papločius, o vokiečiai (tarp jų ir keletas 
austrų bei šveicarų) parūpino tortus ir 
pyragus prie kavos. Mėginom su svečiais 
kalbėtis vokiškai, bet jau atpratęs 
liežuvis nesugebėjo minčių ta kalba 
išreikšti, tad griebėmės mums visiems 
suprantamos anglų kalbos ir maloniai 
praleidome keletą popiečio valandų.

Pasibaigus iešminei, mūsų atstovas į 
ALB Tarybos suvažiavimą B. Steckis 
padarė pranešimą apie Lietuvių dienas 
Adelaidėje.

„Žinutės“

PRANEŠAME, kad prašymas J. E. vysk. P. Baltakiui palikti Perthe mūsų 
kapelioną ir Lietuvių bendruomenės apylinkės pirmininką kun. dr. A 
Savickį jau išsiųstas. Prie prašymo pridėta daugiau kaip du šimtai parašų. 
Parašus rinko ir prašymą savo lėšomis išsiuntė B.-Steckis. „Žinutės“

SYDNĖJAUS PADANGĖJE
PRli VIIMAS PARLAMENTE

Hon. M. Photios ir V. Juška.

Vasario 2d. NSW Etninių Reikalų 
Ministeris, Parlamento rūmuose buvo 
suruošęs priėmimą - banketą, daugu
moje tautinių bendruomenių vadovams

Į šį priėmimą atsilankė 800 kviestinių 
svečių. Juos visus pasitiko pats Minis
teris Hon. Michael Photios MP. Iš Lietu
vių bendruomenės buvo kviesti ir daly
vavo ALB bendruomenės pirmininkas 
Vytas Juška, vice primininkas Antanas 
Kramilius su žmonomis. Albinas 
Giniūnas su ponia atstovavo NSW Bal
tic Committee ir David Fraser - Lietu
vių klubą.

Šio priėmimo tikslas buvo pristatyti 
dvi knygas-“NSW Government Achieve
ments“ ir “Strategies in Etthnic Affairs“. 
Mr. Photios yra jauniausias ministeris 
NSW parlamente, jam tik 30 metų, tai 
beveik kopija Nick Greiner. Nesistebė
čiau, kad vieną dieną jis taps premieru.

Savo kalboje ministeris labai daug 
dėmesio skyrė tautinėms bendruome
nėms. Šiose knygose detaliai surinkta 
informacija. Ašku, kad priėmimas buvo 
dalis priešrinkiminės kampanijos, nors 
apie tai tiesiogiai ir nebuvo kalbama.

kor.

Dar būdamas jaunuolis gimnazistas 
Alytuje, Algis Taškūnas dėjosi širdin 
savo mokytojo Stasio Barzduko žodžius, 
jog maža tauta turi koncentruotis į 
mokslą ir kultūrą, kad išliktų didesnių, 
ypač nedraugingų, kaimynų pašonėje. 
Vadovavosi tuo patarimu, kai karo 
audros atblokštas į Vakarų Vokietiją 
rengėsi brandos atestatui Eichstatto gim
nazijoj pas tą patį mokytoją. Paga
liau, pasiryžimą per mokslą ir šviesą 
siekti savo tėvynei gerovės atsivežė į 
\ustralij ą, kur kartu su giminėmis atke
liavo 1949 metais gegužės mėnesį. Kai 
tik baigė savo darbo prievolę, įstojo į 
Vakarų Australijos universitetą studi
juoti. Savo tikslą tapti naudingu Lietu
vai pasiekė, įsigydamas trijų universitetų 
laipsnius, jau atsidūręs Tasmanijoj, 
Hobarto universitete.

Gal jo gyvenime buvo dar ir kita 
žvaigždė - kelrodė. Tragiškas tėvų liki
mas - abudu, mama ir tėvas, žuvo nuo 
brutalios okupanto skriaudos. Mamos 
kapas liko Lietuvoje, o tėvo - nepaženk
lintoj Jercevo gulago žemėje, šiaurėje 
netoli Archangelsko. Negalėdamas pa
gerbti jų kapų vario ar granito pamin
klais, Taškūnas pasiryžo jiems sukurti 
paminklą savo šviesa, mokslu ir darbu.

Gyvendamas Hobarte, penkiolika 
metų (1975-90) jis redagavo “Baltic 
News“ (Baltijos naujienos), nedidelį, bet 
efektingą žurnaliuką anglų kalba apie 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos bylą, kovą 
dėl laisvės ir nepriklausomybės tada, 
kai žinių apie tuos kraštus Australijoj 
beveik nebuvo, o jei ir buvo, tai persunk
tos neteisinga priešiška propaganda.

Ant redaktoriaus pečių užsidėjo ir dau
giau: sukūrė „Friends of the Prisoners“ 
draugiją. Tai buvodraugijapasišventėlių, 
kurie rinko žinias apie politinius ir 
sąžinės kalinius Sovietų Sąjungos gula
guose, rašė tiems kaliniams laiškus, 
skelbė kalinių sąrašus, neleido pasauliui 
užmiršti, kadmilžiniškojeRusijosirSibi-

Algimantas Patricijus Taškūnas

ro žemėje kentėjo tūkstančiai nekaltą 
žmonių. Retkarčiais, tikrai labai retai, 
koks laiškelis pasiekdavo kalinį ir 
uždegdavo mažutį vilties žiburėlį. Tų 
pasišventėlių „draugų“ eilėse daugiau
sia buvo australiškos visuomenės žmo
nės, svetimi ir ne giminės kaliniams.

Po 1990 metų pasikeitimų Sovietų 
sąjungoje, kai pamažu politiniai kaliniai 
atgavę laisvę, ėmė grįžti savo gimtinėn, 
„draugų“ darbas ir reikšmė sumažėjo. 
Tada Taškūnas įkūrė „Lietuvių studijų 
draugiją“ prie Tasmanijos universiteto. 
Si draugija rengė seminarus, paskaitas 
ir diskusijas apie Lietuvą, skleidė infor
maciją apieLietuvos kultūrą, papročius, 
kalbą angliškai kalbančių žmonių tarpe. 
Tam tikslui paruošė ir išspausdino visą 
eilę knygų (iki šių metų 8 tomus konden
suotos medžiagos).

Taškūno kultūrinė veikla buvo aukštai 
įvertinta Pasaulio Lietuvių Bendruo
menėje ir jos vadovų eilėse, tad ir atsi
kūrusios, nepriklausomos tėvynės 
dėmesys ir pripažinimas sukelia džiaugs
mą ir pasietenkinimą pasklidusių po 
pasaulį lietuvių tarpe. Hobartiškiai 
didžiuojasi, turėdami savo bendruomenėj 
tokį garbingą žmogų, ypač, kad jis yra 
taip pat apdovanotas Australijos ordino 
medaliu (AOM)

zl. Kantvilas

Šv. Kazimiero šventė
Šv. Kazimiero šventė Sydnėjuje buvo 

paminėta kov 5d. pamaldomis St. 
Joachim's bažnyčioje, Lidcombe. Kun. 
Povilas Martūzas aukojo šv. mišias ir 
pasakė šv. Kazimiero garbei skirtą 
pamokslą.

Sydnėjaus skautai mišiose dalyvavo 
uniformuoti, su savo vėliava. Pamaldų 
metu giedojo „Dainos“ choristai. Vargo
nais palydėjo A. Kramilius.

Po pamaldų, gretimai parapijos salėje 
vyko Kaziuko mugė. Kaziuko mugę su
ruošė Lietuvių Katalikų Kultūros Drau
gija. Reikia pasidžiaugti Sydnėjaus jau
naisiais skautais ir skautukėmis, kurie 
skaniai pavaišino gan didelę minią karš
tomis dešrelėmis ir kava su pyragaičiais. 
Netrūko ir tradicinių riestainių.

Sportininkai pasirūpino įvairiais 
„skystimėliais“ ir loterija. Antanas Lau
kaitis sėkmingai pardavinėjo Pasaulio

Lietuvių Sporto šventės 1995 m. ženk
liukus. LK Kultūros Draugija parda
vinėjo užsilikusias knygas, medžio 
drožinius - Edv ardas Lašaitis, metalo 
išdirbinius - A Rukšėnas, Steponas 
Kasys - gintarus, Bronė Sidarienė - 
įvairius virtuvės reikmenis. Juta Šlite- 
rienė buvo išstačius! didelį rinkinį lietu
viškų juostų ir kitų audinių. Antanas 
Kramilius buvo paruošęs Lietuvos spau
dos stalą ir priiminėjo prenumeratą už 
„Gimtąjį kraštą“, „Karį“, „Pirmadienį“, 
„Tremtinį“, „Trimitą“ ir anglų kalba Lie
tuvoje leidžiamus žurnalą “Lithuania in 
the World“ bei savaitraštį “Lithuanian 
Weekly“.

Dėkingi esame Sydnėjaus L. K. 
Kultūros Draugijai, kuri per ilgą eilę 
metų rengė šias muges, o dabartinė val
dyba tęsia toliau šią tradiciją.

kor.

Dviguba šventė
Sausio 28d. šeštadienį Reilly šeima 

atšventė dvigubą šventę - Edwardo Reil
ly 50 m. jubiliejų ir 22 m. vedybų sukaktį.

Edwardas ir Jūratė Reilly jau 16 metų 
gyvena Geelonge, čia jiems gimė duktė 
Anita ir sūnus David. Edwardas ir Jūratė 
Vitkūnaitė-Reilly gimė ir augo Adelaidė
je, Edwardas su lietuviais šoko tauti
nius šokius, baigė lituanistinius kursus.

Geelonge abu mokytojauja gimnazi
jose, vakarais tęsė mokslus Deakin uni
versitete, kur 1992 metais Edwardas 
įsigijo MA., o Jūratė Graduate Diploma 
of Education Administration.

Duktė Anita ir sūnus Davis lankė sa
vaitgalio mokyklą ir yra Geelongo spor
to klubo „Vytis“ sportininkai krepši
ninkai. 1994 metais Anita buvo nuvyku
si kaip „Exchange“ studentė į Japoniją.

Šeima atrandalaiko bendrauti su Gee
longo apylinkės lietuviais. Edwardas pa
dėjo ruošti sporto šventę, dainavo chore 
„Viltis“. Jūratė - savaitgalio mokyklos 
tėvų komiteto pirmininkė, buvo sporto 
klubo „Vytis“ vicepirmininke ir sekretore.

1991-1992 metais abu buvo nuvykę i 
Lietuvą skaityti paskaitų ir supažindinti 
mokytojus ir mokinius su austraiiškiu 
anglų kalbos ir literatūros dėstymu. Jie 
taip pat surinko daug anglų kalbos

Edward Reilly

vadovėlių iš Geelongo gimnazijų, ku
riuos padovanojo Lietuvos mokykloms.

Šių metų liepos mėnesį Jūratė pakar
tos savo pirmos kelionės tikslą ir padės
Lietuvos mokytojams, o Edwardas
pasilikęs Geelonge papildys savo išleistų
knygų rinkinį eilėraščiais lietuvių kal
ba. Ateinantį savaitgalį Geelongo „Pako
Festa“ festivalyje bus oficialiai pristaty
ta knyga „Many Voices“ („Daug balsų“). 
Tai pirmasis Geelonge leidinys 9 tautų 
autorių, iš kurių vienas yra Edwardas.

Linkime Edwardui sėkmės bei laimės
šeimyniniame gyvenime ir dar daugiau
išleisti poezijoj knygų, dar daugiau 
laimėti poezijos prizų.

Irena Skerytė-Luseombt
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
„Kazokynė“ — langas į 
nepažįstamų Atisti-silijsį

Unikali paroda Vilniuje

Naujai duris atvėrusiuose .Radvilų 
rūmuose žiūrovų laukia Australijos lie- 
uvių dailininkų paveikslai bei Ramiojo 
vandenyno salynų, Australijos, Naujo
sios Gvinėjos, Naujosios Zelandijos šalių 
kultūros apraiškos - dievai, deivės, ritu
aliniai reikmenys. Šią neįkainuojamą 
kolekciją, rinktą tris dešimtmečius, Lie
tuvai dovanoja tautietė iš Australijos, 
gydytoja odontologė ir meno istorikė 
Genovaitė Budreikaitė-Kazokienė. Kole- 

■ kdja, turinti 235Australijos lietuvių dai
lininkų darbus bei 550 egzotiškų eks
ponatų iš Ramiojo vandenyno salynų, 
Australijos aborigenų gyvenamų žemių, 
pavadinta „Kazokyne“. Ji bus gausi
nama ir ateityje - tokia ponios G. 
Kazokienės valia savo vaikams. Apie tai 
įkalbėjo spaudos konferencijoje sureng
toje parodos atidarymo proga. Taip pat 
G.Kazokienė papasakojo, kaip sukaupta 
ši kolekcija.

Nepaprastai energinga, miela ir išsi
lavinusi moteris kartu su savo vyru, 
žurnalistu, ilgamečiu Australijos lietu
vių savaitraščio „Mūsų pastogė“ redak
toriumi V. Kazoku toli nuo Tėvynės sun
kiai dirbo, tačiau šalia specialybės 

•sugebėjo Sidnio universitete baigti 
vaizduojamąją dailę bakalauro laipsniu. 
Už parengtą analitinę studiją „M. K. 
Čiurlionio gyvenimas ir kūryba“ G. Ka
tkienei buvo suteiktas magistro laips
nis. Sis darbas konkurse laimėjo Pasau
lio lietuvių bendruomenės kultūros tary
bos pirmąją premiją. Po vyro mirties G. 
Kazokienė persikėlė į Hobartą ir įstojo į 
Tasmanijos universitetą. Šių studijų 
tikslas - lietuvių dailininkų Australijoje 
kūryba ir veikla 1950-1990m. Už diser
taciją šia tema G. Kazokienei suteiktas 
humanitarinių mokslų daktarės laipsnis 
(Doctor of Philosophy). 1985 m. ši mote
ris įkūrė Lietuvių meno ir tautodailės 
draugiją (LACA), o 1988 m. vasario 16- 
ąją įsteigė Vinco ir Genovaitės Kazokų 
meno fondą, iš kurio kas antri metai už 
geriausius tapybos ir skulptūros kūrinius 
lietuviška tema skiriamos dvi prremijos 
po 1000 dol.
'Australijoje G. Kazokienė yra suren
gusi per 20 dailės parodų. Australijoje 

‘atsidūrę mūsų tautiečiai nepasimetė ir, 
nors jiems teko dirbti sunkiausius dar
bus akmens skaldyklose, ligoninėse, 
anglių kasyklose, cukrinių nendrių plan
tacijose, laisvalaikiu jie imdavosi 
meninės kūrybos. Lietuvių menininkai 
įsijungė į Australijos didžiąją menosrovę 
ir išgarsėjo visame krašte. Lietuvai pa
dovanotame rinkinyje yra tokių garsių 

:»dailininkų kaip Leonas Urbonas, Vladas 
1 Meškėnas, Vaclovas Ratas, Eva Kubbos, 
fįHenrikas Šalkauskas ir kitų darbai. 
Į Genovaitė Kazokienė paminėjo, jog Leo

no Urbono darbai Amerikos muziejuje 
kabėjo šalia P. Pikaso paveikslų. O Vac
lovas Ratas, profesionalus dailininkas, 

j dar prieškaryje baigęs Kauno meno 
j nokyklą, laimėjęs keletą tarptautinių 
j iremijų, įkūrė Sydnėjuje Grafikų drau- 

jją. kuri padėjo Australijoje atgaivinti 
nerdintį grafikos meną.

Ll ' =

Kolekcijos autorė sakėsi neturėjusi lėšų 
nupirkti visus geriausius kūrinius. Ji 
pasakoja: „Buvome beturčiai, o labai 
troškau įsigyti bent vieną piešinį, bent 
vieną mažutėlįgrafikos kūrinėlį. Vėliau, 
studijuojant meną ir rengiant lietuvių 
dailės parodas, norėjosi jau didesnių 
meno darbų. Juos dažniausiai įsigydavau 
išsimokėtinai“. Ir nors G. Kazokienė pirko 
jai labiausiai patikusius kūrinius, kaip 
profesionali menotyrininkė ji sugebėjo 
sukaupti įvairią ir išsiskiriančią kolek
ciją. Kiekvieno autoriaus yra po kelioli
ka darbų, kai kurių ankstyvieji ir vėlyvieji 
darbai, kas liudija menininko kūrybos 
tobulėjimą. Daugumoje darbų atsisipin- 
di dar neprarastas ryšys su gimtąja žeme, 
dvelkia lietuviška dvasia.

Kita dovanos dalis - egzotiška kolek
cija, pavadinta „Australijos ir Okeanijos 
salynų genčių dievai ir apeigų atribu
tai“. Tai mums, lietuviams, neįkainuo
jamas turtas, kokio mes dar nesame 
turėję ir matę. Juolab žinant, kokie ats
tumai skiria Australiją ir Lietuvą , o ir 
turint galvoje, kad aborigenų kultūra 
jau yra nykstanti, ir galbūt po kelių 
dešimtmečių ji visai išnyks. Genovaitė 
Kazokienė priminė 200 metų senumo 
istoriją, kai prasidėjo tikrųjų Australijos 
gyventojų, aborigenų, tragedija. Tuomet 
baltieji juos nuvarė nuo žemės, kuriai jie 
tarėsi priklausą, o ne atvirkščiai - jai jie 
meldėsi, su ja bendravo, ją prižiūrėjo, 
surengdami ritualinius šokius, giedoda
mi giesmes, piešdami olose, smėlyje ar 
žievėse. Apgyvendinti rezervatuose, t. y. 
dykumose bei tropinėse vietose, kur są
lygos gyventi baltajam žmogui yra be
veik netinkamos - nežmoniškas karštis 
vasaros sezonu ir neįprasta temperatūros 
kaita žiemą - aborigenai pradrado gyvy
bingą ryšį su savo žeme, buvo įpratinti 
gerti alkoholį, o jų menas, ypač dievų 
statulos, buvo niekinamos, naikinamos. 
Šie įvykiai ilgą laiką buvo laikomi paslap
tyje, ir tik paskutiniaisiais dešimt
mečiais, iškilus žmogaus teisių klausi
mui, prisiminti.

Aborigenų menu G. Kazokienė susido
mėjo 1966m.,kaipirmąkartąapvažinėjo 
Australijos dykumas. Šioje kelionėje ir 
buvo nupirktas pirmasis aborigenų 
kūrinys - piešinys ant žievės. Vėliau ją 
dominančius eksponatus rasdavo mugė
se, antikvariatuose, varžytinėse, turguo
se. Po kiekvienos kelionės į artimąsias 
salas G. Kazokienė parsiveždavo vieti
nių gyventojų dirbinių.

Įspūdingiausia ji vadina šių metų 
pradžioje įvykusią kelionę į Naująją 
Gvinėją, į Karawari upės baseiną, kur 
tarp džiunglių yra įsikūrę kaimai. Čia 
gyvenančios gentys augina krokodilus ir 
tebedrozinėja senuosius dievus. Naujo
sios Gvinėjos menas skiriasi nuo Aus
tralijos aborigenų meno. Jis išreikštas 
vien tik skulptūromis. Tai, ką jos vaiz
duoja, misionieriai vadina protėviais. 
Anot G. Kazokienės, tai genčių visaga- 
lintys dievai.

Dykumose randama vadinamoji 
taškinė kūryba. Tai, kas dabar tapoma

G. Kazokienė pasakoja apie atvežtus eksponatus.
Algimanto Žižiūno nuotr.

drobėje (beje, joje piešti aborigenai išmoko 
tik prieš du dešimtmečius) baltais, juo
dais, šviesiai ar tamsiai rudais dažais, 
anksčiau buvo tapoma ant kūno arba 
ant smėlio. Kas europiečiui atrodo vien 
gražus piešinys, aborigenams - šventas 
ritualinis dalykas, ženklinantis simbo
liais genties gyvenamąjį plotą ir svar
besnius objektus - vandens telkinius, 
kalnus, laužą... Kiekviena gentis turi 
teisę į savas, slaptas ar viešas geomet
rines figūras. Jų reikšmę vyrams 
atskleidžia palaipsniui, o moterys tų 
įslaptintų rikšmių dažnai ir nežino.

Genovaitės Kazokienės dovanotoje 
kolekcijoje yra ir kasdieninio aborigenų 
gyvenimo daiktų: kriauklių, kriauklinių 
papuošalų, darbo įrankių. Kriauklės šiuo
se kraštuose atstoja pinigus, o papuošalai 
iš kriauklių ir vaisių sėklų yra moters 
kraitis. Mediniais ir akmeniniais įran

kiais tuose kraštuose medžiojama, žve 
jojama.

Pristatydama žurnalistams kolekciją 
G. Kazokienėė parodė savo numylėtą 
dievybę - globėją iš Naujosios Gvinėjos. 
Paklausta, ar negaila bus skirtis, ponia 
atsakė: „Tegul dabar ji jus visus džiugina 
taip, kaip ilgus metus džiugino mane“.

Erika Umbrasaitė 
..Europos lietuvis"

□ □ □
P.S. Dr. Genovaitė Kazokienė, 

kovo 8 d. vėl išvyko į Ramioj o vande
nyno salas (Samoa, Tonga ir Cocos) 
„medžioti“ naujų čiabuvių tauto
dailės dalykų. Kelionėje išbusianti 
apie tris savaites.

..»//•” Inf.
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^SPORTAS
SPOKTAS MELBOURNE

TAKTIKA__

Vienas iš pirmųjų Australijos lietuvių 
sporto klubų yra Melbourne „Varpas“. 
Čia įvyko ir pirmosios krepšinio 
pirmenybės, kur 1950 metais suvažiavę 
Adelaidės „Vyčio“, Sydnėjaus lietuvių 
sporto kfiubo, Canberros krepšinio ir 
Melbourne „Varpo“ lietuvių komandos 
pradėjo Australijos lietuvių sportinę veik
lą, kas vėliau išsiplėtė ir į didžiąsias 
mūsų sporto šventes. Pirmųjų krepšinio 
varžybų nugalėtojais tapo „Varpas“ ir 
žemesnes vietas gavusios Adelaidės, 
Sydnėjaus ir Canberros komandos.

Per visą šį laiką „Varpo“ klubas savo 
sportinę veiklą tęsė be jokių pertraukų. 
Dabar „Varpą“ galima pavadinti šeimų 
sporto klubu. Čia yra didelis skaičius 
prieauglio, daug ir tėvų grįžo ir dabar 
treniruoja mūsų jaunuosius, pav., An
gelė ir jos vyras Avers Kristion, Fere- 
nauskas ir jo sūnus, Rasa Statkuvienė, 
Skimbirauskų visa šeima, kur pats 
Arūnas ne tik žaidžia krepšinį ir golfą, 
bet yra ir „Varpo“ iždininkas, o žmona 
Jūratė - teisėja. Pats „Varpo“ pirminin
kas Rimas Mickus, be darbo valdyboje, 
ne tikžaidžia krepšinį, bet yra ir treneris, 
be to su vaikais dalyvauja kitose sporto 
šakose. Tikrai puiku, kai tėvai ir vaikai 
taip kartu dirba. Gaila tik, kad „Varpas“ 
neturi moterų krepšinio komandos, o 
kada tai varpietės buvo pačios iškiliau
sios Australijos lietuvių tarpe. Tačiau 
reikia truputį palaukti, nes dar po kelių 
metų, mūsų merginos, kurioms dabar 
yra po 15-16 metų, suaugs ir gal vėl taps 
iškiliomis mūsų krepšininkėmis.

„Varpo“ vyrų I-ji komanda jau 4-ti 
metai iš eilės, kai yra Australijos lietu
vių krepšinio čempionai. Ilgus metus 

'varpiečiai yra ir stalo tenise stipriausi. 
Pasitraukus ilgamečiu! čempionui A. 
Balnioniui, jo vietąužėmėjaunasirgeras 
žaidėjas Saulius Karazija. Ir golfe var
piečiai V. Levickas, A. Skimbirauskas, 
G. Žemkalnis ir Š. Žiedas jau 4-ri metai 
yra komandiniai laimėtojai. Gi antroji 
„Varpo“ krepšinio komanda yra labai 
pajėgi ir vejasi vyresniuosius - pirmąją. 
Tai jauni, apie 20-ties metų vyrukai, visi 
pajėgūs ir kartu visus metus žaidė Al
berts Park 3-je divizijoje. Juos treniruoja 
latvis Avers Kristion, kuris daugelį metų 
anksčiau žaidė su lietuviais, o dabar ir jo 
vaikai pradėjo žaisti; juos treniruoja jo 
žmona Angelė, buvusi Tamošiūnaitė, 
kuri yra ir ,Varpo“ valdyboje. Komiteto 
sekretorė Rita Mačiulienė ir jos vyras, 
buvęs geras krepšininkas, Vytas padeda 
treniruoti vaikus, kurių tarpe yra ir jų 
sūnus bei dukra. Tikėkimės, kad ir to
liau „Varpas“ taip jungs buvusius mūsų 
geruosius sportininkus ir jų vaikus, o tas 
pranašauja gražią ir stiprią ateitį „Var
po“ klubui.

Judita D.
■ ■■
Ar nereiktų ir kitiems mūsų klubams 

imti pavyzdį iš Melbourne „Varpo“, kur 
■ veteranai tėvai vėl taip gražiai įsijungė į 
sportinę „Varpo“ veiklą, įtraukdami ir 
savo vaikus, kas laiduoja gražią sportinės 
veiklos ateitį jiems.

ALFAS

Atkelta iš 2 psl.

(saviškis) aukštas pareigūnas.
Ketvirtas aspektas. LDDP puikiai su

sivokia kovoje dėl piliečių sąmonės. 
Komunizmo kritika atrodo esanti geras 
dalykas (matant, kad Vakarai gyvena ir 
laisviau, ir pasiturinčiau), tačiau lengva 
jąpristatyti kaip blogą, tiesiognemoralų 
dalyką, jei nuolat sakoma, kad komuniz-. 
mo kritikai .kiršina“ žmones ir „skaldo“ 
tautą - lyg sovietmetyje visa tauta buvu
si vieninga ir visi žmonės buvę laimingi. 
Sovietmetyje vyravo prievarta ir daug 
prisitaikymo buvo išgauta per prievartą 
- bet dabar toks priverstinis konformiz
mas pristatomas kaip įrodymas, kad tada 
„visi vienodai buvo nusikaltę“, tuomiištri- 
nant skirtumą tarp budelio ir aukos. Iš 
tiesų, jau net giriama, kad žmonės „vie- 
nigai“ sekę to meto liniją ir todėl gyvenę

GOLD COAST ŽIMOS 
Vasario 16 Cascade Garden

Š. m. vasario 16d. Cascade Gardens 
parke įvyko Gold Coas Seniūnijos Vasa
rio 16-sios minėjimas. Iš ryto oras atrodė 
nepalanku, bet skelbtu laiku, būtent, 12 
valandą, visu savo grožiu pašvietė sau
lutė, termometras rodė 26 laipsnius šilu
mos. Į Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimą suvažiavo 25 asmenys.

Parke buvo užimtos trys altanos, iškel
ta trispalvė vėbava, minėjimas pradėtas 
pusę pirmos.

Minėjimą pravedė J. Songaila. Jis pas
veikino susirinkusius ir trumpai papa
sakojo apie įvykusį ALB Tarybos 
suvažiavimą Adelaidėje, kur jis oficiahai 
atstovavo naują Gold Coast seniūniją. 
Savo pranešime jis iškėlė Vasario 16- 
sios svarbą Lietuvos istorijai ir kiekvie- 

broliškai ir darniai - bet tą būseną, deja, 
sugriovę dabarties „kiršintojai“! Kiti abe
jotini sloganai LDDP ideologinėje tak
tikoje: jos politikos protingumas, jos!

liai nuopelnai kovoje dėl Nepriklau
somybės ir 1.1.

Kai valdžianenori kritikos, ji stengiasi 
įtaigoti, kad žmonėms politika esanti 
nusibodus. Kai valdžioje atsiranda ko 
rupcijos, ji kritiką vadina „skaldymu“!! 
propaguoja „vienybę“. Pastaroji mintis 
persimetė ir tarp užsienio beturiu, tara 
tautai padėsi, jei būsi „nepolitiškas“ ir 
jos bėdas nesikiši! Tačiau logiška išvada 
yra kaip tik priešinga: būtų negerai, jei 
užsienio lietuviai visus Lietuvos reiški
nius vertintų vienodai ir nekreiptų 
dėmesio į tą vėžį, kuris ėda tautos poli
tinį, visuomeninį ir ekonominį kūną.

Vytautas Donieli

nam beturiui, kur jis begyventų.
Baigdamas p. Songaila perskaitė 1 

ticSociety pirmininko p. V. Janovskis 
kuriuo jis pasveikino Gold Coast b( 
vius, įkūrus seniūniją ir apgailėsi.

ti mūsų asmeniškai.

vardu pasveikino J. Songailą kai 
Seniūnijos seniūną, o p. Songaibenę.kai 
sekretorę, palinkėdamas jiems ištvermi 
ir sveikatos tą darbą ir toliau tęsti.

iedant Lietuvos Himną.
Toliau vaišinomės, kalbėjomės 

Lietuvą, aptarėme Seniūnijos ati 
planus.

A.

„Varpo“ I-ji krepšinio komanda. Iš deš.: Tomas ir Kazys Zdaniai, Edis 
Ragauskas, Dovydas Sadauskas ir L. Kasperiūnas.

ATITAISYMAS

PAS ADELAIDĖS LIETUVIU PENSININKES

Redakcijoje įsisiautusios „pelės“ truputį 
sumaišė Vasario 16-sios minėjimų 
Adelaidėje datas. „Mūsų pastogės“ nr. 8 
psl. 4 skyrelį „Adelaidėje“ reikia skaityti 
taip:

Lietuvos Respublikos garbės konsulo 
įstaiga Adelaidėje surengė Vasario 16- 
sios paminėjimą, kuris įvyko vasario 16 d.

„Mūsų Pastogė“ Nr. 10 1995.3.13. ps 

vidurdienį. Dalyvavo apie 80 žmonių.
Vasario 17 d. Nepriklausomybės 

minėjimą rengė Australijos lietuvių 
bendruomenės Adelaidės apylinkės 
valdyba. Už netikslumus nuoširdžiai at
siprašome

RED.

Pirmasis šių metų Adelaidės Pensi- 
ninkųklubo parengimas įvyko Adelaidės 
beturiu namuose vasario 9 d. Po ilgų 
atostogų buvo labai malonu susitikti 
draugus bei pažįstamus. Susirinko gana 
didebs skaičius narių.

Sekretorė B. Launikaitienė padarė 
Klubo veiklos pranešimą, kurio visi 
atidžiai klausėmės. Po „Bingo“ lošimo 
šeimininkės parūpino kavutę ir

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerbiamas Redaktoriau,

Ačiū betuvių-anglų kalbos vertėjui ar 
vertėjai, kuris rado per daug angheizmų 
jaunos lietuvaitės lietuvių kalboje, kuri 
bandė gelbėti Retorišką radijo laidą per
duodamą SBS Sydnėjuje. Atrodo, kad 
dėl lietuvio vertėjo rekomendacijos nete
kome lietuviškos radijo programos 
Sydnėjuje.

Šios jaunos hetuvaitės beturiu kalba 
yra daugehu atveju švaresnė ir heturiš- 
kesnėt. negu kai kurių iš mūsų gimusių 
ir. augusių Lietuvoje. Norėčiau rasti 
tinkamą žodį tam vertėjui, kuris pasi
darbavo dėl lietuviškos valandėlės nu
traukimo Sydnėjuje.

Ką gi darysi, žmogus gyvas į žemę 
nelysi. Bendruomenė dar nemirė. Su 
svarbiais bendruomenės pranešimais 

sausainių. Po jos V. Vasibauskas pared 
video filmą apie Lietuvių dienų met 
vykusį .Armonikos“ koncertą, kuris buv 
labai popubarus. Tai pažiba, kurios k 
nusibosta klausytis.

Maloniai pabendravus priėjo laika 
skirstytis namo. Dėkui valdybai a 
parengimą ir - iki kito karto!

Ona Baužienė, IJ.EJI

tenka kreiptis į vienintelę stotį Melburne. 
Ten girdime įdomius ir būtinus prane
šimus iš Lietuvos. Čia girdimi stipri 
Gabrieliaus Žemkalnio pohtmiaikomen- 
tarai, ginantys lietuvio gerą vardą, kai 
Lietuvių Bendruomenės vadovybė tylį 
kaip pelė po šluota.

Na, ir girdime „trumpus“ pranešimus 
iš Pertho, Adelaidės ir Brisbanės. Ponai 
ir ponios, Austrabjoje turime du laikraš
čius. Jūsų pranešimai gab tilpti kaip 
korespondencijos į šiuos laikraščius. Si 
vienintelė radijo laida yra skirta svar- 
biemsbendruomenės ateities parengimu 
pranešimams, bet ne buvusių įvykių 
haupsinimams. Gal pamiršote, kadpana- 
šių pasakų turėtų apsčiai ir Melburnas 
ir Sydnėjus, bet tam tikslui jie naudoja 
laikraščius.

A. Braiuiiius
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[NUOMONĖS IR PASISAKYMAI 6EELONGE
Jie ir mes

HHitlerinė Vokietija, klaikaus žydų tau
tos n naikinimo sumanytoja ir realizatorė, 
žlugigo. Toplano kūrėjai pakibo kartuvėse, 
tačiėiau liko gyventi daugybė analogų ne- 
turirinčio nusikaltimo vykdytojų. Pokario 
Vokkietijos politikai, gerai pažindami žydų 
tauttosmentalitetą, išugdytą Senojo Tes- 
tamiento dvasioje „akis už akį, dantis už 
dantį,“ suprato, kad savo tėvų nuodėmes 
reikia nedelsiant atpirkti, nes priešingu 
atveju jų laukia aibės visokių bėdų ir 
painiavos. Stambi piniginė kompensaci
ja patenkino naujai atsikurian
čią Izraelio valstybę. Tačiau kruvino 
keršto jausmas neišnyko, tik jo smaiga- 
lys buvo nukreiptas į kai kurias buvu
sias vokiečių okupacijoje Rytų Europos 

! tautas, kimių satelitinėms vyriausybėms 
tautiečių reikalai nėmaž nerūpėjo.

; Paradoksalu, jog fašizmas jau seniai 
(išnaršytas ir pasmerktas tarptautiniu 
j mastu, kai tuo tarpu komunizmas, pati 
1 žiauriausia tironija, iki šiol vis dangsto- 
yjųas skudurais. Kažkam šis tiesos atsk-

Tauta ir karalystė, kuri tau netarnaus, žus...
Karaliai bus tavo maitintojai ir karalienės tavo 
auklės. Nulenkdami veidą iki žemės jie garbins 
tave ir laižys tavo kojų dulkes.

(Izaijo pranašystė žydams) 
menis, kurie okupuotų kraštų vietinėje 
administracijoje vykdė aukštesnes pa
reigas (puikus pavyzdys - Kauno bur
mistro K Paliausko byla) ir jiems au
tomatiškai prisegama žydšaudžio 
etiketė. Keliamas šurmulys, žinoma, turi 
ir kitą politinį tikslą. Siekiama nukreip
ti pasaulio viešosios nuomonės dėmesį 
nuo jų pačių vykdomų piktadarybių pa
lestiniečiams.

Dabar, kai Lietuvą valdo nusikaltėlių 
grupuotė, kuriai rūpi tik jos pačios inte
resai, minėto centro darbuotojai ypač 
suaktyvėjo. Atsivėrė galimybė pačių lie
tuvių rankomis pasiųsti jų nurodytus 
asmenis į Abraomo prieangį. Štai, kad ir 
A. Lileikio byla. Lietuvos generalinė 
prokuratūra atsisakė jam kelti baudžia
mąją bylą, kadangi nerasta jokių kaltės 
įrodymo dokumentų. Tačiau, kai Pa
saulio žydų kongresas pagrasino, jog
prezidento vizitas į Izraelį taps „diplo- , tarė ir S-gos klubo valdybos vardu 
matine katastrofa“, prokuratūra vėl at
naujino medžiagos tikrinimą. Prisimin-

„Gegutės 66 vadovei 40-int
Labai noriai švenčiame 21-sius gimta

dienius, bet gal dar svarbesnis yra 40- 
sis. Jo sulaukę jau stovi „ant savo kojų“, 
daugumoje yra vedę ir augina šeimas. 
Belieka tik tobulinti šeimos ir savo at
eitį. Vasario 4 d. sveteliai formalioje 
aprangoje rinkosi į Birutės Gailiutės- 
Liebich 40-jį gimtadienį. Jau nuo 
jaunystės Birutė linkusi ką nors nauja 
sugalvoti bei sukurti. Svečius prie vartų 
sutiko sūnus Romas, o tik įžengus į šimt
metinį namą svečius pasitiko vyriausias 
sūnus Lukas kelnerio uniformoje. Esant 
tik 14-kos metų šios pareigos nėra taip 
jau lengvos, bet jis patenkino kiekvieno 
išlepintą skonį, nes pilnų stiklų niekas 
negrąžino, o prašė tik pakartoti!..

Kiek metelių, tiek ir svetelių. Po ofi
cialios vakarienės vyras Rudiger pas
veikino solenizantę susirinkusiųjų var
du, pakėlė šampano taures, sudainuo
jant gimimo dienai sukurtą giesmę. Žodį

leidiimas neparankus. Mums jis gyvy
biškai reikalingas, nes parodytų pa-

ta anų dienų sparnuotas posakis: „bus 
žmogus, atsiras ir įkalčiai“.

pirmininkas J. Gailius, įteikęs sukaktu
vininkei M. DavalgO' s rankų darbo juos-
tinę ir rankšluostinę.

Kalbas užbaigė pati Birutė, išreikšda-
Birutė Gailiutė-Liebich

j šauliui mažos lietuvių tautos baisų geno- 
i cidą„ kurį vykdė ne tik į mūsų šalį įsi- 
, veržękaimynai, bet ir nemaža dalis žydų 
į tautybės Lietuvos piliečių, tame pačiame 
dubenyje drauge su mumis iki tol 

į dažiusių duoną. Šiandieną yra kažkas 
paskaičiavęs, jog pirmoje Lietuvos 

į komunistinėje vyriausybėje ir MGB žydų 
1 buvę ne daugiau (procentiniai pagal gy

ventojų skaičių) negu lietuvių. Gaila, 
į kad mūsų tauta, anuomet prislėgta bai

sios nelaimės, nesurado savyje jėgų 
užfilksuoti ir suregistruoti visų eilinių 

1 okupanto patarėjų, skundikų, informa
torių ir aktyvistų, į kurių gretas taip 

(noriai veržėsi žymi dalis žydų jaunimo, 
«svajojusio tapti „viskuo“. Kadangi toje 
'«santvarkoje iškilti galima buvo tik lipant 
1 kitiems per galvas, todėl šis masinis 
apakimas ir atvėrė prarają tarp abiejų 

riki šiol draugiškai vienoje: valstybėje 
į gyvenusių tautų. Vyresnioji žydų karta 
tai suprato, bet jaunimas jai nepakluso.

Aš neginu savųjų žydšaudžių. Krisi 
( taus paskelbtas meilės įstatymas nepa- 
teisina keršto. Tuo krikščionys privalėtų 
skirtis nuo žydų. Tačiau esu tikra, kad 
didžiuma tų, kurie pasisiūlė dirbti 

j fašistinėje „skerdykloje“, tai visokio plau
ko svieto perėjūnai, avantiūristai, dvasi- 
I niai i iškrypėliai, nieko bendra neturintys

šiomis dienomis pasklido žinia, kad 
Izraelio teisininkų delegacija, pasirau
susi Lietuvos archyvuose, surado dar 15 
nusikaltusių genocidu lietuvių, gyve
nančių Australijoje. Kaip matome, kara
liai sujudo, nors po Poliukovičiaus bylos, 
kuriai išmesta vėjams keli milijonai 
mokesčių mokėtojų dolerių, buvo viešai 
pareikšta, kad daugiau tokių renginių 
nebus, nes po 50 metų kaltumą nustaty
ti neįmanoma.

Pagalbos iš Lietuvos vyriausybės, ži
noma, tikėtis bergždžia. Ji nepadės ap
siginti nuo neteisingų kaltinimų. 
Greičiau pasie.lgs priešingai. Štai koks 
iškalbus pavyzdys. Atvykęs iš JAV į Lie
tuvą buvęs „disidentas“ T. Venclova 
Vasario 16-osios proga skaitytoje paskai
toje pareiškė, jog 1941 m. jokio lietuvių 
tautos sukilimo prieš pavegėją nebuvo. 
Ginkluotą akciją jis įvertinęs kaip pa- 
slaugąfašistineiVokietijai. Omūsų,kaip 
žydšaudžių tautos, įvaizdis pasaulyje 
nublanks tik tada, kai mes patys viešai 
prisipažinsime tokie esą... štai į kurią 
pusę lenkiama! Matyt už tai jam prezi
dentas įteikė Kunigaikščio Gedimino 3 
laipsnio ordiną. Aš tikiuosi, kad A. Bra
zauskui dar liko bent viena prie atlapo 
neprikabinta „blekelė“. Ar nereikėtų, 
Įankant„išrinktąjątautą“, įteikti ją 1989

ma visiems padėką už atsilankymą, 
dovanas, o ypač tėvams už visokeriopą 
paramą ir talką. Birutė Geelonge gerai 
žinoma organizatorė ir lietuvių ir aus
tralų tarpe, vadovauja tautinių šokių

grupei „Gegutė“, yra Lietuvių sąjungos 
sekretorė, sportininkė ir augina tris 
sūnus kaip ąžuolus.

šviesios ir laimingos ateities!

BUVĘS

Geelongo tautinių šokių grupė „Gegutė“ Adelaidėje 1994 m. Šokių šventėje, 
ąntroje eilėje pirma iš dešinės grupės vadovė B. Gailiutė-Liebich

' su krikščioniška etika. Tokių pastur
lakų yra visose tautose. Nutrūktagal- 
viškas gyvenimo būdas, manau, jau se
niai jiems užpylė akis smiltimis.

Į Keitšto troškimas, kuriuo persunktas 
ĮŠenaašs Testamentas, neleidžia žydų 
tautotos daliai nurimti. Tai ypač akivaiz
džiai! buvo pademonstruota L Demjaniu- 
ko ir} kai kurių kitų „nusikaltėlių“ bylose.
Wiessenthalio centras naršo pasaulio ar
chyvais ieškodamas duomenų apie as-

m. išnešusiam savo kudašių į Šventąją 
žemę pagarsėjusiam lietuvių tautos 
budeliui KGB majorui Dušanskiui? Jo 
„nuopelnai“ išties dideli. Pakaks, jei 
paminėsiu tik vieną. Asmeniškai vadova
vo likviduojant ir neregėtai žiauriai 
kankino (sudraskyti lytiniai organai, 
išbadyta dešinė akis) paskutinį legen
dinį Lietuvos partizanų vadą A. Rama-
nauską-Vanagą.

Janina Malijauskienė.

Mylimai Mamytei
A. f A. Marijai Korsakienei t 

Amerikoje mirus, jos dukrą, dr. Stasę Bacevičienę ir šeimą, bei 
visus artimuosius labai nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi

Jadvyga ir Alfas Viliūnai 
su šeima

Pavykusi gegužinė 
Australijos dieną

Ir šiemet Australijos dienos ilgojo sa
vaitgalio metu Lietuvių sąjungos klubo 
valdyba surengė išvyką į gamtą. Nors 
dabar Australijos diena švenčiama sau-
šio 26d., daugelis organizacijų laikosi 
senų tradicijų ir tą savaitgalį rengia įvai-

p. Matulionio seserimi iš Lietuvos bei 
pasiteirauti jos mums rūpimais klausi
mais.

Sąjungos klubo valdyba visus pavaiši-

rius sportinius bei kitokius subuvimus.
Oras pasitaikė pasakiškai gražus. Tau

tiečiai susirinko šv. Elenos pajūrio parke, 
kad medžių pavėsyje pasidalintų 
įspūdžiais iš Lietuvių dienų Adelaidėje. 
Malonu buvo matyti ir svečius iš Mel
bourne. Turėjome progos susipažinti su

no kavute ir dešrelėmis. Nė nepajutome, 
kai atėjo laikas skirstytis į namus.

Sekantis S-gos klubo parengimas - 
tradicinė vardinių iešminė per šv. Juo
zapą kovo 19d. Iki pasimatymo per Juo- 
zapines Gailių sodyboje 15 Gairloch St. 
Newtown.

Juozas Gailius

— „Mūsų Pastogė“ Nr. 10 1995.3.13. psl.7
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PRANEŠIMAS
lietuvių bendruomenei

ALB Melboumo Apylinkės valdyba 
praneša, kad bendruomenės metinis su
sirinkimas ir naujos valdybos rinki
mai įvyks kovo 19 d., sekmadienį, 2.30 
vai. p.p. Jubiliejinėje salėje.

Dienotvarkė: 1. Susirinkimo pirmininko 
rinkimas; 2. Sekretoriaus rinkimas; 3. 
Mandatų komisijos rinkimas; 4. Metinio 
protokolo skaitymas ir priėmimas; 
5.Pirmininko pranešimas; 6. Iždininko 
pranešimas; 7. Revizijos komi-sijos praneši
mas ir priėmimas; 8. Naujos valdybos rinki

I
I
I
I
I

I 
I 
I
I

I 
I
I 
I
I

mas; 9. Susirinkimo uždarymas.
Ta pačia proga noriu padėkoti visiems 

bendruomenės nariams, kurie taip gau
siai parėmėte labai sėkmingą Vasario 16 
svečių priėmimą, ruoštą LR garbės kon
sulo Kęstučio LynikokartusuApylinkės 
valdyba. Kviečiu ir tikiuosi, kad ir meti
niame susirinkime kovo 19d. dalyvavi
mas bus skaitlingas.

Paulius Miėiulis
Apylinkės valdybos sekretorius- 

iždininkas

J.P. (Justice of the Peace) 
PATARNAVIMAI LIIHAOJE
Jeigu kam reikia Justice of the Peace ] 

patarnavimų (parašų tvirtinimas ir 1.1.) 
Lietuvoje, prašome kreiptis į

Richard Cervinas, visą laiką Vilniuje, 
tel. 61 9665.

Juozas Cervinas Kaune 6 mėnesius 
(vasaros metu), tel. 22 5428.

ALKOS , MĖSŲ PAVOGEI“
L. Žilytė 
O. Kuprienė
M. Vaičiūnienė 
J. Vaitas 
Mrs. G. Baksa 
E. Pankevičius

Nuoširdžiai dėkojame už paramą!.
Keti.

LABDAROS SIUNTINIAI j 
LIETUVĄ

Suinteresuotus informuoju, kad jūsų 
supakuotos dovanos į Lietuvą turi būti 
pristatytos į Lietuvių klubą š.m. kovo 25 
d. tarp 8 vai. ryto ir 1 vai. p.p. Jūsų dėžės 
čia bus kraunamos tiesiai į komteinerį. 
Prašau nesivėluoti. Sunkvežimis lauks, 
kol bus pakrautas konteineris.

Brisbane ir Kanbera dėžes turi 
pristatyti prieš kovo 25d. datą.

A. Kramilius 
ALI! Sydnėjaus apylinkės 

valdybos vardu

Sydnėjaus Lietuvių Klubo virtuvei 
reikalinga elektrinė bulvių tarkavi
mo mašina. Skambinti klubo sekre
torei tel. 708 1414.

NUOSTABUS
IA1KKAŠTIN
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Yra gautas susipažinimui iš Lietuvos 
savaitraštis PIRMADIENIS. Jo vyr. 
Redaktorius L. Medelis prašo jį platinti 
Australijoje. PIRMADIENIS pristatytas 
kaip „Tikrasis valstybinis laikraštis“. 
Kaina 1 litas 40 centų arba butelis alaus. 
A. Kramilius pasiteiravo, ar prenume
rata bus priimama ir alum? Atsakymo 
dar negauta. Ši laikraštį buvo galima 
pamatyti KAZIUKO MUGĖJE.

kor.

Paremti Tėvynės Sąjungos kampaniją 
Lietuvos savivaldybių rinkimuose, per 
TS Sydnėjaus skyrių tarp vasario 27d. ir 
kovo 5d. buvo gautos šios aukos (penktas 
sąrašas):
L.K.V.S. „Ramovė“ Adelaidės sk. $ 200 
L.K.V.S. „Ramovė“ Canberros sk. $ 200 
A. ir M. Reisgiai $ 50

Per TS diskusinę popietę Sydnėjuje 
kovo 26d. aukojo: po $10: R. Zakarėviči- 
sus, A. Kramilius, Eva Kubbos; po $5: 
Nijolė Vaičiurgytė, Elena Jonaitienė, I. 
Bieliūnas, Daiva Bieri, Aga Skeivienė, 
XYZ.

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

Lietuvos konsulato Adelaidėje pranešimas 
Pietų ir Vakarų Australijos bei Šiaurinės Teritorijos 

lietuviams, liečiantis vizą įvažiavimui į Lietuvą
jai reikia duoti pareiškimą gauti 
sugrįžimo atgal į Australiją vizą.

c) Gavus viršminėtą dokumentą su 
grįžimo į Australiją viza, jį reikia, kartu 
su prašymu gauti Lietuvos vizą, pristatyti 
Lietuvos konsulatui. Už vizą yra ima
mas $37 mokestis.

d) Asmenys, laikantys save lietuviais, 
gali gauti vizą nemokamai, jei jie kartu 
su “Certificate of Identity“ pristatys Li
etuvos konsulatui Adelaidės ar Pertho 
apylinkės valdybos išduotą pažymėjimą, 
jog jie yra lietuvių kilmės ir priklauso 
Australijos lietuvių bendruomenei.

1. Pagal Lietuvos ir Australijos vy
riausybių susitarimą, Australijos 
piliečiai, turintieji Australijso pasą, gali 
įvažiuoti į Lietuvą be Lietuvos vizos ir 
išbūti Lietuvoje iki 90 dienų.

Norintieji pratęsti buvimą ilgesniam 
laikui, tą galės atlikti atatinkamose įstai
gose Lietuvoje.

2. Asmenims be pilietybės, netu
rintiems Australijos paso, galioja sekan
ti tvarka:

a) JieturikreiptisįAustralijosužsienio 
reikalų ministeriją (Department of For
eign Affairs) su prašymu gauti taip vadi
namą “Certificate of Identity“. Šis doku
mentas atstoja pasą ir galioja 
išvažiuojant ir grįžtant į Australiją.

b) Kartu su prašymu gauti minimą 
dokumentą, Užsienio reikalų ministeri-
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J. Jonaviėius 
Garbės konsulas 

Pietų ir Vakarų Australijai ir 
Siaurinei Teritorijai

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

Madu paradas
Sekmadienį, balandžio 9d. 2.30 vai. p.p. Lietuvių 

klube vyks Madų Paradas, tai pirmas Moterų 
Komiteto parengimas. „G.P.B. Clothing Company“ 
- „Jazz Bows“, demonstruos aukštos rūšies Aus
tralijos ir tarptautinius fasonus. Parado metu bus 
galima įsigyti rūbus su 30% nuolaida. Galima mokėti “credit card“ 
arba čekiais ir pirkinius gautri vietoje.

Parado bilietų galima gauti jau dabar Klube, parado dieną prie įėjimo, j 
arba užsakant telefonu - Elena Kiverytė-Erzikov (6102540), Laura j 
Belkienė (8236669). Bilieto kaina $5.00. Į šią kainą įeis šampanas ir | 
užkandėliai, vaikų priežjūra (p. J. Masiokienė) ir „Laimingas bilietas“ - j 
$50.00 „kreditas“ ką nors perkant. Vyks turtinga loterija.

Iki malonaus pasimatymo!

SYDNĖJAUS TAUTIEČIAMS
Šaulių S-gos Sydnėjaus kuopa balandžio 19d. (sekmad.) 2 vai. p.p.

Lietuvių namuose Bankstowne rengia Šaulių S-gos įkūrėjo
Vlado Putvinskio minėjimą

Paskaitą skaitys p. Juozas Almis Jūragis ir dr. Alfonsas Viliūnas.
Po programos vyks turtinga loterija. Įėjimas veltui.

Šaulių dalyvavimas būtinas.
S. Sauseris

I

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

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

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

■LYINGFINN Kodėl nepasidžiaugti savo drau- " įp gaiš ir giminaičiais Baltijos kraštu-
ose ar Europoje. Savo tikslą pasiek- 

’ itMiUr m site, skrisdami FINAIR oro linija.
20 Bay Street, Double Bay, NSW 2028
Telephone (02) 328 1377
Facsmile (02) 327 2611
Lie. No. 2TA003334 ACN 054 - 712739

FL1LVG FINN TOURS Jums siūlo labai geras oro kelionių 
kainas, kad galėtumėte maloniai praleisti laiką su brangiais Jums 
asmenimis, pradedant nuo 2080 austr. dol.

Arba kodėl nepasikviesti brangių asmenų į Australiją, kad 
drauge pabūti "pačioje pasaulio apačioje". Kelionių kainos nuo 
2030 austr. dol.

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite FLYING FINN AIR 
TOURS.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
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