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Istorija
Kovo 11 - osios proga „Lietuvos 

rytas“ išspausdino platų pokalbį su 
V. Landsbergiu. Paklaustas ar 
Lietuvos komunistų partija turėjo 
didelį vaidmenį, siekiant nepri
klausomybės, kas pastaruoju metu 
ypač pabrėžiama, V. Landsbergis 
pasakė, kad didelės įtakos nepri
klausomybės atstatymui LKP ne
turėjo. Reikia nepamiršti, sakė V. 
Landsbergis, kad toji partija il
giausiai laikėsi įsikibus Sovietų 
Sąjungos ir Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos. Atsiskyrimą nuo 
sovietinių organizacijų pradėjo 
Kompozitorių sąjunga 1989 metų 
sausį, ja sekė kitos organizacijos, o 
priešpaskutinis buvo komjaunimas. 
Tada ir LKP iškilo klausimas ar ji 
darys tą žingsnį. Kai kurie LKP 
žmonės ateidavo į Sąjūdį, toliau sakė 
V. Landsbergis, ir konsultuodavosi. 
ar veikti atsiskyrimo linkme.

■ „Mes svarstėme šį klausimą, ir 
niūsų nuomonė buvo, kad reikia 
skatinti atsiskyrimą per tuos žmo
nes,kurie gali dirbti ta kryptimi, kai 
kurie patys buvo įsitikinę. Man 
atrodo, kad toks buvo profesorius B. 
Genzelis - karštas atsiskyrimo 
šalininkas, o A. Brazauskas, kiek aš 
žinau, buvo kitoje pusėje - bijantis 
atsiskyrimo, vengiantis supykinti 
M. Gorbačiovą, arba, pagaliau, 
svyruojančiame viduryje, tačiau 
priėmė daugumos sprendimą“.

Ekonomika
Praeitų metų paskutinio ketvirčio 

apžvalgoje matoma, kad palūkanos, 
mokamos už indėlius litais, suma
žėjo per pusę, nuo 36% iki 18%. 
Valiutiniai indėliai gruodžio mėnesį 
nešė 15%, rugsėjo mėn. - 24%. Už 
trumpalaikes paskolas reikia mo
kėti 50% litais ir 40% konvertuo
jama valiuta. Lietuvos banko valiu
os ir aukso rezervai truputį viršijo 
600 milijonų JAV dolerių, kas yra 
užtenkama padengti Lietuvos im
portus trims mėnesiams. Pagrin
diniai Lietuvos prekybiniai part
neriai, išreikšti procentais, yra: 
Rusija-importas 41,0, eksportas 30,2; 
Vokietija - importas 13,5, eksportas 
10,0; Ukraina - importas 6,4, 
eksportas 7,2; Baltarusija - importas 
3,4,eksportas 7,3; Lenkija - importas 
3,6, eksportas 4,0; Latvija 2,3, 
eksportas 7,1; Italija importas 3,4, 

.'eksportas 2,5.
į Per praėjusius dvejus metus 
t valdžios institucijos Lietuvoje pirko 
automobilių beveik už 23,5 milijono 
jutų. Pagal pomėgį brangiems au- 
|tomobiliams pirmauja Prezidentū- 

ra, kuriai ne ką nusileido Aukš
čiausias Teismas, kurio buvęs 

pirmininkasM. Lošys praėjusiųmetų 
balandį ėmė važinėti 113 tūkstan
čių litų mokesčių mokėtojams 
kainavusiu BMW - 525. „Lietuvos 
rytas“ rašo turįs duomenų, jog du 
automobilius prokurorams nupirko 
turtingi rėmėjai. Paklaustas ar 
nekeista, kad brangūs automobiliai 
prokuratūrai perkami ne iš biudže
to lėšų, o ieškoma turtingų rėmėjų, 
Klaipėdos apygardos vyriausias 
prokuroras I. Laucius sakė: „Tai nė
ra gerai, bet ką daryti, jei pro
kuratūrai trūksta pinigų, o vagis 
gaudyti ir į teismus važiuoti reikia. 
Aš suprantu, galimi piktnau
džiavimai, reveransai ir taip toliau. 
Būtų geriau, kad taip nebūtų, bet, 
deja, taip yra. Ir Vidaus reikalų 
ministerija, kiek žinau, tokius 
dalykus taip pat toleruoja“.

Geros naujienos
Tėvynės sąjungai (Lietuvos kon

servatoriams) gera naujiena buvo su 
patarimais atvažiavę Didžiosios 
Britanijos konservatorių atstovai.

„Dešinieji yra kvaili, - sakėRobertas 
Lacey, - kad kovoja su kitomis 
dešiniosiomis partijomis ir išbarsto 
balsus. Prieš rinkimus anglai pata
rė lietuviams pamiršti televiziją, 
radiją, netgi spaudą, o visą agitaciją 
vesti stabiliai, nepriekabiai butuo
se, gatvėse, autobusų stotelėse, 
turguose, parduotuvėse, veikti 
žmones asmenybės patrauklumu, 
šypsena, garsia kalba.

Pasisveikinimą ir atsisveikinimą 
svečiai patarė baigti žodžiais: 
„Susitiksime per rinkimus. Ten aš 
balsuosiu už konservatorius“.

Iškilmingame Seimo posėdyje ko
vo 11 - ąją kalbėjęs Seimo pir
mininkas C. Juršėnas pareiškė 
padėką Lietuvos katalikų bažny
čiai, prisiminė atgimimo stebuklą - 
Sąjūdį, sakydamas: „Lenkime gal
vas šiam stebuklui, visiems prie jo 
lopšio stovėjusiems Lietuvos vy
rams ir moterims. Politiniams 
kaliniams ir tremtiniams, kurie 
negandos metais nepalūžo, verčiau 
pasirinko mirtį, kalėjimus ir lage
rius, liko šviesiais žiburiais laisvės 
kovoje“. Dėkodamas, C. Juršėnas 
pasakė, kad jų žygiai ir kančia turi 
būti įmžinti paminklu Vilniuje.

„Lietuvos rytas“ rašo sužinojęs „iš 
patikimų šaltinių“, kad dėl pa
blogėjusios sveikatos ketinama 
atšaukti Lietuvos ambasadorių 
Londone, buvusį vyriausiąjį Pre
zidento patarėją R. Rajecką, o jo 
vieton skirti J. Paleckį, dabartinį 
Prezidento patarėją užsienio politi
kos klausimais. Gera naujiena šia
me pranešime yra tai, kad rašoma, 
jog Užsienio reikalų ministerijos 
darbuotojų tvirtinimu, viskas tu

DLK Kęstučio paminklas Prienuose, ant Nemuno kranto.
Nuotrauka J. Manikausko

rėtų paaiškėti Prezidento viešnagės 
į Londoną metu, kur bus minima 
Antrojo pasaulinio karo pabaiga. Iki 
šiol turimomis žiniomis, Prezidentas 
A. Brazauskas, gavęs pakvietimus į 
Maskvą, Paryžių ir Londoną šio 
įvykio atšventimui, vis dar nebuvo 
viešai pareiškęs kur važiuosiąs ir, 
atrodė, norintis vykti į Maskvą.

Bendra Lietuvos ir Prancūzijos 
firma „Jean Niel - Ineco“, Lietuvoje 
gaminanti lūpų pieštukus, pradėjusi 
savo veiklą pažadėjo, jog lietuvaites 
bus taip' malonu bučiuoti, kaip ir 
prancūzes. Šiandien ji žada: lie
tuvaites taip pat nepavojinga 
bučiuoti, kaip ir prancūzes.

Nelabai geros 
naujienos

Jungtinių Tautų narkotikų kon
trolės programos direktorius Frank 
Albert spaudos konferencijoje Vil
niuje padarė metinį pranešimą. 
Pranešime jis pasakė, kad per Balti
jos valstybes vyksta aktyvus nar
kotikų pervežimas. Jo pateiktais 
duomenimis, atrodo, kad 1994 me
tais Lietuvos policija konfiskavo 
palyginti nedaug narkotikų. Lie
tuvoje yra 600 oficialiai registruoti 
narkomanai, tačiau ekspertai spė
ja, kad jų yra 6 kartus daugiau. Apie 
300 nusikaltimų 1994 metais buvo 
surišti su narkotikais - neabejo
tinai, manau, kalbama apie iš
aiškintus nusikaltimus.

Policijapadarė kratą „Respublikos“ 
laikraščio redakcijoje ir konfiskavo 

18 pistoletų ir beveik 1000 šovinių. 
„Respublikos“ atstovas aiškino, kad 
ginklai buvo įsigyti darbuotojų 
apsigynimui. Šie dujiniai pistoletai, 
manoma, buvo nelegaliai perdirbti 
šaudymui mažo kalibro šoviniais.

Kiek ar ko yra vertas žmogus, no
risi paklausti, perskaičius laikraštyje 
nusikaltimų aprašymus. Pavyzdžiui, 
Giedraičių miestelyje atrastas 32 
metų moters, penkių vaikų motinos, 
lavonas. Moteris buvo stačia galva 
įkritusi į kanalizacijos šulinį. Sun
kus šulinio dangtis, kurio pati mote
ris nukelti negalėjo, gulėjo šalia 
angos.PaskambinusMolėtų policijai, 
giminaičiams buvo pasakyta: iš
traukite lavoną iš šulinio, at
važiuosime. Pralaukus 4 valandas 
ir niekam neatvažiavus, vėl skam
binta policijai, kurie šįkart patarė 
pasiimti lavoną namo. Vėliau 
prokuratūros tardytojas sakė, kad 
dabar su lavonais esanti tikra bė
da - nuvežti teismo medicinos 
ekspertizei niekas neturi benzino ir 
todėl buvo nuspręsta nedaryti 
problemos ten, kur jos nėra, nes 
jiems buvę aišku, kad tai yra tik 
nelaimingas atsitikimas - matyt, 
tokią išvadą padarė iš telefoninio 
pranešimo. Paskutinis smūgis 
velionės šeimai, rašo koresponden
tas, buvo suduotas, kai Giedraičių 
parapijos kunigas atsisakė katalikę 
laidoti su bažnyčia, kadangi ji miru
si be išrišimo.
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TRUMPAI 
IŠ VISUR
Japonų policija išaiškino, kad To

kijo geležinkelio tinklą Sarin du
jomis apnuodijo fanatiškos budistų 
sektos Aūm Šinri Kijo (aukščiausia 
šviesa) pasekėjai. Kovo 20 d. buvo 
smarkiai apnuodyti 5000 keleivių, 
10 iš jų mirė, o apie 1000 iki šiol 
randasi ligoninėse. Sektos lyderis 
Šoko Asahara slepiasi nuo arešto, 
spėjama, kad jis gali būti pabėgęs į 
Rusiją. Užtikti slapti chemikalų 
sandėliai ir laboratorijos.

Apie 35 000 turkų karių, remia
mų šarvuočių, artilerijos ir aviaci
jos, įsiveržė apie 40 km į kurdų 
apgyventą šiaurinį Iraką, per
sekiodami savo kurdų sukilėlius ir 
naikindami jų bazes. Nors kurdų 
sukilėliai Europos Sąjungos yra 
pripažinti teroristais, tačiau Pran
cūzija, Vokietija ir Ispanija protes
tavo prieš tokį Turkijos žingsnį ir 
apkaltino Turkiją žmogaus teisių 
pažeidinėjimais. NATO nariai 
nesutaria tarp savęs, kaip reaguoti 
į Turkijos akciją.

Iš rusų satelito „Mir“ žemėn grįžo 
trys rusų kosmonautai. Vienas jų, 
Valerij Poliakov, išbuvo erdvėje 438 
dienas. Tai naujas buvimo kosmose 
rekordas.

Po kelių dienų intensyvaus bom
bardavimo rusai užėmė Čečėnijos 
miestą Argun. Čečėnai dar laikosi 
Šąli mieste. Jį praradus, jiems jau 
teks keltis į kalnus. Rusų kariuo
menė deda visas pastangas, kad 
čečėnų pasipriešinimą užgniaužtų 
iki gegužės 7 d., t. y., prieš prezidento 
B. Clinton vizitą Maskvoje „Pergalės

Atkelta iš 1 psl.

Pasisakymai
- seni ir nauji

1990 metais, kovo 12 - ąją, inter
viu su „The New York Times“ 
žurnalistu, aiškindamas savo spren
dimą balsuoti už nepriklausomybę, 
A. Brazauskas sakė:Aš nenoriu būti 
vadinamas išdaviku“. Taip pat tame 
pačiame interviu, sekančią dieną po 
1990 m. kovo 11 - sios, dabartinis 
Lietuvos Prezidentas teigė, jog 
„šiandien niekas nėra laimingas“. V. 
Landsbergis, šių metų kovo 11 
interviu su „Lietuvos rytu“, sakė: 

paradui, minint pergalės prieš 
Vokietiją 50 metų sukaktį.

■L-, yp,’fV’F’F

JAV ir Rusijos užsienio reikalų 
ministrai, Waren Christopher ir 
Andrei Kozyrev, išsiskyrė po pa
sitarimų Ženevoje, nesusitarę pa
čiais svarbiausiais klausimais: dėl 
karo Čečėnijoje, dėl NATO naujų 
narių ir dėl Rusijos planų parduoti 
branduolinius reaktorius Iranui.

Europos Sąjunga panaikino vals
tybinių sienų kontrolę tarp Por
tugalijos, Ispanijos, Prancūzijos, 
Vokietijos ir Beniliukso valstybių. 
Kitos Europos Sąjungos narės irgi
ruošiasi šiam žingsniui, nors Didžio- I Pagal elektroniniu paštu gautus 
ji Britanija yra nusistačiusi sienų I išankstinius rinkimų rezultatus, 
kontrolės laikytis visiems laikams. I

Irakas suėmė du Kuveite dirbu- I 
sius amerikiečių aviacijos me- I 
chanikus, netyčia įvažiavusius į jų | 
teritoriją Kuveito pasienyje. Abu | 
amerikiečiai tuoj pat buvo nuteisti | 
kalėti po aštuonerius metus. JAV | 
pareigūnai bando suimtuosius | 
išlaisvinti diplomatinių demaršų | 
keliu. i

Filipinų karo aviacija ginčijamo- ] 
se Spratley salose bombardavo | 
Kinijos slapta pastatytas platfor- | 
mas ir cementinius stulpus. Filipi- | 
nų karo laivai salų kaimynystėje | 
sulaikė keletą kiniečių žvejų laivų. |

Karalienė Elžbieta II, aplankiusi į 
Britų tautų šeimą grįžusią Pietų 
Afriką, buvo visur labai šiltai sutik
ta. Išimtį sudarė tik buvusi prezi
dento Nelson Mandelos žmona, 
kultūros ir mokslo ministrė Wi
nnie, viešai kritikavusi savo vyro 
vyriausybę dėl karalienės vizitui 
padarytų išlaidų. Si kritika, vė
liausias iš kontroversinių Winnie

„Šiandien aš nesiūlyčiau K. Pruns
kienės skirti premjere ir galiu 
pripažinti, kad tai buvo klaida“.

Monsinjoras A. Svarinskas, kal
bėdamas kariškiams ir visuomenei 
Marijampolėje šių metų kovo mė
nesio pradžioje: „“Man kartais atei
na tokia kvaila mintis - imti ir 
išvažiuoti į Australiją, kur verkiant 
reikia lietuvių kunigų. Nuo jūsų 
dabar priklauso ar mes, kunigai, čia 
dirbsime, ar ne“.

Gabrielius Žemkalnis
199.03.24. Žinių šaltiniai:

„Lietuvos rytas“, „Lithuanian 
Weekly“, BNS, VPP, Litimpex 

bankas.

Mandelos poelgių, tapo poveikiu, 
kad prezidentas Nelson Mandela 
atleistųjų iš vyriausybės.

Praėjus tik keletui dienų po kovo 
25 d. NSW valstijos parlamento 
rinkimų, dar neaišku, kas juos 
laimėjo, nors darbo partija labai tikisi 
pergalės. Rinkimų rezultatus dabar 
nulems eilėje rinkiminių apygardų 
paštu siųstos balsavimo kortelės.

Australijos ministras pirmi- 

i Savivaldybių rinkimai Lietuvoje

daugiausiai balsų buvo 'paduota už 

Tėvynės sąjungos kandidatus (29%). 
Po to sekė LDDP -19,9%, krikščionys 
demokratai -16,9%, valstiečiai - 6,9% 

ir centro sąjunga - 5,5%. Likusios 
partijos surinko 21,8% balsų. 
Rinkimuose dalyvavo 42,7% bal- 
uotojų.

Nepilnais daviniais
į savivaldybes buvo išrinkta tiek 

asmenų: Tėvynės sąjungos - 426, 
LDDP - 297, LKDP - 247, Valstiečių 
partijos -105, Centro sąjungos - 74, 
Soc. demokratų - 72, Tremtinių 
sąjungos - 56, Lietuvos lenkų - 68, 
Tautininkų - 49, Liberalų - 40, 
Jaunalietuvių -16, Tautos pažangos 
-14, Demokratų - 9, Laisvės sąjungos 
- 6, Respublikonų- 5, Nepriklau
somybės - 2, Žaliųjų - 0.

Vilniaus mieste 51 vieta pasida— 
į linta sekančiai: Tėvynės sąjunga - 
| 19, Lietuvos lenkai - 11, LDDP - 8, 

I LKDP - 4, Centro sąjunga - 4, Soc. 
| demokratai - 3, Tautininkai - 2.
| Vilniaus rajone (t.y. užmiestyje) 
| lenkų sąrašas surinko 70% balsų

TENLINK, NEŽINIA
Seimo narys Prof. K. Antanavičius

Šios vaikystėje skaitytos pasakos 
žodžiai vėl suskambėjo ausyse, bai
gus nagrinėti 1995 - ųjų metų 
Lietuvos valstybės biudžeto projek
tą ir paanalizavus mūsų ekonomi
kos raidą bei būseną , o taip pat ir 
žmonių gyvenimo lygio rodiklius.

Deja, 1995 - ųjų Valstybės biudžeto 
projektas, pastaruoju metu LR Seime 
svarstomi Vyriausybės pateiktųjų 
ekonomikos įstatymų, o ypatingai 
mokesčių ir apmokestinimų pro
jektai rodo, kad Lietuvos ekonomi
kos rytdiena niekam nerūpi. Val
džiai svarbu surinkti kuo daugiau 
pinigų. Kaip nors išgyventi šian
dien. Nesvarbu, kad žemės ūkis jau 
sužlugo, žlunga pramonė, reikia 
papjauti ir verslus (biznį, nors žodis 
nelietuviškas, bet, rodos, apima visą 
ekonominių veikų pluoštą). Aki
vaizdu, kad be investicijų ekonomi
ka be ateities. Valstybė nebe- 
investuoja, o valdžios politika išva
ro sukauptas lėšas į užsienio ban
kus, investuojamas kapitalas (už
sienio, o ypač savo) nuo mokesčių 
neatleidžiamas. Akivaizdu, kad 
mokesčiai alina ne tik žmonių 
pajamas, bet ir žiauriai didina 
elektros, šildymo, vandens, kuro 
kainas, o per jas ir visų tėvyninių 

darbiečių partijos pralaimėjim 
Canberroje, kur buvusią laisvą vie
tą federaliniame parlamente po p 
Ross Kelly pasitraukimo užėm 
liberalų partijos narys.

Burundi sostinėje Budžumbun 
prasidėję susidūrimai tarp tutsi ii 
hutu genčių privertė 20 000 žmonii 
pabėgti į kaimyninę valstybę Zairą 
kuri ir taip jau perpildyta pabėgė
liais iš Ruandos.

(19 vietų), Tėvynės, sąjunga - 4 vie
tas, Valstiečių partija - 4 vietas.

V.P
Seimo narys nuo Kaišiadorit 

apygardos neišrinktas. Seimo narit 
rinkimai Kaišiadorių apygardoj; 
šeštadienį įvyko - čia balsavo dau
giau kaip 40% į rinkėjų sąrašus 
įrašytų piliečių, tačiau nė vienas 
kandidatas į Seimo narius nesurin
ko pusės visų atvykusių balsuot 
rinkėjų balsų. Todėl Seimo narjs 
bus išrinktas antrame ture. Į antra 
turą pateko du daugiausiai balsi) 
surinkę kandidatai: „Lietuvos aido“ 
juriskonsultas L. Sabutis (Tėvynės 
sąjunga), gavęs 38,4% balsų ir že
mės ūkio ministras (LDDP) - 28% 
balsų. Lietuvos laisvės lygos lyde
ris A. Terleckas, atstovavęs so 
cialdemokratų partijai, gavo 22,7? 
balsų, Centro sąjungos valdybos 
pirmininko pavaduotoja R. Mel
nikienė - 9, Nepriklausomybės 
partijos pirmininkas V. Šapalas ■ 
1,5% balsų. Seimo narys Kaišia
dorių apygardoje renkamas vietoji 
Algirdo Brazausko, kuris, tapęs 
Prezidentu, pagal Konstituciją 
neteko parlamentinių įgaliojimų.

ELTA,

produktų kainas. Tačiau VALS- 
TYBEI REIKIA! Kas ta VALSTYBĖ??! 
Vien tik Vyriausybė ar ir Lietuvos 
žmonės? Ir nebesupranti, ar VAL
DŽIA yra drakonas, tykantis kuo 
daugiau iškadų pridaryti, ar tar
nauja Lietuvos žmonėms (nesikva- 
tokitel).

Žiūrint į viską, tampa akivaizdu, 
kad dabartinė valdžia (deja, kaip ii 
ankstesniosios) nerealizuoja jokia 
Lietuvos ekonomikos plėtojimo ai 
bent stabilizavimo strategijos. Jo
kių surašytų programų nesilai
koma, o dirbama pagal princi- 
pą“einame tenlink nežinia kurlink“ 
O jei pagal programą, tai pagal 
Lietuvos ūkio žlugdymo ir žmonią 
alinimo programą.

Deja, keičiasi valdžios ir vyriau
sybės, kairieji keičia dešiniuosius 
.Mainomi ministrai. Tik Lietuvos 
ekonomika (ūkis) ir žmonių gyve
nimas stabiliai ritasi žemyn. Tvir
tiname jau penktąjį Nepriklau
somos Lietuvos biudžetą. O tą 
biudžetų struktūra stabiliai blo
gėja. Jei 1992 -1993 m. daugiausia 
biudžeto lėšų buvo skirta 1 - žemei 
ūkiui, 2 - sveikatos apsaugai, 3 ■ 
švietimui, tai jau 1994, o ypatinga
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Bendruomenės darbų baruose
RINKOSI SYDNĖJIŠKIAI

ALB Sydnėjaus apylinkės narių 
metinis susirinkimas įvyko kovo 26 
dieną Lietuvių namuose. Susi
rinkime dalyvavo 47 bendruomenės 
nariai.

Susirinkimą atidarė apylinkės 
valdybos pirmininkas Vytautas 
Juška ir pakvietė susirinkusius ty
los minute pagerbti mirusius ben
druomenės narius.

Susirinkimui pirmininkavo Kęstas 
Protas, sekretoriavo Bronius Sta- 
šionis. Mandatų komisijon pa
kviesti: Pranas Andriukaitis, Jad
vyga Masiokienė ir Bronius Žalys.

Paskutinio posėdžio protokolą 
perskaitė B. Stašionis. Platų ata
skaitinį ALB Sydnėjaus apylinkės 
valdybos veiklos pranešimą padarė 
pirm. V. Juška (pranešimas lai
kraštyje bus spausdinamas atski
rai). Kadangi pranešime buvo 
minėtas NSW gyvenančių lietuvių 
arba lietuvių kilmės tautiečių 
galimas skaičius, 15 000, dėl šio 
klausimo pasisakė dar ir keli 
tautiečiai. Kun. Povilas Martūzas 
mano, kad atvykusių į Australiją 
lietuvių buvę 8-9 000, nors lietuvių 
vardu atvykti galėjo ir daugiau. Taip 
pat, pav. Rusijoje gimę lietuviai, 
greičiausiai, australų įstaigų buvo 
užskaityti kaip rusai. Sydnėjuje 
gyveną 2000 - 2500 tautiečių, o vi
soje NSW dar gali būti apie ket
virtadalis šio skaičiaus.

Pranešimą apie iždo stovį padarė 
Jonas Zinkus, o Kontrolės komisijos 
-Vytautas Patašius. Atsiskaitomybė 
vesta labai tvarkingai.

Į sekančios kadencijos apylinkės 
valdybą pasiūlyti 5 kandidatai: Vyt. 
Juška, Antanas Kramilius, Aušra 
Juškienė, Irena Eirošiūtė - Ross ir 
Rimantė Geli. Neatsiradus daugiau 
kandidatų, pasiūlytieji priimti ran
kų plojimu.

Kontrolėskomisija, susirinkusiems 
paprašius,liko tapati-Vyt. Patašius, 
A. Reisgys ir Bronius Stašionis.

Organizacijų pranešimų metu 
Vytenis Šliogeris prašė naują 
valdybą, kad darytų spaudimą SBS 
radijo stočiai, kad Sydnėjaus lie
tuviams vėl būtų perduodama

PAS ADELAIDES PENSININKES
Adelaidės lietuvių pensininkų 

klubo valdybos metinė iešminė įvyko 
’ kovo 18 d. gražiame Thornton Park 

priemiestyje. Nors tą dieną ir buvo 
labai debesuota, bet vis tiek nieko 
nebodami pasirįžome nors keletą 
valandų pabūti visi kartu gryname 
ore ir gražioje aplinkoje.
Atvykus, valdybą radome jau 

betriūsiančią prie iešminės. O 
susirinko mūsų gana gražus būrys 
ir tuoj prie staliukų susiskirstė visi į 
grupeles. Pensininkai, kaip pa
prastai, visada labai draugiški. 
Užvirė kalbos, o kai oras kiek 
pragiedrėjo, pasidarė ir visai gerai. 
Laiką leidome pasikalbėdami, 
vaikščiodami gražiu ir dideliu par
ku, dirbtinio ežero krantais. Po ku
rio laiko pirmininkas E. Dukas 
pranešė, kad šiandien prie gardžių 
kepsnių ir kitų skanumynų visi 

lietuviška radijo valandėlė.
Sydnėjaus ramovėnų veiklos 

pranešimą padarė Juozas Makūnas.
Sporto klubo „Kovo“ vardu kalbėjo 

Antanas Laukaitis. Jis atkreipė 
susirinkusių dėmesį į pačių jau
niausių lietuvių įjungimą į klubo ei
les ir pradėti juos treniruoti. Buvu
sieji praeitų metų Lietuvių dienose 
Adelaidėje galėjo matyti, kad kitų 
miestų sporto klubų jauniausieji 
gražiai dalyvauja sporto šventėje. A. 
Laukaitis prašė, kad Lietuvių 
bendruomenė padėtų ir lėšomis, 
kadangi, pav. vien tik patalpų nuo
ma esanti net 20 dol. vienai valan
dai. Taip pat prašė remti ir spor
tininkų išvyką į Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes, kurios šią vasarą

vyks Lietuvoje.
Antanas Kramilius informavo 

susirinkusius labdaros siuntų į 
Lietuvą siuntimo klausimu.Vakar, 
kovo 25 d., Apylinkės valdybos var
du išsiųstas konteineris buvęs jau 
'trečias (185 dėžės). Jei susidary
sianti nors pusės konteinerio siunta, 
prieš Kalėdas bus siunčiama dar 
viena. Dėl persiuntimo kainų pa- 
ėlimo tekę pakelti ir persiuntimo 
kainas po 5 dol. vienai dėžei. Pinigų 
likutis, lįkęs išsiuntus siuntą, 
pervedamas į Apylinkės valdybos 
iždą. Jam pačiam apmokamos tik 
raštinės išlaidos.

Klausimų ir sumanymų metu 
Vincas Augustinavičius pranešė 
apie Lietuvoje įvykusius savival
dybių rinkimus, kuriuose Tėvynės 
sąjungos kandidatai laimėjo bene 
29% visų vietų. Elena Jonaitienė 
pasiūlė išreikšti padėką gražiai 
dirbusiai Apylinkės valdybai ir šio 
susirinkimo prezidiumui. Jos pa
siūlymą susirinkusieji priėmė 
gausiais aplodismentais. Vytautas 
Vaitkus pageidavo, kad „Mūsų 
Pastogėje“ būtų išspausdintos 
trumpos naujosios valdybos narių 
charakteristikos, kadangi ne visi juos 
gerai pažįsta.

Susirinkimas baigtas Tautos 
himnu.

B.Ž.

esame valdybos svečiai.
Vaišėms pasibaigus, atėjo laikas 

skirstytis į namus. Dėkojame val
dybai ir talkininkams už tokios 
malonios popietės surengimą. Iki 
sekančio karto!

Ona Bauįienė, BEM

Lietuviai Pertho festivalyje

Vilniaus universiteto liaudies dainų ir šokių ansamblis (nuotrau
ka daryta universiteto kieme);

Kovo 4 d. į Perthą iš Lietuvos at
vyko Lietuvių liaudies šokių šokėjų 
būrys, vadovaujamas režisieriaus 
Vido Aleksandravičiaus ir Lietuvos 
valstybinio akademinio dramos 
teatro trupė su režisierium Oskaru 
Koršunovu. Jie dalyvavo Perthe 
vykusiame festivalyje. Pirmieji bu
vo apgyvendinti Kingswood Col
ledge, kiti - Pertho viešbutyje 
„Ambassador“. Sekančią dieną 
atvykusieji, kun. A. Savickio pa
rūpintu autobusu, buvo pavežioti po 
įdomesnes Pertho vietas, po to atvež
ti į lietuvių bažnyčią. Kadangi tai 
buvo pirmasis mėnesio sekmadie
nis, pagal susitarimą mišios laiko
mos vokiečių kalba. Kun. A. Savic
kis vokiškai paaiškinęs apie at
vykusius iš Lietuvos festivalio 
dalyvius, kreipėsi įjuos lietuviškai.

Po mišių visi buvo pakviesti 
bendriems pietums į Lietuvių na
mus. Retai kada juose galima maty
ti tiek daug lietuvių. Pavalgius, 
Apylinkės valdybos pirmininkas 
kun. A. Savickis pasveikino su
sirinkusius, sakė, kad festivalio 
dalyviai atvyko čia su kultūrine 
misija, kad jų atvažiavimas išjudi
no mus visus iš apsnūdimo ir sutei
kė daug džiaugsmo, matant tokią 
gražią jaunąją Lietuvos kartą. 
Prisiminė kunigas, kad mūsų šak
nys, nors jau ir senstančios, tačiau 
taip pat išsaugojo lietuvišką nuo
širdumą, kalbą ir papročius. Kal
bėjo ir atvykusieji. Jie padėkojo už 
pakvietimą dalyvauti mišiose ir už 
Lietuvių namuose suruoštą pri
ėmimą.

Sužinojus, kad salėn yra atsivež
tos kanklės, svečiai buvo paprašyti 
ką nors padainuoti. Daiva Šeš- 
kauskaitė, pati sau pritardama 
kanklėmis, padainavo solo, o be
dainuojant kitą dainą, j ai pritarė ir 

visi atvykusieji. Po to jau visa salė 
kartu padainavo „Lietuva brangi“. 
Beje, mes pastebėjome, kad at
vykusieji iš Lietuvos šią dainą 
dainuoja stovėdami...

Artimesniam vieni kitų pažini
mui, daugelis mūsiškių pasikeitė 
vietomis su svečiais. O prieš kavutę 
sužinojom, kad savo tarpe tinime 
tris vietines ir 2 iš atvykusiųjų, ku
rie švenčia savo gimtadienius. 
Vietinės pavaišino visus tortu ir
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šampanu. Joms ir režisieriui O. 
Koršunovui dalyviai sudainavo 
„Ilgiausių metų!“ Tuoj po kavutės, 
svečiai autobusu buvo vėl išvežti 
apžiūrėti apylinkių ir pasimaudyti 
Indijos vandenyne. Porą svečių 
paprašėme apie save ir grupes 
papasakoti per mūsų radijo va
landėlę.

Pertho lietuvių bendruomenėje 
per 46 gyvenimo metus niekada dar 
nebuvo tokios įdomios ir taip ją 
išjudinusios savaitės, kokia buvo 
čia tarp kovo 5 - sios ir 12 - tos. Per
tho festivalio rengėjų iškviesti 
Lietuvos tautinių šokių šokėjai, 
Akademinio dramos teatro trupė ir 
Petro Vyšniausko kvartetas - viso 37 
žmonės - savo sugebėjimus rodė 
daugi akultūrinei Pertho publikai. Jų 
pasirodymus lankė vietiniai lietu
viai ir svečiai iš Sydnėjaus, Can- 
berros, Adelaidės. Vietinė spauda 
lietuvių pasirodymus įvertino labai 
gerai. Šokių grupės vadovas Vidas 
Aleksandravičius su savo šokėjais 
stebino visus žiūrovus šokių ir dai
nų darna, muzikos instrumentų 
įvairove, kompozicija, atlikimu, 
šokėjų rūbais ir apie 20 - ties šokių 
grakščiu ir energingu atlikimu.

Spauda gyrė ir dramos aktorius. 
Pasirinktas buvo abstraktus vai
dinimas „There to be here“, jų pačių 
pavadintas kaip .juoda komedija“
Vaidinimas darė lyg sapno, ne 
realybės įspūdį. Režisierius O. 
Koršunovas ir šeši aktoriai nuteikė 
žiūrovus įvairiai: tai juokais, tai 
sąmyšiu, tai minties pertraukimu. 
O viską bendrai žiūrovai priėmė labai 
šiltai. Abi grupės dalyvavo penkių 
vakarų pasirodymuose.

Petro Vyšniausko kvartetas, 
atvykęs kiek vėliau, pasirodė 3 
vakarų programose. Padedant Vy
tui Labučiui, ir kartais naudojant iš 

karto po du saksofonus, dainavo 
solistė Veronika Povilionienė, būg
nais ir būgneliais meistriškai 
būgnavo > Darius Naujokaitis. Jie 

atliko daug savo kūrinių, liaudies 
dainų ir improvizacijų. Veronikai 
kviečiant, klausytojai pritarė savo 
niūniavimu.

Savaitė tampa nenuobodžia, kai 
festivalio veikėjai turi vakarais 
pasirodyti, o dienos metu nori daug 
ką pamatyti ir su vietiniais su
sipažinti. Nors mūsų bendruomenės 
pirmininkas buvo, sudaręs svečių
užėmimo planą, bet ne viską spėjo
me atlikti. Antradienį šokėjai 
pasirodė Aquinas Colledge mo
kiniams ir jų tėvams. (Ši mokykla,
beje, išleido gyveniman daug gabių 
vyrų ir vadovų). Kiti atvykusieji 
privačiomis mašinomis, pasamdytu 
autobusu buvo vežami prie van
denyno ar apylinkių apžiūrėjimui. 
Penktadienį ir kvartetas buvo 

' nuvežtas į Aquinas Colledge, kur 
i mokė mokinius groti pučiamaisiais 

instrumentais.
į Šeštadienį svečiai buvo pakviesti į 
J Kings parką iešminei. Kun. A. 
; Savickis, po pasveikinimo kalbos, 

priminė visiems, kad šią dieną, 
prieš penkis metus, Lietuvos Res
publikos Aukščiausioji Taryba 
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paskelbė pasauliui, atstatanti 
Lietuvos nepriklausomybę, ne
teisėtai atimtą dviejų didžiųjų jėgų 
1940 metais. Giedojom Tautos him
ną. Lietuvos Respublikos garbės

*
Perthe, fes

tivalio metu 
parodą su
ruošė dail. 
Stasys Eidri- 
gevičius. Čia 
jo "Autopor
tretas".*
konsulo Vakarų Australijai J. 
Jonavičiaus paprašytas, A. Cižeika 
perdavė konsulo linkėjimus at
vykusioms iš Lietuvos. A. Stepanas 
sakė, kad šis gausus jaunų festi
valio dalyvių būrys lyg ir išlygino 
menininkų apsilankymo balansą, 
kuris lig šiol buvo rytinių valstijų 
naudai.

Vidas Aleksandravičius atvykusių 
vardu padėkojo tolimojo Pertho 
lietuviams už nuoširdų priėmimą 
ir rūpinimąsi jais viešnagės metu. 
Sakė, kad po šio vakaro pasirodymo 
įteiks Pertho lietuvių bendruome
nei prisiminimą - ant scenos ka
bėjusius šiaudinukus. Trys valan
dos lėkte pralėkė. Šokėjai dar ture-
jo atlikti savo pareigą kitur, kiti 
važiavo prie vandenyno, o dar kiti į 
namus.

Penktadienį kvartetui apžiūrėjus 
zoologijos sodą, solistė V. Povilionie
nė pasisiūlė pagiedoti mūsų baž
nyčioje. Nors sekmadienio rytą 
svečiams reikėjo apleisti viešbučio 
kambarius, trys iš jų vis tiek buvo 
atvežti į bažnyčią, kur vietoje 
pamokslo V. Povilionienė pagiedojo- 
2 giesmes. Jai pritarėdu saksofonistai.

Sekmadienį, tudj po pirmos va
landos, festivalio dalyviai buvo 
nuvežti į aerouostą kelionei atgal į 
Lietuvą. Jų išlydėti ir atsisveikinti 
atvyko daug vietinių. Tariant 
paskutinius sudiev, kai kurie jų 
prašė, kad greitai jų nepamirštume 
ir nors retkarčiais laišką parašy
tume. Sudiev ir ačiū, brangus 
Lietuvos jaunime. ,A. Cizeika

Naujienos iš Pertho 
lietuvių gyvenimo
Sportoklubo 'Tauro"golfininkai 

praneša, kad a.a. Česlovo Žilinsko 
atminčiai skirtos šių metų rungtynės, 

vyks per Velykas, balandžio
13 - 18 dienomis. Pradžia 9.30 vai. 
ryto. Varžybos vyks Wembley Downs 
golfo lauke. Varžybose prašomi 
dalyvauti vietiniai golfininkai.

Pertho festivalyje dalyvauti iš 
Canberros buvo atvykęs dr. A. 
Stepanas, iš Sydnėjaus - Dana 
Skorulienė, Irena ir Algis Dudaičiai, 
Dalė ir Mindaugas Šumskai ir Liza 
Veteikienė, iš Adelaidės aplankyti 
savo brolį su broliene bei dalyvauti 

festivalyje buvo atvykę Vytautas ir 
Aldona Patupai.

(„Žinutės“, 1995.kovo 25 d.)

Paveiki pagalba Lietuvos 
švietimui

Vis dažniau pas mane kreipiasi tau
tiečiai norėdami sužinoti kaip pavei
kiausiai padėti švietimui Lietuvoje. At
sakymas paprastas: betarpiška pagalba 
mokykloms, mokytojams ir mokiniams. 
Jaunimui padėti išsimokslinti ir persi- 
auklėti, t. y.: įsisąmoninti darbo etikos ir 
moralinio elgesio pagrindus galima 
įvairiais būdais:
1. tinkamų vadovėlių, knygų bei mokomo

sios medžiagos (software) siuntomis;
2. mokymą palengvinančios aparatūros, 

pav.: magnetofonų, atšviečiamųjųmašinų 
(photocopier), kompiuterių aukomis;

3. įvairių mokslo dalykų konkursais moki
niams. Aišku, reikia paskirti ir premijų;

4. mokytojų ir mokinių pasitobulinimo 
kursųlankymuužsienyje.Finansavimas.

5. finansinė parama besisteigiančiom 
privačiom mokyklom;

6. nepasiturinčių mokinių .ądoptavimu“, 
t. y.:pasiunčiantjiemslaiškeliųir švenčių 
proga dovanėlę.
Mieli tautiečiai, kadangi finansiškas 

parėmimas yra tiesioginis ir tikslas 
griežtai apibrėžtas, tai nėra pavojaus, 
kad Jūsų sunkiai sukauptos santaupos, 
kur nors beprasmiškai „nubyrės“. Štai 
keli konkretūs pavyzdžiai:

Prieš keleris metus ALB Melbourne 
apylinkės valdyba dovanojo magneto
foną Šiaulių J. Janonio vid. mokyklos 
svetimų kalbų skyriui ir stambesnę 
sumą pinigų energingai anglų kalbos

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1„Jei Dievas bus maloningas - gyvuosime,66i

- sako mokyklos vadovė R. Vosylienė i
j Mokyklosvadovėiranglųkalbosmoky- 

|toja dėstytoja Regina
I Vosylienė papasakojo, kad mokykla kol 
|kas dar tik kūrimosi stadijoje. Noras 
dirbti yra, bet, kaip ir visur, yra daugybė 
problemų: reikia savos laboratorijos, 

■mokymo medžiagos, reikia pabaigti 
[įrengti patalpas. Jvles norime orientuo

tis į rimtesnį mokymą,ateityje norėtume 
•išsiplėsti į 3-4 metų mokyklą, kur kiek-
I vienais metais jos klausytojai pereitų į 
I aukštesnį kalbos mokymosi lygį. Žmonės

■ I norimokytis, todėl mes stengiamėsprisi- 
I taikyti prie poreikių: dirbame rudenį, 
I žiemą, ir pavasarį (žmonės negali ateiti 
lį kursus, kai prasideda darbai, 
(pavyzdžiui, sode), jei bus poreikis, daiy- 
Isime ir mėnesio ar dviejų intensyvius 
| kursus. Kol kas nesusirinko norinčių 
| mokytis prancūzų k. Vokiečiųkalbą dėsto

MECENATAI REMIA LIETUVOS
------------- MOKYKLAS -------------

Dabartinis metas nėra lengvas 
Lietuvos mokykloms. Reformato
riai, smagiai pradėję švietimo 
reformą ir padarę gražių koncep
cijų bei vakarietiško stiliaus mode
lių, per toli nubėgo, palikę pačioms 
mokykloms vytis savo viziją. O 
Lietuvos vyriausybė, pažadėjusi 
suteikti švietimui prioriteto statu
są, ėmė ir netrukus nusiplovė ran
kas. Anot A. Baranausko, „ant dūšios 
labai sunku ir neramu tapo...“

Todėl labai džiugina, kai netikėtai 
išgirsti malonią naujieną: vyresnio- 
ji išeivijos karta nepamiršta mokyk- Nukelta į 5 psl.

specialistei Reginai Vosylienei 
Marijampolėje. Kolegės Reginos 
sumanymas įsteigti privačią svetimų 
kalbų mokyklą tapo tikrove, kai 1994 
metų bėgyje atsivėrė jos mokyklos 
durys: darželinukams, mokyklinio 
amžiaus vaikams ir suaugusiems. O 
kokia tai mokykla ir kokių rezultatų 
pasiekta? Kviečiame pasiskaityti 
šalia spausdinamą kiek sutrumpintą 
Aušros Juozokienės straipsnį 
(„Sūduva“, 1994m. gruodžio mėn. 17d.)

Jei pageidaujate išsamesnių žinių, la
bai mielai jas suteiksiu. Turiu 125 vi
durinių mokyklų (gimnazijų) adresus, 
jose teko pravesti pamokas ir susipažinti 
su administraciniu personalu bei kolego
mis mokytojais. Rašykite: Isoldai 
Poželaitei-Davis, 6/365 Military Rd. 
Henley Beach, SA 5022. Tel.: (08) 356 

'2617.
Isolda I. Pn/flaitė-Dans

* * *

Iš buvusios IV-sios vidurinės mokyk
los mokinės Jurgitos Baltrušaitytės 
laiško:

... Labai dėkoju už suteiktas anglų kal
bos žinias. Jei ne Jūs, čia nesimokyčiau. 
... Ačiū!!

Jurgita Baltrušaitytė 
. . Ęau Claire (USA) 

1994 šv. Kalėdos

mokytoja Jūratė Giedraitienė, turime) 
medžiagos 13-14 metų vaikų mokymui.) 
Bendrauju su panašia mokykla Vokieti-) 
joje. Galbūt pavyks su jais pasirašyti) 
sutartį. Ateityje norime mokyti ne tik) 
kalbų, betruoštiir sekretores-referentes, | 
mokančias dirbti kompiuteriu ir suge-| 
bančias laisvai bendrauti užsienio kalba | 
(to moko kalbų mokykloje Vokietijoje). |

Dabar galvoju ir apie grupelę vaikučių, | 
kuriuos mokytume muzikos, piešimo. | 
Ateities planuose - ir estetinio lavinimo | 
mokyklėlė. Dabarmokauirdarželinukus. 
anglų kalbos, tačiau manau, kad geriau
sių rezultatų pasiektume, jei užsienio 
kalbos pradėtume mokyti nuo 3 klasės: 
tada galima jau rimčiau dirbti.

Aušra JUOZOEJEN^ 
(„Sūduva“)!

lų ir imasi iniciatyvos skatinti 
Lietuvos jaunuomenę kūrybai, 
visokeriopai remia šias iniciatyvas.

Labai įdomų lietuvių kalbos 
konkursą Anykščiuose ir Zarasuose 
surengė Australijos lietuvė dr. EI vyra 
Petrikas - Šurna, paskyrusi pre
mijoms 150 Australijos dolerių.

Anykščiuose konkursas vyko 1995 
sausio 21d. Jono Biliūno gimnazijoje, 
kurioje prieš daugelį metų mokėsi ir 
pati mecenatė. Šiandien tai viena 
stambiausių rajono mokyklų, iš
saugojusi senas humanitarinės
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DAR TRUPUTIS IŠ PRISIMINIMŲ
A. Kantvilas

1945 - ieji dar ilgai bus minimi 
pasaulio spaudos puslapiuose: Jal
tos konferencija, kacetų išvadavi
mas, Drezdeno subombardavimas... 
ir dar daug kitokių įvykių. Neužilgo 
užgrius 50 - metis nuo Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos. Vieniems 
tai bus džiaugsmingas atgautos 
laisvės, užsibaigusių vargų ir 
nelaimių prisiminimas, tačiau 
daugeliui, gal šimtui milijonų, ta 
karo pabaiga primins 'kitokios 
nelemties pradžią, komunistinės 
vergijos antplūdį.

Pamažu ateityje, patogių salonų 
atmosferoje, minkštose kėdėse 
sėdėdami, savo televizoriaus ekrane 
matysime tų įvykių vaizdus. Aš gi 
norėčiau nubraukti laiko dulkes nuo 
įvykių ir žmonių gyvenimo, apie 
kuriuos mažai kas prisimins, dar 
mažiau paminės. Jie buvo pilkieji 
didvyriai, tautos kankiniai, buvę 
kaliniai - įkaitai. Tautos gali būti 
tvirtos savo kankiniais; bažnyčios 
saugoja savo kankinių relikvijas, 
kad jos kalbėtų gyviesiems. At
siminimai iš Štuthofo pakartoti Juozo 
Ambrazevičiaus - Brazaičio žodžiais, 
jra tautinės relikvijos, rodančios, 
kokia auka buvo sudėta už visos 
tautos pasipriešinimo dvasią?

Štai vienas -

Rapolas Mackonis, rašytojas, 
visuomenės veikėjas, žurnalistas. 
Anomis, 1943 - iųjų kovo dienomis, 
jis Vilniuje redagavo „Naująją 
Lietuvą“, sekė to meto politinį 
gyvenimą, netylėjo dėl okupanto 
skriaudų, barėsi dėl saviškių klaidų 
ir nesutarimų, todėl nenuostabu, 
kad Gestapo buvo parinktas į įkaitų 
grupę. Tikras Vilniaus krašto lietu
vis, kovotojas už savo teises lenkų 
okupacijos laikais. Nedidukas, gana 
apvalus, ypač per pilvuką, didelė 
nosis platoko veido viduryje, šalia 
jos iš abiejų pusių gilios, didelės 
akys, pridengtos trumparegio aki

Atkelta iš 4 psl.

kultūros tradicijas, vėl atgavusi 
gimnazijos statusą: čia intensyviai 
mokomasi moderniųjų (anglų, vo
kiečių, prancūzų) ir klasikinių 
(lotynų) kalbų.

Kaip buvo numatyta konkurso 
sąlygose, į jį rinkosi visų miesto 

^mokyklų abiturientai, turį literato 
gyslelę ar polinkį žurnalistikai. Di
delį susidomėjimą rodė ir mokytojai 
lituanistai.

Mokyklos šeimininkai pasveikino 
konkurso dalyvius, sugiedojo savo 
mokyklos himną, linkėdami jiems 
įkvėpimo, brandžios minties ir 
lengvos plunksnos, o švietimo 
skyriaus inspektorė Vida Dičiūnai- 
tė perdavė dr. E. Petrikas - Šurna 
linkėjimus, pacitavo kai kurias min- 
tisiš jos laiškų...

Mecenatės buvo pateiktos trys 
temos: „Kokią aš norėčiau matyti 
.Lietuvą?“, „Kas gyvenime svar- 
Lbiausia?“ ir „Kodėl Lietuvoje žmonės 
’nesusikalba?“ Daugiausiai moks- 
'■ leivių rinkosi antrąją temą, - ir tai 
Inenuostabu: jiems, abiturientams, 
[bebaigiantiems mokyklą, šiuo metu

STALČIAUS
niais, aukšta, nuplikusi kakta 
saugojo mintis ir patyrimą aršaus ir 
kieto lietuvio, išaugusio ir su
brendusio kovos lauke: kovos dėl 
tautinės laisvės, išlikimo šovi
nistinėje aplinkoje.

Daug kentėjęs nuo lenkų, juos 
pažinojo, kaip nuluptus. Būdamas 
geras diplomatas, kacete neparodė, 
kad lenkų „kapais“ (capo - vyresny
sis) nepasitiki, sakydavo, kai kalbi 
su jais, laikyk špygą kišenėje ir 
šypsokis. Lenkai sudarė beveik visą 
vidurinį vyresniųjų kalinių - kapų - 
luomą. Jie buvo duonos ir sriubos 
dalintojai, smulkesnių darbų pri

žiūrėtojai. Galėjai gerokai nuken
tėti, pakliuvęs tokiam po kojomis iš 
blogos pusės. Rapolas visą laiką dir
bo drabužių ir privačių daiktų 
kameroj, pažinojo keletą vokiečių 
esesininkų seržantų, pakalbėdavo 
kartais su jais politiniais klausi
mais. Miegojo virš prof. B. Sruogos, 
su juo pasikalbėdavo, ir turbūt buvo 
vienintelis, kuris nebijojo su pro
fesorium susiginčyti. Mėgdavė jis 
„patraukti per dantį“ mūsų kunigus, 
už ką pastarieji užpykdavo ne visai 
krikščioniškai. Patraukdavo liežu
viu ir kitus „šventakuprius“. Kadan
gi dirbo , tau per dieną nesimaišy— 
davo kitiems ant tako ir išvengdavo 
barnių ar blogesnio žodžio. Vakare 
po darbo ramiai sau paskaitydavo 
laikraštį, kažką parašydavo, per
simesdavo keliais žodžiais su B. 
Sruoga ir užmigdavo iki rytojaus. 
Geras ir puikus vyras, 'draugiškas, 
ypač jaunesniems, nors nesirink
davo žodžių, jei kas nepatikdavo. 
Kaip rašytojas ir literatas, buvo 
pastabus ir jautrus.

Po „išvadavimo“ bandė prapulti 
Lenkijoje, kad išvengtų sunkios 
bolševikų rankos, bet „draugų“ 
išduotas turėjo pakentėti dar ir 
tremtyje, persiauklėjimo mokykloje 
net iki 1956 - ųjų. Grįžęs į Vilnių, 

bene aktualiausia susirasti savo 
kelią, apsispręsti, kokiomis ver
tybėmis grįsti savo ateitį, ką atmesti... 
• Gal todėl viena abituriantė po 
konkurso į klausimą, kodėl nera- 
šiusitrečios temos,-juk tokia aktuali 
šiandieninei Lietuvai, garsėjančiai 
skandalais, peštynėmis ir teismais! - 
atsakė:

-Jaunimas susikalba...
Geriausiu rašiniu yertįnimo ko

misija pripažino A. Vienuolio vi
durinės mokyklos 12Akl. moksleivės 
Kristinos Gudelytės rašinį. Jai buvo 
įteikta pirmoji premija -180 litų.

Antrąja ir trečiąja vieta konkurse 
pasidalino A. Baranausko ir A. 
Vienuolio vidurinių mokyklų abi- 
turietės L. Simoliūnaitė ir V. 
Antanėlytė;joms buvo įteiktos 150 ir 
120 litų premijos.

Anykščių krašte toks konkursas, 
rengtas privačių mecenatų, vyko 
pirmą kartą. Tai nauja, įdomi ir 
perspektyvi moksleivijos skatinimo 
forma. Už tai norėčiau tarti nuo
širdžiausią ačiū dr. E. Petrikas.

Vaclovas Bražėnas 
Anykščių J. Biliūno 

gimnazijos direktorius

šiek tiek dar rašė. Mirė 1982 metais 
vis dar tebelaukdamas užtarnautos 
pagarbos ir atminimo.

Štai ir antras -
Kazys Rakūnas - partizanų va

das, Vilniaus krašto lietuvis. Šis, 
tada dar stiprus vyras, šviesių, 
išsidraikiusių plaukų, asketiškos 
išvaizdos, po tankiais ir šviesiais 
antakiais giliai įkritusiomis akimis, 
užsidaręs, kietas kaip titnagas, 
greičiausiai, išgelbėjo dešimtis kitų 
lietuvių kalinių nuo bado mirties. 
Tada jis atrodė lyg per siaurų pa
žiūrų, lyg per daug griežtas sau ir 
kitiems, gal ne per didelio išsi
lavinimo. Pabrėždavo jis savo ne
palankumą „ponams inteligen
tams“ lyg su trupiniu neapykantos 
ar paniekos. Koncentracijos sto
vykloje žmonių socialiniai sluoksniai
paprastai labai greitai išsilygina - 
visi tampa kaliniai, o kaliniai gali 
būti tik apsukresni ar lėtesni, 
laimingesni ar mažiau laimingi. 
Mūsų įkaitų bloke toks susilygi- 
nimas irgi įvyko, gal nevisada dėl tų 
pačių priežasčių. Pas mus papras- 
tesnieji pamatė, kad jie mažai kuo 
skiriasi nuo iškiliųjų, tituluotų 
buvusių aukštų valdininkų. Iš tiesų 
- išryškėjo kur pelai, kur grūdai. Ne 
vienas buvęs aukšto rango valdi
ninkas pasirodė esąs toks pats bai
lus, užguitas, tik dėl savo gyvasties 
susirūpinęs. Žinoma, tikras auksas 
ir kalėjimo pelenuose sužibėdavo. 
Tas buvo labai ryšku ankstyvo
siomis dienomis, kai lazda grąsino ir 
badas kankino. Kai pasidarė leng
viau, kai tapome „garbės kaliniais“, 
atgijo kitos emocijos, pradėjo veikti 

’smegenys, sąžinė, bet vieną kartą 
prarastą autoritetą jau buvo sunku 
susigrąžinti. Tam

. tikros konvencijos civilizuoto žmo
gaus „šlifas“ vėl pradėjo tvarkyti 
tarpusavio santykius.

Mums, įkaitams - garbės kali
niams oficialiai buvo uždrausta tu
rėti ką nors bendro su kitais kali
niais, nesvarbu kas jie bebūtų - 
lietuviai - tautiečiai ar kitų tautybių. 
Kiti kaliniai, svarbiausiai, visokie 
vyresnieji „kapai“ ar „ prominentai“ 
neturėjo teisės mūsų liesti: mušti, 
komanduoti, stumdyti. Žinoma, iš 
mūsų nei vienas nebandė išbandyti, 
kur kieno teisės prasideda, kur 
baigiasi. Atsimenu, kartą Vytautas 
Stanevičius, milžinas, aukštas ir 
stiprus vyras (stipriausias: mudu su 
šernu dviese jo neįveikdavom), 
papurtė kažkokį „vyresnį“ lenkiuką, 
pakėlęs jį už krūtinės, kai tasai 
pasimaišėjam savo „vyresniškumu“. 
Bet tai buvo vienas kartas ir iš to 
jokių neigiamų pasekmių nebuvo, 
gal tik teigiamos. Kiti mūsų grupę 
gerbė dėl susidariusios nuomonės, 
kad čia ne „paprasti“. Mes gi 
stengėmės neiškelti dėl to galvos ir 
laikėmės tik truputį virš žolės...

Taigi oficialiai įkaitai nesimaišė 
nei su kitais kaliniais, nei su savo 
tautiečiais, tačiau lietuviai ateidavo 
į mūsų baraką pietų pertraukos 
metu. Čia gaudavo mūsų nesu 
valgytos sriubos dalį, dažnai po riekę 
duonos ir retkarčiais ko nors geres
nio. Visa tai buvo Kazio Rakūno 
dominija. Jis nustatydavo tvarką, 
kas ir kada turi ateiti, nestoviniuo
ti, nesigrūsti ir netriukšmauti, kad 
nesukeltų sargybinių esesininkų

Aklona PRIŽGINTAITĖ |

i i
Į TENAI I
I I
| Tenai palangėje žydėjo pinavijos |
I kurių, mačiau, neliko jau seniai |
I nuskynė laikas jas kaip mano dienas,
I tik pėdos liko kur praėjo jos; | 

tenai užsimezgė pirma draugystė |
I kur žaidėm gatvėj būdami vaikai | 
. mokykla stovi... į kurią mes ėjom Į 
. ir veidus tų dar pamatyti teko

išliko kas dar iš praėjusių audrų | 
paliest jų rankų šilumą galėjau

1 kai nerastus prisiminėm kartu;
' atsiminimuose aiškus toks -
I vakaras ten liko—
I kuris gatve nuėjo su Tavim
I ir nebegrįžo niekad - -
I 1

dėmesio, o taip pat dar ir nejaudin
tų išalkusios minios kitų kalinių. 
Kiti žinojo, kad „litvinai“ nuslenka 
prie savo tautiečių įkaitų barako ir 
ten gauna dubenėlį sriubos, riekelę 
duonos. Aišku pavydėjo, bet susi
gyveno su tokia mintim ir žinojo, 
kad taip turi būti ir nieko ne
padarysi... Ta maža parama mūsų 
saviškiams alkio nenumaldydavo, 
tačiau gyvybę ir viltį palaikydavo. 
Kiti pavydėjo, gal savotiškai ir 
nekentė. Todėl, kada lagerio eva
kuacijos metu vėl visi susilyginom ir 
patekom į tą išalkusių minią, pačią 
pirmąją naktįmūsų, turtingesniųjų, 
ryšulėliai, kuprinės, maišeliai buvo 
apvogti, atimti, nupjaustyti. Dėl to ir 
mūsų grupės „biedniokai“, kurie 
negaudavo tiek siuntinių ir jokių 
atsargų neturėjo, per daug „bago- 
čių“ nepagailėjo ir nerizikavo ginti. 
Prisimenu, kaip prieš evakuaciją 
rengėmės žygiui ir jaunesnieji 
siūlydavomės turtingesniems už 
nešikus. Atsakymas būdavo: „O, 
nereikės, aš panešiu pats - kuprinė 
ant nugaros, kita ant krūtinės, po 
ryšuliuką rankoms..."

Kai kas pyko ant Kazio Rakūno, 
kad jis per daug „muštravoja“ tuos 
kitus, kad buntavoja“ juos prieš 
„ponus“, per daug propagandos 
skleidžia, bet vis tik pripažino, kad 
Kazys daro didelį darbą pasi
aukodamas, nesavanaudiškai, gal tik 
už truputėlį garbės. Aš esu tikras, 
kad jis taip išgelbėjo dešimtis, gal 
šimtus savo tautiečių. Šalpos if 
pagalbos darbą dirbo ir kiti, ypač abu 
kunigai - Yla ir Lipniūnas. Jie 
dalindavosi savo kukliais ištekliais 
su ypatingai nusilpusiais ligoniais, 
tyliaisiais, mažiau apsukriais. Taip 
jau išeidavo, kad koks nors buvęs 
studentas, intelektualas visada 
atsilikdavo ar būdavo paliekamas, 
štai tokiems kunigai labai padėdavo.

Evakuacijos metu Kazys Rakūnas 
prapuolė. Niekas negalėjo papasa
koti nuo kada jo daugiau nematė. 
Gandai labai panašūs į tiesą bylojo 
apie tai, kad jis išliko gyvas, liko 
gyventi Lenkijoje, kur žmonės 
maišėsi, keitė savo gyvenamas vie
kas, keliavo ir „prapuolė, kaip ak
muo vandenyje“. Nemanau, kad 
šiandien jis dar būtų gyvas. Bet 
gyvena žmonės ir po devyniasde
šimt penkerių. Garbė jam neturėtų 
sumažėti, gal«galėtų atsirasti kokia 
legenda apie Vilniaus krašto par
tizanų vadą...
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• 1995-ųjų Valstybės biudžeto proje'k- J te į pirmąją poziciją išėjo išlaidos 
SPORTININKŲ KELIONĖ Į LIETUVĄJI bendram valstybės valdymui (tris

V Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nės Lietuvoje prasideda liepos 30 
dieną žaidynių atidarymu Vilniuje 
ir baigiasi rugpjūčio 5 dieną už
darymu Kaune. Australijos lietuvių 
sportininkų į šias žaidynes vyksta 
dvi grupės: pirmoji, mažesnė, iš 
Sydnėjaus išskrenda birželio 10 
dieną ir antroji, pagrindinė, išskren
da liepos 23 dieną. Prie sportininkų 
grupės gali prisidėti ir nesportinin- 
kai, tačiau norintys skristi į Lietuvą. 
Skrendama „Cathay Pacific''orolinija 
iki Frankfurto ir iš ten Lietuvos oro 
linija iki Vilniaus.

^SPORTAS

Kanadoje.
Adelaidės sportininkai išskrenda 

liepos 23 d. 9.45 vai. ryte „Cathay“' 
CX104 ir prie šio lėktuvo 12.40 vai. 
Melburne prisijunga skrendantieji 
iš Melburno. Į Hong Kongą at
skrenda 7.45 vai. vakare.

Iš Sydnėjaus išskrendama „Cat
hay“ CX100, 1.00 vai. po pietų ir 
Hong Konge lėktuvas bus 8 vai. 
vakaro. Jeigu bus keleivių iš Bris- 
banės, jie tuo pačiu lėktuvu CX102 
iš Brisbanės įskrenda 12.45 vai. 
po pietų ir į Hong Kongą atskrenda 
7.20 vai. vakaro.

Visi keleiviai bus nuvežti į „Park 
Hotel“ Natham Rd., Kowloon ir 
ten nemokamai pernakvos, apžiūrės 
miestą. Keliautojai iš visų miestų 
sekančią dieną, 24 liepos, 11.00 vai. 
vakaro iš Hong Kongo išskrenda 
„Cathay“ CX289 į Frankfurtą, kur 
atskris liepos 25 dieną, 6.05 vai. ryte. 
Tą pačią dieną, 2.20 vai. po pietų 
išskris į Vilnių „Air Lithuania“ 
lėktuvu TE421 ir į Vilnių atskris 
5.30 vai. vakare. Vilnius paliekamas 
rugpjūčio 11 dieną.

Kelionė su sustojimu Hong Konge 
yra daroma specialiai, kadangi 
dauguma sportininkų į užsienį 
skrenda pirmą kartą ir nori pama
tyti Hong Kongą, o gal tuo pačiu ir 
apsipirkti pigiai. Iš Vilniaus grupė į 
namus vyks Lietuvos oro linija iki 
Frankfurto ir po to tiesiai iki 
Australijos skris ta pačia „Cathay 
Pacific“ oro linija. Norintys pasilkti 
ilgiau, ar turintys kitokius grįžimo į 
namus planus iš anksto turi pra
nešti, kad būtų galima pakeisti 
skridimo laiką ir vietas.

Kelionė į Vilnių ir atgal kiekvie
nam asmeniui kainuoja 2130.00 
dol. Rankpinigių - 200 dol. - rei-
"Mūsų Pastogė" Nr.13 1995.4.3 psl.6

, . ,v S kartus daugiau nei kultūrai ir 1,6kia susimokėti iki s.m. birželio Idie-į, . > ■ . . T. .„... ....... įkarto daugiau nei visos Lietuvosnos. Vėliau reiks susimokėti ir visą j . ., . .,„ ,žmonių sveikatos apsaugai.)pinigų sumą. Gavus lėktuvų bihe-2 n 7 . 5 .f 7 , . . . , ■ ,. S Be atvangos kuriamos vis naujostus ir atsisakius skristi, praran-s , . ,. . . , , . ,., „„„ . ... T . 5 valstybines tarnybos, kontroles,dama 33% nuo įmokėtos sumos. Jei-* . ; .. , . . .... i . i- , .. • inspekcijos, nuolatos didėja ūkines gu atsisakoma skristi sumokėjusį, . . . , . , ... „„ į . į veiklos suvaržymai. Deja, ko norsrankpinigius, teks sumokėti 30 dol.t-. . . ...- • x x ~ , S teigiamo is tų kontrolių, inspekcijų,uz vietų lėktuve užsakymą. 2 . , T • x ~x. .. . , . , , • tarnybų Lietuvos žmogus, ver
bi sportininkų grupe skrenda pere T-l > j. ,. , , •n x T-i m ttt u A- e slinmkas, žemdirbys nesulaukia. „Eastern Europe Travel Bureau . Sis* D . ,. : .. , . . ,. ,. -x • x .• Priešingai, jie kuna ir kuna naujuskelionių biuras savo įstaigas tun:į... , .

<txt Tri „r <-ix 7. i „„„„ 2 ir keičia jau pnimtuosius nutan-5th Floor, 75 Kong St. Sydney 2000,2 • . , :■ t ■ n n j
xt /n<TT t t x >• n t tit o. oS mus, instrukcijas, taisykles. Rodos, tel. (02) 262 1144 ir 3rd Floor, 3432, , - ■ , . , • ’Little Collins St., Melbourne 3000,!^ ZmOgUS “ekuo nera daugiau 
tel. (03) 600 0299. 1 UZlmta.S Vien ,t0S .”ku,ryb°S

• nagnnejimu ir aiskinunusi. U arums—
• tame vandenyje žuvis gaudyti geriau 
J sekasi. Vyriausybė, nesigėdydama 
2 prievartauti VISUS Lietuvos žmo-
• nes, uždeda nepakeliamą mokesčių
• naštą, o po to kuria gigantiškąi
• mokesčių inspekciją. Vien 1995 
J metais numatoma padidinti Finan- 
|sų ministerijos išlaidas 53,3 mi-
• lijonais litų, o iš viso Finansų
• ministerija numato pasiimti 85,5
• milijonus litų, t.y. augimas, lyginant 
2 su 1994 metais, virš dviejų kartų.
2 Valstybinei mokesčių inspekcijai -
• 66,7 milijonų litų, numatoma 430
• papildomų etatinių vienetų ir
• padidinti visų mokesčių inspekcijos 
į dirbančiųjų atlyginimą vidutiniškai

----- J 3,5 karto. Seimo kontrolieriai - 940 
Sportininkų kelionės vadovai yra J tūkstančių litų. Kultūros paveldo 

ALFAS iždininkas Petras An— J inspekcija - 1,4 mln. litų. Čia 
driejūnas (tel. (02) 680 3389) ir ; 
ALFAS sekretorė Nita Wallis (tel. ;
(02) 4981545). Techninius kelionės 
reikalus padeda tvarkyti Rita [ 
Andriejūnienė.

Paskirų sporto klubų sportiniu--; 
kai, norintieji vykti į žaidynes, [ 
registruojasi savo klubuose: užpil- [ 
do registracijos formas, prideda [ 
nuotrauką ir kuo skubiausiai at- i 
siunčia ALFAS valdybai, kadangi,] 
visas žinias kuo skubiau būtina j 
pasiųsti į Lietuvą. Klubai, ne-'[ 
atsiskaitę už iš Lietuvos gautus [ 
žaidynių ženkliukus, prašomi sku- [ 
biai už juos atsiskaityti. ALFAS ; 
adresas: 18 Miller Ave., Ashfield, [ 
2131. Tel. (02) 798 0306. [

ALFAS valdyba!

„VARPO“ KLUBAS 
DĖKOJA

Vasario 28 d. Lietuvių namuose 
įvyko sporto klubo „Vaipo“ suruoštas 
Užgavėnių blynų vakaras.

Susirinkę Lietuvių namų pa
talpose, svečiai ragavo skanių ir 
įvairių blynų, vyko turtinga loteri
ja, kurioje buvo tikrai daug laimė
tojų.

Sporto klubas „Varpas“ nuoširdžiai 
dėkoja visiems dalyviams, virėjams 
ir pagalbininkams, ypatingai tiems, 
kurie dovanojo prizus mūsų loteri
jai. Taip pat labai dėkojame p. 
Jurgėlaitienei ir p. E. Kosakaitei už 
pagalbą virtuvėje ir visiems už 
paaukotus pyragus.

A. Mačiulaitienė
„Varpas“ valdybos vardu 

[darbuosis 214 „specialistų“, kurie 
[niekaip neįveikia galutinai su
žlugdyti paveldo. Atrodo, sparčiai 
; artėjame prie būsenos, kai Lietuvoje 
[bebus sukčiai, vagys ir kitokie 
[nusikaltėliai bei jų gaudytojai, prie 
[savo neliesų atlyginimų neatsi- 
jsakantys prisidurti “juodųjų“. Vals- 
[tybės valdymo išlaidos 1995 metais 
išaugo iki 418 milijonų litų. Tame 
[tarpe: Vyriausybės kanceliarija - 
[ 15,1 mln. litų, kai 1994 metais buvo 
[skirta 8,62 mln. litų. Seimo narių 
[rekreacija - 1,5 mln. litų (sportas, 
[sveikata). O iš viso Seimui 1995 
[ metais, lyginant su 1994 m., įvyk- 
' dymu skiriama 6 mln. litų daugiau. 
’ Prezidentūra, Seimas, Konsti
tucinis Teismas, trys Seimui pa
maldūs departamentai (aplinkos 
[ apsaugos, kultūros paveldo, Valsty- 
[ bės kontrolės) 1994 - 63,06 mln. litų, 
; 1995 - 71 mln. litų, t.y. augimas 12 
[mln. litų.
[ Partneiystėvardantaikos-7,7mln. 
[litų. Nesame tokioje būsenoje, kad 
[už partnerystę galėtume tiek moke
sti.
[ Pasienio policijos departamentas - 
[50 mln. litų.
[ Vyriausybės atstovams regio
nuose - 646 tūkstančiai litų, o 
priiminėjamas Apskričių įstatymas. 
Nejaugi dubliuosime šias tarnybas.

Prezidento, Seimo pirmininko, 
[ministro pirmininko, oficialių sve
čių apsauga - 4,6 mln. litų.

Nereikalingoms valstybinėms 
tarnyboms - 3,2 mln. litų.

Kongresų rūmų statybai-4,5 mln. 
litų.

Muitinės departamentui-56,8mln. 

litų. O kokias įplaukas ir laimę 
žmonėms jie neša?

Miškų ūkio ministerijos biudžete 
sveikatingumui (sportui) rekreacijai 
numatoma 2,7 mln. litų.

Finansų ministerijos pateiktame 
aiškinamajame rašte nurodoma, 
kad, lyginant su 1994 metais, 
numatomas darbo užmokesčio 
padidėjimas 6,7%, o infliacija bus 
nemažesnė kaip 25%. Vadinasi, 
žmonių realiosios pajamos sumažės 
dar 18%. Nustatant atskaitymų į 
savivaldybių biudžetus normatyvus 
ir dotacijas, net užuominos nėra, 
kad savivaldybių pajamos turi 
priklausyti nuo gamybos ir ūkio ly
gio mieste ar rajone. Savivaldybių 
biudžetai skaičiuojami pagal išlai
dų struktūrą. O kaltas Seimas, nes 
jis patvirtino tokią skaičiavimo pa
gal išlaidas metodiką. O Vyriau
sybė teigia, esą formuoti nacionalinį 
biudžetą pagal pajamas - nesame 
pribrendę. O kada nebręsdami 
pribręsime?

Kam visi tie skaičiai, atskaitymų 
nuo kažin kokių mokesčių nor
matyvai, jei viską lemia visažinio 
valdininko žinojimas, kokiam mies
tui ar rajonui kiek išlaidų metams 
reikia? Ar dar reikalingas sovieti
nis akių dūmimas?

Žvelgiant į turtinę mūsų bažny
čios veiklą, nebesupranti ar bažny
čios tėvai nori būti grafais virš 
beturtės Lietuvos ar tarnauti Die
vui, padėti žmogui bendrauti su 
Dievu.

Atsiima klebonijas, vienuolynus, 
pastatus. Iškelia mokyklas, ligoni
nes, gyventojus. O štai 1995 m. 
BIUDŽETE Kultūros paveldo objek
tų restauravimo ir tyrinėjimo 
darbams atlikti numatoma skirti 21 
mln. litų, apie pusė skiriama 
bažnyčioms ir vienuolynams res
tauruoti. Tegu jie parduoda dalį 
atsiimtų pastatų ir turės litų.

Norėčiau atkreipti dėmesį į dar 
vieną pragaištingą stabilumą. 
Pramonės ir žemės ūkio-produkcija 
mažėja metais iš metų. Bendras 
vidaus produktas (BVP), kuriame 
atsispindi visų ūkio šakų veikla, taip 
pat katastrofiškai mažėja, nepai- 
santgausių Vyriausybės patikinimų, 
kad 1994 metais BVP padidės 6%, 
jis sumažėjo, kaip rodo dešimties 
mėnesių rezultatai, 5,1% ir vis dar 
girdime iki dabar tebeskambančius 
ausyse Brežnevo žodžius - viskas ei
na geiyn, o kitais metais bus visai 
gerai.

Kokių šaltinių dėka, nepaisant 
bendro ūkio nuosmukio gali didėti 
Valstybės biudžeto įplaukos? Aišku, 
tik visuotinio valdžių lupikavimo ir 
drastiškų mokesčių. Rodos, jau tu
rėtų būti akivaizdu, kad tie mokes
čiai varo į pragaištį verslininkus, 
žemdirbius, pramonę. Rodos, Vy
riausybė yra tam( taip deklaruojama 
Vyriausybės programoje), kad su
darytų palankias sąlygas pramo
nei ir žemės ūkiui, švietimui, 
sveikatingumui ir kultūrai plėtoti. 
Deja, turime konstatuoti, kad tie 
programiniai ir rinkiminiai pa
sižadėjimai Vyriausybei nieko 
nereiškia. Didinami ir didinami 
mokesčiai-pelno,pajamų,pridėtosios

Nukelta į 7 psl.
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NEGALĖS informacijosgw IR KONSULTAVIMO BIURAS

Yf JAU VIENER1 METAI
1994 m. kovo mėn. buvo atidarytas 

Negalės Informacijos ir Konsultavimo 
Biuras (NIKB). Biuras buvo įsteigtas G. 
Muceniekaitės, D. Baltutytės (Australi
jos lietuvaitės) ir D. Migaliovos. Biuro 
pagrindinis uždavinys - išvystyti ir rem
ti visuomenės švietimą negalės srityje. 
Biuras yra visuomeninė, nepelno sie
kianti įstaiga. Bendradarbiauja su 
Invalidų Reikalų Taryba prie Lietuvos 
Vyriausybės ir kitomis valstybinėmis ir 
visuomeninėmisorganizacijomis, dirban
čiomis negalės srityje.

Pradžia buvo nelengva. Teko daug 
kalbėti, prašyti, aiškinti ir įrodinėti, ką 
Biuras veiks. Ir vis kilo klausimas: ar jis 
tikrai reikalingas Lietuvai? Iš pradžių 
dirbom, kur radom laisvą stalą ii- tele

foną, dažniausiai Kaštonų g., Bendrijos 
„Viltis“ patalpose. Australijos Lietuvių 
Bendruomenės dėka mes galėjome 
nusipirkti kompiuterį ir šiek tiek įrengti 
Biurą.

0 kodėl Biuras įsisteigė? Pagrindinis 
tikslas - padėti žmonėms su negale inte
gruotis į visuomenę, pasijausti pil
naverčiu visuomenės nariu. Siekti, kad 
būtų daugiau tolerancijos žmonių su 
negale atžvilgiu. Lietuvoje ilgą laiką 
žmonės su negale buvo paslėpti nuo 
visuomenės, todėl yra išlikęs negatyvus 

Susitikimas su Australijos ambasadoriumi. Nuotraukoje'iš kaitės: 
biuro steigėja Gaila Muceniekas, ambasadoriaus patarėjas Ha- 
nish McCormick , ambasadorius John Burgess, sekretorė Julia 
Dixson, biuro steigėja Dona Migaliova ir Daina Balnionis.

požiūris į žmones su negale. Mes norime 
atsikratyti to negatyvaus požiūrio ir prop
aguoti žmonių su negale galimybes. Ska
tinti supratimą apie žmonių su negale 
poreikius, kad jie galėtų atskleisti savo 
potencialias galimybes optimaliausioje 
aplinkoje. Kad galėtume pasiekti šių
tikslų, turėtų būti sistemingesnis ir ak
tyvesnis viusomenės švietimas, reikia 
suburti žmones su negale, jų šeimas, 
pedagogus ir dirbančius šioje srityje.

Tenlink.
Atkelta iš 6 psl.

vertės, muitų, turto , paveldėjimo ir 
t.t.
0 mes, LR Seimo nariai? Ar mes 

vykdome savo Konstitucinę prie
dermę ir PRIESAIKA patvirtintus 
pasižadėjimus? Ar mes besupran- 
tame, kad esame žmonių išrinkti ir 
turime teisę (įgaliojimus) atstovau
ti TIK JŲ interesus? Ar mes, abejin
gai žiūrėdami į pateiktąjį 1995 - ųjų 
LRValstybės biudžetą, galime laikyti 
save padoriais (nebekalbu apie dorą) 
žmonėmis? Manau, kad kiekvienas 
LR Seimo narys bent pačiam sau į 
tuos klausimus atsakys: NE, NE, NE.

Tie metai prabėgo ir laikas pažvelgti, 
ką mes padarėme per praėjusius metus 
1994 m. buvo pradėta visuomenės švieti
mo veikla. Kartu su įvairiausiomis 
visuomeninėmis organizacįjomis buvo 
paminėta Psichinės sveikatos diena ir 
Pasaulinė Invalidų diena. Per radijo Sto
ties M-1 eterį buvo kalbama apie tai, kas 
yra negalė. Trys valandos paskirtos 
atskinėti į visuomenės klausimus apie 
negalę ir supažindinti visuomenę su 
žmonių su negale problemomis ir pasi
sekimais. Suorganizavome Šeimos 
Gegužinę, kuri vyko Vingio parke, ir 
Kalėdinį Kermošių. Abu renginiai ska
tino žmonių su negale integraciją į vi
suomenę. Renginiuose puikiai atsispin
di, kaip reikia bendravimo ir integraci
jos žmonėms su negale. Kai tik baigiasi 
renginys, žmonės teiraujasi, kada vyks 
sekantis. Renginio organizatoriai voš 
stovi ant kojų ir galvoja: „Ačiū dievui, 
pagaliau viskas gerai pavyko...“ Ir nei? 
ri net pagalvoti apie sekantį renginį. Bet 
kai padėkoja 24 metų jaunuolis, sėdintis 
vežimėlyje, kad jam atsirado proga 
pirmą kartą gyvenime atvykti į Vingio 
parką, tai žinai, kad šie renginiai būtini.

Pirmasis Biuro lankstinukas „Kas yra 
negalė“ buvo išleistas anglų ir lietuvių 
kalbomis. Padėjome paruošti ir išleisti 

lankstinukus mokykloms ir ugdymo 
įstaigoms bei įvairioms organizacijoms. 
Bendradarbiaudamos su visuome
ninėmis organizacijomis, paruošėm pro
jektus ir programas. Kas mėnesį 
leidžiame Renginių Kalendorių, kuris 
supažindina žmones su numatomais
surengti seminarais, paskaitomis, šei
mos pagalbos grupėmis ir šventėmis.

Užmezgėme ryšius tarp valstybinių - 
visuomeninių organizacijų Lietuvoje ir 
tarptautiniu lygiu. Susitikinėjome su 
užsienio Ambasadomis, supažindinome 
jas su Biuro veikla ir apibūdinome 
negalės situaciją Lietuvoje. Ambasa
dorių dėka užmezgėme gerus ryšius su

• užsienio organizacijomis. Rugsėjo mėn.
• atvyko į Vilnių Australijos parlamen-
• tarų delegacija. Kartu su Lietuvos 
J Vyriausybės atstovu supažindinome su 
S negalės problemomis Lietuvoje.

i Ypač glaudžiai bendraujame su Aus- 
•tralijos Ambasadoriumi, kuris mora- 
tliškai ir finansiškai palaiko Biurą. Sau-
• šio mėn. Australijos Ambasadorius pa- 
$ dovanojo Biurui dauginimo aparatą. Dar
• kartą dėkojame Australijos Atstovybei 
| už paramą.

• 1994 m. liepos mėn. įvyko Pasaulio
• Lietuvių Jaunimo Kongresas, tuo metu

Šešiolikmetis Ramūnas jau antri metai mokosi sutrikusio intele
kto vaikų centre "Viltis". Jis labai džiaugiasi sutikęs Kalėdų senį.

buvo paskirta „Labdaros diena“. Buvo 
surengta paroda, kurioje
dalyvavo 12 visuomeninių organizacijų. 
Kongreso dalyviai buvo supažindinti su 
organizacijų veikla, tikslais, problemo
mis ir darbo planais.

1995 darbo metus mes pradėjome jau 
naujose patalpose. Šiandien Biuras turi 
dviejų kambarių patalpas Vilniaus 
Sutrikusio Vystymosi Centre. Nauji 
metai - nauji planai!

Sudaryta negalės temų programa 1995 
metams. Kas mėnesį skirtingos temos, 
pvz. autizmas, kurtumas, fizinė negalė 
ir t.t. Kovo mėn. jau pradėsime pirmą
ją temą -,Ankstyvoji intervencija“. Kas 
mėnesį bus rengiami įvairūs seminarai, 
darbo būreliai - tėvams ir specialistams. 
Tuo pačiu bus paruošti įvairūs lank
stinukai ir leidinėliai apie konkrečią 
negalę. Planuojame leisti laikraštėlį, 
kuris informuos žmones su negale, jų 
tėvus, šeimas, aptarnaujantį personalą 
ir visuomenę apie naujas metodikas, 
tarnybas, renginius ir įdomius įvykius, 
susijusius su negalės problemomis Lie
tuvoje . Norime surengti Negalės Infor
macijos ir Švietimo Dieną. Jos metu įvai
rios ugdymo ir švietimo įstaigos bus ska
tinamos atverti savo duris visuome
nei, leisti susipažinti su jų veikla, pa
sisekimais ir problemomis.

Numatyta surengti bent du renginius, 
kuriuose bus skatinamažmonių sunega- 
le integracija į visuomenę. Šie renginiai 
gera proga visuomeninėms organizaci
joms išmokti rinkti lėšas, panaudojant 
savo kūrybinius sugebėjimus. Paruoš
tas seminarų ciklas visuomeninėms or
ganizacijoms apie projektų planavimo ir

Informacija
NAUJOJI SYDNĖJAUS 
APYLINKĖS VALDYBA

Kovo 27 dieną naujoji ALB Syd- 
nėjaus apylinkės valdyba pareigo
mis pasiskirstė sekančiai:

Vyt. Juška - pirmininkas, Antanas 
Kramilius - vicepirmininkas, Ri

mantė Geli - sekretorė, Aušra 
Juškienė - iždininkė, Irena Ross - 

narė socialiniams reikalams. 

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės*6 prenumeratų.

rašymo, menedžmento, marketingo ir 
ryšių su visuomene principus.

Galime pasidžiaugti, kad American 
Democracy Fund“ remia vieną iš Biuro 
projektų. Tai - įkurti biblioteką, kimioje 
bus kaupiami respublikiniai ir tarptau
tiniai leidiniai; įvairūs įstatymai, susiję 
su negale, įvairi literatūra, audio ir vi
deo medžiaga.

Iki šiol Biuras priklauso nuo užsienio 
finansavimo. Tikėjomės, kad šiais metais 
pati Lietuva per Invalidų Reikalų Tary
bą mus parems. Šiemet mums pasisekė 
gauti trečdalį numatytos 1995 m. sąma
tos, bet su sąlyga: finansai nebus praves
ti mums tiesiogiai, turime sudaryti; pro
gramas su nurodytomis organizacijomis. 
Ir tik kai programos bus įgyvendintos, 
finansai bus pravesti. Iš vienos pusės 
atrodo, kad žadėta finansinė parama 
bus, iš kitos - suriša rankas. Bet jeigu 
reikia įrodyti lietuviams, kad mūsų biu
ras vertas paramos, tai taip ir dalysime. 
Ačiū savanoriams ir rėmėj ams, kad šian
dien mes dar galime dirbti. Nes šiandien 
poreikis tikrai yra, kartais pačios 
stebimės, iš kur žmonės išgirsta apie 
Biurą ir kaip jie ateina pas mus.

Biuras yra sukurtas visiems žmonėms 
su negale, organizacijoms ar asmenims, 
susidomėjusiems ar dirbantiems žmonių 
su negale gerovei. Kviečiame, jei būsite 
Vilniuje- aplankykite mus, visada lauk
sime Jūsų. Jeigu kam reikia daugiau 
informacijos apie negalę Lietuvoje, 

■prašome kreiptis į mus. Mes stengsimės 
kuo daugiau informuoti išeiviją apie 
mūsų veiklą ir apie mūsų žmones.

Gaila Mnceniekas 
tVegalės Informacijos ir Kon- 
sultaiimo Hiuro Direktorė

NORI SUSIRAŠINĖTI
Mano vardas Irma, man 16 metų. 

Mokausi vidurinėje mokykloje, 
dešimtoje klasėje. Lankau aerobiką, 
8 metus lankiau pramoginius šo
kius. Labai myliu šunis, pati turiu 
bokserį. Kolekcionuoju kailinius 
žaislus - šunis. Norėčiau susirasti 
draugų, iš kurių galėčiau sužinoti 
apie kitas šalis. (Irma gerai rašo ir 
angliškai. Red.)

Rašyti: Irmai Matusevičiūtei, 
Šiaurės pr. 103 - 46, 3000 Kaunas, 
Lithuania.

7



Informacija
dfiUTODfilLĖS 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, 10 vai. ryto > Lietuvių klube Bankstowne (išskyrus 
mokyklų atostogas, t.y. balandžio 15 ir 22 dienomis.

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

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

Martino Reiigienė
Lietuvių tautodailės ratelio vedėja

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414
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Su I LV A IR į 
RYGĄ - KIJEVĄ - VILNIŲ - TALINĄ 

kainos nuo 1980 dol. asmeniui.

SKANDINAVIJOS oro linijos 
(iš Sydnėjaus - Brisbanas - Melburno) 

kainos nuo 2290 dol. asmeniui.

BALTIJOS EKSKURSIJA
7 dienos, kainos nuo 1350 dol. 

Taip pat viešbučiai ir kt.
Susisiekite su ekspertais:

48 The Boulevarde, Strathfield - 2135 
Tel.(02) 745 3333. Fax (02) 745 3237.
Lie. 2 TA 000 888 ACN 001 344 323

BALTUOS KEL10NKJ EKSPERTAI

PRANEŠIMAS
Lietuvių karių veteranų sąjungos 

„Ramovė“ Sydnėjaus skyrius šau
kia informacinį ramovėnų su
sirinkimą balandžio 9 d., sekmadie
nį, Lietuvių namų mažojoje salėje, 
Bankstowne. Susirinkimo pradžia 2 
vai. p.p. Maloniai prašome visus 
ramovėmis dalyvauti susirinkime.

Jus kviečia 
Sydnėjaus skyriaus 
ramovėnų valdyba

AUKOS
"Mūsų Pastogei"

A. Brunkienė NSW $10
J. Simaitis NSW $50
J. Zriautas NSW $5
J. Černiauskas NSW $10
J. Petraitis Vic. $5
Mrs. A. Rudžius Qld. $15
L. Bučelis Vic. $15
V. Bartuška Vic. $15
Mrs.V. Bladzevičius Vic. $5
M. Žiogienė Vic. $15
Mrs. A. Ramanauskas Vic. $5
G. Baltutytė Vic. $5
V. Lazauskas Vic. $5
M. Kemėšis Vic. $5
Aleksas Baltutis JAV $10
J. Miškinis Qld. $15
Mrs. R. špokas NSW $5
J. Vitartas ACT $5
V. Pažereckas Vic. $15

Dėkojame už paranfą.
Red.
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TAUTINIAI ŠOKIAI 

MELBURNE
Kviečiame jaunus ir ne taip jau

nus rinktis į tautinių šokių būrelį.
Repeticijos vyksta kas šeštadienį 

Lietuvių namuose: Errol St., Nth. 
Melbourne.

„Gintarėliai“ - nuo 4 iki 10 metų - 
renkasi lval. p.p., „Malūnėlis“ - nuo 
10 iki 16 metų -1 vai. p.p.

„Gintaras“ - 16 metų ir virš 
(studentai) - dainavimo repeticija 1 
vai., šokių repeticija 2 vai. p.p.

„Šokdava“ - 25 metų ir virš 
(veteranai) -12.30 vai. ryto. Pirmoji 
repeticija - 8.4.95.

Pageidaujantys smulkesnės in
formacijos apie ,Malūnėlio“ grupę 
gali kreiptis į Dainą Tamašauskaitę 
tel. 547 3789.

Dėl visų kitų grupių kreipkitės 
į Dalią Antanaitienę tel. 857 8338.

Prisijunkite prie tautinių šokių 
grupių. Tai bus gera proga jaunimui 
pabendrauti ir dalyvauti tautinių 
šokių šventėje per Lietuvių dienas 
Melburne 1996 metais, o taip pat ir 
kitomis progomis.

Dalia Antanaitienė

PADĖKA
Sydnėjaus sporto klubas „Kovas“ 

nuoširdžiai dėkoja „Talkos“ Syd
nėjaus skyriui už suteiktą 1500 dol. 
auką sporto reikalams.

Su didele pagarba ir dėkingumu
Sportininkai ir valdyba
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SaDQ 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- 
tralįjos 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!
E.E.

MELBURNO SPORTO 
KLUBO VflRPflS" 

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

Prašome visus gausiai dalyvauti.
MLSK "Varpas" valdyba

KVIEČIAME
Į PUOTĄ

Sydnėjaus sporto klubas „Kovas“ 
labai aktyviai ruošiasi kelionei į 
sekančias Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes Lietuvoje, kurios prasidės 
liepos 30 dieną.

Sportinis Sydnėjaus lietuvių 
jaunimas ruošia šaunią puotą ir 
kviečia visus atvykti į vieną iš 
geriausių indų restoranų Sydnė- 
juje - ABHIS, kuris randasi 163 
Concord Rd. Nth Strathfield. Balius 
įvyks balandžio 8 dieną, šeštadienį. 
Kaina vienam asmeniui 35 dol. - 
valgyk kiek nori įvairiausių pa
tiekalų. Gėrimus atsinešti reikia 
patiems pagal savo skonį.

Norintieji dalyvauti skambinkite 
Betinai ar Petrui Kapočiams tel. 
743 4810.

Patariame - prieš šį balių nors po
rą dienų nieko nevalgykite - dau
giau tilps. Laukiame visų.

Rengėjai
IŠKYLA Į GRYBUS

Sporto klubo „Kovo“ sportininkai 
ruošia grybavimo iškylą balandžio 
mėn. 25 d., ANZAC dieną. Autobu
sas nuo Sydnėjaus lietuvių klubo 
Bankstowne išvažiuos 7 vai. ryto. 
Iškylos kaina vienam asmeniui 15 
dol. Norint užsakyti vietas, reikia 
skambintiE.Lošaičiui teL 7434118 
arba P. Gustafson tel. 708 6424.

Rengėjai
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AČIŪ UŽ RŪBUS, 
ŽAISLUS ĮRAKINTOS

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
prisidėjusiems prie rūbų, žaislui 
akinių rinkliavos našlaičiams,: 
tremtinių šeimoms ir „Caritas1 
Lietuvoje sušelpti.

Surinkti rūbai supokuoti į dešimt
dėžių ir išsiųsti konteineriu labda
ros siuntoje į Lietuvą.

Rūbus, žaislus ir akinius aukojo: 
D. Ankienė, E. Badauskienė, K 
Bagdonavičius, B. Barkus, A. Bla- 
žinskas, I. Daniškevičienė, D. 
Gailiūnienė, A. Jablonskienė, V. 
Kabailienė, O. Kapočienė, J. Kedienė, 
M. Kemežienė, E. Lašaitis, M. 
Migevičienė, A. Mikutavičienė, L 
Miliauskas, M. Radzevičienė, M. 
Reisgienė, V. Rusienė, V. Si-1 
manavičienė, J. Šarkauskas, A. 
Šidlauskas, V. Vaičius, J. ir M. Zinkai

Rūbus ir pinigus aukojo:
40 dol. - M. Vaškevičienė; po 20 dol.

- O. Abromavičienė, A, Brunkienė.A 
Savickienė; 10 dol. - O. Čekaūskas 
po 5 dol. - A. Griniuvienė, P. 
Petniūnienė.

Širdingas ačiū mums visuomet 
padedančioms: Z. Andriukaitienei,! 
Daniškevičienei, E. Giniūnienei, A 
Mikutavjčienei.

Visiems širdingai dėkojame!
Sydnėjaus lietuvių kata

likų kultūros draugija

IEŠKO
Ieškomas jaunystės draugas Juš

ka Benas (Benjaminas), karo me
tu išvežtas į Vokietiją. Kiek žinoma, 
vėliau gyveno Melburne. Žinantieji 
apie B. Jušką prašomi rašyti: Mečiui 
Šadzevičiui, V. Krėvės pr. 11-74, Kaunas 
3042, Lithuania.
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