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LIETUVOS SAVAITES 
AI’ZVAIGA

Susprogdintas didžiausio Lietuvos 
dienraščio pastatas

Naktį iš ketvirtadienio (lapkričio 16 
d.) į penktadienį, likus lOmin. ikividur- 

i nakčio, sprogo užtaisas statomame „Lie
tuvos ryto“ redakcijos priestate. Žmonės 
nenukentėjo. Priestate dirbę statybininkai 
buvo išėję prieš 10 min. Policijos 
komisaras teigia, kad tai buvo galingiau
sias sprogimas iš visų iki šiol įvykdytų 
Vilniaus mieste. „Lietuvos ryto“ redak- 

| cija yra šalia Gedimino prospekto, neto- 
■ tiese stovi Vyriausybės rūmai, Vilniaus 
i savivaldybė. Šalia „Lietuvos ryto“ redak- 
Į rijos statomas ir Vilniaus banko priesta

tas. kurio langai nuo sprogimo bangos 
: išdužo. Specialistai svarsto kas labiau 
apsimoka, ar atstatyti „Lietuvos ryto“ 
pastatą, ar nugriovus jį statyti iš naujo. 
„Lietuvos ryto“ redaktorius mano, kad 
nuostoliai sudaro apie 250 -375 tūkst. 
USD. Sprogimas suardė priekinę ketu
rių aukštų pastato sieną. Išdužo visi naujų, 
brangių langų stiklai bei suardyti jų 
temai. Nuo sprogimo bangos taip pat 

J sugriuvo stiklinės senojo redakcijos 
Į pastato pertvaros. Specialistai mano, kad 
įstatinių būklė yra avarinė ir juose pavo- 
Įjinga dirbti.

Penktadienį apie vidurdienį į „Lietu
vos ryto" redakciją paskambinęs vyriškis 
pranešė, kad užminuotos redakcijos 
patalpos. Žurnalistai buvo evuakuoti. 
Išminuotojai sprogmenų nerado.

Sudaryta speciali teroristinio akto 
prieš didžiausią Lietuvos dienraštį tyri
mo grupė. Tyrimo grupės vadovai įpa
reigoti kiekvieną dieną informuoti mi
nistrą pirmininką Adolfą Šleževičių 
apie tyrimo eigų. Policijajau turi apie 10 
versijų. „Lietuvos rytas“ pastaruoju metu 
spausdino nemažai straipsnių apie ko
rupciją ir nusikalstamų grupuočių veik
ią-
Spaudos reakcija į teroro veiksmą

Lapkričio 18. LIETUVOS RYTAS, 
LIETUVOS AIDAS ir RESPUBLIKA 
išspausdino tą pačią, puslapio apimties 
medžiagą, pavadintą „Jie skatino susi
doroti su laisvąja spauda“. Puslapis pa
puoštas mūsų įžymybių nuotraukomis ir 
citatomis iš jų pasisakymų. Šioje „garbės 
lentoje" puikuojasi Brazauskas (.Žur
nalistai prisideda prie neigiamo valstybės 
įvaizdžio formavimo") , Šleževičius, 
Kirkilas, Vaitiekūnas (VR Ministras), 
Konopliovas (buvęs KP funcionierius, 
Įiabar bankininkas) ir kiti.
I Greta spaudinamas Laisvojo žodžio 
r fondo pareiškimas, kuriame, be kita ko, 

rašoma „Laisvojo žodžio fondas spro
gimą LR redakcijoje vertina kaip Lietu
ms politinės vadovybės ir korumpuotų 
finansinių grupuočių išprovokuotą tero- 
istinį aktą. LŽF iš šalies Vyriausybės 
eikalauja ryžtingų veiksmų, kurie 
^ginčijamai įrddytų, kad Lietuvos Vy

riausybė sugeba kontroliuoti padėtį ša
lyje, taip pat pasiruošusi gerbti Lietuvos 
piliečių teisę gauti ir skleisti informaciją 
bei visuomenės informavimo priemonių 
nepriklausomybę. Priešingu atveju LŽF 
konstitucinėmis formomis imsis inici
juoti referendumą dėl pirmalaikių 
rinkimų.“

Po pareiškimo pasirašė minėtų trijų 
dienraščių vyr. redaktoriai, Baltijos TV 
ir dviejų radijo stočių direktoriai. Įdo
miau - kas nepasirašė. Diena, žinoma. 
Bet iš tų daugelio TV stočių, atrodo, tik 
viena likusi nenupirkta po to, kai p. 
Baškauskaitei teko susikrauti lagaminus 
ir grįžti į JAV, nebaigus karo už Tele - 3 
priklausomumą.

Pats sprogdinimas, kiek stiprus 
bebūtų buvęs (žmonės, tiesa, ne
nukentėjo), buvo skirtas daugiau pagąs
dinimui, o turės priešingo efekto. Ir šiaip 
pastaruoju metu pastebimas žurnalistų, 
susirūpinusių krašto ateitimi, telkima
sis.

Pasaulyje privatizuojama, 
Lietuvoje monopolizuojama

Sutinkamai su Lietuvos Vyriausybės 
spalio 31d. nutarimu, Lietuvoje įvestas 
pašto paslaugų monopolis. Sutinkamai 
su šiuo nutarimu, laiškus ir spaudinius 
Lietuvoje gali pristatyti tiktai valstybinė 
įmonė „Lietuvos paštas“.

Lietuvoje veikiančioms kurjerinio 
ryšio tarnyboms Federal Express, TNT, 
DHL ir kitoms uždrausta surinkti ir 
pristatyti spaudinius: knygas, žurnalus, 
reprodukcijas, meno, mokslo, literatūros 
kūrinių ir gaidų rankraščius. Norintys 
siųsti popierinius leidinius privalo nau
dotis Vyriausybinio ir specialaus pašto 
tarnybos (Express Mail Service - EMS) 
paslaugomis. Kol kas kitų kurjerinių 
tarnybų gabenamos siuntos su spaudi
niais yra sulaikomos muitinėse. Sulaikyta 
nemažai siuntų su dokumentais Lietu
vos bankams ir vyriausybei. Taigi, no
rint persiųsti kokį nors dokumentą į 
Lietuvą, negalima naudotis minėtų tarp
tautinių kompanijų paslaugomis. Joms 
leista pristatyti tiktai laiškų ir spaudinių 
kategorijai nepriskirtus daiktus. Pa
vyzdžiui, kompiuterį į Lietuvą galima 
siųsti per DHL, bet jo dokumentaciją 
privalu siųsti naudojantis „Lietuvos paš
tu".

Įdomu pastebėti, kad kai dar Austra
lijos lietuviai galėjo dalyvauti ir dalyva
vo Lietuvoje vykstančiuose rinkimuose, 
balsavimo kortelės ir kitokie dokumen
tai kaip tik buvo siunčiami Australijon 
per DHL įmonę. Tad dabar ne tik kad 
balsavimo teisės nebeturime, bet dar ir 
techniškai balsavimo galimybės tampa 
apsunkintos be reikalo...
• Šiomis žiniomis sunku net patikėti, 
nes tokie suvaržymai galėjo būti prak
tikuojami tik „socialistinio rojaus“ kraš
tuose, kaip pav. Sovietų Sąjunga. Tad

ALDONA ZAKARAUSAKAITĖ SAVO PARODOJE , 1995
(Žiūr. plačiau apie dailinikės parodą 5 psl.)

pridedame tekstus ir parėdymus, kurie ir 
sukėlė tą nenormalią padėtį:

Muitinės Departamento raštas Muiti
nių viršininkams:

1995. 11. 13, Nr. 03-8644
Pranešame, kad Lietuvos Respub

likos Vyriausybė 1995 m. spalio 31 d. 
nutarimu Nr. 1400 „Dėl pašto ir tele
komunikacijų veiklos licenzijavimo tai
syklių patvirtinimo“ nustatė, kad surinkti 
ir pristatyti laiškus, atvirukus ir spaudi
nius 'spausdintą produkciją vokuose) 
gali tik valstybės įmonė .Lietuvos paš
tas“ (Pašto ir telekomunikacijų veiklos 
licenzijavimo taisyklių 3.9 punktas).

Ūkio subjektai, turintys teisę gabenti 
pašto siuntas ir Muitinės departamento 
išduotą leidimą, gali gabenti tik siunti
nius - laiškų ir spaudinių kategorijai 
nepriskiriamos adresuotos pašto siun
tos, kuriose siunčiami įvairūs daiktai.

Direktoriaus pavaduotojas J. Jacevičius

Iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimo Nr. 1400, 1995 m. spalio 31d.

SPA UDINYS - adresuota pašto siun
ta, kurioje siunčiami spausdinti leidiniai 
(knygos, žurnalai, laikraščiai, katalogai), 
įvairiais spausdinimo būdais pagamin
tos reprodukcijos, meno, mokslo, 
literatūros kūrinių ir gaidų rankraščiai 
bei fotokopijos;

Patvirtinta:
Ministras Pirmininkas A. Šleževičius 
Ryšių ir informatikos ministras G. Žirnelis

Adolfas Šleževičius neatsistatydins 
Antradienį už nepasitikėjimą Adolfo 

Šleževičiaus vadovaujama Vyriausybe 
balsavo 57 Seimo nariai. 5 balsavo prieš, 
3'balsavimo biuleteniai buvo sugadinti. 
LDDP frakcijos nariai, kurių yra 68, 
balsavime nedalyvavo. Pagal Seimo sta
tutą, tam, kad interpeliacija Vyriausybei 
pavyktų reikėjo daugiau kaip pusės balsų 
- 71 balso. Balsavimo rezultatus LDDP 
frakcija ir Vyriausybės nariai sutiko plo
jimais. Adolfas Šleževičius pareiškė, kad 
Vyriausybė egzaminą išlaikė ir dabar 
galės šiek tiek ramiau dirbti. Kitą inter
peliaciją tie patys Seimo nariai galės 
teikti tik po 1996 metų kovo 10 dienos. 
LR 11.15.

ALTas prašo paremti kongreso 
nario Durbin akciją

Pasaulio spauda ir Rusijos bei Vakarų 
žinių tarnybos pakartotinai pranešė, kad 
Rusijoje yra paruoštas Rusijos karinis 
planas, pavadintas „Rusijos karinė dok
trina“. Joje rašoma, kad „jei Baltijos 
valstybės bus priimtos į NATO, Rusija 
turi pradėti invaziją į tuos kraštus ir savo 
branduolinius ginklus išdėstyti prie Ru
sijos sienų su Lenkija ir Norvegija, taip 
pat Armėnijoje ir Gudijoje, kad jie būtų 
nukreipti į įvairius Europos miestus“. 
Kongreso narys Richard Durbin atkrei
pia dėmesį, jog tos doktrinos tekstas ne 
tik pažeidžia Baltijos valstybių suvere
nitetą, bet kartu grasina ir Amerikos 
saugumui. Jis mano, kad Rusijos vy
riausybė turėtų pasisakyti šiuo klausimu 
ir atšaukti tą doktriną, kuri tiesiog grasi
na Baltijos valstybių nepriklausomybei 
bei Rytų ir Vidurio Europos valstybių 
saugumui. ALTas prašo visus lietuvius 
skambinti savo atstovams JAV kongrese, 
kad jie pasirašytų kongreso nario Durbin 
laišką Amerikos prezidentui, pavadintą 
„Support Baltic. Eastern and Central 
European Security". LA 11.15.

„Status“ pėdsakai veda į KGB 
konspiracinius butus

Prieš savaitę, tiriant neteisėta buvu
sių KGB konspiracinių butų privatiza
vimą, nekilnojamojo turto agentūros 
„Status“ bei dar dviejų su ja susijusių 
firmų vadovų darbo kabinetuose ir na
muose buvo atliktos kratos. Kratų metu 
rasta ir paimta įvairių dokumentų, susi
jusių su butų privatizavimu, taip pat ras
ta neperšaunamų liemenių, mažo ka
libro šovinių, elektros šoko prietaisų, 
granatos sprogdiklis. Pusė žmonių, kurių 
butuose atliktos kratos, anksčiau dirbo 
KGB. Sovietiniais laikais KGB beveik 
visuose Lietuvos miestuose ir mieste
liuose turėjo konspiracinius butus. Šių 
butų orderiai buvo išduoti neegzistuo
jantiems žmonėms su išgalvotomis 
pavardėmis. LR mano, kad, žinodami 
tai, kai kurie buvę KGB darbuotojai įsi
gijo pradinį kapitalą prekiauti nekilnoja
mu turtu. Klastojant dokumentus, vieni

nukelta į 2 psl.
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TRUMPAI 
IŠ VISUR

JAV prezidentas Bill Clinton , 
demokratas, grumiasi su respublikonų 
partijos dominuojamu Kongresu, kad 
valstybės biudžete nebūtų drastiškai ap
karpomos švietimo, sveikatos apsaugos 
ir šalpos išlaidos. Respublikonai siekia 
išbalansuoti biudžetą ir sumažinti 
valstybės prasiskolinimą. Lapkričio 14 
d.prezidentas vetavo Kongreso priimtą 
laikiną biudžeto įstatymą, kad apginti 
šių trijų sričių finansavimą, tuo pri
versdamas apie 800,000 valstybės tar
nautojų išeiti neapmokamoms ato
stogoms. Tik po šešetas dienų priimtas 
laikinas kompromisas ir tarnautojai vėl 
grįžo į darbą.

Lapkričio 16 d. Pietų Korėjoje 
areštuotas buvęs valstybės prezidentas 
Roh Tae-woo, kaltinamas sukaupęs 
milžiniškus turtus iš kyšių už valstybin
ius kontraktus. Areštas gresia ir eilei jo 
artimų bendradarbių, dabar einančių 
svarbias pareigas valstybės tarnyboje.

Lapkričio 17 d. Jungtinių Tautų 
Asamblėja didele balsų persvara pa
smerkė Prancūzijos ir Kinijos branduo
linių ginklų bandymus, reikalaudama 
juos sustabdyti. Rezoliucija buvo priim
ta Australijos iniciatyva. Prancūzija yra 
ypač įširdusi prieš Europos Bend
ruomenės nares, kurios beveik visos 
balsavo už rezoliuciją. Prieš rezoliuciją 
balsavo tik Prancūzija, Kinija, D. Britan
ija ir devyni kraštai, priklausą nuo Pran
cūzijos teikiamos paramos.

Lenkijoje lapkričio 19 d. įvykę prezi
dento rinkimai pasibaigė dabartinio prez
idento Lech Walęsa pralaimėjimu, nors 
jį rėmė Lenkijos katalikų Bažnyčios hi
erarchija. Rinkimus laimėjo kairiųjų kan
didatas Aleksander Kwasniewski, su
rinkęs 52 % balsų.

Britų ir prancūzų ekspedicija Ti
bete užtiko visiškai naują arklių veislę.

(CLIETUVOS SAVAITĖS^ 
APŽVALGA J

atkeltais 1 psl.
KGB konspiraciniai butai tapo privatūs, 
kitus dar tik norima privatizuoti. Nekil
nojamojo turto agentūros „Status“ vice
prezidentas Vytautas Bieliauskas teigia, 
kad „Status“ yra viena iš penkių stambi
ausių Lietuvos korporacijų, galinčių 
daryti nemažą įtaką. „Status“ turi nuo 50 
iki 67% „Tele-3“ akcijų. LR, R 11.14

Rytų Europa dar nepasiekė 
1989 metų lygio

Europos rekonstrukcijos ir plėtros 
banko (ERPB) specialistai paskaičiavo, 
kadkokį bendrąjį vidinį produktą (B VP) 
pagamins šiemet Rytų bloko šalys. Pa
sak jų, sėkmingiausiai reikalai klostosi 
Lenkijoje. Šiais metais BVP Lenkijoje 
turėtų būti 97% 1989 metų BVP. Po jos 
yra Čekija ir Vengrija, kuriai geriausiai 
sekasi tvarkyti finansų rinką bei privati
zavimą. ERPB numato, kad Centrinės 
bei Rytų Europos ir Baltijos valstybių 
ekonomika šiais ir kitais metais turėtų 
padidėti nuo 3 iki 6 %. Labiausiai šiais 
metais pakils Estijos, Lenkijos bei 
Slovėnijos ekonomikos lygis. R 11.14.
„Mūsų Pastogė“ Nr. 471995.11.27..PS12

Šie arkliai yra žemo ūgio ir keistos gal- Į 
vos struktūros, primenančios zebrus. Jie ! 
visiškai panašūs į arklius, vaizduojamus ! 
Europos priešistorinių urvų piešiniuose. I 
Ši arklių veislė užtikta 30 km. ilgio | 
Riwoche slėnyje, kuris yra aklinai aukštų Į 
kalnų apsuptas.

Lapkričio 19 d. musulmonų ek- j 
stremistai išsprogdino sprogmenimis ; 
prikrautą mašiną prie Egipto ambasados 1 
Pakistano sostinėje Islamabade, sunai- 1 
kindami ambasados pastatą. Žuvo 15 I 
žmonių, bent 55 sužeisti. Sprogdama I 
bomba paliko žemėje 22 metrų gylio | 
duobę.

Šeši Bosnijos kroatų vadai pa- > 
traukti atsakomybėn Tarptautiniame i 

Karo nusikaltimų tribunole Hagoje dėl I 
nusikaltimų prieš žmoniškumą. Jie kalti- ! 
narni 1993 m. musulmonų žudynėmis j I 
. Ahmici vietovėje bei 14 musulmonų j 
apgyventų miestų Vakarinėje Bosnijo- j 
je sugriovimu.Yra rimtas pavojus, kad j 

apkaltintų asmenų yra generolas Tihofil j 
Blaskic, kroatų milicijos Bosnijoje Į 
(HVO) štabo viršininkas. Tuoj po ap- 1 
dėl šios bylos gali iširti dabartinis ! 
Bosnijos kroatų ir musulmonų ben- I 
dradarbiavimas bei suprojektuota I 
bendra federalinė valstybė. Vienas iš j 

kaltinimo jis buvo Kroatijos prezidento ; 
F. Tudjman demonstratyviai paaukštin- ! 
tas pareigose.

Mūsų taikos balandis turi pakilti j 
nedelsdamas.

„Cartoonevvs International" pieš.

"Respublika": Invazija į spaudą, arba 
"Pantera" keičia "Luokę"
„Respublika“ pateikė ištraukas iš 

magnetofonu įrašyto pokalbio, kur vie
nas pašnekovų - „Luokės“ savininkas ir 
„Aurabanko“ prezidentas Vidas Ku- 
darauskas - viešai prisipažįsta išleidęs 
daugiau nei pusę milijono USD, bandy
damas papirkti spaudą, kad šioji nerašytų 
apie „Luokę“, ir aukščiausiąja valdžią, 
kad padėtų „Aurabankui“ išsikapstyti iš 
bėdos.

„Respliblikos“ redaktoriaus Vito 
Tomkaus nuomone šių įrašų turėtų pa
kakti, kad būtų galima išvynioti korup
cijos kamuolį ir išaiškinti Lietuvoje 
klestinčią kyšių sistemą. Pasak Vito 
Tomkaus, šiuose įrašuose kalbama apie 
šimtatūkstantinio kyšio davimą spaudai, 
beveik 0.5 mln. USD kyšį, perduotą 
prezidentui, apie tai, kaip užblokuoti 
teisėtvarkos pareigūnų veiksmus, netgi 

užsimenama apie „Luokės“ rengtas pro
vokacijas bei užsakomuosius straips
nius „Dienoje“, bandant išprovokuoti 
„Respublikos“ žurnalistus. Ką jau kalbėti 
apie pono Adolfo Šleževičiaus nefor
malius ryšius su ponais iš „Luokės“: juk 
„Luokės“ savininkas Vidas Kudaraus-

Pr/lgertOs priesaikos
(Lietuvos Aido" Redakcijos skiltis)

Širsti ant latvių dėl nugvelbto 
naftos telkinio , juoba (kad ir juokais) 
"inventorizuoti" šovinių neturinčias 
kariuomenes, nevertėtų, nes baltiško
ji sesė pasielgė pagal taisyklę: "Jei 
duoda - imk".

Širsti tegalima tik ant savęs, 
išsirinkusių tokius partijos ir valstybės 
lyderius - juk vandenis ir brangiuosius 
skysčius kaimynams padovanojo Lie
tuvos valdovai.

Truputis metų senumo istori
jos. Pernai gruodžio 3 d. "L. A." jau 
rašė, kad Lietuva savo principus, 
nustatant ekonominę zoną Baltijos 
jūroje, grindžia generalizuota kranto 
linija (ji eina iš šiaurės į'pietus pagal 
meridianą). Tokiu atveju priimtiniau
sias sprendimas būtų statmuo į ge- 
neralizuotą kranto liniją arba meri
dianą. Lietuva rėmėsi net keturiomis 
konvencijomis, iš kurių naujausia yra 
Jūros teisės konvencija (1982 m.), 
kurioje pagrindinis ekonominės zo
nos nustatymo principas yra teisin
gumas.

Latvija gi derybose pasirinko 
pasenusią (1958 m.) Teritorinės jūros 
konvenciją, kuri deklaruoja lygių 
trumpiausių atstumų principą. Šiuo 
atveju skiriamoji linija eina kampu 
pietvakarių kryptimi ir Lietuva, 
turėdama apie 100 kilometrų kran
to linijos, neturi galimybės gauti 
ekonominės linijos su priešais esan
čia Švedija:- Už poros jūrmylių lieka 
ir naftos telkinys. 1994 metų gruo
dyje, nors derybininkų susitikimai 
dar vyko nepilnus metus, premjeras 
A. Šleževičius nutarė, kad derybos 
"išsisėmė" ir su kolega iš Latvijos 
priėmė "politinį" sprendimą, kuris po 
pusmečio išbrinko iki "Maišiagalos 
memorandumo". Sumišę Lietuvos' 
derybininkai tuomet teigė, kad tokiais 
nesutarimo atvejais įprasta kviestis 
tarptautinius, abiems šalims priimti
nus ekspertus, kurie galėtų nurodyti 
abiejų pusių motyvų stipriąsias ir 
silpnąsias puses ir gal būt suartintų 
požiūrius.

Požiūriai suartėjo Maišiagalo
je, kur Lietuvos Prezidentas ir prem
jeras, lyg kokie kolchozų pirminin
kai, įkvėpti didingos medžioklės 
trofėjų, broliškai pasirašė po latvių 

kas neneigia vykusių pasilinksminimų 
Turniškėse, jis tik sielojasi, kad Tomkus 
gali išspausdinti jų ir nuogų merginų 
nuotraukas. R 11.14.

Keičiami telefono numeriai
Nuo lapkričio 13 d. Vilniaus miesto 

telefono numeriai, kurie prasidėjo skait
menimis 666 pakeisti į 656. Anksčiau 
buvo pakeisti šių numerių pirmieji skait
menys - 35 į72,660 į 233,661 į 235,662 
į 236,663 į 654,664 į 234,667 į 237,669 
į 691. LR 11.14

Spaudai surinko Dr A. Kabaila, 
Canberra, 1995 lapkričio 19 d. Nau
dotasi L. Statulevičienės žinių rinkin
iu, „Lietuvos Aidu“ ir kitais šaltiniais. 

pakištu popieriuku: "Rekomenduo
jama ekonominės zonos ribą brėžti 
55 laipsnių 58 minučių 3 sekundžių 
paralele, atsiremiančia į Švedijos 
ekonominę zoną". "L. A." gegužės31 
d. paskelbė tikslų dalybų žemėlapį.

Priėmus šią ribą, priimtas ir 
1958 m. lygių atstumų principas, ku
riuo, žinoma, analogiškai naudosis 
ir Rusija. Juk puikus precedentas! 
Lietuva, kaip minėta, negaus nei 
naftos telkinių (jų yra - ir netgi dides
nių - Karaliaučiaus paribyje), nei 
rimtesnių žvejybos kvotų. Net Lietu
vos laivai, pasak ekspertų, "nekliudy
dami kuolų", negalės išplaukti į Šve
dijos vandenis.

Kodėl Lietuvos vadovai ne
matė reikalo naudotis savo dery
bininkų sukauptais argumentais, ko
dėl Vyriausybei prašant Prezidentas 
neteikė Seimui ratifikuoti naujausios 
Jūros teisės konvencijos, kodėl buvo 
slepiamas memorandumo turinys 
(nors Latvijoje jis buvo žinomas jau 
kitą dieną!) galima spėlioti iki inter
peliacijos ar apkaltos. Tik iš Prezi
dento, nuoširdžiai susirūpinusio 
valstybės ir valdžios įvaizdžiu, lūpų 
neįtikinamai skamba "nesąmonės” 
apie šioje istorijoje matomus "Lietu
vos valdžios korupcinius požymius ir 
interesus".

Jei ne tai, tai kas? Lyg ne 
"Baltic Olsen", A. Šleževičiui tapus 
premjeru, iš pieno miltelių metėsi į 
naftos biznį? Ar OPAB nėra bendra 
"Svenska Petroleum Exploration" ir 
"LUKoil" įmonė? Ar tai elementarus 
valstybės interesų neišmanymas ar 
ignoravimas, aiškiaregiška Lietuvos 
vadovų vizija, kad "ten nieko nėra"? 
Gal prasilošta kortomis? Paprasčiau
siai pragerta? Už Lietuvos mokesčių 
mokėtojų pinigus - juk Maišiagaloje 
A. Brazauskas buvo šeimininkas?

Premjeras ir Prezidentas, savo 
slaptame lošime statant "politinių" 
sprendimų, žodinių telefoninių susi
tarimų, asmeninių draugysčių ir 
memorandumų paliko Lietuvą su 
špyga kišenėje.

Dar daugiau. Juk ekonominės 
zonos saugomos kaip ir teritoriniai 
vandenys, taigi panorėjusi Rusija 
galės visai uždaryti Lietuvos išėjimą į 
atvirą jūrą. Šiuo aspektu "Maišiaga
los memorandumas” tolygus Klai
pėdos atidavimui Antrojo pasaulinio 
karo išvakarėse.

Padėties nepavyko pataisyti 
netgi valstybės interesus prieš pirmo
jo ir trečiojo asmens valią ėmusiam 
ginti Užsienio reikalų ministerijos 
vadovui, šiaip jau nuolankiai vyk
dančiam abiejų ponų nurodymus.

Kokia derybų grupė dabar im
sis, kad ir kelioms sekundėms (nuo 55 
laipsnių 58 minučių ir 3 sekundžių 
paralelės) koreguoti rekomenduo
jamą ekonominės zonos ribą, jei pri-

nukelta į 3 psl.
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Prieš 55 metus buvo likviduota 
laisvosios Lietuvos kariuomenė

Rugsėjo 1 d. sukako 55 metai, 
kai okupacinės valdžios statytiniai 
įjungė Lietuvos kariuomenę j Raudo
nosios armijos 29 - ąjį teritorinį šau
lių korpusą. Nuo tada nustojo gyvavu
si Lietuvos kariuomenė. Netrukus, 
rugsėjo 15 dieną buvo likviduota ir 
didžiausia Lietuvos kariuomenės pa
galbininkė bei bičiulė - Lietuvos 
Šaulių sąjunga.

Rugsėjo 2 dieną Lietuvos 
kariuomenės veteranai, šauliai, bi- 
rutietės, dabartinės kariuomenės ka
rininkai ir kariai, SKAT - o ir vi
suomenės atstovai 15 valandą rinkosi 
į Kauno Šv. Arkangelo Mykolo 
(įgulos) bažnyčią, kurioje Kauno 
įgulos karo kapelionas A. Bulota 
laikė Šv. Mišias už sovietinio geno
cido aukas - Lietuvos kariškius ir 
šaulius.

Po Šv. Mišių rinktasi į Ka
rininkų Ramovę, kurioje šioms tra
giškoms sukaktims paminėti įvyko 
minėjimas - konferencija, kurią su
rengė LAKS Kauno skyrius, "Kardo" 
redakcija ir Šaulių sąjungos centro 
valdyba.

Prasidėjus konferencijai, sugie
dotas Lietuvos himnas. Pirmininkau
jantis LAKS Kauno skyriaus pirmi-

atkeltaiš2psl.
valomas 1958 metų lygių atstumų I 
metodas veikia tik Lietuvos nenaudai? I 
Koks tarptautinis arbitražas - į kurį, I 
beje, žada kreiptis latviai - dar ką gali j 
pridurti prie garsiojo memorandumo? Į

Tai vis kalba apie tokį atvejį, Į 
jei praėjus' visam diplomatiniam į 
šurmuliui vėl būtų atnaujintos A. j 
Šleževičiaus nutrauktos derybos. Bet Į 
latviams derybų jau nebereikia. Jie Į 
tegali patarti lietuviams susitvarkyti Į 
namuose, tiksliau - padėti Prezidentui! 
ir premjerui užglostyti įžūliai apgau-! 
tos tautos nepasitenkinimą.

Premjeras išdrįso nepagarbiai! 
kritikuoti močiutę, į protesto mitingą! 
prieš porą savaičių atsinešusią pla-1 
katą, smerkiantį "Maišiagalos me-! 
morandumą". Todėl, kad esą močiu-! 
tė to memorandumo neskaičusi, o jei J 
būtų susipažinusi, tai esą pakeistųj 
nuomonę. Ar ne laikas J. E. Premje- j 
rui nukelti prieš močiutę savo vir-; 
šininkišką skrybėlę ir atsiprašyti už j 
piemenišką įžūlumą?

I 
I

Nebe pirmą kartą "žmogus iš j 
gatvės" pasirodo turįs geresnį supra- j 
timą apie valstybės interesą už tuos, j 

.kuriems privalu tuos interesus ginti. >

Reikalą dar gali bandyti gelbėti! 
Seimas, nedelsiant ratifikuodamas • 
1982 m. Jūros teisės konvenciją ir Į 
įsakmiai nurodydamas Vyriausybei, ! 
kad memorandume nurodyta teritori- j 
jos dalybų linija pripažinta nebus.

Prezidentas ir premjeras,! 
šiurkščiai sulaužę priesaiką ir pažeidę! 
valstybės teritorinį vientisumą, pri-Į 
valo nedelsiant atsistatydinti arba turi 1 
būti atstatydinti. (95/11/03) Į 

ninkas dim. majoras P. Narinkevičius 
pakvietė žuvusiuosius pagerbti tylos 
minute, gi nuskambėjus "Marija, 
Marija" du LAKS - o atstovai padėjo 
gėles ant Nežinomo kareivio kapo.

Pirmąjį pranešimą skaitė "Kar
do" vyr. redaktorius A. Martinionis, 
papasakodamas kaip pirmosiomis 
okupacijos dienomis buvo pradėta 
griauti Lietuvos kariuomenė, kaip 
Maskvos atstovai Dekanozovas, 
Pozdniakovas, Smirnovas ir kiti 
ultimatyviai ir įžūliai "spaudė" 
Kremliaus statytinius J. Paleckį, A. 
Sniečkų, M. Gedvilą, V. Krėvę- Mic
kevičių, V. Vitkauską griaunant ir 
likviduojant Lietuvos kariuomenę ir 
Šaulių sąjungą. Jau birželio 19 d., 
praėjus vos 4 dienom po okupacijos, 
J. Paleckio aktu Nr. 773 atleistas iš 
pareigų į atsargą LŠS vadas pik. P. 
Saladžius, 9 - tojo pėstininkų pul
ko vadas pik. A. Gaušas, pik. P. 
Kirlys ir nemažai kitų patriotiškai 
nusiteikusių karininkų. Kariuomenėje 
prasidėjo "valymas" nuo "priešiškų 
elementų".

Kauno Vytauto Didžiojo Karo 
muziejaus mokslinis bendradarbis, 
istorikas A. Pociūnas minėjimo - 
konferencijos dalyviams pateikė su
sistemintus duomenis apie Lietuvos 
kariuomenės ir kitų ginkluotų 
struktūrų skaitlingumą, mobilizaci
nes galimybes ir apsiginklavimą iki 
okupacijos pradžios.

Pranešėjas palietė klausimą, 
ar reikėjo gintis nuo okupacijos. 
Sprendžiant šį klausimą yra labai 
daug nuomonių. Tačiau, vertinant 
patirtus nuostolius, kurių per visą 
okupacinį laikotarpį buvo labai daug, 
priešintis reikėjo. Kad Raudonoji 
armija įžengė į Lietuvos teritoriją 
nesutikusi jokio pasipriešinimo, kaltas 
ir prezidentas A.Smetona. Jis buvo 
vyriausias kariuomenės vadas; jis 
privalėjo pašalinti iš pareigų ka
riuomenės vadą V. Vitkauską, atsi
sakiusį duoti įsakymą kariuomenei su 
ginklu rankose pasitikti okupantus. 
Juk tuomet neblogai galima buvo 
apginkluoti 147 tūkstančius žmonių.

Šių eilučių autorius papasako
jo, kaip pačioje okupacijos pradžioje 
buvo likviduojama Šaulių Sąjunga. 
Ar galėjo susilaukti ši organizacija 
kitokio likimo? Po kariuomenės Šau
lių sąjunga buvo stipriausia Ne
priklausomos Lietuvos organizacija. 
Aišku, kad tokia patriotiškai nusi
teikusi ir ginkluota lietuvių sa
vanorių organizacija bolševikinei 
valdžiai negalėjo patikti vien savo 
ideologija. Okupantus pykdė ir šaulių 
šūkis - "Nepriklausomai Lietuvai", ir 
Statuto reikalavimai - "kovoti už 
Lietuvos nepriklausomybę", ir šau- 
liškos priesaikos žodžiai "... ginti 
Lietuvos nepriklausomybę, nesigai
lint savo sveikatos ar gyvybės...".

Organizacijos nekentė okupan
tai ir jų talkininkai, vadindami ją 
"fašistine, reakcine organizacija". Šau
lių sąjunga pirmosiomis okupacijos 
dienomis buvo nuginkluota, o vėliau 
ir visiškai likviduota.

MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIO CHORAS 
ŠVĘS 46 - TĄSIAS METINES

Jau pražilo plaukai 
ir prikimo balsai, 
Bet skamba mūsų daina, 
Egzistuoja mūsų tauta. 
Susiburkim seni 
ir ateikim jauni,- 
Tegul skambės daina, 
Tegyvuos Lietuva!

M. B.
Laikas atskaičiuoja Sambūrio 46 

metų sukaktį. Lietuviška daina Mel
bourne pirmą kartą nuskambėjo 1949 
metais, kai pirmiej i lietu viai - emigrantai 
atvyko Australiją.

Nuo to laiko choras išdainavo daug 
dainų, tuo išreikšdami meilę gimtajam 
kraštui. Daina stiprino nublokštus nuo 
Tėvynės ir artino viltį aplankyti ją .

Viltis išsipildė pernai, kai choras 
dainavo Dainų šventėje Nepriklausomoje 
Lietuvoje.

Viešnagės metu buvome pakviesti 
koncertuoti Kaune, Trakuose, Vilniuje.

Šiais metais sėkmingai dalyvavome 
Pabaltiečių koncerte birželio mėnesį. 
Valstybės šventę minėjome liepos 
mėnesį. Surengėme "Cepelinų" 
vakaronę su loterija. Verdame pietus 
lietuvių visuomenei. Šiuo metu 
repetuojame metiniam koncertui.

Sambūrio rėmėjai yra tie, kurie 
pastoviai lanko koncertus ir kitus jo 
renginius.

szsessjsarszsHStsjsaffiSKessssssžSjsjKssjstsasKSJs;
Lietuvos kariuomenės vetera

nai generalinio štabo pulkininkas A. 
Malijonis, dim. pulkininkas leitenan
tas M. Šarauskas (Červenėje sušau
dyto pulkininko J. Šarausko brolis), 
dimisijos kapitonai J. Vainauskas ir 
F. Žukauskas prisiminė tas tragiškas 
Lietuvos kariuomenės dienas. Jie 
pažymėjo, kad okupacijos grėsmė 
iškilo jau 1939 metais, kuomet pagal 
sutartį buvo grąžintas Vilnius, o už 
tai sovietinė kariuomenė tuomet 
užėmė strategiškai svarbias mūsų 
krašto vietoves. Po šios sutarties Lie
tuvos žmonės kalbėjo: "Vilnius - mūsų, 
o mes rusų!".

Apie kariuomenės likvidavimą 
galima buvo suprasti iš pradėtų 
atleidimų iš pareigų, atsiradusių 
politrukų, iš įvesto kreipinio "drau
gas", iš antpečių ir tautinės atribu
tikos atleidimo. Kad Lietuvos ka
riuomenė bus performuota į Liaudies 
kariuomenę jau nebuvo staigmena 
ir daugelis to laukė.

29 - ąjį teritorinį šaulių korpu
są vienas iš oratorių pavadino lage
riu, kuriame Lietuvos kariai ir ra
dikalūs karininkai buvo kaliniai, o jų 
prižiūrėtojai ir kankintojai - okupan
tams ištikimi žmonės, sovietiniai ka
rininkai, politrukai ir enkavedistai.

Viso minėjimo metu giesmes 
giedojo ir eiles skaitė Šaulių sąjungos 
ansamblio'Trimitas" moterų grupė, 
vadovaujama L. Užkurnienės. Tokie 
bendri renginiai stiprina broliškus 
ryšius tarp LAKS - o narių, šaulių, 
kariškių ir savanorių ir jie bus ren
giami įvairiomis progomis.

Lietuvos Šaulių sąjungos vado pavaduotojas
Stasys IGNATAVIČIUS
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Sambūris vėl dainuoja!
Mes visus kviečiame dalyvauti mūsų 

metiniame koncerte, kuris įvyks šiais 
metais gruodžio 3 - čią dieną.

Ateikite, nepasigailėsit!
. Esame dėkingi už paramą sekan

čioms organizacijoms ir asmenims: 
Australijos lietuvių fondui, Melbourne 
lietuvių bendruomenei, Talkai, Katalikų 
moterų draugijai, poniai Monikai 
Žiogienei, p-lei Elenai Korsakas.

Iki pasimatymo koncerte!
Leonas Geštautas 

Dainos Sambūrio sekretorius

"NERINGOS" klube
Sydnejaus pensininkų klubo nariai 

kas antrą ketvirtadienį susirenka į 
Lietuvių namus, Bankstowne. pa
bendrauti, pasidalinti naujienomis, 
kartu praleisti laiką.

13 vai. pensininkai renkasi į klubo 
valgyklos salę, čia prie p. Genės 
Kasperaitienės gražiai paruošto 

"švediško stalo" pietaujama. Po pietų 
prasideda valdybos ir narių bendras 
posėdis. Priešpiet posėdžiavusi val

dyba praneša savo nariams kas buvo 
svarstoma ir tuo pačiu kreipiasi į 
juos: ar nėra klausimų, patarimų ir 

taip vyksta diskusijos.
Nuspręsta kiekvieno mėnesio gale 

švęsti gimtadienius, nesvarbu kiekjų 

būtų.
Spalio mėn. gale šventėme penkis 

gimtadienius, tad ant stalo puikavosi 
penki tortai, ant vieno uždegtos 
penkios žvakutės, pripilti šampano 
stiklai. Penki jubiliatai sustoję kartu 
užpūtė žvakutes, jiems sugiedota "Il
giausių metų"...

Gruodžio 14 d. ruošiamės 
Kalėdiniams pietums (švediš
kas stalas), parengsime kalėdinę 
eglutę, bus turtinga loterija. Du 
nutapytus paveikslus paaukojo mū
sų narys, menininkas Jonas Kupris. 
Be to švęsime keturis gimtadienius.

Iki pasimatymo !

Sydnejaus pensininkų klubo 
"Neringa" valdyba
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ATGARSIAI IS LIETUVOS
Praeitų metų birželio mėnesį 

Melboumo Lietuvių Katalikų Mo
terų Draugijos suorganizuota hu
manitarinės pagalbos siunta visus 
gavėjus laimingai pasiekė Lietuvoje. 
Talpintuve buvo pačios draugijos 
siųstos 34-os dėžės jos globotiniams: 
daugiavaikėms šeimoms, Motinos 
Teresės seserims, mediciniškos kny
gos trims daktarams ir keli siuntiniai 
tiems, kurių niekas nenori šelpti - 
elgetoms. Štai keletas ištraukų iš 
laiškų:

"... Niekada nieko iš niekur 
negaunam, todėl esame nepaprastai 
apstulbinti ir dėkingi Jums... At
važiavo mašina, kuri buvo pilna 
siuntinių iš Australijos lietuvių... 
Mums dabar labai sunku... Sūnui tiko 
batai, dvi poros, o neturėjo nei vienų. 
Viską išdalinom, viskas tiko; kas 
buvo per maža, atidavėm krikšto 
dukteriai. Na, o šokolado tokio 
nesam valgę,- labai skani arbata ir 
kava. Vyrui pas mus prostato neope
ruoja, gydė spinduliais. Reikia leisti 
vaistus, kurie kainuoja $ 450 JAV 
dviem mėnesiam, valstybė apmoka 
tik $ 150. Nežinom, ką daryti, 
kaip išsiversti. Metastazės kojų 
kauluose..."

"...Labai, labai dėkoju už siun
tinį. Aš ir vaikučiai labai džiau
giamės, kad pasaulyje yra tokių gerų 
žmonių, pasiryžusių ištiesti pagalbos 
ranką... Esu viena, auginu keturis 
vaikučius. Ištekėjau iš meilės... Vyrąs 
mane paliko, išėjo pas kitą... savo 
vaikais jis nesirūpina... Įstatymai 
tokių moterų negina. Trys vaikai eina 
į mokyklą, todėl, kai juos reikia 
apipirkti mokyklai, tai nors plaukus 
nusirauk nuo galvos... Būna dienų, 
kai neturiu iš ko ir valgyti nupirkti, o 
tai yra baisiausia... Nedirbu, nes 
sunku darbo gauti, ypač jeigu yra 
vaikų..."

"... Širdingai dėkoju už paramą, 
nes penkiems vaikams daug ko 
reikia. Vyras uždirba 180 litų, kurių tik 
pavalgymui vos užtenka... Labai jau 
sunkūs laikai atėjo, kad negaliu net 
pačių reikalingiausių daiktų nusi
pirkti..."

"...Vakar gavau Jūsų siuntinį. 
Tai tikrai didelė parama... Džiau
gdamiesi Lietuvos nepriklausomybe, 
nesugebėjom pertvarkyti ekono
mikos, viso ūkio mechanizmo. Gamy
ba nevyksta, valstybė nesurenka 
mokesčių... Didžiausia bėda - nedar
bas, ypač kaime. Daugelyje šeimų 
skurdas, nešvara. Gėda pasakyti, kad 
Lietuvoje beveik nebeliko pirčių... 
Ačiū dievui, dirbu mokykloje buhal
tere. Taip pat auginame dvi karves... 
Dar kartą nuoširdžiai dėkoju, linkiu 
sėkmės visoms Jūsų organizacijos 
moterims ir rėmėjams..."

"...Turiu penkis vaikus 7-17 
metų. Niekur nedirbu, nes nebėra 
jokio darbo. Gaunu už vaikus pašalpą 
65 litus, turiu karvutę, pasisodinam 
daržovių - tai viskas iš ko gyvenam. 
Tankiai būna, kad nėra už ką nusi
pirkti duonos... Su vyru išsiskyrėm 
prieš šešis metus, nes labai gėrė ir 
nekentė savo vaikų, girtas mus visus 
mušdavo ir išvydavo iš namų... Vaikai 
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tankiai sako: "Mama, mes viską tau 
padedam, o taip biednai gyvenam", o 
aš įlendu į kampą ir verkiu... Ponia 
Halina, labai prašau nepalikite mano 
šeimos likimo valiai... Jums bučiuo
jame rankas ir kojas - taip sako vaikai, 
o su jais ir aš pati..."

Taip pat gautas laiškas iš Dr. 
Arvydo Šeškevičiaus, per kurį kartu 
su socialinės Globos Moterų Draugija 
padedame Vilnijos mokykloms. Mo
kiniai išdalina gautus siuntinius, Tai 
asmenys absoliučiai pasišventę page
rinti to krašto vaikų būklę. Prašo 
atsiųsti tautiniams rūbams tinkamos 
medžiagos arba nebenešiojamus tau
tinius rūbus bei jų dalis. Iš jų motinos 
ir mokytojos pritaikytų ar persiūtų 
atitinkamai. Lenkiškas mokyklas remia 
Lenkijos valdžia. Mūsų valdžia neturi 
tam lėšų.

Būdama Vilniuje, draugijos 
vardu aplankiau Janiną Navickaitę, 
kurią žino ir myli visi Lietuvos at
stumtieji. Janina turėjo gerą darbų, 
dirbo kopijavimo technike spaudos 
grupėje, nes čia gerai mokėdavo. 
Prasidėjo pornografija, kurią siųsdavo 
į Rusiją. Vėliau ši spauda pasklido ir 
Lietuvos kioskuose. Ji, nebegalėdama 
to pakęsti, metė darbą ir tapo, gatvių 
šlavėja. Pamačiusi gatvių gyvenimo 
klaikumą, stojo į Caritas organizaci
ją, bet ten rado tokį nuostatą - 
neaptarnauti valkatų ir alkoholikų - 
tik gerus žmones. Ji pirmoji pradėjo 
laužyti ledus sakydama, kad ir jie nori 
valgyti ir apsirengti. Jų tarpe, aišku, 
buvo ir rusų. Jos nuomone Kristus irgi 
buvo ne lietuvis - žydas. Išvadinta iš
davike buvo paprašyta pasitraukti. 
Tuomet įsiprašė į savo parapijos (Šv. 
Mikalojaus) koplyčią..Į tą mažutėlę 
koplytėlę Trakų gatvėje susirenka 
valkatos, buvę vagys, žmogžudžiai, 
prasigėrę varguoliai. Čia jie randa ne 
tik duonos kąsnelį ir drabužį, bet ir 
gerumą, kurio ypač reikia atstum
tiesiems.

Janina - aukšta, gražių veido 
bruožų, liekna, 42 - jų metų moteris. 
Jos veide atsispindi inteligencija, at
vira širdis, dvasingumas, gerumas, 
sumanumas, drąsa. "Aš 'nesu ta 
mergelė nuleistomis akimis, žiūrinti 
į savo kojas. Kur matėte Kristų, 
žiūrintį į kojas? Jis visur - atviru 
veidu. Davatkiškas, kuprotas nuolan
kumas visai manęs nedomina. Viską 
reikia daryti atvira širdimi..." sako ji 
"Dienos" korespondentei. "Aš nesu 
protingas žmogus sudėliojęs visą gy
venimą L tam tikrus rėmus. Protingi 
žmonės nori sistemos. Aš jos neturiu. 
Labdarą gali išdalinti paprasčiausia 
socialinės rūpybos tarnautoja, gau
nanti už tai algą, bet ji niekada nepa
klaus nelaimingojo: "Ką tu valgei, 
kur tu nakvojai..." Socialinės rūpybos 
darbuotojai nenoriai priima į mano 
koplyčią ateinančius žmones - padug
nes iš sąvartynų, žaizdotus, utėlėtus, 
išsivoliojusius purve, supjaustytus, 
nelaimingus. O kur tam klipatai nu
siprausti, išsiskalbti? Ir tokie klipa
tos eina pas mane. Dabar aš kasdien 
matau, kaip jie keičiasi, kokia jų nuo
taika... Su jais elgiuosi kaip motina: 
viena ranka glostau, kita baudžiu. 
Negaliu jiems pasakyti, kad turi gy- 
sl.4 ............ ..........

SPAUDOS SĄJUNGOS
Lapkričio 19 d. Lietuvių 

Namuose B anksto wne į vyko Lietu vių 
Bendruomenės Spaudos Sąjungos 
metinis narių susirinkimas, kuriam 
pirmininkavo V. Patašius, sek
retoriavo K. Protas.

Minutės tyla prisiminti ir 
pagerbti virš 50 mirusių Sąjungos 
narių.

Susirinkimas išklausė pir
mininko pranešimo ir patvirtino 
Sąjungos finansinės apyskaitos ir 
direktorių pranešimus. Patvirtintas 
ir trijų pagal įstatus pasitraukiančių 
valdybos narių perrinkimas 
sekančiai kadencijai.

Dabartinę Sąjungos valdybą 
sudaro pirmininkas Vytautas Pa
tašius, vicepirmininkas Vytenis 
Šliogeris ir nariai: Vytautas Doniela, 
Antanas Laukaitis ir Kęstutis Protas. 
Susirinkimas davė teisę valdybai 
praplėsti savo sąstatą, kooptuojant 
dar vieną narį. Susirinkimo pir
mininkas Sąjungos vardu padėkojo 

"MUSŲ PASTOGĖS" 1995 m. Loterijos 
laimėtojai

AUKSAS: bil. Nr. 2582 - O. Abramavičienė,
60 Rawson St., Lidcombe, NSW

SIDABRAS : bil. Nr. 2864 - P. Burokas,
172 Barcom Ave., Potts Point, NSW

LIETUVIŠKAS DIRBINYS: bil Nr. 307 - V. Sparvelis,
21 Docker St., Richmond, VIC

SVEIKINAME LAIMĖJUSIUS!
LB Spaudos Sąjunga reiškia nuoširdžią padėką visiems loterijos dalyviams. 

Pirkdami ir platindami loterijos bilietus jūs esminiai prisidėjote prie "Mūsų 
Pastogės" išsilaikymo. Ačiū už daugelį padrąsinančių laiškų ir linkėjimų, 
gautų kartu su bilietų šaknelėmis.

Dėkojame visiems prisidėjusiems darbu ar auka prie LOTERIJOS 
pravedimo. Nuoširdus ačiū!

LB Spaudos Sąjunga

B
)l

venti taip ir taip; gabu jiems padėti, 
bet negaliu visko išspręsti. Labai 
norėčiau turėti namus, kur būtų 
mažytė batų taisyklėlė, siuvyklėlė - 
čia ateinantys vyrai ir moterys turi 
auksines rankas. Tai, kas vyksta mano 
koplytėlėje išeina už Caritas ribų. Jei 

■ aš šiandien tam valkatai nepagelbė- 
siu, jo nenuprausiu, neaprengsiu, tai 
jis išėjęs, ką nors nurengs. Namuose 
būtų kur nusiprausti - kas iš to, kad 
tas elgeta apsivilks ant to utėlių 
suėsto kūno. Namai palengvintų bu
vimą kartu. Štai per kalėdines reko
lekcijas susirinkom visi į koplytėlę, 
pasiskolinom televizorių, žiūrėjom 
religinius filmukus. Tie klipatos 
žiūrėjo ir verkė... Reikėtų ir mašinos 
sergančius pavargėlius iš gatvės į 
ligoninę nuvežti. Ja galėtumėm su
sivežti ir gerų žmonių aukojamą 
maistą. Bandau kažką daryti, bet man 
per sunku. Ką man daryti su atėju
siu skųstis, kad nebegali gyventi, 
nebeištvers, pasikars, nes yra nepake
liama ta smarvė, ta gatvė, kurioje 
neretas ir miršta vienišas. Daugelio 
žmonių pagalba man yra svarbi. Nuo 
gerumo gali keistis mūsų visuomenės 
veidas. Reikia daryti viską, kad 
vargetos nebūtų aršūs ir pikti, reikia 

SUSIRINKIMAS 
eilei asmenų ir organizacijų, darbu ir | 

aukomis prisidėjusiems prie "Mūsų 
Pastogės" išlaikymo.

Diskusijų metu susirinkimo 
dalyviai pasisakė dėl eventualaus 
"MP" prenumeratos pakėlimo iki 40 
ar 45 dolerių metams.

Pasibaigus oficialiai susi
rinkimo daliai, Sąjungos nariai r 
svečiai išklausė įdomią pro’. 
Vytauto Donielos paskaitą ape 
korupcijos mechanizmus Lietuvoj, 
kurią tikimės išvysti "Mūsų Pastogė.'' 
puslapiuose.

Pabaigai, "MP" redaktorius P. 
Žalys, Martina Reisgienė ir Dala 
Donielienė pakviesti ištraukti la
mingus "MP" loterijos bilietu. 
Laimėtojų pavardės skelbiamo 
atskirai.

Nežiūrint nepalankaus oro; 
susirinkimą ir paskaitą atsilan) 
nemažas būrys tautiečių.

V.P.

laimėti jų širdis..."
Labdaringųjų Dukterų Jv. 

Vincento de Paul Draugija, kuris 
centras randasi New Yorke, Janiai 
suteikė Asocijuoto Nario garbės si-. , 
tušą. Jis duodamas asmenims, kuų ( 
gyvenimo būdas atspindi papraą. / 
nuolankų atsidavusį rūpinimąsi va- išl 
šais. |ir

Melbourno LKMD - ja Janiis |b 
darbus remia siuntiniais ir pinige- jai 
mis aukomis. Ypač jai reikalinjs Jm 
dezinfekcinės priemonės, tvarsči, 
vata, aspirinas, šilti apatiniai ir Ii in: 
drabužiai, kojinės, pirštinės muii, j i, 
skalbimo milteliai ir t.t. >, ■

Vasario mėnesį yra planuojai en 
sekanti siunta. Draugijos valdu 
prašo ir vėl aukų: gerame stovje. 
drabužių ir avalynės, ypač vaikans 
atliekamų tautinių drabužių Vilnios 
mokykloms. Esame labai dėkings 
"Talkai" už tiems tikslams gautus $ 
750 ir auką $ 20 iš L. Ramanauske-, 
nės Vilnijos mokykloms. Tuo paau 
kviečiame tautiečius pasinaudoti car 
viena proga - savo siuntiniais pn- 
džiuginti gimines Lietuvoje.

Vida VAITIEKŪNIEJĖ
Melbourno Lietuvių Katakų „■ 

Moterų Draugijos Valdybos Sekretrė įj
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
NAUJI IHISŪKIAI ZAKARAISKAIĖS TAPYBOJE

Genovaitė Kazokienė
Aldona Zakarauskai tė. Newcastle uni- 

ersiteto vyresnė lektorė, mums yra žin- 
ma iš Lietuvių dienų parodų kaip 
olaži nė tapytoja. Tai yra gana retai pa
vedantis stilius, kur iš žurnalų iškirpti 
lereotipiniai gabalėliai yra sukompon- 
ojami į vieną paveikslą ir nutapomi 
orimom spalvom, žiūrovui paliekant 
pėlioti kur yra tapyba, o kur priklijuotas 
plažas. Bet ne vien tuo pagarsėjo Aldo- 
a Zakarauskaitė, bet ir tuo, kad jos 
iriniai visada yra švelnūs, bet ironiški 
omentarai apie visuomenės ydas arba 
tada virtusius juokingus papročius, 
ačiau ir tie komentarai gali būti daugi- 
prasmiai ir galioti įvairiuose lygiuose, 
av. paveiksle "Miestietės iš aukšto žiūri 
kaimietes" 1970 m., mes matome du 
mitulius: žemesniajame kaimietės, ap- 

" MIESTIETĖS IŠ AUKŠTO ŽIŪRI Į KAIMIETES", 1970.
engusios spalvingais rūbais, linksmai 
kdamos gestikuliuoja rankomis, 
ašutiniame pusrutulyje miestietės, 
įsirėdžiusios baltais iškilmingais 
abužiais, žymiai ramesnės,"žiūri" gana 
enkinančiais žvilgsniais į apačioj be- 
linksminančias moteris. Tačiau čia 
r ne viskas: pažvelgus į viduramžiškus 
mus, į griežtą paveikslo padalinimą 
iu pusrutulius matome, kad viena grupė 
sai nesusisiekia su kita, kad skirtingų 
laivų ir madų apsirengimas bei laikyse- 

sukelia iliuziją, kad čia yra dan- 
ikos ir žemiškos moterys, t. y. ne- 
rtingosios ir mirtingosios moterys, 
ja kitais žodžiai s tariant, kad tarp dan- 
ius ir žemės nėra tikro ryšio nei supra- 
no.
Panašiais paveikslais, ku riuose estetin- 
me apipavidalinime egzistuoja leng- 
. visuomenės papročiams skirta iron- 
, Zakarauskaitė jau eilę metų laimi 
no konkursuose įvairias premijas, 
ks stilius - tai jaunystės įsibėgėjimas, 
pis šyptelėjimas iš įsisenėjusių normų 
yginti ramiuose, didelių smūgių ne- 
mdrintuose rėmuose. Tačiau gyveni- 
s nestovi vietoje ir jo tėkmėje 
švengiamai susiduriame su kliūtimis, 
ektimis-ir nuoskaudomis. Tuo pačiu 
ita ir mūsų požiūris į patį gyvenimą ir 
mtykiavimą su kitais. Gal labiausiai 
ispakeičiaartimųjų netektis, kada mes 
juntame praeinamumą, laikinumą, 
la vertybių skalėje persirikiuoja pir
mo eilę užimą dalykai. Menininkų 
:ju, tokie sunkūs pergyvenimai dažnai 
liepia jų kūryboje ir tada prieš mūsų

Zakarauskaitės meno paroda. Tai nebe 
satyriniai kolažai, ne jaunystės vitališ
kumu trykštantys komentarai, bet'med- 
itatyviniai abstraktai, tai tyli netekties 
ir skausmo išraiška.

Visa paroda perskirta į dvi dalis: 
didelės baltos salės vienoj pusėj - devy
ni juodi. beveik vienodo didelio formato 
(182 xl52) paveikslai, sukomponuoti 
kaip vienas ciklas. Jie lengvai padengti 
juodais aliejiniais dažais taip, kad 
prasišviečia drobės audinys, prabylantis 
subtilia faktūrine kalba. Faktūrinis ele
mentas yra pabrėžtas ir tuose paveikslu
ose, kurie yra aptraukti nelygiai išaustu 
aksomu. Kai kuriuose darbuose iš juodo 
fono ryškėja tamsiai mėlyni rožių 
vainiko, kryžiaus ir krintančių rožių 
kontūrai, kurie, įsipynę į visumos rimi- 

tį, visam ciklui suteikia lyriško poetiš
kumo. Bendra šios juodosios instaliaci
jos estetika yra asketiška, sugebanti min
imaliausiom priemonėm, kaip spalva ir 
subtilios objektų užuominos, išsakyti gilų 
netekties skausmą. Nors ciklas yra itin 

'asmeniškas ir introspektyvus, gal kaip 
tik dėl tokio taupaus ir kuklaus prasitar- 
imo, dėl tokios tylios dejonės, jis sugeba 

įtraukti žiūrovą į meditaciją ir gedėjimą, 
priverčia sukaupti mintis ir pagalvoti 
apie praeinamumą, apie laikinumą, apie 
gyvenimą kaip apie praskriejančią 
akimirką, kaip, pačios dailininkės 
žodžiais tariant, "rožės žydėjimą, kuris 
baigiasi taip greitai ir nelauktai." Tai 
paroda su stipriom metafizinėm aliuzi
jom, į žmogaus vidinį pasaulį linkusi 
paroda ir ją pajusti geriausia tyloj ir

akis pasirodo visai naujo stiliaus ir naujo 
turinio kūriniai. Taip atsitiko ir su Aldo
nos Zakarauskaitės paveikslais.

Šių metų spalio pabaigoje, Newcas
tle universiteto meno galerijoje įvyko

vienumoj, kada juodos drobės, apšvies
tos už paveikslo nugarų įtaisytomis 
lemputėmis, tarytum išsiplečia ir išeina 
iš savo pačių ribų kažkur į begalybę, į 
nežinomą tikrovę.

Kitoje baltos salės pusėje, pačiam jos 
viduryje stovi tik vienas aukštas juodas 
pjedestalas su didžiule juoda vaza, kupi
na juodų stambių rožių. Priešpriešais ant 
sienos milžiniška juoda lenta, kurios teks
tas byloja apie skausmo sugniaužtą 
širdį. Ant kitos sienos - vazos ir rožių 
metamas šešėlis. Ir jei kam lankant par
odą dar nesuvirpėjo širdis, šios salės 
pusėje - suvirpės. Balta erdvė, juodos 
rožės ir šešėliai žiūrovą tarytum nukelia 
į senovės šventyklą, į mauzoliejų ar 
katedrą, kur didingoj aplinkoj gedima 
ne vien asmeniškos netekties, bet visų 
laikų visų netekčių, gal būt, paties fakto, 
kad yra netektis, kuri anksčiau ar vėliau 
mus palies.

Užsisakykite "Pasaulio Lietuvį"
Pranešame, kad "Pasaulio lietu

vio" prenumeratos mokestis 1996 me
tams yra 35 australiški doleriai. Siun
čiant mokestį prašome nesiųsti as
meniškų čekių arba čekių Australian $, 
nes mes čia už jų iškeitimą mokame 
po 15 dolerių už čekį. Apgailestauju, 
kad JAV nesugeba lengvai tvarkytis su 
svetima valiuta, o aš jų nepakeisiu.

Sekantys asmenys sutinka rinkti 
prenumeratos mokesčius, todėl prašau, 
naudokitės jų patarnavimu. Jie visi 
dirba be užmokesčio, norėdami padėti 
"Pasaulio lietuviui".

Esame jiems dėkingi, o taip pat 
ir buvusiems prenumeratų rinkėjams. 
F. Sodaitis talkino mums dešimt metų! 
Dėkojame jam.

RATILIS
Darbštus Sydnejaus moterų būrelis 

renkasi kas šeštadienį juostas austi, 
šiaudinukus verti, žagarėlius (auseles) 
kepti, porceliano lėlytes pasigaminti, 
dovanoms dėžutes bei atvirukus pasi
gaminti ir su kitais rankdarbiais susi
pažinti.

Antri metai labai sėkmingai rateliui 
vadovauja Martina Reisgienė. Susi
domėjimas tautiniais rankdarbiais 
stiprėja, vis daugiau atsilanko naujų
kursančių, ratelis auga. M. R.

BŪRELIO VALDYBA: pirm. eil. J. Masiokienė ir M. Reisgienė (pirm.); stovi 
(iš kairės) O. Kapočienė, dr. N. Wallis ir J. Zigaitytė Nuotr. A. Kramiliaus

PARENGIMŲ KALENDORIUS 1996 METAMS 
SYDNEJUJE -

Pranešame Sydnejaus lietuvių bendruomenės organizacijoms, kad 
sekančių 1996 metų parengimų kalendorius bus sudaromas š. m. 
gruodžio 10 d. tarp 13-tos ir 14-tos vai. Lietuvių klubo bibliotekos 
raštinėje.

Užsakymus galite perduoti ir telefonu valdybos vicepirmininkui 
Antanui Kramiliui tel. 727 3131, arba atsiųsti raštu 83 Queen St., 
Canley Heights, 2166.

Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą.
ALB Sydnejaus apylinkės valdyba 
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Tokia abstrakti juodų paveikslų paro
da, beveik be jokių aiškių objektų, ga
lutiniam savo įvertinimui reikalauja ir 
žiūrovo atsako, kuriam irgi reikia laiko 
susikaupimui.

Šeštajame dešimtmetyje New Yorke, 
žydų muziejuje, Ad Reinhardt pirmas 
surengė juodų paveikslų parodą, kuri 
tapo grynojo minimalaus irneasmeniško 
meno pavyzdys. Nors pati idėja yra 
panaši, tačiau Zakarauskaitė į savo 
paveikslus per užuominas, tekstus ir 
rožių atasvarą įneša asmeniškumo, 
jausmų šilumos ir veda žiūrovą į pasyvų 
ir ilgą susimąstymą. Tai taip pat toli nuo 
doktrinos "menas menui", nes tai yra 
brandi kūryba, kvietimas kitiems 
žmonėms pabuvoti ir pajusti autoriaus 
tylų liūdesį jo patirtos netekties proga, 
prisimenant ir patį save, estetinėje 
aplinkoje.

Prenumeratų rinkėjai:
N. Alvikienė, 36 Autumn Ave. 

Lockleys, SA 5032.
P. Mičiulis, 62 The Highway, Box 

150, MT. Waverley, VIC 3149.
B.Stašionis, P.O. Box205,Bank- 

stown, NSW 2200.
J. Gailius, 281 Parkington St., 

Newtown - Geelong, VIC 3220.
A. Kubilius, 131 Crosier Ave., 

Melrose Park, SA 5039.
Kviečiame visus lietuvius užsi

prenumeruoti "Pasaulio lietuvį".
B. KRONIENĖ

6428 Ridge Rd. 
Clarendon Hills, 

1160514, USA
P. S. prenumerata metams 20 US 

dolerių.

SIIiASI
Spalio 21 d. prie gausaus lietuviškų 

valgių stalo, kurį papuošė Onutė, 
nemažas būrys kuisančių užbaigė darbo 
metus. Buvo aptarta sekančių metų 
veikla ir išsirinkta valdyba: p. p. 
Martina Reisgienė, Gražina Černiausk
ienė, Onutė Kapočienė, dr. Nita Wallis, 
Julija Zigaitytė ir Jadvyga Masiokienė. 
Valdybos narės rodo daugiau entuziaz
mo plačiau praplėsti ateinančių metų 
ratelio veiklą.
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^SPORTAS
Šarūno Marčiulionio sportine karjera

Šarūnas gimei964 metais 

Kaune, inžinieriaus Juozo ir moky
tojos Laimos šeimoje. Puikūs tai 
žmonės, su kuriais ir man teko Kau
ne susipažinti, nes viešėjau jų jau
kiame bute, žiūrėdamas į tėvo surink
tus spaudos aprašymus, nuotraukas ir 
kitus jų garbingo sūnaus gautus 
sportinius atžymėjimus. Mokytis 

viešbučio valgomajame
Šarūnas pradėjo būdamas 6 metų ir 92 - antra vieta geriausiam N.B.A.
nuo pat pirmų dienų pradėjo žaisti 
tenisą. Tik vėliau, jau būdamas 9 
metų pradėjo žaisti krepšinį. Būda
mas 18 metų Vilniuje studijavo žur
nalistiką, kurią vėliau ir baigė. Žaidė 
su "Statybos" komanda, dalyvavo 
tuometinėje Sovietų Sąjungos aukš
čiausioje lygoje, o 1983 metais, 
būdamas "Statybos'komandos kapi-
tonu, buvo pakviestas į Sovietų 
Sąjungos rinktinę. 1989 metais pradėjo 
žaisti Amerikos profesionalų N.B.A. 
"Golden State Warriors" komandoje.
Nuo 1994 metų jis žaidžia "Seattle 
Supersonics" komandoje, o šiais 
motais pasirašė naują sutartį su "Sacra-
mento Kings" N.B.A. varžybose.

Š. Marčiulionio atsiekimai
krepšinyje: 1981m.-TSR3moksleivių ninę,jis nieko nematė ir tik vėliau,
spartakiados čempionas, 1982 m. - 
TSRS ir Europos jaunimo žaidynių 
čempionas, 1983 m. - Pasaulio jauni- 
mo čempionas, 1985 m. - Universia- kada ligoninėje jis 17 dienų nieko ne- 
dos Kobėje čempionas, 1987 m. - matė. Dabar jis nori palengvinti są- 
Europos vice čempionas, išrinktas į lygas aklųjų mokykloje, nes čia visko

krepšininkams.
„Mūsų Pastogė“ Nr. 471995.11.27, psl.6 .■

geriausią Europos penketuką. 1987 
m. išrinktas geriausiu krepšininku 
Lietuvoje, TSRS ir antru Europoje. 
1988 m. - Seoulo olimpiados čempio
nas, 1987 - 89 - 90 ir 91 m. išrinktas 
geriausiu ir populiariausiu IX - to 
dešimtmečio Lietuvos sportininku. 
1990 m. - geriausias N.B.A. profe
sionalų naujokas - antra vieta. 1991 - 

šeštajam žaidėjui. 1992 m. - Olimpia
dos atrankos turnyro naudingiausias 
žaidėjas, Barcelonos olimpiadoj su 
Lietuvos rinktine laimėjęs bronzos 
medalį.

Būdamas ne tik labai geras 
krepšininkas, Šarūnas rūpinasi ir visu 
Lietuvos sportiniu gyvenimu. Jis yra 
įsteigęs du fondus.

Pirmasis yra vaikų fondas, kur 
jis padeda nelaimingiems vaikams, 
ypatingai akliesiems. Tam jis turi as
meninę gyvenimišką patirtį. Būda
mas 13 metų ir žaisdamas su parako 
prikimštom degtukų dėžutėm, jas pa
degdavo ir vieną kartą atsitiko sprogi-
mas, nusvilino jam plaukus, nudegino 
odą ir sužalojo veidą. Atvežus į ligo- 

po kelių laimingų operacijų, atgavo 
regėjimą. Ir po daugelio metų Šarūnas 

nepamiršo tų savo vaikystės dienų, 

trūksta. Sveikindamas paraolimpie- 
čius po jų olimpinių laimėjimų, jis 
juos pavadino tikrais sportiniais did
vyriais. Padėjo jis ir vienai nelaimin
gai gimusiai mergaitei, atveždamas 
ją į Ameriką kartu su mama, kur 
buvo padaryta labai sunki, bet sėk
minga operacija ir išgelbėta šios mer
gaitės gyvybė.

Antrasis - tai Šarūno įsteigtas 
Krepšinio Fondas. Be savo įsteigtos 
mokyklos ir labai sėkmingo darbo su 
vaikais, jis dar turi gražų ir moder
nišką "Šarūno" viešbutį. Savo gyve
nime labai daug laiko praleidęs 
viešbučiuose, jis pats padarė planus, 
kokie turi būti kambariai, jų apsta
tymas, patalynė ir kt. Šis viešbutis 
yra labai mėgstamas užsieniečių, 
ypatingai amerikiečių, atvykstančių į 
Lietuvą.

Norėdamas krepšinį išpopulia
rinti provincijoje, jis stato ir Anykš
čiuose krepšinio salę su šalia esančiu 
viešbučiu.

Prieš Barcelonos olimpiadą, 
Šarūnas važinėjo po įvairias Ame

Š. MARČIULIONIO MOKYKLOS JAUNIAI į

Spalio mėn. Munchene vyko pasaulio 
krepšinio vadovų suvažiavimas ir buvo aptar
ta daugelis su krepšiniu susijusių reikalų. 
Australiją atstovavo šio krašto Krepšinio 
sąjungos vadovas R. Buttler. Po konferen
cijos jis nuvyko į Vilnių ir buvo Š. 
Marčiulionio mokyklos vadovybės svečias. 
Čia jis susitarė su mokyklos direktore Z. 
Marčiulionyte ir pakvietė mokyklos jaunius, 
krepšininkus iki 18 metų, atvykti į Australiją 
sužaisti eilę rungtynių. Ši komanda savo 
amžiaus grupėje yra laimėjusi Europos 
varžybas ir į Australiją atvyks vasario mėn. 
pabaigoje. Čia jie žais Sydnejuje, Mel
bourne, Adelaidėje ir tris dienas bus svečiai 
Canberros sporto institute. Lietuvių sporto 
klubams ir vietos lietuviams reiks pasirūpinti 
tik nakvyne, kai visus kitus reikalus tvarkys 
australai. Iš viso atvyks apie 20 žmonių. 
Visus reikalus su australais ir Š. Marčiulio
nio krepšinio mokykla tvarko Lietuvos 
Garbės konsulas Sydnejuje V. Šliteris ir 
ALFAS valdyba.

V-jų Pasaulio sporto žaidynių filmas
Sydnejaus sporto klubas "Kovas" Lietu

vių klube Bankstowne gruodžio 17 -tą d., 
sekmadienį 14 vai. (2 vai. p.p.) rodys V-jų 
P. L. S. žaidynių filmą, kuris yra labai gerai 
ir įdomiai padarytas. Šių žaidynių atidary
mas buvo, tikrai vienas iš gražiausių, bent 
kada anksčiau matytų įvykusių švenčių ati
darymų. Čia pamatysime ir mūsų-Austra
lijos lietuvius sportininkus, kurie buvo 
išrinkti kaip pavyzdingiausi ir gražiausiai 
pasirodę šioje šventėje.

Kviečiame atvykti visus, nesigailėsite!

AUSTRALUOS LIET. SPORTO ŠVENTĖ
Gruodžio pabaigoje Geelonge įvyks 

Australijos sporto šventė. Tai didelė 
atsakomybė Geelongo sporto klubui 
„Vytis“ irbemdruomenės valdybai. Mūsų 
lietuvių namai jau dabar yra pasiruošę 
priimti svečius. Salė sutvarkytairišdažyta, 
langai pakeisti naujais, tviskalakuotos salės 
grindys, atlikta daugybė didelių ir mažų 
darbų. Žinant kokia nedidelė Geelongo 
lietuvių bendruomenė savo skaičiumi ir 
darbingais žmonėmis, visiems jiems kyla 
pasididžiavimo ir dėkingumo jausmas. 
Dirbo visi kas galėjo. Ištisas dienas, savaites 
lietuvių namuose dirbo V.Šalaviejus ir 
Vytas Breneizeris, be jų visi darbai nebūtų 

rikos sportines kompanijas ir spotrtc 
bazes, prašydamas finansinės para 
mos Lietuvos olimpinei krepšinit 
rinktinei. Didžiojo sporto firma "Nik 

padovanojo rinktinei aprangą, i 
"Grateful Dead" davė sportinius koų 
durnus ir marškinėlius. Buvo gauta i 
daugiau finansinės paramos.

Ne tik visa Lietuva, bet ir vis 
užsienio lietuviai, kur jie begyventų 
su didžiausiu nekantrumu ir su
sidomėjimu stebėjo Barcelonos olm- 
pines krepšinio žaidynes ir tikai 
negalėjo atsistebėti tuo nepaprastų- 
Šarūno žaidimu,- kur jis pardėn 
antžmogiškas pastangas aikštelėje,; 
norint atsiekti Lietuvai laimėjim.

Sveikinant mielą Šarūną ir jęt 
puikią pagalbininkę seserį Zitą, bąi 
visus kitus jų pagalbininkus, & 

noriu savo ir visų Australijos lietiviį- 
sportininkų vardu palinkėti diug- 
daug sėkmės dirbant šį gražų dirty 
visam Lietuvos sportiniam jaunimui 
Iki pasimatymo Australijoje.

Antanas LAUKAI^“'
Vii

KALĖDINIS "KOVO" SUBUVIMĄ
Gruodžio 8 d. vakare Sydnejaus "Kovo'-, 

valdyba rengia
KALĖDINĘ VAKARIENĘ Į

į kurią kviečiami visi koviečiai su šeino 
mis ir viengungiai.

Kreiptis pas Petrą Andriejūną, lel. 
680 33 89.

VISIEMS SPORTO KLUBAMS
45-ji Sporto šventė Geelonge jau čiaiatį 

Kas dar neužregistravo savo žaidėjų, pr&f 
mi kuo greičiau tai padaryti. Tie kluj 
kurie dar neužsakė nakvynės savo spt 
tininkams, prašomi kuo greičiau pasikaM 
su Geelongo "Vyčio” valdyba, ir jie įė 
tai sutvarkyti. «■

Klubai, turintys pereinamąsias varži 
dovanas, prašomi apie tai prast 
rengėjams ir jas atvežti į Geelongą.

Šiais metais baigiasi ALFAS valdyt 
kadencija, todėl klubai, norintys išstal 
savo kandidatus į ALFAS valdybą a 
paruošti trijų asmenų sąrašus su jų sutikę™ 
parašais ir visa tai įteikti Geelongo iusvir| 
suvažiavimo pirmininkui. SuvažianM 
metu bus renkama nauja ALFAS valdya

Geelonge,jeigu tikrengėjai ras laiko,t 
rodomas paskutiniųjų, V-jų Pasaulio liet 
vių sporto žaidynių atidarymo ir uždarytį 
bei visos -šventės filmas. ALFAS valcbl™ 
taip pat atsiveš paskutiniosios, Adelaij/ 
vykusios sporto šventės metu darytą fil 
Abu filmai yra gerai padaryti ir visiems 
įdomu juos pamatyti.

A. Laukai

taip sparčiai atlikti ir tuo pačiu sutaupy 
pinigų. Ypatinga padėka Antanui 
Margaretai Šutams, kurie paaukojo daa 
virš $ 2000 vertės, aukojo Stasys ir ų 
Šutai, Aldona Scano. Moterų draugįji 
narės ruošė pietus talkininkams. Visiem 
daugiau ar mažiau prisidėjusiems prie vii 
minėtų darbų Geelongo apylinkės lietuvi 
valdyba reiškia nuoširdžią padėką. Dėką 
jums, mielieji! i

Nuoširdi padėka valdybos pirminiril 
Stasiui Šutui, kuris rūpinosi, kad visi dar® 
būtų atlikti laiku ir sėkmingai. Dėkojai! 
„Talkai“ už piniginę paramą. j

ALB Geelongo apyl valdjĮį
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t MŪSŲ t
MIRUSIEJI

’ a. t a. jonas Černiauskas
1921. 02. 03. - 1995. 11. 05.

Velionis Jonas buvo gimęs 
'’Pušalote, Pasvalio apskrityje. Nėra 
'ainių apie velionio jaunystę.Pasitrau- 
' tęs į Vokietiją nuo artėjančių rau- 
1 lonųjų, buvo prisiglaudęs Uchtės pa- 
1 ėgėlių stovykloje. Ten baigė šoferių 
i aršu s, gavo darbą anglų kariuomenės 
! alinyje.

Susipažinęs su vokietaite Eliza- 
i sth Koch iš Duren miestelio, netoli 
■ foelno, vedė ją 29. 12. 1946. Prasidė- 
jis emigracijai, Černiauskai atplaukė į 

I.Melboumą 1946 m. gruodžio 12 d. 
□'J Bathursto stovyklos buvo paskirtas 
Sulikti 2 metų sutartį plieno fabrike 
J?ort Kembloje. Po to Černiauskai ati
darė laikrodžių ir brangakmenių par
duotuvę. Žmona Elizabeth išmoko lie- 
iiviškai ir jie buvo dažni svečiai Lietu
sių Bendruomenės parengimuose ir 
mnaldose Sydnėjuje. Jonas buvo Tau- 
ns Fondo Atstovybės valdybos narys 
iydnėjuje.

Po gedulingų Mišių, lapkričio 9 
n iš St. Joachim's bažnyčios velionio 
^etniški palaikai buvo palydėti į Rook-

woodo lietuvių sekcijos kapus ir pa
laidoti prie anksčiau mirusios motinos. 
Religines apeigas atliko kunigas Po
vilas Martūzas. Prie kapo atsisveiki
nimo žodį Sydnėjaus Apylinkės ir Tau
tos Fondo vardu tarė A. Kramilius. 
Liūdesyje liko žmona Elizabeth, sūnus 
Jonas irdukros Marytė ir Irma bei 
8 anūkai.

Lai būna Tau, mielas Jonai, leng
va Australijos žemelė.

Ilsėkis ramybėje. A V K.

1.

A. f A. agr. Baliui Barkui
mirus, jo liūdinčią žmoną, dr. Valentiną ir dukras - Laimą ir Ritą su 

šeimomis, nuoširdžiai užjaučiame.
Danguolė Bogušienė

Julija Bassili

A. f A. Baliui Barkui
mirus, jo žmonai dr. Valentinai ir šeimai, nuoširdžią užuojautą reiškia

Ona Baužienė, BEM

A. f A. v. s. f ii. Baliui Barkui
mirus. Jo žmonai Valentinai, dukroms ir Jų šeimoms gilią užuojautą 

reiškia
'ŠATRIJOS" tunto skautai ir vadovybė

Pagerbdami

A. f A. Balį Barkų
vietoj gėlių aukojame "Mūsų Pastogei" $30.

Sofija ir Jonas Meiliūnai

Pagerbdami

A. f A. agr. Balį Barkų 
vietoj gėlių,. aukojame "Mūsų Pastogei" $ 40 

Sydnėjaus pensininkai

PRISIMINDAMI IR 
PAGERBDAMI

A. f A. agr. Balį Barkų
Vietoje gėlių aukojame $ 25 "Mūsų Pastogei" 

Kastutė ir Vytautas Jurskiai

Pagerbdami mirusį

A. f A. Balį Barkų
vietoj gėlių ant jo kapo, aukojame "Mūsų Pastogei" $ 50

Birutė ir Zita Prašmutaitės

A.f A. Augelei Miniotaitei-Schdffer
mirus. Jos dukterims Gretai. Renei, sūnui Ričardui ir broliams Karoliui ir 
Romui, bei jų artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Marija ir Antanas Švedai

Mirus

A. f A. Augelei Miuiotaitei - Sclioffer
jos dukroms Gretai, Renei, sūnui Ričardui, jų šeimoms, velionės broliams 

Karoliui, Romui, jų šeimoms ir visiems kitiems giminėms gilią užuojautą 
reiškia Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Mirus

A. f A. Bonifacui Kazimierui Miniai
Jo žmonai Justinai, Martai, sūnums Vygintui, Raimundui, Dona

tui ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą
Canberros pensininkai "Paguoda"

Pagerbdami 
amžinybėn išėjusį Bičiulį

A. f A. Balį Barkų
vietoj gėlių aukojame "Mūsų Pastogei” $20.

I. ir A. Milašai

Pagerbdami

A. f A. Balį Barkų 
vietoj gėlių,. aukojame "Mūsų Pastogei" $ 20 

Ignas, Birutė ir Linda Bieliūnai

Mirus

A.f A. Bilda! Vait
skausmo valandoje užjaučiame ir reiškiame gilią užuojautą vyrui 

Ignui ir dukrai Kristinai
J. E. Jaudegiai

Mirus
A.+A. ANTANUI PETRAUSKUI

Našlės pageidavimu vietoj gėlių, 
Lietuvos Politiniams Kaliniams ir 
Sibiro Tremtiniams sušelpti aukojo:

Po $ 50 A. Šlapšinskas, Dr. A. 
Juška, A. Ročius.

Po $ 25 V. Pumputis, M. ir I. 
Drumovič.

Po $ 20 B. ir M. Juškos, P. ir J.

Mulevičiai, E. Kalnėnas, P. ir S. Svam- 
bariai, B. Matijevič.

Po $ 10 G. Jokubaitienė, A. ir R. 
Čelnos, A. Mičiulienė, Z. Prankūnienė, 
B. Naujokaitienė, V. Bosikis.

Suaukotieji $ 360 įdėti į "Talkos" 
sąskaitą Nr. 9441, kuriuos Vytautas 
Mačys - Lietuvos Politinių Kalinių ir 
Sibiro Tremtinių atstovas Australijoje 
persiųs į Lietuvą.

V. PUMPUTIS

Informacija
Ar pageidaujate pamatyti...

Pasaulio lietuvių sporto žaidynių atidarymo ir uždarymo 
ceremonijas, su meninėmis programomis Lietuvoje... ■

Dramatiškos Europos krepšinio finalines rungtynes - 
Lietuva - Jugoslavija?...
Spektaklį pagal Šatrijos Raganos apysaką "Sename dvare"'?
Visa tai užrašyta dviejose video juostose. Kaina $ 50. Vienos 

juostos kaina $ 30.

Kreiptis: S. Kasys 1U170 Albert Rd. Strathfield 2135, 
tel.; 746 27 73.1

Sydnėjaus Bibliotekos pranešimas
Pranešame, kad Sydnėjaus Lietuvių Biblioteka šiais metais neturės pardavimui 

Kalėdinių atviručių. Atsidarius ryšiams su Lietuva, atviručių reikalas labai pasikeitė, 
taip kad Biblioteka turi daug vargo jas užsakant, o vėliau parduodant susilauktam 
daug nereikalingų aštrių priekaištų.

Ta pačia proga Biblioteka praneša, kad turi pardavimui knygą "Kelionių Vynas" 
išleistą JAV. Tai knyga, kuri jus vedžios po daugelį kraštų ir supažindins Jus su tų 
kraštų įžymybėmis bei istorinėmis vietomis. įsigykite - nesigailėsite.

Bibliotekos Vedėjas
— „Mūsų Pastogė“ Nr. 47 1995.1127. psl.7
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In formacija
ALB MELBOURNO APYLINKĖS VALDYBOS

PRANEŠIMAS
Australijos Nacionalinė Galerija 

(NATIONAL GALLERY OF AUS
TRALIA) savo laiške, gautame š. m. 
spalio mėn., praneša apie 1997 m. 
ruošiamą parodą, preliminariai pavadintą 
"THE EUROPEAN INTERLUDE", 
kurios dėmesio centre - emigrantų iš 
Europos įnašas į Australijos dailę ir 
Australijos dailė laikotarpyje nuo 1920 
m. iki 1960 m. Parodoje bus eks
ponuojami visų rūšių dailės darbai 
(grafika, fotografija, skulptūra, tapyba, 
dekoratyvinė dailė), taip pat dokumentai, 
liudijantys apie kitų dailininkų bendrijos 
atstovų (pedagogų, kritikų, meninių 
grupių, dailės muziejų darbuotojų) įnašą 
į Australijos dailę.

Nacionalinė galerija prašo žinių apie 
tuos lietuvių dailininkus, kurie reiškėsi 
Australijos dailėje iki 1960 m.

Parodos kuratoriai Roger Butler ir 
Andrew Sayers iš anksto dėkingi už bet 
kurią informaciją. Galintys suteikti 
prašomų žinių, rašykite ar skambinkite:

Mrs. Nadia Maria Mulino
Research Assistant
National Galery of Australia
GPO Box 1150
Canberra 2601
Tel.: (06) 240 6411
Fax: (06) 240 6529

Valdybos sekretorė 
L. Kozlovskienė

ršYKNĖjTušTi¥frTi"Ų

j NAMUOSE
| 16-18 EAST TERRACE. BANkSTOWN. tel 708 1414.

I <aksas(02) 7 903233
KLUBAS IR ŠIEMET RUOŠIA KALĖDINĘ EGLUTĘ - | 

Į KALĖDINĮ KONCERTĄ j 
I gruodžio mėn, 10 d, Sekmadienį, 2val.p.p.

Klubo narių vaikus galima užregistruoti darbo 
valandomis tel. 708 1414 iki lapkričio 30 d.

Prašome pranešti vaikų vardus, pavardes,
1 amžių ir klubo nario numerį. I

Koncerto programą išpildys Sydnejaus lietuvių
I savaitgalio mokyklos vaikai. {
I Vaikai (ne tik klubo narių vaikai) norintieji į
I dalyvauti programoje: šokti, dainuoti, deklamuoti I
I eilėraščius, pagroti instrumentu irt.t. prašomi 

skambinti tel. 610 2540 Elenai Erzikov (po 5 j

___________________
SYDNEJAUS "DAINOS" CHORO

METINIS KONCERTAS 
įvyks

gruodžio 3 d. (sekmadienis) 2 vai. p. p. Sydnejaus 
lietuvių klube, Bankstowne.

Programoje: VYRŲ ir MOTERŲ bei MIŠRŪS CHORAI.
Pirmą kartą dainuos MAŽŲJŲ CHORELIS, vietomis talkinamas 

"Dainos" choristų.
Koncerte dalyvaus viešnia iš Canberros, žinoma pianistė p-lė 

Rasa Daųkutė. Bus ir kitų staigmenų!
Įėjimas $ 10 asmeniui.

Visi ir visos laukiami!

"DAINOS " CHORAS

JURIDINIUS PASLAUGOS LIETUVOJE

Uždaroji akcinė bendrovė „BALTIJOS BIZNIS" 
teikia tokias paslaugas:
- padeda susirasti palikimo paveldėtojus;
- konsultuoja ir atstovauja nuosavybės teisės į 
nekilnojamų turtų atsatymo klausimais;
- tarpininkauja perkant ir parduodant 
nekilnojamų turtų;
- konsultuoja pilietybės atstatymo klausimais.

Mūsų adresas: UAB „Baltijos biznis“, Laisvės pr.
60, Vilnius 2056, Lietuva.

PRATESIMAS
Atkreipiame malonių skaitytojų 

dėmesį, kad metų pabaiga jau 
čia pat ir šiais metais teišeis tik

3 "Mūsų Pastogės" numeriai. 
Primename, kod-šventinius sveiki
nimus, kurie bus paskelbti paskuti
niame šių metų numeryje gruodžio 
18 d„ laikas siųsti jau dabar. Iš paty
rimo žinome, kad kai kurie skaitytoja i 
sveikinimų pasiuntimų palieka pasku
tinei dienai ir jų sveikinimai redakciją 
pasiekia laikraščiui jau išėjus.

Sveikipimo išspausdinimas 
kainuoja 15 dolerių.

Redakcija jų lauks iki 
gruodžio mėn. 14 d.

a Redakcija

Sydnėjaus Skautams 
Židinicčiams

Sesės ir broliai židiniečiai - 
atsiradus skubių ir labai svarbių

Į reikalų gruodžio 10 d., 4 vai. p.p.;
Į šaukiamas Sydnejaus Skautų

Židinio narių pasitarimas 
Lietuvių namuose, Bankstowne.

Prašome visus dalyvauti
Židinio Tėvūnas ir kanclerė

PINIGINĖS 
KALĖDINĖS
DOVANOS

I LIETUVA !
f f

Šiais metais, gruodžio mėn. 
Adelaide, Melbourne ir Sydney 
Talkos skyriai vėl priima kalėdinius 
piniginius $100 pervedimus i visus 
Lietuvos bankus. Šie pervedimai 
kainuos tik $5.

Nežinant gavėjo banko ir sąskaitos 
numerio, reikia duoti gavėjo paso 
numeri ir pilna, adresą.

Prašome kreiptis i Talkos įstaigas, 
sekmadieniais 12.30 vai. - 3 vai. p.p.

ADELAIDE 362 7377 
MELBOURNE 9328 3466 
SYDNEY 796 8662

LIETUVIU KOOPERATINĖ
^TALK A

KREDITO DRAUGIJA

Prašom nepamiršti užsimokėti 
.JVIūsų Pastogės66 prenumeratą.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
f Funerals of Distinction f

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

REWRITE
ALSTRALIJOS 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

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS MŪSŲ 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) 7903233 

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 turinį redakcija neatsako.

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