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Politika
Rugsėjo 4-tą įvyko Konserva

torių ir Krikščionių demokratų partijų 
vadovybių pasitarimas, trukęs penkias 
valandas. Po susitikimo oficialiame 
pranešime pasakyta, kad abidvi partijos 
tada dirbti kartu, kad pagerėtų valsty
bės ūkio būklė ir nuosekliai vyktų 
integracija j Europos Sąjungą. Po 1996 
metų rinkimų į Seimą abi partijos 
ruošiasi inicijuoti platesnę demokrati- 

I I nių jėgų koaliciją, kuri turėtų būti be 
[f LDDP ir jos satelitų. Nepaminėta, kas 
lihikomi "satelitais". M. Laurinkus (KD) 
I Ipasisakė, kad į partijas bus žiūrima ne 
I į pagal jų vadovų asmenybes, o pagal 
I Ipatijų programas ir todėl, vargu ar į 

Koaliciją galės patekti partijos, pasi- 
Isakančios prieš stojimą į Europos

ISąjungą.

Rugpjūčio mėnesį įvykusioje 
VTautininkų partijos spaudos konferen- 

, rijoje buvo kreipiamas dėmesys į 
1 liausimą, kodėl Rusija remia Lietuvos 
i stojimą į Europos Sąjungą ir išvedžio- 
i u, kad Kompartijos, KGB ir karinio 
1 iomplekso kapitalui yra pravartus ES 

spaudimas Lietuvai pakeisti Lietuvos 
(onstitucijos nuostatą, kuri trukdo, 
ardavinėti žemę užsieniečiams.

Lietuvos socialdemokratų partija 
gnnuoja šešėlinę vyriausybę. Seime 
sinti 7 atstovus partija turi daugiau 
andidatų į ministrus negu yra ministe- 
ijų, o į premjero postą pretenduoja 
ys socialdemokratai. Partijos atstovui 
rime A. Rudžiui atsistatydinus iš 

, rimo nario pareigų, jo vietą turėtų 
žimti J. V. Paleckis, kuris praeituose 
lūkimuose į Seimą partijos sąraše 

- uvo aštuntuoju kandidatu. Tapus Sei
mo nariu, J. V. Paleckiui tektų pasi
sukti iš Prezidento patarėjo pareigų, 

i tašant šias eilutes dar nebuvo žinomas 
.V. Paleckio apsisprendimas, kurį, jo 
tigimu, daugiausiai lemtų pokalbiai su 
(rezidentu.

Seimo pirmininkas J. Bernatonis 
LDDP) spaudos konferencijoje pasi- 
yrė atsiekimais. R. Valatka "Lietuvos 
te" rašo: "LDDP tapo stalininio 
achanovinio judėjimo dalyve - per 

ik) dienų jos kontroliuojamame Sei- 
priimta 500 įstatymų. Šis rekordas 

iks amžiams. Teisės fakultetuose pro
tonai turėtų studentams išaiškinti, 
te tai pasityčiojimas iš įstatymų leidy- 
bs ir teisės apskritai".

Švietimas

Vyriausybės paskirti apskričių 
■Jdytojai reikalauja, kad nuo sausio 1 
.tos aukštesniosios mokyklos būtų 

perduotos apskričių žinion. Tam prita
ria Valdymo reformų ir savivaldybių 
reikalų ministerija. Ryžtingai protes
tuoti ketina mokyklų vadovai, kurie 
nori, kad aukštesniosios mokyklos ir 
toliau liktų Švietimo ministerijos ži
nioje. Iš vienos pusės sakoma, kad 
apskritys, kaip regioniniai valdymo or
ganai, geriau žinos, kokius specialistus 
verta rengti. Aukštesniųjų mokyklų di
rektoriai sako, kad specialistai turi būti 
rengiami visai Lietuvai, o ne kuriai 
nors apskričiai.

Švietimo ir mokslo ministerija 
projektuoja mokyklų reformą. Tame 
projekte bus išplėstos mokyklos ga
limybės pačiai nusistatyti darbo tvarką 
ir paskutiniųjų dviejų (11 - 12) klasių 
mokymo profilį, kuriame tačiau, nu
statomas pamokų valandų procentas: 
lietuvių kalbai - 22%, matematikai - 
16%, menams ir darbams - 14,4%, 
užsienio ka'bomš -13,8%.

Vidutinis mokytojo atlyginimas 
į mėnesį pernai buvo 261 litas. Vy
riausybės kanceliarijos darbuotojų 
uždarbio vidurkis buvo 973 litai.

Turizmas
Oficialiais duomenimis pra

ėjusiais metais Lietuvą aplankė apie 
300 000 turistų, kurie išleido apie 300 
milijonų litų. Turistais laikomi asmenys 
atvykę į Lietuvą, kurie nėra Lietuvos 
piliečiai ir sustoja daugiau negu vienai 
parai. Apskaičiuojama, kad dėl ilgų 
eilių prie muitinių Lietuva netenka net 
60% galimų turistų. Firmų, organizuo
jančių keliones į Lietuvą, darbo ana
lizė rodo, kad paprastai organizuojama 
tik vieną kartą ir po to, patyrus įvairius 
nemalonumus, daugiau nebandoma.

Rugsėjo mėnesį žadama atidaryti 
muitinės postą Kalvarijoje. Lazdijuose 
atsiras žalioji zona, per kurią bus 
galima praeiti be muitinės patikrinimo. 
Valstybinio turizmo departamento di
rektorius Antanas Petrauskas mano, 
kad tai iki galo problemos neišspręs, o 
be to, eilės vis tiek liks Lenkijos pusėje

Ekonomika
Mokesčiai surenkami geriau, 

teigia Valstybinės mokesčių inspekci
jos vadovas Petras Navikas. Tą patį 

• teigė ir Australijoje besilankydamas 
Seimo pirmininkas Č. Juršėnas. Prezi
dentas A. Brazauskas viešai pareiškė, 
kad visiškai nemato, kokiais finansų 
ištekliais bus padengtas biudžeto defici
tas, kuris yra didesnis negu 400 
milijonų litų. P. Navikas, sulikdamas su

"DAINUOJU DAINĄ, RAMINU ŠIRDĮ..."

Prezidentu, sako, kad toji skylė biudžete 
yra ne dėl mokesčių, o todėl, kad 
Seimo patvirtintame biudžete išlaidos 
numatytos 419 milijonų litų didesnės už 
pajamas. Mokesčių išrinkimas yra 
sunkus, sako P. Navikas, iš stambaus 
mąsto verslininkų, kur atsiskaitoma 
grynaisiais pinigais ir daugelyje firmų 
yra dviguba buhalterija - kontrolie
riams ir sau.

Stambaus mąsto verslininkas, 
’Tauro" banko vadovas G. Konoplio- 
vas mokesčių inspekcijai deklaravo, 
kartu su trimis bendradarbiais, iš 
Anglijos atsivežtus 28 milijonus JAV 
dolerių grynais pinigais. Šie pinigai, 
pasak G. Konopliovo, uždirbti Anglijo
je, verčiantis metalų prekyba. Mokes
čius G. Konopliovas sakosi sumokėjęs 
Anglijoje. Kadangi Lietuva yra pa
sirašiusi sutartį su Anglija dėl dvigubo 
apmokestinimo panaikinimo, G. Ko
nopliovas ir jo kolegos Lietuvoje 
mokesčių nemokėjo. Nors mokesčių 
inspekcija ir tiki G. Konopliovo pasa
kojimui, spauda sako, kad tai yra 
pasaka. Šie pinigai, jeigu visi būtų 100 
dolerių banknotais, pripildytų 5 maišus 
ir svertų apie 260 kilogramų. Vilniaus 
muitinė patvirtino, kad jokių siuntų 

"Tauro" bankas iš Londono negavo.

Jeigu toks svoris būtų vežamas lėktuvu 
kaip rankinis bagažas, G. Konopliovą 
turėjo lydėti 50 palydovų.

Statistikos duomenimis birželio 
mėnesį Lietuvoje vidutinis uždarbis, 
matyt mokančiųjų mokesčius, buvo 
512 litų į mėnesį. Vidutinė senatvės 
pensija -125 litai. Rugpjūčio pabaigoje 
jautiena, kiauliena, veršiena kainavo 8 
iki 10 litų kg, varškė - 3,50 litų kg, 
kiaušiniai - 2,20 litų už dešimtį. Didelės 
"blyninės" bulvės-90 centų kg, cukrus 
- 3 litus už kilogramą, o už trilitrinį 
stiklainį medaus Kalvarijų turgavietėje 
prašė 55 litus.

"Šiemet lietuviškų daržovių der
lius bus didesnis, o kainos mažesnės", 
rašoma "Vartuose" ("Lietuvos ryto" 
priedas). Pernai labai daug daržovių 
buvo atvežta iš užsienio, o šiemet iš 
užsienio siūlomi tik arbūzai ir bakla- 
žanai (eggplant). Apie 70% visų Lietu
voje auginamų daržovių sudaro bu
rokėliai, morkos ir kopūstai. Vilniaus 
turguose prekiautojų daržovėmis šiemet 
yra beveik dvigubai mažiau negu 
pernai, nes, matyt, pradedama suprasti, 
kad nedaug žemės turinčiam ūkininkui

nukelia j 2 psl.
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TRUMPAI 
IŠ VISUR

Bosnijos serbų vadovybei atsi
sakant atitraukti sunkiuosius ginklus 
iš Sarajevo srities, NATO atnaujino karo aviacijos bazę, o rugsėjo 
savo oro karą prieš serbų karinius 
taikinius. NATO artilerija reaguoja; 
serbų minosvaidžių ar raketų šūvius. 
Serbai turėjo nuostolių ir civilių 
tarpe, nes dažnai jų sunkieji ginklai 
slepiasi privačiuose namuose.

JAV pavartojo Cruise Toma
hawk tipo raketas (iššaunamas iš karo 
laivų Adrijos jūroje, prieš serbų ra
daro ir priešlėktuvinės artilerijos 
įrengimus kalnuose netoli Banja 
Luka.

Pagal susitarimą su Čecėiiįjos 
sukilėliais, rusai jiems'užmoka už 
atiduodamus ginklus, kurie turi būti 

sunaikinti. Kai kurie čečėnų sukilė
liai giriasi, kad už gautus pinigus jie 
iš rusų kareivių nusiperka žymiai 
modernesnių ginklų už atiduotuosius.

Rugsėjo 8 d. Anglijoje ap
sivedė 82 metų John Cairncross, 
kovo mėnesį grįžęs j Didžiąją Brita
niją po 40 metų užsienyje. Prieš ke
turis metus jis buvo išaiškintas kaip 
penktasis sovietų šnipas Britų žval
gyboje (kiti keturi: Kim Philby, Guy 
Burges, Donald Maclean ir Anthony 
Blunt). Vietoj arešto J. Cairncross 
dabar rašo savo atsiminimus apie 
veiklą žvalgyboje.

Bosnijos, Kroatijos ir Serbijos 
užsienio reikalų ministrai Ženevoje 
principiniai priėmė JAV pasiūlytą 
taikos planą. Serbija ir Kroatija atsi
sakė nuo savo užmačių likviduoti 
Bosniją, pasidalinant tarp savęs jos 
teritoriją. Bosnija tačiau bus padalin
ta pusiau tarp serbų (49% teritorijos) 
ir musulmonų kroatų (51% teritori
jos) ir praktiškai tebus dviejų atskirų 
valstybių federacija.

LIETUVA - (VYKIAI IK KOMENTARAI i
atkelta iš 1 psl.
daržovių auginimas yra pats pelnin
giausias darbas.

"Lietuviškomis daržovėmis" 
laikraštis matyt vadina daržoves, kurios 
užaugo Lietuvoj, šalelėj mylimoj...

Gabrielius ŽEMKALNIS, 1995. 09.08. 
Žinių šaltiniai: "Lietuvos rytas", "Lietu
vos aidas"," Respublika", BNS, LER, JR.

Afganistano pietvakariuose yra 
įsitvirtinusi opozicinė musulmonų 
fundamentalistų Taliban armija, kurią 
vyriausybės pajėgos tik kovo mėnesį 
išstūmė iš Kabulo apylinkių. Dabar 
Taliban daliniai vėl pradėjo karo 
veiksmus, užimdami svarbią Šindand 

d.5
jiems krito ir Herato miestas.

Rugsėjo 6 d. Prancūzija pra
dėjo branduolinių ginklų bandymų 
seriją, išsprogdindami 20 kilotonų 
TNT stiprumo atominę bombą Mu- 
ruroa atole. Sprogimas tuoj iššaukė 
protesto bangą visame pasaulyje, o 
rugsėjo 7 d. ir smarkias riaušes Tahiti 
sostinėje. Per susirėmimus su policija 
riaušininkai sudegino Papeete tarp
tautinio aerouosto pastatą bei daug 
pastatų miesto centre, apiplėšdami 
krautuves ir degindami auto mašinas.

Iš Prancūzijos ir kitų prancūzų 
valdomų Pacifiko salų į Tahiti 
atskraidinti policijos pagalbiniai da
liniai numalšino riaušes. Prancūzai 
suėmė policijos inspektorių Hiro 
Trefaarere, unijos lyderį, apkaltinę jį 
riaušių organizavimu. Tahiti pran
cūzai dalinai dėl riaušių kaltino ir 
protestui prieš atominius bandymus į 
Tahiti atvykusius "žaliuosius”, už
sienio parlamentarus ir žurnalistus.

Prancūzijos prezidentas J. Chirac 
viešame pareiškime ypač kritikavo 
Australiją ir N. Zelandiją, kurios 
protestų prieš atominius bandymus 
priedangoje norinčios išstumti Pran
cūziją iš Pacifiko.

Po savo pirmųjų demokratinių 
rinkimų Nepalo karalystėje Hi
malajų kalnuose turėjo komunistinę 
vyriausybę, nors komunistų partija 

neturėjo absoliučios daugumos par
lamente. Rugsėjo 10 d. susiblokavę 
mažesnės partijos privertė komunis
tinę vyriausybę atsistatydinti, išreiškę 
jai nepasitikėjimą parlamente 107 
balsais prieš 88.

Tame pačiame laikraštyje reklamuoja- | 
mos "Naujos lietuviškos sultys" - 
apelsinų ir ananasų. Stebuklų šalis.

"OPOZICIJA" Nr. 31-1995.. v, nukentėjo "ir kitos valstybės'1. Todėl

Dr. Rūta GAJAUSKAITĖ

Senovėje Kinijos imperatoriai 
I mokėjo gydytojams atlyginimus tik 
I tolei, kol jie būdavo sveiki. Valdovui 
| susirgus - atlyginimas būdavo nu- 
| traukiamas, o gydytojui iškildavo 
| mirtina grėsmė, kol imperatorius pa- 
|' sveikdavo.

Akivaizdu, kad Kinijos impera- 
| toriai drastiškomis priemonėmis rū- 
| pinosi savo sveikatos apsauga (pro- 
| filaktika), o ne ligų gydymu. Sveika- 
| tos apsaugos efektyvumą lyginant 
| su ligų gydymu žino ir mūsų dienų 
| medikai. Todėl skiriamas didelis 
| dėmesys sanitarinėms - epidemio- 
| loginėms tarnyboms, vykdomam pro- 
| filaktiniam darbui, nustatant serga- 
įmumo priežastis ir jas likviduojant.

Civilizuotoje visuomenėje at- 
| siranda vis daugiau sergamumo prie- 
| žasčių, nepriklausančių nuo medikų. 
| Tai gamtos poveikis mūsų gyve- 
| namajai aplinkai ir gamtai. Tai ir oro 
| užteršimas išmetamomis dujomis, tai 
| ir vandens telkinių užteršimas pra- 
| moniniu bei komunaliniu nuotėkiu, 
] tai sąvartynai. Svarbiausia, kad šis 
| užteršimas jau pasiekia gyventojų 
| naudojamus gaminius - maistą, 
| vandenį ir daiktus. Ir . čia medikai 
| ėmėsi darbo - nustatė standartus 
| (leistinas koncentratų normas) bei 
| įvedė jų laikymosi kontrolę. Tačiau 
| vis dažniau susidaro tokios situacijos 
| gamyboje (pvz. avarija Jonavoje), 
I kurių metu aplinkos užteršimas 
I daugelį kartų viršija standartus ir su- 
' kelia didžiulį pavojų žmonių gyvy- 
' bei, sveikatai! ir genofondui.

Viena iš tokių ekstremalių 
' situacijų - avarija Černobylio atomi- 
j nėję elektrinėje, davusi didžiausias 
1 neigiamas pasekmes visai Europai, 
j Lietuvai ypatingai. Pirmąsias tris 
avarijos dienas (balandžio 27, 28, 29) 
radioaktyvusis užteršimas pagal vėjo 
kryptį nuskrido tiesiai į Pabaltijo 
šalis. Rusijos ir Ukrainos dar nepa
lietė radioaktyvusis spinduliavimas, 

i o Lietuvoje jis jau šimtus kartų 
1 viršijo nustatytus nekenksmingus 
normatyvus (žr. žemėlapį).

Latvija ir Estija gavo perpus 
mažiau nei Lietuva, tačiau ir ten 
radioaktyvusis spinduliavimas viršijo 

' normatyvus. Tik 4 - 5 avarijos dienoje 
' i užteršimo koncentracijos: sumažėjo, 
Į nes išsiplėtė jo diapazonas ir pasiekė 
Ispaniją, o pasikeitus vėjo krypčiai - 
ir Odesa. Taigi, per Lietuvą, Latviją ir 
Estiją šis užteršimas praėjo pačioje 
didžiausioje koncentracijoje ir padarė 
pačią didžiausią žalą mūsų šalių 
gyventojų , sveikatai ir genofondui. 
Tuo tarpu 5 metus buvo tvirtinama, 
kad nuo avarijos Černobylyje nu
kentėjo Rusija, Baltarusija ir Ukraina, 
todėl pasaulio teikiama pagalba buvo 
adresuota tik joms.

1991 metais Baltijos delegaci- 
I jai Hirosimos konferencijoje, skirtoje 
I radioaktyvaus užteršime proble- 
I moms pasaulyje spręsti, pavyko įro- 
| dyti, kad nuo avarijos Černobilyje

A Sveikatos
pasaulio pagalbos galėjome ikėtis ir 
mes, Lietuva, Latvija i Estija. 
Išviešinti radioaktyvaus uieršimo 
žemėlapiai per Japonijos tteviziją, 
spaudą ir konferencijos mediagoje - 
įrodė, kad pirmąjį ir patį dlžiausią 
radioaktyvųjį smūgį gavo letuva. 
Lapkrityje šį faktą patvirtin Jung
tinės Tautos. Jau galėjome paeikti ir 
pateikėme pretenziją Rusiai dėl 
žalos atlyginimo.

Buvo suformuota nomonė, 
kad nuo avarijos ČemobylioAE nu
kentėjo tik avarijos likvlatoriai. 
(tokių Lietuvoje 8000). Taiau pa
žvelgę į žemėlapį medikai iš hrto gali 
suprasti, kad visi Lietuvos gyentojai 
buvo pažeisti radioaktyvauspindu- 
liavimo. Kas daugiau (buvę o metu 
atvirame ore), kas mažiau (buępatal- 
pose). Pagal sveikatos būklętevieno- 
dai ir reagavo į apšvitinimą: Ipnesni
- iškart susirgo, stipresnien ateitis 
parodys savo pasekmę.. Išimose 
kartose. Taigi, medikai iška kons
tatavo bendro sergamumo padėjimą, 
chroninių susirgimų paaštįimą ir 
specifinių ligų antplūdį. T labiau
siai žinoma "baltojo kraujo" trdu liga 
bei odos vėžiniai susirgimai.ktsirado 
ir specifinių, anksčiau retai stinkamų 
susirgimų, kuriuos įvertinti i suteikti 
ligoniams invalidumą bei mterialinę 
pagalbą (pensiją) buvo neįianoma. 
Iki 1990 metų buvo kruopšči slepia
mos avarijos pasekmės ir ąsfai ir 
uždrausta fiksuoti medicinine statis
tikoje kraujo susirgimai.

Todėl Baltijos delegaija Japo
nijoje lankėsi medicininėse staigose 
(ligoninėse, institutuose), dinančiose 
su radioaktyvaus spinduiavimo 
pasekmėmis, kad galėtumegauti ir 
medicininės pagalbos. Irdavome: 
buvo sutarta dėl japonų ydytojo 
atvykimo Pabaltijin, dėlmūsmedikų 
apmokymo Japonijoje, dėl patingų 
atvejų gydymo Japonija;. Svar
biausia - ne ligų gydymas, oveikatos 
apsauga. Todėl daugelis šali.po ava
rijos Čemobilije peržiūrės savo 
energijos gavybos politią ir nu
sprendė ne tik kad daugiau nbeplėsti 
branduolinės energetikos avybos, 
bet ir eksploatuoti turimaąėgaines 
tik iki jų eksploatacinio tenino pa
baigos ir jas uždaryti.

Lietuva taip pat turatominę 
elektrinę Ignalinoje. Tai pi galin
giausia pasaulyje atominė jainė, tu
rinti tokį patį primityvų aktorių 
kaip ir Černobylyje. O tai rėkia, kad 
Ignalinos AE kelia tokį pa rizikos 
laipsnį mūsų gyvybei, svkatai ir 
genofondui kaip Černobilio.

Ar reikia Lietuvai ;nalinos 
AE? Ar mums trūksta elekos ener
gijos? Ar galėtume apieiti be 
Ignalinos?

Pasirodo, kad ne! Ą>ie 70% 
Lietuvoje gaminamos elekros ener
gijos yra parduodama. O svarbiausia
- nepelningai. Skolos paiekamos 
būsimoms kartoms! Spręsi te patys: 
Lietuvos Vyriausybė skoinasi va
liutą, už ją perka kurą (radioaktyvųjį 
ir naftą) iš Rusijos, gamina elektrą ii

........... .......................nukelta į 3 psl
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RUSIŠKASIS IMPERIALIZMAS raiškos. Moralinį, taigi vertybinį

A. ZUBRAS
Naujausiais laikais, sužalojusi 

lietuvių kultūros bei civilizacijos 
raidą, minėtina rusiškojo komuniz
mo vadintoji TSRS valstybė su dau
gybe inkorporuotų ar okupuotų tautų, 
su visa eile satelitų. Su gyventojų in- 
doktrinavimu vertėsi šimtai tūkstančių 
politinių propagandistų. Visoje mil
žiniškų plotų valstybėje smerkta 
prieštaraujanti ar klausimus kelianti 
mintis. Individualinė iniciatyva, jei 
ne marksistinio marterializmo kryp-

atkelta iš 2 psl.

ją parduoda Rusijai, bet ne už valiutą. 
Naudos jokios. Lieka Lietuvai skolos 
ir užteršimas. Ir didžiulis rizikos 
laipsnis "išlėkti į padanges". Gal tai 
reikėtų vadinti valiutos "perpum
pavimu" iš vakarų į rytus?.. Bet ne tai 
svarbiausia, o sveikatos apsauga. Jei 
mes visi suprasime, kad valstybė, ne
turinti resursų, negalinti gaminti 
elektros energijos pardavimui, tai ne 
tik 70% sumažintume kainas už 
elektrą, šilumą ir šiltą vandenį, ne tik 
70% sumažintume Lietuvos skolas, 
bet, ir tai svarbiausia, sumažintume, 
pavojų mūsų gyvybei, sveikatai ir 
genofondui.

Mes visi turime siekti, kad būtų 
pakeista Lietuvos Vyriausybės vykdo
ma energetinė politika:

1. LR, neturinti branduolinio, 
naftos ar dujų kuro resursų, neturi vys
tyti energetikos gamybos eksportui, 
nes tai neracionalu nei ekonomiškai, 
nei ekologiškai, nei politiškai.

2. Ignalinos AE eksploatacija turi 
baigtis suėjus jos terminui.

3. LR Vyriausybė turi įvesti 
visiems elektros gamybos jėgainėms
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ties, apverktinai bei iki pajuokos laips
nio buvo suvaržyta. Įtariamieji nepri
tarę ir nepritarią buvo deportuoti į 
negyvenamus šiaurės Sibiro plotus. 
Kaip tokioje atmosferoje galėtum 
laukti kultūros klestėjimo, nors 
Maskva visame pasaulyje didžiuo
davosi su savo tariamuoju "moksliniu 
komunizmu"? Techninės pažangos, 
tegu ir neoriginalios, vis dėlto būta. 
Turime galvoje karinę pramonę, kelių 
tiesimą ir gerinimą, satelitų pasi- 
gaminimas ir jų paleidimas į erdves, 
atominiai ginklai yra technologijos

ekologinį mokestį, skirtą alternaty
vios energijos įsisavinimui.

4. Pareikalauti iš LR Vyriau
sybės, kad 70% užsienio paskolų, 
imamų kuro resursams įsigyti, būtų 
skiriami alternatyvios energijos įsisa
vinimui - Žemaitijos terminės energi
jos, vėjo, saulės ir kitų jėgainių 
statybų finansavimui.

Šiomis priemonėmis pasiek
tume ne tik skolų būsimoms kartoms 
sumažinimo, bet svarbiausia-aplinkos 
užteršimo ir rizikos ją dar labiau 
pabloginti. Tuo pačiu ir apsaugoti 
mūsų gyvybes, sveikatą ir būsimas 
kartas.

Lietuvos oficialios delegacijos 
Australijoje viešnagės metu jos va
dovas Č. Juršėnas pasisakė prieš 
branduolinio ginklo bandymus Ra
miojo vandenyno salose. Atominė 
elektrinė - tai toks pats branduolinis 
objektas, darantis žalą visai žmonijai, 
o lietuvių tautai ypatingai. Nuken- 
tėjome nuo sibirų, nuo generolo 
Vetrovo siautėjančių dalinių, nuo 
Černobylio radioaktyvumo. Argi ne
užtenka? Mums nereikia Ignalinos 
atominės elektrinės - okupanto palikto 
gegužioko.

| galva, kartu ir rusų stačiatikių ir 
| graikų ortodoksų bažnyčios viešpats.
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seikėjimą tenka palikti nuošalėje. Ži
noma, kad atomo suskaldymas bei jo 
panaudojimas ginklui, kuris gali su
naikinti žmoniją yra technologijos 
fenomenas. Tik ar jis telpa į kultūros 
sąvokos turinį? Visų rūšių ginklai 
kultūrą tik naikina bei žlugdo. Nau
jausiųjų laikų marksistinis socializ
mas, ypač rusiškasis komunizmas 
buvo virtęs Rytų Europoje ir mūsų 
tautoje didžiausia politine ir kultūrine 
pabaisa. Į šių dienų vakariečių są
vokos turinį to nebeįtalpinsi, kad ir 
kaip bekalbėtum apie reikalą pakeisti 

I socialinę-ekonominę žmonių bendri- 
I jos struktūrą, net jeigu tam ir pritar- 
I turn. "Rusiškąjį komunizmą yra 
| sunku suprasti dėl jo dvilypumo. Iš 
| vienos pusės jis yra tarptautinis ir pa- 
| saulinio pobūdžio fenomenas, iš kitos 
| pusės jis yra nacionalinis rusiškas. 
| Ypatingai svarbu vakariečių galvoms 
I suprasti tautines rusiškojo komuniz- 
| mo šaknis ir faktą, kad buvo rusų 
| istorija, kuri sąlygojo jo ribotumą ir 
I davė jam savišką charakterį... Rusai 
| savo dvasia yra rytiečiai žmonės". 
I Tais žodžiais pradeda savo veikalą 
| 1937 m. N. Berdiajevas - "The Origin 
| of Russian Communism". Mūsų citata 
I iš anglų kalbos vertimo, išleisto Glas- 
I gow universiteto leidyklos, metai, 
| deja, nenurodyti.

Apie autorių trumpai iš lietu- 
I viškosios tarybinės enciklopedijos, 
I išleistos Vilniuje 1977 m. Ji, aišku, 
I kontroliuota rusų komunistų agit- 
I propų. Berdiajevas Nikalojus /1874 - 
11948/ rusų filosofas, mistikas, egzis- 
| tencialistas. Studijavo Kijevo univer- 
| sitete, dalyvavo socialdemokratų 
| veikloje. Vėliau kontrevoliucinisemi- 
| gracijos ideologas /1922 m. ištremtas 
| į užsienį/. Jaunystėje reiškėsi kaip 
| legalusis marksistas, marksizmą ele-
| ktiškai jungė su neokantizmu, pro- 
| pagavo etinį socializmą... Vėlesnė jo 
| filosofija susijusi su krikščioniškuoju 
| egzistencializmu... Visuomenės isto- 
| riją traktavo kaip Dievo, likimo ir 
| žmogaus laisvos valios sąveikos re- 
| zultatą, nepripažindamas visuomenės 
| raidos dėsnių: kritikavo marksizmo 
| klasių ir revoliucijos teoriją. Suminėta 
| visa eilė jo veikalų: "Laisvės filoso- 
| fija", 1911 m.; "Kūrybos prasmė", 1916 
| m.; "Istorijos prasmė", 1923 m.; 
| "Naujieji viduramžiai", 1924 m.; 
| "Rusų idėja", 1946 m. ir eilė kitų.
| Pabrėžtina, kad mūsų minimas 
| rusas filosofas pavaizduoja rusų pa- 
| sišovimą saviškai pakeisti ant 
| graikų - lotynų pagrindų susikūrusią 
( Europos kultūrą. Ir tai nuo seniausių 
] laikų. Turime galvoje Rytų romė- 
| niškos imperijos su Konstantinopolio 
| centru sugriuvimą. Caras Jonas III - 
| sis, vadinamas Didžiuoju /1440 - 
| 1505/ yra rusų imperijos pradininkas. 
| Perimdamas Bizantijos valdovų her- 
| bą, pasigarsino ir Trečiosios Romos

| tybė" /N.Berdiajev,ibd.p.5/.Maskvos 
| patriarchas virto cezar - papizmu. Jo- 
I nas IV, Žiaurusis /1530 - 1580/,

Albertas ZUBRAS
Rašytojas irpedagogas. Lie

tuvoje buvo gimnazijos ir moky
tojų seminarijos mokytojas, žur
nalo "Scholar" redaktorius ir įvai
rių periodinių leidinių bendradar
bis, 1936 metais Saulės mūšio 
sukakčiai paminėti atskira knyga 
išleido istorinę studiją - "700 
metų". Yra išvaręs didelį kultūrinio 
darbo barą Australijoje. Ilgametis 
"Mūsų Pastogės" bendradarbis, 
parašęs daug straipsnių istorini
ais, filosofiniais ir visuomeni
niais klausimais.

Neužilgo pradėsime spaus
dinti labai įdomius A. Zubro atsi
minimus. Redaktorius

žymus teoretikas ir absoliutizmo at
stovas, tikėjo bei skelbė, kad caras 
turi ne vien tik valdyti, bet ir rūpintis 
žmonių sielų išganymu. Abiejų carų 
Jonų laikais savo žmonių žudymas 
buvo įprastas reiškinys. Petro I-jo 
reformų metodai rusų visuomenę 
sumoderninti bei priartinti Vakarų 
civilizacijai lygintini su Lenino bei 
rusiškojo bolševizmo metodais. Ab
soliutinė monarchija ir carų dievini-
inas plačiuose gyventojų sluoks
niuose, pačių valdovų savo dieviško
sios paskirties pabrėžimas buvo 
išlikęs iki paskiausių laikų, iki 
Nikaldjaus II - jo. Demokratijos Ru
sija nebuvo patyrusi. Savo laiku rusų 
šviesuomenės nihilizmo teorija /Čer- 
niševski, Pisarev/ buvo taip pat virtu
si materializmo dogma, savo rūšies 
inteligentijos ir aristokratijos apoka- 
liptinė religija, kuri paruošė dirvą 
Lenino bolševizmui. Vėlesnysis rusiš
kasis komunizmas buvo taip pat sa
votiška religija, nors ir be Dievo, bet 
su išganomąja proletariato misija ir 
laimės pažadu ateičiai žemėje. Toji 
naujųjų laikų "religija" Sovietuose 
išsilaikė net 70 metų. Į ją II - jo Pa
saulinio karo metu "tėvo" Stalino 
rūpesčiu į didžiosios "palaimos" są
jungą okupacijos keliu tapo inkoru- 
puota ir Lietuva. Dvi generacijas 
mūsiškių buvo indoktrinuojamos 
"mokslinio komunizmo" idėjomis. 
Visą praeitį atmetus, skiepyta nauja 
kultūra, paneigus tautiškumą kaip pri
etarą. Ko gi iš tikrųjų siekė Maskva? 
"TSRS tautos jaučia didžiulę meilę ir 
pagarbą rusų tautai, jos kultūrai ir ka
lbai. Didžioji Rusija visiems laikams 
sutelkė mūsų šalies tautas į vieningą
brolišką šeimą, po jos galingais spar
nais surado prieglobstį ir išsivystė 
daugelis tautų. nukelta į 4 psl.
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RUSIŠKASIS IMPERIALIZMAS 
atkelta iš 3 psl. kultūros priemonėmis, kultūrai priski-

Rusų kalba yra galinga riant ir diplomatiją bei politiką. Gink-
priemonė nacijoms ir tautybėms 
susipažinti su visų tautų laimėjimais 
bei pasauline kultūra" /Mokslinis 
komunizmas, Vilnius, 1973, p. 357/. 
Užsimojimas, aiškiai pačių prisi
pažįstamą, - rusiškasis imperializmas.
Tiesa, to siekiant nukentėjo ir daugelis 
rusų. Ypač žemės ūkio nacionali
zavimo metais. Jei kultūra laikome 
žmogaus gyvuliškosios prigimties 
apvaldymą, žmogaus ir žmonijos gy
venimui vis naujo, moralesnio, 
gražesnio turinio atskleidimą, tai 
rusiškasis socializmas ar komunizmas 
į tą kategoriją netilpo.

Rusiškasis komunizmas pasku
tiniu laiku sugriuvo, teisingiau - 
griūna. Išsilaisvina ir Lietuva iš didžio
jo "brolio" globos. Tik kaip atitaisyti 
žalą lietuvių kultūrai? Krašto ūkiui? 
Sunaikintas ūkininkijos sluoksnis. Jis 
tampriausiai buvo suaugęs su sentė
vių prakaitu persisunkusia žeme. 
Maskvos įsakymais tapo deportuota 
bei išžudyta arti milijono žmonių. 
Tūkstančiai pasitraukė į Vakarus, 
raudonajai armijai 1944 m. grįžtant. 
Su visu tuo kraštas neteko didžiosios 
dalies išsilavinusių bei išsimokslinu
sių žmonių, krašto kultūros kėlėjų bei 
puoselėtojų. Ir Kremlius išdrįsta šian
dien reikalauti atlyginti už okupaci
jos metais savo reikalams pasistatytus 
pastatus, pravestus kelius!

Atsikurianti Lietuva kultūros 
bei politikos baruose, be abejo, turi 
orientuotis. į Vakarų ir Šiaurės Euro
pos tautas, siekti su jomis bendro 
kultūrinių vertybių ugdymo bei pa
sikeitimo civilizacijos pažanga. Pa
baltijo valstybės turėtų siekti sudaryti 
Šiaurės Europos rytinio pabaltijo 
jungtį, įtraukiant ir Suomiją.

Kiek įmanoma, aišku, siektina 
rinkos ir su Rusija bei Ukraina. Tik 
politinėje plotmėje Rusijos pavojus 
gali dar ilgus metus būti Damoklo 
kardas Pabaltijui, nesvarbu kurios 
spalvos būtų Kremlius - raudonas, 
rudas ar baltas. Kad rusiškasis impe
rializmas tebėra gyvas, tą rodo pasta
rųjų ' laikų Maskvos poelgis Čečė
nijoje. Tas, aišku, trukdys atsikū
rusioms Pabaltijo valstybėms siekti 
glaudesnių ekonominių ryšių su Ru
sija. Pavojingas ir kultūrinis bendra
darbiavimas.

Imperializmas yra visad didžiojo 
apraiška - užvaldymas bei asimiliacija 
mažojo. Rusija buvo iniciatorė Len
kijos - Lietuvos unijos trijų padali
nimų. Naujaisiais laikais su II - ju 
Pasauliniu karu TSRS buvo prisijun
gusi 190.000kv. km. teritorijos su24 
milijonais gyventojų. Tai tiesioginis 
užvaldymas, o dar kur įtakos zonos 
bei komunizmo doktrinos praplėtimas! 
Imperializmo siekiama civilizacijos ir 

PADĖKA už auką
Nors mažai bendravęs su lietuvių bendruomene, (gyveno Bateau Bay, N. S. W.)

A. t A. ALEKSANDRAS JASAITIS 
neužmiršo lietuviško švietimo svarbos, paskirdamas $9500.25 

Sydnėjaus savaitgalio mokyklėlei. Už šią gražią dovaną vaikučiai ir jų 
tėveliai yra nuoširdžiai dėkingi šiam tautiečiui. Te Dievas atlygina jo dosnumą!

K. R. Sydnėjaus lietuvių savaitgalio mokyklos vardu

'astogė“ Nr.,371995.9.18. psL4 “

las, aišku, yra civilizacijos bei 
mokslo padaras. Atominis ginklas buvo 
rezultatas net labai įtempto mokslinio 
darbo civilizacinis įrankis. Tik kartu 
ir didžiausia pabaisa Žemės planetai 
bei Žmonijai, apskritai gyvybei. Ro
mos imperija taip pat buvo sukurta 
užvaldymo keliu, taigi ginklo jėga. 
Tik romėnai nesistengė sunaikinti 
užvaldytų teritorijų gyventojų bei 
juos asimiliuoti, nors savaime pamažu 
tas vyko. Aukštesnės kultūros bei 
civilizacijos įtaka tą savaime darė. 
Šventosios Romos vairuotojai tikė
josi sukurti visą pasaulį apimančią 
imperiją, atsirėmus religiniu, taigi 
pasaulėžiūriniu - kultūriniu fenomenu. 
Panašiu keliu ėjo ir turkų Otomanų 
islamiškasis imperializmas. Tai buvo 
viduramžių imperijų ryškiausias mo
delis. Naujesniaisiais laikais stipres
nysis siekė galios padidinimo, už- 
valdant silpnesnįjį ginklu ir kapitalu. 
Ryškus pavyzdys Britų imperija. Ru
sai bandė sukurti pasaulinės apimties 
imperiją, paremtą marksistinio komu
nizmo ideologija bei teorija. Matome, 
kad tie pagrindai sugriuvo ar griūna.

Naujaisiais laikais Hitlerio va
dovaujami vokiečiai buvo pasišovę 
sukurti tariamai kultūrinę bazę, pa
remtą /arijų pranašumo/ Vokietijos 
imperiją;. Tą sugriovė pralaimėtas 
karas ir, atrodo, ilgesnį laiką vokiečiai 
tos pamokos nepamirš. Tačiau Rusijo
je, kaip jau esame minėję, rusiškasis 
tautinis imperializmas tebėra gyvas. 
Tas pavojus ypač kelia rūpestį Pabal
tijo kraštams. Su pastarąja TSRS 
okupacija rusiškojo elemento .čia 
ryškiai padaugėjo: Latvijoje rusų yra 
40%, Estijoje - 32, Lietuvoje- 11 
/įskaitant ir baltarusius/.

Šiuo metu vyrauja žmonėse 
laisvos rinkos, laisvos iniciatyvos 
bei konkurencijos valstybės sąvoka. 
Tik tos sąlygos nešančios didžiąjai 
žmonių masei gerovę, taigi ir laimę. 

..Tik ar visiškai taip? Pasiklausykime 
žymaus anglo nuomonės: "Sveika bei 
pažangi bendruomenė reikalinga abie
jų: centrinės kontrolės ir indivi
dualinės bei grupinės iniciatyvos. Be- 
kontrolės bus anarchija, be iniciaty
vos - stagnacija, surambėjimas". Tai 
žodžiai filosofo B. Russell /Autho
rity and Individual, London, 1970, p. 
67/. Šia proga pabrėžtina, kad B. 
Russell buvo aiškių liberalinių de
mokratinių pažiūrų žmogus ir priešas 
rusiškojo komunistinio imperializmo. 
Tuo reikalu po II-jo Pasaulinio karo 
pasaulinėje spaudoje jis buvo at
spausdinęs įspėjančius straipsnelius. 
Ir laisva konkurencija mažosioms 
vertybėms gali reikšti užvaldymą, 
imperializmo pavojų.

Lietuvos parlamentarai Australjoje
Rugpjūčio 24 d. po trumpo, bet dar
bingo ir sėkmingo vizito po Naująją 
Zelandiją ir Australiją atgal išskrido 
Lietuvos Seimo delegacija. Svečius 
palydėjo Lietuvos Respublikos Garbės 
Konsulas V. Šliteris, A. Kramilius -
ALB Sydnėjaus Apylinkės valdybos 
atstovas, delegacijos vertėja Rita Bal
tušytė ir komersantas Romas Vildžius. 
Išleidžiant svečius buvo rūpesčių dėl

tas. Seimo atstovai, prieš įždami į 
Lietuvą dar turės pasitarim su Len
kijos vyriausybe.

A. K.

Lietuvos parlamentarai prie N. S. W. parlamento rūmų Sydnėjuje: (ikairės) - 
A. GODUNAVIČIUS, V. BOGUŠIS, australų parlamentaras B. VMJHAN, Č. 
JURŠĖNAS, G. KIRKILAS ir LR Garbės konsulas V. ŠLITERIS. NuoZ šateno

Viešnios iš Lietuvos
Į tarptautinę epilepsijos konferen
ciją Sydnėjuje, vykusią rugsėjo 1-9 
dienomis, susirinko virš trijų tūks
tančių šios srities specialistų moks
lininkų, jų tarpe atvyko dvi jaunos 
gydytojos iš Kauno klinikų. Tai dr. 
Milda Endzinienė ir profesorė Marija 
Vaičienė. Šioje konferencijoje daly
vavo ir viešniomis rūpinosi mūsiškis 
neurologas dr. Gytis Danta iš Can-

Dr. Milda ENDZINIENĖ (kairėje) ir profesorė Nerija VAIČIŪNIENĖ ydnėjuje . s 
nuotrauka A.aamiliaus

Geelongiškė dirba Lietum j e
1994 metais Marijampolės 

Švietimo Centras pakvietė mane pra
vesti vasaros kursus anglistams. Šiais 
metais liepos mėnesį panaudojama 
savo ilgametės tarnybos atostogas, 
grįžau atgal į prosenelio ŽiČkausko 
miestą ir susitikau su Švietimo 
Centro Direktore p. Albina Kuncaitie- 
neirkonsultantep. Galiniene. Anglis
tas labai domėjosi mano gimnazijos 
(Belmont High School) disciplinų 
sistema ir darbo metodais su ypatin
gai gabiais studentais klasėse. Pa
rodžiau video filmą - "Gifted Chil
dren iri Australia", tarėmės apie 

nesklandumų Lenkijos oro nijose su 
bilietų užsakymu. Lietuve Seimo 
delegacijai pritrūko vieno Įlieto, bet 
Australijos užsienio reikalųiinisteri- 
jos pareigūnų, atlydėjusių degacijos 
išleisti dėka, reikalas buvoutvarky- 

berros. Pasibaigus šiai smingai J 
konferencijai, viešnios dantsilankė 
į lietuviškas pamaldas, apl&ė lietu- 1 
vių kapus ir Lietuvių kbą. Jos 1 
nuoširdžiai žavėjosi mūstprganiza- I 
cija ir veikla. Dr. A. Vilnas su- 1 
pažindino viešnias su mūsgydymu 
Australijoje ir ligoninių tvaa. Kūpi- 1 
nos geriausių įspūdžių gsėjo 10 
dieną viešnios sugrįžo į Liuvą.

būdus, kaip labiau sudomti studen
tus anglų kalba, diskutavoe ir apie 
šnekamąją kalbą: kaipšsireikšti 
įvairiose kasdieninėse nacijose, 
pvz. restorane, aerouostetraukinių ■ 
stotyje, parduotuvėje ir t.t

Anglistai atkeliavo ne tik iš J 
Marijampolės rajono, betr iš Vii- į 
kaviškio, Ukmergės. Kutuose taip 
pat buvo aiškinama, kokis būdais 
galima prašyti sponsorių pagalbos 
gimnazijose, kaip patys tudentai j 
galėtų rinkti lėšas "tortųdinų "metu 
per loterijas ir t.t. Nors bu o vasaros i

nukelti į 5 psl. '
. i1
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Tęsinys iš praeito numerio

Lankėmės Kauno IX - me forte. 
Tai didelės tragedijos vieta, mirties 
kelias daugeliui Lietuvos ir kitų tautų 
žmonių. Sunkia širdimi stebėjome 
milžinišką, masyvinį paminklą čia 
išžudytosioms aukoms. Ne vien 
paminklas - visas IX fortas ir jo aplin
ka paversta didžiuliu muziejum...Dar 
sunkesne širdim skaitėme ten, forto 
kiemuose esančius įrašus: "Čia palai
doti hitlerininkų nužudytų 50 000 
žmonių palaikai: rusų, žydų, lietuviu, 
lenkų ir kitų". Kita lenta šalia pirmo
sios sako: "Šioje vietoje 1941 - 1944 
m. naciai ir jų talkininkai nužudė 
daugiau kaip 30 000 Lietuvos bei kitų 
Europos šalių žydų. 1944. V. 15 
naciai deportavo iš Prancūzijos 878 
žydus į Lietuvą ir Estiją. Pusė 
išvežtųjų buvo sunaikinta Kaune, IX 
forte". "Prie šios (forto) sienos 1943 - 
44 m. naciai šaudė ir degino žmones".

Forte, kurio įėjimas vis dar 
apsaugotas bokšteliu ir spygliuotom 
vielom, įrengtas muziejus, panau
dojant čia buvusių kalinių celes, 
karcerius. Štai pirmame aukšte "Pasi
vaikščiojimų kiemas", "Pasimatymų 
kambarys", "Kurortinis karceris", 
"Šlapiasis karceris"... Dauguma jų 
išraižyti čia įkalintųjų pavardėmis, 
tarp jų neretai ir lietuvių. Vienoje celių 
įruoštas stendas, vaizduojantis 64 ka
linių pabėgimą iš IX - jo forto 1943. 
XII. 25 naktį. Visur nuotraukos, doku
mentų faksimilės, paaiškinimai...

Antrame aukšte karceris "Be
toninis maišas", rodomos celės, ku
riose sugrūsti gyveno kaliniai, 
grafiškai pavaizduotas kalinių pa
bėgimas, nes jis iš čia prasidėjo.

Trečiame aukšte - žydų žūties 
vietų įamžinimas pokarinėje Lietuvo- 

atkelta iš 4 psl.
atostogos, Lietuvos mokytojai buvo 
labai darbštūs - kiti net lankė 
mėnesio trukmės kursus paruoštus 
kanadiečių.

Rugpjūčio mėnesį aplankiau 
anglistus ir Jablonskio Gimnazijoje 
Kaune. Mano mokykla (Belmont 
High School) ir ši gimnazija drau
gauja - abiejų mokyklų mokiniai 
susirašinėja. Mokytojai, kuriuos su

- REILY (pirmoje eilėje, viduryje) su anglistų kursų daly- 
s. Jūratės dešinėje sėdi Marijampolės Švietimo centro anglų kalbos kon- 

Itantė p. GALINIENĖ.

VYTAUTO DIDŽIOJO BAŽNYČIA Kaune

je (100 vietovių nuotraukos) - ne, nei 
vienos vietovės kur sovietai žudė lie
tuvius!.. Žydų gelbėtojų - lietuvių 
nuotraukos, o jų nemažai. Tarp jų ir 
Onos Landsbergienės. Šie žmonės, 
gelbėdami žydus, rizikavo savo ir 
savo šeimų gyvybėmis, nes gelbėtojai 
buvo taip pat traktuojami kaip ir 
žydai.

IX - jo Forto muziejuje (didžiu
lis, gražus, modemiškas pastatas) 
pavaizduotas Molotovo - Ribentropo 
paktas ir Lietuvos aneksija, žemėlapis, 
kuriame dar 1939m. Lietuva pavadin
ta "LTSR", Sibiro koncentracijų 
stovyklų sąrašai ir kt. dokumentacija, 
1941 m. Panevėžio kalėjime nu
kankintųjų nuotraukos, hitlerinis tero
ras Lietuvoje 1941 - 44 m. Atmenos, 
fotografijos iš IX - jo forto, Pirčiupio, 
Dachau, Flossenburgo, Buchenwal- 
do, Osvencimo... Pokario okupacijos 
aukos: rezistencinės kovos-partizanų 
pamestų kūnų miestų ir miestelių 

tikau - energingi, pilni entuziazmo, 
nors jų atlyginimas nėra didelis san
tykyje su kitų profesijų žmonėmis. 
Po trejų metų (čia buvau 1992 m.) 
Lietuva pasirodė man labai pasikei
tusi. Lietuvos mokytojai, kaip ir 
pedagogai visame pasaulyje, stengia
si sudominti mokinius užsienio kal
bomis, kultūromis ir papročiais. 

Jūratė VITKŪNAITĖ - REILLY

aikštėse nuotraukos, partizanų vadų 
nuotraukos, palaikų perlaidojimas.

Žydai žudyti ir I, IV, VII (čia 
jų žuvę 3000) fortuose. Bet iš IX - jo 
forto tebuvęs vienas kelias - į duobes 
ir ant laužo!..

Čia pat už forto, Sargėnų prie
miestis. Saulės nulieti gatvėse žaidžia 
šviesiaplaukiai vaikai!..

Kauno Vytauto prospekte, Ra
mybės parke (prieš karą buvusiose 
kapinėse) aplankėme ir Tremtinių 
muziejų. Menkutėse patalpose iš
dėstyti buvusių Sibiro tremtinių ir 
partizanų nuotraukos, atmenos... Gau
siai pavaizduota partizaninio laiko
tarpio spauda: "Laisvės balsas", "Ko
vojantis lietuvis", "Prie rymančio 
Rūpintojėlio", "Laisvės varpas", 
"Prisikėlimo ugnis", "Aukštaičių 
kova", "Laisvės kova", "Laisvės ai
das", "Laisvės žvalgas", "Partizanas", 
"Aukos varpas", "Mylėk Tėvynę", 
"Už tėvų žemę" ir kt.

Nuoširdi muziejaus vedėja, 
pati buvusi tremtinė, aiškina apie 
paskirus eksponatus, pasakoja apie 
vieną rusą, kuris žiūrėdamas į eks
ponatus verkęs ir sakęs: "Ką mes 
padarėm toms mažoms tautoms?.." 
Buvęs ir kitoks - irgi ruso - pareiški
mas: "Mes galingi ir turime valdy
ti!..".

Netoli muziejaus stovi atstaty
tas 1918 m. žuvusiems už Lietuvos 
nepriklausomybę paminklas, o prie 
Vytauto prospekto, medžių pavėsyje, 
sydnėjiškio Viktoro Šliterio (dabar
tinio LR konsulo) pastatytas pamink
las 1941 - jų metų sukilėliams, žuvu
siems Kaune (tarp išpjaustytų 
pavardžių ir jo tėvo, žuvusio sukilimo 
metu, pavardė).

Užsukame į Kauno senamies
tyje, prie pat Nemuno kranto stovinčią 
Vytauto bažnyčią (pilnas pavadini
mas - Kunigaikščio Vytauto Didžiojo

Sydnėjaus savaitgalio mokykloje
Šeštadienį, rugsėjo 9 d. Lietu

vių Namuose Bankstowne, savaitga
lio mokyklos tėvų komitetas pravedė 
susirinkimą. Prieš kelias savaites šis 
komitetas išsiuntinėjo gana daug 
laiškų (apie 80!), kviesdamas susi
domėjusius atvykti ir sužinoti, kas 
dabar vyksta savaitgalio mokykloje. 
Buvo laukiama pastabų, pasiūlymų, 
tačiau svečių sulaukta labai mažai, 
vos keletas. Salėje - vien mokinių 
tėvai.

Susirinkimas buvo vedamas 
ištisai anglų kalba. Svarstome lyg ir 
labai svarbias problemas, bet už
mirštame, kas esame. Tiesiog skaudu, 
graudu ir gaila, bet taip yra. Gal būt 
to visko nejaučiame, tačiau tikrai, 
pamažu, mūsų visų akivaizdoje gęsta 
mūsų tautos "šventa ugnelė".

Ar esame pajėgūs dar ją iš
saugoti? Ar jau tikrai nutautėjome? 
Pataikaujame vaikams ir vienas ki
tam, kad tik kas nors neužsigautų. 
Pateisinant, matote, mišrias šeimas, 
bet gi jų niekas nesmerkia, jos yra 
dabar, buvo ir anksčiau ir bus per 

Švenčiausios mergelės ėjimo į dangų 
Bažnyčia). Buvo pavakarė, joje tik 
keletas maldininkų. Apsilankome. 
Labai kukliai papuošta, bet gera čia 
melstis, nes bažnyčia tokia šviesi, 
taip jaukiai nuteikianti. Tai - tur būt - 
viena seniausių bažnyčių Lietuvoje, 
statyta spėjama apie 1400 metus ku
nigaikščio Vytauto Didžiojo. Švento
riuje esanti memorialinė lenta - be 
smulkesnių paaiškinimų - dar duoda 
1669 ir 1819 - jų metų datas. Gal 
bažnyčios restauracijos ar atstaty
mo?.. 1845 - 1853 m. bažnyčia ne
veikusi, o 1854 - 1914 ji buvusi 
atiduota stačiatikiams. Vėl eilė datų be 
paaiškinimų: 1928, 1982, 1990...

Liūdnesnis vaizdas priartėjus 
prie kito Kauno ir drauge tautos 
šventovės - Prisikėlimo bažnyčios, 
pradėtos statyti dar prieškarinėje Lie
tuvoje, sovietiniais metais naudotoje 
radijo gamyklos. Deja, net į šventorių 
negalėjome įeiti - viskas aptverta 
aukšta tvora, užrakinti vartai... 
Apėjome aplink, bet vaizdas nei iš 
toli, nei iš arti daug optimizmo 
neduoda - dar labai daug darbo ir 
lėšų reikės, kol ši visos tautos šven
tovė bus atstatyta ir tarnaus paskir
tam tikslui.

Nors dar neužbaigti restauravi
mo darbai, bet veikia gražioji Įgulos 
bažnyčia (tikrasis vardas - šv. Mykolo 
arkangelo) ir dabar puošianti visą 
Kauno Laisvės alėją. Čia vis dar dar
buojasi ir Australijos lietuviams 
gerai pažįstamas Ričardas Mikuta
vičius - kunigas - architektas - poetas, 
šiemet išleidęs ketvirtą poezijos kny
gą. Jo rūpestingoje globoje bažnyčia 
gražinama, tvarkoma. Kadangi ir čia 
lėšų mažai, tai darbai užsitęs, nors 
bažnyčia ir dabar pilna tikinčiųjų. O 
kol kas dar nespėtos restauruoti 
bažnyčios vidaus dalys uždangstytos 
laikinais uždangalais.

Laisvės Alėjoje yra dar viena, 
sena, šv. Gertrūdos bažnyčia, bet ir ji 
restauruojama. į d) Br0Di[l, h|ys 

amžius. Dvikalbystė atmetama, nepri
imtina, nepraktiška.

Prie garbės stalo išsirikiavęs 
tėvų komitetas - trys žmonės gerai 
kalbantys lietuviškai, - tačiau pro
tokolą kompiuteriui renka Mark - 
nesuprantąs lietuvių kalbos. Štai ir toji 
didžiulė priežastis. Lietuviai - žmonės 

nuolaidūs, pavaldūs - nesiaiškinkim, 
tegul būna kaip yra, gerai, kad iš viso 
yra - bet ar reikalinga daryti, kad tik 
ką nors daryti, o nesvarbu kaip? 
Neseniai "Mūsų Pastogės" laikraštyje 
skaičiau tokius žodžius, atleisk, mie
las straipsnio autoriau, jeigu ir vėl 
pratęsiau jų gynybą...

Susirinkimą vedė Lionė Pulli- 
nen. Buvusi savaitgalio mokyklos 
mokytoja Julė Lašaitienė, savo kal
boje išryškino aktualias problemas, su 
kuriomis grumiasi visos kartos. Dar 
kalbėjo apie draugystę ne tik tarp 
vaikų, bet ir tėvų, nes tai labai 
svarbu. Tėvų tarpusavio santykiai, 
vaikų disciplina, punktualumas, pa-

nukeltaįGpsl.
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« SKAITYTOJI ŽODIS «
Gerbiamas Redaktoriau,
Keli piliečiai pasiteiravo, kur 

eina pinigai, gauti už parduotus rū
bus padėvėtų rūbų krautuvėse. 
Atrodo, kad mūsų labdara yra su
maišoma su padėvėtais rūbais, atvež
tais biznierių iš Olandijos ar Kana
dos. Be to tenka girdėti, būk tai pa
dėvėtų rūbų Lietuvoje nenori. To 
įtakoje parašiau Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungai - 
(LPKTS) ir paprašiau aiškiai atsaky
ti, ar jie pageidauja, kad vėl 
siųstume labdaros siuntą.

Kad išsklaidyčiau mūsų abe
jones ir įtarimus, prašau atspausdin
ti LPKT sąjungos laišką "Mūsų 
Pastogėje". A. GINIŪNAS

Didžiai gerb. p. A. Giniūnai,
Dėkojame Jums už nuoširdų 

laišką, kurį gavome rugpjūčio 18 d.
Jūsų siunčiamą paramą mes 

labai vertiname, nes didžioji dalis 
nukentėjusių asmenų labai sunkiai 
verčiasi, nežiūrint, kad ir 50% 
pensininkų padidino pensijas t.y. ne 
tiek daug, kad galėtų nusipirkti 
daiktų, nes iš karto pakėlė kainas už 
komunalines paslaugas (2 kartus ir 
daugiau).

Pas mus dar teberemontuoja
mos patalpos, dėl ko dar negalėjome 
užpajamuoti ir paskirstyti tuos Jūsų 
atsiųstus anksčiau 7 - iose dėžėse 
daiktus (net nežinome, kas jose yra). 
Tačiau tikimės, kad už poros sa
vaičių Socialinės komisijos patalpos 
bus suremontuotos, tuomet reikalai 
pajudės iš vietos.

Su dėkingumu priimsime iš 
Jūsų siunčiamą paramą ir paskirs- 
tysime tiems, kuriems ji labiausiai 
reikalinga. Jeigu būtu tokia galimybė, 
mes būtume dėkingi gavę ir slaugos 
priemonių, t.y. kad ir ne naujų pa
klodžių, užvalkalų pagalvėms arba 
antklodėms, paklodėlių, palučių, 
pižamų ir kt. Slaugos priemonės 
labai reikalingos negalintiems vaikš
čioti ligoniams slaugyti. Yra ligonių, 
kurie nevaikščioja jau eilę metų, po 
insulto ar kitų ligų. Jie negali naudo
tis invalido vežimėliu, negali pakeis
ti aplinkos... Yra invalidų pagal 
onkologinius susirgimus, kuriems 
pastoviai reikalingos slaugos prie
monės ir tokių ligonių vis daugėja. 
Tai vis pasekmės kalėjime, lageryje 
ar tremtyje patirtų traumų, arba 
sužeidimų partizanų kovose. Tai 
pasekmės bado, šalčio, nepakenčiamų

Sydnėjaus savaitgalio...
atkelta iš 5 psl.

galba mokytojams, mokymas skirtin
gose amžiaus grupėse - tai keletas iš 
daugelio problemų , apie kurias p. J. 
Lašaitienė labai laisvai, draugiškai ir 
suprantamai pasakojo. Verta pasvars
tyti ir pažvelgti į dabarties mokyklos 
sąžinę.

Elė Kains perskaitė informa
ciją apie finansinę padėtį. Tarp kitko 
žinoma, kad šio krašto valdžia remia 
etnines mokyklas. Tokią finansinę pa- 
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gyvenimo sąlygų, fizinio ir moralinio 
smurto, kurį patyrė didžioji daugu
ma partizanų, politinių kalinių ir 
tremtinių.

Baigiant leiskite palinkėti 
Jums, Jūsų vadovaujamos Draugijos 
nariams tvirtos sveikatos, sėkmės 
Jūsų darbuose irgyvenimeir padėkoti 
už pastangas ir rūpestį organizuojant 
labdaros siuntos atsiuntimą. Ačiū as
menims, padovanojusiems daiktų.

Tepadeda Jums Dievas!
LPKTS Tarybos vardu - 

LPKTS socialinės komisijos pirmininkė 
Aid. JUŠKEVIČIENĖ

Gerbiamas Redaktoriau,
Tris kartus skaičiau "Mūsų 

Pastogės" laikraščio 35 numeryje 
"Skaitytojų žodis" straipsnį, po ku
riuo pasirašė "Geelongiškis" ir 
niekaip negaliu suprasti sekančio sa
kinio: "Ar ne laikas pagalvot - 
vieton aukoti Namų statymui, trem
tinių namams - pradėti statyti namus 
mūsų broliams vargšams Lietuvoje ir 
kviesti į tuos namus atvykti lietuvius 
vyrus, kurie čia apsipratę, perimtų 
mūsų darbą".

Atrodo, kad be pusbonkio nie
kas nesupras, ką korespondentas ar 
korespondentė norėjo pasakyti. 
Nesuprantama, kur ir kas statys na
mus ir ką tie vyrai darys be moterų.

Kas liečia Lietuvoje užau
gusius emigrantus Geelonge, tai la
bai neteisinga ir negražu visus sukišti 
į vieną maišą, nes mūsų tarpe turime 
pokario emigrantų, kurie dirba ir 
aukoja lietuviškai veiklai, labdarai, 
organizacijoms ir kartu dirba bendrą 
lietuvišką darbą.

Jau 46 metai kaip gyvenu 
Geelonge ir visus tautiečius geraj 
žinau ir pažįstu. Anksčiau turėjome 
ir dar dabar yra gyvų D. Pr karo 
pabėgėlių - emigrantų, gyvenančių 
Geelonge, kurie prie lietuvių veiklos 
ir Lietuvių Namų statybos ne
prisidėjo ir nėra buvę lietuviškose 
pamaldose, bet jie niekam netrukdė 
puoselėti lietuvybės.

Man visiškai nenuostabu, kad 
ir dabar atvykstą emigrantai arba 
pravažiuoją tautiečiai kitaip galvoja 
ar nepritaria nusistovėjusiai mūsų 
tvarkai. Ar nebūtų geriau, kad mes 
patys parodytume daugiau krikščio
niško nuoširdumo ir palankumo ki
taip galvojantiems lietuviams.

Gal būt' tik tada pasidarysime 
visi kaip vienas ir tvirti kaip plienas.

Juozas GAILIUS

ramą gautų ir savaitgalio mokykla, 
jeigu vaikų skaičius siektų nors 30. 
Finansinė parama labai sumažintų 
mokyklos išlaidas. Elė taip pat per
skaitė gautus laiškus iš Melbourne ir 
Adelaidės mokyklų. Kajus Kazokas 
kalbėjo apie naudą , kurią atneša 
lietuvių kalbos mokymasis, remda
masis savo šeimos pavyzdžiu;

Po šių pasisakymų buvo lais
vai pasikalbėta. Prieita bendros išva
dos - nereikia nuversti kalnų, bet 
ramiai tęsti darbą. Šiuo metu savait
galio mokykla dirba pilnu pajėgumu.

PALYDĖDAMI AMŽINYBĖN

A. f A. ELENĄ LAURINAITIENĘ 
gėlių vietoje aukoja $ 20 "Mūsų Pastogei"

D. ir S. Skoruliai

PAGERBDAMA

A. t A. ELENĄ LAURINAITIENĘ 
vietoj gėlių aukoju $ 50 "Mūsų Pastogei" 

Aleksandra Virgeningienė

Vk^>gėHų
A. f A. VALEI BALNIONIENE]

mirus, jos šeimai reiškiu nuoširdžią užuojautą. Sudiev draugele 
Vietoj gėlių aukoju $ 30 "Mūsų Pastogei

Dalia Pyragiūtė Gordot

Amžiams užmerkus akis mūsų brangiai

A. f A. VALEI BALTUTYTEI - BALNIONIENH 
nuoširdžiai užjaučiame Jos vyrą Algį, sūnus Saulių ir Andrių, dukterį

Dainą, sesutę Genę, S. ir A. Muciniekus, E. ir V. Baltučių, P. Baltučio ir
A. Baltučio šeimas ir visus artimuosius. Liūdesyje su Jumis.

Edžius ir Dana Bartkevičiai

A. f A. BRONIUI STRAUKUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Genovaitę, dukrą Giedrę, sūnus 

Vytą ir Algį ir kartu liūdime
Emilija ir Antanas Mikeliūna

Joje daug kas keičiasi ir jeigu kas 
nors laukė tinkamos progos, dabar 
gali drąsiai žengti pirmyn - tai jūsų 
laikas.

Vaikučiai suskirstyti į grupes. 
Mokyklinio amžiaus grupės vadovė - 
Aušrinė Keblikas, labai gerai mokan
ti lietuvių kalbą. Šį darbą ji pradėjo 
p. J. Masiokienei išvykus į Lietuvą. 
Aušrinė kartu su dukrele į miestą 
dažniausiai keliauja traukiniu, šioji 
kelionė tęsiasi apie dvi valandas, 
tačiau ji nesiskundžia - dirbai..

Ikimokyklinio amžiaus (darže
linukų) grupę nuo rugsėjo 9 dienos 
apsiėmė mokyti Lionė Pullinen. Ji 
pati, niekieno neprašoma pasisiūlė 
šiam darbui, suprasdama lietuviškos 
mokyklos svarbą. Po ilgesnių atos
togų ji vėl atveža savo vaikučius, o tuo 
pačiu dar ir dirba. Trečioje grupėje - 
patys mažiausieji. Juos prižiūri patys 
tėveliai - mokytojų mažiesiems dar 

Rugsėjo 24 d., sekmadienį, 2.00 p.p.
Sydnėjaus Lietuvių Namų viršutinėje salėje įvyks

"Mūsų Pastogės" popietė
PROGRAMOJE

Profesoriaus Dr. V. Donielos paskaita - 
"Ekonominė padėtis Lietuvoje"

Moterų ansamblio "Sutartinė" ir choro "Daina" vyrų dainos.
Popietės metu bus platinami "Mūsų Pastogės" loterijos bilietai.

Kviečiame visus gausiai dalyvauti!
L. B. Spaudos Sąjunga

nereikia.
Sydnėjaus "Dainos" chordi- 

rigentė, Birutė Aleknaitė nko 
vaikus dainavimo - laukiame dn- 
ininkų.'

Kristina Rupšienė sukūrė šcių 
grupę. Čia šoka ir maži, ir dideli i

Neužilgo sugrįš iš atosto< ir1 
savaitgalio mokyklos vedėja ] J. ! 
Masiokienė. Tada mokyklos vkla1 
dar labiau suaktyvės.

Laukiame pasiūlymų, pasbų, 
naujų veidų savaitgalio mokykje.

PRATESIMAS
Pranešame, kad ALFAS valtbos 
pirmininkas Antanas Laukaitisjau i 
yra grįžęs į Australiją ir visus Etui į 
sporto reikalais prašome siųstį jo r 
namus adresu:

18 Miller avė., Ashfield 23Z
Tel.: 798 0306. :
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Elenos Laurinaitienės netekus

Elena LAURINAITIENĖ

(1946 m.) laipsnius.
1949 metais Laurinaičiai at

vyksta į Australiją ir apsigyvena 
Sydnėjuje. Tais pačiais metais skau- 
tin. B. Dainučiui pavedus, Elena 
pradeda organizuoti skautes Syd
nėjuje j "Šatrijos Raganos" draugovę. 
Ji buvo pirmoji LSS Australijos 

rajono vadeivė 1949 - 1951 metais. 
Antrą kartą vadeivės pareigoms 
paskirta 1970 - 1976 metais.

Įsikūrus Sydnėjuje mišriam 
skautų- skaučių "Aušros" tuntui, 1949 
-1955 ir 1963 -1965 metais ėjo skaučių 
skyriaus vedėjos pareigas. 1954'1955 
metais buvo skautų globos komiteto 
narė._1971 - 1972 metais talkino vyr. 
skaučių "Šatrijos Raganos" būrelio

t MŪSŲ t
MIRUSIEJI
25 M E T Ų

MIRTIES SUKAKTIS

Ir vėl, ir vėl prisimenu tave...
Ir kam buitis, kas laukia 

už vartų
Aš nežinau. Tik šitame 

svetimame krašte 
Draugo to, kaip tu 

vis nerandu, vis nerandu.

Žmona Lilė, dukterys Laima, 
Dalia ir sūnus Algis

A. t A.
VLADAS RADZEVIČIUS

Ir vėl liūdna žinia aplankė 
Sydnėjaus lietuvių skautų šeimą - 
nigsėjo 7 d. Beechwood'o ligonių 
slaugos namuose Revesby mirė il
gesnį laiką sunkiai sirgusi, buvusi 
skaučių veikėja Elena Lipkutė - 
Laurinaitienė.

Elena gimė 1919 m. balandžio 
27 d. Šventibraščio parapijoje, Apy
talaukio valsčiuje, Kėdainių apskri
tyje, Kazimieros Petrukevičiūtės ir 
Jono Lipkaus šeimoje. Mokėsi Šėtos 
progimnazijoje. Tėvams persikėlus į 
Šiaulius, ten lankė Aukštesniąją 
Prekybos mokyklą, kurią baigė 1938 
metais. 1939 metais sukūrė šeimą su 
diplomuotu ekonomistu Jonu Lauri
naičiu , mokytojavusiu Šiauliuose.

Prasidėjęs II pasaulinis karas 
Laurinaičius, užtiko Šiauliuose, bet 
1941 metais vyras perkeliamas dirbti 
j Švietimo Valdybą Vilniuje. Neleis
dama laiko veltui Elena studijuoja 
ekonomiką Vilniaus uiversitete iki jį 
vokiečiams uždarant. Karo metu

vadijai. Rėmė lietuviškąją spaudą ir 
organizacijas. Į Sydnėjaus skautų 
židinį įstojo 1957 metais. Į vyr. skau- 
tininkes pakelta 1958 metais. Ap
dovanota LSS ordinu už nuopelnus 
1972 metais.

Sesės Elenos gyvenimas buvo 
nelengvas - 1970 metais eismo ne
laimėje žuvo vienintelis Laurinaičiui 
sūnus Audrius, 18 metų amžiaus 
studentas medikas, 1987 metais mirė 
vyras Jonas, prieš tai 1953 metais po 
nelaimingo atsitikimo darbe dalinai 
paralyžuotas. Elena gyveno viena, 
globojama Zinkų ir Ozarskių šeimų.

Velionės palaikai sudeginti 
rugsėjo 11 d. Rookwoodo kremato
riume. Gedulingas mišias už mirusios 
vėlę atlaikė kunigas P. Martūzas.

A. t A. Eleną, kaip Sydnėjaus 
židinio narę į paskutinę kelionę pa
lydėjo gausus parapijiečių ir skautų 
veteranų būrys. Karstą išnešant iš 
bažnyčios, židinietės skautės sudarė 
špalerius, o vėliau, krematoriume at-

PAGERBDAMI

A. f A. ELENĄ LAURINAITIENĘ
vietoj gėlių aukoja $ 30 "Mūsų Pastogei" 

Vita ir Aleksas Jakštai

VietojCjėLių PAGERBIMUI

A. f A. ELENOS LAURINAITIENĖS
vietoj gėlių prie jos kapo, aukojo po $ 20 "Mūsų Pastogės" reikalams:

E. Jonaitienė, L. Pukys.D. ir J. Staugirdai ir E. Veteikienė. 
$ 50 - Zinkų šeima

, drauge su vyru veikė pogrindyje prieš 
( jkupacinę valdžią.

Skautauti Elena pradėjo 1930 
setais Šėtoje, ką tik įsisteigusioje 2 

i je "Šarūno" draugovėje. Vėliau 
priklausė Šiaulių tuntui. Atkūrus Lie- 

it lavos Skautų Sąjungą Vokietijoje, ji 
į stojoį aktyvų skautavimą Muenchene. 
a )uvo sumani vyr. skaučių "Gražinos" 

arelio vadovė - pakelta į skiltininkės, 
I iyr. skiltininkės ir paskautininkės

sisveikindamos, nešė prie karsto 
gėles. Koplyčioje, atsisveikindamas 
su velione, ALB Sydnėjaus Apylinkės 
valdybos vardu žodį tarė A. Krami- 
lius, skautų - skaučių vardu - T. Vin- 
gilienė ir J. Zinkus, kaip testamento 
vykdytojas.

Laidotuvės užbaigtos "Marija, 
Marija" giesme ir Tautos Himnu.

Ilsėkis ramybėje!
Bronius ŽALYS

PAGERBDAMI

A. t A. ELENĄ LAURINAITIENĘ
vietoj gėlių aukoja $ 20 "Mūsų Pastogei"

J. ir V. Deikai

; A. f A. Valerija Jnzėnienė
Į 1904. xn. 9. ■ 1995. VIII. 23
'S A. t A. Valerija Gužauskaitė - 
it azėnienė buvo gimusi Kaune, 
k ličiuose, Onos ir Juliaus Gužauskų 
jo rijų seserų ir dviejų brolių šeimoje.

1929. XI. 16. Šančiuose sukūrė 
U, rimą su Vincu Juzėnu, savanoriu 

ūrėju. Susilaukė dukrelės Danutės 
= 933 metais. Trumpai teko džiaugti 

ugančia dukrele ir Lietuva. Artėjant 
alševikams antrą kartą 1944. VII.
9. palieka žaliuosius Lietuvos 
inkus ir ieško prieglobsčio Vokieti
ke. Prieš išvykstant į Australiją, 
iženų šeima perėjo D. P. stovyklas 
lit - Gargė, Fall i ngbostel 1, DedeI sdorf 
Stade.

Atvykus į Australiją, Juzėnų šei- 
a kūrėsi kaip ir kiti emigrantai.

1 alerija su vyru Vincu aktyviai daly- 
— ivo Lietuvių Bendruomenės veiklo-.

Valerija JUZĖNIENĖ

je, dukra Danutė dainavo "Dainos" 
chore. Sunkiai dirbdama ir planuoda
ma išteklius šeima patogiai įsikūrė 
Strathfield’o priemiestyje. Neilgai 
teko džiaugtis patogesniu gyvenimu.

PAGERBDAMI
AMŽINYBĖN IŠĖJUSIĄ

A. f A. VALERIJĄ JUZĖNIENĘ
vietoj gėlių aukoja $ 30 "Mūsų Pastogei"

Kotryna Bačiulienė ir Algis Bačiulis

Vyras Vincas mirė 1982 metais. Vale
rija, priblokšta netekties, gavo infarktą 
ir paskutinius gyvenimo metus jai 
teko praleisti ligonės patale, globo
jant dukrai Danutei. Ligonei sakra
mentai buvo suteikti dar A. t A. Prel. 
Petro Butkaus, o mirties valandą ją 
palaimino Ashfield'o parapijos kle
bonas.

dukros Danutės draugai choristai. Po 
religinių apeigų St. Joachim’s baž
nyčioje, Lidcombe, velionės žemiški 
palaikai palydėti į Rookwoodo Lie
tuvių sekcijos kapus. Prie kapo atsi
sveikinimo žodį tarė Sydnėjaus Apy
linkės valdybos vice pirmininkas A. 
Kramilius. Laidotuvių dalyviai buvo 
pakviesti gedulingų pietų į Lietuvių

Juzėnų šeima finansiniai rėmė 
Tautos Fondą, "Dainos" chorą ir kitas 
lietuviškas organizacijas mūsų bend
ruomenėje.

Rugpjūčio 28 d. Gedulingas 
mišias už velionės Valerijos sielą at
laikė Kun. Povilas Martūzas, giedojo

klubą Bankstowne.
Atidavusi pilną duoklę šeimai • 

ir bendruomenei, ilsėkis ramybėje, 
toli nuo senelio Nemuno pakrančių. 
Tebūna Tau lengva Australijos 
žemelė. A V K.

,Mūsų Pastogė“ Nr. 37 1995.9.18. psl.7
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I n f o r m a e i j
ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF BALTIC STUDIES

(AUSTRALASIAN SECTION)
The Lithuanian Community is kindly invited to attend

8 th Conference on Baltic Studies in Australia 
Latvian House, Adelaide (4 Clark St, Wayville, 5034) 23 ■ 24 September, 1995 
SATURDAY 23rd SEPTEMBER
8.30 Registration
8.50 Welcome. Prof. T. G. Fennell, President A.A.B.S. (Aust.)

SESSION I Language & Literature (Chair: Prof. J. Priedkalns)
9.00 Trevor G. Fennell (Adelaide) The manuskripts of Ch. Furecker's. 17th - century Latvian 
dictionary
9.30 Jennifer Rakauskas (Brisbane) The Lithuanian "liaudies dainos" (songs of the people) 
in Australia
10.00 Edward Reilly (Geelong) January 1991: Sigitas Geda’s poems of witness
10.30 Morning tea

SESSION II History and Heritage (Chair: Prof. T. G. Fennell)
11.00 Valdemaar Siska (Adelaide) The Red Army Chorus in Adelaide
11.30 Daina Pocius (Adelaide) Preserving Baltic heritage: Adelaide examples
12.00 Fricis H. Gailitis (Adelaide) Latvian political culture dyring the period July 1941 to 
October 1944: the case for the "lesser evil"
12.30 Lunch (available at the Latvian House or the "Daugavas Vanagi" 23 Clark St or by 
own arrangements)

SESSION HI Baltic Studies (Chair: Mr. F. H. Gailitis)
14.00 Amanda Banks (Hobart) Lithuanian Studies at the University of Tasmania
14.30 Giedrė van den Dungen (Adelaide) Sources for research in Australia on Baltic topics 
15.00 Valentins ŠlOss (Melbourne) Postgraduate training in Australia for graduates from 
Latvia
15.30 Afternoon tea

SESSION IV Baltic issues (Chair: Dr H. A. Johansons)
16.00 Algimantas P. Taškunas (Hobart) Lithuania's economy revisited
16.30 Eduards Voitkuns (Adelaide) Latvia's economy revisited
17.00 Valda Liepinš (Melbourne) Baltic issues in the media in Australia
18.00 Biennial General Meeting
19.00 (for 19.30) Conference Dinner (Speaker: Mr. F. H. Gailitis) 
Venue: Latvian House 4 Clark St, Wayville.
SUNDAY 24th SEPTEMBER

SESSION V Pedagogy and Psychology (Chair: Dr V. Sloss and Mr. A. P. 
Taškūnas)

9.30 Isolde Davis (Adelaide) New concepts in High School curricula in Lithuania in 1995 
10.00 Aldis Putninš (Adelaide) Emigre communities and illness
10.30 Morning tea
11.00 Harijs A. Johansons (Melbourne) The original Latvian perception of colour
11.30 Lia Kapelis (Adelaide) Psychological assessment of school children in Latvia 
12.00 Janis Priedkalns On Baltic origins
12.30 Conclussion

DISKUSIJŲ POPIETĖ
Sekmadienį, rugsėjo 17 d. Lietuvių Namuose Tėvynės 

Sąjungos Sydnėjaus skyrius ruošia 
DISKUSIJŲ POPIETĘ

Pradžia 2.00 vai. p.p.
Neseniai iš Lietuvos grįžęs 

Vytenis ŠLIOGERIS dalinsis mintimis: 
"GYVENIMAS LIETUVOJE ŽENGIA ATGAL..."

Dr. Alfonsas VILIŪNAS kalbės apie išeivijos 
santykius su Lietuva bei jos valdžią.

Popietę praves Dr. Vytautas DONIELA
Visi maloniai kviečiami atsilankyti, išklausyti 

prelegentų ir dalyvauti diskusijose.
 VALDYBA

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction +
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W.
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per par*.

rŠYDNĖJATsTlETUvfŲ
j NAMUOSE
| 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414, J
I f a k s a s ( 0 2 ) 7 9 0 3 2 3 3 ._________ I
I -------------------------------------------------------------- I
J Klubas atidarytas
| Pirmadieniais 5 v.v. - 10.30 v.v.

Antradieniais klubas uždarytas i
Trečiadieniais 5 v.v. - 10.30 v.v. 
Ketvirtadieniais 5 v.v. - 11.00 v.v. 
Penktadieniais 5 v.v. - 12 v.v.
Šeštadieniais 12 v.p.p. - 1.00 v. nakties 
Sekmadieniais 12 v.p.p. -10.00 v.v.

1 ; „..... ; I
Į | KLUBO VALGYKLA VEIKIA ]

i . . . . ..... H i
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais j

nuo 6 iki-9 vai. popiet
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet j

I I

Literatūros ir dainos 
POPIETĖ 

Maloniai kviečiame visus tautiečius j 

Literatūros ir Dainos popietę, 
Kuri jvyks Spalio 8 d. 2.00 vai. 
Sydnėjaus Lietuvių Namuose 

Dalyvaus iškilios mūsų 
literatūrinės ir meninės pajėgos. 

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti. 
Sydnėjaus lietuvių katalikų kultūros 

____________draugijos valdyba___________  

PRANEŠAME
Brisbano Lietuvių 

Bendruomenės nariams, kad 
SPECIALUS SUSIRINKIMAS 
BRISBANO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJ 

įvyks
Spalio 1 d., Sekmadienį, 

12.00 val.p.p.
Lietuvių namuose, 
49 Gladstone Road, 

Highgate Hill,
Gaila Bagdon 

ALB Brisbano Apylinkės valdybos 
pirmininkė

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME 
kredito draugijos 

"TALKOS", 
Sydnėjaus skyriaus valdybai 

už 455 dolerių auką, 
persiuntimui pagalbos siuntinių 

Lietuvos našlaičiams, tremtiniams ir 
varge esančioms šeimoms.

Sydnėjaus lietuvių katalikų 
kultūros draugijos valdyba

AUKOS PASTOGEI“
J. Žukauskas NSW $ 10
J. Astrauskas WA $ 25
B. Jasiunskas NSW $ 5

Visiems aukotojams 
tariame širdingą ačiū!

L B Spaudos Sąjungos valdyba

PRANEŠIMAS
"TALKOS" NARIMS

Lietuvių Kooperatiė 
Kredito Draugija "Tlka" 

1995 rugsėjo mėn. Od., 
šeštadienį 3.00 vai. Letuviu 
Namuose, 50 Errol Sreet, 

North Melbourne
Šaukia:

METINĮ
SUSIRINKIMĄ 

DARBOTVARKĖJE: .
1. Susirinkimo atldaiyias
2. Balsavimo komisijos 

sudarymas
3. 1994 metinio susirikimo 

protokolas
4. Pranešimai:

a. Veiklos
b. Atskaitomybės
c. Statutinis
d. Revizijos

5. Pranešimų diskusija ir 
tvirtinimas

6. Valdybos rinkimai 
(renkami 3 nariai)

7. Valdybos atlyginime 
nustatymas

8. Pelno paskirstymas
9. Sumanymai ir paslūymal 

10. Susirinkimo uždarynas
..... 000 ----

Pagal "Talkos" nuostatus dešiit narių 
atvykę Į susirinkimąsudaro Forumą. 
Kiekvienas narys, nežiūrint Jcurimių 
įnašų, susirinkime turi tik vieą balsą. 

Narys negali atstovauti daugiu kaip 
3 kitus narius.

Nario atstovavimo įgaliojimas turi būti 
surašytas ir pasirašytas ant oicialaus 
blanko ir turi aiškiai nurodyt kaip 
atstovaujantis narys turi basuoti. 

Blankai gaunami ’Talkos" įstiigose. 
Atstovavimo įgaliojimai turi psiekti 
draugijos centrinę įstaigą ne feliau 

kaip 48 vai. prieš susinnkhą.
Vadovaujantis Draugijos įtatais, 

šis pranešimas ir metaė 
apyskaita nariams nra 
s mnčiami individuaiii. Į

Apy s kaitas galima gauti Įsos e f 
Talkos įstaigose ir susirikime. »

__ _____________________I 1

AUSTRALUOS LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS MtJSlI PASTOGĖ AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga. Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd.
Redaktorius Bronius Žalys. Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
Skelbimai: 1 cm x 6 cm = $ 3. Už skelbimų turinj redakcija neatsako.

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