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Lietuvos įvykių apžvalga
Lietuvos politikai, diplomatai bei 

ministerijų pareigūnai ir praėjusią 
savaitę keliavo po pasaulį, su
sitikinėjo su kitų šalių atstovais, 
dalyvavo posėdžiuose, keitėsi in
formacija, kvietėsi kitų šalių atsto- 

' vus į Lietuvą. Kai kuriuos iš tų vizi
tų tik trumpai čia paminėsiu, apie 
kitus pranešiu plačiau.

Į Seimo pirmininko C. Juršėno 
kvietimu, kovo 11 dieną į Lietuvą su 
oficialiu vizitu atvyko Latvijos Sei
mo delegacija, vadovaujama jo 
pirmininko A. Gorbunovo. Ją pri
ėmė Lietuvos Respublikos Prezi
dentas A. Brazauskas ir Seimo 
pirmininkas C. Juršėnas. Delegacija 
susitiko su kai kurių Seimo komi
tetų nariais ir dalyvavo iškilmin
game Seimo posėdyje, kuriame A. 

tGorbunovas pasakė kalbą Lietuvos 
^nepriklausomybės atkūrimo su
kakčiai paminėti.

Taip pat C. Juršėno pakviesta, 
praėjusią savaitę Lietuvoje lankėsi 
Slovėnijos Nacionalinės Asamblėjos 
delegacija, vadovaujama jos pre
zidento J. Školjič. Jis taip pat pasa
kė kalbą Lietuvos Seime, susitiko su 
jo pirmininku ir frakcijų atstovais.

Kovo 13 dieną į Taliną atvyko 
Amerikos viceprezidentas Al Gore, 
kur jis susitiko su Estijos Preziden
tu ir visų trijų Baltijos valstybių 
ministrais pirmininkais. Per šį 
susitikimą buvo aptartos Baltijos 
šalių integracijos į Vakarus per
spektyvos ir santykiai su Rusija.
Lietuvos Seimo užsienio reikalų 

komiteto pirmininko pavaduotojas 
A Gricius lankėsi Kanadoje, JAV ir 
Didžiojoje Britanijoje, o Lietuvos 
karinių pajėgų ir krašto apsaugos 
ministerijos pareigūnai buvo avykę 
(NATO būstinę Briuselyje.

Al Gore vizitas Taline
Į Taliną atvykusį JAV vicepre

zidentą Al Gore sutiko Estijos 
Prezidentas L. Meri ir visų trijų 
Baltijos valstybių ministrai pir
mininkai. Vėliau, kalbėdamas 
šešiems tūkstančiams estų cen
trinėje Talino aikštėje, Al Gore 
pareiškė, kad Amerika sieks Estijos 
ir kitų jaunų demokratinių šalių 
įsijungimo į transatlantinę saugu
mo bendriją - NATO. Jis teigė, kad 
Vašingtonas rems Estijos siekius 
įstoti į tarptautines organizacijas ir 
jokia trečioji šalis negalės pasi
priešinti tokiems siekiams. Jis 
laidavo, kad sprendžiant NATO 
plėtimosi klausimą, Lietuva, Lat
vija ir Estija bus traktuojamos taip 
.pat, kaip kitos Rytų ir Vidurio 
’Europos valstybės. Tačiau žur
nalistams jis pripažino, kad NATO 
■plėtimasis nebus greitas ir jo tem
pas priklausys nuo santykių su Ru

sija bei to krašto stabilumo.
Didelę reikšmę JAV viceprezi

dentas teikė programos „Partnerys
tė taikos vardan“ realizavimui ir 
palankiai įvertino Baltijos šalyse 
vykstančias reformas. Šiuo požiū
riu jis išskyrė Baltijos valstybes iš 
kitų Vidurio Europos šalių, bet 
pripažino, kad toliausiai pažen
gusios reformų kelyje yra Čekija ir 
Lenkija. Al Gore taip pat pasiūlė 
Estij ai, Latvij ai ir Lietuvai prisijung
ti prie Centrinės Europos regioni
nės oro erdvės kontrolės iniciatyvos 
(RAI). Ši organizacija buvo sukurta 
1994 m. pradžioje, regioninės civi
linės bei karinės oro erdvės kontro
lės sistemos integravimui. Prie šios 
iniciatyvos jau prisijungė Lenkija, 
Vengrija, Čekija ir Slovakija.

A. Griciaus kelionės
Seimo užsienio reikalų komiteto 

pirmininko pavaduotojas Algirdas 
Gricius, kartu su Vakarų Europos 
Sąjungos Politinių Reikalų Komite
tu, lankėsi Kanadoje ir JAV. Jis ten 
susitiko t j šių šalių politikais ir 
siekė įvertinti Lietuvos galimybes 
patekti į NATO. Jo nuomone, 
Lietuvos įstojimas į NATO neturėtų 
būti siejamas su kitomis dviem 
Baltijos valstybėmis. Pasak jo, 
Lietuvai būtų geriau siekti įstojimo į 
šią organizaciją per Lenkiją, su 
kuria Lietuva taip pat turi bendrą 
sieną ir bendrų problemų. A. Gricius 
sakė, kad JAV administracijos 
pareigūnai pabrėžę, jog svarbiausi 
sprendimai dėl NATO ateities bus 
padaryti 1996 m. įvyksiančioje 
Europos valstybių vadovų kon
ferencijoje.

Iš Amerikos A. Gricius atskrido į 
Londoną, kur jis dalyvavo Europos 
Tarybos Politinių Reikalų Komiteto 
posėdyje. Politinių Reikalų Komi
tetas nutarė neatnaujinti proce
dūros dėl Rusijos priėmimo į Euro
pos Tarybą. Pasak A. Griciaus, PR 
komitetas nusprendė, kad įvykiai 
Rusijoje kol kas neleidžia spręsti šio 
klausimo. Ypatingas dėmesys buvo 
atkreiptas į Rusijos dūmos Žmogaus 
teisių komiteto pirmininko S. 
Kovaliovo, kuris neseniai Europos 
Tarybai davė pranešimą apie žmo
gaus teisių pažeidimus Čečėnijoje, 
pašalinimo. Europos Tarybos Po
litinių Reikalų Komitetas pareiškė 
esąs labai nusivylęs dėl S. Kovalio
vo atleidimo. Antroji priežastis, kuri 
kelia abejones PR komitetui, yra 
tebesitęsiantis konfliktas Čečė
nijoje. Dėl šių priežasčių, sakė A. 
Gricius, Rusijos priėmimo į ET 
klausimas bus svarstomas ne anks
čiau, kaip šių metų pabaigoje. 
Politinių reikalų komitete kalbėjęs 
A. Gricius pažymėjo, kad Rusijoje
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toliau vykdoma propaganda prieš 
Baltijos valstybes. Naujausias 
pavyzdys yra po žurnalisto V. List- 
jevo nužudymo pasigirdę teiginiai, 
kad Baltijos valstybėse egzistuoja 
samdomų žudikų paruošimo centrai. 
Be jokių įrodymų rusams yra 
peršama mintis, kad baltijiečiai 
užsiima tokių žmonių rengimu, 
Londone sakė Lietuvos delegacijos 
atstovas A. Gricius.

Lietuvos delegacija 
Briuselyje

Grupė vidutinio rango pareigūnų 
iš Lietuvos karinių pajėgų ir Krašto 
apsaugos ministerijos kovo 14 -16 
dienomis lankėsi NATO karinėje bei 
politinėje būstinėse Briuselyje. Per 
šį trijų dienų vizitą Lietuvos karinė 
delegacija susitiko su Šiaurės At
lanto Santarvės atstovais, susipa
žino su naująja saugumo archi
tektūra ir aptarė planavimo bei 
bendradarbiavimo aspektus, kurie 
iškyla programoje „Partnerystė 
taikos vardan“. NATO atstovai 
teigiamai įvertino Lietuvos akty
vumą šioje programoje ir Baltijos 
valstybių pastangas kurti bendrus 
karinius objektus. Jų nuomone, 
Baltijos bataliono sukūrimas yra 
pasigėrėtina iniciatyva, tačiau, 
prasta Lietuvos ekonominė padėtis 
gali apsunkinti jos kelią į NATO.

Lietuvos karinių pajėgų atstovai 
plačiau supažindino NATO ekper- 

tus su kai kuriomis problemomis, 
iškylančiomis Lietuvos kariuo
menėje. Viena svarbiausių iš jų yra 
ta, kad iki šiol dar nesukurta 
nacionalinio saugumo bei gynybos 
koncepcija. Dėl to ryšiai tarp 
reguliariosios kariuomenės ir Kraš
to apsaugos ministerijos nėra 
pakankamai apibrėžti ir kon
struktyvūs, teigė Lietuvos kariuo
menės atstovai.

Čečėnų vaikai Lietuvoje
Lietuvos Vyriausybė atmetė grupės 

Seimo narių prašymą Lietuvoje 
priimti pagloboti benamius vaikus 
iš karo nuniokotos Čečėnijos. 
Premjeras A. Šleževičius tai mo
tyvavo tuo, kad Lietuvoje ir taipjau 
auga daug našlaičių ir socialiai 
remtinų vaikų, o valstybė jiems 
teišgali teikti tik simbolinę pagalbą. 
Seimo geros valios misija savo 
išplatintame pareiškime tokią 
Vyriausybės poziciją pavadino 
„nežmonišku veidmainiavimu, po 
kuriuo slepiasi tik nuolankumas 
Maskvai“. Pranešimą išplatinusi 
Seimo narių grupė primena, kad 
Čečėnijos našlaičiams gręsia badas 
ir infekcinės ligos; jei artimiausiu 
metu nepavyks jiems padėti, jie 
pradės mirti. Čečėnija kreipėsi į 
Lietuvą priimti vaikų bent 5 
mėnesiams, gydymui ir reabilita
cijai.

Nukelta i 2 nsl.
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Atkelto iš 1 pal.

Tačiau, nežiūrint Vyriausybės 
nenoro padėti, pirmieji vaikai iš 
Čečėnijos jau pasiekė Lietuvą. 
Pirmame transporte jų atvyko apie 
10. Tikimasi, kad Lietuvoje bus 
galima priglausti kelis šimtus, o gal 
net iki tūkstančio čečėnų našlaičių. 
Apie tai Laisvosios Europos radijui 
kalbėjo Seimo narys A. Endriukaitis. 
Jis sakė, kad vaikai bus priglausti 
juos globoti pasisiūliusių lietuvių 
šeimose. Reaguodamas į tai, prem
jeras A Šleževičius kovo 15 dieną 
Seime padarė pareiškimą, kuriame 
Seimo narių ketinimą į Lietuvą 
atsivežti vaikų iš Čečėnijos jis 
pavadino atvirai demonstruojama 
nepagarba valstybei bei jos įsta
tymams ir žada šį reikalą perduoti 
Procedūrų komisijai.

Darbo sąjungos akcija
Kovo 16 dieną, Vilniuje Lietuvos 

darbininkų sąjunga surengė akciją, 
kurios šūkis buvo: darbo, duonos ir 
teisingumo! Kad būtų išvengta 
tolimesnio ekonomikos griovimo ir 
masinių socialinių konfliktų, Dar
bininkų sąjunga reikalavo, kad 
Seimas ir Vyriausybė įgyvendintų 
konkrečias ekonomikos gaivinimo, 
darbo vietų didinimo ir dirbančiųjų 
pajamų atstatymo priemones. Sa
vivaldybės aikštėje surengtame 
mitinge sąjungos pirmininkė A. 
Balsienė kalbėjo, kad tūkstančiai 
žmonių dabar lieka be darbo, 'be 
atlyginimo, kad per paskutiniuosius 
metus darbininkų ir pensininkų 
padėtis tik pablogėjo. Darbininkų 
sąjungos pareiškimo tekste rei
kalaujama sukurti lanksčią, ilgalai
kę kreditavimo sistemą, nustatyti 
realų dolerio ir lito santykį, paskelb
ti Lietuvą laisva ekonomine zona.

Mitinge dalyvavo keletas tūks
tančių žmonių, kurių daugiau kaip 
pusė buvo pensininkai. Mitinge 
dalyvavęs Lietuvos profsąjungų 
centro vadovas A. Kvėdaravičius 
sakė, kad centras dabar glaudžiai 
bendradarbiauja su Darbininkų 
sąjunga ir palaiko visus jos keliamus 
reikalavimus. Profsąjungų centras, 
kuris vienija 14 Lietuvos profsąjungų, 
su Darbininkų sąjunga susitarė dėl 
išlikusio profsąjungų turto pada
lijimo. Tačiau paskutinę praėjusios 
Seimo sesijos dieną Seimo LDDP 
dauguma priėmė nutarimą su
stabdyti tarybos, kuri buvo sudary
ta profsąjungų turto dalyboms
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pravesti, darbą. Ji buvo apkaltinta ] 
ketinimu profsąjungų turtą sparčiai i 
privatizuoti. A. Kvėdaravičius sakė, j 
kad tai yra akivaizdus profsąjungų l 
teisių pažeidimas ir teigė, kad tau- j 
toje prasidėjusi profsąjungų šmei-l 
žimo kampanija, kurią inspiruoja] 
Vyriausybė. Dauguma kalbėjusių! 
kritikavo LDDPVyriausybę ir kvie- j 
tė susirinkusius balsuoti savi-i 
valdybių rinkimuose už Konser-] 
vatorių partiją. i

LDDP konferencija
Kovo 18 dieną Vilniuje įvyko i 

priešrinkiminė LDDP konferencija. ] 
Joje Vyriausybės ir LDDP vadovas l 
A. Šleževičius tvirtino, kad partija] 
išlieka socialdemokratinė ir laikosi I 
pagrindinių jos rinkiminės pro-] 
gramos nuostatų. Prie savo Vy-i 
riausybės laimėjimų  jis priskyrė lito ] 
įvedimą, infliacijos sumažinimą bei i 
sėkmingas ekonomines reformas, | 
kurios, jo nuomone, patvirtina1 
Vyriausybės pasirašytus memo-| 
randamus su Tarptautiniu Valiutos1 
Fondu. Jis taip pat pareiškė manąs, | 
kad nėra alternatyvos Lietuvos1 
integracijai į Vakarų politines,| 
ekonomines ir saugumo struktūras.1

Tačiau ne visi konferencijos-daly-| 
viai buvo tokie optimistiški, kaip jų' 
lyderis. Daugelis kalbėjusių kon-j 
ferencijoje teigė, kad reikalingai 
išsami diskusija padėčiai partijoje] 
išsiaiškinti. Seimo narys M. Sta-i 
kvilevičius apgailestavo, kad Lie-] 
tuvoj e nėra tikro kairioj o sp amo, kad I 
niekas negina skurstančios ir] 
vargstančios visuomenės dalies. Jis, l 
ir po jo kalbėjęs Seimo narys A.] 
Albertynas, ragino Prezidentą A.l 
Brazauską vykti į Maskvą paminė-] 
ti Antrojo pasaulinio karo pabaigos i 
50-sias metines, nes nevykdamas] 
jis tik paremtų fašistines jėgasi 
Lietuvoje. Šie raginimai sulaukė] 
gausių plojimų. LDDP pirmininko i 
pavaduotojas J. Karosas kritikavo] 
Seimo pirmininko C. Juršėno Seime i 
pareikštą viešą atsiprašymą už] 
komunistų partijos Lietuvai pa-i 
darytas skriaudas. C. Juršėnas 
atsakė, kad jis atsiprąšė sąmonin
gai ir gerai tai apgalvojęs. Anot jo, 
Demokratinė darbo partija at
siprašyti neturi, tačiau kiekvieno 
buvusio komunisto moralinė at
sakomybė yra.

A. Lileikio byla
Lietuvos Respublikos prokura

tūra tikisi dar šį mėnesį priimti 
sprendimą ar kelti bylą JAV pilie
čiui Aleksandrui Lileikiui, kuris 
įtariamas dalyvavimu žydų per
sekiojime Antrojo pasaulinio karo 
metais. Generalinio prokuroro 
pavaduotojas A. Pėstininkas, kuris 
vadovauja specialiai tardytojų gru
pei, tiriančiai galimybę iškelti 
baudžiamąją bylą A. Lileikiui, kol* 
kas atsisako prognozuoti būsimąjį 
sprendimą. A Pėstininkas Laisvosios 
Europosradijui sakė, jogProkuratūra 
laukia naujų dokumentų iš JAV ir 
taip patieškojųLietuvos archyvuose. 
Kaip jau buvo anksčiau pranešta, 
Lietuvos prokuratūra vieną kartą 
jau yra atsisakiusi kelti bylą 87 metų 
amžiaus A. Lileikiui dėl įkalčių

TRUMPAI 
IŠ VISUR
Kovo 13 d. Londone mirė 82 metų 

amžiaus Antrojo pasaulinio karo 
rezistencijos herojė Odetė Hallowes. 
Britų ji buvo pasiųsta veikti į 
Prancūzijos pogrindį, kurį laiką 
sėkmingai veikė, o vėliau patekusi į 
Gestapo nagus, nepalūžo per tar
dymus.

/b

Kovo 13 d. Azerbaidžane sukilo apie 
700 saugumo policijos narių, ku
riems vadovauja vidaus reikalų 
viceministras Rošvan Džavadov. 
Sukilėliai turi tikslą nuversti 
prezidentą Haidar Alijevą ir jo 
vyriausybę.

Po abiemspusėms nuostolingų ko
vų, kariuomenė sukilimą numalšino 
kovo 17 d. Kautynėse žuvo sukilėlių 
vadas R. Džavadov.

Iš rusų lėktuvo iššauta paklydusi 
raketa trenkėsi į žemę Voroneže, tik 
už 200 metrų nuo gyvenamų butų 
bloko ir sužeidė vieną žmogų. Įvykis 
galėjo būti daug rimtesnis, kadangi 
vos už 4 km nuo raketos kritimo 
vietos randasi atominė jėgainė.

Afganistano šiitų musulmonų 
■sektos lyderis Abdul Ali Mazari, 
patekęs į Talibaan religinių eks
tremistų nelaisvę, kovo 13 dieną 
neaiškiomis aplinkybėmis buvo 
užmuštas. Afganistano vyriausybės 
kariuomenė, išstūmusi Talibaan 
pajėgas iš Kabulo, dabar atėmė iš jų 
svarbų centrą į pietus nuo Kabulo.

JAV mokslininkų grupė, tyrinė
jusi tabako rūkymo ir vėžio tar
pusavio ryšius, paskelbė vėliausius 
savo bandymų rezultatus. Jie 
nustatė, kad be tiesioginio vėžio 
sukėlimo, rūkymas taip pat nu
silpnina h- organizmo atsparumą 
vėžiui,kadangi pažeidžia geną „P53“, 
kovojantį prieš vėžį. Šio geno 
pažeidimų randama 17% nerū
kančių, 33% rūkančių ir net 58% 

stokos. Tačiau toks Prokuratūros 
sprendimas sukėlė žydų organiza
cijų protestus. Po to Prokuratūra 
buvo paprašyta papildomai iš
nagrinėti turimą medžiagą apie A. 
Lileikį. JAV teisininkai tvirtina, jog 
jie turi duomenų, kad būdamas 
Vilniaus saugumo policijos virši

ninku A. Lileikis pasirašė mažiau
siai 6 įsakymus perduoti žydų gru
pes specialiam nacių būriui, kuris 
tais metais sunaikino apie 33 000 
žydų. A. Lileikis neigia, kad jis 
dalyvavo žydų žudynėse ir atsisa
kė duoti parodymus dėl konkrečių 
kaltinimų. Lietuvos tardytojai prašė 
JAV teisingumo organų atsiųsti 
turimų dokumentų kopijas.

IŠVYKO f LIETUVĄ
Kovo 18 dieną į Lietuvą išvyko 

"Mūsų Pastogės" bendradarbis, ko
mentatorius, Vytauto Didžiojo univer
siteto Senato narys dr. Vytautas Do- 

asmenų, kurie geria ir rūko.

Jungtinių Tautų Pabėgėlių ko
misija pranešė, kad JT nebeturi lė
šų padėti pabėgėliams Pietryčių 
Azijos kraštuose. Iki šių metų 
pabaigos 50 000 pabėgėlių turės, 
grįžti į Vietnamą ir Laos. Daugiau
siai tokių pabėgėlių (virš 22 000) 
randasi Hongkonge, apie 6000 yra 
Indonezijoje ir Tailande, 5000 
Malaizijoje.

Kovo 20 dieną nenustatyta tero
ristų grupė paskleidė nepaprastai 
nuodingas, nervų sistemą vei
kiančias Sarin dujas Tokijo miesto 
požeminių traukinių tinkle. Visas 
geležinkelio judėjimas sutriko, nuo 
dujų ypatingai nukentė žmonių 
akys. Mirė 8 dujomis apsinuodiję 
žmonės, o sunkiai paveiktų pri- 
kaičiuojama virš 3 300.

,*!>, »i» 'p O’
Šiaurės Airijos Sinn Fein partijos, 

kovojančios už susijungimą su Ai
rija, lyderis Geny Adams lankėsi 
JAV. Jis kovo 17 d. šv. Patriko dienos 
proga dalyvavo vaišėse Baltuosiuo
se rūmuose prezidento Bill Clinton 
kvietimu. Šiuo JAV prezidento ges
tu ypač nepatenkinta Didžiosios 
Britanijos vyriausybė, kadangi G. 
Adams atsisako duoti nurodymą 
airių pogrindžio armijai nusi
ginkluoti. Laimei, paliaubos Šiau
rės Airijoje dar tebesitęsia, tiek 
katalikams, tiek protestantams 
susilaikant nuo teroro veiksmų.

Kopenhagoje kovo 12 -13 dienomis 
vyko Jungtinių Tautų konferencija 
kovai prieš skurdą ir neteisybę 
pasaulyje. Konferencijoje dalyvavo 
182 pasaulio kraštų atstovai.

Gražų pavyzdį kitiems pasi
turintiems kraštams parodė kon
ferencijos šeimininkė Danija, nu
braukdama skolas penkioms jai 
įsiskolinusioms valstybėms: An
golai, Bolivijai, Ghanai, Nikaragvai 
ir Zimbabvei. Be to, jie nurašė pusę 
Egipto skolos.

Kol kas nesimato, kad kiti kraštai 
būtų pasiruošę sekti Danijos pa
vyzdžiu.

3Iirė dailininkas V. Kasiulis
Sekmadienį, kovo 12 dieną, po ilgos 

ir sunkios ligos Paryžiuje mirė gar
sus Prancūzijos lietuvis dailininkas 
Vytautas Kasiulis. Jis ėjo 77 - sius 
metus. V. Kasiulis buvo vienas iš 
karo audros nublokštų Lietuvos 
menininkų, kuris pasiekė pri
pažinimo užsienio meno pasaulyje 
ir paliko jame ryškų pėdsaką. Jo 
talento žydėjimo metais, šeštame ir 
septintame dešimtmetyje, V. Kasiulis 
Prancūzijos meno kritikų buvo 
laikomas vienu iš žymiausių Pa
ryžiaus menininku. Jo darbų yra 
įsigijusios įvairios Europos meno 
galerijos.

Spaudai paruošė J. Dubas

niela su žmona Dalia.
Dr. V. Doniela į Sydnėjų žada grįžti 

rugpjūčio 19 d.
Mielam bendradarbiui ir p. Daliai 

linkime sėkmingos ir malonios 
viešnagės Tėvynėje!

Red.
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KGB miestas----------------
Giliai po Maskvos upe, būdelėje, 

seėdi vyriškis ir saugo įėjimą į metro 
sttotį. Nuo kitų metro stočių ši ski- 
riiasi tik tuo, kad čianėra jokių ženk
lių ant sienų, nėra ir keleivių, o ir 
sttotis nepažymėta jokiame že- 
rmėlapyje. Tai įėjimas į vieną iš 
kabiausiai užslaptintų buvusios 
ssovietinės imperijos vietų.

Kai atvyksta traukinys, nutrau
kiantis vienišo sargo budėjimą, 
platformos vaizdas nenusileidžia 
feadrams iš James Bond filmų. 
PPrasivėrus plieninėms tunelio 
dūunms. traukinys rieda į dviejų my- 
liių gylyje įrengtų 500 arų plotą 
uižimantį miestą. Pakelėje pasi- 
taaikančios stotelės veda į buvusių 
ppolitinio biuro narių rezidencijas.

Pats miestas išsidėstęs per keletą 
ppožemio aukštų ir nusidriekiantis 
9900 pėdų į gylį, nustebintų kiekvie
nas fantastą. Įrengtas komunisti- 
nniam elitui apsaugoti nuo atominio 
ppavojaus, šis požeminis miestas - 
vvos šešios mylios nuo Kremliaus, po 
R&imenki metro stotimi - buvo vie- 
naas iš labiausiai slepiamų objektų 
kkomunistinėje SSSR.

Ekspertų nuomone, požeminio 
mmetropoliteno sandėliuose buvo tiek 
maaisto atsargų, kad komunistų 
papartijos viršūnėlė su šeimų nariais - 
aj apie 3000 žmonių - patogiai galėjo 

- ištištūnoti iki 30 metų po žeme, t.y. tol, 
kokol žemės paviršiuje pasibaigtų 
papats pragaištingiausias radiacijos 
poreikis, atsirandantis po atominio 
sirsmžgio.

I Požeminis Maskvos kompleksas 
yr yra kur kas geriau įrengtas negu 
ammerikiečių bunkeriai Vakarų 
Viivinižinijos valstijoje ir Virdžinijos 
ka kalnuose, kur numatyta vieta JAV 
pr prezidentui ir Kongresui bran
du dūdinio karo atveju.

S Sovietiniai projektuotojai, reng- 
dadami požeminio miesto planą, 
nunumatė viską: kino teatrus, basei- 
nunus. Pati požemio statyba prasidėjo 
196960 metais ir baigėsi aštuntojo 
dešfešimtmečio viduryje. Kai Leonidas 
Brirežnevas apsilankė komplekse, 
salakoma. jis buvęs visai patenkintas 
šalalies pasirengimu branduoliniam 
koionfliktui.

S Su šiuo požeminiu miestu buvo 
sujujungtos svarbiausios Maskvos 
vyiyriausybinės įstaigos. Visus tu- 
nelelius, vedančius į kompleksą, 
konntroliavo slapčiausias buvusios 
KGI® skyrius-15-oji valdyba. Daugelį 
minnisterijų, kurių ekscentriški 

frsiluhietai panašūs į „vestuvinį py- 
ragigą", nebuvo labai sunku sujungti 
su i požeminiu miestu, nes beveik 
kielekviena ministerija po žeme į gylį 
įlinmdusi tiek, kiek ir į aukštį.

D Daugelis Maskvos tunelių yra iš- 
likękę dar nuo Ivano Žiauriojo laikų, 
kai i buvo įrengtos požeminės per- 
ėjosos asmeninei caro policijai „oprič- 
ninlnkams“. nuo policijos būstinės iki 
rūmmų. Vėliau, XV amžiuje, tunelius 

1 po b Maskva kasė ir aplinkinių 
vienienuolynų vienuoliai. Šiais tune— 
iais is išbėgdavo gyventojai, miestą 
apsipsupus priešams.

So Sovietmečio inžinieriai patobuli- 
^no šo šį palikimą, pritaikydami po- 
žemtmines zonas ilgalaikiam žmonių 
gyvgyvenimui. Visos šios sistemos 
pagragrindinis komponentas yra slap

ta geležinkelio linįja, žinoma Metro 
2 vardu. Si linija jungė vyriausybės 
rūmus su Ramenki kompleksu, ji 
nusitiesia dar toliau 17 mylių iki 
Vnukovo aerouosto Maskvos piet
vakariuose.

Nors dalis šio slaptojo metro
politeno yra įkomponuota į įprastą 
Maskvos metro, kuriuo naudojasi vi
si gyventojai, tačiau likusioji Metro 
2 sekcija vis dar laikoma paslaptyje 
ir yra skirta naudoti karo atveju. 
Pasak Vladimiro Goniko, buvusio 
Gynybos ministerijos darbuotojo, 
„turint tokią paslaptį, būtina ją 
saugoti“. Pats Gonikas tyrinėja 
Maskvos požemius jau daugelį me
tų.

Rizikuodamas gyvybe, 53 metų 
Gonikas yra landžiojęs su deglu 
požeminės Maskvos ventiliatorių 
angomis, yręsis užlietais tuneliais, 
šliaužiojęs keliais po dulkėtas 
katakombas. Gonikas įsitikinęs, kad 
jokiame kitame pasaulio mieste nėra 
tokio įvairaus požeminio pasaulio, 
kaip Maskvoje. Ištyręs požemines 
perėjas tarp Ivanovski vienuolyno, 
1930 m. paversto kalėjimu, ir KGB 
rūmų Lubiankoje, Gonikas teigė, 
kad iš požemių įmanoma patekti 
beveik į kiekvieną svarbesnį pa
statą.

Vaikštant po Maskvos tunelius, 
neretai galima pastebėti šmėkšte
lint katiną ar šiaip kokią būtybę. 
Daugelyje Maskvos tunelių įsikūrė 
benamiai ir valkatos. Dažnai nu
sikaltėliai naudoja požemių patal
pas vogtiems daiktams paslėpti.

Dažnai Maskvos požemiuose 
galima pastebėti šunį ar pra
skrendantį balandį. Kaip šie gyviai 
patenka į požemius, niekas negali 
pasakyti. Tačiau beveik aišku, kad, 
kartą papuolę į požemius, jie jau 
nebesugeba rasti išėjimo atgal. Beje, 
dažnai nelengva būna ir patiems 
žmonėms rasti išėjimą iš požemių.

Gonikas susidomėjo Maskvos 
požemiais 1960 m. Tada jis gydė 
.ypatingus“ žmones - povandeninių 
laivų įgulų narius, specialių po
žeminių bunkerių tarnautojus, 
praleidusius daugelį metų slėp
tuvėse. Jis pastebėjo, kad šios, 
kategorijos žmonės turi daug psi
chologinių problemų. Dažnai tokius 
žmones kankina depresija, jų oda 
būna pablyškusi.

Eiliniai maskviečiai net neįsi
vaizduoja, kad įprastas bokštelis 
kokioje nors vaikų žaidimų aikš
telėje gali atstoti didžiulio požeminio 
komplekso ventiliacinę angą. Aišku, 
pagrindinės vėdinimo angos yra ge
rai paslėptos ir akylai saugomos. 
Pavyzdžiui, Lužnikų alėjoje, vos 
keletas kvartalų nuo buvusių KGB 
rūmų, kyšo milžiniškos konstruk
cijos bokštas, akylai stebimas 
televizijos kamerų. Tai ir yra vieta, 
pro kurią galima patekti į šimtus 
jardų po žeme nusidriekusį slaptą 
kompleksą.

„The Independent“

ATGAILA {Gavėniospamąstymai)
Adelaidės lietuvišką bendruo

menę aplankė į Australiją atvykę du 
Lietuvos dvasininkai. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje svečias kalbėjo aktualia 
atgailos bei kalčių atleidimo tema. 
Išties, tai labai svarbūs faktoriai 
žmogaus išganymo kelyje. Kristus 
daug kartų pabrėžtinai akcentavo 
atgailos, ne kaip trumpalaikio 
emocinio jausmo pasireiškimą, o 
kaip iš dvasios gelmių natūraliai 
besiveržiantį gailestį už padarytas 
nuodėmes ir sąmoningą pasiryžimą 
įveikti savo gyvenimo tamsiąsias 
puses. Tačiau tokią atgailą atlikti 
pajėgi tik krikščioniškai subrandin
ta siela.

Stiprus savo vertės pajautimas 
neleidžia žmogui pilnutinai atsiverti 
net Dievui. Savimeilė, neryž
tingumas, mąstymas tik žemiško
mis kategorijomis verčia jį slėpti 
tamsiąsias gyvenimo puses, todėl ir 
per išpažintį kai kurios nuodėmės 
rūpestingai maskuojamos, kad 
nuodėmklausis neperprastų jų 
tikrosios esmės. Daugelis gal net 
nesuvokia, jog apgaudinėjamas ne 
kunigas, o viską apie mus žinantis 
Dievas. Tokios išpažintys, deja, 
neapvalo žmogaus ir prie Dievo 
nepriartina. Tai tik savęs ap
gaudinėjimas bei Išganytojo iš
juokimas.

Pirmaisias krikščionybės amžiais 
tikintieji savo nuodėmes išpažin
davo viešai susiėję draugėn pa
simelsti. Nuoširdus ir atviras 
atsiskleidimas yra teigiamas reiš
kinys jau vien todėl, kad padeda 
žmogui suvokti tiesą apie save. Nū
nai šis dvasinis atsivėrimas virto 
tik bereikšmiu gestikuliavimu, kai 
Mišių pradžioje, mušdamiesi į 
krūtinę, sakome: „esu kaltas...“, 
tačiau giliai slepiame savo kalčių 
mastą, kadangi mums labai svarbu, 
kad viešame gyvenime būtumėm 
laikomi dorais, pavyzdingais bei 
garbingais asmenimis.

Žinodamas mūsų silpnumą bei 
galingą trauką prie žemiškų daly
kų, kurie tolina žmogų nuo Dievo, 
Kristus subūrė, paruošė ir pasiuntė 
savo mokinius į pasaulį dangaus 
karalystės skelbti. Taigi pastoracijai 
apsisprendę asmenys pirmiausia 
patys privalėtų būti dvasiškai 
brandūs, nes antraip sunku tikėtis, 
kad tuščiu gražbyliavimu nuo 
altoriaus laiptelių pavyktų užmegz
ti dialogą su vylingame pasaulyje 
besiblaškančiu ir Tiesos ieškančiu 
ar abejojančiu žmogumi. Tam juos 
pats Kristus įpareigojo. Lanky
damasis Lietuvoje popiežius Jonas 
Paulius II ne be pagrindo yra 
dvasininkiją klausęs: „kaipgi jūs 
galėsite vesti tobulumo keliu krikš
čionį, jei pirmiau patys nebūsite 
išauklėti Šventosios Dvasios?“

Kalčių dovanojimas - kilnumo 
pasireiškimas. Tačiau negalima 
reikalauti atlaidumo, kai savo 
tariamo pranašumo apakintas 
žmogus nejaučia reikalo atsiprašyti 
ir pradėt tvarkyti gyvenimą kitais 
pagrindais. O Kristus mokė štai 
kaip: „Jei neši dovaną prie altoriaus 
ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi 
šį tą prieš tave, palik savo atnašą, eik 
pirmiau susitaikinti su broliu ir tik 
tada, sugrįžęs, aukok savo dovaną“ 

(Mt., p.5). Ar prisimename šį 
pamokymą, kai imame rožančių į 
rankas ir artinamės prie Dievo stalo? 
Vėl tas pats išdidumas, savimeilė 
bei savęs teisinimas kausto mūsų 
liežuvį, paralyžuoja judesius, žlugdo 
dvasią. Kol žmogus nenusižemins 
iki vaiko lygio ir pats sau ne
prisipažins esąs paprasčiausias 
netikėlis, tol jo santykis su Dievu 
bus tik iliuzija.

Pastaraisiais metais Lietuvoje, o 
taip pat ir išeivijoje daug kalbėta ir 
rašyta apie atgailą ir kalčių 
atleidimą. Visa ši rašliava lietė 
išimtinai buvusius režimo tarnus, 
represinio aparato siaubūnus, 
informatorius, skundikus, stribus, 
aktyviai prisidėjusius prie savo tau
tos naikinimo. Nemažai šia tema 
graudenta iš sakyklų. Tačiau vos 
porą kartų esu užtikusi spaudoje 
nedrąsias vieno kito autoriaus 
užuominas apie kai kurių Lietuvos 
dvasininkų buvusius nusikalsta
mus ryšius su okupacinėmis 
struktūromis bei KGB. Matyt, turi 
įtakos ne tik abejingumas religijai, 
bet ir Vatikano įtvirtinta nuostata, 
kad Bažnyčią ir joje vykstančius 
reiškinius kritikuoti gali tik popie
žius ir vyskupai, o Bažnyčios nariai 
tokiam viešumui nėra įpareigoti 
(įdomi paralelė - valdžios klaidas 
kritikuoti galėjo tik politbiuras). Aš 
manau, kad dvasininkijos elgesys, 
jei jis nesiderina su Mokytojo 
priesakais, duotais apaštalams bei 
negerovės ar net nusikaltimai, 
vykstantys altorių šešėlyje yra visos 
bažnytinės bendruomenės reikalas, 
kadangi šie reiškiniai teršiaKristaus 
įsteigtą Bažnyčią ir visus tikin
čiuosius. O šios netolimos praeities 
piktžaizdės vis labiau tvinksta ir 
skleidžia negerą kvapą. Nepaisant 
to, nei vienas sunkiai nusikaltęs prieš 
Dievą ir tautą konfratras neatliko 
viešos išpažinties ir nepaprašė 
atleidimo. Netgi Bažnyčios hie- 
rarchai, komunistų pavyzdžiu, sie
kia tyla užtušuoti savo luomo 
atsimetėlių veiksmus ir taip iš— 
saugoti gerą dvasininkijos vardą? 
Kažin ar rezultatas nebus at
virkštinis? Tikintieji, kiek man 
žinoma, negeidžia keršto ir baus
mės. Jie tik pageidauja, kad Judams 
būtų užkirstas kelias artintis prie 
altoriaus ir piktinti žmones. Jų 
tariamos maldos, kaip juodi Kaino 
aukos dūmai, šliaužia pažemiais, 
apnešdami suodžiais besikalančią 
dieviškąją žalumą.

Janina Malijauskienė

PATIKSLINIMAS
10-me „Mūsų Pastogės“ numeryje spaus

dintame p. J. Malijauskienės straipsnyje 
.Jie ir mes“, antroje skiltyje, 4 eil. nuo viršaus 
neištaisyta korektūros klaida pakeitė ten 
esančią pavardę. Vietoje „Kauno burmistro 
K. Paliausko“ turi būti K. Palčiausko 
pavardė.

10-me "Mūsų Pastogės" numeryje, straips- 
nyje "Sportas Melburne" neteisingai 
parašytos "Varpo" klubo narių pavardės. 
Vietoje Avers Kristion turi būti Ivars 
Kristens, vietoje Ferenauskas - Firinauskas, 
vietoje Rita Mačiulienė ir jos vyras... Vytas, 
turi būti Rita Madulaitienė ir jos vyras... 
Valentinas.

Paliestuosius dėl šių klaidų atsiprašome.
Red.
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SYDNĖJAUS PADANGĖJE
VLADO PUTVINSKIO MINĖJIMAS

DERLINGI LIETUVIŲ FONDO
METAI

Sydnėjaus lietuvių šaulių sąjun
gos skyrius, vadovaujamas S. 
Sauserio, kovo 19 d. surengė Šaulių 
sąjungos įkūrėjo Vlado Putvinskio 
minėjimą. Šio iškilaus lietuvio 
patrioto atminimą Sydnėjaus šau
liai mini kas metai. Kruopščiai 
paruoštą paskaitą apie VI. Putvinskio 
asmenybę ir tragišką jo šeimos 
likimą, Lietuvą okupavus bol
ševikams, skaitė poetas - rašytojas 
Juozas Almis Jūragis. Nors ir ne
gausi, publika atidžiai klausėsi 
prelegento paskaitos. Kiekvienas iš 
mūsų turėtų susipažinti su mūsų 
tautos istorijoje gilias vėžes pali
kusių žmonių gyvenimu, veikla ir 
likimu. Vladas Putvinskis buvo kaip 
tik vienas iš tokių žmonių, kurie iš 
lenkiškoje įtakoje augusių perėjo į 
Lietuvos patriotų eiles ir galvą nuo 
bolševikų budelių padėjo. Labai 
gaila, kad gana daug mūsų tautie
čių nerado reikalo tą dieną pa
siklausyti paskaitos, o linksmai leido

NAUJAS VĖŽIO GYDYMO
CENTRAS

Kaip pranešė NSW sveikatos 
ministro Ron Phillips įstaigos kovo 
15 d. biuletenis, Sydnėjaus prie
miesčio Liverpool ligoninėje ati
darytas 13,6 milijonų kainavęs Vė
žio ligų gydymo centras, kuriame 
bus gydomi visomis vėžio ligomis 
sergantys žmonės. Tai palengvinsią 
gydymąsi daugeliui ligonių, kurie iki 
šiol turėjo gydytis kituose, tolimuose 
Sydnėjaus priemiesčiuose ,

Vėžio gydymo centras esąs dalis 
196 milijonus kainuosiančio pro
jekto, kuriuo Liverpool ligoninė bus 
paversta į pagrindinę mokymo ir 
tyrimo ligoninę. Projektas bus 
įgyvendintas palaipsniui, iki 1997 
m.

NSW sveikatos taryba gyventojus 
perspėja, kad dabartinis užterštas 
oras sudaro labai palankias sąlygas 
ILegionellos (taip vad. legionierių li
ga - Legionaires Desease) plitimui. 
Anksčiau Sydnėjuje jau yra buvę 

VASARIO 16 - JI BRISBANĖJE. Meninę dalį atlieka Brisbanės 
lietuvių choras. Nuotrauka J. Songailos
"Mūsų Pastogė" Nr.12 1995.3.27 psl.4 —■

laiką už durų. Po paskaitos pa
pildomą žodį tarė dr. A. Viliūnas. Dr. 
A. Viliūnas kalbėjo apie šiomis 
dienomis atsikūrusios Šaulių są
jungos būklę ir bendrą šių dienų 
politinę padėtį. Ne paslaptis, kad 
dar ir šiandien, 50 - čiai metų pra
ėjus, lietuvius ir Lietuvą vis dar 
teršia kai kurių tautybių žmonės, 
kurie Nepriklausomoje Lietuvoje 
kaip tik turėjo patį geriausią 
gyvenimą ir didžiausią toleranciją iš 
visų tuometinės Europos kraštų. 
Gaila, kad lietuvių bendruomenės 
vadovybė nedrįsta viso to priminti ir 
apginti lietuvio garbę, sakė pre
legentas.

Atsikūrusiai Šaulių sąjungai 
Lietuvoje paremti aukojo: po 10 dol. 
- J. Keršaitis, V. Patašius; po 5 dol. - 
Gatavičius, J. Znautas, J. Bimba, dr. 
A. Viliūnas, O. Lėverienė ir S. 
Skorulis. Minėjimą pravedė A. 
Kramilius. Minėjimas baigtas su- 
giedant Tautos himną. kor.

trys šios ligos protrūkiai, visi jie 
įvyko balandžio mėnesiais (1989, 
1992).

Liga ypač pavojinga vyresnio 
amžiaus žmonėms, rūkoriams ir 
alkoholio vartotojams.

Dėl smulkesnės informacijos šiais 
klausimais galima skambinti South 
Western Sydney Area Health Service 
tel. (02) 828 5702.

‘%* *%'
Sydnėjaus operos rūmų valdyba 

praneša, kad š. m. spalio 28 -29 
dienomis Operos rūmuose ir jų 
aplinkoje vyks kultūrų festivalis 
(Festival of Cultures).

Festivalyje dalyvaujančių atrin
kimas įvyks gegužės mėn., per 
paskutinius du savaitgalius.

Dėl smulkesnės informacijos 
galima skambinti Wandai Woj- 
tulewicz - Levine tel. (02) 250 7217.

„M.P.“ inf.

Šis straipsnis gautas gerokai anks-
čiau, tačiau dėl medžiagos gausos 
užsiliko iki dabar. Nors, - straipsnis 
aktualus ir šiandien

Red.
Jurgis Janušaitis

Lietuvių fondo vardas šiandien 
linksniuojamas ne tik JAV, bet ir 
visuose kraštuose, kur tik gyvena 
lietuvių. Ši nuostabi finansinė 
institucija gimė Amerikoje prieš 
trisdešimt dvejus metus.

Kai šio fondo steigimo klausimą 
iškėlė keletas entuziastų, tai tuo pa
čiu atsirado ir kritikos, teigiant, jog 
tai neįmanomas dalykas - iš lietu
vių, anuomet mažai uždirbančių, 
sutelkti milijoną. Tik jaunas gy
dytojas Antanas Razma, sutelkęs 
pasekėjų būrį, atkaliai siekė milijo
ninio fondo įsteigimo, išsakė tokio 
fondo tikslus, būtent: iš palūkanų 
remti visą lietuvišką veiklą - 
lituanistinį švietimą, mokslus 
einantį jaunimą, kultūrą, meną ir 
kitas apraiškas.

Po šio „užsispyrimo“, Lietuvių 
bendruomenei prisidėjus, kaip tik ir 
gimė Lietuvių fondas, dar milijoni
niu vadinamas.

Po trisdešimt dviejų metų veiklos, 
Lietuvių fondas gali išdidžiai tarti: 
svajonės išsipildė, viltis pralenkė 
rezultatai, dabar jau peržengėme 
septynių milijonų ribą, skubame 
siekti aštuntojo, devintojo ir 
dešimtojo milijono.

Stebint Lietuvių fondo veiklą, ima 
džiaugsmas, kad atsirado ir atsi
randa lyžtingų žmonių, imančių į 
savo rankas Lietuvių fondo vairą, 
atsiranda talkininkų, atsiranda 
rėmėjų, iki šiol suklojusių jau arti 
sėptynių su puse milijono dolerių ir 
į narių gretas susitelkė arti septynių 
tūkstančių aukotojų.

Lietuvių fondo vadovybė kasmet 
šaukia fondo narių suvažiavimus, 
kurių metu apžvelgiama metinė 
fondo veikla, sutelktos lėšos, atlikti 
sudėtingi, gausūs darbai. Suvažia
vimuose išrenkami Tarybos nariai, 
Tarybos, valdybos pirmininkai ir 
kiti valdomieji organai. Lietuvių 
fondas tvarkosi demokratiškai, 
niekada neįsivėlė į „politiką“ ir 
intrigas ar ginčus. Visų pareikštos, 
ar tai suvažiavimuose, ar spaudoje, 
nuomonės aptariamos, jei vertos, 
priimamos, patarimai įgyvendi
nami. Tai Lietuvių fondo stiprybė ir 
sėkmė.

Lietuvių fondas taip pat kasmet 
suruošia šaunius pokylius, kurių 
metu įteikiamos stipendijos stu
dijuojantiems jaunuoliams ar jie 
būtųiš JAV, ariš kitųkraštų, jei jie 
tų stipendijų prašė ir atitiko rei
kalavimus. Įteikiamos premijos, 
įteikiami čekiai spaudai paremti, 
radijui ar kitiems tikslams.

1994 metus užbaigiant, Lietuvių 
fondo pokylis įvyko spalio 29 dieną 
Pasaulio lietuvių centre Lemonte. 
Kalbas pasakė Lietuvių fondo 
Tarybos pirmininkė Marija Reinie
nė ir Lietuvių fondo valdybos 
pirmininkas Stasys Baras, iš
ryškindami Lietuvių fondo veiklą ir 
ta proga studentams įteikė tradi
cines stipendijas. Studentų neiš

vardinsi, sąrašas ilgas. Paminėsiu 
tik išmokėtų stipendijų sumai. 
Studentams ir Vasario 16 - sios 
gimnazijai - moksleiviams - šiais 
metais paskirti 84 000 dolerių. Pen
ki Vasario 16 - sios gimnazijos 
mokiniai iš Pietų Amerikos gavo 15 
000 dolerių. Keli Vytauto Didžiojo 
universiteteo teologijos - filosofijos 
studentai gavo 46.450 dol. Po 125 
dolerius gavo 8 našlaičiai invalidai 
iš Povilo Mikšio ir Broniaus Gražulio 
fondo. Penkiolikai užsienio lietuvių 
studentų teko 16 000 dolerių. Čia 
suminėjau dalį LF paskirstyto pel
no ir tiktai studijuojančiam jauni
mui. Viso pelno buvo išdalinta šiais 
metais 250 000 dolerių. O iš viso nuo 
Lietuvių fondo veiklos pradžios 
išdalinta virš keturių milijonų 
dolerių.

Kada matome tokią paramą 
lietuviškiems reikalams, ima džiau
gsmas ir su didele pagarba minime 
Lietuvių fondo buvusias ir esamas 
Tarybas, valdybas, narius ir dar
buotojus, kurie be atlyginimo"dirba 
iš pasiaukojimo, išskyrus fondo 
raštinės darbininkus, kurių irgi 
mažai tėra.

Lietuvių fondo vadovybė, už- 
versdama dar vienų metų veiklos 
lapą, džiaugiasi, kad 1994 metai 
buvę derlingi. Sutelkta 761 741 
doleriai iki spalio 9 d. Taigi naujus 
metus pradės su viltimi, kad ir 1995 
metai bus tokie pat derlingi. Ti
kėkime, nes Lietuvių fondas ir yra 
ta tautinio gyvastingumo išlaikymo 
versmė tiek užjūrio lietuvių tarpe, 
tiek ir pagalba Lietuvai.

Deja, Lietuvių fondo vadovybė 
nusikundė, kad 1994 metais į fondą 
teįstojo tik 74 nauji nariai. Vylėsi jie 
iki metų pabaigos sulaukti dar 26 
narių. O gal ir sulaukė. Tai paaiškės 
po Naujų metų.

Lietuvių fondo vairas šiuo metu 
yra labai gerose rankose. Tarybos 
vairą tvirtai laiko entuziazmo 
nestokojanti, visų sričių uoli veikėja' 
Marija Remienė, o valdybos vai
rininkas yra nuostabios energijos, 
sumanumo ir ryžto,vyras, mums 
visiems gerai pažįstamas operos, 
solistas, visuomenės veikėjas Sta
sys Baras. Abu šie vadovai taktiški, 
tolerantiški, nuoširdūs ir susi
gyvenantys žmonės. O jų talkinin
kai - darbščiosios bitelės. Todėl j 
Lietuvių fondo avilį ir neša tė
vynainiai „medų“ - savus įnašus,, 
gausius palikimus. <

Be abejo, yra galimybė, kad ir 
Australijos lietuviai, ypač stu
dijuojantis jaunimas pilnai gali 
pasinaudoti Lietuvių fondo gera
širdiškumu, gauti paramos, sti
pendijų. Pabandykite.

Šiuo trumpu žvilgsneliu ir už
baigiame 1994 metus, linkėdami 
Lietuvių fondui ir toliau būti 
ištvermingam ir per ateinančius 
metus, kitus iškelti dešimties 
milijonų vainiką.
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I

1 DALIA ANTANAITIENĖ MENO i
Adolfas Vaičaitis

Šiuo metu Australijos moterys mi
ni Tarptautinę moters dieną. Ta 
proga Australijos miestuose vyksta 
kūiybingų moterų darbų parody-

ni
PI 
ki

Dalia Antanaitienė.
Alg. Brazaičio nuotr.

m mai. Melburne teko matyti orga- 
ni nizacijos "Women's Art" išdėstytus 
ar ar iškabintus septynių moterų 
da darbus. Tarp jų šioje parodoje savo 
sk skulptūras demonstravo ir Dalia 
Si Statkutė - Antanaitienė.

( Gal vertėtų pastebėti ir ypatingą 
ši< šios galerijos architektūrą. Išorinės 
da daugiaaukščio pastato sienos stik- 
lin lines, į galeriją įeiti negalima, 
mf menininkų darbai išdėlioti viduje, o 
žiu žiūrovai, apeidami galeriją iš lauko, 
pų puikiausiai matys, gėrėsis ar stebė
sis sis šių moterų kūryba. Tokiu būdu 
larlankytojus galerija priima 24 va- 
lariandas paroje.

B B. Paima demonstravo 16 trijų 
spspalvų fotokopijas ant popieriaus, 
ku kurios iškabintos ant sienos aplink 
įėji įėjimą. Paveiksluose vaizduojamas 
ly| Ijg vėjo pustomas uolėtas gam- 
to* tovaizdis ir blyškios, lyg išbluku
siosios aborigenų figūros. Tai nyks
ta; točios tūkstantmetinės kultūros 
pė-pėdsakai.

J J. Meaney darbai - iš smulkutės 
vievielelės pinti penki bedugniai, 
peiDermatomi tinkleliai. Jie švelniai 
siūiūbuoja erdvėje, primindami žiū- 
ro’rovui laisvą, nerūpestingą, lengvutę 
ir ir žaismingą mergelės gyvenimo 
išk iškarpą.

; y V. McConville originalai, tai 
gą gausybė duslių spalvų. Nedideli 
pa paveikslai pakartotinai išdėstyti 
anant grindinio ir išlipdyti sienoje. 
Aukukštai kabo keturios drobės, ku- 
rioriose nutapyta anatominės žmogaus 
figfigūros ir vabzdžiai. Pats užma- 
nyiymas ir simbolika gaubia ma- 
kakabrišką vaizdą.

I A. K Danei. Vėl didelė daugybė 
išl. iškabintų ir grindinyje išdėtytų lyg 
asr asmeninio išgyvenimo fragmentų. 
Ci Čia simbolika turi asmeninę reikš
mę mę. Vaikystės prisiminimai, šū
dų dužusios viltys, istorinė ar dangiška 
herheroika, pergyventas ar išsvajotas 
džidšaugsmas, gilios meilės skevel
dra iros.

M M. Newman taip pat demonstruoja

PARODOJE;
I 

daug atskirai išdėstytų ar kabančių j 
ore pavidalų, skulptūrėlių. Jos , 
pagamintos iš įvairiausių ir pa- j 
prasčiausių medžiagų: plytų, dra- t 
bužių, plastiko, metalo. Visa ta j 
instaliacija sukelia nekaltą, naivų, i 
praloštą, svajingą, labai jau mo- į 
terišką, kraupų, apdraskytos paukš- i 
tės bebalsį klyksmą.

A. M. Power tualetinis stalelis su į 
veidrodžiu ir kėdė. Stalelis gausiai 1 
apkrautas pasipuošimo ir sen- | 
timentalių dovanėlių daikteliais, 1 
kurie mena paprastučius mergelės į 
rūpesčius ir svajas. Visas kūrinys 1 
žiba ir raibsta, kaip kalėdinė eglutė; į 
lyg portretas, lyg nuėjusios moters 1 
papudruoto ir pakvėpinto veido t 
šypsena...

Dalia savo skulptūromis labai į 
skiriasi nuo kitų šios parodos daly- 1 
vių.' Jos kompozicijos intuityviai ir , 
intelektualiai išmąstytos, orga- 1 
niškai gyvena erdvėje.

Dalia Statkutė-Antanaitienė kilusi 1 
iš lietuviškos šeimos, brendo aus- i 
trališkoje aplinkoje, instinktyviai j 
jaučia tų dviejų skirtingų kultūrų i 
įtakas. Jos sąmonėje lyg svars- Į 
tyklėmis seikėjama tų dviejų kul- i 
turų kūrybinė medžiaga ir sėkmin- | 
gai įsikūnija į didingus skulptū- i 
rinius junginius, kuriuos Dalia j 
pavadina DICHOTOMY (dvilypė, i 
dvilypiškumas).

Matosi, kad Dalia giliai jaučia ir | 
brangina lietuviškus papročius, • 
meną, lietuvišką liaudies šokį, bet | 
lygiai tiekji vertina ir stipriai jaučia 1 
australų, aborigenų kultūros ap- | 
raiškas. Ypatingai jai artima abo- i 
rigenų simbolika, išreikšta ant [ 
medžio luobų, paprastais žemės i 
pigmentais dažyta tapyba ir grupi- ] 
nės aborigenų mirties ir religinių I 
apeigų stulpai (totemai). Deko- j 
ratyvus Australijos gamtovaizdis, I 
pilnas bauginančių medžių, kolo- ] 
salių uolų, vabalų lizdai sukrauti į i 
gubas, įtakoja imlią ir turtingą Da- j 
lios vaizduotę. i

Dalia nepaprastai jautriai jaučia j 
kūrybinę gamtos paslaptį, tą amžiną i 
gyvybės ir nykimo keitimąsi. Ap- j 
svarsčius ir instinktyviai jaučiant i 
kūrybinio impulso galią, jos rankos j 
glamžo, siuvinėja, išpjausto, suvi- i 
rina, kalinėj a, dažo vertingas didelio | 
pasigėrėjimo, pilnas gyvybės skulp- i 
turas. Dalios skulptūros pervestos į Į 
atsparias oro pasikeitimams me- i 
džiagas tinka puošti miestų aikštes j 
ar modernių pastatų portalus. i

Lietuva, Europos centras. Dvi- j 
dešimt penki kilometrai į šiaurę nuo i 
Vilniaus Molėtų plentu planuo- j 
jamas internacionalis skulptūrų i 
parkas. Tikėtina, kad tame parke J 
bus parinkta tik grynojo meno i 
ekspresyvios skulptūros. Juk tai Į 
Europoje labai reikšmingas taškas, i 
Jame labai tiktų ir Dalios dešimties j 
metrų skulptūrinė instaliacija, i 
Bankai, fondai ar turtuoliai, in- j 
vestuokite į amžinos garbės Dalios i 
skulptūros įgyvendinimą Europos Į 
centre, Lietuvoje. >

Iš ciklo:

POVO PLUNKSNOS

IŠDEGĘ LIETUVOS
tarsi Australijos 

laukai
Kaip surasti kelią į namus?

ATLAUŽIAU
lietuviškos duonos

įdėjus balto sūrio 
į lino skepetą

aprišau pievų gėlėmis
ir pasiunčiau

su paukščiais
į tolimą šalį

EŽERO PAKRANTĖJ 
skinu dobilus 

klausausi žemės pasakų 
siekdama 

mėlyną, mėlyną 
dangų

PLAUKIANTI GULBĖ 
elegantišku mostu 

įrėžė grožio žymę

MEDŽIŲ ŠEŠĖLIŲ 
hieroglifai 

uždengė
nebeįskaitomą veidą

IŠMAINIUS PIETŲ KRYŽIŲ 
į Grįžulo Ratus 

klausausi
Šventosios tekėjimo 

jonvabalių žibėjime

MĖNULIO ŠVIESA
užklojo mano kūną 

nukritusi žolėn
klausantis nakties 

dvasių 
šnabždesio

PERMATOMA
laikrodžio ranka 

vedė mus
į belaikį laiką

kad atrastume save

naktigonės šešėlyje j 
užliejantis visą dangų

suprantantis \
nakties paslaptį ,i

i i i i i
IŠ MANO DELNO

išskrido žvaigždės i 
į tolimą kelią

sekdamos
Tavo kelionę iii i i i i i
SKAIDRI DEBESIO

būsena
lyja

povo plunksnomis j 
ant mano kūno 'i i ii• i i i
JŪROS IŠMESTAS Į

gintaras
spindi 

paslaptingame žėrėjime \
i i

_____________________ i
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^SPORTAS
SYDNĖJAUS "KOVO" ŽINIOS

: TREMTINIAI IR
| POLITINIAI KALINIAI
! PLB valdybos pirmininko Broniaus Nainio pasisakymas
g tremtinių ir politinių kalinių klausimais ALB Krašto
| Tarybos suvažiavime.

„Kovo“ valdyba pradeda jaunų 
Sydnėjaus vaikų, norinčių įsijungti į 
lietuvišką sportinę veiklą, rinkimą. 
Norima surinktijaunuolius ir pradė
ti juos mokyti krepšinio. Praeitos 
sporto šventės Adelaidėje metu la
bai gražiai ir gausiai pasirodė 
Adelaidės, Melburno ir Geelongo 
vaikai. Sydnėjus, nors ir turi stip

rius vyresniuosius, jaunąja karta 
šiandien pasigirti dar negali. „Kovo“ 
valdyba yra pasiruošusi sudaryti 
vaikų komandas, jas treniruoti, 
parūpinti transportą, uniformas ir 

jau sekančioje sporto šventėje, kuri 
vyks Geelonge, gražiai pasirodyti. 
Petras Gustafson paskirtas vaikų 
treneriu, o Gražina Newman ir Pet
ras Andriejūnas pasirūpins vaikų 

atvežimu į treniruotes. Pageidau
jantys savo vaikus leisti į šias 
treniruotes turi skambinti Gražinai 
tel. 639 5409 arba Petrui Andriejūnui

SPORTO NAUJIENOS
Jeigu išgirstamas žodis 

„olimpiada“, tuoj pat manoma, kad 
tuo kažkas būtinai surišta su spor
tu. Tačiau jau visa eilė metų, kaip 
pasaulyje vyksta ir kitos olimpia
dos - matematikos, fizikos, chemijos 
ir t.t. Kiekvienais metais vyksta 
gimnazistų gerbėjų olimpiados. 
Lietuva šių olimpiadų rengime turi 
savas senas tradicijas ir kai kurios 
iš jų buvo pradėtos rengti anksčiau, 
nei kitose pasaulio šalyse. Šiais 
metais Lietuvoje vyko jau 43 - ioji 
matematikos, 42 - oii fizikos, 32 - oji 
chemijos ir 5 - ji informatikų olim
piados. Lietuvai tapus nepri- 
kausoma, Lietuvos moksleiviai 
atskiromis komandomis dalyvauja 
ir pasaulio olimpiadose. Komandą 
sudaro 45 gimnazistai. Jie sprendžia 
teorines bei praktines užduotis. 
Teisėjai yra pasaulyje žinomi moks
lininkai. Nugalėtojais tampa surin
kę daugiausiai taškų, pvz., už 95% 
daugiausiai galimų taškų gauna
mas aukso medalis, už 85% - sidabro, 
už 70% - bronzos ir už 50% - pagyri-

išstojo ir veikia atskirai, kaip 
savarankiška visuomeninė orga
nizacija. Atsiskyrimo klausimą 
svarsto ir kiti skyriai. Taigi sąjunga 
gali gerokai aptrupėti. Tai skatina 
dar ir partijos vadovybės nu
sistatymas veikti visiškai atskirai ir 

į neiti į koalicijas su kitomis de- 
44-J® Sporto šventėje Adelaidėje: Aistis Bieri ir Paulius Šliogeris® , gįniosiomis grupėmis, ypač su 
su trofėjais. • Tėvynės sąjunga. Tokiu būdu yra

"Mūsų Pastogė" Nr.121995.3.27 psl.6 ■ —-

J Labiausiai dabartinėje Lietuvoje 
įvargsta beglobiai, arba, teisingiau 
•pasakius, tėvų neglobojami vaikai 
•bei našlaičiai ir politiniai kaliniai bei 
•tremtiniai. Jų padėtis labai sunki. 
{Beglobiams vaikams ir našlaičiams 
{dar yra valstybiniai miestų ir rajonų 
| internatai ar net privatūs namai bei 

tel. 680 3389 ir Petrui Gustafson tel. 
708 6424.

„Kovo“ renginiai
Sydnėjaus lietuvių sporto klubo 

„Kovo“ iždo papildymui balandžio 
mėn. 8 d., šeštadienį, rengiama 
vakarienė ABHTs New Indian 
restorane, 163 Concord Rd., North {kitos įstaigos. Tai vis šioks toks 
Strathfield ir yra B.Y.O. Kaina 35 {aprūpinimas,norsirpermenkas,bet 
doleriai, galima valgyti kiek nori. į yra-Tačiau buvę politiniai kaliniai ir 
Vietas užsisakyti galima pas Beti- ! tremtiniai palikti savo pačių liki— 
ną tel. 743 4810 arba pas „Kovo“ | mui. Geriau tiems, kurie dar pajė- 
valdybos narius. ? gūs dirbti ir kaip nors gali patys sau

Gegužės 27 dieną, šeštadienį, į duoną pelnyti, tačiau labai daug yra 
•Lietuvių namuose Bankstowne• ligotų, suluošintų, tremties bei 
vietoje metinio „Kovo“ baliaus yra ! kalėjimo sunkių sąlygų suvargintų 
rengiamas specialus vakaras. Su— ? ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai, kūne 
mokėjus už įėjimą, visą vakarą bus { sau pragyvenimo užsidirbti negali, 
galima valgyti ir gerti alaus, vyno, {ir kuriems telieka tiktai skursti iš 
vaisvandenių nemokamai. Taip pat® kuklių pensijų, neretai net svetimose 
bus muzika ir šokiai. Sporto klubas* pastogėse.
„Kovas“ laukia svečių. Tad iki* Esant tokioms sąlygoms, jie yra 
pasimatymo!. Plačiau apie vakarą{ susiorganizavę ir tokiu būdu bando 
dar bus rašoma vėliau. J išsikovotigeresnesgyvenimosąlygas,• išsikovotigeresnesgyvenimosąlygas, 

{ vieni kitiems padėti.
• Iki 1994metųpaskutiniojo ketvirčio 
! veikė dvi jų organizacijos (laikyčiau

mo lapas. 1994 metų 35 - oji• jas pagrindinėmis): Balio Gajausko 
matematikos olimpiada vyko Hong J vadovaujama Lietuvos politinių 
Konge. Joje V. Poškūnas iš Vilniaus! kalinių ir tremtinių sąjunga, pri- 
gavobronzos medalį, o D. Mašolas iš? skaičiuojanti iki 85 000 narių ir 
Šiaulių - pagyrimą. Informatikos? Antano Stasiškio vadovaujama, tik 
olimpiadoje Švedijoje, iš dalyvavu-{ kelis šimtus narių turinti Politinių 
šių 49 valstybių, G. Kučas ir T.į kalinių sąjunga. Abi jos buvo 
Sakalauskas, abu iš Vilniaus, gavo? nepolitinės, tačiau prisilaikė prie 
sidabro medalį, o R. Dumčius iš ? dešiniųjų. Abiejų sąjungų nariai, su 
Kauno ir L. Medriūnas iš Vilniaus* nedidelėmis išimtimis, praėjusiuo- 
pelnė bronzą. Stebina tai, kadį se rinkimuose savo kandidatus 
Lietuvoje individualūs kompiuteriai! išstatė per Sąjūdį ar per dešiniąsias 
dar yra retenybė, o vaikai olimpia-! partijas. Tiesa, buvo jų ir liberalų, ir 
doje gavo tokius aukštus įvertini-? centristų, ir socialdemokratų są- 
mus. Norvegijoje taip pat labai gerai { rašuose, tačiau nedaug.
pasirodė jaunieji chemikai. Čia į O štai praėjusią vasarą jų nuotai- 
varžėsi 41 valstybės atstovai. E.? kos tuo atžvilgiu pasikeitė. Balio Ga- 
Gaidamauskas gavo auksą, G. ? jausko vadovaujama Politinių kali- 
Stankevičius - bronzą. ? nių ir tremtinių sąjunga nutarė

• tapti politine partija. Rugpjūčio 
*** Mums visiems gerai { pradžioje įvykęs vadovų suvažia-

pažįstamas krepšininkas Rimas«vįmas taip nutarė, pasiskelbė ir 
Kurtinaitis, palikęs fownsville • Sąjungą įregįstraVo jau kaip politinę 
krepšinio komandą, pradėjo žaisti • paidiją
už Ispanijos komandą „RealMad-? pasirodė, kad ne visiems nariams 
rid“. Bėjo, šioje komandoje dar žai- { toks sprendimas atrodė priimtinas, 
džia ir geriausias 1994 me tų Europos • kadangi daugelis sąjungos nurių 
krepšininkas A. Sabonis ir Ameri- • jau priklausė kitoms politinėms 
kos lietuvis J. Arlauckas. Rimo { partijoms ir norėjo jose pasilikti. 
Kurtinaičio kontraktas baigiasi šių į Prasidėjo bruzdėjimas, buvo šau- 
metų liepos mėnesio 1 dieną ir jis į kiami susirinkimai, svarstomas tų 
kol kas dar nežino kaip bus toliau. • narįų išstojimo iš sąjungos klau- 
Arvydui Saboniui siūloma pratęsti. simas Kai kurie skyriai taip ir 
kontraktą dar penkiems metams;* padarė. Jau dabar aišku, kad 
tačiau mokėti norima jau mažiau. { didžiausias Lietuvos politinių ka— 
Arvydas su tuo nesutinka. Po! linių ir tremtinių sąjungos Vilniaus 
Barselonoje iškovotų bronzos me-j skyrius, nesutikdamas su sąjungos 
dalių, visi žaidėjai gavo po 4000 • vadovybės nutarimu sąjungą pa- 
dolerių. Paklaustas, kokie gėrimai* versfj politine partija, iš sąjungos 
jam labiausiai patinka, Rimas atsa-į 
kė, kad mėgsta ispanišką raudoną! 
vyną, o alų vasarą geria statinėmis,! 
nes yra normalus, sveikas vyras.* 
Matyt, Rimas prisimena australiško* 
alaus skonį. !

Paruošė A. Laukaitis*

I M

mažinama dešiniųjų galimybė; 
laimėti rinkimus prieš kol kas vis; 
tik dar stiprią LDDP.

Balio Gajausko vadovaujamai i 
sąjungai priklauso labai svarbi j 
įstaiga - Lietuvos laisvės kovų} 
archyvas, talpinantis medžiagą apie e 
Lietuvos pogrindį, ypač partizaninę ę 
veiklą bei kovas dėl Lietuvos laisvės >s 
ir nepriklausomybės ir leidžiantis to o 
paties pavadinimo šešis kartusis 
mėnesyje išeinantį žurnalą.

Žurnalą lėšomis remia PLB val-l— 
dyba. Lietuvos laisvės kovų archyvo į I 
bendradarbiai, Dalios Kuodytės jS 
vadovaujami istorikai, pagal PLB B 
valdybos paruoštą Lietuvos kovų ir ir 
kančių istorijos planą, ruošia spaudaiai 
tris tomus apie Lietuvos partizanųų 
kovas. Vieno tomo rankraštis jauu 
paruoštas ir prieš savaitę buvoo 
įteiktas PLB valdybai, kuri, iš savin 
pusės, perduos jį tikrinti šio darboo 
priežiūros - koordinacinei komisijai.!. I

Kas su Lietuvos politinių kalinių ų’ 
ir tremtinių sąjunga beatsitiktiįų 
ateityje, PLB valdybai labai svarbuu 
išsaugoti Lietuvos laisvės kovųų 
archyvą, jį išlaikyti dabartinėsee 
buvusių rezistentų rankose. PLBB 
valdybos ir archyvo pareigūnųų 
santykiai geri, palaikomas nuola-.- 
tinis ryšys ir kartu dirbama.

Politinių kalinių ir tremtinių irir 
Politinių kalinių sąjungos sutarėcė 
nesutikti su doc. Vytauto Skuodžio io 
paskyrimu Lietuvos gyventojų ų 
genocido ir rezistencijos tyrimo cen-i- 
tro (LGGRTC) direktoriumi, irir 
neleidžiajam įteikti buvusiuose KGBB 
rūmuose numatytas patalpas įs— 
taigoms. Netrukus bus jau metai,), 
kai tremtiniai budi prie įėjimno 
įbuvusius KGB rūmus ir doc. V.7. 
Skuodžio pareigūnų neįsileidžia, a. 
Nei PLB valdybos pirmininko, neiti 
ministro pirmininko, nei, pagaliau,!, 
paties prezidento A. Brazausko b 
pastangos 'šį reikalą sutvarkytiti 
nepadėjo. PLB valdybą tai pastatojįį 
labai nepatogią padėtį. PagalLietuvos fe 
Seimo priimtą įstatymą, PLB valdyba h 
turi paskirti savo atstovą V. Skuodžio [o 
vadovaujamai LGGRTC. Toks pa-l— 
skyrimas labai užpykdytų politiniusis. 
kalinius ir tremtinius, susilaikymaas 
- centro direktorių V. Skuodį. Todėlėl 
jau kelis kartus PLB valdybosos 
atstovas Lietuvoje ir PLB valdytais 
pirmininkas kreipėsi į prof. V. Skuodį lį, 
ministrą pirmininką C. Šleževičiųirir 
net įprezidentą A. Brazauską, tačiauiu 
klausimas taip ir liko neišspręstas.s. 
Tremtiniai budi prie buvusių KGBB 
rūmų, prof. V. Skuodis laikosi savom 
nusistatymo, o Lietuvos valdžiaia 
nežino ką reikia daryti. Mums atrodo, o, 
kad tai yra bėda, kurios neturėtųų 
būti.

Gi tremtiniams atrodo, kad V V. 
Skuodžio prileidimas prie KGBB 
archyvų būtų tolygus jų grąžinimuiLii 
į komunistų rankas.

6



LAIŠKAI REDAKCIJAI
TIEMS, KCIRIE RAŠO LAIŠKUS REDAKCIJAI
i Paskutiniu metu redakcija gauna 
daug laiškų iš tėvynės. Jų turinys 
labai įvairus - nuo prašymų padėti 
Susirasti gimines, gauti darbo, 
paskelbti adresus susirašinėjimui, 
surasti žmonių, kurie padėtų var
gau patekusiems, iki prašymo, kad 
laikraštis padėtų teigiamai išspręs
ti teismo bylą, nes ten, tėvynėje, visi 
nusistatę prieš juos... Na, ir dar vie
na rūšis korespondentų, daugiau
siai korespondenčių, kurios norėtų, 
kad laikraštis padėtų joms čia, 
Australijoje, susirasti gyvenimo 
draugą (iš vyrų pusės kažkodėl to
kių prašymų mažiau).

Labai gausiai rašo įvairios labda
ros organizacijos, prašydamos 
paramos įvairiems projektams - 
steigiamiems ar įsteigtiems naš
laičių namams, statomiems pa
minklams, leidžiamoms knygoms 
(šios rūšies laiškai, beje, labai ilgi).
Jei redaktorius spausdintų visus 

f gaunamus laiškus - prašymus, „Mū
sų Pastogėje“ niekaip nebeliktų vie
ptos kitiems reikalams, t.y. Austra
lijos lietuvių reikalams, kuriems šis 
laikraštis kaip tik ir yra skirtas.

Negalime net ir atsakyti į visus 
gaunamus laiškus, kadangi re
dakcijoje dirba tik du asmenys ir tie 
patys nepilną laiką. Redakcija ne
turi lėšų, kad galėtų remti šalpos 
reikalingus, nežiūrint kokiais gra
žiais žodžiais būtų vadinamas 
laikraštis ar jo redaktorius.

Darbo ieškantiems Australijoje 
galime pasakyti, kad be Australijos 
valdžios leidimo įsidarbinti negali
ma, kadangi tokio įsidarbinimo 
atveju yra labai griežtai baudžiami 
iarbdaviai. Nėra darbo ir li
tuanistėms mokytojoms, kadangi 
Australijoje lietuvių jaunimas gyve
na labai išsisklaidęs ir mokytis gali 
ūktai savaitgalio metu (o ir tų 
norinčių nėra daug). Lietuvių 
darbdavių, bent jau Sydnėjuje, taip 
patkaipirnėra.

„Mūsų Pastogė“ tėvynėje kol kas 
mažai prenumeruojama (brangus 
pasiuntimas), bet, atrodo, kad vis 
tiek žmonės ją kažkur gauna ir 
skaito, tokiubūdugaunairjos adresą.

Taigi, kodėl dabar rašome? No
rime patarti, kad net ir labai 
pasiryžusiems darbininkams Aus
tralijoje be specialios darbo vizos 
darbo nėra, kad mes neturime teisės

kištis į Lietuvos teismų darbo 
procedūrą, kad tikrai negalime 
surasti gyvenimo draugus ar drau
ges (redaktorius tikrai neturi nei 
noro, nei laiko būti dar ir piršliu).

Tiems, kurie rašo į skyrių „Laiškai 
redakcijai“ primename, kad laiškai 
neturi būti ilgesni kaip 300 žodžių - 
ko negalima pasakyti tokios apim
ties laiške, greičiausiai, iš viso 
negalima pasakyti!

Jeigu siunčiate laišką, siųskite 
paprastu oro paštu, neregistruokite 
1 (nebent tai būtų dokumentai). 
Dingęs laiškas Australijoje yra di
delė retenybė.

Tikiuosi, kad šis laiškas atsakys 
nors į dalį įvairių klausimų. Pagal 
galimybę ir toliau spausdinsime 
Jūsų laiškus svarbiais klausimais, 
bet, prieš rašydami, pagalvokite ar 
jis tikrai reikalingas. Red.

Gerb. Redaktoriau,

labai atsi
prašau, kad 
tenka vėl Jus 
trukdyti. Bu
vau rašiusi dėl 
pagalbos akių 
operacijai.Ačiū 
Jums, kad pa
skelbėte lai- 

T . ... . . .kraštyje. JauLanna Akmtieviene , ... ..atsiliepe žmo
nės, norintys padėti, tik nežino kur 
siųsti pinigus, nes, pasirodo, mano 
adreso ir sąskaitos neužtenka. No
riu prašyti, kad, jeigu įmanoma, 
išspausdintumėte pagrindinius 
duomenis, kuriuos reikia žinoti 
norintiems aukoti.

1. „Vilniaus banko“ Kauno filialas, 
sąskaita Nr.07310014, banko ad
resas: Donelaičio gt. 62, Kaunas 3000,
Lithuania.

2. Laima Akintjevienė sąsk. Nr. 
07030569. Adresas: L. Akintjevienė, 
Draugystės gt. 8 - 42, Kaunas 3031, 
Lithuania.

3. Paso numeris LG 625961.
Būkite malonus ir parašykite 

trumpai į laikraštį šiuos duomenis, 
kadangi jie būtinai reikalingi žinoti 
aukojantiems, kurių jau yra, tik jie 
nežino kur siųsti pinigus.

Ačiū Jums, brangieji, kad likote 
man neabejingi. Tepadeda Jums 
Dievas. Laima Akintjevienė

MŪSŲ MIRUSIEJI -
A. t A. L. MISEVIČIENEI

mirus, giliausią užuojautą dukrai Eugenijai, šeimai ir 
artimiesiems reiškia

Canberros lietuvių klubo
valdyba ir nariai

A. t A. VLADO DUMČIAUS 
garbingam atminimui, "Mūsų Pastogei" skiriame 50 do

lerių auką.
Ona Baužienė sn šeima

Danutė Sofija Čiurlionytė - Zubovienė
(1910.06.13

Mirties angelas išsivedė reto 
taurumo ir šviesumo asmenybę 
Sofijos ir Konstantino Čiurlioniu 
dukrą - rašytoją Danutę Sofiją 
Čiurlionytę - Zubovienę.

Ir savo žmogiškąja esme, ir raštais 
Ji pratęsė žymiųjų Tėvų gyvenimo ir 
kūiybos dvasią, paliko ne tik ryškius 
pėdsakus literatūroje, bet ir ją 
pažinusių žmonių širdyse.

1936 metais baigusiKauno Vytauto 
Didžiojo universiteto Humanitari
nių mokslų fakulteto filologijos 
skyrių, išvyko į Paryžių ruošti 
diplominį darbą. Grįžo po metų. Dar 
studijuodama parašė pirmuosius 
savokūrinėlius„ŠuniukasPadauža“, 
„Sumanioji Aldutė“. Vėliau spaudoje 
pasirodė Jos pasakos: „Kalėdų sene
lio šalis“, „Kiškis Piškis baltasis 
bajoras“; pjesės: „Jonuko Dunduliuko 
teatras“, „Pasakų šalis“, „Mažoji 
ligonė“,,Miško mokykla“.

Rašytojos kūrinėliai kupini liau
dies pasakų, vaikų gyvenimo, gam
tos motyvų. Ji siekė įdiegti gėrio ir 
grožio pradus į jaunųjų skaitytojų 
širdeles, jiems išvertė ne vieną 
knygelę ir iš kitų kalbų. Tai Ch. 
Wildraco „Liūto akiniai“, K. Ciu- 
kovskio „Daktaras Aiskauda“, Dž.

- 1995.02.27)
Rodari „Žydrosios strėlės kelionė“, Ž. 
Verno „Nuo žemės į mėnulį“.

Sunkiais okupacijų metais rašy
toja sielojosi dėl Tėvynės ir jos žmo
nių likimų. Kiek galėdama su vyru 
architektu Vladimiru Zubovu tal
kino motinai Sofijai Čiurlionienei 
gelbstint garsios pianistės Esteros 
Elinaitės bei kitų žydų šeimas, 
moraliai bei materialiai rėmė 
politinius kalinius bei tremtinius: 
Mariją ir Juozą Urbšius, Valentino 
Gustainio šeimą ir kitus.

Savo žiniomis, paaiškinimais, 
patarimais Danutė Zubovienė nuo
lat talkino M. K Čiurlionio dailės 
muziejui, saugančiam ir tyrinė
jančiam Jos tėvo kūrybą.

Pastaruoju laiku daugiausiai 
tvarkė motinos archyvą. Spaudoje 
paskelbė prisiminimus Mano mo
tinos bičiuliai“, „Poetas M. Vaitkus - 
S. Čiurlionienės bičiulis“, „Dėdė 
Povilas -1884 -1945“, parengė įvadą 
Sofijos Kymantaitės - Čiurlionienės 
poemai „Giria žalioji“.

Su didele atida ir meile Danutė 
Zubovienė ruošė prisiminimus apie 
savo Motiną, pavadinusi juos „Pa
tekėjo Saulė“. Pirmoji 200 mašin
raščio puslapių dalis jau baigta. 
Padedama vyro Vladimiro, rašė 
antrąją dalį.

Su mintimis apie Motiną staiga ir 
paliko mus, iškeliaudama į šalį 
„... kur jau nebėra horizonto nei jo
kio žemiško daikto, tik didelė šviesa 
ir tyla begalinė...“ (M. K Čiurlionis), 
kur Jos laukia seniai ten iškeliavę 
Tėvai ir numylėtas sūnus Kastytis.

Reikšdami nuoširdžią užuojautą 
Velionės šeimai, artimiesiems - 
budime kartu su Jais.

Valstybinis M.K. Čiurlionio 
muziejus,Lietuvos kultūros 

fondas ir M. K. Čiurlionio 
draugija

Attention! - "Jaužinios" - Dėmesio!
Dear Lithuanian community member,
"Jaužinios" is an Australian Lithuanian youth magazine, committed to providing information and news on world events and publish

ing the opinions and views of the Australian community. It contains articles written in both English and Lithuanian, from all around 
the world. If you would like the support the Australian Lithuanian Youth Association by subscribing to the magazine, please mail a 
cheque or money order payable to:

ALYA "JAUŽINIOS", P.O. Box 55, North Melbourne,-Victoria, Australia, 3051.
An annual subscription within Australia is $15. Overseas rates by air are $25 AuD. "JAUŽINIOS" is produced by dedicated and 

unpaid volunteers for the Australian Lithuanian Youth Association. Your support is needed and highly appreciated. Thank you._____
Metinė prenumerata Australijoje yra 15 dolerių. Į užsienį siunčiant oro paštu prenumerata yra 25 Au doleriai. "JAUŽINIAS" leidžia 

Australijos lietuvių jaunimo sąjunga, visą darbą atliekant neapmokamiems savanoriams. Ačiū už Jūsų paramą.________________ ____

Vardas/Name.....................................................................................................
Adresas/ Adress................................................................................................

I enclose my subscription/ Siunčiu prenumeratą.....................................
My donation / Mano auka (optional)..........................................................

Algis Klimas 
ALB Krašto vald. vicepirm.

"Mūsų Pastogė" Nr.12 1995.3.27 psl.7
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Inf or mac i j a
Visi Melburno, Geelongo ir apylinkių lietuviai kviečiami daly

vauti teatro spektaklyje:
sekmadienį, balandžio 2 d., 2.15 vai. p.p.

Melburno lietuvių namuose.
Adelaidės lietuvių teatras "Vaidila" stato Antano Rūko 

linksmą trijų veiksmų nutikimą 

"BUBULIS IR DUNDULIS".
Režisierius: Vytautas Opulskis.
Bilietai: 10 dolerių suaugusiems, vaikams jaunesniems nei 15 

metų - veltui.
ALB Krašto valdyba ir

Melburno lietuvių klubo valdyba

The Adelaide Lithuanian Theatre Group "VAIDILA" is conting 
to Melbourne to stage the three act comical play by A. Rūkas 

"BUBULIS AND DUNDULIS".
Date: Sunday, 2 April, 2.15 p.m.
Venue: Melbourne Lithuanian House,
44 Errol St.,North Melbourne.
Tickets: $10 (Free admission for children below 15 years of age).

Australian Lithuanian Community Federal Executive 
and the Melbourne Lithuanian Club Committee

Ualius geelonge
Po daugelio metų Geelongo lietuvių bendruomenės valdyba ruo

šia balių. Balius įvyks kovo 25 dieną , jį pavadinome
"Skrybėlių balius",

kadangi visi gali atvykti su puošnia ar kuklesne skrybėle. Už 
gražiausią skrybėlę bus skiriama premija.

Karšta vakariene bus galima pradėti vaišintis 7 vai. vakaro. 
Vakarienės kaina tik 6 doleriai. Įėjimas 12 dolerių. Gros orkestas 
"Pelikados". Pasišokti galės tiek seni, tiek jauni.

Stalus galima užsisakyti pas V. Breneizerį tel. 790 929 ar Stasę 
Lipšienę tel. 785 686.

Laukiame atvykstant į Geelongo lietuvių namus!
Geelongo lietuvių 

bendruomenės valdyba

Ir v«-l galima įsigyti "videojuostą iš 
Lietuvos

Tai populiariausių ansamblių šventės „Grok, Jurgeli“ videoįrašas. 
Pamatysite ne tik geriausių ansamblių dainas, bet ir šokius.

Nemokamas videįrašo priedas: Ginkluotas pasipriešinimas 1944-53m. 
lietuvių ir anglų kalbomis.

Tai istoriniai dokumentai, bei išlikusių partizanų pasakojimai, apie kovas 
su okupantais.

Telefonas: 746 2773
Adresas: S. Kasys, 11/170 Albert Rd. Strathfield 2135 N.S.W.

CflUTODfilLĖS RATELIS
Po vasaros atostogų ratelis vėl tęsia savo veiklą.

Pranešame ponioms, mergaitėms ir visam jaunimui, kad Sydnėjaus lietu
vių tautodailės ratelio pamokos prasideda nuo balandžio 1 dienos ir vyks 
kiekvieną šeštadienį, 20 vai. ryto Lietuvių klube Bankstowne (išskyrus 
mokyklų atostogas, t.y. balandžio 15 ir 22 dienomis.

Laikas suderintas su šeštadieninės mokyklėlės laiku, kad jaunos mamos, 
atvežusios savo mažylius galėtų pasimokyti tautinių rankdarbių, darbingai 
praleisti laiką.

Artėjant Velykoms, pirmose pamokose merginsime velykaičius.
Kitose pamokose aušime juostas, verpsime, versim šiaudinukus ir kt.

Martino Reisgienė
Lietuvių tautodailės ratelio vedėja

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės*6 prenumeratą.

"Mūsų Pastogė" Nr.12 1995.3.27 psl.8 —..................................—
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

Badu 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 gauti vietoje.

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

Iki malonaus pasimatymo!
l'.li. .
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LPKT sąjungos 
PRANEŠIMASIŠEIS "Tėvynės Židinys"

Skautų iniciatorių būrelis vėl žada 
išleisti „TŽ“ - Nr. 2 (62). „TŽ“ šiuo metu 
yra neperiodinis Australijos skautų biu
letenis, savo puslapiuose spausdinąs 
skautų (ir ne skautų) kūrybą, skautiško 
gyvenimo aktualijas, kroniką ir 1.1.

Kviečiame brolius ir seses savo raštais,

Lietuvos politinių kalinių ir trenm- 
tinių sąjungai aukojo ir užsisakkė 
„Tremtinį“ A. ir G. Naušai - 45 dol.; / A 
Lauce aukojo 40 dol., A. Kaspariūnaas 
-100 dol. Ačiū už aukaas.

V. L. Mačys
LPKTS atstovas Australijojųe

kūryba, atsiminimais prisidėti prie šio 
nr. išleidimo. Medžiaga reikalinga jau 
dabar. Ją siųsti: B. Žaliui, 16/23 LAURI- 
NA AVE., ENGADINE NSW 2233.

Labai reikalingi spausdintojai, eks
peditoriai ir kt. „technikinis personalas“. 
Laukiame savanorių!

Iniciatoriai.

MELBURNO SPORTO 
KLUBO "VARPAS"

metinis susirinkimas įvyks sekk- 
madienį, balandžio 9 d., 2 vai. p.p.p. 
Melburno lietuvių namuose.

Prašome visus gausiai dalyvautai.
MLSK "Varpas" valdybba

- ką daryti pasibaigus vizos galiojimo laikui
- sponsoriavimas
- profesijų atgavimas
- darbo pasirinkimas
- vedybos / gyvenantys ne santuokoje
- studentai, apeliacija ir kt.

Imigration 
Services
Lie.: 63996 

CHATO ZADOURIAN 
JP 

MIGRATION AGENT.

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

VYSK. fl. BflRflNflUSKO 
MINĖJIMAS SYDN ĖJOJE

Ppranešame, kad vysk. A. Ba
ranausko minėjimas įvyks balan
džio 23 dieną, 1.30 vai. Sydnėjaus 
lietuvių namuose.

Paskaitą skaitys dr. Genovaitė Ka- 
zokienė. Po paskaitos bus meninė 
programa.

Nuoširdžiai kviečiame visus gau
siai dalyvauti minėjime.

Sydnėjaus lietuvių katalikų 
kultūros draugija

IEŠKO
Ieškomi giminės Juijonai ar jįų 

vaikų vaikai, prieš Pirmą pasaulimį 
karą iš Milių km., Viekšnių valss- 
čiaus, Mažeikių apskrities išvykę; į 
JAV, dabar gyvenantys Australijojeje. 
Rašyti: Pranciškui Juijonui, Žalgirido 
gt. 4, Viekšniai, Akmenės rajona&s, 
Lithuania.

SKELBKITĖS
„MUSU PASTOGĖJE“4
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