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Ar bus išeiviams pri
pažinta pilietybė
Rugsėjo 4 - 9 dienomis Vilniuje 

vyko antrasis Prezidento sudarytos 
komisijos pilietybės (statymo patai
sų projektui parengti posėdis. Į 
komisiją buvo paskirta 17 narių, 11 
iš jų atstovavo didžiąsias lietuvių 
kolonijas užsienyje, tame tarpe ir 
Australijos. Mūsų bendruomenės 
ststovas p. V. Baltutis į antrąjį 
tomisijos posėdį nuvykti negalėjo, 
lįjo vietą pasiūlyto kito ALB atsto
si komisijos pirmininkas A. Mar
kauskas priimti nesutiko. Moty- 
luojama buvo tuo, kad komisijos 
udėtį skelbiantis Lietuvos Pre- 
idento dekretas buvo vardinis, ir 
[emisijos pirmininkas neturi teisės 
Keisti jos asmeninės sudėties. Taigi 

(šiame posėdyje, kuriame buvo 
iriimtas Prezidentui pateiktas 
lilietybės įstatymo pataisų projek- 
as, Australijos lietuviai savo balso 
teturėjo. Apie šio posėdžio darbo ei- 
ą ir priimtus sprendimus p. V. 
takutis informuojamas nebuvo ir 
ki šiol jam nepraneštos komisijos 
švados. Apie jas jam, matyt, teks 
užinoti tik iš spaudos...
Šiuo metu yra pavykę gauti tik 
m. rugsėjo 9 d. „Respublikoje“ 
asirodžiusios informacijos šia te- 
la santrauką. Nemačius pačių 
emisijos siūlomų pataisų teksto, 
imku spręsti apie jų esmę. Mat 
iimalistai dažnai painioja dvi šia- 
le įstatyme naudojamas sąvokas: 
smenys, kurie yra Lietuvos pilie
tis (pilietybės įstatymo 1 straips- 
is) su tais, kuriems tik išsaugoma 
sisėį LR pilietybę (17 straipsnis) ir, 
patenkinus tam tikras sąlygas, ji 
iems atstatoma (18 straipsnis). Pa- 
?1 dabar galiojantį įstatymą ab- 
iliuti užsienio lietuvių dauguma 
epatenka į pirmąją asmenų ka
loriją, t.y. laikomi praradusiais 
ietuvos pilietybę dėl turimos kitos 
ilstybės pilietybės. Tiesa, daugu
mas iš jų galėtų pretenduoti į antrą- 
į kategoriją, kuri leistų jiems pra
sti tos kažkokiu būdu prarastos 
iietybės atstatymo. Šiuo metu 
irimą informacija leidžia daryti 

prielaidą, kad siūlomos pataisos 
Praplečia pirmajai kategorijai 

ftmklausančių asmenų ratą.
ji Siūloma Lietuvos piliečiais laikyti 
irisus lietuvių kilmės asmenis, 
gyvenančius užsienio valstybėse, 
kurie iš Lietuvos teritorijos išvyko 

niki 1918 metų vasario 16 dienos ir 
■eįgijo kitos valstybės pilietybės.
ietuvos piliečiai taip pat yra as- 
jsių, kurie iki 1940 metų birželio 
■ dienos turėjo pilietybę, vaikai-. 

jai. jei šie neįgijo kitos valstybės savąją nuosavybės teisę dokumen- nės gaminiai, transporto priemonės,

pilietybės. Nesuklysime sakydami, 
kad asmenų, kurie patenkintų šias 
sąlygas jeigu ir yra, tai tik vienetai. 
Todėl šios pataisos atrodo maža
reikšmės.

Toliau sakoma, kad „Lietuvos 
piliečiai būtų asmenys, tarpukarį 
nuolat gyvenę dabartinėje Lietuvos 
teritorijoje, ir su kai kuriomis 
išlygomis - jų vaikai bei vaikaičiai. 
Siūloma Lietuvos piliečiais pripažinti 
asmenis, iki 1940 metų birželio 15 
dienos turėjusius Lietuvos pilietybę, 
ir jų vaikus, jei jie nerepatrijavo iš 
Lietuvos. Siems asmenims būtų 
pasirinktinai išduodami Lietuvos 
pasai arba teisę į Lietuvos pilietybę 
patvirtinantys dokumentai ■ pa
žymėjimai, kuriuos bus galima 
pakeisti į Lietuvos pasą“. Pirmiejidu 
sakiniai šiame pranešime vienas 
kitam prieštarauja, nes pirmajame 
kalbama apie išlygas tik piliečių 
vaikams ir vaikaičiams, o antraja
me jau statoma sąlyga (Jei ne
repatrijavo iš Lietuvos“) ir pilietybę 
turėjusiem. asmenims, o apie 
vaikaičius visai neužsimenama. 
Nesuprantamas ir pasirinktinis pa
so ar teisės į pilietybę pažymėjimo 
išdavimas. Pastarąjį dokumentą 
pagal dabartinį įstatymą gali gauti 
daug platesnė asmenų kategorija, 
negu LR pasą - visi lietuvišką kil
mę galintys įrodyti asmenys. Ne
jaugi šios komisijos siūlomos patai
sos siekia iš jų atimti šią teisę?

„Respublika“ taip pat rašo, kad 
siūlomos pataisos padidins do
kumentų skaičių, kuriais remiantis 
galima bus gauti Lietuvos piliečio 
pasą. Tai visi dokumentai, kuriuose 
tiesiogiai nurodyta apie turėtą 
Lietuvos pilietybę. Prezidentas 
pažadėjo maždaug po savaitės 
pataisas pateikti Lietuvos Seimui. 
Prezidentas mano, kad dabar jau 
išspręstas„amžinasklausimas(sic!), 
kaip Lietuvos išeiviams pripažinti 
Lietuvos pilietybę“. Norėtųsi tuo 
tikėti, bet „amžini klausimai“ 
paprastai lieka be atsako...
Prieš žemės pardavimą 
užsieniečiams

Politinių kalinių ir tremtinių 
Laisvės frakcija, Demokratų par
tijos ir Tautininkų sąjungos frak
cijos aktyviai bendradarbiaus Sei
mo rudens sesijoje. Pasak mažųjų 
frakcijų vadovų, jie ketina priešin
tis LDDP primestam Konstitucijos 
47 - ojo straipsnio pakeitimui dėl 
žemės pardavimo užsieniečiams. Jų 
manymu, žemė gali būti parduota 
užsieniečiams tiktai po to, kai 
dokumentus dėl nuosavybės teisės 
jau gaus visi, o svarbiausia - kada

Alfas valdyba - iš kairės: P. Andriejūnas, N. Wallis ir pirmininkas 
A. Laukaitis Pasaulio lietuvių sporto žaidynių atidarymo metu 
veda Australijos sportininkus. Plačiau - 6 psl.

Nuotrauka Viktoro Kapočiaus.

tais patvirtins valstybė. Pasak 
demokrato Sauliaus Pečeliūno, 
valstybė negali pardavinėti to, ko 
neturi. Tautininkų sąjunga yra 
kategoriškai prieš Lietuvos .ėmės 
bei kitokio turto pardavinėjimą 
užsieniui. Jeigu Seimas priimtų 
konstitucinę pataisą, LDDP labai 
greitai priimtų sau reikalingus 
įstatymus, kurie leistų šį turtą įsi
gyti saviesiems, rašoma rugsėjo 12 
d. „Lietuvos aide“.
Rusija - pagrindinė 
Lietuvos prekybos part
nerė

Per pirmąjį šių metų pusmetį 
Lietuvos užsienio prekybos balan
sas buvo neigiamas - daugiau pre
kių įvežta nei išvežta. Pagrindinė 
Lietuvos užsienio prekybos partne
rė yra Rusija. Per pirmąjį pusmetį į 
Rusiją išvežta 20% visų išvežamų 
prekių, o įvežta 31% visų įvežamų 
prekių. 1992metais Lietuva iš Rusi
jos įsivežė beveik 64% visų prekių. 
Daugiausiai iš Rytų įvežama ener
getinių išteklių, juodųjų bei spal
votųjų metalų, medienos, medvil
nės pluošto bei kitų žaliavų. Antrą 
vietą pagal importą į Lietuvą už
ima Vokietija. Į ją per pirmąjį šių 
metų pusmetį Lietuva išvežė beveik 
15% prekių, o įvežė apie 16% visų 
įvežamų prekių. Aktyviausiai Lie
tuva prekiauja su Baltarusija, Lat
vija ir Ukraina. Pasak specialistų, 
pastaruoju metu plečiasi Lietuvos 
prekyba su Didžiąja Britanija ir 
Prancūzija bei kitomis Vakarų 
valstybėmis. Tačiau, prekiaudama 
su kitomis Vakarų valstybėmis, 
Lietuva daugiau įsiveža prekių nei 
išveža. Į Lietuvą iš užsienio 
daugiausiai įvežama energetinių 
išteklių, metalų, chemijos pramo- 

tekstilė, įvairios mašinos ir įrengi
niai. Iš Lietuvos išvežama mėsa, 
pienas ir jo gaminiai, chemijos ir 
giminingų šakų produkcija, medie
na, tekstilės gaminiai, mašinos ir 
įrenginiai. LR 09.07 
Pakeitimai Kalvariją 
pasienio poste

Nuo rugsėjo 15 dienos lengvaisiais 
automobiliais ir autobusais į Lie
tuvą galima įvažiuoti per Kalvari
jų pasienio postą. Iki šiol per šį pos
tą buvo praleidžiami tik krovini
niai automobiliai. Lenkijos pusėje - 
Budzisko - statybos baigtos jau 
anksčiau. Lietuvos pusėje beliko 
pabaigti pagrindinį pastatą. Įva
žiavimo ir išvažiavimo takai jau 
įrengti. Muitinės pareigūnai tikisi, 
kad sumažės eilės pasienyje, ker
tant Lietuvos sieną. Beje, eilės gali 
būti tomis dienomis, kai vienu metu 
į pasienį atvažiuoja iš kelių Europos 
šalių grįžtantys automobilių pirk
liai. Paprastai jie važiuoja orga
nizuotomis kolonomis ir tuomet 
muitininkams reikia praleisti apie 
pusšimtį automobilių ir sutvarkyti 
dokumentus. LA 09.12.
Lietuvos visuomenės 
sandara

Rugsėjo 11 d. „Lietuvos rytas“ 
pateikia įdomią sociologinę Lietu
vos visuomenės analizę. Teigiama, 
kad Lietuvos visuomenė šiandien 
neatitinka stabilios demokratinės 
visuomenės modelio. Dabar Lietu
voje 80% piliečių yra vargšai, 15% 
priklauso viduriniajai klasei ir 5% 
yra turtuoliai. Viduriniosios klasės, 
kuri atlieka išskirtinį vaidmenį 
politiniame, ekonominiame ir so
cialiniame gyvenime Vakaruose, 
Lietuvoje dar beveik nėra. So

nukelta i 2 nsl.
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gavo nuo 38 tūkstančių JAV dolerių 
iki 78 tūkstančių JAV dolerių. 
Didžiausi vadovų uždarbiai 1994 
metais buvo Vilniaus banke - apie 
145 tūkstančiai JAV dol. Vilniaus 
banko valdybos pirmininko J. 
Niedvaro atlyginimas 1994 metais 
buvo 309 tūkstančiai JAV dolerių. 
Lietuvoje man teko girdėti nuomo
nių, kad oficialūs atlyginimai su
daro tik mažą dalelę šių 
žmonių realiųjų pajamų.
Žemės paveldėtojai pini
gų lauks 400 metų

atkelta iš Ipsl.
vietmečiu šios klasės, pagal klasi
kinį jos apibrėžimą, taip pat nebu
vo. Tais laikais žmogaus socialinis 
statusas ir gerovė priklausė nuo to, 
kur gyveno žmogus - mieste ar kai
me - ir kokiai kategorijai pagal 
materialinį aprūpinimą priklausė 
miestas - sostinė, kurortas ar 
provincijos miestelis, kokioje ūkio 
šakoje dirbo žmogus ir kokias už
ėmė pareigas. Viršutinę piramidės 
dalį - pasak laikraščio, apie 10% - 
sudarė nomenklatūra: komunistų 
partijos vadovai, pirmieji rajonų Buvusius žemės savininkus Lie- 
sekretoriai, ministrai, kiti pa
reigūnai. Kiek žemesnį statusą tu
rėjo akademikai, didesnių institu
tų, gamyklų direktoriai, kolūkių 
pirmininkai, valdžiai priimtini 
rašytojai, režisieriai, dailininkai, 
partinių laikraščių redaktoriai. Prie 
viršūnės šliejosi ir darbininkai bei 
kolūkiečiai socialistinio darbo 
didvyriai. Visuomenės apačioje-20% 
- buvo darbininkai ir kolūkiečiai. 
Apie 70%, t.y. daugumą, sudarė 
kvalifikuoti darbininkai, inžinieriai, 
pedagogai, gydytojai, mokslininkai, 
taip pat kūrybinė inteligentija, ku
rie priklausė viduriniajam sluoks
niui. Specifinė vieta teko šešėlinės 
ekonomikos atstovams, kurie būrė
si prekybos, statybos, materialinio 
tiekimo bei viešojo maitinimo 
įmonėse. Šie žmonės pagal ma
terialinę būklę vijosi ekonominę 
biurokratiją ir stiebėsi į piramidės 
viršūnę.

Dabar ši sistema subyrėjo ir 
Lietuvoje susiklostė socialinis 
paveikslas, būdingas silpnai išsi
vysčiusioms, primityvioms visuo
menės formacijoms. Pagrindinė 
gyventojų dalis pagal vartojimo lygį 
atmetama 10 -15 metų atgal. 1993 
metais Lietuvoje mėsos buvo su
vartojama tik 70% 1975 metų lygio, 
pieno - 71%, žuvies - 53%. Išlaidos 
maisto produktams 1989 metais 
sudarė 35% bendrų išlaidų; o 1993 
metais jos pakilo iki 62%.

Anksčiau 10% turtingiausių ir 
10% skurdžiausių gyventojų pa
jamų santykis buvo3,5-4.Dabarjis 
siekia net 12, o kaime - 14 ir yra 
didesnis negu išsivysčiusiose ša
lyse (6 -8). Čia vertėtų pridurti, kad 
sovietiniais laikais turtingiausi 
sluoksniai gerai gyveno ne dėl aukš
tų atlyginimų, o dėka tik no
menklatūrai taikomos privilegijų 
sistemos.
Bankų vadovų atlygini
mai

O kas gi Lietuvoje tie naujieji 
turtuoliai, tie minėti 5%? Jiems, be 
abejo, priklauso Lietuvos bankų 
vadovai. Laikraštis „Opozicija“, ku
rio leidėjas yra Seimo Saugumo 
komiteto pirmininkas rašytojas 
Vytautas Petkevičius, paskelbė 
informaciją apie Lietuvos bankų 
vadovų algas. Akcinio inovacinio 
banko vadovai 1994 metais uždirbo 
nuo 68 tūkstančių JAV dolerių iki 
104 tūkstančių JAV dolerių. Da
bar prie bankroto ribos esančio 
„Aurabanko“ vadovai 1994 metais
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tu voje vargiai ar galim a priskirti prie 
turtuolių ar net viduriniosios kla
sės. Štai Plungės rajone yra apie 20 
tūkstančių buvusių žemės savi
ninkų, kurie laukia, kada jiems bus 
išmokėtos kompensacijos už žemę, 
rašoma rugsėjo 8 d. „Lietuvos ryte“. 
Kompensacijų suma sudaro apie 5 
mln. JAV dolerių. Šiemet Vyriausybė 
šioms kompensacijoms mokėti 
Plungės rajono savivaldybei skyrė 
14 tūkstančių JAV dolerių. Taigi, jei 
kompensacijos bus mokamos tokiu 
greičiu, tai paskutiniųjų eilėje že
mės savininkų palikuonys lauks 
pinigų 400 metų.
Lietuvos bajorų šventė 
Trakų pilyje

Trakų pilyje rugsėjo 8 d. įvyko 
Lietuvos bajorų inauguracijos šven
tė. Bajorystės pripažinimo aktai 
buvo įteikti 30 - čiai žmonių. Pir
masis šį dokumentą gavo vyriausias 
bajoras 90 metų amžiaus Jonušas 
Kliučinskas. Bajorystę patvir
tinantys dokumentai buvo įteikti 
poetui Vaciui Keimeriui, aktorei ir 
teatro kritikei Undinei Nasvytytei, 
skulptoriui prof. Konstantinui 
Bogdanui. Šventėje dalyvavo ir 
Giedraičių, Goštautų, Daujotu, 
Tiškevičių, Rimgailų ir kitų Lietu
vos bajorų palikuonys. Šiuo metu 
Lietuvos karališkoji bajorų są
junga vienija apie 700 narių. Apie 60 
jų jau turi bajorišką kilmę pa
tvirtinančius dokumentus. Į bajorų 
sąjungą kreipiasi Lietuvos išeiviai, 
gyvenantys JAV, Kanadoje, Aus
tralijoje, prašydami surasti jų 
gimines ir padėti surinkti kilmę 
patvirtinančius dokumentus. Per 
karus, neramius laikmečius yra 
prapuolusios bažnytinės knygos, 
sunku gauti dokumentus iš Mas
kvos, Sankt Peterburgo, Varšuvos 
archyvų. Tačiau daug giminių savo 

. kilmę žino ir gali įrodyti. Keimeriai 
save kildina iš Rusijos, Bogdanai - iš 
Čekijos, bajorų sąjungos kanclerio 
Jono Sidaravičiaus giminė yra nuo 
Šiaulių, jos šaknys siekia Rusiją, 
Lenkiją, Baltarusiją. Lietuvos 
bajorai, nepaisydami spaudos bei 
tam tikrų visuomenės sluoksnių 
pašaipų, ketina dirbti švietėjišką 
darbą, puoselėti savo tradicijas ir 
likti ištikimais istorinei atminčiai. 
Lietuvos bajorijos veiklos šūkis - 
„Garbė ir atmintis“. LA 09.12
Populiariausi vaikų 
vardai Lietuvoje

Lietuvių vardų kilmės žodyne yra

TRUMPAI 
IŠ VISUR

I Rugsėjo 9 d. Šveicarijoje į orą pa- 
i kilo 17 karšto oro balionų tradici- 
I nėms kasmetinėms lenktynėms. 
' Rugsėjo 12d. trys iš jų pasiekė 
i Gudijos oro erdvę. Vienas iš balio- 
j nų Gudijos karo lėktuvų buvo 
i pašautas, žuvo abu skridę ame- 
j rikiečiai. Kiti du balionai buvo 
i priversti nusileisti, o jų įgulos gudų 
' nubaustos už vizų neturėjimą, 
i Gudijai, kaip ir visoms Europos 
l valstybėms, buvo iš anksto praneš- 
i ta apie balionų skridimą.

Rugsėjo 12 d. sulaukusi 83 metų 
amžiaus Rusijoje mirė rašytoja ir 
buvusi politinė kalinė Olga Ivinska- 
ja. Sovietų organai ją persekiojo dėl 
draugystės su Nobelio literatūros 
premijos laureatu Borisu Pa
sternaku, ji dėl to du kartus buvo 
įkalinta po 4 metus. Pasternakas 
Olgą Ivinskają įmžino kaip Larą sa
vo romane „Daktaras Živago“.

Rusijos ambasadorius Canberroje 
Aleksandras Losiukov pasmerkė 
Australijos vyriausybę dėl to, kad ji 
sėkmingai sutrukdė Rusijai įsijungti 
į Azijos - Ramiojo vandenyno zonos 
Ekonominio Bendradarbiavimo 
forumą.

1 Rugsėjo 13 d. nežinomas jaunas 
i vyriškis įšovė raketinę granatą į 
i JAV ambasados pastatą Maskvoje, 
i Raketa pramušė sieną šeštame 
i aukšte ir sunaikino fotokopijavimo 
) mašiną, kurią vos prieš minutę 
i vartojo ambasados tarnautojas.
; a
Į JAV viceprezidentas Al Gore 
i priėmė Baltuosiuose rūmuose Va- 
[ šingtone Nobelio premijos laureatą,

Tibeto religinį vadovą Dalai Lama 
40 minučių audiencijoje, penkių 
minučių pokalbiui atėjus ir pre
zidentui Bill Clinton. Kinija tuoj pat 
JAV ambasadoriui Beidžinge įteikė 
protesto notą, šį priėmimą laiky
dama „grubiu JAV kišimusi į Kini
jos vidaus reikalus“.

EI
Po pustrečių metų nervų Jaro, 

Graikija ir Makedonija susiarė 
beveik visais ginčijamais klaisi- 
mais ir pasirašė formalų susitiri- 
mą. Graikija pripažįsta Makdo- , 
nijos suverenitetą ir sustaHys i 
ligšiolinę ekonominę blokadą. Ha— ' 
kedonija patikslins savo konstitu
ciją, kad nekiltų įtarimo, jog ji kė
sinasi į Graikijos Makedonijos sritį 
su Salonikais. Makedonija pašalins 
šešiolikakampę žvaigždę iš sivo 
vėliavos. Nesusitarta tik dėl vėno 
dalyko - Makedonijos teisės vadiitis 
Makedonija.

Bosnijos vyriausybės kariiės 
pajėgos (musulmonai ir krosai) 
atsiėmė iš Bosnijos serbų apie 400 
kv. km. teritorijos Bosnijos vaa- 
ruose, atstatydami susisiekim; su 
Bihac sritimi. Sumušti sebai 
traukiasi link Banja Luka, o taipat j 
apie 100 000 serbų civilių bėą į 
šiaurę. Pagal taikos sutaries 
projektą ši sritis vis tiek turėjo tk- 
ti musulmonams bei kroatams.

EI ' L
Rugsėjo 14 d. Bosnijos serbtpo-į, 

litinė ir karinė vadovybės palusol 
Jungtinių Tautų reikalavimam ir Į 
sutiko atitraukti stambesnio kaib-l 
ro artileriją iš Sarajevo apylinkių 20 i 
km. spinduliu apie miestą. Atstity- 
tas laisvas susisiekimas su Stra- 
jevo JT humanitarinės pagabos 
vilkstinėmis. NATO, savo rudtu, 
nutraukė oro puolimus Bosnijoj' su 
sąlyga, kad puolimai vėl prasidės jei 
serbai iki nustatytos datos neįyk- 
dys savo pasižadėjimų.

priekaištų, kad kišasi į asmeinį 
gyvenimą. Vilniuje šiuo metu o- 
puliariausivardaiEdgaras.Justias, 
Paulius, Greta, Viktorija. Paak 
kalbininkų, kartu su meksikieiš- 
kais serialais į Lietuvą plūstlėjo 
visiškai nelietuviški vardai Lauita,

apie 4000 vardų. Tačiau dabar 
Lietuvoje vartojama tik 1600 vardų. 
1991 - 1992 metais, gimę berniukai 
dažniausiai buvo pavadinti Tomu, 
Mantu, Mindaugu, Paulium ir 
Karoliu. Populiariausi mergaičių 
vardai - Greta, Ieva, Agnė, Kristina 
ir Gintarė. Nemažai tėvų pavadina Mariita ir kiti su priesaga „ta“,į 
savo vaikus netaisyklingais var
dais, pvz. Rigvita, Flaneda, Adro- 
meda, Agneška, Džardanas, Na- 
tamėlis, Elizabeth, Brandon ir t.t. 
Kalbininkai per laikraščius ir ra
dijo valandėles stengiasi įtikinti 
žmones įregistruoti tik taisyklingus 
vaikų vardus. Dėl to gauna daug

rašoma „Lietuvos aide“ rugsėjo B d .L

Ruošiant šią kroniką pasinaido-\ 
ta Laimos Statulevičienės parušta 
Lietuvos spaudos apžvalga.

Spaudai pareigė į 
Saulius Varmas 
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BENDRUOMENĖS VEIKLOJE

Žvilgsniai į Lietuvą
Sekmadienį, rugsėjo 17 d. Tėvynės 

sąjungos Sydnėjaus skyrius Lie- 
invių namuose surengė diskusinę 
popietę apie Lietuvos būklę. Gau
siai susirinkusiems savo mintis 
pateikė Vytenis Šliogeris ir dr.

Neseniai iš Lietuvos grįžęs Vyte
lis Šliogeris išreiškė nusivylimą, 
tad „gyvenimas Lietuvoje žengia 
lipai“. Daug konkrečių pavyzdžių: 
Lietuvoje įsitvirtino žmogų ig- 
loruojąs biurokratizmas, kyši
ninkavimas ir, bendrai, nesilaiko
ma taisyklių. Demokratija auga lė
tai ir užsienio lietuviui tenka stebė
tis, kad gyventojai neprotestuoja 
prieš pareigūnams būdingą žmo
gaus negerbimą įvairiose gyvenimo 
srityse. Demokratija galėtų plėstis 
per savivaldybes, kurios juk yra 
savivalda, tačiau dabar virš sa- 
rivaldybių atsirado valdžios pasta
tyti apskričių „generalgubernato- 
iai“. Finansų srityje valdžios poli
tika yra keista: pramonė skun- 
žiasi, kad yra apkrauta žlugdan- 
iais mokesčiais, tačiau aišku, kad 
milžiniškos sumos „praslysta“, nes 
neretai atsiskaitoma grynais pi- 
rigais. Nėra nekilnojamo turto 
nokesčio ir tik neseniai buvo įves- 
as paveldėjimo mokestis. Ne- 
mostabu, kad pritrūksta pinigų, 
>vz. mokytojų algoms, kariuomenei 
i pan. Labiausiai kenčia paprasti 
įmonės ir ypač pensininkai, kurie 
gauna vos 160 litų (apie 60 dol.) į 
mėnesį. Eiliniai žmonės nemažai 
prarado, savo santaupas patikėda
mi bankeliams ir firmelėms, kurių 
reiklūs nekontroliavo Lietuvos 
lankas. Šis yra tik „šešėlis“. Krachą 
gali atnešti dirbtinas lito pririši- 
aas prie dolerio, nes infliacija 
jetuvoje yra didesnė, negu dolerio 
luvertėjimas. Vilties rodo kai ku- 
ios pramonės šakos, pvz. tekstilė ir 
iuvyklos, tačiau, bendrai, krašto 
konominei gerovei nepadeda im- 
jortas tokių kasdieninių dalykų, 
buriuos galima gaminti ir Lietuvoje. 
Prelegentui atrodė, jog žmonės yra 

psichologiškai pasimetę (pvz. Lie- 
tuvoje didžiausias savižudžių pro- 
tentas visoje Europoje) ir neretai 
neįstengia persiorientuoti, jog 
patiems reikia užsitikrinti darbą, 
astogę, sveikatos priežiūrą. Atrodo, 
ad nebus pagerėjimo, kol nepasi- 
teis patys žmonės. Bet kas atneš 
ersilaužimą? Dabarties jaunieji 
siznieriai? Dabartiniai keturio- 
ifanečiai, kurie sovietmečio ne— 
nisimena?
Dr. Alfonsas Viliūnas atkreipė 

lėmesį į tai, jog Lietuvos politikų 
■ilėse atsiranda teigimų apie ne- 
olimą Lietuvos praeitį, kurie kar
tais prilygsta melui ar net šmeižtui. 
?vz. visi kraštai užbaigė karo

RciSTRALfil MOKYTOJI LIETUVOJE
Paskutiniu laiku teko susipažin- 

5 su dviem australais, kurie sa- 
lanorišku būdu surado Lietuvą ir 
In, pamilę šį kraštą, dėsto anglų 
kibą.
įBalandžio mėn. iš Lietuvos į 

nusikaltėlių paieškas savo tarpe, 
bet Lietuvoje kitaip. Prieš porą 
mėnesių Seimo narys V. Plečkaitis 
spaudoje teigė, kad 1941 metų birže
lio sukilimo dalyviai buvę nacių 
pakalikai, karo nusikaltėliai ir kad 
to meto Laikinoji vyriausybė esanti 
atsakinga už įvykdytus nusi
kaltimus. Neseniai Sydnėjuje lan
kantis Seimo delegacijai, Seimo 
pirmininkas Česlovas Juršėnas taip 
pat pareiškė, kad lietuviai šaudė 
žydus prieš vokiečiams ateinant. 
Laikantis tokios pozicijos, nėra 
stebėtina, kad Lietuvoje gali dirbti 
svetimos valstybės pareigūnai, o 
Lietuvoje valdžia, atrodo, nebando 
reikalauti, kad nusikaltusieji lietu
vių tautai būtų paieškomi svetur, 
kur jų dar yra. Taip pat neteisinga 
apkaltinti lietuvių tautą, ar už ją 
atsiprašyti, jei ką nors įvykdę pa
skiri asmenys. Niekas nekaltintų 
kitos tautos, ar jos vyriausybės, jei 
individualūs jos piliečiai įvykdo 
nelegalius ar nedorus veiksmus. 
Negerai, kai Lietuvos politikai 
apkaltina tokį laikotarpį kaip bir
želio sukilimas, nes tai buvo kova 
už tautos laisvę ir liudijo žmonių 
ryžtą atkurti nepriklausomybę. 
Prelegentas teigė, jog darąs skir
tumą tarp „popierinių“ ir „tikrų“ 
komunistų, tačiau reikia valdžią 
kritikuoti, jei ji elgiasi neteisingai. 
„Jei vyriausybė skelbia melą, mums 
nereikiajos gerbti“. Išeivija pergreitai 
visus Lietuvos pareigūnus sutinka 
kaip garbingus svečius, ir tai turėtų 
suprasti išeivijos vadovai. Dabar gi, 
susiduriame su ta pačia nedrąsa, 
kaip ir anksčiau, kai išeivijai buvo 
metami kaltinimai tarptautiniame 
lygyje. Išeivija ir ypač jos vadovai 
neturėtų bijoti demaskuoti melą. 
Prelegentui atrodė, jog reakcija į 
Seimo delegacijos narių neteisin
gus pasisakymus Sydnėjuje buvo 
per silpna - tiek salėje, tiek spaudoje.

Abiejų prelegentų mintys iššaukė 
gana gyvas diskusijas. Kai kas 
Lietuvos ateitį matė optimistiškiau, 
nors itin aštrių prieštaravimų 
prelegentams neiškilo. Popietę 
pravedė dr. Vytautas Doniela, savo 
įvade perdavęs Vytauto Landsber
gio ir Gedimino Vagnoriaus asme
ninę padėką Australijos lietuvia
ms, kurie šių metų pradžioje dos
niai parėmė Tėvynės sąjungos 
kampaniją savivaldybių rinki
muose. Tuos rinkimus daugumoje 
laimėjo dešinieji, nors po kelių 
savaičių LDDP vyriausybė įsteigė 
apskritis, kurioms pavedė daug 
svarbių savivaldybėms būdingų 
teisių. Kadangi apskritims vado
vauja žymūs sovietmečio parei
gūnai, tarp apskričių ir savi— 
valdybiųsusidarė natūrali, bet 
kovinga įtampa. y. Dn.

Australiją buvo sugrįžęs John Bea
ver iš Fairfield, N.S.W. John Beaver 
prisipirko reikalingų mokslo knygų 
ir sugrįžo toliau dirbti į Kauną. Tai 
jau pensijon išėjęs vyras, kuris kas 
antri metai aukoja savo laiką

Sarah Deveral (dešinėje) su 
drauge angliste Lietuvoje.

mokydamas lietuvius anglų kal
bos Kauno Vytauto Didžiojo uni
versitete.

Prieš du mėnesius telefonu tei
ravosi p. Deverall iš Hunters Hill., 
N.S.W. Ji prašė informacijos apie 
lietuvius Australijoje. Prisipažino 
pirmą kartą išgirdusi apie tokį 
dalyką, kaip lietuviai Australijoje. 
Apie juos ji sužinojusi iš savo duk
ros Saros, kuri jau antrą kartą grįž
ta mokytojauti į Vilnių. Dukra Sa
ra, jau antrą kartą vykdama į 
Lietuvą, norėtų gauti daugiau ži
nių apie Australijos lietuvius. 
Paaiškėjo, kad jai pirmą kartą 
dirbant Lietuvoje, lietuviai vis 
klausinėjo apie Australijos lietu
vius, o vargšė Sara tuomet tikrai 
neturėjo ką atsakyti, mat, nebuvo 
net girdėjusi, jog čia tokių yra.

Kunigas R. Repšys, MIC, Perth'e
Svečias iš Lietuvos, kunigas Ričardas 
Repšys, MIC, rugpjūčio 22 - 29 die
nomis svečiavosi pas Perth’o lietu
vius. Jį globojo vietos parapijos kuni
gas dr. A. Savickis ir vietiniai lietu
viai. Gerbiamas svečias rugpjūčio 27 
d. po išpažinčių, iškilmingų šv, Mišių 
metu pasakė rekolekcinį pamokslą, o

Kunigas R. REPŠYS (antras iš kairės) kalbasi su vienu iš lietuvių studentų. Jo 
dešinėje - kunigas dr. A. SAVICKIS, sąjungos pirmininkas E. STANKEVIČIUS, 
stovi ĄLB Perth’o apylinkės sekretorė E. JAUDEGIENĖ.

"Neringos" klubo išvyka
Rugsėjo 13 dieną Sydnėjaus "Nerin

gos" klubo pensininkai suruošė pui
kią išvyką į gamtą. Išvykoje dalyva
vo 37 žmonės.

Kelionė prasidėjo nuo Lietuvių 
namų Bankstowne. Gražiomis 
apylinkėmis važiavome link En
trance, NSW/Pirmas sustojimas - 
Terigal miesto paplūdimys. Čia vie
ni ėjo pasižvalgyti po parduotuves, 
kiti vaikštinėjo sau būreliais pa
sišnekučiuodami, o viešnia iš Lietu
vos Danutė Gaidamavičienė stebė

Sara Deverall, B.S.& DIP. ED, RSA 
- Ucless, DIP, TEFLA, priklauso 
Soros Foundation, International 
House organizacijai Romoje, kuri 
siunčia anglų kalbos specialistus į 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Tai vengrų 
milijonieriaus įsteigta organizacija, 
kuri rūpinasi mokytojų siuntimu ar 
rekomendavimu Baltijos kraštams. 
O kai paskambino Saros mama dėl 
tos informacijos, pati Sara jau buvo 
Italijoje pakeliui į Lietuvą. Skubiai 
išsiunčiau medžiagą apie Australi
jos lietuvius Italijon ir Sara buvo 
labai patenkinta bei dėkinga ją 
gavusi.
Rugpjūčio mėnesį Sarai grįžus pas 
tėvus į Sydnėjų, ji nuoširdžiausiai 
padėkojo už informaciją apie 
lietuvius ir aplankė Lietuvių na
mus, "Mūsų Pastogės" redakciją. 
Tai susipažino su Australijos 
lietuviais ir asmeniškai. Buvo jos 
abi su mama. Liko nustebintos 
Lietuvių namais, lietuvių bibliote
ka ir organizaciniu gyvenimu. Jos 
nenorėjo tikėti, kad tokia maža 
bendruomenė galėjo savo jėgomis 
pasistatyti tokius namus. Ir kilo 
man mintis, o mes patys ar įver
tiname .tai,kąturime. Australai 
pamatę tai, ką turime, aukštai 
vertina mūsų kultūrą ir darbštu
mą.
Sara Deverall paliko ilgą reportažą 
apie savo darbus ir planus Lietuvoje 
gal jam rasis vietos ir mūsų spaudoje.Šį 
kartą pasitenkinkime tik trumpa 
korespondencija ir jos nuotrauka.

A. Kramilius

po pamaldų lietuvių namuose dalyva
vo paruoštuose pietuose, kur susi
pažino su atvykusiais lietuviais ir tarė 
ilgesnį žodį, papasakodamas ir apie 
save, kaipjis gyveno okupacijos laikais. 
Rugpjūčio 29 d. svečias dar aplankė 
lionius ir tą pačią dieną išskrido į 
Adelaidę. B. STECKIS

josi Ramiojo vandenyno ir gamtos 
grožiu, sakė, "kokie jūs laimingi es
ate, šitame krašte gyvendami".

Sekantis sustojimas -’ Tragrant 
gardens? Tai nedidukas australiš
kas gėlynas labai gražioje vietoje. 
Pabuvome čia apie valandą laiko.

Po to važiavome į Mingaros Recre
ation klubą. Čia pietavome prie 
švediško stalo, pailsėjome. Vieni ėjo 
laimės ieškoti prie lošimo mašinų, 
kiti šiaip sau sėdėjo ir kalbėjosi ką 

nukelta į 4 psl.
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Tęsinys iš praeito numerio

Esame seniai išsvajotoje Kuršių 
Nerijoje - pačiame vakariausiame 
Lietuvos kampelyje. Čia mus iš 
Klaipėdos per sąsiaurėlį perkėlė 
keltas, paėmęs iš mūsų po 2 litus 
„nuo galvos“ ir 10 litų už mašiną.

Kelis tūkstantmečius bangos ir 
vėjai be perstojo formavo šį sausu
mos rėžį tarp dviejų vandenų: Balti
jos jūros ir Kuršių iparių. Vakarinę 
nerijos dalį skalauja Baltijos jūra, 
rytinę - gėlo vandens baseinas Kur
šių marios. Į jas įteka didžiausia 
Lietuvos upė Nemunas. Marių 
ekvatorijos plotas - 1610 kvadrati
nių kilometrų. Iš jų 413 kv. kilo
metrų priklauso Lietuvai. Vidutinis 
marių gylis 3,7 m., didžiausias - 6 m. 
Plačiausia marių vieta randasi 
Rusijos teritorijoje - 46 km., šiauri au- 
sia ties Klaipėda - 390 m. Mariose 
veisiasi apie 50 rūšių žuvų. Svar
biausios veislinės žuvys; karšis, 
sterkas, ešerys, lydeka.

Šiuo metu per visą Kuršių neriją 
driekiasi Neringos miestas-ku
rortas, apimantis 4 gyvenvietes: 
Juodkrantę, Pervalką, Preilą ir Ni
dą. Jame 2800 gyventojų. Nuo 1992 
metų Lietuvai priklausanti Kuršių 
nerijos teritorija paskelbta na
cionaliniu parku.

Dabar nerija apaugusi daugiau
siai žmonių rankų darbo dėka pušų 
ir lapuočių medžių miškais. Anks
čiau, kai nebuvo sistematiško kopų 
slinkimo stabdymo, kopos palaidojo 
14 šio krašto kaimų. F. Marcinkas 
savo knygoje „Juodkrantė“ rašo, kad 
tai atsitiko „Tryliktame amžiuje, kai 
kryžiuočių ordinas užgrobė šias 

žemes, pavergė josgyventojus, iškirto 
miškus, nutiesė kelius į Rygą. Bet 
gamta ėmė keršyti žiauriam žmo
gui. Šešiolikto amžiaus pirmoji auka 
- Kuncų kaimas. Vėliau smėlynuose 
paskendo Senieji Nagliai. Senoji 
Nida, Senoji Pilkopa, Lotmiškis, 
Preidynė, Šarkyva, Smiltynė, Kar- 
vaičiai...“

Į Nidą kasmet suvažiuoja daug 
vasarotojų. Nemažą jų dalį sudaro 
vokiečiai, rusai, lenkai, betnetrūksta 
ir savų tautiečių, kuriuos suvilioja 
Nidos ir jos apylinkių grožis, švarus 
vanduo. Deja, mūsų lankymosi me-

"Neringos" klubo...
atkelta iš 3 psl.

nors begurkšnodami. Netruko ateiti 
ir trečia valanda, sėdom į malšiną ir 
šįkart pasukome jau namų link.

Autobuse nuotaika gera, visi links
mi, ponia Šaparienė papasakojo kel
etą anekdotų. Vienas jų buvo apie 
"ištikimą" žmoną, kuri visiems pa
tiko. Kiti dainavo, taigi kelionė visai 
neužtruko, nė nepastebėjome, kaip 
grįžome prie Lietuvių namų.

Sekančią išvyką į gamtą numatome 
rengti spalio mėnesį. Žadame vykti į 
Bowral'o tulpių festivalį. Kelionės 
kaina vienam asmeniui bus 10 dol
erių. "Neringos" klubo

valdyba 

tu, rugpjūčio 7-11 dienomis, pūtė 
šiaurys (suominis) ir vanduo Balti
joje buvo tik 11 - 14 laipsnių Celsi
jaus, tad maudytis pabijojome..! 
Tačiau ir be to šiame nuostabiai 
gražiame Dievo kampelyje yra kas 
veikti - lankėmePamidžiokopą(52,l 
m aukščio), kuri po savimi yra 
palaidojusi, t.y. užpusčiusi, du 
kaimus. Aukščiausioje jos vietoje 
statomas granitinis saulės laikrodis, 
kuris būsiąs išrašytas runų ka
lendoriaus raštais. Kitoje Nidos! 
pusėje - rašytojo ir humanisto/ 
Nobelio premijos laureato Tomo 
Mano namelis, kuriame 1930 -1932 
m. jis mėgo atostogauti. Namelis 
gausiai lankomas vokiečių turistų. 
Prie liuteronų bažnyčios, kurioje

Kuršių Nerijoje, Raganų kalne puikuojasi 
daug nuostabių medžio skulptūrų.

V.Kliorio nuotr. 

vyksta ir katalikų pamaldos, yra 
senos kapinės, jose gausu senovi
nių kapų ir paminklų. „Paminklų 
formos originalumu išsiskiria Klai
pėdos krašto, ypač senieji Kuršių 
nerijos antkapiniai paminklai, 
vadinami krikštais. Jie statomi ant 
kapo, mirusio kojūgalyje. Krikštai 
tai įvairiai profiliuotos lentos, 
vaizduojančios žirgų, paukščių, 
augalų, ir kt. siluetus. Kapinės 
restauruotos 1975 m.“ - taip rašoma 
prie kapinių esančioje informaci
nėje lentoje.
.-Nidoje, Naglių gatvėje, yra Et-'' 
nografinis žvejų muziejus. Tai 
tipiška žvejo troba. Jos kieme - pora 
senų, didžiulių dorių, t.y. medinių 
žvejų valčių, o šiaudais dengtame 
pastate, kuriame yra keli kamba
riai - baldai ir kt. įranga, nuotrau
kos, vaizduojančios žvejo šeimos 
gyvenimą ir t.t. Be šio muziejaus, 
Nidoje yra daug senų žvejų namų, 
paskelbtų architektūriniais pa
minklais.

Nidoje taip pat gausu kavinių, 
restoranų, maisto ir gintaro dirbi
nių parduotuvių. Maistas čia at
vežamas iš Klaipėdos, kadangi vie
toje užauginama nebent daržovių, ir 
tik šeimos poreikiams. Maisto ir kitų 

produktų kainos čia gerokai aukš
tesnės negu, sakykime, Kaune. 
Didžiausią miestelio dalį sudaro 
vasarotojų vilos, poilsio namai, 
sanatorijos. Dalis jų jau privati
zuota, tačiau dar tebėra ir valsty
binių. Vasarotojus priima ir vietos 
gyventojai, patys susispausdami 
virtuvėje ar garažėlyje, vasarotojai 

jiems reiškia papildomas pajamas. 
Paprastai už vienos nakties nak
vynę dviem žmonėms imama 50 li
tų. Kaip man buvo papasakota, 
modernieji butai bei vasarnamiai 
apšildomi skystu kuru, tačiau se
nieji žvejų nameliai malkomis, ku
rios kertamos nerijos miškuose. Jų 
žiemai prie kiekvieno namelio 
sukrautos ištisos stirtos.

Vasarotojų "užsiėmimas“ - Balti
jos pajūrio paplūdimiai, vandens 
sportas jūroje ar mariose arba 
pasivaikščiojimai miestelyje ar jo 
pasakiškai gražiose apylinkėse. 
Kartais koncertuoja iš toliau atvy
kę meninės grupės. Žvejai turi savo 
gyvenimą - plaukia į marias žve
joti, rūko pagautą žuvį, o jų šei
mos nariai dirba vietos kavinėse,
restoranuose, parduotuvėse ir kitur, nuotykį“.

Jei niekada nėjai ieškoti užburtos 
pilies, jei nelipai, šmėklų gąsdina
mas, į statųjį kalną, norėdamas 
pasiekti Laimės žiburį, būtinai su
stok Juodkrantėje ir ženk kopų 
keliuku į Raganų kalną. Pajusi ir 
pamatysi tai, ko niekad nematei, 
pamatysi pasaką, įsikūnijusią

kalnas Juodkrantėje, 
F. Marcinkas knygoje

realybėje.
Raganų 

kaip rašo 
„Juodkrantė“, „tai pats vaizdin
giausias Kuršių nerijos takas, 
apaugęs šimtametėmis eglėmis, 
klevais ir pušimis.

Papuošti šį kalną tautodailininkų 
kūriniais sumanė šio krašto žmo
nės - R. Kizavičius, J. Sanys ir V. 
Tiškienė. 1979, 1980, 1981, 1988, 
1989 metais čia vyko kūrybinės 
stovyklos. Buvo sukurta apie šimtą 
medžio skulptūrų, dekoratyvinių 
suolų, sostų, sūpuoklių...

Taigi Juodkrantėje, Nuodėmių 
slėnyje, šešias vasaras poškėjo 
kirviai, kaltai, kalteliai... Pasa
kojama, kad ši vietovė pavadinimą 
gavo nuo šimtametės liepos, prie 
kurios dar aštuonioliktame amžiu
je juodkrantiečiai žvejai aukodavę 
savo dievams aukas, teisdavę 
nusidėjėlius. Toje vietoje žmonės 
pastatė stalą ir suolus. Šiame slė
nyje ir buvo rengiamos tau-

Pakumpusi, nusigręžusi nuotako 
ir žmonių, ilgasnapė varna tupant, 
plokščiadugnę valtį primenačio, 
stogo. Ant ilgo metalinio slypo 
pakabintos žuvys, tarp dviejų mo
lo stulpų įrėminta raganos g.va - 
tai įvadinė Raganų kalno skutū- 
ra. Čia pat tautodailininko stur- 
tas Pasakorius kiekvienam, uris 
eitų Raganų kalno taku, ga pa
porinti ne vieną pasaką, padamą

Beveik visi skulptūrų siužetam- 
ti iš legendų, pasakų bei padamų 
susijusių su jūra, mariomis. & ra
si ir Eglę žalčių karalienę, ir ūraty 
su Kastyčiu, gerąją milžinę Nrin- 
gą, Naglį, pasakų laumes, ragnas 
velnius...

Šias skulptūras kūrė visieili 
talentingų, iš visų Lietuvos paraš
čių susirinkusių tautodailinirų: V. 
Balceras, A. ir V. Butkeviči, V. 
Cikana, A. Cesnulis, P. Dužinkas, 
R. Gindulis, J. Jakštas, E. Jorušas 
A. Juškevičius, P. Kiškis, A. Kuieša 
Z. Lažinskas, J. Liaukus, J. Bu
kauskas, P. Paleckis, T. Patejmas, 
J. Paulauskas, R. ir A. Puškorai, A 
Skeisgilas, V. Stumbras, A. Šildys,j 
P. Tamulionis, V. Ulevičii, Lt 
Užkurys, R. Venckus, R. Zinke vi us. I 
Priejų prisidėjo meistrai kai viaiaręf 
metalines skulptūrų dalis: -Jiu-į 
kauskas, V. Kryževičius ir kt. I

Pats Juodkrantės miesteli iš—1 
sitiesęs palei pagrindinį ir viaun-l 
telį Kuršių nerijos vieškelį, pinas 
poilsio namų, sanatorijų, viešinčių 
ir... turistų. Nors šiemet kamiarit 
apsistojimui gauti nesunku.

Juodkrantėje, kaip ir Preilije, i 
Pervalkoje, medžio skulptūra irg 
nestokoja - nemažai jų puošia pke- 
les ir pastatų kiemus, parkus.

"Mūsų Pastogė" Nr.38 19959.25 psl.4

4



NUOMONĖS IR PASISAKYMAI

vienybė težydi
Janina Malijauskienė

Mūsų tautoje išbujojęs savosios 
praeities idealizavimas trukdo 
pažvelgti tiesai j akis ir susimąs
tyti - kokie iš tikrųjų esame? Kaip 
senovėje, taip ir naujaisiais laikais 
būta iškilių pavyzdžių: idealizmo, 
darbštumo, didvyriškumo, be
sąlygiško pasiaukojimo, tačiau gau
su ir negerovių, kurios nenu
trūkstama gija nusidriekė iš amžių 
glūdumos iki mūsų dienų. Jeigu iš 
Viduramžiais buvusios didelės 
valstybės šiandieną liko tik lopi
nėlis žemės, ant kurio lietuvio pėda 
neišsitenka, tai ne objektyvių, bet ir 
subjektyvių priežasčių išdava. Vi
sais laikais ypač stokojome vieny
bės. Būti vieningais - tai nereiškia 
vienodai mąstyti ar žiūrėti ta pačia 
linkme. Tačiau žvelgdami įvai
riomis kryptimis pamirštame, kad 
nevalia kenkti bendram labui. 
Vienybėje galybė - skelbia žmonijos 
.išmintis. Pavydėtinu pavyzdžiu šią 
tiesą pasauliui paliudijo žydų tau
ta. Susitelkimo, mąslumo, prin
cipingumo mums kaip tik labiau
siai stinga. Užuot kūręs save kaip 
asmenybę, kurios pagrindu būtų 
statomas tautos rūmas, dažnas 
lietuvis plaukia per gyvenimą be 
vairo ir irklų, varomas fatališkos 
triados: savimeilės, garbėtroškos, 
godumo.

Daug blogio šiandiena Tėvynėje. 
Manau, neturėtų tai stebinti. Pusę

PIRMIEJI METAI
Prisiminimų nuotrupos A. ZUBRAS

Vokiečiams pradėjus 1939 m. 
karą su Lenkija, visų lietuvių galvas 
užvaldė mūsų pačių likimo klausi
mas. Kokios bus to karo pasekmės 
Lietuvai? Atsakymo, aišku, niekas nei 
nežinojo nei pramatė. Su kiekvienu 
karu daug kas pakinta, o ypač jautrio
se geografinėse vietose. Tokioje esa
me mes.

Trys mažieji Pabaltijio kraštai 
laikėsi dviejų didžiųjų imperialis
tų - Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 
kelių sankryžoje. Tiedu milžinai, 
mūsų galvota, niekad negali susitarti, 
nes abiejų imperialistinės užmačios, 
ypač po Hitlerio atėjimo į valdžią. Iš 
tų laikų spaudos ir radijo žinojome, 
kad j Maskvą yra atvykę Prancūzų ir 
Anglų delegatai, kad vyksta pasitari
mai sudaryti bendrą frontą prieš hit- 

. lėtinę Vokietiją. Vokietijaneišdrįsian- 
I ii eiti į ginkluotą konfliktą su Vaka- 
' rais ir Rytais. Tai prieš Šliefeno dokt
riną, kuri vokiečių kariniuose sluoks
niuose tebebuvo didžiai populiari. Vis 
dėlto Berlynui pavyko Kremliaus pa
sitarimams pakišti koją. Saviškai tam 
sąlygas paruošė ir Stalinas: Užsienio 

į reikalų ministras Litvinovas buvo pa- 
įteistas rusų Molotovu. Trumpai 
j prieš karą su Lenkija vokiečiams 
I pavyko pasiekti susitarimo su sovie- 
I tais ir rugpjūčio 23 d. buvo pasirašy

amžiaus vykdytas nužmoginimas 
negalėjo dingti be pėdsakų, ypač 
skaudžiai paveikęs gimusius ir 
susiformavusius žiaurumo, ne
teisybės ir melo terpėje. Sužalojo ar 
sulamdė ne vieną iš vyresniosios 
kartos. Žmogus negimsta galutinai 
atbaigtas. Visiems kitiems gyvosios 
gamtos tvariniams jų esybė yra 
duota, mums, deja, palikta laisvė 
patiems save kurti pasirinktinai 
veikla ar pasyvumu, sąžiningumu 
ar aplaidumu, jautrumu ir abe
jingumu, meile ir neapykanta... 
Brutali pusės amžiaus prievarta, 
aišku, negalėjo suformuoti pozity
vios daugumos. Tačiau kai tautie
čiai Vakaruose be atvangos links
niuoja tas blogybes, susidaro įspū
dis, jog Lietuvoje neliko nė vieno do
ro žmogaus, tarsi patys išeiviai bū
tų be priekaištų. Visko ir čia apstu, 
tik reikia nors kartą dirstelėti 
kritiškai į save, gal tada skirtumas 
tarp krislo ir rąsto tūrių pasirodys 
ne toks jau didelis.

Daug dėmesio prieškario Lietuvos 
mokyklose buvo kreipiama doros, 
taurumo, kuklumo, savigarbos ir 
kitų žmogiškųjų privalumų ugdy
mui. Suvokta, kad maža tauta pri
lygti didelėms gali tik savo dva
sinėmis vertybėmis ir kultūra. 
Sudygo vešlūs želmenys, deja, ne
buvo duota jiems sustiprėti. Todėl 
šiandieną esame taip nutolę nuo 
anuomet kurto pirmavaizdžio. Ir ne 
tik Lietuvoje. Svetimųjų įtakoje, 
kaip Rytuose, taip ir Vakaruose, 

tas Ribentropo - Molotovo paktas. Ir 
taip rugsėjo 1 d. Vokietija pradėjo 
karą su Lenkija. Lenkus remti išėjo 
Prancūzija ir Anglija. Ir taip prasidėjo 
II - sis Pasaulinis karas.

Tuo pačiu anksčiau minėtu ka
riniu susitarimu ir jo slaptais priedais 
pasiremdamas Kremlius 1940 metų 
birželio mėnesį visai drąsiai ir be 
jokių net simbolinių pasipriešinimų 
įvedė raudonąją armiją į visus tris 
Pabaltijo kraštus. Į Lietuvą birželio 
15 d. Užėmęs kraštą okupantas pasku
bomis ėmėsi naikinti senąją krašto 
politinę, teisinę, ekonominę santvar
ką. To eiliniai’žmonės nebuvo tikėjęsi. 
Iš dviejų blogybių, - Maskvos ar Ber
lyno, - atrodė, kad rusai būsią geriau. 
Po trečiojo padalinimo /1795 m./ visa 
lietuvių tauta per 150 metų buvo 
caristinės Rusijos valdoma, bet lietu
vių tauta išliko, rusinimas tik pačias 
viršūnėles tesiekė. Vokiečiai gi mūsų 
brolius prūsus buvo prariję. Be to 
vokiečiai ką tik buvo atėmę Klaipėdos 
kraštą. Kaip dabar atrodo keista! 
Pabėga iš krašto tik prezidentas A. 
Smetona su šeima, krašto apsaugos 
ministras gen. V. Vitkauskas vyksta 
prie sienos pasveikinti raudonąją 
armiją. Prezidento pareigas eina mi
nistras pirmininkas A. Merkys. Šis 
okupanto atstovo Dekanozovo padik- 

senieji lietuviško etnoso bruožai ki
to ir su apgailestavimu tenka 
pripažinti, kad dažniau nepa
geidautina linkme, nors išeivija apie 
tai ne tik nemėgsta kalbėti, bet ir 
nenori girdėti. Pabrėžtinai kiek
viena proga liaupsinamas savasis 
pranašumas, lyg Australijoje būtų 
susibūrusi išimtinai lietuviškų 
bramanų kasta. Tai neretai tiesiog 
glumina. Vietinėje spaudoje nieka
da nesu aptikusi nei gilesnių 
padūmojimų, nei bandymų objek
tyviai pagvildenti skaudžias sve
timoje aplinkoje tirpstančios ben
druomenės problemas, susveti
mėjimą, tradicinės lietuviškos 
gyvensenos nykimą. Užtat pagyrų 
ir pasipuikavimo nors vežimu vežk. 
Žmogiškasis menkumas mėgsta 
liaupses, o suradęs palankią dirvą, 
gausiai uždera.. Kaip tame rusiš
kame posakyje: gegutė giria gaidį už 
pastarojo gyrių gegutei. Tu mane - 
aš tave... Pamiršta sena tiesa, jog į 
akis giriami tik vaikai. Kritikos, 
kad ir pačios nekalčiausios, visi 
baidosi kaip maro, ji laikoma as
mens įžeidimu, neišsiauklėjimo 
požymiu, vienybės ardymu. Nesant 
kritikos nėra ir pažangos, priešin
gai, vyksta žmogiškųjų bei tautinių 
vertybių atrofija, dvasinis su
stabarėjimas.

Religinėje - moralinėje plotmėje, 
kuri turėtų šviesti pavyzdžiu, 
daugiau atstumiančių negu pa
traukiančių apraiškų. Pažvelkim, 
pavyzdžiui, į spaudos vienijimosi 
poreikį. Lietuviakalbei kartai spar
čiai trupant ir mažėjant ištekliams, 
gyvybiškai svarbu kuo ilgiau išlai
kyti spausdintą gimtąjį žodį, ap
jungiantį visus vienos tautos sve
tur išklydusius vaikus. Jau daug 
kartų apie tai buvo rašyta „Mūsų

tuotas, vyriausybę paveda sudaryti 
J. Paleckiui. Į ją įeina Dainavos pa
davimų autorius prof. V. Krėvė- 
Mickevičius, buvęs liaudininkų šulas 
E. Galvanauskas. Su pastaruoju teko 
ir man tuo metu pasikalbėti. Galva
nauskas tikėjosi bent kai ką išsaugo
ti - gauti Lietuvai kad ir Mongolijos 
padėtį. Tada tik toks vienas Maskvos 
satelito modelis tebuvo pažįstamas. Po 
mudviejų pasikalbėjimo, berods trečią 
dieną /tikriausiai naktį/ E. Galva
nauskas slaptai perėjo Vokietijos sieną. 
Taip pasibaigė jo dalyvavimas deka- 
nozoviniame Lietuvos ministrų kabi
nete. Grįžęs iš Maskvos po pasimaty
mo su Molotovu, "vyriausybės" po
sėdžiuose nedalyvavęs ir Krėvė 
Mickevičius.

1940 metų rugpjūčio 3 d., taria
mai patiems lietuviams prašant. So
vietų Sąjungos Aukščiausioji Taryba 
Lietuvą įjungė į TSRS. Iš Maskvos 
atsiųsti enkavedistai - saugumo ko
misaras maj. Gladkov, jo pavaduoto
jas maj. Bykov - vietiniams ir labai 
neskaitlingiems komunistams bei jų 
simpatikams talkinant, slaptus doku
mentus A. Sniečkui bei A. Gucevi
čiui pasirašius, imtasi izoliuoti reikš- 
mingesnieji asmenys. Vieni jų buvo 
išvežti į tolimuosius TSRS kalėjimus, 
kiti uždaryti čia pat Lietuvoje. Iš 
valstybinių bei kooperatyvinių tar
nybų buvo atleista daugybė tarnau
tojų bei darbininkų. Pagal Juozo 
Brazaičio teigimą /Pirmoji Sovietinė

Pastogėje“, kalbėta per radiją ir 
vyskupas ragino vienytis, tačiau iš 
antros pusės - kapų tyla. Neseniai 
mane pasiekė girdas, esą, kažkas 
kategoriškai pareiškęs, jog ka
talikiškas laikraštis tikintiesiems 
būtinas, o pinigų jiems nestinga iš 
palikimų. Ir kaip gali tai girdėda
mas praeiti pro šalį neįkišęs savojo 
dvylekio?

Po II Vatikano susirinkimo pa
saulyje plečiasi eukumeninė veikla, 
turinti tikslą apjungti visas krikš
čioniškas religijas, o taip pat pa
siekti tikėjimo bei kultūros sąveiką, 
nes plika akimi šiandieną matome, 
kaip viena be kitos abi dūla. Tik 
mūsų tėvynainių tarpe reikalai 
klostosi atvirkščiai. Vienybės vietoje 
šaltis ir atžarumas. Brolis su broliu 
nesusišneka, nes kažkuris jaučiasi 
esąs Dievo akyse pranašesnis,- 
geresnis, apdovanotas nelygstama 
tiesa. Pagal Susirinkimo nužymė
tas gaires, rodos, reikėtų tomis 
malonėmis dalintis su kitais, ypač 
turėti tolerancijos ir pakantumo 
suklaidintiems, pasaulyje pa- 
simetusiems ar kitaip Dievą su
vokiantiems. Tačiau kai į jų ištiestą 
ranką net nereaguojama, su nuo
staba tenka spėlioti apie tokio, elge
sio priežastis: rasi neturi ką skelbti 
ar nejaučia pareigos padirbėti 
Viešpaties vynuogyne, o gal patys 
pasiklydę puikybės ir nesveikų 
ambicijų klystkeliuose?

Adelaidėje taip pat pasavaičiui 
leidžiami du laikraščiai - katalikiš
kas ir bendruomenės. Negi pastarąjį 
kas nors yra įvertinęs kaip cicilikų 
tribūną? Nors eukumeninė ir tau
tinė dvasia laukia nesulaukia 
protingo ir pagarbaus dialogo, 
užsisklendimas siaurame rate toks

nukelta į 6 psl.

okupacija, L. E. XV t./ Sniečkaus 
1940 m. birželio 7 d. aktu liepos 11 - 
12 naktį buvo suimta 2000 žmonių. 
Antras masinis suėmimas vyko 1941 
metų birželio 14-18 dienomis. Tomis 
dienomis buvo suimta ir išvežta apie 
34.000 asmenų. J. Glušausko liudi
jimu Maskva buvo pareikalavusi 
areštuoti ir išvežti iš Lietuvos apie 
700.000 žmonių.

Darbą susirasti žmonėms, ku
riuos naujasis gyvenimas išstūmė iš 
vėžių buvo nepaprastai sunku. Visur 
įvesti kadrų skyriai, pro kurių koštu
vą turėjo praeiti kiekvienas. Reikėjo 
užpildyti ilgiausią anketą ir surašyti 
ne tik kvalifikacijas ir žinias apie 
dirbtą darbą, bet ir kas buvo tėvai, 
kokį turėjo turtą, kokioms pats 
organizacijoms priklausei mokykloje, 
universitete ar šiaip gyvenime; ar esi 
buvęs užsienyje ir ar turi ten giminių 
bei draugų, su kuo užsienyje su- 
sirašinėji? Kadrų skyrius išuostyda- 
vo darbo prašančiojo pažįstamus ir 
draugus: jų politinis nusiteikimas ir 
plaukas svėrė prašančiojo pasky
rimui. I šaulius maskviškių viešpačių 
ypač įtartinai žiūrė.ta. Gal laikyta jie 
lietuviškos nacionalinės dvasios or
ganizuotąja atrama, galimais po
grindžio veikėjais.

Ką jau bekalbėti, jei priklausei 
politinėms partijoms , o ypač tauti
ninkams ar tautininkų jaunimo or
ganizacijai -jaunalietuviams! (g j) 
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SPORTAS LIETUVOS TAUTINIS
OLIMPINIS KOMITETAS

PREZIDENTAS
SPRENDIMAS

08 OĮ N,. ______________
Vilnius

Dėl Lietuvos olimpinio atašė
XXVII olimpiados žaidynėse

Skiriu Australijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjungos pirmininką 
p. Antaną Laukaitį, jam sutinkant, Lietuvos olimpiniu atašė XXVII olim
piados žaidynėse Sidnyje (Australija).

SUDIE, IŠKILIOJI 
MUSŲ SPORTININKE!

Tik grįžus iš Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių, išgirdau, kad 
nelemtoji mirtis į savo glėbį pasi
ėmė ir žinomąją Melburno „Varpo“ 
sportininkę veteranę Valę 
Baltutytę - Balnionienę. Ji ne tik 
„Varpo“, bet ir visos Australijos vie
na geriausių mūsų lietuviškos sporto 
šeimos krepšininkių ir sportininkių.
Jau 1950 metais ji buvo pirmoji 
lietuvaitė, laimėjusi Viktorijoje 
tinklinio čempionės vardą. Nuo pat 
pirmųjų „Varpo“ įsikūrimo dienų ji 
visa savo širdimi įsijungė į sportinį 
klubo gyvenimą. Eilę metų atsto
vavo „Varpą“ stalo tenise, tinklinyje 
ir ypatingai pasižymėjo krepšinyje. 
Labai aktyviai dalyvavo sociali
niame ir lietuviškame klubo gy
venime. Šeimą sukūrė taip pat su 
stalo tenisininku Algiu Balnioniu. 
Išaugino sūnus Saulių ir Andrių, 
dukrą Dainą, kurie irgi seka savo 
tėvų pėdomis aktyviai dalyvauda
mi lietuvių sportiniame gyvenime. 
Jie ne kartą, kaip ir jų tėvai, su 
pasididžiavimu atstovavo Australi
jos lietuvių sporto rinktines.

Labai gerai Valė buvo žinoma ir 
kitų, miestų sportininkų tarpe. Di
delis būrys kitų klubų sportininkų 
visuomet su meile ir draugiškumu 
bei nuoširdumu sutikdavo ją atski
rų sporto švenčių metu, kaip ir mes 
patys, visi kiti, visada draugiškai

(Sugrįžus is ^Ęiętuvos
Antanas Laukaitis

Po trijų mėnesių viešnagės gim
tinėje, atrodė, kad ir namo jau 
nebesinori grįžti. Tačiau į vakarus 
skrendantys gandrai, kregždės ir 
kiti paukščiai priminė ir man, jog

Vienybė težydi
atkelta iš 5 psl.
stiprus, kad net didžkukuliai šven
tadieniais verdami atskirai, kas, 
anaiptol neliudija apie meilę ir 
brolybę, kad ir kaip dažnai tie žo
džiai kartojami. Senasis Testamen
tas skelbė meilę tik saviems, tačiau 
Kristus, mylėdamas žmones, len
kėsi prie kiekvienos sugrudusios 
širdies, nes „ne sveikiesiems reikia 
gydytojo, o ligoniams“. Tik taip gali
ma plėsti gėrio karalystę. O kai 
puolame ieškoti priešų ar Bažny
čios griovėjų, tampame panašūs į 
„neklaidingą“ fariziejų.

Dėl „Tėviškės Aidų“ profilio, 
manau, neverta nė diskutuoti. Kas, 
padėjęs ranką ant širdies, pri
sipažintų, kad šis laikraštis pade
da jam geriau suvokti Apreiškimo 
paslaptis, pakylėja į aukštesnę

Valė Baltutytė - Balnionienė

būdavome sutinkami jos pačios, kai 
lankydavomės Melburne. Šios iški
lios sportininkės netektis bus labai 
juntama ne tik Melburne, bet ir viso
je Australijos lietuvių sportininkų 
šeimoje. Tavo, miela Vale, šeimos ir 
sportinio gyvenimo pavyzdys dar 
ilgai, ilgai bus prisimenamas ir liks 
visoje Australijos lietuvių sporti
nėje istorijoje.

Australijos lietuvių sportininkų ir' 
ypatingai sporto veteranų vardu 
reiškiu nuoširdžią užuojautą šei
mai, giminėms ir . "Varpo" klubui, 
netekus taip brangaus asmens.

Nors ir toli nuo mūsų brangios 
Tėvynės, tebūna Tau lengva Aus
tralijos žemė, kurioje praleidai 
gražiausias saVo gyvenimo dienas.

Antanas Laukaitis

vasara Lietuvoje jau baigėsi, artėja 
drėgnas ir šaltas ruduo su žiema, 
nuo kurių per tiek daug metų jau
atpratau ir tokiu metų laiku vis tik 

geriau esu linkęs būti šiltoje Aus
tralijoje.

Džiugu, kad ir šiose V - se Pasau
lio lietuvių sporto žaidynėse daly- 

krikščioniškosios sąžinės pakopą ar 
suteikia dvasinę atgaivą? Tai 
pagrindiniai katalikiškosios spau
dos požymiai. „Štai, žiūrėkite, 
„Tėviškės Aidai“ iš Australijos. Beveik 
visas laikraščio numeris - tai 
straipsniai perspausdinti iš „Lietu
vos aido“ ir kitų laikraščių“ - 
ironizuoja PLB atstovas Lietuvoje J. 
Gaila („G.k.“ 1995 m. Nr.12). Labai 
liūdna, kad už dangaus karalystės 
pažadus išvilioti senukų palikimai 
naudojami beverčiams perspau
dams ir tautiečių papiktinimui.

Skaitydama šviesios atminties 
žmogaus ir dvasininko (net sovie- 
tijoje buvome girdėję apie jo taurią 
asmenybę) kun. P. Jatulio knygą 
„Po tūkstančiais kaukių“ pagalvo
jau, kad šį veikalą autorius tik
riausiai parašė išvykęs iš Austra
lijos, jei su tokiu giliu grauduliu 
nusikundžia: „Kaip sunku krikščio
nis yra laimėti Kristui“. 

vavo geras pusšimtis mūsų spor
tininkų ir jų rėmėjų. Nors dėl moks
lo universitetuose ir gimnazijose 
dalyvauti šioje sporto šventėje 
negalėjo patys geriausieji mūsų 
jaunieji sportininkai, tačiau sporto 
aikštelėse užsigrūdinę veteranai 
visas kovas atlaikė labai ištver
mingai. Stalo tenise J. Jablonskis 
(„Varpas“), Z. Vabolienė (Adei. 
„Vytis“), A. Wallis („Kovas“) ir R. 
Vaičiulevičienė (Hob. „Perkūnas“) 
laimėjo aukso ir bronzos medalius. 
Šie-laimėjimai turėtų paskatinti vi
są mūsų jaunimą, kad visose spor
to šakose reikia tinkamai ir smar
kiai dirbti, tada tik galima pasiekti 
gražių laimėjimų.O stalo tenisas, 
kuris Lietuvoje yra labai populia
rus, turi būti ir vėl atgaivintas pas 
mus. Jis turėtų vėl tapti toks 
populiarus, koks buvo prieš kelis 
dešimtmečius, kai stovėjo- greta 
krepšinio, tiklinio ir kitų tarp mū
sų populiarių sporto šakų.

Man, kaip Australijos lietuvių 
sportininkų vadovui, buvo labai 
malonu ir smagu iš pašalinių žmo
nių, sporto ir televizijos komenta
torių bei žaidynių vadovų gir
dėti,labai gražius žodžius ir pa
gyrimus visiems mūsų sporti
ninkams, kurie ir šioje šventėje bu
vo išrinkti kaip gražiausiai atida
ryme pasirodžiusi grupė. Mūsų 
merginos savo gražiomis uni

V - jų Pasaulio lietuvių sporto žaidynių žiemos sporto ir žalo 
teniso prizininkė, Sydnėjaus "Kovo" Angonita Wallis karti su 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentu A. Poviliinu 
džiaugiasi gautomis gėlėmis. 

formomis sužavėjo visus, kai ’ar- 
kingai ir vienodai pasipuošsios 
lietuviškų spalvų treningai: žy
giavo per atidarymą. Neatsiliknuo 
merginų ir vyrai, jie puikiai srėjo 
prie merginų. Gal kaip tik dėl, 
kuomet gausūs Vilniaus ir fimo 
žiūrovai pamatydavo Austrijos 
sportininkus mosuojant aura— 
liška vėliava su kengūromistuoj 
pasigirsdavo griausmingi plojiaiir 
šūksniai „Valio, Australija, ei— 
kinam jus iš tolimos kengūrže— 
mės!“ ir pan. Nelikome skolii ir 
mes, pakeliui mažus vaikusp— 
dovanodami kengūromis iko— 
alomis, už tai patys gaudamiaug 
gėlių.

Pačios žaidynės buvo labaierai 
ir gražiai surengtos. Tai pairyti 
buvo rengėjams tikrai nelejva, 
kadangi dalyvavo 6000 sportinkų 
ir teisėjų, ir tokią minią sutvkyti 
yra tiktai ne taipjau lengva. Tiau 
malonu pasakyti, kad pervisa, 
žaidynių laiką, kaip Austnlijos 
sportininkų vadovas, negava nei 
vieno nusiskundimo iš savo por- 
tininkų grupės. Visur, kur tikmvo 
mūsų sportininkai, visur buv Ža
bai gražiai priimti ir vaišinti Di
delė padėka tenka Kauno Vyauto 
Didžiojo universiteto sporto lubo 
„Vytis“ prezidenteip. L. Kalvaibnei, 
kuri su studentų grupe muitaip

nukelta į psl.
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Gerbiamas lietuvių spaudos bičiuli, ”
"Mūsų Pastogė" neišsiverčia vien iš prenumeratų ir skelbimų.

Svarbus papildomas pajamų šaltinis yra

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos 
kasmet pravedama loterija.

Šių metų loterijos traukimas įvyks per Spaudos Sąjungos metinį susirinkimą 
Sydnėjuje, Lietuvių namuose Bankstowne, 1995 lapkričio 19 d. 

Loterijos rezultatai bus skelbiami "Mūsų Pastogėje" lapkričio 27 d. 
Pirmuoju loterijos prizu yra apie $ 600 vertės vienos uncijos aukso liejinys.

Loterijos bilieto kaina - $ 2
Kreipiamės į Jus su prašymu paremti "Mūsų Pastogės" leidimą, perkant ir platinant loterijos 
bilietus. Tikimės, kad išplatinsite Jums su laišku atsiųstus bilietus. Jeigu reikėtų dar, 
praneškite, prisiusime daugiau.
Loterijos bilietų gavimui ir atsiskaitymui prašome kreiptis adresu:

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga,

t MŪSŲ t
MI RU_S IE JI
A. t A. ZENONAS VIČIULIS

Šių metų rugpjūčio mėn. 25 d. 
Paramatoje po sunkios alzheimerio 
ligos mirė Zenonas Vičiulis, 
gimęs 1916m. vasario 17 d. Jakštaičių 
km., Salantų valsčiuje, Kretingos 
apskrityje. Augo ūkininkų šeimoje. 
1942 metais vedė Zitą Pilibaitytę, 
užaugino du sūnus - Virgj ir Algį, 
Lietuvoje liko brolis ir dvi seserys

P. O. Box 550, Bankstown, N. S. W. 2200.
Labai svarbu, kad pinigai ir parduotų bilietų šaknelės būtų grąžintos 

ne vėliau, kaip lapkričio 15 dieną.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, mus parėmusiems pernai ir anksčiau loterijos bilietų pirkimu 
ir platinimu ir tikimės, kad ir šiemet būsite mūsų talkininkais, suprasdami mūsų spaudos 
svarbą. Su pagarba -

Vytautas PATAŠIUS
Į LBSS pirmininkas

A. f A. VALERIJAI JUZENTENEI
mirus, jos dukrai Danutei ir žentui Edvardui reiškiame 

užuojautą ir kartu liūdime.
Ričardas ir Juozas Ccrvinai

^SPORTAS
atkelta iš 6 psl.
gražiai Kaune globojo, maitino ir 
vaišino. Žaistos su studentais mū
sų vyrų ir merginų pirmosios 
krepšinio rungtynės suartino mūsų 
jaunimą ir jie tapo artimais drau
gais. Gal nuo sunkaus maisto su
sirgęs vienas mūsų sportininkas L. 
Kalvaitienės net ir ligoninėje buvo 
taip gerai prižiūrimas, kad jau po 
dviejų dienų vėl pasirodė aikštelėje, 
o lietuviškas, stiprus maistas buvo 
visai skanus ir geras. Tikrai labai 
džiugu, kad visam mūsų jaunimui 
labai patiko Lietuva, o ypatingai 
gražios lietuvaitės. Ar tik ne
sulauksime rimtesnių draugysčių 
po šios viešnagės?

Tačiau gal net su dideliu pykčiu ir 
apmaudu turime pasakyti apie ke
lias damas, kurios ir Lietuvoje, ir 
jau grįžus į Australiją, temoka tik 
kritikuoti ir blogais žodžiai atsi
liepti apie Lietuvą ir gyvenimą joje. 
Mes visi labai gerai žinome, kaip 
sunku po penkiasdešimties dik
tatoriškų okupacijos metų pereiti į 
vakarietišką demokratiją, tačiau ar
gi nėra to paties ir toje pačioje Ru
sijoje bei kitose postsocialistinėse 
valstybėse? Dėkui tik Dievui, kad 
Lietuvoje nėra to, kas dabar vyksta 
buvusioje Jugoslavijoje, Čečėnijoje, 
Afganistane ir kitur. Labai gerai 
žinome apie visas Lietuvoje vyks
tančias negeroves ir mes, tačiau 
reikia tik džiaugtis, jog lietuviškas 
jaunimas vėl grįžta prie mokslo ir 
jau gerai suprato, kad tik per moks
lą galima ne tik sau pačiam, bet ir 
visam kraštui daug padėti, kadangi 
tai dabar jau yra jų ateitis. O šiuo 
metuVakaruose besimoką apie2000 
gabiausių mūsų jaunuolių vieną 
dieną pakeis visus tuos dabar 
valdžioje esančius komunistinės 
mokyklos vadovus ir gyvenimas 
tikrai pasuks gerąja kryptimi. Jei 
mes, vyresnieji, bėgome iš Lietuvos 
vien dėl ten artėjančio raudonojo 
maro, tai kodėl tos damos, dabar tik 
| kritikuojančios Lietuvą, kurioje jos 
4 kone visą savo gyvenimą pragyveno 
gir iš kur išvažiavo tik lengvesnio 
■gyvenimo beieškodamos, o dabar tik 
į laimės bei atsitiktinumo dėka jį ra-

dę, vėl važiuoja į tą taip blogą joms 
Lietuvą ir vėliau taip negražiai ją 
teršia? Apie gyvenimą Lietuvoje, ir 
ne vien tik matydamas blogąsias 
puses, aprašysiu vėliau, tačiau noriu 
pasakyti, kad ir Australijoje, kur 
gyvenimo standartas yra aukštas ir 
žmonės gyvena gerai, taip pat labai 
dažnai pasitaiko įvairiausių blogy
bių, skandalų su policija, politikais, 
vagysčių, žmogžudysčių ir kt. Ko ta
da benorėti taip daug iš Lietuvos, 
kur žmonės per metų metus gy
venimo realybės buvo pripratinti 
patys pasiimti (geriau pasakius - 
pavogti) tai, ko valstybė jiems 
neduodavo. Aš pats prieš kiek laiko, 
vakare eidamas iš darbo buvau gir
tų aborigenu Redferne užpultas, 
praradau dantį, buvo sulaužytas ran- . 
kos pirštas. Lietuvoje, tuo tarpu, nė 
karto nebuvau nei užpultas, nei 
apvogtas.

Padėka
Mirus mylimam vyrui Viktorui 
Kazlauskui, nuoširdžiausiai 
dėkoju visiems už pareikštas 
užuojautas, žodžiu, raštu, 
paaukotas Šv. Mišias ir gėles. 
Atsilankiusiems rožančiaus 
maldose koplyčioje ir laidotuvių 
gedulingose - padėkos šv. 
Mišiose ir kapinėse.

Ypatingai širdinga padėka kun. 
Povilui Martuzui kuris taip gražiai 
nuoširdžiai atlaikė Šv. Mišias, 
pamokslą ir laidotuvių apeigas 
kartu su Cabramatos klebonu. A 
Vinevičiui už atsisveikinimo 
kalbą Ramovėnų vardu, A 
Kramiliui, lietuvių bendruomenės 
vardu, B Geniui už pravedimą 
rožančiaus maldų koplyčioje ir 
perskaitytą dukters Irenos iš 
Lietuvos atsisveikinimo laišką 
tėveliui.

Žmona Rūta ir šeima: 
Irena, Rymantas, Teresė ir Lina.

Mirus 
A.fA. V. JUZENIENEI, 

ją pagerbdami 
vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 30 dolerių. 

Ričardas ir Juozas Ccrvinai

VALEI BALTUTYTEI - BALNIONIENEI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Dana ir Jurgis Karpavičiui,
Dalia ir Vytautas Donielos

A.fA. V. BALNIONIENEI
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą vyrui Algiui, sūnums 
Andriui ir Sauliui, dukrai Dainai, broliams, seserims su 
šeimomis bei artimiesiems.

Mclb. lietuvių sporto klubas "Varpas"

A.fA. ALFONSUI LADYGAI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Jadvygai 
ir dukrai Vidai. Liūdime su Jumis.

Maria Eidcjicnė.
Ale Cotton

Prieš 3 mėnesius tragiškai 
žuvusios

A.f A. UILIMKS - MARIJOS
zduobienEs

prisiminimui vietoj e gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 50do- 
lerių.

Vinco Zduobos šeima

A.fA.
ALFONSAS LADYGA

Gautas pranešimas, kad Sydnėjuje 
mirė tautietis Alfonsas Ladyga.

Smulkesnių žinių neturime. Pa
laidotas Sydnėjaus Rookwoodo ka
pinių lietuvių sekcijoje rugsėjo mėn. 
15 d.

AUKOS

-AUSTRALIJOS

FONDUI

"M.P."inf

Gautas iš State Trustees Vic. Kazio 
- Viktoro Lang palikimas 10 000 dol.

A.a. Kęstučiui Ramanauskui viet
oje gėlių aukojo:

20 dol. - A. ir A. Kesminai (485);
14 dol. - M. Samkov-
A,a. Igno Aleknos atminimui auko

jo:
50 dol. - O. Aleknienė (1195).

A.a. Valei Balnionienei mirus Mel
burne, vietoje gėlių aukojo:

50 dol. - E. ir A. Kasperiūnai (135);
10 dol. - Margan - Marganavičius 

(175), V. ir G. Ališauskai (1275).
A.a. Broniaus Strauko atminimui 

aukojo:
20 dol. - A. ir J. Šimkai (145).
A.a. Vaclovui Tamošaičiui mirus 

Melburne, vietoje gėlių aukojo:
30 dol. - A. ir G. Kaladės (130);
po 20 dol. - V. Didelis (175), V. ir R.

Pumpučiai (165);
po 10 dol. - S. Liesis (75), V. ir G. 

Ališauskai (1285).
Nuoširdžiai dėkojame už aukas.

Vincas Ališauskas 
AL fondo iždininkas
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In f or mac i j
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

Ateikite į "Džiugo" tunto skautų tėvų ruošiamą

B A Si i
Melburno Lietuvių namuose, kuris įvyks 

spalio 14 <1. 7 vai. vakaro.
Šoksime, pritariant muzikai "Dabar". Įėjimas kartu su 

vakariene kainuos 25 dol., moksleiviams - 15 dol. Veiks baras.
Stalai užsakomi per Julie Lukaitis tel. 9882 4466 ir Juliją 

Simankevičienę tel. 9885 1792.

rŠYDNĖJAUS ’li’eTUvTų 
j NAMUOSE
| 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414, 
I faksas(02)7903233.

Klubas atidarytas 
Pirmadieniais 5 v.v. - 10.30 v.v. 
Antradieniais klubas uždarytas 
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.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA

I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I

Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 
nuo 6 iki-9 vai. popiet 

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Australijos 

lietuvių jaunimo sąjungos visuo
tinis narių susirinkimas įvyko 
1995 m. vasario 14 d. Melburne ir 
išrinko naują ALJ sąjungos 
valdybą, kuri pareigomis pasi
skirstė sekančiai: pirmininkas 
Linas Kasperiūnas, vicepirmi
ninkas Vytas Antanaitis, sekre
torius - Gintaras Šimkus, iždininkas - 
Jonas Rukšėnas, "Jaužinių" redaktorius 
Lukas Zdanius, specialių projektų koor
dinatorius Linas Šeikis.
Australijos lietuvių jaunimo 

sąjungos adresas: ALJS, Linas 
Kasperiūnas, 75 Victoria Avenue, 
Albert Park, Vic. 3206. Darbo tel. 
(613) 9482 7000, darbo faksas (613) 
9482 7011.

Australijos lietuvių jaunimo 
sąjungos laikraščio adresas: "Jau- 
žinios", PO Box 55, NOrth Mel
bourne, Vic. 3051.

Gintaras Šimkus 
ALJS sekretorius

AUKOS TKIMHMį NAMAMS
Į tremtinių grįžimo fondo sąskaitą 

"Talkoje" Nr. 888 iki rugpjūčio 6 d. 
yra gautos sekančios aukos:

REMKITE
AUSTRALIJOS LIETUVIU 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

Skautininkų ramovė 50 dol.
V. M. Narušis 50dol.
O. Cesnavičienė (a.a. A. Cesna-

vičiaus atminimui) 50 dol.
Z. ir V. Venciai (vietoj gėlių a.a.

Valei Balnionienei) 50 dol.
V. ir L. Lipkevičiai lOOdol. 
Viso iki šiol 53360.50 dol.

Anksčiau praneštos, bet "Mūsų 
Pastogėje" neskelbtos aukos(23.07 - 
6.08):

J. Edwards ■ 20 dol.
J. ir J. Žemaičiai 100 dol.
V. ir P. Morkūnai 50 dol.
S. Daugėla 50 dol.
ALB Krašto valdyba 500 dol.
M. Vaškevičienė 200 dol.
P. Burokas 50 dol.

AUKOS
..Mūsų Pastogei44

A. Griniuvienė NSW $15
V. Bycroft Qld. $15
H. Juodvalkis Tas. $20
A. Rentas Qld. $15
A. Birškys Qld. $5
P. Šiaučiūnas Tas. $30
A. Skimbirauskas; Vic. $10
Nuoširdžiai dėkojame už aukas.

Literatūros ir dainos 
POPIET® 

Maloniai kviečiame visus tautiečius j 

Literatūros ir Dainos popietę, 
Kuri įvyks 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

Brisbano Lietuvių 
Bendruomenės nariams, kad 

SPECIALUS SUSIRINKIMAS 
BRISBANO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJ 

įvyks
Spalio 1 d., Sekmadienį, 

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

Highgate Hill,
Gaila Bagdon

ALB Brisbano Apylinkės valdybos 
pirmininkė

„TALKOS“ 
PRANEŠIMAS

34 - me „Mūsų Pastogės“ nume
ryje paskelbus Tilžės Prisikėlimo 
parapijos klebono kun. Gauronsko 
kreipimąsi į Australijos Hetuvius 
(„Laiškai iš Tilžės“'dėl aukų Tilžės 
katalikų bažnyčios statybai, atsi
rado geranorių tautiečių, norinčių' 
prisidėti savo aukomis prie šio 
kilnaus darbo. Deja, straipsnyje 
pateikta sąskaita „Talka“ operuoti 
negali, .o tuo pačiu ir priimti aukas.

Šiuo metu yra aiškinamasi dėl 
pinigų persiuntimo ir gavus ati
tinkamą sąskaitos numerį apie tai 
bus pranešta spaudoje.

„Talka“

PRANEŠIMAS
"TALKOS" NARIAMS

Lietuvių Kooperatinė 
Kredito Draugija "Talka" 

1995 rugsėjo mėn. 30d., 
Šeštadienį 3.00 vai. Lietuviu 
Namuose, 50 Errol Street, 

North Melbourne, 
Šaukia:

METINĮ
SUSIRINKIMĄ

DARBOTVARKĖJE :
1. Susirinkimo atidarymas
2. Balsavimo komisijos 

sudarymas
3. 1994 metinio susirinkimo 

protokolas
4. Pranešimai:

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

5. Pranešimų diskusijos Ir 
tvirtinimas

6. Valdybos rinkimai 
(renkami 3 nariai)

7. Valdybos atlyginimo 
nustatymas

8. Pelno paskirstymas
9. Sumanymai ir pasiūlymai

10. Susirinkimo uždarymas
— ooo.....

Pagal ’Talkos" nuostatus dešimt narių 
atvykę Į susirinkimą sudaro kvorumą, 
Kiekvienas narys, nežiūrint jo turimų 
Įnašų, susirinkime turi tik vieną balsą. 

Narys negali atstovauti daugiau kaip 
3 kitus narius.

Nario atstovavimo įgaliojimas turi būti 
surašytas ir pasirašytas ant oficialaus 
blanko ir turi aiškiai nurodyti kaip 
atstovaujantis narys turi balsuoti. 

Blankai gaunami ’Talkos" Įstaigose. 
Atstovavimo įgaliojimai turi pasiekti 
draugijos centrinę įstaiga ne vėliau 

kaip 48 vai. prieš susirinkimą.
Vadovaujantis Draugijos įstatais, 

šis pranešimas ir metinė 
apyskaita nariams nėra 
siunčiami individualiai.

Apyskaitas galima gauti visose 
Talkos įstaigose ir susirinkime.
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