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Hieli broliai, sesės!
Daugelis mūsų Kristaus prisikėlimo džiaugsmą išgyvename 

tik Velykų dieną. Mes tikime, kad Kristus, nugalėjęs nuodėmę ir 
jos pasėką - mirtį, garbingai prisikėlė ir grįžo į dangišką garbę 
"paruošti mums vietos" (Jn. 14:102), tačiau pamirštame, jog jis 
savo Dvasios galia pasiliko su mumis čia, žemėje, kad dalyvauja 
kasdieniniame mūsų gyvenime. "Štai aš esu su jumis per visas 
dienas iki pasaulio pabaigos". (Mt 28:29)

Daugeliui mūsų kasdieninis, realus gyvenimas nėra joks džiu
gus velykinis aleliuja, o greičiau vargingas darbas, įtampa šei
moje, rytdienos netikrovė - asmeninė ir tautos. Daugelis krikš
čionišką gyvenimą suvokiame, kaip atsidavimą Dievo valiai, 
kantriai nešti savo kryželį, kad galėtume išganyti sielą. Bet tai 
yra klaidinga krikščioniška laikysena, nes pabrėžiama tik nega
tyvi Gerosios naujienos pusė.

Kristaus pergalė prieš nuodėmę ir mirtį, jo grįžimas į dan
giškąją garbę ir sykiu pasilikimas su mumis čia, žemėje (cfr. Jn. 
14:17), turėtų mums būti nuolatinio džiaugsmo, paguodos ir 
krikščioniškos vilties šaltiniu. Prisikėlęs Kristus yra visuomet 
su mumis, mus guodžiąs, stiprinantis, įprasminantis kiekvieną 
mūsų gyvenimo skausmą ir džiaugsmą. Savo Guodėją, Šventąją 
Dvasią jis mums teikia ne vien per Krikšto ir Sutvirtinimo 
sakramentus, bet nuolatos, kiekvieną dieną "jis yra pas mus ir su 
mumis" (cfr. Jn. 14 - 17). Parafrazuojant žymųjį Anglijos rašy
toją filosofą Chesterton, ne Krikščionybė yra kalta, kad tiek 
mažai velykinio džiaugsmo mūsų gyvenime, o mes patys, kadan
gi niekuomet nebandėm pasinaudoti mums palikta prisikėlusio 
Kristaus galia.

Sekmadienį po sekmadienio Bažnyčia mtrms primena apaštalo 
Pauliaus žodžius: "Trokštu pažinti jį, jo prisikėlimo galybę ir 
bendravimą jo kentėjimuose" (Fil. 3:10).

II Vatikano susirinkimas, siekdamas išryškinti prisikėlusio 
Kristaus palaimingąją galią kasdieniniame mūsų gyvenime ne 
vien sielai, bet ir kūnui, sakramentą "Paskutinis patepimas" 
pavadino ligonių sakramentu. Švento aliejaus patepimu ir kuni
go malda Bažnyčia paveda ligonį kentėjusiam ir išaukštintam 
Viešpačiui, prašydama, kad Kristus palengvintų jo skausmus, 
prikeltų iš ligos lovos ir jį išganytų. Prisikėlusio Išganytojo 
gydomąja galia Bažnyčia kviečia pasinaudoti ne vien tik sunkia 
fizine liea sereančius. bet ir kiekvieną "sveiką" krikščionį.
Gydytoja Birutė Žemaitytė, jau 17 - tus metus dirbanti Alytaus 

ligoninės reanimaciniame skyriuje, ką tik išspausdintame die
noraštyje "Palydėsiu į tėvo namus" iš kasdieninio ligoninės 
gyvenimo paimtais pavyzdžiais, aprašo, kaip Ligonių sakramen
tas sergančiam grąžina ne tik sielos ramybę, bet labai dažnai 
padeda nugalėti ir fizinę ligą. Gydanti Viešpaties galybė, rašo ji, 
aplankė ne tik šį (mirštantį, P.B.), bet ir kitą ligonį. "Nuostabu! 
Stebuklas! Ligonis akyse ėmėgerėti... Didelis buvojo džiaugsmas 
ir dėkingumas. Kiekvieno aplankymo metu jis dėkojo už pagalbą, 
o ypač už sudarytą galimybę gauti sakramentinį sustiprinimą. 
Ligonį prašiau: "Kai grįšit į savo aplinką, aiškinkit visiems 
žmonėms, kad Kristus pas ligonį ateina jo sustiprinti arba 
pagydyti". (37 p.)
Jei tiek mažai velykinio džiaugsmo kasdieniniame mūsų gy

venime, galbūt todėl, kad mes gyvename tikėjimu, kurį 
išpažįstame lūpomis. Būti krikščioniu - tai gyventi prisikėlusio 
Kristaus dvasia.

"Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus", 
skelbia apaštalas šventas Paulius (Gal. 2:20)
Džiugaus, visą kasdieninį mūsų gyvenimą apimančio velyki

nio aleliuja linkiu visiems, gyvenantiems išeivijoje ir Tėvynėje.
Vysk. Paulius A. Baltakis

Juozas Almis Jūragis

Į? 
6

Procesijos, giesmės ir būgnai, 
Padangė pilna vyturėlių. 
Monstrancijos šviečia kaip ugnys, 
Procesijos, giesmės ir būgnai,

O saulė žydrynėj bedugnėj 
Liepsnojančią vėliavą kelia. - 
Procesijos, giesmės ir būgnai, 
Padangė pilna vyturėlių.

i

♦Savivaldybių rinkinių rezultatai
Kovo 25 d. įvykusiuose rinkimuose 

dalyvavo tik42,5% visų užsiregistravusių 
rinkėjų. Buvo renkama apie 1500 depu
tatų. Su savo kandidatų sąrašais daly
vavo 17 partijų. Susumuojant visų apy
gardų rezultatus, daugiausia vietų 
laimėjo Tėvynės sąjunga (Lietuvos kon- 
įservatoriai) - 426' (29,1% visų balsų). 
Antroje vietoje - LDDP su 291 vieta 
(19.9% balsų), trečioje - krikščionys 
demokratai, gavę 247 vietas (16,9%), 
ketvirtoje-Valstiečių partija-101 vieta 
(6,9 %), o penktoje liko Centro sąjunga, 
turinti 74 vietas (5,5%). Kitos daugiau 
vietų gavusios partijos išsirikiavo 
sekančiai: socialdemokratai - 72, Lietu
vos lenkų rinkimų akcija - 69, Politka
linių ir tremtinių sąjunga - 56, tauti
ninkai - 49, liberalai - 40.

Iš šių rezultatų aiškėja, kad didelėje 
dalyje miestų ir rajonų daugumą galės

turėti Tėvynės sąjungos ir krikščionių 
demokratų koalicija, jeigu tokia bus po 
rinkimų sudaryta. Verta pažvelgti į jėgų 
balansą ir kai kuriose atskirose savival
dybėse. Vilniaus miesto taryboje dau
giausia vietų (19) turės Tėvynės sąjun
ga, tačiau ne daugumą. 11 vietų gavo 
Lietuvos lenkų rinkimų akcija, 8 vietas - 
LDDP, po 4 - krikščionys demokratai ir 
Centro sąjunga, 3 vietas gavo socdemai 
ir 2 jaunalietuviai, vieną iš kurių užims, 
berods, Antanas Terleckas.

Kaune rinkimuose dalyvavo 45,6% 
rinkėjų. 44% atėjusių balsuoti žmonių 
balsavo už Tėvynės sąjungos ir Politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos koaliciją. 
Konservatorių frakcija, ir buvusioje tary
boje buvusi didžiausia, dabar turės dau- 
gumą-20 vietų. Mažiaubalsų nei tikėtasi 
Kaune gavo krikščionys demokratai. 
Kategoriškai atsisakę sudaryti bet ko-
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kią ikfrinkiminę koaliciją, krikščionys 
demokratai dalyvavo rinkimuose atskiru 
sąrašu ir gavo 4 vietas, 4% barjero 
neperkopė ir Kauno taryboje neturės nė 
vieno nario keturios partijos - Respub
likonų, Tautos pažangos, tautininkų ir 
demokratų koalicija bei social
demokratai.

Tėvynės sąjungos kandidatai gavo 
absoliučią daugumą balsų Panevėžyje ir 
Šiauliuose. Neringą valdys Tautos 
pažangos sąraše įsirašę kandidatai, ku
rie daugumoje vienok anksčiau su ta 
partija neturėjo jokių ryšių. Tuo tarpu 
LDDP absoliučią daugumą išsikovojo tik 
netoliese Ignalinos atominės elektrinės 
įsikūrusio Visagino savivaldybėje. Vil
niaus rajone 70% balsų buvo atiduota už 
Lietuvos lenkų rinkimų akciją, kuri 
užims 19 iš 27 vietų. Po 4 vietas šioje 
savivaldybėje gavo Tėvynės sąjunga ir 
Valstiečių partija. Šalčininkų rajone taip 
pat absoliučią daugumą gavo Lietuvos 
lenkų rinkimų akcija -14 vietų, LDDP 
gavo 6 vietas, Valstiečių partija - 3 ir 2 
vietas gavoTėvynės sąjungos, tautininkų 
ir krikščionių demokratų partijos koali
cija. Triumfuojančios lenkų partijos 
vadovas interviu televizijoje metu jau 
pareiškė, kad pakeis visus jiems netinka
mus rajono valdininkus. Kitame interviu 
pareikšta, kad pirmiausiai valymas bus 
atliktas Vilniaus rajono švietimo skyriu
je, kuris pastaruoju metu dėjo daug 
pastangų pagerinti lietuvių švietimo 
sąlygas šiame krašte.

♦ Partijų vertinimai
Pasak LDDP frakcijos Seime seniūno, 

LDDP pralaimėjo konservatoriams, 
tačiau pagerino savo rezultatus. 40 savi
valdybių pagerino rezultatus, 4 - išlaikė 
pozicijas, 12 - pablogino. LDDP ketina 
iki Seimo rinkimų analizuoti ir „eksploa
tuoti“ konservatorių pažadus, ypač tuos,, 
kurių neįmanoma įvykdyti savivaldy
bėse, pavyzdžiui, konservatorių pažadus 
didinti pensijas. Pasak LDDP frakcijos 
seniūno, galimos LDDP koalicijos su 
Valstiečių ir Socialdemokratų partijomis, 
liberalais, Tautos pažangos partija ir net 
„kai kuriais dešiniaisias“.

Lietuvos krikščionių demokratų parti
ja pasiekė geresnių rezultatų nei per 
1992 metų Seimo rinkimus, kuriuose 
LKDP dalyvavo koalicijoje su demokra
tais, politiniais kaliniais ir tremtiniais. 
LKDP savarankiškai rinkimuose daly
vavo pirmą kartą. Tik Šalčininkų rajone 
LKDP sudarė koaliciją su tautininkais 
ir Tėvynės sąjunga. Jie nekonfrontavo 
su Lietuvos konservatoriais ir gavo papil
domų balsų dešiniosioms partijoms.

Vytautas Landsbergis teigia, kad 
dešiniosios partijos po rinkimų dės visas 
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pastangas, kad atkurtų pasitikėji
mą valdžia. Pasak jo, neatėję balsuoti 
žmonės nepritaria LDDP vykdomai poli
tikai. Šiek tiek nerimo, Vytauto 
Landsbergio nuomone, kelia ekstremis
tinių jėgų įtakos padidėjimas ne vien 
Rytų ar Vakarų Lietuvoje, bet ir Kaišia
doryse ar net Kaune. Apie konservatorių 
koaliciją su jaunalietuviais, Tautos 
pažangos partija ir Laisvės sąjunga 
sunku kalbėti, nes jie šmeižė konserva
torius, tačiau „gyvenime visaip gali 
atsitikti“. Vytautas Landsbergis patvirti
no, kad Tėvynės sąjunga neatsisako 
Seimo pirmalaikių rinkimų idėjos.

Rimvydas Valatka „Lietuvos ryte“ 
pateikė sekantį rinkimų rezultatų ko
mentarą: „LDDP pralaimėjimas - tai 
atpildas už arogancįją, viešosios nuo
monės nepaisymą, atakas prieš spaudą 
ir ekonominius skandalus, kuriuose 
klimpsta LDDP veikėjai. Jei konserva
torių ir krikščionių demokratų pergalė 
nieko nestebina Kaune, Panevėžyje ir 
Marijampolėje, tai jų dauguma Šiauliu
ose - rimtas smūgis kabiesiems... Net 
tokiose jų citadelėse kaip Kaišiadorių, 
Varėnos, Alytaus, Pakruojo, Anykščių, 
Biržų ir Tauragės rajonuose dešinieji 
turi galimybių suformuoti arba savo 
valdžią, arba valdyti koalicijoje su tauti
ninkais, liberalais, centristais. Kituose 
Lietuvos rajonuose taip pat galimos pa
našios koalicijos. Tuo tarpu Birštone 
socialdemokratai (8 iš 21) turėtų valdyti 
arba su liberalais (3), arba su krikščio
nimis demokratais (3).“

♦ Seimo rinkimai Kaišiadoryse
Kartusu savivaldybių rinkimais, Kai

šiadorių gyventojai jau penktą kartą 
bandė išsirinkti Seimo atstovą. Ši vieta 
atsilaisvino, kai toje apygardoje išrink
tas Algirdas Brazauskas užėmė Lietuvos 
prezidento postą ir turėjo pasitraukti iš 
Seimo. Šį kartą rinkimuose dalyvavo 
43,7% visų rinkėjų, t. y. 3,7% daugiau, 
negu įstatymo reiklaujamas kvorumas. 
Nors rinkimai ir laikomi įvykusiais, Sei
mo atstovo šį kartą išrinkti vis tik 
nepavyko, nes nė vienas iš kandidatų 
negavo reikiamo balsų skaičiaus (virš 
50%). Todėl čia turės vykti pakartotinas 
rinkimų turas, kuriame jau rungsis tik 
du daugiausia balsų surinkę kandida
tai: Tėvynės sąjungos remiamas 
Liudvikas Sabutis, gavęs 38,4% rinkėjų 
balsų, ir LDDP kandidatas žemės ūkio 
ministras Vytautas Einoris, gavęs 28% 
balsų. Socialdemokratų keltas kandida
tas Lietuvoslaisvėslygoslyderis Antanas 
Terleckas surinko 22,7%, Centro sąjun
gos atstovė Rasa Melnikienė - 9% ir 
Nepri klausomybės partijos kandidatas, 
buvęs vienas iš Vilniaus savivaldybės 
vadovų Valentinas šapalas —1,5%. 

į ♦ Galutiniai NSW rinkimų rezultatai 
i užtikrino pergalę Bob Carrvadovauja- 
I mai darbo partijai, gavusiai 50 vietų 
| parlamento žemuosiuose rūmuose. 
! Liberalų vadovaujama koalicija turės 
I 47 vietas, nepriklausomi atstovai 2 
* vietas. Liberalai opozicijos lyderiu 
| išrinko Peter Collins, buvusiam prem- 
j jerui John Fahey nekandidatuojant. 
I ♦ Jokohamos apygardos teismas pirmą 
Įkartą istorijoje legalizavo eutanaziją

Japonijoje, nustatydamas 4 būtinas 
| sąlygas legalumui. Pacientai turi 

kentėti nepakeliamus skausmus, 
| nebėra efektyvių vaistų jų skaus- 
į mams numalšinti, jie turi būti arti 
| neišvengiamos mirties ir jie turi duoti 
j savo sutikimą.
* ♦ Popiežius Jonas Paulius II paskelbė 
| JEvangelium Vitae“, savo vienuoliktą 
į encikliką. Plačios apimties dokumen- 
I tas, tarp kitų nurodymų, pasmerkia 
z abortus, eutanaziją, laboratorinius 
f handymussužmoniųgemalaisbeivisą 
j „mirties kultūrą“.

į ♦ Bosnijos musulmonų vyriausybės da- 
| liniai ofenzyva atgavo šiek tiek teri- 
į torijos iš serbų separatistų. Atsi- 
Į revanšuodami serbai artilerijos ugni- 
| mi apšaudė civilius keturiose Jungti- 
’ nių Tautų deklaruotose saugiose zono- 
| se: Sarajeve, Bihač, Tuzla ir Gorazde. 
' Jungtinės Tautos grąsino serbams NA- 
| TOoropuolimais.betnesiėmėjųvykdy- 
: mo, vengdami padėties aštrinimo.
! ♦ JAV atitraukė savo karines p ąjėgas 
| iš Haiti, perleisdamos Jungtinėms 
: Tautoms taikos palaikymo parei- 
| gas. Balandžio 1d. įvykusiose pa- 
j reigų perdavimo ceremonijose Ptirt- 
Į au-Prince drauge su Haiti prezi- 
| dentu Jean Bertrand Aristide daly- 
- vavo JAV prezidentas Bill Clinton

♦ Estijos prezidentas laukia rusų 
atsiprašymo

Rašant šias eilutes, dar vis nebuvo 
aišku, ar Pabaltijo valstybių prezidentai 
vyks į Maskvą pergalės prieš Vokietiją 
II-jame pasauliniame kare 50-ųjų meti
nių švęsti. Prezidentai tik yra sutarę, 
kad šiuo klausimu jie išlaikys Baltijos 
šalių solidarumą ir veiks iš vieno, t y. 
arba vyks į Maskvą visi trys kartu, arba 
nevyks nė vienas. Kovo 29 d. vokiečių 
laikraštyje „Die Welt“ atspausdintame 
interviu Estijos prezidentas L. Meris 
pareiškė, kadjis į tokias iškilmes Maskvo
je nevyks tol, kol Rusijos vyriausybė 
tinkamai neatsiprašys Baltijos valsty
bių už okupaciją ir aneksiją. „Die Welt“ 
korespondentas pastebėjo, kad Rusijos 
prezidentas Borisas Jelcinas yra 
atsiprašęs lenkų, čekų ir vengrų už Rau
donosios armijos veiksmus, bet Maskva 
iki šiol neištarė nė vieno žodžio, kuriuo 
bent kaip būtų atsiribota nuo sovietinio 
smurto Baltijos valstybių atžvilgiu.

♦ Ekonominių perspekl yvų vertin
imai

Didžiojoje Britanijoje leidžiamame 
ekonominiame žurnale “Euromoney“ 
paskelbti investicijų rizikos įvairiose 
šalyse vertinimai. Estijoje investicijų 
rizika yra mažiausia, palyginus su kito- 

ir JT gen. sekretorius Boutroš 
Boutros-Ghali.

♦ Krymo autonominės srities nusų 
dominuojamas parlamentas atleido 
min. pirmininko Anatolij Frančuk vy
riausybę. Srities kontrolę dekretu 
perėmė Ukrainos prezidentas Leonid 
Kučma, pabrėždamas, kad naujos 
vyriausybės paskyrimui reikia jo pat
virtinimo. Atstatydintas A. Frančuk 
buvo kartu ir prezidento L. Kučmos 
žentas.

♦ Balandžio pradžioje, po intensyvaus 
10 dienų apšaudymo artilerija, rusų 
karinės pajėgos įžengė į čečėnų 
evakuotą Šąli miestą. Spėjama, kad 
prezidentas Džokar Dudajev perkėlė 
savo būstinę į Vedeno vietovės 
apylinkes kalnuose. Kovo 27d. rusų 
karo aviacija bombardavo pabėgėelių 
stovyklas pietinėje Čečėnijoje, užmiuš- 
dama ir sužeisdama daug civilių.

♦ Rusų visuomenė su išgąsččiu 
sužinojo, kaip plačiaijaponų fanattiš- 
ka sekta buvo įleidusi savo šaknis 
Maskvoje, rusų policijai pradėjus 
uždarinėti 6 sektos centrus. Aūni 
sektos dosnumo palenktas, ją glo
bojo prezidento Jelcino patarėjas 
Oleg Lobov, padėjęsjiems net įsteigti 
Japonų-rusų universitetą. Rusų 
parlamentarų tvirtinimu, sektaga- 
beno iš Rusijos į Japoniją chemika
lus gaminti mirtinoms Sarin dujoms.

♦ Šiaurės Korėja nediplomatiškai 
staigiai ištrėmė lenkų karius, 
patruliavusius jos teritorijoje pa
sienį su Pietų Korėja, prižiūrint 1953 
metų paliaubų sutarties vykdymą. 
Užsigavus! Lenkija atšaukė savo 
ambasadorių iš Pjongjango ir pa
liepė Šiaurės Korėjos ambasaddai 
Varšuvoje perpus sumažinti dabbar- 
tinį 14 asmenų personalą.

♦ Švedijoje areštuotas rusų prekybos 
delegacijos narys, sugautas bandant 
išgauti švedų karines paslaptis.

mis Baltijos valstybėmis. Pateiktoje 
lentelėje Estija užima 66 vietą. Prieš 
metus ji buvp 105 vietoje. Latvija prieš . 
metus buvo 104 vietoje, o dabar nusilei
do į 106-ą. Lietuva per metus pakilo 2 
vietomis ir dabar yra 108-oje. Iš buvusių 
komunistinės stovyklos šalių pirmauja 
Čekija - 35 vieta, Slovėnija - 47 vieta ir- 
Vengrija - 50 vieta. Investicijų rizikos 
laipsnis nustatomas pagal 9 rodiklius, ■ 
tarp kurių yra užsienio skolų mokėjimo 
reguliarumas, galimybės išvežti iš 
valstybės kapitalą ir kt.

Tuo tarpu žurnale „The Economist“ (š. 
m. kovo 25-31 d. d. numeryje) pateikiami 
Economist Intelligence Unit (EIU) tyri
mo, kuriame buvo įvertintos Vidurio ir 
Rytų Europos kraštų ekonomikos augi
mo perspektyvos, rezultatai. Augimo 
perspektyvų indeksui gauti buvo nau
dojama 10 skirtingų vertinimo kriterijų. 
Tarp jų nurodyti šalies politinis sta
bilumas, pradinis ekonominis 
išsivystymo lygis, infrastruktūra, švieti
mo sistemos pažangumas, užsienio skolų 
našta. Pirmą vietą šiame sąraše užėmė 
Slovėnija, o Lietuva yra 5-oje vietoje, 
lenkdama ne tik Latviją ir Estiją, bet net 
ir Lenkiją, kurios ekonominio augimo 
tempai pastaraisiais metais buvo 
aukščiausi šiame regione.
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♦ Vyriausybė atsigręžė į vietos 
gamintojus

Lietuvos Vyriausybė nutarė nuo 
balandžio 1 dienos neberiboti prekybos 
antkainio lietuviškiems maisto produk
tams ir kombinuotiesiems pašarams. 
Manoma, kad šie produktai iš pradžių 
truputį pabrangs. Neriboti prekybos 
antkainio buvo vienas iš reikalavimų, 
kuriuos pateikė neseniai streikavę par
duotuvių ir restoranų savininkai. Dėl 
nustatyto antkainio lietuviškiems 
produktams verslininkams neapsimo
kėjo ieškoti pigesnių vietinių prekių, o 
apsimokėjo prekiauti importuotais mais
to produktais. Vyriausybė nutarė 
suvienodinti vietos gamintojų ir impor
tuotojų galimybes. Pareigūnai mano, kad 
dėl didelės konkurencijos lietuviškų 
maisto produktų kainos po kurio laiko 
sumažės, nes prekybininkams svarbu 
didinti apyvartą, o ne kainas, rašoma 
kovo 30 d. „Respublikoje“. 

♦ Žemės kaina Lietuvoje
Pasak korporacijos Matininkai“ pre

zidento, kai kur Lietuvoje savininkai 
sutinka hektarą žemės parduoti už 200

litų (50 USD). Už tokią kainą žemė iš 
varžytinių parduodama Joniškio rajone. 
Gerose vietose prie didelių kelių, šalia 
ežerų, upių ar jūros, kur žemės ūkio 
paskirties žemėje galima vystyti ūkinę 
komercinę ar rekreacinę veiklą, hektaras 
žemės kainuoja nuo 2 tūkst. iki 10 tūkst. 
USD. Pasak korporacijos prezidento, vie
na Didžiosios Britanijos kompanija 
norėtų išsinuomuoti 99 metams ar pirk
ti žemės Biržų rajone. Čia anglai sukurtų 
bendrą įmonę, gaminančią pieno produk
tus, kuriuos visus išvežtų į Vakarų 
Europą. Anglai atvežtų naujas technolo
gijas, sukurtų nemažai darbo vietų. 
Vokiečiai taip pat norėtų nuomuotis 
didelius iki 2 tūkst. ha žemės plotus. 
Užsieniečiai nepretenduoja į žemės skly- ■ 
pus prie miestų, jie labiau linkę įsikurti 
prie gerų perdirbimo įmonių, praneša
ma kovo 299 d. „Lietuvos aide“.

♦ Lietuvos teatro naujienos
1991-1993 metais Lietuvos teatruose 

būdavo labai mažai žiūrovų. Šių metų

pradžioje teatrų salės būna užpildytos 
50-80%. Žiūrovai labiau mėgsta roman
tiškus, lengvesnio turinio spektaklius. 
Kauno teatruose ir Vilniaus operoje 
dažniau lankomos komedijos ir operetės. 
Vilniaus operoje visuomet daug žiūrovų 
Verdi operoje „Nabucco“. Gausiai lanko
mi Rimo Tumino „Nusišypsok mums, 
Viešpatie“, „Vyšnių sodas“, A. Lapėno 
„Lietaus pardavėjas“, Jono Vaitkaus 
„Sapnas“. Jaunimo teatro rėmėjai giria
si jame užaugę. Tad, rūpindamasis savo 
ateitimi, Jaunimo teatras pradėjo for
muoti naująrepertuarą vaikams. Bilietų 
kainos visuose teatruose nuo 3 iki 20 
litų. Bilietai į vaikų spektaklius pigesni 
-1,5-3 litai.

Teatro ir kino fondas bei Lietuvos te
atrų sąjunga įsteigė apdovanojimą 
ge-riausiems sezono menininkams. Tai 
šv. Kristoforo - Vilniaus globėjo - 
statulėlė. Statulėlę sukūrė skulptorius 
Stanislovas Kuzma. Geriausiu sezono 
režisieriumi pripažintas Rimas Tumi
nas už spektaklį „Nusišypsok mums, 
Viešpatie“. Geriausiu aktoriumi 
pripažintas Gediminas Girdvainis už 
vaidmenį Rimo Tumino spektaklyje. 
Atsiimti Kristoforo Gediminas Gird
vainis per sceną ėjo keliais ir vienintelis 
iš apdovanotųjų sugebėjo žodžiais išreikš
ti savo džiaugsmą. Jis pasakė, kad tai 
pirmas jo apdovanojimas nepriklauso
moje Lietuvoje, priklausomoje jis 
neturėjo nė vieno. Geriausia aktore, kiek 
netikėtai teatralams, buvo pripažinta 
Eglė Mikuiionytė už ponios Fogler vaid
menį Jono Vaitkaus spektaklyje 
„Persona“. Geriausia teatro dailininke 
pripažinta Jūratė Paulėkaitė už spektak

lio „Persona“ scenografiją. Geriausias 
teatro kompozitorius - Faustas Latėnas, 
melodijomis užtvindęs visus Lietuvos 
teatrus. Kristoforu apdovanotas jauna
sis menininkas Oskaras Koršunovas už 
spektaklį „Senė-2“. Jis režisavo ir operą 
„Skrajojantis olandas“. UžKitri vaid
menį balete „Don Kichotas“ Kristoforą 
pelnė jau pernai pripažinta geriausia 
baleto šokėja Eglė Špokaitė. Geriausia 
daininke už Santos partiją „Skrajo- 
jančiame olande“ pripažinta Irena 
Milkevičiūtė. Tiesa, ji nedalyvavo Kristo
forų teikimo iškilmėse, nes šiuo metu su 
Varšuvos operos teatiu gastroliuoja Eu
ropoje. Padėkos Kristoforas įteiktas 
teatrologei, buvusiai Lietuvos televizijos 
diktorei Danai Rutkutei už knygą Mano 
jaunystės teatras“.

Ruošiant šią santrauką pasinaudota 
Laimos Statulevičienės paruoštomis Lie
tuvos spaudos apžvalgomis, Open Media 
Research Institute (0MR1) dienos įvykių 
santraukomis ir kitais spaudos šaltini
ais.

Spaudai parengė Saulius Varnas 
1995 m. balandžio 2 d.

Iš ELTOS 1V AL J I I11V1J

ELTA ŠVENČIA 75-ERIĘ 
METĘ SUKAKTI

Pirmą kartą informaciniai pranešimai, 
pažymėti keturiomis raidėmis ELTA, 
Lietuvos laikraščiuose pasirodė 1920 
metų balandžio pradžioje. Taip pasivadi
no laikinojoje sostinėje Kaune įsikūrusi 
Lietuvos telegramų agentūra - informa
cinė įstaiga, aprūpinanti spaudą ir ra
diofoną vidaus bei užsienio žiniomis.

1940 metais ELTA buvo įtraukta į 
vieningą TSRS informacinių tarnybų 
sistemą - TASS'ą. Iki 1990 metų visas 
sąjungines bei užsienio žinias ELTA

Bendruomenės darbų baruose

GEELONGE GYVENIMAS VERDA
Vasario 16-osios šventę Geelongo lie

tuviai pradėjo iškilmingomis pamal
domis šv. Jono bažnyčioje. Lietuvių na
muose sveikinamąjį žodį tarė naujai 
išrinktos valdybos pirmininkas Stasys 
Šutas. Kadangi tai buvo pirmas naujo
sios valdybos renginys, pirmininkas 
supažindino susirinkusius su valdybos 

ALB Geelongo apylinkės valdyba. Iš kairės - sėdi Irta Valodkienė, Stasė 
Lipšienė, Angela Freemantle, Lilly Obeliūnienė; stovi - Vincas Salaviejus, 
Algis Kisielis, Stasys Šutas, Jonas Obeliūnas, Vytas Breneizeris.

Nuotrauka T. Sutienės
sumanymais 1995-1996 metams ir 
paskaitai skaityti pakvietė svečią iš 
Melboumo G. Žemkalnį. Kaip visiems 
yra žinoma, Žemkalnio paskaitos visada 

gaudavo rusų kalba iš TASS'o, versdavo 
į lietuvių kalbą ir dviem kalbom perduo
davo Lietuvos spaudai, radijui, TV.

Su Lietuvos Nepriklausomybe sugrą
žinti tiesioginiai ELTOS ryšiai su didžio
siomis Europos agentūromis. Dabar 
ELTOS informacijos užsakovai elektro
ninio ryšio kanalais kasdien gauna po 
120-150 informacijų.

ELTA taip pat pateikia informacijas iš 
svarbiausių šalies įvykių, platina iš viso 
pasaulio operatyviai gaunamas Euro
pos naujienų agentūrų aljanso EPĄ 
nuotraukas, keičiasi fotoinformacijomis 
su Europos valstybėmis. (L.G.)

P.S. Dar kartą primename, kad nuo 
balandžio 4 d. ELTA kasdieninius infor
macijos biuletenius siųs tik Lietuvos 
radijui JAV ir Čikagoje. Ketvirtadieni
ais biuletenius gaus Argentinos lietuvių 
bendruomenė ir Australijos leidinys 
Mūsų pastogė“.

A. BRAZAUSKAS PER
GALĘ PRIEŠ FAŠIZMĄ 
PAŽYMĖS LIETUVOJE
Lietuvos prezidentas pirmadienį iš

platintame pareiškime pažymi, kad 
gegužės 8-ąją dieną, kai daugelyje pa
saulio valstybių bus švenčiama pergalė 
prieš fašizmą, jis tvirtai apsisprendė būti 
Lietuvoje.

Antrojo pasaulinio karo paminėjimas 
gegužės 9-tą dieną Maskvoje mums, kaip 
tautai ir valstybei, nėra prasmingas ir 
todėl į iškilmes Maskvoje aš nevyksiu, 
pareiškė jis. Tai, kad Lietuva po karo 
išnyko iš Europos politinio žemėlapio, 
yra pasekmė ir nevienareikšmių Jaltos 
bei Potsdamo konferencijų sprendimų, 
kuriuos padiktavo didžiųjų valstybių in
teresai, pažymijis.Todėlnetikslingabūtų 
vykti ir į Londoną, mano Prezidentas.

ELTA, 1995.04.03

pasiekia klausytojų širdis. Ir šį kartą, 
šalia sumaniai parinktųistorinių šventės 
faktų, nuskambėjo optimistinė gaida: 
Lietuvos ateitis priklauso jauniems ga
biems žmonėms be slogios praeities. Jau
ni žmonės dirbo ir aukojosi 1918-ais, 
gabių ir mylinčių savo tėvynę yra ir 
dabar. Po paskaitos koncertavo tautinių 

šokių grupė „Gegutė“. Maloniai nuteikė 
šokantys vaikai ir jų tėveliai. Mišrus 
choras atliko keletą dainų, viena iš jų -

Nukelta į 4 psl.
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GEELONGE GYVENIMAS VERIM
Atkelta iš 3 psi.
„0 kaip norėčiau“ - sukurta džilongiškių: 
žodžiai Liudo Bungardos, muzika Mečio 
Kymanto.

Po koncerto - moterų draugijos paruoš
ti pietūs. Dėkui visiems prisidėjusiems 
prie šios šventės.

□ □□
Geelongo apylinkės valdybos užmojai 

1995-1996 metams:
1. Suburti visas lietuviškas organiza

cijas bei grupuotes.
2. Remti visas organizacijas, joms tei

kiant visokeriopą pagalbą ir paramą. 
Numatoma kviesti organizacijų atsto
vus dalyvauti valdybos posėdžiuose.

3. Prižiūrėti ir neapleisti mums 
patikėtą Geelongo lietuvių b-nės turtą.

4. Inkorporuoti Geelongo bendruomenę.
5. Žadame bendruomenės narių tarpe 

platinti informacinius lapelius.
6. Sudaryti Lietuvių namams remonto' 

ir priežiūros grupę, kuri tam tikslui telks 
lėšas ir, reikalui esant, organizuos talką.

7. Nustatyti lietuvių namų salės 
nuomavimo taisykles.

8. Metų būvyje surengti bent du bend
ruomenė subuvimus - pasilinksminimus, 
pav. balių, gegužinę.

9. Nepamiršti mūsų bendruomenės 
vyresnio amžiaus žmonių, jiems teikti 
pagalbą.

Supažindinusi su mūsų valdybos 
užmojais sekantiems metams, galiu 
paminėti keletą jau atliktų darbų. Prieš 
Lietuviųnamus pasodinti 8 beržai, rožės, 
krūmai, tai Stasio ir Tris dovana. Kovo, 
25-tą valdyba su daugelio pagelba 
surengė skrybėlių balių, į kurį visi buvo 
kviečiami ateiti su skrybėle. Valdyba 
daug dirbo ruošdamasi šiam vakarui. V. 
Breneizeris, V. Šalaviejus ištisą savaitę, 
nuo ryto iki vakaro dirbo salės tvarkymo 
ir remonto darbus, M. Kymantas paruošė 
dekoracijas, A. Kisielis pagamino gražius

Lietuvis - QANTAS kapitonas
Kęstutis Pranckūnas, adelaidiškių 

Vandos ir Algio Pranckūnų sūnus, 
bus bene vienintelis lietuvis, pasie
kęs tokių aukštų pareigų civilinėje 
Australijos aviacijoje.

Kęstutis jau nuo pačios jaunystės, 
nors ir planavo studijuoti inžineri
nius mokslus, neatitraukdavo akių 
nuo lėktuvų, ir nesvarbu ar tai buvo 
paveikslėliai knygose, ar modeliai 
žurnaluose. Lėktuvai jį traukė kaip 
magnetas, kol pagaliau tvirtai 
pasirįžo savo gyvenimo karjerą 
susieti su oro keliais.

Nieko nepadėjo tėvų atkalbi
nėjimai, nei motinos prašymai 
pasirinkti saugesnę profesiją. Kęs
tučiui kito kelio jau nebuvo - tik 
padangių platuma.

Aštuoniolika metų iškraidęs Aus
tralijos lėktuvais, jis įsigijo civilinės 
aviacijos kapitono laipsnį. Dabar 
kapitonas Kęstutis Pranckūnas

Kompiuteriai Lietuvos mokyklai
Prieš pusmetį į Kaišiadorių vidurinę 

mokyklą Australijos Lietuvių Fondas 
išsiuntė 44 dėžes su mokykliniais kom
piuteriais - apie tai buvo rašyta pereitų 
.metų „Mūsų pastogės“ 30 numeryje. 
Neseniai gavome sekantį laišką: 

A.L. Fondui
Labai dėkojame visiems ALF nariams, 

prisidėjusiems prie kompiuterių siuntos 
; „Mūsų Pastogė“ Nr. 141995.4.10. psl.4

pakvietimus, moterys renge vakarienę, 
rinko loterijai fantus. DAUG žmonių 
prisidėjo prie šio renginio. Galima pasa
kyti, kad jis praėjo nuotaikingai ir links
mai: moterys atrodė tokios gražios su' 
įvairiausiomis skrybėlėmis, vyrai taip 

■ pat atėjo pasipuošę galvas. Už gražiausią 
skrybėlę apdovanoti Onutė Gvildienė ir 
Vytas Breneizeris. Grojant orkestrui „De- 
likados“ galėjo pasišokti ir jauni ir 
vyresnio amžiaus pobūvio dalyviai.

Svečiai išsiskirstė gerokai po vidur
nakčio. Bendruomenės kasa pasipildė 
daugiau kaip tūkstančiu dolerių, kurie 
bus panaudoti Lietuvių namų remonto 
ir kitiems reikalams.

□ □□
Vasario pabaigoje grupė Geelongo židi- 

niečių iškeliavo į vieną iš daugelio savo 
išvykų. Keltu persikėlę į Sorento, susira
do gražią vietą pušyne, kepė kepsnius, 
šnekučiavosi, dainavo. Namo grįžo pro- 
Melboumą, prieš tai sustoję kavos puo
deliui pas Antaną ir Giedrę Kalades. 
Besikalbant, kilo mintis atsiliepti į 
Laimos Akinljevienės laišką, išspaus
dintą „Mūsų pastogės“ Nr. 6. Dvidešimt 
devynerių metų moteris baigia apakti, 
operacija kainuoja labai brangiai. Su 
viltimi būti išgirsta ji prašo pagalbos. 
„Židinio“ organizacija jungia daug 
nuoširdžių, gailestingos širdies žmonių, 
kurie bendromis išgalėmis siunčia siun
tinius į Lietuvą vargingai gyvenančioms 
šeimoms. Ne kalbomis, bet tik darbais 
galima padėti nelaimės ištiktam. Taip ir 

'šį kartą buvo nuspręsta nors kiek 
prisidėti prie būtinos Laimai operacijos 
išlaidų. Buvo surinkta ir išiųsta $340. 
Aukojo: po $10 Kaladės, Davalga; po $20 
Bindokai, Valaičiai, L Valodkienė, 
Vaičekauskas, Gailiai, anonimas; po $50 
Manikauskai, Saldukai, V. Šalaviejus, 
Andrikoniai.

Irta Valodkienė

Pranckūnas

skraido QANTAS oro linija.
Kęstutis vedęs adelaidiškę lie

tuvaitę p. Gurskytę, šiuometugyvena 
Melburne, augina tris vaikučius.

Sveikiname Kęstutį su dideliu 
profesiniu laimėjimu ir linkime 
saugaus skraidymo padangėse.

V.M.-N.

paruošimo ir išiuntimo. Pranešu, kad 
kompiuterių siunta mus pasiekė sėkmin
gai. Iš jų mes įrengėme vieną kompiu
terių klasę, kurioje pradedame mokyti 
informatikos ir kartu mokome mašin
raščio 9-12 klasių mokinius.

Dar mėginame pataisyti vieną diskvedį, 
kad galėtumėm sukomplektuoti antrą 
kompiuterių klasę. Šią klasę tarpusavio

Nuotraukoje: kompiuterių klasė Kaišiadoryse

bendradarbiavimo pagrindu manome 
perduoti Jonavos Ralio vidurinei 
mokyklai, sukuria mus sieja draugystės 
ryšiai. Kitus kompiuterius panaudosime 
moksleivių popamokinei veiklai mokant 
juos radiootechnikos.

Su pagarba,
P. Zaveckas

Kaišiadorių V. Giržado vidurinės 
mokyklos direktorius

Kompiuterių pakavimo ir perisunti- 
mo išlaidas padengė, iš palūkanų, AL 
Fonde esantis „Nadieždos Valerijos 
Butkuvienės atminimo fondas“ - Jos 
atminimui pagerbti lenta papuošė Kai
šiadorių vidurinės mokyklos kompiu
terių klasę.

Vaclovas Giržadas, kurio vardu pa
vadinta ši vidurinė mokykla, gimė 1961 
metais. Dirbęs toje mokykloje dvejus 
metus istorijos mokytoju, V. Giržadas

Kun. J.W. Moyle Įteiktas 
Gedimino ordino medalis
Sekmadienį, balandžio 2 dieną, ku

nigui, jėzuitui John William Doyle Švč. 
Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje buvo 
įteiktas D.L.K Gedimino ordino pirmojo 
laipsnio medalis. Šiuo medaliu kun. J. 
Doyle buvo apdovanotas pagal Lietuvos 
Respublikos Prezidento A. Brazausko 
1995 m. vasario 13 dienos dekretą, už 
nuopelnus Lietuvai. Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino ordino medaliu 
apdovanojami Lietuvos valstybei, jos 
kultūrai, menui, mokslui ar švietimui 
nusipelnę asmenys.

Kunigas, pedagogas, žurnalistas J. 
Doyle daug metų talkininkavo Tasma- 
rujoje leidžiamo biuletenio „Baltic News“ 
redakcijai, koreguodamas biuletenyje 
spausdinamų pranešimų anglų kalbą, 
patardamas redaktoriui, kaip efekty
viausiai išreikšti ten skelbiamas mintis. 
,B.N.“ nustojus eiti, jis talkino Tasma
nijos Universiteto Lietuviškų Studijų 
draugijosleidžiamo žurnalo „Lithuanian 
Papers“ redaktoriui, kol persikėlė į Mel
burną, 1980 m. kun. J. Doyle padėjo 
įsteigti sąžinės kalinių šalpos draugiją,

J. Rūbas .. 
f 
1

Sveikinimai humaniškos 
gimines atstovei

Mus, Šiaulių J. Janonio vidurinės 
mokyklos-gimnazijosmokytojusirmoki- 
nius, neseniai pasiekė džiaugsminga ži
nia, kad gerb. p. Isolda Poželaitė-Davis 
iš Adelaidės apdovanota karalienės Elž
bietos II įsteigtu ordinu “Member in Ge
neral Division of the Order of Australia“.

Ponia Isolda, ne kartą apsilankiusi 
mūsų mokykloje, paliko pačius šviesiau
sius prisiminimus. Jos begalinis rūpestis 
Lietuvos mokyklų švietimu ir nuolatinė 
teikiama pagalba mums labai daug 
padėjo. Ponia Isolda žinoma ir gerbiama 
ne tik mūsų mokykloje, ji žinoma ir viso

1989 metais buvo slaptu kolektyvo bal
savimu beveik vienbalsiai išrinktas di
rektoriumi. Mokytoja D. Gusčiuvienė 
laiške rašo: „V. Giržadas buvo principin
gas, reiklus, teisingas. Jo pamokos buvo 
gili, visapusiška istorijos įvykių analizė, t 
autoritetas - neginčijamas. Prasidėjus 
Sąjūdžio judėjimui buvo vienas iš akty
viausių jo dalyvių ir kūrėjų. Dalyvavo 
visuose Sąjūdžio suvažiavimuose ir buvo 
Sąjūdžio seimo tarybos nariu“. Docentas 
A. Stašaitis, prisimindamas V. Giržadą: 
„Direktorius niekada nebuvo abejingas ’ 
ne tik savo darbui, jam rūpėjo rajono , 
švietimo reikalai, istorikai, mokyklų di- į 
rektorių rūpesčiai, vadovėliai, Sąjūdis. 
Tiknuo visų šių darbų niekada nekentėjo 
mokyklos reikalai“. 1993 metais vasario 
13-tą V. Giržadas staiga mirė, neatlaikė 
didelė, deja, silpna širdis.

ALF Valdyba

„Friends of the Prisoners“, įtraukė į 
ją daug Australijos jaunimo, organizavo 
laiškų rašymo kampaniją kaliniams ir 
tuomi padėjo daugeliui politinių kalinių 
Sovietų Sąjungoje, taip pat ir lietuviams.

Medalio įteikimo ceremonijoje dalyva
vo Lietuvos garbės konsulas Melbourne 
K Lynikas, ALB Krašto valdybos pirmi
ninkas A. Žilinskas, Melbourne lietuvių 
parapijos klebonas kun. dr. P. Dauknys, 
Švč. Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčios 
klebonas kun. M. Sierakowski ir į lietu
vių pamaldas susirinkusi kongregacija. 
Krašto valdybos pirmininkas trumpa 
kalba pristatė kun. J. Doyle ir iškėlė jo 
nuopelnus Lietuvai. Garbės konsulas K 
Lynikas perskaitė Lietuvos Prezidento . 
dekretą dėl kun. J. Doyle apdovanojimo ( 
ir prisegė jam skirtą medalį. Kun. J. 
Doyle savo padėkos kalboje papasakojo 
apie savo darbą su Tasmanįjos lietuviais į 
ir sakėsi nesąs nusipelnęs tokios garbės. į 
Kongregacija kalbas palydėjo aplodis
mentais.

je Respublikoje. Jos rūpestis ir pagalba 
neapsiriboja viena mokykla.

Jau ketveri metai, kai mūsų ir kitose (] 
Respublikosmokyklosevykstajosįsteigti i 
anglų kalbos rašinio konkursai nesu- , 
stiprintų mokyklų dvyliktųjų klasių mo- 3 
kiniams. Mokiniai tuose konkursuose 
turi progos patikrinti savo anglų kalbos 
mokėjimą.

Mums labai reikšminga ne tik mate
rialinė, bet moralinė pagalba ir pastan- , 
gos pasidalinti turtinga gyvenimiška ir 
pedagogine patirtimi, ką mes ne kartą

Nukelta į 5 psl.
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į ALB SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBOS
I ATASKAITINIS PRANEŠIMAS 

monetiniame susirinkime, įvykusiame kovo 26 d. (santrauka) ' r
Dl 

aid 
let

Dabartinė Sydnėjaus apylinkės 
aldyba savo kadenciją pradėjo 1993 
Btą lapkričio mėnesį ir ją baigia po 
nisantrų metų veiklos. Valdyboje dirbo 

rražražina Grybaitė, Vytautas Juška, 
ntantanas Kramilius, Alfa Savickienė ir 
onflows Zinkus.
VĮ Valdyba atliko visus Statute nu- 

lafcatytus įpareigojimus. Veiklą sudarė 

'ainainų minėjimų organizavimas, pro- 
iniginiai susitikimai su užsienio šalių 
ipBiplomatais, vyriausybės ministrais, 
areHffiŠgimais bei politikais, buvo vystomi 
zšiays/risu įtakingais australiškos visuo- 
tenė&enės žmonėmis ir kitų bendruomenių 
ariamais. Priėmėme formalius svečius iš 
ietijietuvos, organizavome jų susitikimus 
a bu bendruomene. Atsižvelgdama į 
raėraėjusio metinio susirinkimo 
utautarimus, valdyba rūpinosi fondo 
’agPagalba Lietuvai“ panaudojimu.
Va.Valdyba rėmė Lietuvos Respublikos 
irbjarbės konsulo Sydnėjuje veiklą. Šis 
latųiausimas tapo opesniu, kai Krašto 
aryfarybos suvažiavime buvo priimtas 
utaputarimas, kad kiekviena apylinkė turi 
ipifepintis savo regiono garbės konsulo 

jikpeiklos rėmimu bei išlaikymu, turint 
nenėmenyje, kad tam nėra formalių įpa- 
igcfeojinių.
Ryt Ryšiai su praėjusia Krašto valdyba 

buwvo proginiai, o su kitomis apylinkių 
ddyldybomis, išskyrus Melburno, ryšiai 
rstostomi išvis nebuvo. Ryšiai su naująja 
ra&ašto valdyba,kuri bazuojasiMelbume, 
raka teigiami, o po Krašto Tarybos 

iviuvažiavimo artimesni ryšiai užmegzti 
si Asu kitomis apylinkių valdybomis. Turiu 
ąsnBtebėti, kad Canberros apylinkės 

ildraldyba yra įsikoporavusi australų 
dcfadžios įstaigose ir, kad naujoji Krašto 
alcraldyba šiuo klausimu domisi, 
ikrinkorporavimo klausimai yra opus 
laifiausimas ir Sydnėjaus apylinkės 
ddyldybai, tačiau senoji Apylinkės valdyba 
atueturėjo ketinimų siekti Sydnėjaus 
>yfepy\uiris inkorporavimo, bet šiek tiek 
ivotvo svarsčiusi apie naujos valdybos 
oboboje veikiančios, inkorporuotos 
■gaiganizacijos steigimą. Tokia orga- 
zaizacįja būtina, norint susilaukti 
ildaldiškų lėšų bendruomenės veiklai

SSveikinimai •••
.tkktkelta iš 4psl.
tyr&Orane.
?. IiP. Isoldes Poželaitės-Davis apdovano- 
lasMs sutapo su jos giminaičio kunigo, 
adenado Požėlos tarptautiniu apdovano
tu. ju. Jam tik šiemet buvo įteiktas Pa- 
ilioulio teisuolio medalis (šis vardas buvo 
seikteiktas dar 1980 metais) už išgelbėtus 
"ašįfašistinio kalėjimo žydus.

4ayfe.Vjt, humanizmas, meilė žmonėms 
linjūdingas Požėlų giminei. Sveikiname 
įsvlūsif mielą p. Isoldą, tapus Australijos 
lirfdmobendrosiosdivizijosnare  ir Imkime 
•oseros sveikatos ir tokios pat energijos, 
daria ji visad spinduliavo!

Sis žarijų J. Janonio vidurinės mokyklos- 

gimnazijos direktorius
A. Budraitis

mokyklos muziejaus vadovas
J. Krivickas 

ir visas kolektyvas

pirm. Vytautas Juška

vystyti. Naujoji valdyba turės šį klausimą 
rimtai apsvarstyti.

Kadencijos metu valdyba ypatingų 
sunkumų nepatyrė ir su neišspren
džiamomis problemomis nesusidūrė. 
Lietuviškoji apylinkės veikla bei jos 
gyvenimas kai kada būna aktyvesnis, 
kai kada ne tiek aktyvus, kadangi į tai 
atsiliepia palaipsnis bendruomenės 
narių amžiaus didėjimas, didėjantis ser
gančių ir mirusių skaičius, o taip pat ir 
didelis čia gimusių lietuvių kilmės 
žmonių nesidomėjimas lietuvišku 
gyvenimu ir bendruomenine veikla. Visa 
tai turėjo nemažos įtakos ir valdybos 
darbui. Bendruomenei mažėjant ir silps
tant jos veiklai, tas atsiliepia kandidatų 
stokaįnaujas apylinkių valdybas, mažėja 
dalyvių skaičius minėjimuose, 
susirinkimuose, pokyliuose, o ir visuose 
šiuose renginiuose didžioji dauguma bal
tomis kaip sniegas, žilomis galvomis. 
Jaučiama ir vis sunkėjanti finansinė 
bendruomenės padėtis.

Siekiant geriau suprasti besikeičiantį 
bendruomenės profilį, pradėjau ruošti 
NSW valstijoje gyvenančių lietuvių 
demografiją. Pravartu susipažinti ir 
apmąstyti 1991 metų Australijos 
statistikos biuro piliečių surašymo
duomenis. NSW valstijoje 1991 metais 
randame sekančius faktus:

# 1387 asmenys užsirašė, kaip gimę 
Lietuvoje.

# Mažiaupusėsjųužsirašė.kadmoka 
■ lietuvių kalbą (657 iš 1387, t.y. 47%).

# Nepilni 500 pasisakė, kad moka tik 
anglų kalbą.

# Savo amžiumi, iš tų 1387, 1217, 
arba 88%, šiandien jau yra virš 53 metų 
amžiaus.

# 76% dalyvavusių surašyme 
tautiečių yra pensinio amžiaus.

# 38%iš jųyravirš75metųamžiaus.
# Vyrai sudaro 55 vyriausios kartos 

procentus.
# Pensinio amžiaus tautiečių tarpe, 

vyrų skaičius siekia 59% nuo bendro 
skaičiaus.

# Tarp 68 ir 77 metų amžiaus, vyrų 
yra 63%.

# Niekada nevedusių skaičius siekia 
11%.

# Našlių yra 18% nuo bendro 
skaičiaus.

♦ Išsiskyrusių skaičius siekia 11% 
nuo bendro skaičiaus.

# Vieniši tautiečiai sudaro 40% nuo 
bendro skaičiaus, iš jų yra 44% vyrų.
• Penkių metų bėgyje (nuo 1986 iki 

1991 metų) NSW lietuvių skaičius 
sumažėjo 17%, t.y. 282 tautiečiais.

Prieaugį apskaičiuoti yra kebli proble
ma.

* Grynai lietuvių tėvų šeimose gimė 
1997 vaikai.

# Mišriose šeimose, kur tėvas lietu
vis, motina ne lietuvė, gimė 1,328 vaikai.

# Mišriose šeimose, kur motina yra 
lietuvė, tėvas ne lietuvis, gimė 718 vaikų.

# Visuotinas pirmosios kartos prieau
gio skaičius siekia 4,043 vaikus.

# Bendruomenės dydis pagal šiuos 
duomenis siekia bent 5,428 NSW vals
tijoje
• Pridedantantrosiosirtrečiosioskar- 

tos prieaugį, lietuvių kilmės asmenų 
skaičius NSW valstijoje, galimas daly
kas, siekia 15,000 asmenų.

Lietuvoje gimusių tautiečių ekonomi
nis stiprumas silpnėja:

* Dviejų trečdalių tautiečių metinės 
pajamos yra žemiau $16,000 į metus;

♦ 42% tautiečių pragyvena iš pajamų, 
kurios neviršyja $8,000 į metus;

# Tik 5% tautiečių turi metines paja
mas, kurios viršyja $40,000 į metus;

* Nedarbingumo rodiklis lietuvių 
tarpe siekia 13%.

šie statistiniai duomenys byloja daug 
ir liūdnai apie mūsų bendruomenę, tau
tiečių socialinę padėtį NSW valstijoje, 
mūsų nesugebėjimą pritraukti tų, kurie 
statutiniai skaičiuojami bendruomenės 
nariais. Bendra išvada yra,kadsekančių 
dešimties metų bėgyje bendruomenės 
gretose liks tik saujelė originalių 
bendruomenės narių, o ir tie patys bus 
gilaus amžiaus. Tai turės ypatingai nei
giamos įtakos Lietuvių klubui ir aplamai 
visam lietuviškam gyvenimui. De
mografiniai duomenys, tačiau, tiesiogiai 
byloja,kur bendruomenė turėtų nukreip
ti savo žvilgsnį, kokios yra mūsų 
silpnėjimo priežastys. Tie duomenyštaip 
pat priduoda ir paspirties labiau stengtis, 
gudriau, sumaniau ir planingiau dirbti. 
Yra aiškios sekančios Sydnėjaus bend
ruomenės pagrindinės problemos:

1. Vyriausios kartos senėjimas ir su 
tuo surištos problemos;

•2. Bendruomenės atjauninimas;
3. Veiklos finansavimas;
4. Lietuvių kalbos silpnėjimas ir nyki

mas;
5. Bendruomenei ir jos organizaci

joms vadovavimas;
6. Bendruomenės turtas;
7. Lietuviškai nekalbančių tautiečių 

įvedimas į bendruomenę;
8. Bendruomenės administravimas;
9. Sielovada;

10. Spauda ir jos ateitis prenumera
torių bei bendradarbių skaičiui krintant;

11. Bendruomenės bei jos organų inkor
poravimas.

Šis sąrašas sako, kad yra pribrendęs 
laikas mums savo žvilgsnį daugiaukreip- 
ti į save, negu jį kreipti išorėn, t. y. link 
Lietuvos. Kaip šios problemos ilgainiui 
bus išspręstos, jos lems mūšų ateities 
gyvastingumą. Šias problemas dabar
tinė valdyba jau pradėjo palaipsniui 
spręsti.

Praėjusiame metiniame susirinkime 
valdybos ataskaitiniame pranešime buvo 
minima, kad gautas pasimatymas su 

NSW multikultūrinių ir etninių reikalų 
ministru Michael Photios. Pasiruošimą 
šiam susitikimui sunkino trūkumas žinių 
anglų kalba apie mūsų bendruomenę, 
bei patikimų demografinių žinių apie 
mūsų bendruomenę bei jos sudėtį. Buvo 
paruoštas 13 puslapių dokumentas anglų 
kalba, kuris suteikė pradines žinias apie 
lietuvių benduromenę, organizacijas bei 
lietuvius Sydnėjuje ir tuo pačiu iškėlė 
bendruomenės gyvastingumui rūpimas 
problemas. Būtent:

1. Lietuvių bendruomenės senėjimas;
2. Lietuvių kultūros išlaikymo prob

lemos australiškoje visuomenėūje;
3. Lietuvių kalbos išlaikymas ir jauni

mo švietimas;
4. SBS radijo rūpesčiai;
5. Veiklos finansavimas;
6. Lietuvių bendruomenės dydis;
7. Lietuviškos sielovados ateitis;
8. Lietuvių bendruomenės ateitis ir jos 

prespektyvumas.
Pokalbio eigoje ministras nustebo, 

sužinojęs, kad lietuviai neturi pilnalaikių 
socialinių darbuotojų, kurie dirbtų mūsų 
vyresnės kartos tarpe, kad nėra sava 
kalba prieinamos informacijos apie 
valdžios siūlomas paslaugas, kad netur
ime Grant-in-Aid darbuotojo, kad 
negauname paramos iš Lietuvos, netur
ime ambasadoriaus ir t.t. Ministras 
pažadėjo padėti įgyvendinti kai kuriuos 
mūsų siekius, tačiau pradinę eigą jiems 
turėsime duoti patys.

Pirmasis bandymas gauti Ethnic Af
fairs Commission $47,000, kad būtų 
galima įsteigti Žinybinę tarnybą mūsų 
vyrsniesiems, nepasisekė. Per šią tarny
bą buvo siekiama vyresnio amžiaus 
tautiečiams suteikti žinių lietuvių kalba 
apie paslaugas taikomas vyresniajai 
kartai. Siekėme išsiaiškinti, kodėl nega
vome šios paramos. Tai ištirti teks 
sekančiai valdybai. Pradėjome ruošti 
dokumentą dėl „Aged Care Package“, 
kuris siekia $211,000 sumą, ir prašymą 
dėl Grant-in-Aid Worker lietuvių bend
ruomenei Sydnėjuje. Deja, nepakanka
mas pažinčių - kontaktų tinklas, 
bendruomenės ar atatinkamo inkor
poruoto organo trūkumas varžė šią 
iniciatyvą. Atsiekti šiose srityse laimėji
mą yra įmanoma, tačiau tai pareikalaus 
daug kantrybės, pasišventimo, laiko, 
plataus kontaktų tinklo išplėtimo ir 
išmokimo, kaip paruošti bei kur įteikti 
atatinkamus prašymus.

Kita valdybos iniciatyva buvo gauti 
Sydnėjaus lietuviams savo radijo laidą, 
atskirai nuo SBS. Buvo susisiekta su 
Etnine radijo stotimi FM2000 ir sužinota, 
kad laidą gausime, jei 25 asmenys ar 
organizacijos įstos nariais į šią radijo 
stotį. Turiu įstojimo anketas ir kviečiu 
bendruomenės narius paremti šią inicia
tyvą, tačiau apie tai pakalbėsime vėliau.

Australijoje besilankant lietuvių išei
vijos vyskupui Pauliui Baltakiui vėl 
iškėlėme sielovados problemą. Vysku
pas buvo paslaugus ir pradinis rezultatas, 
tai Sydnėjaus lietuvių misijos komiteto 
įsteigimas. Komitetui pirmininkauja A. 
Burneikis. Šis komitetas rūpinsis 
Sydnėjaus sielovados kasdieninėmis 
problemomis, padės kun. P. Martūzui 
bei rūpinsis užtikrinti sielovados ateitį. 
Komitetas taip pat dės pastangas tau
tiečių tarpe rasti diakonų, kurie galėtų 
padėti kunigui, ir reikalui esant, tęsti 
sielovadą kunigui susirgus ar mirus.

Vytautas Juška
ALB Sydney Apylinkės valdybos 

Pirmininkas
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Š. m. kovo 19d. Lietuviųnamuose turėjo 

būti išrinktas ALB apylinkės komitetas. 
Nelaimei, niekas nebuvo išrinktas ir rin
kimai atidėti iki gegužio 7d. sekmadienio.

Labai liūdna, kad šiame susirinkime 
nebuvo nė vieno iš vidurinės ar jaunesnio
sios kartos, kurie sutiktų būti renkami. 
Tai nereiškia, kad mes neturime tam 
tinkamų žmonių mūsų bendruomenėje. 
Tikrumoje, kai pagalvoju, aš randu didelį 
skaičių tinkamų kandidatų. Problema 
ta, kad jie net nežinojo apie rinkimus, o 
jei žinojo - buvo nesuinteresuoti arba 
galvojo, kad jie netinkami.

Aš taip pat girdėjau kai kuriuos, kurie 
buvo kviečiami, sakant, kad jie yra per- 
daugužsiėmę kitais reikalais, kad galėtų 
prisiimti atsakomybę vadovauti Mel
burno bendruomenei. Atrodo, kad dar
bas, šeima, sportas, socialiniai ir kiti 
įsipareigojimaipaima didelę dalį jųlaiko. 
Beabejonėsgyvenimožingsniai  visą laiką 
spartėjair dažnai šiaislaikaisliekamažai 
laiko net poilsiui.

Kai galvoju apie šiuos reikalus, aš ne
galiu nepagalvoti, kaip mano tėvų karta 
pasiekė to, ko siekė. Jie taip pat turėjo 
rūpintis jaunom šeimom, darbo ir mokslo 
įsipareigojimais. Jie turėjo išmokti 
svetimą kalbą ir įprasti prie naujos 
kultūros. Nežiūrint to, jie sudarė gerai 
organizuotas bendruomenes visoje Aus
tralijoje. Jie suorganizavo sporto klu
bus, tautinių šokių grupes, chorus, sek
madienio mokyklas, įsigijo bendruome-, 
ninius centrus, sukūrė skaitlingas kitas 
- religines, politines, bendruomenines, 
kultūrines ir socialines grupes. Kaip jie 
tai pajėgė padaryti? Kaip jie rado laiko, 
kad visa tai pasiektų?

Mes, kurie užaugome Australijoje nuo 
penkto dešimtmečio, naudojomės jų'in
dividualaus ir bendruomeninio darbo 
vaisiais. Mes džiaugėmės sportu, žaidėm 
krepšinį ir kulti va vom daugelį kitų spor
to šakų, vykome į skautų stovyklas, da
lyvavome kongresuose, jungėmės į tau
tinių šokių grupes, chorus ir t.t. Mes visi 
praturtėjome dvasiškai dalyvaudami 
mūsų bendruomenės gyvenime. Tik pa
galvokite, kas yra jūsų geri draugai. Ar 
yra tarp jų lietuvių ? Aš esu tikras, kad 
atsakymas yra teigiamas. Ar mūsų gy
venimas būtų buvęs toks, koks yra ir ar 
būtume džiaugęsi juo, jei mūsų tėvai ir 
seneliai nebūtų stengęsi sukurti tokios

On 19 March, 1995 a new Melbourne 
Community Executive was to be elected 
at Lithuanian House in Melbourne. Un- 
fortunatelly, no one was elected and the 
election has been postponed until Sun
day, 7 May, 1995.

It is disappointing that there was no 
one from the middle or younger genera
tions at the meeting, willing to stand for 
election. This does not mean that we do 
not have any suitable people in our com
munity. Indeed, when I cast my mind 
about, I can think of any number of 
suitable candidates. The problem is that 
either they did not know about the elec
tion, or if they did, they were not inte
rested or perhaps thought they were not 
suitable................................... 

bendruomenės, kurioje mes užaugome?
Dabar, kai mūsų tėvai ir seneliai sens

ta mūsų, kaip jų vaikų ir anūkų, atsa
komybė yra nesunaikinti jų įdėtų 
pastangų ir prisidėti prie kultūrinio 
įvairumo, kuriuo mes Australijoje 
džiaugiamės. Jei mes, vidurinioji ir 
jaunesnioji generacija, norime saugoti ir 
plėsti tai, kas buvo sukurta, tai atėjo 
laikas tiems, kurie negimė Lietuvoje, 
paimti bendruomenės vadovavimo ir 
atsakomybės lazdelę (baton) ir ją.
nešti į ateitį. Ateitis bus tokia, kokia 
mes, lietuvių kilmės australai (Austral
ians of Lithuanian descent), sukursime.

Kiekvienas ALB Krašto valdybos na
rys yra padaręs tvirtą įsipareigojimą 
padėti įvairioms lietuvių bendruome
nėms, išsibarsčiusioms Australijoje, ne 
tik išlaikyti tai, ką sukūrė mūsų tėvai, 
bet taip pat padėti jiems prisitaikyti 
drauge su besikaičiančiais bendruo
menės reikalavimais. Mes tikime, kad 
tai yra vertingas tikslas ir kad reikia jo 
siekti, taip kad mūsų vaikai ir anūkai bei 
sekančios generacijos galėtų džiaugtis - 
daugiau ar mažiau - pergyvenimais, 
kuriais mes džiaugėmės.

Aš todėl raginu visus, kurie gali, akty
viai prisidėti kokiu nors būdu prie 
bendruomenės. Mes turime savo bend
ruomenėje didžiulį talentų aruodą, žinias 
ir patyrimą kiekvienoje apylinkėje. Pasi
dalindami atsakomybe, veikdami paski
rose bendruomenėse į mes galime ne 

tik išlaikyti, bet ir išplėsti tai, kas jau 
pasiekta.

Krašto valdyba turi nemažai idėjų ir 
planų, kuriuos ji nori įgyvendinti laike 
1995 ir 1996 metų. Mums reikalinga 
pagalba iš žmonių, pasiryžusių prisidėti 
savo laiku, idėjomis ir energija. Jei jūs 
norite padėti man, aš būsiu laimingas 
tai išgirsti iš jūsų.

Mes taip pat : tikimės ir laukiame i 
pamatyti jaunesnių veidų Melburne, š. 
m. gegužio 7d. (sekmad.) vykstančiuose 
bendruomenės rinkimuose.

Andrius Žilinskas
ALB Krašto V-bos pirm.

PJS. ALB Krašto V-bos pageidavimu, 
šis atviras laiškas spausdinamas abiem, 
anglų ir lietuvių,kalbomis.

Red.

AN OPEN LETTER
TO THE LIETHUANIAN COMMUNITY IN 

AUSTRALIA
I have also heard it said by some jvho 

have been approached and asked to 
stand, that they are too busy with other 
commitments to take on the responsibi
lity of running Melbourne Community. 
It seems that work, family, sporting, 
social and other commitments swallow 
up a great deal of time. There is no doubt 
that the pace of life is ever quickening 
and thatthereis precious little time even 
for relaxation these days.

When thinking about these issues, I 
cannot help but think how my parents' 
generation achieved everythingthey did. 
They also were burdened with young 
families, work and study commitments. 
They also had a foreign language and a 
new culture to grapplawith. Yet some-

Vasario 16-ji jau praeityje - „Mūsų 
pastogė“ gana plačiai aprašė šios šventės 
minėjimus mūsų plačiai išsimėčiusiuose

telkiniuose. Darirdabarįredakciją atei
na nuotraukų iš šių švenčių minėjimų. 
Įdedame pora.

Vasario 19d. prie paminklo žųvusiems už Lietuvos laisvę Adelaidės 
lietuvių namų sodelyje. Iš k. - Garbės konsulas J. Jonavičius, Apyl. v-bos 
pirm. J. Vabolienė ir V. Baltutis. Nuotr. - B. Jonavičienės

Vasario 16d. koncertas Lietuvių namuose Brisbane - „Žilvičio“ taut 
šokių grupė ir Brisbanės choras. Nuotr. J. Songailos
mi------------ imi=.r.----.inr. inr==inr=ini------------ inr---—■ iru 1 --npir==iHi=i

how they managed to create close knit 
communities all over Australia. They 
started sporting clubs, organised folk 
dancing, choirs, Sunday schools, bought 
community centres, created numerous 
otherreligious, political, community, cul
tural and social groups. How did they 
manage? When did they find the time to 
achieve all of this?

We, who grew up in Australia since the 
1940’s, ejoyed the fruits of their individ
ual and collective labours. We enjoyed 
the sport, played basketball and numer
ous other sports, went to scout camps, 
attended congresses, joined folk dancing 
groups, choirs and so on. We have all 
been enriched by our experiences and 
ourcontact with the Community atlarge. 
Just think about who are your good 
friends. Are there any Lithuanians 
amongst them? I am sure the answer is 
yes! Would we have had the same life 
and enjoyed the same experiences if our 
parents and grandparents had not la
boured to create the community within 
which we grew up?

As our parents and grandparents grow 
older it is the repsponsibility of us, their 
children and grandchildren, not to waste 
their efforts and add to the cultural di
versity we enjoy in Australia. If we, as 
the middle and younger generations, 
want to preserve and develop what has 
been created, then the time has arrived 
for those who were not bom in Lithuania 
to take over the baton of community 
leadership and responsibility and carry 
itinto the future. The future will be what 
we Australians of Lithuanian descent 

make it.
Each of the members of the Federal 

Executive of the Australian Lithuanian 
Community have made a firm commit
ment to assist the various Lithuanian 
communities scattered throughout Aus
tralia, to not only maintain what has 
been created by our parents, but also 
assist them adapt to the changing needs 
of the communities. We believe that this 
is a worthwhile goal to pursue, so that 
our children and grandchildren and sub
sequent generations can enjoy, to a great? 
er or lesser extent, the experiences which 
we enjoyed.

I therefore urge all those who can con
tribute to become active in the Commu
nity in some way. We have an emormous 

■pool of talent, knowledge and experience 
within our respective communities. By 
sharing the responsibility of running the 
individual communities, we can not only 
maintain but develop what has been 
already created.

The Federal Executive has a number 
of ideas and plans it wishes to develop 
over 1995 and 1996. We need the assist
ance of people willing to contribute some 
of their time, ideas and energy. If you are l 
willing to help me I would be very happy 
to hear from you.

We also look forward to seeing some 
younger faces at the Melbourne Commu
nity's election of the executive on Sun
day, 7 May, 1995.

Andrew Žilinskas
President

Australian Lithuanian Community
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KAS NAUJO LIETUVOJE? | MOŠŲ MIRUSIEJI
(Laiškas is Plunges) į SCBIEV JA M VAI V l ll ll III.H M I

Pavasaris atskubėjo nelauktas.
Nutirpo sniegą 

veršiai čirena
sniegas, pražydo lazdynai, vie- 

laukuose. Aprimo mo- 
l ir traktorių duslus urzgi- 

dirvos šlapios, nebėr

įpročio nuostolius valstybei, pvz: kiek

mas pamiškėj, mat, dir 
kaip rąstų beištraukti.

Žvejų uostas Klaipėdoje.

Praeita žiema įsimintina kaip medie- 
į užsienį plukdymo metas. Aplink 

įsisteigė bent dešimt naujų 
Pradėjo pjauti lentas greitai 

kokybiškai, pagal užsienio pareika-

1910.5.16 - 1995.3.30

ištekliais tai puikus pelnas. Net tas 
faktas, kad praeitą vasarą 

miškų plotai buvo kirvarpų 
išėjo jiems į naudą.

Taigi Lietuvos komersantai, pradėję 
eksportą spalvotais metalais, 

vėliau perėję prie juodųjų metalų, randa 
vis naujų valiutos šaltinių. Įdomu, kokie 
Lietuvos resursai toliau figūruos komer
santų sąraše. Žinoma, tik ne ūkininkų 
dideliu triūsu užauginti produktai - jų 
užsienis nepageidauja.
Į Gal šie apsukrūs lietuvaičiai pradės 
tlietuvos žeme ir vandeniu prekiauti? 
Medingėnų durpynas, iš tiesų, ekspor- 
taojadurpesįVokietiją, ir Birštono mine
ralinis vanduo turi šiek tiek paklausos, 
tačiau su Žemaitijos vandenėliu biznių 

1 turbūt neišeis. Tyrimai parodė, kad pusė 
šaltiniųLietuvojeyra nitritais ir nitratais 
Užteršti. Per visą sovietmetį kolūkiai 
taip puikiai tręšė tas iš buožių atimtas 
žemes, tiek gausiai pylė azotinių trąšų, 
iadšiandien dideli plotai Lietuvos žemės 
• vandenų yra pasiekę mirties tašką, 
tisas Biržų rajonas yra paskelbtas Kars

to zona. Dabar patys žemdirbystės eks
pertai prisipažįsta darę didelę klaidą ir 
lando gelbėti k raštą per ekologinę žem- 

dirbystę. Bet kiek laiko praeis, kol žemė 
ir vandenys bus išgryninti.

į Tuo tarpu žemės ūkio krizė skaudžiai 
Įatsiliepia Lietuvos ekonomikai ir žmonių 

(sveikatai. Betvarkė kaimuose - skur- 
lantys ūkininkai, irstančios bendrovės 
lebeįstengia patiekti į parduotuves 

švarių ir sveikų produktų. Nenuostabu, 
kad žymiai padaugėjo užsikrėtimų tri- 
įolioze ir kitom ligom, sutrumpėjo 
Žmonių amžius.

Prie amžiaus sutrumpinimo, be abejo, 
prisideda smarkiai išplitusi girtuoklystė. 
Taiyra didžioji Lietuvos gėda, apiėkurią, 
leja.net spauda mažai rašo, lyg tai būtų 
abu. Plungėje barai veikia ištisą parą, o 
minias privisęs bravorų. Retkarčiais 
vieną, kitą moterėlę policija nubaudžia 
po 100 ar 200 Lt. Tai menkutė bauda

dideli

žmonių miršta nuo ligų susijusių su į „ , . ... ...piknaudžiavimu alkoholiu, kiek tokių! trumpos figos Westaead hgomneje
r • „ j i • ■ . , : su šiuo pasauliu atsiskyrė dar viena musųligonių gydymas kamuoja, kiek praran- j, , . . į ..... ^

j v j- ji -L iv ■ I bendruomenes nare Janina Kavahaus- dama darbo dienų del girtuokliavimo, ... .................
., ... .. , ; . į kaitė-Vaiciurgiene. 1971 metais mirė jos

kiek girtuoklių tėvų vaikų patenka , ,. . .
° Į vyras Vaclovas ir Janina glaudėsi pne

j dukros Nijolės, kuri ją prižiūrėjo iki 
Į mirties. Velionės tėvai likimo buvo 
| nublokšti į Rusiją, kur velionė išvydo šį 
? pasaulį. Po revoliucijos su tėvais grįžo į 
| Lietuvą. Kurį laiką dirbo geležinkelių 
’ valdyboje Kaune, čia susipažino su Vac- 
| lovų Vaičiurgiu ir sukūrė šeimą. Artė

jant raudoniesiems „laisvintojams“ šei- 
Įma pasitraukė į Vokietiją. Pasibaigus 
I" karui šeima emigravo į Australiją, kur 
_ duktėNįjolėirsūnusĘvaldasbaigėaukš- 
| tuosius mokslus. Vaičiurgiu šeima ypač 
! uoli buvo lietuviškų pamaldų lankytoja 
i ir parapijos rėmėja, talkininkė. Dukrą

A. Kataržio nuotr. į Nijolė - Tautos fondo valdyboje ir visur 
, . , .. I kur tik reikia jos talkos lietuvių bend-

internatus, galop, kiek avarijų ir ?
savižudybių surišta su alkoholizmu.^ Į Pogedulingų mišių, kurias atlaike kun. 

Statistikos duomenimis savižudžių j .p. Martūzas, balandžio 4d. buvo palydėta 
skaičiumi Lietuva užima pirmą vietą | j Rookwoodo kapinių lietuvių sekciją ir 
Europoje. Tai grėsmingiausia alkoholiz- : palaidotaprieanksčiaumirusiovyroVac- 
m° rod.yklė- Girtuokliaujantis asmuo į 1OVO. Antanas Kramilius Sydnėjaus 
neprisižiūri savęs, savo šeimos, tinka- | apylinkės vardu pareiškė užuojautą 
mai neatlieka savo darbo, jo namai vir- Į___ _____________
sta šiukšlynu. Jeigu šiandien miestų j 
gatvės pilnos šiukšlių ir visa aplinka f 
sujaukta, tai išdava nualintos sielos, j 
Daug žmonių yra tapę viskam abejingi, ’ 
tai žmonės be iniciatyvos ir be ateities. |

Ir dar viena liūdna rodyklė, tai gimsta- : 
mumo sumažėjimas Lietuvoje. O tai | 

požymis mirštančios tautos, kuris reika- i 
lauja rimto suisrūpinimo ir valstybinės | 
strategijos. Deja, mūsų Seimas tokiomis g 
problemomis kol kas neužsiiminėja, mat f 
tarp visų užsienio kelionių mažai lieka j 
laiko. Kada Lietuva sulauks valdžios, ! 
kuri rūpinsis savo piliečių gerbūviu ir i 
tautos likimu? Gal šie rinkimai pasuks 
rodyklę į gerąją pusę. Tačiau man kyla | 

abejonių.
Na, nesinori užbaigti minorine gaida. I 

Tai kas gi pasikeitė į gerąją pusę Lietu- i 
voje per paskutinius metus? Kokios per- į 

spektyvos ateičiai? Mano manymu, per- g 
spektyvos ne visai taip blogos. ! 

Ūkininkai pamažu pradeda suprasti, j 
kad tik kooperuodamiesi galės pagerinti ’ 
savo padėtį - išeiti iš dabartinės | 

aklavietės. Jaunimo tarpe pastebima ~- 
krikščioniškoji įtaka. Viešoji mediją kas- Į 

dien iškelia korumpuotų jėgų nešvarius i 
darbus. Sportas ir menas klesti ne tik | 
VilniujearKaune,betirPlungėje.Vyksta j 
konkursai, teatro spektakliai, simfoni- f 
niai koncertai, meno parodos. Visa tai j 
nuostabu ir žavinga. Kas mėnesį *

velionės dukrai Nijolei, sūnui Evaldui ir 
jo šeimai. Atsisveikino ir Jonas Zinkus, 
velionę pažinojęs dar iš jaunystės laikų 
Kaune.

Atlydėjusiems sugiedojus „Marija, 
Marija“ ir Tautos Himną, palikome ve
lionę Janiną eukaliptų pavėsyje, toli nuo 
tėvynės Lietuvos. Lai būna lengva tau 
šios svetingos šalies\žemelė. Ilsėkis 
ramybėje.

akras

Mylimai motinai ir senelei
A. f A. Janinai Vaičiurgienei

mirus, dukrai Nijolei ir sūnui Valdui su šeima reiškiu 
gilią užuojautą

Vytautas Patašius

A. f A. Stasei Sčitnickaitei
mirus, jos brolienę Kotryną Ščitnickienę ir šeimą nuoširdžiai 

užjaučiame.
K. Ridikienė

A. Pauliukonienė
B. Ropienė

A. y A. Jurgiui Purvinu!
mirus,

gilią užuojautą reiškiame sūnui, marčiai, anūkams ir 
visiems artimiesiems.

Draugų būrelis

A. f A.
VLADO DUMČIAUSprisiminimui vietoj gėlių „Musų Pastogės“ reikalams aukoju $40

Keith Usher

iiuuoiauu 11 žavinga, iiaa iiiciicof ;
parduotuvės darosi spalvingesnės ir | į
turtingesnės, o po sovietmečiui būdingų : 
abakų išmetimo ir sąskaitinių mašinėlių I 
bei savitarnos įvedimo parduotuvės pa- į 
suko laikrodį priekin taip sparčiai, kad | 

greit nebeatpažinsi, kurioje valstybėje | 
esi. Į

Nors kai kas spėjo priminti, kad iš j 
Vakarųtekatikkultūrinės šiukšlės, man * 
regis, kad per pastaruosius penkerius i 
metus iš Vakarų ir gerų dalykų pasi
savino tautiečiai, nors tai ivyko neju
čiom. Dažniau bendraudami su užsie-

Padėka
Dėkoju mieliems bičiuliams - Elenai Astramskienei, Alfonsui ir Grasil

dai Lingiams, Stefai Gintalienei už lankymą manęs ligoninėje, 
neužmiršusiems mano gimimo dienos. Ačiūp. Grušienei už namų priežiūrą.

Už rūpestį manimi sunkiomis valandomis dėkoju vaikams, anūkams ir 
proanūkiams.

Lai Dievas Jums atlygina už Jūsų gerus darbus.
Ona Tamašauskienė

pradeda suprasti, kad valdžia nieko ne
gali jiems parūpinti, kad reikia patiems

Taigi, ne viskas pilka Lietuvoje, anaip
tol, ji kasdien darosi spalvingesnė,'

palyginus su brakonieriavimu, kai už 
stirnelės nušovimą gali prisireikt 2000 

St pakloti.
ILietuvoje, kur statistika taip madoj, 
pesu mačiusi duomenų apie šio žalingo

mečiais, jie išmoko meiliau bendrauti 
tarpusavyje, būti atviresniais, daugiau 
šypsotis, mandagiau aptarnauti 
parduotuvėse ir įstaigose. Visa tai daro 
gyvenimą malonesnį. Pamažu žmonės

galvoti, planuoti, stengtis ir dirbti. Tik 
per sąžiningą darbą Lietuva gali pakelti 
savo gyvenimo lygį. O tai reiškia, kad 
pirma reikia atsisakyti kai kurių soviet
metyje įgytų įpročių.

žmonės darosi švelnesni, su laiku, Dieve 
duok, turėsime sąžiningesnę valdžią ir 
Lietuva taps atsakominga nare Europos 
Bendrijoje. Dana Baltutienė

„Mūsų Pastogė“ Nr. 14 1995.4.10. psl.7
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I n formacija
Vaikai iš „Amerikos viešbučio66

Tokiu pavadinimu šį sekmadienį, t.y. 
balandžio 9d., 9.30 vai. vakare, SBS TV 
stotis rodys 1990 m. darytą lietuvišką 
filmą. Filme vaizduojami 1972 m.Kaune, 
kur susidegino 17-metis Romas Kalanta 
dėl Lietuvos laisvės. Vaizduojamas jaunų 
žmonių gyvenimas, kurie slaptai klauso 
„Radio Luxemburg“, svajoja apie Vakarų 
pasaulio gyvenimą... Jų laiškai radio 
••••i •••••••••••••••••••••••••••••M•••••••••••••••'

VYSK. fl. BflRflNflUSKO 
MINĖJIMAS SYDNĖJUJE

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

»•»•••••••••• oooonooooooooo ono oooooooooooooooooooooooooooooa

LAIŠKII REDAKCIJAI
Gerb. redaktoriau,

p. Kramilius neseniai rašė jMūsų 
pastogėje“, kas gali būti laikoma tik leng
vai pridengta dabartinės ALB krašto 
valdybos kritika. Atrodo, jis kaltina mus 
dėl neveikios kaslink 15 lietuvių 
pavardžių paskelbimo, kurie, spėjama, 
galėjo padaryti karo nusikaltimus laike 
Antrojo pasaulinio karo.

Jei p. Kramilius būtų pasistengęs pasi- 
informuoti, jam būtų buvę pasakyta, kad 
aš susirašinėju su p. Lavarch, federali- 
niu Teisingumo ministru (Attorney-Gen
eral) ir senatoriumi Vanstone, šešėliniu 
Teisingumo ministru, dėl šio klausimo ir 
kad mano protesto laiškas, liečiantis vie
ną straipsnį paskelbtą Melburno Her- 
ald-Sun buvo atspausdintas tame 
laikraštyje.

Spėjamų karo nusikaltėlių reikalas ir 
galimas įstatymo pakeitimas, kurisleistų 
pradėti civilines bylas atšaukiančias pi
lietybę ir sekančią po to spėjamo karo 
nusikaltėlio deportaciją, turi būti tvar
komas atsargiai. Mes nenorime tapti 
įsipynę į emocionaliai įkaitintus tarp- 
bendruomeninius ginčus. Tai tik suma
žintų mūsų pozicijos tikimybę ir argu
mentus, kuriuos mes iškėlėme prieš tuos 
sugestijonuojamo įstatymo pakeitimus.

Aš, žinoma, informuosiu Bendruomenę 
jei federalinė valdžia eis prie tokio įstaty
mo priėmimo.

Jūsų
A. Žilinskas 

ALB krašto V-bos vardu*
Gerb. Redaktoriau,

perskaitęs Ritos Baltušytės „Dalis aus
tralų prekybos patyrimo tinka ir Lietu
vai“ straipsnį Mūsų Pastogės Nr 11. 
(2416) 20.3.'95, nustebau dėl jos suteiktų 
neteisingų žinių, kuries berods yra siun
čiamos ir į „Lietuvos Rytą“. 

„Mūsų Pastogė“ Nr. 141995.4.10. psl.8

stočiai patenka į KGB rankas ir jaunimo 
susiėjimai žiauriai represuojami.

Raimondo Banionio režisūra.
Pranešimas apie filmo demonstravimą 

(ir video įrašas) redakcijoje gautas, deja, 
labai pavėluotai. Subtitrus iš lietuvių į 
anglų kalbą vertė Jurgis Janavičius.

..IIP" Inf.

Nuoširdžiai dėkojame už paramą!

ALKOS f9MŪSŲ PASTOGEI“
V. Lozoraitis NSW $ 5
E. Martinas NSW $ 20
Pr. Sakalauskas NSW ' $ 15
E. Eskirtienė Vic. $ 10
V. Petrėnas SA $ 5

Red.

Prašome nepamiršti
užsimokėti

•Mūsų Pastogės’* 
prenumeratą.

Stebiuosi, kad patyrusi žurnalistė, 
rašydama apie mane (ar kitus) liečian
čias žinias, visų pirmiausia neranda 
reikalo tiesioginiai susipažinti su fak
tais, bet padarė savo išvadas iš antrų ar 
trečių rankų. Šiuo atveju, atrodo, aero
uoste klausydama pokalbio tarp Viktoro 
Šliterio ir svečio iš Lietuvos.

Visų pirmiausia, norėčiau patikslinti, 
kad minimas produktas nėra gamina
mas pagal mano patentą irtoli gražu, jos 
minėta gamykla nėra mano. Aš joje tu
riu tik mažesnę dalį akcijų.

Be abejo, turėdamas įtakos šioje firmo
je, norėčiau, kad Lietuva būtų viena iš 
pirmųjų apsiimanti gaminti šį naują 
perdirbtą (re-cycled) produktą ir jį galėtų 
įvesti į Europos rinką.

Visi žinome, kaip čia Australijoje, o 
ypač Lietuvoje, yra būtina atkreipti 
dėmesį į taršos problemą. Tad, Lietuvai 
būtų naudinga kuo greičiau įvesti nau- 
dotųmedžiagųperdirbimąįkitusnaudin- 
gus produktus.

Ateityje, prašyčiau, kad p. Rita visų 
pirmiausia susipažintų su tiksliomis ži
niomis prieš klaidinant skaitytojus.

Su pagarba
Romas Pocius

SUDARYTA KOMISIJA 
DĖL PRIETYKĖS PATAISĄ

Lietuvos Prezidento A. Brazauskas 
vasario 1 d. pasirašė dekretą Nr. 535 
„Dėl komisijos Lietuvos Respublikos 
pilietybės įstatymo pataisų projektui 
parengti sudarymo“. Į komisiją įeina 
visa eilė pasaulio lietuvių bendruome
nių veikėjų. Jų tarpe pirmoji pavardė 
sąraše - buv. Australijos bet. bendruo
menės pirmininko, Viktoro Baltučio

BENDRADARBIAMS: DĖL VIETOS 
STOKOS l Š| ,,M.P." NUMERI NEPA
TEKUSIUS STRAIPSNIUS BEI LAIŠKUS 
SPAUSDINSIME SEKANČIAME NUME- 
«YJE Red.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

MOTERU KOMITETAS
buvo sudarytas vasario mėn. iš šių asmenų: Elenos Kiverytės-Erzikov, Lauros 

Belkienės, Mildos Bukevičienės, Jūratės Ivinskienės ir Danguolės. Šepokienės. 
Komiteto tikslas - įtraukti viusomenę į klubo veiklą, ypatingą 
į šeimyninius parengimus.

SSADUPARADAS
sekmadienį, balandžio 9d. 2.30 vak p.p. Tai pirmas Moterų Komiteto parengimas 

G.P.B. CLOTHING COMPANY - JAZZ BOWS demonstruos aukštos rūšie 
Australijos ir tarptautinius fasonus. Parado metu bus galima įsigyti rūbus su 305 
nuolaida. Galima mokėti credit card arba čekiais ir pirkinius gauti vietoje.

Netolimoj ateity įvyks:
Vaikų disco. Sekmadienį, gegužės mėn. 21d. 3.00 vai. p.p. įvyks vaikų,JUODAI! 

BALTA“ disco (vaikam nuo 2 metų). Specialūs prizai! Laimingas įėjimo bilietas! 
Dešrelės (Hot Dogs) ir vaisvandeniai! Smulkesnė informacija bus paskelbta vėliau.

Pavasario balius. Pirmas Pavasario balius įvyks šeštadienį rugsėjo mėn. 9 d.
Iki malonaus pasimatymo!

Lietuvių klubo moterų komitetas

dėmesį kreipiant

KVIETIMAS
„Vilnijos“ draugija ir prie jos veikiantis Senųjų (prieškario) vilniečių klūk bas 

kreipiasi į Jus po visą pasaulį išblaškytus vilniečius lietuvius nuo Breslaujosi iki 
Suvalkų, kviesdami Jus į „Vilnijos“ d-jos
‘ SUVAŽIAVIMĄ,
kuris prasidės 1995m. balandžio mėn. 22d. 10 vai. Vilniuje, Mokytojų namuos )se, 

Vilniaus g-vėįe 39, didžiojoje salėje. „Vilnijos“ d-jos valdyt rba

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

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 
skambintiK LašaičiuiteL 7434118' 
arba P. Gustafson tel. 708 6424.

Rengėjai 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

t Funerals of Distinction +
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. V. .
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą. .
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(veteranai) -12.30 vai. ryto. Pirm loji 
repeticija - 8.4.95.

Pageidaujantys smulkesnės ii in
formacijos apie „Malūnėlio“ gni[ ipę 
gali kreiptis į Dainą Tamašauskai uty 
tel. 547 3789.

Dėl visų kitų ’grupių kreipkis itės 
į Dalią Antanaitienę tel. 857 8334 8.

Prisijunkite prie tautinių šokikių 
grupių. Tai bus gera proga jauni® nui 
pabendrauti ir dalyvauti tautii nit 
šokių šventėje per Lietuvių dieni nas 
Melburne 1996 metais, o taip pat it ii 
kitomis progomis.

Dalia Antanaitia tnė

PRANEŠIMAS i
Lietuvių karių veteranų sujungti J6s 

,Ramovė“ Sydnėjaus skyrius šau- ių- 
kia informacinį ramovėnų sn u- 
sirinkimą balandžio 9 d., sekmadisį e- 
nį, Lietuvių namų mažojoje salėj aje, 
Bankstowne. Susirinkimo pradžia! a 2 
vai. p.p. Maloniai prašome vist >us 
ramovėmis dalyvauti susirinkime, e.

Sydnėjaus skyriau us 
ramovėnų valdyk ba
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