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Lietuvos savaites apžvalga
t-: - ___
RuRusįjos koviniai sraigta

sparniai virš Vilniaus
N Ne paslaptis, kad Rusijos kariniai 

sraisraigtaspamiai dažnai perskrenda 
Lielietuvos teritoriją. Lietuvos vy- 
riaiiausybė nemato galimybės išvis 
uždifrausti Rusijos karinių lėktuvų ir 
sraisigtaspamių skrydžius per Lie- 
tuwR?. Rusijos ambasadoriui pap- 
rašašius skrydžio leidimo, Lietuvos 
užsisienio reikalų ministerija, su- 
derierinusi su Krašto apsaugos oro 
pajėajėgų vadovybe ir Valstybine oro 
skrykrydžių valdymo tarnyba, leidi— 
musus išduoda, nurodydama laiką, 
kokikiu oro koridoriumi ir kokiame 
aukšštyje lakūnai turi skristi.

Balandžio 5 d. opozicijai rei- 
kalalaujant, Lietuvos parlamentas 
sąvare nepaprastojoje sesijoje svarstė 
trijiįnjųKusijos kovinių sraigtasparnių 
nelegalų skrydį vasario 29 d. virš 

liaus ir kitų Lietuvos sričių, ten
__ jiems nebuvo duotas leidimas. 
SkĄrpižio leidimas buvo paprašytas 
ir g gautas skristi oro koridoriumi 

’Svyiyriai - Kaunas - Krakės - Kara- 
liauaučius. Rusijos pasiuntinybės 

(prašąšyme buvo nurodyta, kad sraig- 
(taspspamiai kirs Lietuvos sieną 8 vai. 
45 iri min. ryte ir išskris iš Lietuvos 9 
val.al. 35 min. ryte. Tačiau trys 
sraigėgtaspamiai neskrido ryte, kaip 
buvoiroprašyta ir duotas leidimas, bet 
vakakare. Parlamente opozicija kalti
no vyyriausybę abejingumu Lietuvos 
saugigumui. LDDP parlamentarai 

' mėgūgino šią Rusijos provokaciją 
ižtušsišuoti, pavadindami ją jaunų 
akūnmų smulkiu chuliganizmu.

' Visisškai kitaip įvertina oro pajė
gų spspecialistas ir tie, kuriems rūpi 

fVi

Lietuvos įsijungimas į NATO ir ki
tas Vakarų struktūras. Buvęs Kije
vo karo akademijos dėstytojas pulk. 
Algirdas Orenis, kalbėdamas su 
Laisvosios Europos radijo pa
reigūnais, kritikavo ne tik Rusijos 
karo aviacijos įžūlumą, bet ir 
apkaltino Lietuvos oro kontrolės 
pareigūnus apsileidimu savo pa
reigose. Algirdas Orenis pažymėjo, 
jog visada nurodoma, kad sraig
tasparniuose ginklų nėra, tačiau šį 
kartą nenurodyta. Prašyme buvo 
nurodyta, kad fotoaparatūros ma
lūnsparniuose nėra. A. Orenis stebisi, 
kaip Lietuvos kariškiai, duodami 
leidimą, į tai jokio dėmesio ne
atkreipė. Trys sraigtasparniai, 
skrisdami virš Vilniaus apie 75 metrų 
aukštyje nuo žemės paviršiaus, ga
lėjo patikrinti kaip efektyviai veikia 
Lietuvos oro kontrolės sistema. 
Civilinės aviacijos radarai ilgą lai
ką malūmsparnių nepastebėjo, o pama- 
tė juos Vilniaus Antakalnio gy
venamuose priemiesčiuose. Niekas 
negali tiksliai pasakyti, kaip jie čia 
atsirado, nes pastebėta per vėlai. 
Trys sraigtasparniai galėjo būti 
ginkluoti net 210 raketų, kurių 
griaunamoji jėga tokia, kad iš Sei
mo rūmų nebūtų Ekę išvis nieko, 
sakė A. Orenis. Skrydis ne smulkus 
chuliganizmas, nes nesilaikyta nei 
laiko, nei oro koridoriaus ir skrista 
koviniame aukštyje, po radaro 
bangomis. Tai tyčinis šantažas. Gal 
norėta parodyti, kad Lietuva nepajėgi 
net suvokti kas dedasi jos teritorijo
je. Ji netinkanti būti NATO nare, tik 
būsianti balastu jau esančioms 
NATO narėms. Lietuva turi rimtai 
susirūpinti savo gynybos orga

nizacija.

Lietuvos Respublikos val
dininkų įstatymas

Balandžio4d. Lietuvos Respublikos 
parlamentas priėmė respublikos 
valdininkų įstatymą, kuris nustato 
apie 20 tūkstančių valdžios tar
nautojų teises ir pareigas. Val
dininkai suskirstomi į A ir B gru
pes. A grupės valdininkai padeda 
politikams vykdyti jų funkcijas ir jie 
turi pasitraukti iš darbo, pasibai
gus jų vadovų įgaliojimams.

B grupės valdininkai yra nuo
latiniai darbuotojai ir jų tarnybos 
trukmė nėra susijusi su juos pa
skyrusių institucijų galiojimo truk
me. Iš tamybosjie gali būti atleisti už 
rimtus nusižengimus.

Vyriausybė sudarys A ir B val
dininkų sąrašą, o Seimas juos 
tvirtins. Po savivaldybių rinkimų 
dar nėra nusistovėjusių tarnautojų, 
taigi manoma, kad į A grupę įeitų 
miesto meras ir jo pavaduotojas, 
kontrolierius.

B grupės valdininkai bus pri
imami į darbą tik viešo konkurso 
būdu arba išlaikius kavlifikacinius 
egzaminus. Šioje grupėjenegali dirbti 
asmenys, kuriuos sieja artimi 
giminystės ryšiai. Numatoma ir daug 
draudimų, kaip būti personalinės 
įmonės savininku, ūkinės bendro
vės tikruoju nariu, įsigyti ar valdyti 
daugiau nei 10% vertybinių popierių. 
Draudžiama dirbti kitose orga
nizacijose, įmonėse ar įstaigose ir 
streikuoti. Galima dirbti visuo
meninėse organizacijose su vadovų 
sutikimu. Netamybos reikalams 
draudžiama naudoti valstybės turtą. 
ir t.t.
• Atrodo gan šauniai, tik kas tą 
įstatymą įgyvendins? Tie patys 
viešosios tarnybos viršininkai, ku
rie šiandien slepiasi už asmens gar
bės įžeidimo įstatymų?

Aukšti užsienio svečiai 
Vilniuje

Balandžio 6 d. į Vilnių atvyko 
Švedijos ministras pirmininkas 
Ingvar Karlsson, kur jis susitiko su 
Prezidentu Algirdu Brazausku ir 
kitais Lietuvos pareigūnais. Su
sitikimo metu buvo tartasi Lietuvai 

^rūpimais klausimais, ypač jos 
įstojimu asocijuota nare į Europos 
Sąjungą. Švedijos ministras pir
mininkas pažadėjo padėti Lietuvai 
tapti pilnateise nare ir balsuoti už 
tai, jei toks balsavimas būtų ateityje. 
Pažadėjo jis padėti apsaugoti ryti
nes Lietuvos sienas ir padovanoti 
tralerius, kad Lietuvos pajūris bū
tų griežčiau kontroliuojamas. Švedi
ja yra susirūpinusi per Lietuvą į 
Švediją atvykstančiais nelegaliais 
imigrantais. Jau dabar Švedija 
padeda ir padės dėl Ignalinos 
atominės jėgainės apsaugos, kad čia 
neįvyktų kokia avarįja.

Nors Švedija laikosi neutraliteto 
ir į NATO jungtis nežada, ji prita
ria Lietuvos norui patekti į NATO 
pilnateise nare. Ministras pirmi
ninkas I. Karlsson pareiškė, kad 
Švedija neliktų abejinga, jei Lietu
vos nepriklausomybei iškiltų pa
vojus. Negali būti tokios situacijos, 
kurioje mes nepadėtume Lietuvos 
nepriklausomybei ir demokratijai, 
sakė Švedijos ministras pirmi
ninkas.

Balandžio 7 d. į Vilnių atvyko 
Vokietijos užsienio reikalų minis
tras Klaus Kinkei, čia jis buvo 
susitikęs su Lietuvos pareigūnais, 
aptarė Lietuvos saugumo ir įsi
jungimo į Europos struktūras bei 
bevizinio įvažiavimo į Vokietiją 
klausimus. K Kinkei pasisakė už 
kuo skubesnį Lietuvos integravi
mąsi į Europą ir pažadėjo padėti 
užmegzti santykius su Europos 
Sąjunga bei NATO. Jis pareiškė, 
kad NATO plėtimas į Rytus įvyks, 
tačiau dar nėra nutarta kada ir 
kaip. Jis ragino Lietuvą palaikyti 
gerus ryšius su savo kaimynais, 
suprask - Rusija. Atrodo, kad 
Vakarai, jų tarpe ir NATO, neįsten
gia pasipriešinti Rusijos užgai
doms, bet ragina Lietuvą, kad ji vie
na išlaikytų savo nepriklausomybę 
ir patenkintų kolonistines Rusijos 
užmačias.

Bevizinis įvažiavimas į Vokietiją 
Lietuvos piliečiams neįmanomas, 
kol Lietuva nėra pasirašiusi tarp
tautinių sutarčių dėl pabėgėlių 
perdavimo trečioms šalims, sakė K 
Kinkei. Reikia pastebėti, kad Vo
kietijai, Beniliukso šalims, Pran
cūzijai, Ispanijai ir Portugalijai 
įvedus besieninį ir bevizinįjudėjimą 
tarp šalių prekėms ir žmonėms, 
patekti į šį bloką yra kur kas sun
kiau. Šalis, kuri įsileidžia nelegalų 
imigrantą, yra atsakinga už jį. 
Panaikinus vakarines Vokietijos 
muitų sienas, 2500 pasieniečių iš 
vakarų buvo perkelti į rytus sienų 
kontrolės sustiprinimui.

Spaudos konferencijoje paklaus
tas apie okupuotą Karaliaučiaus sri
tį, K Kinkei atsakė, kad Kalinin
grado srities priklausymas Rusijai 
yra nediskutuotinas. Neužsiminė jis 
nei apie šios srities demilitariza- 
vimą.

Balandžio 7 - 8 d. Vilniuje viešėjęs 
Baltarusijos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininkas Mečislovas Gribas 
pareiškė, kad Minskas nepritaria 
NATO planams plėstis į Rytus. 
Tačiau Lietuvos noras tapti NATO 
ir kitų Europos struktūrų nare yra 
Lietuvos vidaus reikalas. Baltaru
sija norėtų, kad jos kaimynė Lie
tuva nebūtų NATO nare, tačiau tai 
nepakenks geriems, kaimyniniams, 
ekonominiams ir kultūriniams 

i jjrviuins bei bendradarbiavimui. 
M. Gribas pareiškė, kad NATO
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plėtimasis į Rytus gali paskatinti 
Rusiją sudaryti karinį Rytų bloką. 
Jis taip pat pasakė, kad Baltarusįja 
norėtų prisidėti prie naftos termi
nalo statymo ir Klaipėdos uosto 
pasinaudojimo. Atrodo, kad san
tykiuose su Vakarais Baltarusija 
užima tą pačią poziciją kaip ir Ru
sija.
Lietuvos vyriausybės ir 
savivaldybių administracijos 

priešingybės
Po savivaldybių rinkimų kovo 25 

dieną kyla klausimas ar savival
dybės įgalės i būti efektingai ad
ministruojamos. Atrodo, kad ne, nes 
visur centrinė vyriausybė turi 
lemiamą balsą ir gali savivaldybėn 
išrinktus žmones pastatyti į be
viltišką padėtį. Jau iki šiol buvo 
aišku, kad Vilniaus miesto sa
vivaldybė negalėjo aprūpinti savo 
žmones net reikalingiausiomis 
paslaugomis vien dėl to, kad Lietu-
vos vyriausybė skyrė Vilniui pa
lyginamai mažiau lėšų nei kitiems 
miestams. Atrodo, vien dėl to, kad 
Vilniaus miesto rinkti atstovai 
nebuvo dešinieji, o parlamentas ir 
vyriausybė LDDP rankose. Ne
grąžintas miestui nei jam pri
klausantis tintas, kaip pastatai, iš 
kurių savivaldybė galėjo’ gauti 
pajamų. Lietuvoje viešpatauja ir vis 
dar auga centralizacija, o ne de
centralizacija, kaip tai turėtų būti 
laisvos rinkos sistemoje. Po rinki
mų savivaldybėse, daug kur dau
gumą turi ne LDDP žmonės. Prieš 
ateinančius parlamento rinkimus 
1996 metais vyriausybė yra su
interesuota sukompromituoti opo
ziciją nekompetetingumu.

Pagal vyriausybės kovo 29 d. 
nutarimą, kurį pasirašė premjeras 
Adolfas Šleževičius ir Valdymo 
reformų ir savivaldybių ministras 
Mindaugas Stankevičius, iki ba
landžio 15 d. savivaldybės turi 
perduoti apskričių valdytojams (ne 
rinktiems, o vyriausybės paskir
tiems valdytojams): žemės ūkio 
skyriaus žemėtvarkos, melioracijos, 
statybos ir eksploatavimo priežiū
ros tarnybas, archyvų tvarkymą, 
švietimo skyrius ir t.t. Turi būti 
perduoti darbuotojų etatai, patal- 

automobiliai. Visa turi būti atlikta j 
per dvi savaites.

Nenuostabu, kad septynios Seime j 
atstovaujančios partijos padarė " 
atitinkamą pareiškimą, kuriame | 
sakoma, kad valdančioji LDDP J 
daugelyje apygardų pralaimėjo | 
rinkimus ir matydama, kad šioms į 
institucijoms negalės diktuoti, vi- | 
saip stengiasi sumažinti naujų į 
savivaldybių galimybes ir apsun- Į 
kinti jų veiklą. i

Nėra abejonės, kad tai prives prie ' 
dar didesnio chaoso, ypač kada | 
daugeliui funkcijų dar nėra nusa- : 
kyta kas tai turi padaryti. Vyriau- Į 
sybė kratosi atsakomybės, su-j 
versdama kaltę parlamentui, ku-1 
ris leidžia tokius įstatymus. Prem- j 
jeras Adolfas Šleževičius, išvykęs! 
atostogų į Kipro salą, paliko Valdy- j 
mo formų ir savivaldybių ministrą ' 
Mindaugą Stankevičių visa tai! 
išsirūšiųoti.
Parafuotas susitarimas sul

Europos Sąjunga |
Balandžio 12 d. Briuselyje buvo j 

parafuoti Baltijos valstybių naiys- ! 
tės į Europos Sąjungą susitarimai, j 
Už Lietuvą pasirašė Užsienio rei- ? 
kalų ministerijos sekretorius Albi- | 
nas Januška. Manoma, kad galu- : 
tinai sutartys bus pasirašytos | 
gegužės mėnesį. Nuo tada Lietuva, į 
kartu su kitomis Vyšegrado šalimis, | 
bus laikoma kaip busimoji Sąjun- i 
gos narė ir galės laisvai bendra- Į 
darbiauti su šiorpis šalimis. Lietuva j 
pasirinko šešių metų pereinamojo ! 
laikotarpio periodą, kuris baigsis j
1999 metais. Geriausiu atveju, ?
Lietuva galėtų tapti pilnateise | 
Europos Sąjungos nare po 2000 -jų i 
metų. I

Ateityje Lietuvos įstatymai, eko
nomika, ūkis, transportas ir kita tu
ri priartėti prie Europos Sąjungos 
narių lygio. Žinodama Europos 
Sąjungos privalumus, Lietuvos 
vyriausybė bus įstatyta į Europos 
Sąjungos vėžes ir žinos kur ji eina, 
ir kokį standartą ji turi pasiekti. 
Tai, be abejo, pagreitins ir stan
dartų įgyvendinimą Lietuvoje. 
Nereikia turėti jokių iliuzijų, kelias 
sunkus ir tolimas. Lietuvos vadovai 
turėsparodytididelįnorą, sumanumą 
ir pasišventimą, kad pokyčiai būtų 
kuo greičiau įgyvendinti ir Lietuva 
galėtų gauti pilnos narystės statusą
2000 - siais metais ar tuoj po jų.

Lengvatinėspaskolos Lietuvai
Pasaulio bankas skiria Lietuvai 22 

milijonus JAV dolerių ir 4,5 milijo
nų Vokietijos markių paskolą 
neįprastai lengvomis sąlygomis, ku
ri turi padėti sutvirtinti Lietuvos 
bankų sistemą ir padėti paskolomis 
privačioms ir neseniai supriva- 
tintoms įmonėms. Maždaug pusė 
šios sumos skiriama komerciniams 
bankams, kad jie galėtų suteikti 
daugiau kredito privačioms įmo
nėms. Šią paskolos dalį Lietuva ga
lės grąžinti vienu mokėjimu po 10 
metų.

Kita paskolos pusė bus naudo-

Jungtinių Tautų vadovybė pašalino 
iš pareigų rusų generolą majorą 
Aleksandrą Pereliakiną, vadovavusį 
Jungtinių Tautų taikos palaikymo 
daliniams Vukovaro srityje, rytinė
je Kroatijoje. Gen. A. Pereliakinas 
buvo apkaltintas nesugebėjimu va
dovauti bei išlaikyti reikiamą 
discipliną savo sektoriuje. Jis taip 
pat kaltintas suokalbiu su tra
diciniais Rusijos sąjungininkais 
serbais, tuo pažeidžiant Jungtinėms 
Tautoms privalomą bešališkumą. 
Rusijos karinė vadovybė atsisako 
pripažinti gen. A. Pereliakino 
atleidimą iš pareigų.

Balandžio 10 d. Bombėjuje mirė 99 
metų amžiaus indų politikas Mo- 
rarji Desai, 1977 - 1978 metais ėjęs 
ministro pirmininko pareigas. M. 
Desai garsėjo savo savotiška dieta, 
kuri gal ir padėjo jam sulaukti tokio 
garbaus amžiaus.

*
Balandžio 14 d. JAV mirė po

puliarus kino aktorius ir baladžių 
bei liaudies dainų atlikėjas Buri 
įves. 1958 m. jis buvo apdovanotas 
Oskaru i už savo vaidmenį kino filme 
„The Big Country“.

*
Kanada užbaigė savo aštrų kon

fliktą su Ispanija ir kitomis Euro
pos Sąjungos valstybėmis, su
sitardama dėl žvejybos sunorma- 
vimo šiaurės vakarų Atlante ir 
išgaudama griežtos žūklėsfkontro- 
lės pažadą.

*
Slapukams Bosnijoje vieną po kito 

nušovus tris prancūzų taikos pa
laikymo pajėgų karius, Prancūzija 
grąso atitraukti savo dalinius iš

jama Lietuvos bankų veiklai bei 
priežiūrai tobulinti. Paskola turi 
padėti Lietuvai pertvarkyti ir 
uždaryti valstybei priklausančias ir 
be subsidijų nesugebančias veikti 
įmones. Šią paskolos dalį Lietuva 
turi grąžinti per 20 metų.

Sunku įsivaizduoti kodėl paskola, 
kaip sakoma, duodama tokiomis 
lengvatinėmis sąlygomis. Ar tai 
nebus surišta su Lietuvos vy
riausybės pasirašytu memoran
dumu, kuriuo vyriausybė įsiparei
goja Lietuvoje iki 1997 metų pri
vatizuoti valstybinius bankus, t.y. 
Žemės ūkio, Taupomąjį ir Valsty
binį komercinį banką. Memo
randumu įsipareigojama, kad Lie
tuvos bankas padengtų ne tik į 
apyvartą išleistus litus, bet ir įmo
nių bei gyventojų turimus indėlius. 
Tokiu būdu Lietuva turės kelis kar
tus padidinti konvertuojamos va
liutos atsargas Vakarų bankuose.

Mano priešo priešas yra mano draugas
Kaip bemėgintume pateisinti 

Rusiją (kuri, turbūt, net neužtar
nauja tokios minties), ji vis tiek dar 
tebesielgia kaip Lietuvos priešas - ar 
tai naftos tiekime, ar naudojant 
mūsų teritoriją susiekime su 
Karaliaučiaus kraštu, ar tarpusavio 

buvusios Jugoslavijos, jei negalima 
užtikrinti jų saugumo. Bosnijoje jau 
yra žuvę 33 prancūzų kariai.

*
Intensyvia artilerijos ugnimi 

privertusi gynėjus pasitraukti, ba
landžio 8 d. rusų kariuomenė už
ėmė Semaški vietovę Čečėnijoje. 
Raudonojo kryžiaus žiniomis, į kai
mą įžengę rusų kariai išžudė virš 
250 civilių ir pabėgėlių. Rusų ka
riams beatodairiškai mėtant gra
natas į namus, dar daugiau buvo 
sužeistų. Rusų karininkai Čečė
nijoje teisina „išdegintos žemės“ 
taktiką savo vadovybės spaudimu, 
kad skubotai pasiektų pergalę.

*
Eilė Rusijos dūmos atstovų kreipė

si į Vakarų valstybių vadovus, kad 
jie boikotuotų Pergalės dienos šven
tines iškilmes Maskvoje, prisi
dėdami prie protesto dėl žiaurumų 
Čečėnijoje.

*
Rusijos vyriausybė atsiuntė pa

pildomų karinių pajėgų į Tadži
kistaną, kur jie padeda vyriausybei 
kovoti prieš musulmonus sukilė
lius. Rusų bombonešiai puolė Talo- 
gan miestą, esantį Afganistane, 
kuriame, jų įtarimu, randasi ta
džikų sukilėlių bazė. Rusai bom
bardavo ir kitas šiaurinio Afga
nistano vietoves. Kabulo valdžia 
užtarimo paprašė pas Juntines 
Tautas.

*
Gudijos parlamento rūmuose 

Minske susibūrusi tautininkų gru
pė paskelbė bado streiką, pro
testuodama prieš valstybės pre
zidento Aleksandro Lukašenkos 
pastangas referendumo pagalba 
praplėsti savo teises. Streikuojan
tys buvo ginkluotų asmenų nuo 
parlamento rūmų pašalinti. Pre
zidentas žada paleisti parlamentą, 
jei šis bandytų blokuoti referen
dumą.

Kadangi per trumpą laiko tarpą 
Lietuva negali padidinti konver
tuojamos valiutos atsargos, ji yra 
priversta skolintis. Kadangi dalis 
paskolos grįžta kaip rezervas j 
Vakarų bankus, Pasaulio bankas 
paskolą gali suteikti palankiausio
mis sąlygomis. Lietuvai tai vis tik 
finansinė našta.

Esama abejonių, ar verta pri
vatizuoti šiuos valstybinius bankus 
ir atsisakyti valstybinės kontrolės. 
Ypač daug abejonių kelia Žemės 
ūkio banko privatizacija. Kas su
teiks kreditus skurstančiam žemės 
ūkiui? Kaip- galės Lietuvos žemės 
ūkis atsilaikyti prieš subsiduotus’ 
žemės ūkio produktus importuotus 
iš Europos Sąjungos? Ar Lietuvos 
ūkininko žemė liks beverte ir 
žemdirbiai bus priversti jos atsi
sakyti?

Spaudai paruošė Anskis Reisgjys 

prekyboje ir atsiskaityme, Rusįija 
tebesinaudoja jėgos, spaudimo ir 
labai dažnai apgaulės politika. Kol 
Rusija neatsisako savo impoe- 
rialistiškų kėslų, kad ir jėga atsii— 
imti mus į savo orbitą, mūsų politi—
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Mieli Tėvynės sąjungos nariai, rėmėjai ir visi lietuviai, J 

susirūpinę išlaikyti demokratinę Lietuvos 
nepriklausomybę! X

Sveikinu Jus šv. Velykų proga ir su mūsų bendru pilietiniu tikėjimu, • 
kad stiprėjanti pavasario viltis neužges, augs ir laimės! Tačiau mums • 
Lietuvoje reikia Jūsų pagalbos. Aš kalbu ne vien apie materialinę J 
paramą, už kurią esame labai dėkingi. Mums reikia Jūsų įvairaus S 
organizacinio patyrimo, profesinių žinių ir talkos čia, Lietuvoje, kad • 
.įtvirtintume gerą poslinkį savivaldybėse su perspektyva Seimo rinki- • 
mams 1996 metais. Jei Lietuva sustiprės, ji bus atsparesnė ir pavojams, g 
nuolat grūmojantiems iš Rytų. (Rinkimai Baltarusijoje, o taip pat ir $ 
Rusijoje anaiptol nežada gerų permainų). Suprantate, kad aš kreipiuosi $ 
pirmiausiai į tuos, kurie prie lietuviško patriotizmo turi dar ir laisves- • 
nio laiko, ir sveikatos, ir galimybių įsikurti jei ne pastoviai, tai bent • 
keliams mėnesiams ar porai metų Lietuvoje. Pasvarstykite apie tai. • 
Prošvaistė atsirado, neleiskim jai vėl apsiniaukti! |

Jūsų Vytautas Landsbergis S

Mano priešo priešas yra mano draugas

Bendruomenės darbų baruose

Dėmesys skulptūrai

Atkelta iš 2 psl.

niai komentatoriai, valdžioje ar 
opozicijoje, pripažįsta, kad draugiš
kai sugyventi su tokiu partneriu 
bus labai sunku.

Todėl kol ta imperija taip priešiš- 
kainusiteikusi, skylėta, turi daugiau 
priešų ir kitų bėdų, mums yra 
saugiau. O skylės ir bėdos matosi 
aplink visas Rusijos sienas. Europo-
je visi jos kaimynai, gal tik išskiriant 
Baltarusiją, savo buvusiam valdo
vui jaučia nepasitikėjimą ir baimę, 
netgi neapykantą. Kol Čečėnijoje
tebevyksta žiaurus karas, net ir "nepriklausomybės, pralaimėjo ir 
Tarptautinio valiutos banko pa- vietiniai kovotojai pasitraukė į 
žadėta 6 bilijonų paskola nejuda. Ir kalnus ar Afganistaną. Maskva 
iartimąjame užsienyje“ - Azijoje, pastatė sau palankią valdžią, 
buvusiose respublikose - Rusija eksploatuoja krašto gamtinius tur- 
tebeskaičiuoja savo žuvusius kare tus, kurių čia gana daug, ne- 
prieš islamo maištininkus. sirūpindama, kad krašte gyvena

Pavojingiausias gėrimas, kurį 
; galėtume nusipirkti Tadžikistano 

sostinėje Diušanbe, yra vietinis 
šampanas. Prieš trejetą mėnesių 
šeši aukštesnio rango rusų kariš

kai ir vieno diplomato žmona, 
švęsdami Naujų metų sutikimą, to 
šampano prisigėrė iki sąmonės 
netekimo. Gėrime buvo primaišyta 
cianido ir visi tuoj mirė. Maskvos 
ambasadorius Mečislavas Sienke- 
vič pasipiktinęs pasakė, kad tai bu- 

į vo tikrai ne draugų darbas, žinoma, 
priedo dar prisimindamas, kad 
daugiau kaip šimtas jų įvairių ka
rinių pareigūnų jau žuvo susi
rėmimuose su mahometonų par
tizanais.

Rusų kariškiai Tadžikistane nėra 
naujiena. Dar prieš revoliuciją caro 
imperija čia, kalnų labirintuose, lai
kė savus žvalgybos postus, kad tie 
sektų afganų gimines ir Britų In- 

, diją. Maskva Tadžikistaną tebelai
ko savo kraštu, nors strategiškai jis 
gal ir nevertas tų nuostolių, ku

riuos Rusija patyrė bandydama 
pavergti vietinius, persiškai kal
bančius mahometonus, narsiai 
besipriešinančius jau per du šim
tus metų. Net ir bolševikams jie 
buvo sunkiai įkandamas riešutas, 
ten partizanai kariavo ilgiau'negu 
kurioje nors kitoje Vidurio Azijos 
tautelės žemėje. Dabar, subraškė-
jus Rusų imperijai, 1992 metais apie
200 000 ateivių kolonistų nešė 
kudašių iš Tadžikistano, palikdami 
ten 20 000 žuvusių savųjų.

Tautinis sąjūdis, siekęs visiškos 

didžiausias analfabetų skaičius, pats 
didžiausias vaikų mirtingumas, 
daugiausiai bedarbių, ir dar verkia, 
kad Rusijai 25 000 kareivių iš
laikymas kainuoja 100 bilijonų 
rublių, kuriuos ten laiko mėgiamai 
Rachmanovo valdžiai nedraugin
game krašte apginti nuo partizanų.

Kai karas vyksta Čečėnijoje, kai 
reikia susišaudyti Tadžikistane, kai 
buvusios musulmonų respublikos 
sovietų laikais pakentė rusus tik iš 
reikalo, maskviečiai vis dažniau 
pradeda galvoti ar verta aukoti 
rusišką kraują dėl to „artimojo 
užsienio“, neskaičiuojant bėdų vi
duje: mafija, kyšiai, biurokratija ir... 
karinės vadovybės akiplėšišku
mas. Kol B. Jelcinas vis daugiau ge
ria ir žūsta nuo rūpesčių, kol jo 
priešų skaičius nemažėja, gal ir 
Lietuvai galima kiek ramiau gy
venti. Kad tik ten Rytuose neatsirastų 
koks pranašas...

Aleksandras Kantvilas

Šiuo metu Canberroje vyksta 
Nacionalinis skulptūros forumas. 
Jame dalyvauja skulptoriai iš visos 
Australijos, skaitomos paskaitos, 
vyksta diskusijos. Toną forumui 
duoda jaunieji.

JOLANTA JANAVIČIUS - "Stonehenge".

Skulptoriaus Ingo Kleinert in
staliaciją „Šuns akis“ sudaro šim
tas ar daugiau iš senos skardos 
iškirptų šunų; jie visi būriu stovi ant 
dešiniojo Parlamento rūmų žolyno, 
atrodo impresyviai, pilni vaizdinės 
energijos, patraukia pravažiuo
jančiųjų dėmesį.

Tarp Mokslo ir technologijos 
muziejaus ir Aukščiausiojo teismo 
rūmų, ant ežero kranto stovi grupė 
kolonų iš šiaudų ritinių. Kolonų 
diametras 1.3 m, aukštis 5 m; mėly
no dangaus fone šis kūrinys yra 
tiesiog nuostabi fantastika; skulp
torė Fiona Hooton.

TIESOS IR MEILĖS KELIU
šis kilnus obalsis buvo pasi

rinktas, 1951 metais steigiant 
Melburno lietuvių katalikių moterų 
draugiją. Nuo 1971 metų be 
pertraukos jau net 24 metus šiai 
draugijai vadovauja ir pirminin
kauja Halina Statkuvienė.

Halina Statkuvienė gimė ir augo 
Žemaitijoje, Viekšnių miestelyje, prie 
gražaus pušyno ir Ventos upės. 
Baigusi gimnaziją, 1924 metais ji 
nuvyko į Vfinių, kur šv. Jokūbo 
ligoninėje baigė akušerių ir gai
lestingųjų seserų kursus. Grįžusi 
dirbo Mažeikių valstybinėje li
goninėje, čia susipažino su būsimu 
vyru dr. S. Statkum. Tai buvo 1944 
metai. Mes visi prisimename gerai 
tuos nelemtus metus, kai artėjan
tis karas daugelį tautiečių privertė 
pasitraukti į Vokietiją. Neišsiskyrė 
ir Halina, ji vėliau Vokietijoje ištekė
jo ir prieglobstį rado Hanau pabėgė
lių lageryje.

Prasidėjus emigracijai, jaunieji 
Statkai 1949 metais nutarė emi
gruoti į Australiją. Atvykus atliko 
valstybinę privalomo darbo sutartį 
ir apie 1950 metus apsigyveno 
Melburne. Didesniuose Australijos 
miestuose, kur gyveno daugiau 
lietuvių, pradėjo kurtis įvairios

Netoliese yra taip pat ir sidabrinis 
karavanas, apsuptas nostalgija 
prabėgusiems dešmtmečiams, ku
rių eigoje formavosi ir brendo nau
joji multikultūrinė Australija. Ten 
pat prie ežero ant suolo sėdėjo nuo

gos karalienės ir jos vyro figūros; 
jomis labai pasipiktino monar— 
chistai.

Beaver galerijoje yra išstatyta 
keramikės Jolantos Janavičienės 
instaliacija „Mano privati Sto
nehenge“. Darbas susideda iš 18 
gabalų keramikos su giliai įspaus
ta tekstūra, jų aukštis nuo 30 iki 70 
cm. Vaizduojama priešistorinių lai
kų fragmentinė šventyklos dalis. 
Kūrinys stovi ant žolyno vidiniame 
galerijos kieme; jis neabejotinai 
patraukia lankytojų dėmesį, buvo 
nufilmuotas TV naujienoms.

Jonas Žvyrius

Melburno katalikių moterų 
draugijos pirmininkė Halina 
Statkuvienė.
draugijos, organizacijos, katalikų 
parapijos, sekmadieninės mokyk
los. Jose kaip tik ir mokytojavo tada 
Halina Statkuvienė, ji daugelį metų 
mokė šokti „Gintaro“ tautinių šokių 
grupę. Taip pradėjo augti ir bujoti 
busimoji Australijos lietuvių ben
druomenė.

Po d-jos įsisteigimo praslinkus 44 
metams, Melburno lietuvių moterų 
katalikių draugija turi kuo pa-
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sidžiaugti - nuveiktais darbais 
religinėje, tautinėje ir visuomeninė
je srityje. Draugija ruošė paskaitas, 
jubiliejus, minėjimus, talkino Mel
burno apylinkės valdybai, šelpė 
vargan patekusius tautiečius Lie
tuvoje, siuntė ir siunčia huma
nitarinius maisto ir drabužių siun
tinius, finansiniai remia katalikų 
parapiją Melburne, Australijos 
katalikų federaciją, „Mūsų Pasto
gę“, „Tėviškės Aidus“. Draugija šiuo 
metu turi apie 100 narių.

Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, lyšys su mūsų tautiečiais 
Lietuvoje tapo tampresnis. Draugi
jos pirmininkė H. Statkuvienė su 
vicepirmininke G. Mackevičiene, 
įgaliotos kitų draugijų, ne kartą 
lankėsi Lietuvoje, norėdamos as
meniškai ištirti ir sužinoti kam 
reikalinga finansinė pagalba, ypa-

tingai Sausio 13 - ąją nukentėju
sioms.

Kiekvienos draugijos ir orga
nizacijos veiklumas daugiausiai 
priklauso nuo asmens, kuris jai 
vadovauja, šiuo atveju, Melburno 
lietuvių moterų katalikių draugija 
galėtų tik džiaugtis savo tarpe 
turėdama dinamišką ir niekada 
nepailstančią patriotę, pirmininkę 
Haliną Statkuvienę, kuri jau dau
gelį metų su nepaprastu atsidėjimu 
ir entuziazmu dirba šį visuomeninį 
ir patriotišką darbą.

Sekančiais metais draugija švęs 
savo 45 metų jubiliejų. Norime 
palinkėti draugijai, jos narėms ir 
visai draugijos valdybai dar daug 
darbingų metų. Telaimina Aukš
čiausias jūsų darbus ir suteikia 
jums geros sveikatos bei ištvermės 
ateityje.

R. Šemetas

Tautinių šokių grupė "Gegutė" (vad. B. Gailiūtės) atlieka programą 
i Geelongo "Pako" festivalyje, vykusiame vasario mėn.

Generolas Vėtra - legenda
A. Kantvilas degė, kad tik ko nors nepražiopsotų, me- 

praleistų. Tačiau Noreika nebuvo sauu- 
sas, jis buvo jautrus, nuoširdus, paslaau- 
gus-tikras džentelmenas, taip pat kaarš- 
tas kaip ugnis. Kartais supykdavo, 
akimis sužaibuodavo, bet mokėjo tuojąau 
save sutramdyti ir piktų žodžių į ar 
veiksmų nepaleisdavo.

Evakuacijos metu 1945-jų sausio paa- 
baigoje jis pakliuvoį mūsų „pasilikusiųjų “ 
būrelį, kadangi nesiskyrė nuo prof. Jur- 
gučio, pastarasis gi kažkaip nespėjo j 
traukinį įlipti, tai ir Noreika į jį nesi
veržė. Ėjome pėsčiomis sniego 
užpustytais keliais. Kažkada po dienos 
ir kitos žygio ir nakties kažkokioj apleis
toj mokykloj Jurgutis pasijuto blogai, 
ėmė karščiuoti, vos begalėjo paeiti. 
Įtarėm, gal šiltinė, nes žinojom', kai 
daugelis kalinių eina jos apkrėssti. 
Pradėjome prašyti sargybinį, kad ppa- 
liktų prof. Jurgutį kokiam nors apleleis- 
tam trobesyje. Noreika prašėsi likti su 
juo. Sargybinis leido, mat, mes vis dar 
buvome „įkaitai“ dar vis „Litauer“. Pali-

j Kraujas, pralietas dėl tėvynės, ne- 
f prapuola: jis išaugina pavyzdį, naujus 
j idealizmo daigus. Tačiau pasilikusieji 
i turi žinoti apie tą auką, kartas nuo karto 
j ją prisiminti, kad pasimokytų panašaus 
I, pasiaukojimo, pasiryžimo ar drąsos < 
| Norėčiau čia prisiminti Joną Norei- 
l ką, buvusį Stutthofo kon centracijos 
[ stovyklos kalinį - įkaitą, vėliau 
i partizanų vadą, kuris, siekdamaslaisvės 
j savo kraštui,paaukojosavojauną gyvybę 
i nesvyruodamas, sąmoningai ir drąsiai, 
j Mano plunksna yra per menka, kad 
i pajėgtų šio didvyrio paveikslą deramai 
i atkurti, bet tebūnie šis rašinėlis pradžia 
i legendos, iš kurios mūsų jaunimas, nau
dos kartos ieškotų įkvėpimo, kol koks 
i nors poetas ar rašytojas - kūrėjas sudės 
Į sakmę apie generolą Vėtrą.
i Vokiečių okupacijos laikais Jonas 
į Noreika buvo Šiaulių apskrities virši- 
I ninku. Karys, rašytojas, karo mokyklos 
'lektorius, ,Kariūno“ redaktorius, teisi- 
I ninkas įrodė, kad „valdiškoje tarnyboje“1 
'galima likti žmogumi, kuriuo tikėjo ir 
i kurį mylėjo ir gerbė Šiaulių gyventojai - 
Jmiesčionys, ūkininkai, jauni ir seni, 
i Perpratęs nacių režimą, jis negalėjo likti 
i šaltu karinės valdžios potvarkių vykdy- 
I toju. Noreika stojo labai aiškiai .savo 
j piliečių - darbininkų, mokytojų, ūki- 
I ninkų-duoklės tiekėjų pusėn.

1943m.kovo 16-17d. areštų metu

SYDNĖJAUS RAMOVĖNŲ
SUSIRINKIMAS

mokėjusius narius. A. Kramilius [ 
siūlė šiems nariams išsiųsti anketas 
su klausimais. Tuo pačiu kreipia
mės į šiuos narius, kad jie infor
muotų iždininką Vladą Šneiderį tel. 
642 7020 arba pirmininką A. Vi- 
nevičiųtel. 743 3883 apie savo padėtį 
ir ketinimus veiklos skyriuje 
atžvilgiu.

Pirmininkas A. Vinevičius pa
sveikino Viktorą Žeimį, sulaukus 80 
metų amžiaus ir ta proga įteikėjam 
specialų pažymėjimą.

A. Kramilius informavo narius apie 
sunkiai sergantį valdybos vice
pirmininką V. Kondracką, kuris po 
didelio insulto guli St. George 
ligoninėje, Kogarah. Kvietė narius jį 
aplankyti.

Buvo taip pat apsvarstytas ir 
šaulių - ramovėnų artimesnio 
bendradarbiavimo klausimas. A. 
Kramilius informavo, kad jis yra 
pakviestas perimti Sydnėjaus šau
lių skyriaus vadovavimą ir artimoje j jįg buv‘astanta7 gestai T kartu 
ateityje, sutvarkius formalumus, 
visuomenė bus apie tai daugiau 
informuota.

Balandžio 9 d. Sydnėjaus lietuvių 
namuose įvyko LKV sąjungos „Ra
movė“, Sydnėjaus skyriaus infor
macinis narių susirinkimas.

Susirinkimui pirmininkavo A. 
Vinevičius, sekretoriavo A. Kra
milius.

Iš 45 narių esančių sąrašuose, 
susirinkime apsilankė 16 narių. 
Pirmininkas A. Vinevičius pakvie
tė tylos minute pagerbti mirusius 
„Ramovės“ narius - kapelioną prel. 
Petrą Butkų, MBE, majorą Antaną 
Kutką, vyr. pusk. Julių Jasaitį ir 

jaun. pusk. Albiną Kutką.
Buvo perskaityas raštas - kvie

timas, gautas iš centrinės valdybos 
JAV, kuriame kviečiama atvykti į 
ramovėnų suvažiavimą Čikagoje 
gegužės mėn. 13 -14 d. Susirinkimas 
rekomendavo keletą narių, nu
sipelniusių Lietuvių bendruomenės 
veikloje, į Sąjungos garbės narius. 
Diskusijų metu iškilo klausimas, ką 
daryti su nariais sąrašuose, kurie 
tapo mažiau aktyviais ar dėl ligos 
negali dalyvauti skyriaus veikloje. 
Buvo siūlyta išbraukti nario mokes
čio daugiau nei du metus nesusi-

Visi nepasitrauks. Didesnė dalis 
liks, kentės ir kovos. Kodėl gi mes 
turėtume bėgti? Ne, mes turim būti 
kartu su jais. Kartu kentėt, kovot ir, 
jei reikės, mirt... \

Jonas Noreiika]

kor.

PRANEŠIMAS ALI! MELBURNO APYLINKĖS 
NARIAMS

Melburno apylinkės valdybos rinkiniai
ALB Melburno apylinkės valdyba praneša, kad naujos valdybos 

rinkimai įvyks 1995 m. gegužės 7 d., sekmadienį, 2.30 vai. p.p. 
jubiliejinėje Lietuvių namų salėje.

Ypatingai prašome pirmos kartos narius išstatyti savo kandida
tūras. Neatsiradus kandidatų, Melburno apylinkės valdybos egzistavimą 
teks sustabdyti.

Darbotvarkėje: 1. Atidarymas (valdybos pirmininkas). 2. Susirinki
mo pirmininko rinkimas. 3. Susirinkimo sekretoriaus rinkimas. 4. 
Mandatų komisijos rinkimas. 5. Praeito susirinkimo protokolo skai
tymas ir priėmimas. 6. Pirmininko ar pavaduotojo pranešimas. 7. 
Naujos valdybos rinkimai. 8. Narių pasisakymai dėl veiklos. 9. 
Susirinkimo uždarymas.

kom Noreiką ir profesorių Jurgutį, gal i ir 
džiaugdamiesi, kad nereikės rūpintis lii- 
goniu, kad mes nekalti, jog vienas susir
go ir nebegali paeiti, kratydamiesi min
ties, o kas jei juos abu nušaus kur patvco- 
lyje. Jų nenušovė. Noreika viename kaai- 
me slaugė prof. Jurgutį. Atėjo rusai i ir 
juodu paėmė: vieną į ligoninę, paskuiu į 
Lietuvą, o kitą - jauną ir sveiką į kka- 
riuomenę.

Neužilgo jaunas „raudonarmietis“ buvro 
pasiųstas į Stettiną. Iš ten būtų galėjas 
„atsipalaiduoti“ nuo bolševikų iir, 
greičiausia, kaip nors pasitrauktiį Vaka
rus, kur jau buvo jo žmona ir dukrelė. 
Bet jis nepasuko pas jas. Nepasitraukė 
dar ir iš bolševikų kariuomenės, 
tikėdamasis greičiau patekti į Lietuvą.

P. Mičiulis, sekretorius

AUKOS
"Mūsų Pastogei"

A. Dilba Tas. $15
Z. Mackevičius Vic. $15

A. Šlekys
B. Butkus

Qld.
Qld.

$5 
$15

Dėkojame už aukas.
Red.
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j su kitais tą naktį areštuotais 
i įkaitais išvež-
j tas į koncentracijos stovyklą Stutthofe 
l prie Dancigo. Čia turėjau garbę ir didelę 
1 privilegiją su juo susipažinti ir kartu 
i išgyventi dvejus nelaisvės metus.
1 Noreika, savo piliečių užtarėjas prieš 
i okupantų priespaudą ir persekiojimus, 
i tikras vadas - žibančių akių, lakios 
| vaizduotės, aštraus proto, gražus, 
i pačiame stiprume vyrastikoįšią rinktinę 
} grupę- profesorių, tarėjų, mokslininkų, 
i rašytojų ar kitokių vadovų. Jis priėmė 
Į inteligenciją, žinias, sugebėjimus, pa- 
I tyrimą ir išmintį, kuri sunkėsi, garavo 
Į aplink jį iš tų Lietuvos garsenybių tarp 
i keturių sienų,miegamojo ir valgomojo, Noreika savo žemę tikrai pasiekė. 
J įkaitų barake, spygliuotų įelektrintų 
I vielų aptvertame kacete. Jis nebesitrau- 
j kė nuo profesoriaus Jurgučio, 
l vaikščiojančios enciklopedijos - ir „si- 
' urbė“ jo žinias apie viską, mokėsi anglų 
i kalbos, tobulino vokiečių, rusų ir lenkų 
j kalbas. Viskąmatėirgirdėjo, viską krovė 
i savo galvon, ir ką bedarydavo, dėdavo 
' visąenergiją,pasišventimąirdarbštumą.
i Jis neturėjo laiko niekams, smulk- 
j menoms, netgi ir šachmatai, kurie atim- 
i davo gerokai įkaitų vakaro valandų, nep- 
1 ertraukdavo Noreikos studijų darbo. Jis

Numetęs į šalį sovietinį ginklą, jis paėnnė 
į rankas savąjį, prieš ketveris metas 
užkastą Žemaitijoje. Įsijungė į partizanių 
kovą, sukūrė vienųjų apygardą, jai va
dovavo ir svajojo apjungti visus Lietuvfos 
kovotojus, tačiau... pateko priešui į ma
gus ir sukeletu draugų pakibo kartuvėsee.

Gal dar yra kas nors Lietuvoje likęss, 
kuris buvo liudininku tų kovų ir žygitų, 
gal atsiras koks vaidila - dainius, kurtis 
kada nors apdainuos likimą generolilo 
Vėtros. Hobarn
___________ 1995 vasario pabaigtfa
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KULTŪRINĖSE PARUTĖSE
Juozas Almis Jūragis

Nekasdie n i š k a
KAD NEUŽGESTŲ 

LIETUVOS GYVYBĖ
(lęšiu**. pradžia HP \r. 14)

jr dabar, praėjus dvidešimčiai metų, 
m, kad neapsirikau, pasirinkdamas 
Etogijos utorius. Savo noru nei vie- 
s jų nepasitraukė iš poezijos vagų, 
snri mirė. Gyvieji teberašo ir dabar, 
įprašytąja labiausiai iškilo ALDONA 
SClONAITE. Ji iš karto prabilo kaip 
šai subrendusi poetė, nuostabiai pa
la šiandieninės poezijos veržlią, jau
tišką dvasią. Algimanto Mackaus 
Fgą leidimo fondas Amerikoje išleido 
įjos eilėraščių rinkinius - „Žodžiai 
d salos“ (1976) ir „Aidinčios upės“ 
&. Ji yra viena iš penkių pirmau- 
Ėlietuvių išeivijos poečių. (Kitos - 
a Sutema. Danguolė Sadūnaitė, 
eįa Bogutaitė ir Julija Svabaitė). 
sgnusi būrelį dukterų, universitete 
jgo mokytojos diplomą ir jau keturio- 
įmetų mokytojauja lituanistiniuose 

įsuose. Apie tuos kursus ji pati šitaip 
taria- „Mokytojos darbas džiuginan
čias Australijos švietimo ministerija 
pažįsta lietuvių kalbos reikšmę 
ąakultūnneje Australijos visuome- 
e. lietuvių kalba gimnazijoje yra ly- 
iasė su visais kitais dėstomais daly-, 
f („Pasaulio lietuvis“, 1993 Sausis).

I
JALENA MYKOLAI- 
2NE 1973 m. išleido 
stalgiškos lyrikos to - 
deiviai“, kažkodėl tuos 
misi epu ir lyg dramo- 
i veikėjų vardus: Nos- 
, Fatalistas, Memorė, 
>pė, Nuobodžiautąja ir 
laidinančių vardų, jos 
irto. 1977 m. „Nidos“ 
iglijoje išleido jos at- 
rolį Vincą Mykolaitį- 
nano atsiminimuose“, 
įdomi, rodanti neabe- 
ntą rašyti proza. 1981 
vyrą - dipl. teisininką 
lavėną, sveikatai paš- 
igvą gyvenimą. Buvo 
ti knygą „Putinas tau- 
irinkti viską, ką spau- 
rijoje apie Putiną rašė, 
nuties. Surinko tikrai 
)et ji liko neaptvarky- 
'daleną pasivijo mirtis 
4 d. Rankraštyje liko 
line, poetinė poema

lESRIS - talentingas 
eiškėsi raštijos baruo- 
□s, apsakymėlius, tek
umams ir kultūrinių 
įgramoms. Turėjo 
tUių. Parašė tris dra- 
io kalno“ (vaidinta 
>ume), „Ne žemės ho- 
imiero tema) ir Lietu- 
ejaus proga „Vardan 
Sydnėjuje, Adelaidėje 
ašė Adelaidės lietuvių 
storiją „Lietuvių kata- 
)). Buvo Adelaidės he
ir visuomeninės veik- 
. Ilgus metus rašė ir 
lietuvių katalikų pa- 

Sventadienio balsas“, 
įgavo „Tėviškės aidų“ 
įtūrinj skyrių „Verpe- 
įkąją veiklą Šventojo 

Tėvo buvo apdovanotas ordinu Pro Ec- 
clesiaetPontifice. Mirė 1991 m. kovo9 d. 
Jo kūrybos knyga leidžiama Lietuvoje. 
BRONIUS ŽALYS-vyriško,kampuo
to žodžio poetas. 1983 m. išleido eilėraščių 
rinkinį „Apie žmones, žemę ir vėjus“. 
Mūsų spauda jį gerai įvertino. Pasišven
tusiai dirbo skautuose, rašė jiems, 
vadovėlius, redagavo visą Australijos lie
tuvių skautų spaudą, išjos labiau 
pažymėtinas yra mėnesinis skautų 
laikraštis „Pėdsekys“ (1955-1969) ir 4 
kartus į metus leidžiamas Sydnėjaus 
skautų židinio biuletenis „Tėvynės ži
dinys“ (1977-1992), kuriuose gausiai 
paskelbė ir grožinės literatų kūrybos. 
Kruopštus įvykių ir faktų registratorius 
akademiniu metodu parašė stambią 
Australijos lietuvių skautų istoriją „LSS 
Australijos rajonas“ ir ją 1987 m. savi- 
laida išleido. Taip pat savilaida išleido 
mažu tiražu savo 1944-1984 m e tų kūrybą 
„Laiko pėdomis“ (1985). Šiuo metu reda
guoja Australijos lietuvių laikraštį „Mūsų 
pastogė“.

JURGIS JANAVIČIUS - avangar
distinės krypties poetas. Eilėraščius ir 
prozą spausdino australų ir beturiu lei
diniuose. Rankraščiuose turi eilėraščių 
rinkinį „Vilkimo žymės“. Anglų kalba 
išleido rinkinį „Journey to the Moon“ 

(1971) ir "Umph" (1972) - piešiniais 
vaizduojamus fantastinio padaro Umph 
nuotykius. 1971m. redagavo leidinį „Vin
co Mykolaičio-Putino laiškai Australijon 
sesei Magdalenai Slavėnienei ir jos šei
mai 1957-1967“. Pasitraukęs į pensiją, 
palinko į meną, studijavo meno mokyklo
je, dalyvauja dailės parodose, atsideda 
tapybai. Nuo 1987 m. sėkmingai redaga
vo „Mūsų pastogės“ kultūrinį priedą 
„Polėkiai“, stengėsi juose sukaupti vaiz
dinę ir žodinę istorinę medžiagą apie 
lietuvių įsikūrimą Australijoje. Išleidus 
10 numerių, leidėjai dėl ekonominių 
priežasčių „Polėkių“ leidimą sustabdė.

JUOZAS MIKŠTAS darbinguosius 
savo gyvenimo metus vienišas praleido 
provincįjoje, Yallourno rudosios anglies 
kasyklose, kaip didžiulės žemsemės 

vairuotojas. Išėjęs į pensiją, taip pat vie
nišas persikėlė į Melburno miestą. Tvar
ko beturiu biblioteką, rašo eilėraščius,
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Pasijutome nekasdieniškai, 
kada, įsikūniję į paslaptį, 
netekom paslapčių, o 
vilties fantomo nepaviję, 
likome be vilčių...

Atėjo kitokio pažinimo laikas: 
staiga visos valandos 
tarp liepsnojančios ugnies spalva 
pražystančių aušrų 
irMėnubo šypsenom 
mus suvedžiojančių naktų 
permirko to žvarbiai gaivaus 
atsimainymo skoniu. - -

Širdžių dunksėjime, 
pačioj širdies širdy 
įaugusi asmeniška esmė -

dabar daugiausia religinius ir šventėse 
juos paskaito šventovėje pamaldų metu. 
Yra parašęs ir periodiniuose leidiniuose 
paskelbęs virš tūkstančio eilėraščių, bet 
savo knygos neišleido, kaip spėju, dėl 
kritikos baimės. Kritikos paniškai bijo ir 
jam pasakyto, arba ir ne jam sakyto, tik 
jo sau prisitaikyto, kritiškesnio žodžio 
niekada neužmiršta. Ką gi - bijai vilko, 
neik i mišką. Tai ir neina. 0 gaila, kad 
neišdrįsta. Turi parašęs gerų, knygos 
vertų eilėraščių. Nors pats kritikos bijo, 
mėgsta kitus pabadyti šiurkštoka sa
tyra. Gervazo Maukelės slapyvardžiu 
1985 m. savilaida išleido satyrų rinkinį 
„Per juoką ašaros byra“. Šiais metais jį, 
švenčiantį 80 metų amžiaus sukaktį 
gražiai pagerbė Melburno beturiai ir 
mūsų spauda.

MARIJA IRENA SILIOTE- 
MALAKCNIENE gyvena Viktorijos val
stijoje, Mount Macedone ant kalno, labai 
gražioje vietoje. Prieš keletą metų 
Malakūnai „perėjo per ugnį“ - išgyveno 
baisų miško gaisrą. Kaimynai, pajutę 
ugnies pavojų, jų neįspėję, slapta pabėgo, 
matyt norėjo, kad jie sudegtų. Juodu, 
pavojaus nepastebėję, pasiliko, o kai 
pamatė, kad reikia bėgti, gaisras jau 
buvo užtveręs kelius. Kitos išeities nebe
buvo - tik kovoti su ugnimi. Jų laimė, 
kad prie namų turėjo tvenkinį. Vyras 
lauke, ji viduje gynė ssavo namą. Vyras 
šiek tiek apdegė, namo langai nuo karščio 
sutirpo, bet jie išliko gyvi ir 
namą išsaugojo. Vienintelį visoje 
apylinkėje ugnies nesunaikintą likusį. 
Jų sodybos seni medžiai, gėlynai, žydin- 
tieji krūmai ir ūkinis pastatas žuvo 
ugnyje. Sodybos puošmenas jiedu per 
kelerius metus vėl ataugino. Poetė šiuo 
metu yra nepąjėgi kūrybai. Po pergyven
to insulto kiek atsigavusi, gyvena vyro 
globojama.

ANTANAS GASIŪNAS - audringo, 
nepastovaus būdo žmogus, Turėjo 
nelaimingą šeimos gyvenimą. Du kartus 
vedė, du kartus šeima iširo. Susirgo alko
holizmu. Pergyveno insultą ir, nebegalė
damas savęs prisižiūrėti, dešimt metų 
vargo invabdų prieglaudoje. Mirė 1990 
m. bepos 4 d. Jo kūryba, kiek jos čia 
galėjome surinkti, perduota „Varpų“ 
redaktoriui.

Nukelta į 7 psl.

Epigrafui svarbu ne tai 
ką mes kalbam 
o tai ką jaučiam 
ir ne tai ką jaučiam šiandien 
o tai ką visada

Marija Jurgelevičienė

būtinumas gyventi, 
būti homo sapiens, 
homo lithuanus, 
homo samogitianus. - -

Savo pačių stiprybe remdamiesi, 
drąsą ir ištvermę 
augindami savy, 
mes ir pavojų ugnyje 
išhekam saugūs. 
Mes tuo ir esame gyvi, 
kad mumyse išminties 

medis auga...

Savaimingumo gijos, 
žmogiškumo savybės 
atgajos, nepakeičiamos. 
Tačiau gyvenimas 
dvilypis duotas mums: 
kaip jungas 
ir kaip laisvė, mylima dvasingųjų, 
skleidžiančių apie save 
ramybės šviesą.
Pasirinkimo teisė niekam 

neužginta, 
jei žvalus protas, jausmai 

neatvėsę...

Gyvenimą nešantiems kaip jungą 
pagelbėtų tik ąžuolinės širdys, 
netrūnyjančios, patvarios, 
paremtų tik sugebėjimas gyventi 
visiškai abejingai, 
pasimokinus nejautrumo 

iš visatos. - - 
O mes, laisvieji skrajūnai, 
gyvybės šventėje 
užsiauginome sparnus 
ne tam, kad nusklandytume 
atgal į lopšinių švelnią pasaką...

Širdys mūsų audringos, 
mes veržiamės, kaip jauni vėjai, 
į mūsų būsimųjų amžių šviesą. 
Mums duotos galios kliūtis 

... . ,, . . įveikti, 
aplinkui skleisti 
taiką, geraširdiškumą, 
tautos dirvonuose 
paberti savo gerų darbų grūdus! 
Vis tiek!
Nors ir žemė drebėtų! 
Nors ir lytų ugnimi! 
Nors kiekvienas kurmis 
pasiskelbtų karalium!

Kai būsime išsėmę 
gyvenimo jėgų šaltinį, 
kai saulė kaip degantis laivas 
plauks į vakaro tamsius vartus, 
ir padaugės ilgėjančių šešėlių 
ant žolės ir ant veido, 
namuose prie židinio, 
spindėjime šviesių ekranų 
be širdgėlos skaičiuosime 

valandas, 
nubėgančias į naktį 
ir spręsime painias mįsles, 
užduodamas 
grakščiai elegiškos, senatviškos 
minties 
taip nekasdieniškai - 
be paslapties ir be vilties...

Bass HiU, 1995.11.15
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Vilniaus meras austra- 
liečių draugas

Per paskutinius Lietuvos savi
valdybių rinkimus Vilniaus miesto 
meru buvo išrinktas inžinierius A. 
Vidūnas. A. Vidūnas yra garsus 
sportininkas, kalnų slidinėjimo 
specialistas. Prieš keletą metų jis 
su žinomais Lietuvos slidininkais 
svečiavosi Australijoje, kur įsigijo 
daug naujų draugų. Šiais metais 
kartu su mūsų slidininkais jis 
dalyvavo Kanadoje vykusiose Pa
saulio lietuvių žiemos sporto šven
tės varžybose.

Baigęs Alytaus gimnaziją, A. 
Vidūnas vėliau studijavo ir dirbo 
Vilniuje. O Dainų šventės metu, po 
vieno iš koncertų, kurį atliko 
autraliečiai dainininkai, jis su gėlių 
puokšte atskubėjo į sceną ir pa
sveikino mūsų dirigentę. Geros 
sėkmės naujame darbe naujam 
Vilniaus merui linki Australijos 
lietuviai sportininkai, ypatingai 
slidininkai.

Lietuva - Kroatija 0:0
Kovo 29 dieną Vilniaus „Žalgirio“ 

stadione, stebint 9500 žiūrovų (jei ne 
šlapias, žiemiškas oras ir šaltis, 
stadionas būtų buvęs visai pilnas), 
Lietuvos futbolo rinktinė žaidė I 
Europos pirmenybių TV atrankos 
grupės rungtynes prieš Kroatijos 
rinktinę. Kroatijos rinktinė varžybų 
lentelėje šiuo metu yra pirmoje 
vietoje. Antroje vietoje yra Italija, 
trečioje - Lietuva. Rungtynės per 
visą laiką vyko maždaug lygiai, 
pradžioje daugiau puolė lietuviai. 
Jų komandoje žaidė žinomi, šiuo 
metu žymiose užsienio komandose 
žaidžiantys V. Ivanauskas, V. 
Sukristovas, A. Narbekovas ir G. 
Stančė. Pirmojo puslaikio viduryje 
puolėjas A. Narbekovas patempė 
kojos raumenį ir jam teko apleisti 
aikštę, o tai labai sumažino puolimo 
galimybes. Po rungtynių surengtoje 
spaudos konferencijoje kroatų 
treneris M. Blazevič pasakė, kad A. 
Narbekovo trauma jiems labai 
palengvino žaidimą. Atsisvei
kindamas, jis pasakė, kad šios 
lygiosios lietuviams atvėrė kelią į 
Angliją, kadangi, jo manymu, jeigu

Mes trys broliukai, visi trys kre
pšininkai. Iš kairės - A. Mickus, 
M. Obeliūnas ir B. Andriejūnas.
Lietuva ir toliau taip žais, ji laimės 
prieš estus ir vėliau namuose su
rinks po 6 taškus kovose su italais, 
slovėnais ir ukrainiečiais. Su ita
lais Palerme buvę daug lengviau 
žaisti, negu dabar su lietuviais. 
Pačiu priėmimu kroatai liko labai 
patenkinti, tik jų žaidėjas R. Jamy 
paliko „Lietuvos“ viešbutyje rankinę 
su dokumentais ir pinigais, ją atga
vo jau be 3000 markių.
Modestas Paulauskas ■ 
iškiliausias Lietuvos 
krepšininkas
Neskaitant dabartinių profe

sionalių Lietuvos krepšininkų, A. 
Sabonio, Š. Marčiulionio ir dar kele
to kitų, pačiu žinomiausiu Lietuvos 
krepšininku yra septintojo de
šimtmečio, 194 cm ūgio, Modestas 
Paulauskas. M. Paulauskas krep
šinį žaisti pradėjo Klaipėdoje, vė
liau persikėlė į Kauną. Čia žaidė už 
„Žalgirį“, 1964 m. tapo Sov. Sąjun
gos jaunių rinktinės žaidėju ir kar
tu su šia komanda laimėjo Europos 
jaunių varžybas. 1970metais Italijo
je laimiUniversiados varžybas, 1965, 
1967,1969irl971metais yra Europos 
čempionais ir komandos kapitonas. 
1967 metais Urugvajuje ir 1974 m. 
Puerto Rike jo vadovaujama Sov. 
Sąjungos krepšinio komanda lai
mėjo Pasaulio krepšinio pirmeny
bes. 1972 metais Miunchene Mo
destas Paulauskas tapo olimpiniu 

aukso medalio laimėtoju.
Šios olimpiados metu, būdamas 

akredituotu olimpiniu žurnalistu, 
turėjau progos asmeniškai susi
pažinti su Modestu ir geriausiu to 
meto jo komandos draugu Belovu. 
Jų dėka tais metais sovietams buvo 
laimėtas aukso medalis, kadangi 
likus tik 3 sekundėms iki žaidimo 
pabaigos, M. Paulauskas kone per 
visą aikštę permetė kamuolį Belo- 
vui, o pastarasis paskutinę sekun
dę įmetė krepšin kamuolį, kas vie
no taško persvara laimėjo sovietams 
auksinę pergalę. Dėl šių rungtynių 
tuomet kilo didžiulis triukšmas ir 
mes aikštėje beveik iki paryčių 
laukėme kuo pasibaigs amerikiečių 
protestas. O buvo taip. Aikštės 
teisėjas paskelbė rungtynių pabai
gą trimis minutėmis per anksti ir 
amerikiečiai jau triumfavo, kad 
rungtynes laimėjo. Tačiau buvo 
apsižiūrėta, jog įvyko klaida ir 
nuspręsta žaisti dar tris minutes. 
Aš, ir daugelis kitų, tuomet manė
me, kad amerikiečiai padarė klaidą, 
sutikdami žaisti dar tris minutes, 
kai, nors ir per klaidą, bet jau buvo 
paskelbta rungtynių pabaiga. Pro
testuodami prieš visa tai, amerikie
čiai nedalyvavo medalių įteikime ir 
tada laimėti sidabro medaliai ir da
bar dar neatsiimti.

Nors M. Paulauskas Lietuvoje bu
vo jau gerai žinomas krepšininkas, 
tačiau tais laikais baltijiečiui pa
kliūti į sovietų rinktinę buvo labai 
sunku. Ir nors 1964 metais jis jau 
buvo pakviestas į sovietų rinktinę, 
bet į Tokijo olimpiadą jo neėmė vien 
dėl to, kad nebuvo rusas. O vėliau, 
kai jau įrodė didelį savo kaip 
krepšininko pranašumą, M. Pau
lauskas netgi buvo paskirtas rink
inės kapitonu ir ne vieną kartą bu
vo renkamas į simbolinį Europos ir 
netgi pasaulio pirmąjį krepšinio 
penketuką. 1977 metais M. Pau
lauskas atsisveikino su didžiuoju 
krepšiniu, treniravo sovietų jaunių 
rinktinę, Irako krepšininkus, o šiuo 
metu jis pradėjo treniruoti ir dirbti 
su Joniškio krepšininkais ir jau
nimu. Įdomu yra tai, kad M. 
Paulauskui iškilus į pasaulinio 
krepšinio žvaigždes, Lietuvoje labai A.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
Faktxai ir skaičiai

Lietuvoje gimę Australuos gyventojai Užsimėmimas

Metai Skaičius
1947 273
1954 8424
1961 7678

Kaita
Manadžerių/administratorių
Profesionalų'pusiau profesionalų

13.5%
25.9%

+ 3086%
-8.9%

Amatininkų\aldininkųzprekybininkų 33.9%
Dirbtuvių'mašinų darbininkų 20.7%

1971 7051 -8.2% Nedirbančių nuošimtis 13.0%
1981 5844 -17.1% Gyvenamos patalpos %
1986 5359 -8.3% Nuosavos/perkamos 81.6 11
1991 4588 -14.4% Nuomuojamos - valdžios 4.7 S
1993 4400 -4.1% - privačiai 7.0

Vidutinis metinis prieaugis procentais Kitos 6.7 ■J
1981-86 1986-91 1991-93 Amžiaus/lyties struktūra

-1.7 -3,0 -2.1 Vyrai Moterys %
0-14 6 6 0.3

Procentinis pasiskirstymas valstijomis 15-24 24 21 1.0
NSW Vic. Qld. SA 25-49 188 233 9.2
29.9 32.5 8.5 16.9 50-64 748 722 32.2
WA Tas. NT ACT 65+ 1482 1131 57.3
6.8 2.3 0.5 2.7

Išsilavinimas %
Procentinis pasiskirstymas Mokslinis laipsnis/diplomas 10.3
Didi, miestuose Kt. miestuose Kaime Kvalifikuoti darbininkai 9.3

84.1 9.9 6.0 Anglų kalbos mokėjimas %
Pragyvento laiko trukmė Naudojasi tik anglų k. 32.0
Atvyko laike 5 metų 2.8% Angį kalba labai geraVgerai 55.1 3
Atvyko laike 5-10 metų 1.3% Angį kalba prastai/ visai nekalba 12.9
Atvyko prieš daugiau kaip 10 metų 95.9% Pajamos ($A) <16 000 35 001 +

% 74.5 7.0 . i

padaugėjo vaikų, kurie buvo krikikš- 
tijami iki tol buvusiu nelabibai 
populiariu Modesto vardu.

Pagerbiant Modestą Paulauskąią jo 
50 - ties metų gimimo proga, Kainuno 
sporto halėje, kurioje ne kartą ; jis 
žaidė, buvo surengtas iškilmingigas 
jubiliato pagerbimas. Pirmąsisias 
rungtynes žaidė dvi geriausiosios 
dabartinio Lietuvos krepšinio lygrgos 
komandos - „Atletas“ ir „Žalgiriris“. 
Varžybas rezultatu 90:87 laimaėjo 
,Atletą s“. Po to žaidė paties 1 M. 
Paulausko vadovaujama Kauuno 
„Žalgirio“ veteranų komanda t su 
Latvijos veteranais. Abiejuose 
komandose buvo labai daug ankscs- 
čiau žinomų mūsų ir latvių žaidėjyų. 
Po permainingos ir gražios kowos 
susitikimą laimėjo lietuviai rezuhl- 
tatu 40:33.

Iškilmingame M. Paulausko paa- 
gerbime dalyvavo labai daug žnrno- 
nių ir Kauno sporto halė jau seniaiai 
nebuvo mačiusi tiek daug žmoniilių. 
Jubiliatą sveikino Lietuvos Reses- 
publikos premjeras A. Šleževičiusius, 
Tautinio olimpinio komiteto prere- 
zidentas A Poviliūnas, RespublMi- 
kos Prezidento atstovas ir daugeljelis 
kitų Lietuvos ir užsienio spoiDrto 
įžymybių. M. Paulauskas Prezidenen- 
to buvo apdovanotas III laipsnimio 
Gedimino ordinu, kuris, pagagal 
jubiliato pasisakymą, yra patats 
brangiausias ir įpareigoja jį dirbtbti 
ateities Lietuvai. Po visų sveikinini- 

<mų jubiliatas buvo apjuostas spebe- 
cialiomis jo vardo juostomis, apap- 
dovanotas gėlėmis ir gausybe dado- 
vanų, kurių pats vienas jis pakeirelti 
negalėjo. Pati didžiausia dovanaburuvo 
jo treniruojamo miesto, Joniškiečio, 
naujas baltos spalvos „Ford Scor-or- 
pio“ automobilis su, jo visą laiką atant 
marškinėlių turimu, 5 numeririu. 
Joniškio sporto klubo „Siekiris“ 
prezidentas, įteikdamas automwo- 
bilio raktus, pasakė: „Joniškiečiziai 
nekalba, o dirba“.

Kartu su Australijos sportiaiiHn- 
kais, sveikindamas savo gerą prieie- 
telių Modestą jo gražaus jubilb-ie- 
jaus proga, linkiu ir toliau sėkmia-in- 
gai dirbti tą gražų sportinį darbą'bą 
Lietuvoje.

Melburno "Varpo" II krepšinio komanda. Iš kairės: Antanaitis, 
Levickas, Zdanius, Skimbarauskas, J- Skimbarauskas, Levickas ir
Mačiulis. Treneris Ivars Kristians.
"Mūsų Pastogė" Nr.16 1995.4.24 psl.6
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LAIŠKAI REDAKCIJAI
Mielas p. Redaktoriau,

i „Mūsų Pastogę“ prenumeruoju 
I nuo pat jos gimimo dienos Aus
tralijoje. Tai buvo maloniai šiltas, 
įdomus, visada nekantriai laukia
mas visos mano šeimos laikraštis, 
kuris, būdamas nepartinis, sugebėjo 
sujungti visą Australijos lietuvių 
bendruomenę į vieną pastogę kovai 
už nepriklausomą Lietuvą. Po šia 
pastoge jungėsi visi, neatsižvelgiant 
nei į religiją, nei į politinius 
įsitikinimus. Jungėsi visi, kurie jau
tė savyje plakančią lietuvišką širdį.

Prieš pat šių metų NSW naujojo 
parlamento rinkimus gavau vie
nuoliktą „Mūsų Pastogės“ numerį, 
kuriame visas vienas laikraščio 

į puslapis, didžiausiomis raidėmis 
į ugningai ragino visą NSW lietuvių 
[bendruomenę balsuoti tik už Nr.l - 
I darbiečius, t.y. balsuoti už partiją, 
L kuri prieš eilę metų taip skausmin- 
I gai užgavo tautinius lietuvių jaus
imus, pripažindama Lietuvą de jure 
I Sonetų Sąjungai, kaip teisėtą So- 
I vietų Sąjungos teritoriją.

’ I Mielas Redaktoriau, prašau Jus 
I viešo paaiškinimo, kodėl taip atsiti-

! j to? Kas inspiravo dėti į nepartinį 
bendruomenės savaitraštį tokią 
vienašališką, tautinius jausmus 
negaunančią reklamą? Kodėl ne
buvo įdėta kitų partijų reklamos? 
Gal neprašė? Bet, kaip taisyklė, jei 
laikraščiai nori gyventi, tai laikraš- 
bai patys ieško reklamų, o ne 

1 reklamos laikraščių. Nesinori tikėti, 
1 kad „Mūsų Pastogė“ pasuko vienos 
' partijos keliu, tęsti vingiuotą vienos 

partijos politiką čia, Australijoje.
Sėkmės! z s Canberra
PS. Šio laiško autoriaus pavardė 

redakcijai žinoma.

Gerbiamas p. Redaktoriau,
prieš NSW parlamento rinkimus,

■ Itovo 25 dienos „Mūsų Pastogės“
■ Inumeryje, 7 - me puslapyje visas 
I I lapas buvo skirtas darbiečiams, ir

■skaitytojai buvo raginami balsuoti 
1 |už darbiečius ir jų vadą Bob Carr.
I Turiu keletą klausimų, į kuriuos 
■norėčiau gauti Jūsų atsakymus ir 
■kitų lietuvių nuomonę, liečiančią 
■šiųtemą. Nenorėdama Jums užbėgti 
■už akių, ir ieškoti atsakymų „Tė- 
Iviškės Aiduose“, prašau šitą mano 
■viešą laišką išspausdinti „Mūsų 
■Pastogėje“.

KAD NEUŽGESTŲ...
Atkelta iš 5 psl.

JONAS RACKUS mirė 1981 metais 
■išleidęs skelbto, kad turi paruošęs 
baudai savo eilėraščių rinkinio „Laivai 
įuosto“. Apkartęs ir gyvenimu nusivy
ta stovėjo atokiai nuo lietuviškos veik
ta. Atsitiktinai sužinojau, kad po karo 
[Vokietijoje leistuose lietuviškuose 
Kraičiuose gausiai skelbtus eilėraš- 
įnos pasirašinėdavo pavarde Jonas 
kadaitis.
LWNA PRIŽGINTAITE buvo mi
tai Dabar vėl spausdina gyvenimo ir 
Moteriškos išminties subrandintus 
Bfeašėius.

Mano klausimai yra sekantys:
1. Nuo kada lietuviškas laikraštis 

įsivėlė į Australijos politiką, rem
damas darbiečius, kurių didžioji 
dauguma yra kairieji.., (...)

2. Ar jau pamiršome 1772 - 1975 
metus, kai Whitlam mus pardavė 
sovietams? Neprisimename de
monstracijų čia, Canberroje ir 
Sydnėjuje, prieš „draugų“ amba
sadas? Aišku, 1992 metų sausio 13 - 
ąją pralietas kraujas mūsų sos
tinės gatvėse jau yra išdžiūvęs. 
Vilnius per toli nuo Sydnėjaus.

3. Ar mūsų broliškos tautos - Lat
vija ir Estija - taip pat save pardavė 
už keletą „sidabrinių“? 2000 metų 
istorija kartojasi!

4. Kuriame „Mūsų Pastogės“ 
numeryje visas lapas buvo skirtas 
liberalams? Kur buvo dingęs J. 
Fahey? Nemačiau jo nuotraukos ir 
raginimų balsuoti už liberalų par
tiją?

5. Kiek lapų „Musų Pastogėje“ 
paskirsite prieš federalinio par
lamento rinkimus imperatoriui 
Keating ir darbiečių partijai?

Jeigu šiandien būtų gyvi anksty
vieji „Mūsų Pastogės“ redaktoriai, 
kaip Julius Veteikis ir kt., arba to
kie „Mūsų Pastogės“ skaitytojai, 
kaip mano a.a. tėvas, ką jie Jums 
pasakytų, kaip jie priimtų keleto 
žmonių, sėdinčių „Mūsų Pastogės“ 
redakcijoje, padarytą gėdą visai 
lietuvių bendruomenei?

Savo propagandą Bob Carr už
baigė .išmintingais“ žodžiais: „NSW 
žmonės, balsuodami už darbiečius, 
parodys savo inteligentiškumą!!!“ 
Čia, ACT, mes gyvename akmens 
amžiuje ir esame labai primityvūs! 
Gal girdėjote, kad neseniai balsa
vome ir laimėjome net du kartus, 
bet liberalų partijai.

Dar vienas klausimas. Ar „Mūsų 
Pastogė“ turės užtenkamai garbės 
ir drąsos spausdinti šį mano viešą 
laišką? „Mūsų Pastogės“ politinės 
pažiūros skaudžiai paliečia mario 
šeimą ir visi Australijos lietuviai 
yra išjuokti.

Jeigu neskaitysiu „Mūsų Pa
stogėje“, ką parašiau, Jūs rasite šį 
mano laišką „Tėviškės Aiduose“.

Su pagarba 
E. Grinčelienė

P.S. Redakcija gavo tris laiškus, 
kuriuose rašoma apie spausdintą 
darbiečių partijos skelbimą NSW 
rinkimuose. Du iš jų rašyti iš 
Canberros, trečias ■ anoniminis, iš 
Adelaidės. Atsakome canberiš- 
kiams, kadangi su žmonėmis, kurie 
po grasinimais bijo net savo pavar
dę pasirašyti, nerandame reikalo 
kalbėtis.

Skaitytojus sudomino „Mūsų 
Pastogėje“ išspausdintas prieš
rinkiminis darbiečių skelbimas. 
Klausiama, kodėl jis buvo spaus
dinamas.

Nežinome, kiek skaitytojams yra 
žinoma, tačiau „Mūsų Pastogės“ 
finansinė padėtis ■ švelniai kal
bant - yra labai prastoje padėtyje. 
Už tokio pat formato laikraštį 
latviai, pvz., metinės prenume
ratos mokestį ima 80 dolerių. Pas 
mus prenumerata jau visą eilę me-

MOSŲ MIRUSIEJI-----------------------
A. t A. 

OLGA ŠLIOGERYTĖ - ŽUKAUSKIENE
1924.3.24 -1995.4.8

Po trumpos vėžio ligos žemišką 
kelionę baigė cabramatiškė Olga 
Žukauskienė. Kilo ji iš Gadinavos, 
Telšių apskrityje. Artėjant antrai 
bolševikų okupacijai, 1944 metais ji 
kartu su broliu Alfonsu pasitraukė į 
Vokietiją. Karui pasibaigus, 1946 
metais stovykloje susipažino su 
Juozu Žukausku ir sukūrė šeimą. Į 
Australiją atvyko 1948metais, Gretos 
stovykloje jiems gimė pirmasis sū
nus Pranas. Po bandymo verstis 
daržininkyste, Žukauskų šeima 
pastoviai apsigyveno Sydnėjaus 
priemiestyje Cabramattoje. Žu
kauskai užaugino didelę šeimą - 
sūnus Praną, Petrą, Antaną ir duk
rą Elenutę Homienę.

Juozas ir Olga Žukauskai su 
jauniausia dukra Elenute buvo 
religingi ir pareigingi lietuviškų 
pamaldų lankytojai, lietuviškos 
parapijos talkininkai. Velionė Olga 
buvo ypatingai jautrios širdies, 
mylinti savo šeimą moteris, savo 
sunkiu darbu ji suteikė vaikams 
aukštąjį išsilavinimą.

Už velionės sielą rožinis buvo 
laikomas balandžio 11 d., Funerals 
of Distinction koplyčioje. Po ge
dulingų pamaldų St. Joachims 
bažnyčioje, kurias laikė kun. P. 
Martūzas, velionės žemiški palaikai 

tų yra tik 35 doleriai, o vienos to
kios prenumeratos pristatymas 
skaitytojui į namus paštu kainuo
ja per metus virš 20 dolerių!? Kai 
kurie skaitytojai, drauge su pre
numeratos mokesčiu, atsiunčia ir 5 
- 15 dolerių auką. Viena, kita 
organizacija kartais atsiunčia ir 
didesnę sumą. Ačiū Jiems! Ta
čiau tai jokiu būdu vis tiek neiš
sprendžia finansinės laikraščio 
problemos - tik tik egzistuojame. 
Bandome „uždarbiauti“ skelbi
mais. Iki praeitų metų pabaigos 
„Mūsų Pastogė“ skelbdavo įvairių 
turizmo kompanijų skelbimus, 
tačiau šiuo metu pasikeitus pa
dėčiai, jau ir jų skelbimų beveik 
nebegauname.

Kad darbiečių partijos spaus
dintas skelbimas buvo tik skel
bimas, matė visi, kas norėjo maty
ti, kadangi jo viršuje buvo užra
šyta „Advertisement“. Nei „Mūsų 
Pastogės“ redaktorius, nei lai
kraščio bendradarbiai už ką 
balsuoti skaitytojų neragino ir 
neagitavo. Taip pat ir ateityje to 
daryti neketina.

Taip, darbiečių partija buvo 
padariusi didžiulę moralinę skriau
dą lietuvių tautai, pripažindama 
Lietuvą de jure sovietįjai. Kovo
jome, protestavome ir ta skriauda, 
prie valdžios vairo atsistojus libe
ralui p. M. Fraser, o po jo darbie- 
čiui B. Hawke, buvo atitaisyta. 
Gyvename šiame krašte, beveik vi
si esame jos piliečiai, tad kokiu 
pretekstu galime atsisakyti spaus
dinti laikraštyje apmokamą skel- 
būną, nors asmeniškai ir nepa
tinkamos partijos! Tai buvo, be
rods, didžiausias apmokamas 
skelbimas (tarp kitko - tam tikra 
dalis lietuvių yra šios partijos

buvo palaidoti lietuvių sekcijoje, 
Rookwood kapinėse. Velionės pa
geidavimu buvo susilaikyta nuo 
atsisveikinimo kalbų. Jauniausia 
dukra Eelenutė Homienė pakvietė 
laidotuvių dalyvius gedulingiems 
pietums į Olgos ir Juozo Žukauskų 
namus Cabramattoje.

Reiškiame užuojautą velionės vy
rui Juozui, sūnums Pranui, Petrui, 
Antanui ir dukrai Elenutei Homie- 
nei bei septyniems anūkams, taip 
anksti netekusiems mylimos žmo
nos, motinos ir močiutės. Tebūna 
lengva Tau Australijos žemelė. Ilsė
kis ramybėje. Akras

pakraipos arba net priklauso jai).
Ne. Liberalų partija nepasisiū

lė skelbtis. O redaktorius, būda
mas tik vieno asmens „redakci
joje“, deja, skelbimų ieškojimui 
paprasčiausiai laiko užtenkamai 
neturi.

Gerb. p. E. Grinčeliene, porą žo
džių - epitetų darbiečių partijai - iš 
Jūsų laiško išleidome. Ne iš mei
lės šiai partijai, bet užtai, kad 
atsidūrus teisme, tektų kentėti ir 
Jums, ir mums!

R. Hawke darbiečių vyriausybė, 
beje, kaip Jūs visi žinote, pripažino 
atsikūrusią, nepriklausomą Lietu
vą netgi anksčiau už JAV -jas.

Red.
*

Šių metų aštuntame "Mūsų Pa
stogės" numeiyje spausdinome Ry
tų Lietuvos kampelio - Šepetos 
gyvenvietės ir jos gyventojų trumpą 
apžvalgėlę. Neseniai redakcija gavo 
laišką iš vienos, ten gyvenančios 
bendradarbės p. Liudos Kriauzie- 
nės. Ponia L. Kriauzienė savo laiške 
rašo: "Mums labai džiugu laikraš
tyje ("M.P.". Red.) matyti jūsų dai
nininkes (pirmame puslapyje buvo 
spausdinta Sydnėjaus moterų an
samblio "Sutartinė" nuotrauka. 
Red.), kurios nepamiršta Lietuvos 
nei dainose, nei gyvenime. Mums 
brangus kiekvienas tautietis, gyve
nantis toli nuo mūsų, tad ir mes 
kartu su jomis. Palinkėkite nuo 
mūsų Joms laimės ir sveikatos, te
gu skamba jų lietuviškos dainos 
tolimoje šalyje!"

1995, Velykos
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Informacija
Antano Baranausko 160 metų gimtadienį minint, Z

„Sutartinė“, ■
geriausi Sydnėjaus deklamatoriai Z

ir Genovaitė Kazokienė Z
visus nuoširdžiai kviečia į ■

PASIVAIKŠČIOJIMĄ PO AVYKŠill Sll l l l Z
■ 

Sekmadienį, balandžio 23d. 1.30 vai. p.p Lietuvių namuose, ■
Bankstowne. ■

PRANEŠIMAS MELBURNO TAUTIEČIAMS
Tėvynės sąjungos Sydnėjaus skyriaus iniciatyva, Melburne ruošiama 

vieša diskusinė popietė, kuri įvyks: sekmadienį, balandžio 30 d., 2 vai. p.p. 
Melburno lietuvių namuose.

Lietuvai opiais klausimais pasisakys prof. Algis Kabaila ir dr. Ramutis 
Zakarevičius.

Tėvynės sąjungos Sydnėjaus skyriaus valdyba

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 -18 East Terrace, BANKSTOWN. tel 708 1414, 
______________faksas (02) 790 3233

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
1
L

balandžio 25 d., antradienį (Anzac Day), klubas atidary
tas nuo 12 vai. ryto

NETOLIMOJ ATEITY ĮVYKS:
Vaikų disco. Sekmadienį, gegužės mėn. 21d. 3.00 vai. p.p. įvyks vaikų .JUODA K 

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

KLUBO VALGYKLA VEIKLA
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

, nuo 6 iki 9 vai. popiet
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet

HOBARTO LIETUVIAMS
Hobarto apylinkėje .Motinos dieną švęsime šeštadienį, gegužės mėn. 13 d., 4 

vai. p.p. Bonifaco ir Hildegard Šikšnių namuose - 43 Easton Av., Moonah West.
Visas mamytes ir seneles prašome apsilankyti. Mes norime tą dieną pareikšti 

Jums visoms mūsų pagarbą, meilę ir dėkingumą už visa tai, ką mums padarėte, 
už Jūsų kančias mus auginant. Jūsų meilę ir rūpestį.

Kviečiame taip pat visus tėvelius, dukras ir sūnus, visus anūkus ir anūkėles atvykti 
į šią šventę, pasibūti su mūsų mamytėmis, pabendrauti ir pasilinksminti. Būsite 
pavaišinti užkandžiais, kava ir vyno taurele.

Raginame visus lietuvius prisidėti prie daugiakultūrinių bendruomenių 
ruošiamų renginių "Australija prisimena" (Australia Remembers).

Šeštadienį, gegužės 6 d., 7.30 vai. vakare lenkų salėje prasidės balius ir 
truks iki 12.30 vai. ryto. Gros grupė "Dino and the Barons".

Bilietai kainuoja po 15 dolerių, į kainą įeina vakarienė ir muzika. Gėrimus 
reikia atsinešti savo arba galima bus nusipirkti lenkų klube. Bilietus galite 
užsisakyti pas Stepą Augustavičių tel. 294 704.

Sekmadienį, gegužės 7 d., 3 vai. po pietų ekumeninės pamaldos St. Jo
seph bažnyčioje. Po pamaldų vyks pasilinksminimas prie Tarptautinės 
draugystės sienos - Collins ir Harrington gatvių kampe.

Pirmadienį, gegužės 8 d., 10.30 vai. ryto karo pabaigos minėjimas prie 
paminklo žuvusiems (Cenotaph). Kiekviena bendruomenė gali padėti vieną 
vainiką ar puokštę gėlių.

Prašome visus apsilankyti šiuose minėjimuose.
S. Augustavičius

Hobarto apylinkės valdyba

Jeigu jūs norite ką nors daryti su savo nuosavybe
- pirkti, parduoti ar nuomoti - skambinkite 

GILMOUR REAL ESTATE
Tim and Julie Tretcliikoff of GILMOUR REAL ESTATE, 

BONDI provide good, old - fashioned service coupled with 
modern technology.

GILMOUR REAL ESTATE, BONDI can professionally 
manage your rental properties and obtain top rents or sell 
your present house or help you find a new home. Do you 

yearn for - or wish to sell/rent...
* a modern unit with panoramic views
* a Victorian semi with an English cottage garden
* a stylish Mediterranean townhouse
* a quaint Hansel and Gretel type cottage
* a stately terrace with music room large enough to tap 

dance to Cole Porter's music night and day
* a federation bungalow
* an art deco unit
... then let us help you! Phone us on 369 3966 or 0419 

203 162 for prompt courteous service or join us for tea 
and tiny cakes in our office at 66 Bondi Road, Bondi Junc
tion.

Tim and Julie Tretchikoff

SKELBKITĖS „MCSJJ PASTOGĖJE“

"Mūsų Pastogė" Nr.16 1995.4.24 psl.8 "-----

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus pensininkų 

klubo 

nariams ir svečiams
Balandžio 30 d. (sekmad.), 1 vai. po

piet, Lietuvių klube, Bankstowne (16-18 
East T-ce) įvyks mūsų popietė. Įėjimas, 
su labai įdomia programa.
įskaitant pietus, kavutę ir pyragus - tik 
$10 asmeniui. Veiks turtingas laimės 
šulinys su gerais prizais.

Prašome nepamiršti šio parengimo ir 
atsilankyti - visi linksmai drauge pralei
sime popietę.

,Aleringosr* klubo valdy ba

IŠKYLA Į GRYBUS
Sporto klubo „Kovo“ sportininką: 

ruošia grybavimo iškylą balanda 
mėn. 25 d., ANZAC dieną. Autobu
sas nuo Sydnėjaus lietuvių klubo 
Bankstowne išvažiuos 7 vai. ryta 
Iškylos kainą vienam asmeniui 15 
dol. Norint užsakyti vietas, reiki 
skambintiE. Lašaičiui teL 7434118 
arba P. Gustafson tek 708 6421

Rengėja
KUUliaMtMMailNIlMMHIIIIMCHIltMNIlIlIlIIirMM 

Prašome nepamiršti 
užsimokėti

•Mūsą Pastogės1* 
prenumeratą.

PAGALBĄ IMIGRACINIAIS REIKALAIS
Visų rūsių imigracijos ir legalios pagalbos specialistai:

Parramatta 
Imigration 
Services
Lie.: 63996

CHATO ZADOURIAN
JP

MIGRATION AGENT.

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

1/29 M aqua r i? Straat. Parramatta. NSW 2150. 
Tai. 8914A77, taksas 893 7343

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

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

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Biinkstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. $ $ $ Redakcijos ir administracijos telefonas (02 ) 790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi 

Skelbimai: 1 cm x 6 cm = $ 3. S * Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 
Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro paštu $ 65 
U žsienyje oro paštu $ 90
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