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TARPTAUTINIAI VIZITAI
Praėjusi savaitė pasižymėjo tarp

tautiniais politikų vizitais. Savaitės 
pradžioje į Vilnių vienos dienos vizitui 
atvyko JAV Gynybos ministras W. Perry. 
Jį išleidęs, sekančią dieną (21 lapkričio) 
Lietuvos Prezidentas A. Brazauskas 
išvyko trijų dienų oficialiam vizitui į 
Švediją. Dieną vėliau, Lietuvos ministro 
pirmininko A. Šleževičiaus 
vadovaujama delegacija išskrido poros 
dienų „darbo“ vizitui į Čekiją. 
Savaitgaliui abu Lietuvos vadovai 
sugrįžo į Vilnių.

JAV Gynybos ministras Perry 
aplankė visas tris Baltijos valstybes. 
Atrodo, kad jo kelionės tikslas buvo 
nuraminti savo saugumu susirūpinusias 
Pabaltijo šalių vyriausybes ir duoti joms 
vilties, kad vieną dieną jų šalys bus 
priimtos į NATO. Taline JAV Gynybos 
ministras pasakė, kad Pabaltijo valstybių 
priėmimas į NATO priklausys ne nuo jų 
geopolitinės padėties, o nuo to, kaip 
gerai jos išpildys Šiaurės Atlanto 

' Santarvės reikalavimus. Pasak jo, NATO 
durys neuždarytos nė vienai šaliai, tačiau 
naujų narių priėmimas užtruks keletą 
metų.

Atvykęs į Lietuvą, W. Perry 
susitiko su Krašto apsaugos ministru L. 
'Jnkevičiutn ir pasirašė susitarimą dėl 
grūmosi slapta karine informacija. 
Susitarime numatomi tiesioginiai 
■nformacijos mainai tarp Pentagono ir 
Lietuvos Krašto apsaugos ministerijos. 
Pasitarime su Lietuvos Vyriausybe buvo 
paliestas NATO plėtimosi klausimas. 
JAV Gynybos ministras sakė manąs, 
kad Rusija pripažins jog NATO puoselėja 
augumą bei stabilumą ir jai nekelia 
grėsmės. Su p. Perry taip pat buvo aptarti 
jlanai kurti bendrą oro žvalgybos 
sistemą ir apmokyti Lietuvos karininkus 
Imerikoje. Po pasitarimų įvykusioje 
naudos konferencijoje JAV Gynybos 
muštras pripažino, kad Lietuva jau 

’dabar patenkina daugelį reikalavimų, 
statomų valstybėms, norinčioms įstoti į 
NATO. Jis paaiškino, kad NATO 
[lėtimosi studijoje nustatyti šie pa
grindiniai reikalavimai valstybėms, 
siekiančioms NATO narystės: 
demokratinė santvarka, laisva rinka, 
civilinė ginkluotųjų pajėgų kontrolė, 
(arinių pajėgų suderinamumas su 
NATO pajėgomis ir geri santykiai su 
kaimyninėmis valstybėmis. W. Peny 
prą kartų pabrėžė, kad ne Rusija, o 16 
dbartinių NATO Santarvės narių 
mspręs šios organizacijos plėtimosi 
klausimą. Susitikęs su Seimo nariais, p. 
Perry neatmetė galimybės, kad jei 
Risi joje valdžią perims nedemokratinės 
ėgos, NATO išplėtimas gali būti 
paspartintas. Tačiau, dabar jis nematąs 
grėsmės Pabaltijo saugumui.

Per savo trijų dienų vizitą Švedijoje, 
Prezidentas A. Brazauskas susitiko su 
Švedijos karaliumi Karl Gustav, ministru 
pirmininku I. Karlson ir Parlamento 
pirmininke B. Dahl. I. Karlson teigiamai 

įvertino pokyčius Lietuvos politikoje. Jis 
išreiškė nuomonę, kad Lietuva turi rimtą 
pagrindą įstoti į Europos Sąjungą ir 
pažadėjo Švedijos pagalbą. Tačiau apie 
Lietuvos norą stoti į NATO nebuvo 
kalbėta, nes Švedija nepriklauso šiai 
organizacijai. Kitos pokalbių temos tarp 
A. Brazausko ir Švedijos vadovų buvo: 
per Lietuvą į Švediją besiveržiantys 
nelegalūs imigrantai, Baltijosjūros tarša, 
padėtis Ignalinos atominėje elektrinėje 
ir galimas šios elektrinės uždarymas 
sekančio šimtmečio pradžioje. Po 
pasitarimų su Švedijos Vyriausybės ir 
Parlamento vadovais, A. Brazauskas 
aplankė Prekybos rūmus ir susitiko su 
švedų verslininkais, norėdamas juos 
paskatinti daugiau investuoti į Lietuvą. 
Per šį susitikimą vienas švedų vers
lininkas nusiskundė A. Brazauskui, kad 
Lietuvuje'.unku ką nors pradėti, nes ten 
klesti korupcija. Lietuvos Prezidentas 
paprašė konkrečių faktų apie valdininkų 
kyšininkavimą, bet švedų verslininkas 
jų pateikti negalėjo.

Į Prahą su ministru pirmininku A.> 
Šleževičiumi kartu atskrido Pramonės ir 
prekybos ministras K. Klimašauskas, 
Susisiekimo ministras J. Biržiškis, 
Užsienio reikalų ministerijos sekretorius 
A. Januška, Vilniaus vicemeras R. 
Sikorskis ir kiti pareigūnai bei 
verslininkai - iš viso apie 20 asmenų.

Atvykusius Prahos aerouoste pasitiko 
Lietuvos ambasadorius J. Brėdikis ir 
Čekijos ambasadorė Lietuvai J. Jes- 
linkova. A. Šleževičiui paskirtoje 
rezidencijoje jo laukė Čekijos vice
premjeras J. Kai vada, kuris Lietuvos 
premjerą vėliau palydėjo iki Vyriausybės 
rūmų. Ten A. Šleževičius susitiko su 
Čekijos ministru pirmininku V. Klaus. 
Apsikeitus nuomonėmis apie inte

gravimąsi į Europos Sąjungą ir NATO, 
Čekijos irLietuvos premjerai daugiausiai 
laiko skyrė ūkinio bendradarbiavimo 
klausimams. Pirmenybė pasitarimuose 
buvo suteikta laisvos prekybos sutarties 
derinimui. Čekija žada remti Lietuvos 
pastangas patekti į Vidurio Europos 
laisvos prekybos asociaciją (CEFTA). 
A. Šleževičius išreiškė pasitenkinimą , 
kad Čekija yra pasiruošusi paremti 
Lietuvą ir viltį, kad sutartis bus paruošta 
pasirašymui iki kito pavasario, kai 
Čekijos Prezidentas V. Havel lankysis 
Lietuvoje. Per vizito pabaigoje duotą 
interviu Čekijos televizijai, A. Šle
ževičius teigė, kad jau 60 % Lietuvos 
prekybos vyksta su Vakarais irpasigyrė, 
jog šiais metais Lietuvos ūkis išaugs per 
5%. Jis įvertino savo vizitą Čekijoje 
kaip labai sėkmingą ir dalykišką.

PO PAVASARINIO LIETAUS

LKD KARTUOS KONTERENCUA
Lapkričio 18 - 19 dienomis Vilniuje 

vyko Lietuvos Krikščionių demokratų 
partijos konferencija. Konferencija 
pradėjo darbą aptarimu žemės ir 
nekilnojamojo turto pardavimo už
sieniečiams problemas. Č. Stankevičius 
kalbėjo apie būtinybę leisti už
sieniečiams įsigyti nekilnojamą turtą, 
išskyrus žemės ūkio paskirties ir 
kurortinėse bei pasienio zonose esančias 
žemes. Pranešimą, skirtą Lietuvos 
politinei raidai bei jos analizei, skaitė A. 
Saudargas. Jis sakė, kad Lietuva gyvena 
pereinamąjį laikotarpį, tačiau perspėjo, 
kad šis laikotarpis gali tapti re
integracijos į Rusiją laikotarpiu. Pasak 
Saudargo, Lietuvos viduje įsigalėjo 
oligarchinė naujosios nomenklatūros 
valdžia ir ekonomikoje, ir politikoje, 
kuri traukia Lietuvą į senąją erdvę 
(Rusiją).

Konferencijoje ne kartą buvo minėti 
busimieji Seimo rinkimai. Mon. Sva
rinskas juos pavadino antruoju Žalgirio 
mūšiu. L. Medardas sakė, kad krikš
čionys demokratai nepakankamai dirba 
Vilniaus krašte. Mons. Vaičiulionio 
iniciatyva buvo priimta rezoliucija prieš 
prostitucijos įteisinimą Lietuvoje. V. 
Bogušis pasakojo apie KD partijos 
augimą, struktūrizaciją ir pasiruošimą 
valstybės valdymui. Paklaustas apie 
partijos rinkimų strategiją, V. Bogušis 
sakė, kad šiuo metu KDP galvoja į

STASIO POVILAIČIO nuotrauka

rinkimus eiti su savo atskiru kandidatų 
sąrašu.

Konferencijos pabaigoje buvo 
renkama partijos tarybair naujas partijos 
lyderis. Partijos lyderiu buvo išrinktas 
buvęs UR ministras A. Saudargas; 
partijos tarybos rinkimuose daugiausiai 
balsų gavo buvęs diplomatas A. Venckus 
ir Mons. A. Svarinskas. Konferencijoje 
dalyvavo 354 delegatai.

RUOŠIAMASI ĮVESTI 

SVEIKATOS DRAUDIMĄ 
Praėjusią savaitę Vyriausybė Seimui 

pateikė jos apsvarstytą Sveikatos 
draudimo įstatymo projektą. Jis buvo 
paruoštas po penkerius metus trukusių 
specialistų ir visuomenės diskusijų. 
Tikimasi, kad Sveikatos draudimo 
įstatymas bus Seimo priimtas dar iki 
Naujųjų Metų. Po to, daugiau nei metus 
laiko dar užtruks pasirengimas draudos 
medicinai, o pats draudimo me
chanizmas bus pradėtas įgyvendinti tik 
1997 metais. Per sekančius metus reikės 
sudaryti privalomo sveikatos draudimo 
fondą, įsteigti ligonių kasas, nustatyti 
sveikatos draudimo paslaugų mastus ir 
jų įkainius. Dar šioje Seimo sesijoje 
tikimasi priimti svarbius sveikatos 
priežiūros įstatymus. Į privalomo 
draudimo fondą pradžiai reikia sukaupti 
bent 30 milijonų litų. Seimas priėmė 
rezoliuciją, kurioje sveikatos 
skelbiama prioritetine sritimi.

apsauga
L

1



TRUMPAI
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Po sunkių derybų, užtrukusių 21 
dieną, lapkričio 22 d. Dayton, Ohio, 
JAV Bosnijos, Kroatijos ir Serbijos 
prezidentai pasirašė taikos sutartį. 
Bosnija egzistuoja kaip viena vals
tybė, susidedanti iš dviejų kantonų. 
Musulmonų- kroatų kantonui teks 
51% teritorijos, serbų kantonui likę 
49%. Nesusitarta dėl serbų reikalau
jamo Pasavino koridoriaus praplati
nimo, priskiriant serbams kroatų ap
gyventas sritis. Šis klausimas turės 
būti išspręstas derybų keliu per me
tus laiko.

Serbijos prezidentas Slobodan 
Milosevic privertė Bosnijos serbų lyderį 
Radovan Karadzič sutikti su taikos 
sutartimi, nors Karadzič ginčijasi dėl 
keletos detalių. Jis ypač priešinasi 
Sarajevo serbų ir musulmonų rajonų 
sujungimui. Sutartis taip pat numato, 
kad nuteisti karo nusikaltėliai negalės 
užimti pareigų, įsigyjamų rinkimų 
keliu.

■ Taikos sutarčiai įsigaliojus, pasi
baigs Jungtinių Tautų ekonominės 
sankcijos Serbijai ir Juodkalnijai. Kartu 
pasibaigs ir ginklų pardavimo draudi
mas, liečiąs abu būsimus Bosnijos 
kantonus. Taikos sutarties vykdymą 
prižiūrės 60.000 NATO karių, kurių 
pusė bus amerikiečiai.

Lapkričio 26 d. referendumu 
Airija pasisakė už skyrybų legaliza
vimą. Visos didžiosios Airijos partijos 
siekė skyrybų legalizavimo, iki šiol 
konstitucijos draudžiamo. Prieš skyry
bas agitavo tik Katalikų bažnyčia. 
Referendumą laimėjo skyrybų legaliza
vimo šalininkai vos 7000 balsų pers
vara, mažiau kaip vienu procentu balsų.

Po širdies priepuolio, visą mėnesį 
išgulėjęs ligoninėje, lapkričio 27 d. iš 
jos išleistas Boris Jelcinas bus vis dar per

LIETUVOS ĮVYK ne
atkelta iš 1 psl.

KITOS ŽINIOS TRUMPAI
• Lietuvos Geologijos valdybos 

vadovas G. Motuzą patvirtino, kad 
Lietuva nusprendė pradėti. naftos 
žvalgybą Baltijosjūroje. Šis sprendimas 
buvopadarytas šių metų rugsėjo mėnesį. 
Geologinis ir teisinis pagrindimas bus 
paruoštas kitais metais, o 1997 metais 
bus paskelbtas konkursas dėl naftos 
žvalgybos Baltijos jūroje darbų.

• Lapkričio 23 dienos rytą, įsijungus 
Ignalinos atominės elektrinės aliarmo 
sistemoms, buvo sustabdytas antrasis 
reaktorius. Jame buvo sutrikusi aušinimo 
sistema. Anot elektrinės vadovo, į 
aplinką nepateko jokių radioaktyvių 
medžiagų. Pirmasis reaktorius dirba ir 
toliau, o antrąjį reaktorių tikimasi 
sutvarkyti per 24 valandas.

• Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterija pranešė, kad Lietuva yra viena 
iš 25 valstybių, pažadėjusi siųsti taikos 
palaikymo karius į Bosniją. Krašto 
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silpnas, kad daly vau tų gruodžio mėnesio 
Rusijos parlamento rinkiminėje kam
panijoje.

Hindu dominuojama Maharaštra 
valstijos vyriausybė nori pašalinti iš I 
.Krašto vakarietiškos įtakos simbo- į 
liūs. Jų prašymu Indijos ministrų; 
kabitetas nutarė pakeisti vakarietišką I 
Bombėjaus didmiesčio vardą, 
grąžinant jam jo pirmykštį pavadi
nimą - Mumbai.

Jordano karalius Husseinas 
pradėjo vis aktyviau veikti prieš savo 
buvusį sąjungininką, Irako prezidentą 
Saddam Hussein. Irako opozicija yra 
susiskaldžiusi tarp kurdų bei tarp savęs 
nesutariančių musulmonų Šiitų- ir Su
nitų sektų. Karalius Husseinas sukvietė 
visų trijų grupių lyderius į Ammaną pa- 
sitanmams.

Artėjant 1997 m. liepos 1 d. datai, ‘ 
kada Hong Kongas grįš Kinijai, šio ! 
miesto gyventojus vis daugiau gąsdina i 
Kinijos pasisakymai dėl miesto ateities. | 
Kinija pareiškė, kad nepripažins Hong 1 
Kongo gyventojų turimų užsienietiškų Į 
pasų. Šie pasai bus traktuojami tik kaip I 
"kelionės dokumentai“. Kinija jau 6 ! 
mėnesius prieš miesto priėmimą ten Į 
įvesianti savo paralelę vyriausybę ir Į 
parlamentą bei panaikinsianti visus per } 
pastaruosius porą metų pravestus įstaty- 1 
mus.
\ tJW'JdZJ'XW ii i \. 7' , 1

Argentina išdavė Italijos teismo ' 
organams 82 metų amžiaus Erich Prieb- ! 
ke, buvusį SS kapitoną, 1944 m. su- j 
planavusį ir išžudžiusį 335 italus Ro- j 
mos kaimynystėje, keršijant už italų j 
partizanų užpuolimus.

Nigerija, nekreipdama dėmesio į ■ 
tarptautinius protestus dėl 9 Ogoni tau- ' 
tos aktyvistų pakorimo, dabar suėmė dar j 
19 Ogoni veikėjų. Jie irgi apkaltinti da- j 
lyvavimu tose pačiose riaušėse, kaip ir ■ 
pirmieji devyni. Suimtuosius teis tas pats 1 
teismas ir, jei ras kaltais, nubaus mirti- ! 
mi.

apsaugos ministras L. Linkevičius 
patvirtino, kad netrukus bus pradėta 
ruoštis taikos palaikymo misijai. Anot 
jo, Seimas ir Vyriausybė turės oficialiai 
paskelbti, kad Lietuva dalyvaus šioje 
taikos palaikymo misijoje. Specialistai 
iš Danijos padės Lietuvos kariams šiai 
misijai pasirengti. Lietuvos ir Šiaurės 
Europos kariai bus pavaldūs JAV taikos 
palaikymo kariuomenės divizijos 
vadovybei.

• Seimo Užsienio reikalų komitetas 
nutarė dviems savaitėms atidėti svars
tymą dėl suteikimo Rusijai leidimo 
atidaryti Kaune konsulatą. Rusija 
Lietuvoje, kol kas, turi tik vieną 
generalinį konsulatą, kuris yra Klai
pėdoje. Lietuva turi konsulatus St. 
Petersburge ir Kaliningrade. Seimo UR 
komitetas jau ne pirmą kartą atidėjo šio 
klausimo svarstymą. Komitetas teiravosi, 
kodėl Rusijai reikalingas konsulatas 
Kaune, tik 100 km. nuo jos ambasados 
Vilniuje. Dabar UR komitetas laukia 
Kauno miesto savivaldybės nuomonės 
tuo klausimu.

• Lapkričio 23 dieną Vilniuje 
prasidėjo Europos Tarybos globojama

!• Premijomis pagerbti JAV gyvenantys kultūriniikai
1994 metais buvo išrinkta JAV 

Lietuvių Bendruomenės Keturioliktoji 
Taryba, kuri tų pačių metų rudenį pir
moje sesijoje išrinko LB Krašto Valdy
bos pirmininke adv. Reginą Naru- 
šienę, sudarytos keletą specialiems už
daviniams vykdyti Tarybos, kurių dar
bą koordinuoja Krašto valdyba, LB 
Tarybai vadovauja prezidiumas.

Taigi, Lietuvių Bendruomenės 
ilgametė veikla lieka reikalinga dabar 
ir dar daug metų ji turės rūpintis lie
tuvybės išlaikymu JAV, o taip pat ir ki
tų kraštų LB valdybos rūpinsis savo 
kraštuose išlaikyti tą gyvąją lietuvių 
bendruomenės veiklą.

O LB uždaviniai platūs - litua
nistinis švietimas, kultūra, menas, eko
nominės problemos, jaunimo auk
lėjimas, spauda, radijas ir daug kitų 
darbų.

Šį kartą su mielais "Mūsų 
Pastogės" skaitytojais ir Australijos lie
tuviais pasidalinsime mintimis apie 
vieną JAV LB svarbią Kultūros Tarybą 
-jos uždavinius.

Ši Taryba pastaraisiais porą 
metų buvo lyg ir savo veikloje aptilus. 
O prieš tai ketvirtį šimtmečio Taryba 
rodė didelę veiklą, rūpinosi kultūrinių 
vertybių ugdymu, išlaikymu, buvo 
tarp kita ko rūpinamasi mūsų kul
tūrininkų įvertinimu, kasmet juos ap
dovanodama tūkstantinėmis premi
jomis.

Premijos buvo skiriamos pagerbti 
lietuvius žurnalistus, menininkus, mu
zikus, teatrus, radijo laidas.

Premijoms lėšas skiria JAV 
sėkmingai veikiantis, šiuo metu jau be
baigiantis sutelkti aštuonis milijonus 
dolerių, Lietuvių Fondas. LB "Kultūros 
Taryba lieka nuoširdžiai dėkinga Lie
tuvių Fondui už tas lėšas, be kurių 
nebūtų įmanoma apdovanoti premi
jomis mūsų nusipelniusių kultūrininkų. 
Šiuo metu Lietuvių Fondo Tarybai 
sėkmingai vadovauja Marija Reinienė, 
o valdybai - Stasys Baras. Abu ener
gingi sumanūs, niekada nepavargstan
tys, rūpinasi, kad LF augtų ir kad dar 
šiais metais pasiektų 8 milijonų sumą.

Dabartinė Kultūros Taryba, gau
sios sudėties, energingų veikėjų, va
dovaujama darbščios pirmininkės Alės 
Kėželienės šiais metais atgaivino kul
tūrininkų pagerbimą ir apdovanojimą 
premijomis.

Sudarė tris komisijas - žurnalis
tikos, muzikos ir meno, kurios atrinko 
šių metų laureatus. Ir štai jau spauda 
paskelbė laimėtojus.

dviejų dienų konferencija, kurios tema - 
nevyriausybinių organizacijų vaidmuo 
puoselėjant visuomeninę santaiką ir 
kuriant pilietinę visuomenę Europoje. 
Lietuvoje įvyko jau dvi ET organizuotos 
konferencijos: viena apie žydų kultūros 
išlaikymą ir saugojimą Europoje, kita 
gamtosaugos temomis. Konferencijos 
atidaryme dalyvavęs Seimo pirmininkas 
Č. Juršėnas pažymėjo, jog Lietuvoje 
pilietinė visuomenė dar tik kuriama.

• Seimo lenkų frakcijos pirmininkas 
R. Maceikianiec spaudos konferencijoje 
kaltino Lietuvos valdžią lenkų mažumos 
skriaudimu. Jis tvirtino, kad Seimo 
Mokslo, Švietimo ir kultūros komitetas 
skundėsi net Saugumo departamentui 
dėlkaikurių lenkų organizacijų veiklos.

Spaudai paruošė J. Rūbas

Žurnalistikos premija pasirta 
"Draugo" dienraščio vyr. redalorei 
Danutei Bindokienei. Ji nuo 1992n., - 
mirus "Draugo" redaktoriui-kun. Pinui ( 
Garšvai, - redaguoja "Draugą", eiama 
vyr. redaktorės pareigas. Redjavo 
žurnalą "Ateitis", yra "Laiškai ietu- 
viams" redakciniame kolektyve, kas
dien rašo įžvalgius lietuvių, Liet vos 
ir politikos klausimais vedamuoius. 
Gera kalbėtoja, dažna paskaitiinkė, 
parašiusi apie dvylika įvairaus tanro 
beletristikos knygų. 25 metus mkyto- 
javo Kristijono Donelaičio auk:, li
tuanistinėje mokykloje. Už iuos 
nuopelnus, žurnalisto premijai kirti 
komisija - (pirm. Bronius Juodeis) - 
nariai - žurnalistai laureatai - Ananas 
Juodvalkis ir Juozas Žygas, iš eko- 
menduotų 13 kandidatų, prtnijai 
atrinko Danutę Bindokienę.

Kultūros Tarybos rūpesči pa
skirtos komisijos atrinko ir prerijas 
paskyrė: meno - skulptoriui meninkui 
Ramojui Mozoliauskui, muzikosire- 
mija padalinta į tris dalis ir ja apova- 
noti- Lietuviųopera ,"Dainavos"leno 
ansamblio vadovas Darius Polikais ir 
Clevelando Dievo Motinos parajos 
choro vadovė - Rita Kliorienė.

Šį kartą viena naujovė - Kulros 
Taryba garbės muzikos premijnis 
pagerbė mūsų scenos veteranus, bar 
rečiau begirdimus - solistus Stasį irą, 
Algirdą Brazį, Danutę Stankatę, 
Aldoną Stempužienę ir Joną Naalį.

Minėti solistai daug metųivo 
gražiais balsais džiugino mus, daio- 
dami Lietuvių operos statomosęe- 
rose, koncertuose. Tik laiko sąVoje 
kintą likimai palietė ir mūsų diduo- 
sius talentus ir dabar jau retabe- 
sutinkame juos scenoje. Tačiau jivisi 
pelno nuoširdų įvertinimą kad irgbės 
premijomis, tai dėkingumo žetlai 
mūsų scenos veteranams.

Anksčiau būdavo premijoski- 
riamos teatrams ir radijo laidomslet, 
atrodo, kad šios dvi sritys nesusitkė 
įvertinimo, nes jos buvo apdovatos 
premijomis ankstyvesniais metais

Premijų įteikimo šventė ais 
metais ruošiama lapkričio mėn. d. 
Čikagoje, Jaunimo centre. Šventeva- 
dovauti pakviesta N. Martinaitė - 
Nelson, kuri ruošia ir programą, kuoje 
taip pat dalyvaus ir solistė Auonė 
Gaižiūnienė.

Palinkėtina, kad LB Kulros 
Taryba kasmet tęstų šią tradicį, o 
pagerbtinų kultūrininkų turime dar daj, o 
be to iškils ir naujieji talentai, laulan- 
tys mūsų dėmesio.

Be to, Kultūros Tarybos planose 
gyvoji istorija, mažesniems telkinms 
talka kultūrinėje veikloje, o taipat 
rūpestis išlaikyti spaudą ir kitasul- 
tūrines vertybes užsienyje gyvenčių 
lietuvių tarpe.

Jurgis JANUŠ/77S

LIŪDNOS ŽINIOS 
IŠ ANGLIJOS

•F Neseniai spaudoje pasklido žios, 
kad su šių metų pabaiga, dėl finannių 
priežasčių, sustos ėjęs (paskutiiais 
metais leidžiamas Vilniuje) "Euopos 

•Lietuvis", kurį leido Lietuvių amų 
bendrovė ir Didžiosios Britanijos etu- 
vių sąjunga. Siūloma "Europos liavį" 
leisti nors biuletenio forma Angliję.

nukelta į
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IŠEIVIJA SVEČIŲ AKIMIS
Po sporto veteranų varžybų Melbourne, 

Sydnėjuje tarp kitų apsilankė dvi Lietuvos 
teniso įžymybės, dabar tos sporto šakos 
treneriai. Algimantas Paltarokas yra 
rašytojas ir netrukus pasirodys jo naujausia 
knyga. StasysBaliūnas yra muzikos žurnalo 
redakcijos naiys. Kaip jiems atrodo išeivijos 
požiūris į dabartinę Lietuvą? Juos 
klausinėjo dr. Vytautas Doniela.

***

V, Doniela: Ar, Jūsų nuomone, išeivija 
supranta, kas dedasi Lietuvoje?

S. Baliūnas: Man rodos, kad išeivijoje 
vyrauja „senosios Lietuvos“ įvaizdis, todėl 
nenuostabu, kad dabarties Lietuvoje 
išeivijai kai kas nepatinka. Juk per 50 metų 
išaugo nauja karta, kuriai „suko smegenis“. 
Senesnioj i išeivijos karta nepatenkinta, kad 
jiems nebuvo pripažinta Lietuvos pilietybė, 
ir nusiskundžia, kad Lietuva dar per daug 
klauso Rusijos. Iš tiesų, tokiai laikysenai 
pagrindo duoda dabartinės valdžios 
veiksmai. Pavyzdžiui, LDDP valdžia su 
ceremonijomis minėjo 50 metų sovietinės 
„pergalės“ šventę. Sausio 28d. vėl buvo 
paminėtas Klaipėdos, kaip paskutinio 
Lietuvos žemės gabalo, „išlaisvinimas“, o 
gėles ant sovietų karių kapų dėjo net pats 
Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas.

Senesniajai išeivijos kartai sunkiau 
suprasti, kad sovietmečiu vyko tam tikras 
prisitaikymas, bet aišku, kad labai reikia 
skirti tarp tų, kurie prisitaikė nenoromis, ir 
tų, kurie tokio prisitaikymo reikalavo jau 
kaip sovietinės santvarkos ramsčiai. Kita 
vertus, išeiviai kartais vertinair atvirkščiai. 
Čia girdėjau, kad „Sniečkus daug padarė 
Lietuvai“, tačiau juk ta pati kompartija 
pasirašė trėmimų įsakymus. Už kaltes dar 
neatsiprašyta. Sakysim, jei A.Brazauskas 
atsiprašo už lietuvių tautą, jis turėtų 
atsiprašyti ir už kompartijos praeitį.

A. Paltarokas: Ir aš nustebau, išgirdęs 
vieną asmenį piestu stojantužA.Brazauską, 
nes esą„Landsbergis ir Vagnorius sugriovė 
žemės ūkį“. Bet juk gyvenantys Lietuvoje 
matė, kad žemės ūkį sugriovė ne reformos, 
nes buvo galima rinktis, ar pasiimti žemę, 
ar likti bendrovėje. Sugriovė kolūkių 
vadovai, kurie suprato, kid kolchozų 
epocha eina prie galo ir todėl stengėsi 
perimti kolūkių turtą, ypač techniką. O 
kiek tai liečia kaltinimą dešiniesiems, 
drąsiai galiu sakyti, kad Landsbergis buvo 
be galo apšmeižtas. Tai buvo politinės 
kovos dalis, kai buvo rungiamas! dėl 
valdžios. Ir žinoma, net po Kovo 11d. 
dešinieji neturėjo pakankamai savo spaudos 
bei kitų informacijos priemonių - nei 
apsiginti, nei aiškinti savo reformas.

atkelta iš 2 psl.
Kita, irgi skaudi žinia, tai Lietuvių 

namų pardavimas Londone. Šie namai 
beveik pusę amžiaus buvo lietuviškos 
veiklos židinys. Kensingtono savival
dybei reikalaujant kapitaliai šiuos na
mus paremontuoti, bet, negaunant pasko
los iš bankų, Lietuvių namų bendrovė 
yra priversta juos parduoti. Dabar Lon
done liks tik Lietuvos ambasada ir lietu
viška šv. Kazimiero bažnyčia.

Manoma, kad pardavus Lietuvių na
mus Londone, lietuviškoji kultūrinė 
veikla bus nukreipta į Lietuvių sodybą, 
esančią Headley Park, apie 70 km. nuo 
Londono. Sodybą sudaro 23 ha. žemės 
plotas su pastatais, tinkančiais didesnio 
masto suvažiavimams, kursams ir t.t.

"MP" inf.

Rašytojas Algimantas Paltarokas 
: su žmona p. Odeta.

Nuotr. V. Vaitkaus
V. Doniela: Pratęsiame Jūsų pastabą 

apie informaciją. Ar Jums atrodo, kad 
išeivijayrapakankamaiinformuojamaapie 
tendencijas Lietuvoje?

A. Paltarokas: Man rodos, kad 
informacijos apie Lietuvą galėtų būti 
daugiau ir tikslesnės. Gana operatyvus yra 
žinių perdavimas iš Lietuvos savaitinės 
radijo valandėlės metu. Nors per dešimt 
minučių daug nepasakysi, visgi tos žinios 
yra šviežios. Bet išeivijos laikraščiuose 
spausdinamos žinios yra šiek tiek 
senstelėjusios - nors kitaip ir neįmanoma. 
Gal galėtų būti kitų, artimesnių ryšių ir 
konkretesnių žinių. Norėtųsi ir daugiau 
objektyvumo, nes oficialieji valstybiniai 
žinių šaltiniai vistik atspindi valdžios 
laikyseną. O juk valdžia gauna daug 
kritikos, ypač iš nuskurdintų žmonių, kurių 
mintys į oficialius kanalus nepatenka. Beje, 
mačiau kaip užsienio lietuvis apžval
gininkas pasinaudojo oficialia statistika ir 
pats susiklaidino, jau nekalbant apie 
skaitytoją.

V.Doniela: Kaip Jums, kaip Lietuvos 
lietuviams, atrodytų išeivijos stipresnis 
įsiliejimas į Lietuvos valdymo struktūras?

V.Paltarokas: To reiktų. Latvijoje ir 
Estijoje net keletas ministrų yra išeiviai. 
Estijos kariuomenės vadas yra estas 
amerikietis.

S.Baliūnas: Supraskime, kad čia veikia 
ir politinės kliūtys. Latviją ir Estiją valdo 
dešinieji. Lietu voje padėtis kitokia. Galima 
išvardinti išeivius, kurie prieš keletą metų 
dėl savo kompetencijos buvo gavę 
svarbesnius postus, bet vėliau buvo 
išstumti. Man rodos, buvo atstumtas 
melboumiškis Kęstutis Lynikas. Pagaliau, 
viena LDDP asmenybė atvirai pasakė, kad 
buvęs Lietuvos banko pirmininkas, vėliau 
apkaltintas Vilius Baldišis buvo išlaikytas 
tik todėl, kad jis buvo naudingas kovojant 
su tuometiniu dešiniųjų premjera Gediminu 
Vagnorių.

V.Paltarokas: Būtųgerai.jeiAustralijos 
lietuviai pilnai suprastų, jog LDDP valdžiai 

■ savi bei saviškių interesai yra svarbesni už 
Lietuvos interesus. T ą mėginama pridengti 
propagandiniais metodais, kuriuos LDDP 
naudoja gudri ai irpatraukliai. Jukdar veikia 
senųjų laikų komentatoriai.

V.Doniela: Užbaigai:arišeivijosparama 
bei labdara patenka į tinkamas rankas?

S.Baliūnas ir V.Paltarokas: Abu 
sutinkame, kad būna visko. Vokiečių 
labdaringosorganizacijosLietuvojepatyrė 
nesąžiningumo, todėl jų siuntas neretai 
lydi asmenys, kurie prižiūri net labdaros 
dalijimą. Žinoma, Australijos lietuviams 
tai būtų sunkiau, todėl paramą ir labdarą 
reikia adresuoti labai tiksliai, pvz. tam 
tikriems vaikų darželiams, Caritas ir tt. 
Adresuoti reikia žinomoms ir patikimoms 
organizacijoms.

V.Doniela: AčiūužJūsųmintis.Linkime 
Jums sėkmės ir sporto, ir plunksnos 
baruose.

BENDRUOMENĖS VEIKLOJE 3$ 
A Iii I SvElVTŽ ■

SYDJVEaiTJTE
Kariuomenės šventė Sydnejuje, 

suruošta vietos ramovėnų, paminėta 
lapkričio 26 d. Lietuvių klube Banks- 
towne. Minėjimas atidarytas "Ramovės" 
skyriaus vėliavos įnešimu ir invokacija, 
kurią, sergant dvasios vadovui, perskaitė 
skyriaus pirm. A. Vinevičius. Jis, atidaręs 
minėjimą, perskaitė šios šventės proga 
atsiųstą sveikinimą iš "Ramovės" Cent
ro valdybos Amerikoje.

Paskaitą apie naująją Rusijos karinę 
doktriną bei jos pavojingumą Baltijos 
kraštams ir visai Vakarų Europai, skaitė 
Australijos karinio laivyno aukštas 
pareigūnas, komandoras Rimas 
Dičiūnas, AM. Jo išvados - Lietuvai
reikia skubiai ginkluotis, tam pajun-
giant visus tautos resursus bei, siekiant A. Kramilius (akordeonas) - padainavo 
Vakarų paramos, integruotis į jų ka- Šventei pritaikytas dainas: "Mažam 
rines ir kultūrines institucijas, nes pavo- kambarėly ugnelę kuriu", Maironio "Oi 
jus yra tikras. neverk, motinėle", " Ten mėlynas

Ketvertukas” išpildo programą. Iš kairės: Pr. Andriukaitis, Jad
vyga Masiokienė, Alfa Savickienė ir Ant. Kramilius.

Nuotraukos A. Kramiliaus
Lietuvos karių veteranų s - gos 

"Ramovė" Centro valdybos raštu, keturi 
skyriaus nariai pakelti s - gos Garbės 
nariais: Jonas Gatavičius, Pranas Nagys, 
Vladas Šneideris ir Bronius Stašionis.

LR Garbės konsulas Viktoras Šliteris 
perdavė Antanui Kramiliui Lietuvos 
Prezidento p. Algirdo Brazausko padėkos 
raštą, už jo nepailstamą darbą laisvinant 
Lietuvą, kas buvo sutikta minėjimo da
lyvių gausiomis katutėmis.

Vėlinių diena 
GEELONGE

Lapkričio 2 d. 11.00 vai. ryto į 
Geelongą atvyko Kun. Dr. P. Dauknys ir 
lankė Rytų kapines pašventindamas 
Juozo Rapkausko, Povilo Riškaus, Ka
zio Šimkevičiaus, Liudo Jančiausko, 
Algirdo Karpavičiaus ir Aldonos Kardas 
paminklus. Vėliau prie kavos puoduko 

Gailių namuose visi turėjo progos 
pasikalbėti su mūsų klebonu, kuris atvežė 
ir tradicines kalėdines plotkeles Kūčių
stalui. Jas dabar galima atsiimti pas Juozą 
Gailių (skambinti 21 42 35).

Juozas GAILIUS

PASKAITA APIE VILNIAUS
KRAŠTO LIETUVIŠKAS MOKYKLAS

Socialinės globos moterų draugija 
Melbourno lietuvių namuose suruošė 
popietę, kuri įvyko 1995 m. lapkričio 
mėn. 19 d.

Popietės metu p. E. Karazijienė papa
sakojo savo įspūdžius ir patyrimus,

Paskaitą skaito komodoras 
Rimas Dičiūnas.

Sydnejaus "Ketvertukas" - A. Savic
kienė, J. Masiokienė, P. Andriukaitis ir

dangus" ir "Atlikęs pareigą Tėvynei.".
J. Masiokienė padeklamavo J. Ardzi- 
jausko eilėraštį "Lietuvos savanoris".

Programą baigiant, "Ramovės" 
skyriaus pirm. A. Vinevičius padėkojo 
ją išpildžiusiems ir susirinkusiems 
atšvęsti Kariuomenės dieną.

Minėjimas užbaigtas Tautos Himnu, 
kurį giedojo visi šventės dalyviai. _

B.Ž.

lankant septynias Vilniaus krašto lietu
vių mokyklas šių metų rugsėjo mėnesį.

Jos pasakojimas buvo persunktas nuo
taikingais paaiškinimais ir kasdieninėm 
nuotaikom, kurių mūsų išeivija pasigen
da gaunamuose laiškuose ir lietuviškoje 
spaudoje.

Tikimės, kad p. Karazijienės praneši
mas pasirodys mūsų laikraščiuose.

E. P.

SYDNEJAUS "TALKOS" SK.
NARIŲ SUSIRINKIMAS

"Talkos" Sydnejaus skyriaus
narių metinis susirinkimas įvyko 
lapkričio 25 d. Lietuvių klubo 
patalpose, Bankstowne. Jame da
lyvavo apie 40 narių ir svečių, jų 
tarpe iš Melbourno atvykę "Talkos" 
vyr. direktoriai - V. Alekna ir G. 
Žemkalnis. Susirinkimą pravedė 
Sydnejaus "Talkos” skyriaus direk
torius V. Šliogeris.

Plačiau apie šį susirinkimą 
rašysime sekančiame "M.P." nr.

- "MP'inf.

"Mūsų Pastogė" Nr.48 1995.12.4 psl.3

3



PAGERBTAS ANTANAS KRAMILIUS
Švenčiant Vyriausiojo Lietuvos iš

laisvinimo komiteto įkūrimo 50 -mėtį, 
Lietuvos Respublikos Prezidentas Al
girdas Brazauskas, mūsų veikliajam tau
tiečiui, Antanui Kramiliui atsiuntė 
padėkos raštą už ilgametį darbą Lietu
vos laisvės labui. Prezidento rašte sako
ma: "£įūs visu savo gyvenimu paliudijote, 
jog lietuvių tauta - viena, kur bebūtų isto
rijos gūsiai nubloškė jos sūnus ir dukras. 
Uisi mes esame vienos motinos - .Lietuvos 
vaikai. Tai, kad mes laimėjome didžiųjų šio 
šimtmečio kovų dėl teisės turėti nepriklau
somų JJietuvos valstybe,yra irjšjūsų asmen
inis nuopelnas, kuris niekada nebus 
užmirštas .

Prezidento raštas A. Kramiliui įteik
tas Kariuomenės šventės minėjimo 
Sydnėjuje metu.

Sveikiname mūsų veiklųjį, nenuils
tantį darbuotoją! g. 2.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KLAUSIMU SYDNEJUJE
Sydnejaus lietuvius aptarnavęs kunigas Povilas Martūzas yra paguldytas opera

cijai 1. Ii .95 St. George ligoninėje, Kogarah, West Block, 7 aukštas, kambarys 3. 
Atšaukiamos lietuviškos pamaldos sekantį sekmadienį, gruodžio 3 d. , o apie 
sekančius sekmadienius iki Kalėdų šiuo metu dar nėra žinių. Jeigu gausime kitatautį 
kunigą,tada pamaldos bus laikomos angliškai . Kariuomenės šventės proga šv. 
Mišias atlaikė vietos klebonas, Fr. Norman Grady.

Tolimesnius pranešimus gausite per SBS lietuvių radijo valandėlę. Kun P. 
Martūzas tikisi, kad iki Kalėdų pasveiks ir norėtų atlaikyti paskutines pamaldas 
lietuviams Sydnėjuje.

Gauta žinių is Lietuvos telefonu, kad čia buvęs kun. R. Repšys nepakeitęs 
nuomonės ir į Australiją mielai atvažiuotų, jeigu jį išleistų iš Lietuvos . Reikalinga 
tik mūsų prašymų ir spaudimo Lietuvos Vyskupų konferencijai bei Marijonų 
kongregacijai Lietuvoje. Marijonų provincijolas kun. Pranas Račiūnas taip pat yra 
ligoninėje po infarkto. Mums visiems pažįstamo Vysk. Antano Vaičiaus sveikata 
yra rimtoje padėtyje. Pasimelskime už šių dvasiškių ir mūsų kunigo Povilo sveikatą. 
.Kun. Ričardui Repšiui yra garantuotas, buvęs prel. P. Butkaus butas, maistas ir 
darbas Christian gimnazijoje, jeigu jis atvyktų į Australiją. Gimnazijos vadovybė 
reikalautų, kad lietuvis kunigas atlaikytų šv. Mišias kas rytą, o visą kitą laiką galės 
atiduoti lietuvių sielovados reikalams. Tad reikia tik mūsų visų solidarumo ir 
parodyti norą, kad mums dar reikia lietuvio kunigo.

Antanas Kramilius

Dėl informacijos - sekantys adresai:

Kun. Ričardas Repšys, MIC
Kristaus Karaliaus parapijos klebonas,
Tabariškiai, Kauno raj., Lietuva

*
Kun. Pranas Račiūnas MIC.
Marijonų privincijolas Lietuvoje,
Tabariškiai, Kauno raj., Lietuva

GEELONGO LIETUVIŲ NAMŲ TALKININKAI
Geelongo lietuvių bendruomenės na

riai įtemptai ruošiasi ateinančiam Kalėdų 
švenčių sezonui, nes tada pas juos 
suvažiuos iš visos Australijos lietuvių 
jaunimas ir svečiai sporto šventei.

Bendromis pastangomis baigiami 
atremontuoti - atnaujinti Lietuvių na
mai, kurie, kaip girdėti, dabar "švieste 
šviečia". Žinoma, daugiausiai rūpesčių 
turi vietos sporto klubas, nes ant jo 
pečių krinta visa Sporto šventės našta

"MP" inf.

*
Vilkaviškio vyskupijos Vyskupas 
Juozas Žemaitis MIC.
P. Kraučiūno g. 17, 
4520 Marijampolė, Lietuva 
tel. (43) 56939, Fax 53 552

Nuo šių dvasiškių priklausys ar bus 
išleistas iš Lietuvos kun. R. Repšys.

Vincas Šalaviejus ir Vytas Breneizeris
- du Lietuvių namų talkininkai 

Nuotr: I. Valodkienės

AUKOS .MSUPLVIWJ" A. Virgeningienė NSW $ 15
Soc. Globos Moterų D-ja VIC $ 100 R. Umbražiūnienė VIC $ 15
J.Čyžas WA $ 25 V. Patašius NSW $ 20
V. Ratkevičius SA $ 5 A. Viknius TAS $ 15
J. ir E. Jaudegiai WA $ 15 A. Varkalienė VIC. $ 10

į Z. Poškaitis VIC $ 30 P. Armonas NSW $ 15
1 K. Ridikienė NSW $ 10 V. Mickus NSW $ 20
51 R. Kazlauskienė NSW $ 5 V. Petkūnas NSW $ 15

J. Griškaitis NSW $ 10 A. Savickienė NSW $ 5
U E. Baueris . ,, .

» "Mūsų Pastogė"
NSW $ 15
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NSW $ 5

G. Lingienė NSW $ 15
E. Belkienė NSW $ 15
O. Leverienė NSW $ 20
L. Pukys NSW $ 5
E. Sasnaitienė VIC. $ 10
Prof. Z. Budrikis WA $ 20
Aldona Scano vic. $ 5
Birute Kavai VIC. $ 5

Nuoširdžiai dėkojame už aukas!
Red.

Antanas Kramilius su žmona p. Lėta.

NUOMONĖS IR PASISAKYM4I
KRITIŠKAS POŽIŪRIS Į LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VADOVUS AUSTRALIJOJE IR KITUOSE KRAŠTUCSE

Artėjant antrąjai komunistinei 
okupacijai, gana didelis skaičius tautiečių 
paliko Tėvynę jos pačios likimui. 
Gelbėdamiesi nuo persekiojimų, o ir 
gelbėdami savo gyvybę, pasitraukė į 
svetimus kraštus, ne tiek mažai ir į 
tolimąją Australiją. Kurtis visiems 
visuose kraštuose buvo sunku, o 
ypatingai Australijoje, kur buvom 
pasiųsti į priverstinius darbus. Neretai 
paskirtose vietose šeimininkai ar tai 
prižiūrėtojai seksualiai piktnaudžiavo 
moterimis. Buvo patariama viešose 
vietose kalbėti angliškai arba visai tylėti. 
Buvom nemėgiami. Dėl tokio elgesio 
nebuvo kur skųstis. Nereikia aiškinti kas 
atsitiktų, jeigu kokia nors valdžia dabar 
taip elgtųsi su naujais emigrantai.

Tuojau pradėjome organizuotis į 
bendruomenes ir rinkti vadovus. Čia, 
Australijoje, po tmmpo laiko valdžią 
perėmė liberalai, kurie visiems 
emigrantams, tame tarpe ir mums, buvo 
palankesni negu darbiečiai. Tačiau vis 
tiek buvo nemadinga ir politiškai 
korektiška skųstis Sovietų Sąjunga, kuri 
buvo okupavusi mūsų tėvynę. Nes visgi 
Stalinas buvęs vienas iš Vakarų 
sąjungininkų. Todėl mūsų vadovybė 
nekėlė viešumon žiaurumų, kuriuos 
vykdė Stalinas ir jo padėjėjai, nes ta tiesa 
vakariečiams buvo nemaloni. Grįžus 
darbiečiams į valdžią, prasidėjo karo 
nusikaltėlių, ypač kas liečia žydų tautos 
genocidą, ieškojimas. Šiuo klausimu 
mūsų vadovai nedarė jokių žygių, kad 
sušvelnintų valdžios veiklą šioje srityje. 
Atsirado savanorių, kurie važinėjo kartu 
su komisijomis į Lietuvą kaip vertėjai, 
ieškodami liudininkų prieš Australijoje 
gyvenančius lietuvius. Mūsų vadovybė 
(Australijoje) nedrįso reikšti viešą 
protestą ar pasipiktinimą. Tiems, kurie 
išdrįso kelti balsą prieš tokį darbiečių 
valdžios elgesį su čia gyvenančiais 
lietuviais, mūsų bendruomenės vadovai 
tokius sudrausdavo, o ir apšaukdavo, 
antisemitais, taikos ir gero sugyvenimo 
bendruomenėje ardytojais. Kiek žinau iš 
spaudos, tas pats buvo ir JAV. Y patingai 
tuo pasižymėjo (kaip rašo laikraščiai) 
„Santaros - šviesos organizacija“. Ši 
organizacija vengdavo dalyvauti . 
antikomunistinėse demonstracijose ir 
kituose organizuojamuose masiniuose 
Vasario 16 dienos minėjimuose.

Reikėtų galvoti, kad po to kai Sovietų 
Sąjunga sugriuvo ir Lietuvos nepri
klausomybė, vadovaujant Sąjūdžiui, 
atsistatė, mūsų bendruomenės vadovų, 
ypač Australijoje, požiūris į politinę 
situaciją turėtų pasikeisti. Kad tie 
vadovai turėtų turėti drąsos viešai 

pareikšti visoms vyriausybėms ir kelti 
viešumon, kad lietuvių tauta niekada 
neužsiėmė masiniu kitataučių žudymu. 

Aš to pasigendu iš mūsų vrdovų. 
Priešingai, matau atsargumą .r pa
taikavimą, taip vadinamą „plitinį 
korektiškumą“. Nematau nei vieno 
protesto ginant lietuvių tautos ga>ę, kai 
ji trypiama.

Visuose laikraščiuose daug prašyta 
ir rašoma apie nedateklius itblogą 
esamos vyriausybės elgesį ypač 
ekonominę politiką ir vidaus varką. 
Privačiuose pokalbiuose apribam 
dabartinės valdžios atstovus, elmo 
narius, ministrus, aukštus admiuisncijos 
pareigūnus. Kai kuriuos apkainam 
„buvusiais stribais“, sakom, kad dugelis 
iš jų dar ir dabar nėra pasikeitęs, vrčiasi 
korupcija, vagia tautos turtą ir t.

Kuo aš stebiuosi, kai jie atvauoja 
čia, mes labai pagarbiai sutikam, 
vadinam „garbingais svečiais“, neiūrint, 
kad buvom apkalbėję. Jeigu ka nors 
išdrįsta nerodyti pagarbos, ta juos 
subara.

Būtų įdomu panagrinėti, kod taip 
yra. Mano galva, yra kelios priestys. 
Mums vis dar yra įkalta į galvą mes 
su tuo sutinkam), kad tauta yranusdtusi 
tautinėms mažumoms. Mes labaijom 
, kad mūsųvėl neapkaltintų trinių 
mažumų kankinimu. JAV predentas 
B. Clinton pats prisipažin, kad 
studentavimo laikais žinoję apie 
Maskvą, tačiau, kad trys Paaltijo 
valstybės jėga buvo Rusijos okiuotos, 
jis nebuvo įsisąmoninęs. Datr, va
žiuodamas per Rygą, jis įspėjo vas tris 
Pabaltijo valstybes, kad jos netuteisės 
skriausti tautinių mažumų, o ypingai 
buvusių Sovietų Sąjungos piečių, 
nežiūrint kokios tautybės jie kbūtų. 
Dabartinė valdžia ne tik kad ) ne
skriaudžia, bet duoda didesni pri
vilegijas negu lietuviams.

Pati svarbiausia priežastis, kamūsų 
vadovybė gerbia bet kokią valdą (gal 
tai apskritai yra lietuvių brižas). 
Laikantis tokio principo reikėjo ir ikėtų 
gerbti tokius kaip Stalinas su Hleriu, 
nes jie gi buvo valdžia. Mes danesam 
įsisąmoninę, kad kiekviena valda turi 
opozicija, ją - valdžią reikia kritiioti ir 
versti, kad neužmigtų ant laut o ją 
nuvertus išsirinktų geresnę. Ašisada 
turėjau ir turiu drąsos pasak) savo 
nuomonę kiekvienai valdžiai šiai j 
akis, be jokio pataikavimo.

Baigdamas manau, kadnūsų 
vadovams ir veikėjams reikj pa
simokyti iš naujai atvykusių lietuj, jie 
visi, beveik be išimties, į visas vižias 
žiūri kritiškai ir kartu su manimi bisi, 
kodėl mūšų”vadovai atvykstanms, 
buvusiems komunistams,taip pataiuja, 
o tuos, kurie drįsta tokį mūsų ūovų 
elgesį papeikti irpakritikuoti, paierkia 
kaip „maišytojus“. Beveik kielenas 
vadovas tvirtina, kad LDDP valia, y ta 
negera, kad ji turi būti pakeis kita, 
nauja, konservatyvių pažiūrų Būtų 
logiška galvoti, kad mūsų pareigaadėri 
nuversti tą valdžią ir padėti teiti į 
Lietuvos Seimą kitokių pžiūrų 
žmonėms. Nemanau, kad mes paedam, 
atvykusius valdančios partijos jarei- 
gūnus nešiodami ant rankų. Tiku, kad 
jei mūsų vadovai atvykusius utiktų 
santūriai ir pasakytų viską jiem į akis, 
tai mes padėtumėm opozicijai psiekti 
tiks'ą' Dr. A. Viūnas
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Ąžuolai siūravo, motules rypavo
Janina Malįjatiskienė

Pats 1947 m. viduržiemis. Priemies
tiniame traukinyjeVarėna-Vilnius spūstis 
kaippergarsius šv. Roko atlaidus Dzūkuose 
•ne tik visos sėdimos vietos užimtos, bet ir 
praėjimuose žmogus prie žmogaus. Ant 
lentynų ir pasuoliubse vien pakuliniai 
naršai su styrančiomis pro audinį duonos 
ižiuvėsių žiaunėmis. Valstietės moterys 
š Merkinės, Varėnos plačių apylinkių, 
iaipkiekvieną savaitgalį, traukė į sostinės 
riejimus savųjų lankyti. Šeštadienis - maišų 
priėmimo diena, todėl skubėjo iš vakaro, 
tad paryčiui nebūtų miestiečių aplenktos 
r netektų visą dieną šalti eilėje. 
Sekmadienį, jei kalinys jau nuteistas ir 
Laima buspalanki, tikėtasi išvysti pabalusį, 
Stankūną vyro, brolio, sūnaus ar dukros 
reidą. Tačiau senovės lietuvių dievaitė 
lusigręžė nuo savo tautos, nes ir pastaroji 
a pamiršo. Retam pavykdavo gauti 
pasimatymą. Paskelbus nuosprendį 
alinius skubiai išgabendavo į Šiaurę, už 
jotų stigo vietų naujoms aukoms, o ir 
ulago nasrai buvo nepasotinami.
Graužatimi, skausmu ir baime išgra- 

iruoti dzūkių veidai priminė šventas Onas, 
Igotas ir Cecilijas iš pakelės koplytstulpių^ 
artum kokia paslaptinga galia, įkvėpusi 
lievdirbių drožiniams gyvybę, sunešėjuos 
Ivisos Lietuvos į šį tingiai būdantį trau- 
inį. Veltiniuotos, avikailių skrandomis, 
ačių austais milo sijonais, galvas 
psimuturioję gėlėtomis skepetomis sėdėjo 
ebylios, paskendę savo slogiose mintyse, 
elkarčiais persimesdavo vienu kitu žodžiu

j rvėl grimzdavo į joms vienoms regimus 
asaulius.
Traukinys sustojo ant pirmo kelio, 

lerbelininkų minia pripūdė peroną ir lėtai 
ilinkodešinėje stoties pusėje esančių vartų 
ink, nes per frontines duris įleisdavo ir 
Įleisdavo tik tolimųjų traukinių keleivius.

amžiaus neūžauga, vaikystėje, matyt, 
persirgtų raupų subjaurotu veidu, pikčiurna 
ir rėksnė apskelbdavo vajaus pradžią. 
Lietuviškai ar negrabia ranka primargintus 
lapelius glamžė ir mėtė ant grindinio, nes 
jų, girdi, niekas neįskaitys. Mokantys 
rusiškai talkino dar neįsisavinusiems 
„didžiojo brolio“ kalbos ar stokojantiems 
rašymo įgūdžių. Visi čia buvo savi ir 
pasiruošę vienas kitam pagelbėti. Lapelius 
rinko maždaug kas valandą. Kadangi 
vėluojančių nebūdavo, tai vis tie patys 
žmonės pakartotinai rašė ir rašė. Manau, 
kad niekas neskaitė ir nesvarstė kam leisti, 
o kam atsakyti ir kodėl. Ištraukdavo, 
matyt, iš krūvos keletą lakštų, o likusius 
kišo į krosnį, nes yra buvę atvejų, kai 
pavyko gauti teigiamą atsakymą tik 
kažkelintą kartą paprašius.

Laikrodžio rodyklė persirito per 
vidudienį, bet šaltukas neatlėgo. Stingo 
galūnės, o ir visą kūną drebulys krėtė, 
tačiau niekas nesitraukė, išskyrus pasi
mačiusius. Norėdamos nors kiek sušilti, ne 
tiek vaikščiojom, kiek stumdėmės minioje. 
Už namelio, kur šeštadieniais priimdavo 
kai iniams maistą, glaustėsi nuo vėjo kelios 
dzūkės ir kažką svarstė gyvai gesti- 
kuliuodamos. Dėmesį patraukė suvargusi 
skausmingo veido moteriškė. Pokalbyje ji 
nedalyvavo, o gal net negirdėjo, ką aplink 
susispietę draugės porino. Atsišliejusi visu 
kūnu į sieną, užgesusiu žvilgsniu klajojo 
kalėjimo sienomis, bet grotuotus langus 
slėpė mediniai antsnukiai. Tamsūs šešėliai 
paakiuose per atstumą atrodė kaip gilios 
juodos duobės, o gedulinga, raudonom 
rožėm nusėta, skarelė, iš po kurios kyšojo 
sruogos žilų plaukų, aprėmino kenčiančios 
Madonos paveikslą. Staiga prisiminiau 
penktadienio palinkėjimus „generali- 
simusui“. Tai juk ta pati! - vos nesušukau 
garsiai. Mano viešnia nutarė jas pakalbinti.

Istorija, kurią netrukus išgirdau, užkando 
amą, nors anuomet siaubą keliančių ir 
kraują stingdančių įvykių Lietuvoje buvo 
per akis.. Ieva (taip vadinosi Stalinui

Atvykstančius ir išvykstančius akylai 
stebėjo čia pat stovintys Lenino ir Stalino 
stabai. Nenatūralausdydžiosidabraspalviai 
tironai neleido savo vergams niekada • 
pamiršti, kad neregėmis akimis, vario 
ausimis jie taip pat mato ir girdi kiekvieną 
mūsų žingsnį bei žodį. Iš būrelio pirm 
manęs ėjusių moterų nepastebimai 
atsiskyrė viena, priartėjo prie Stalino 
statulos, iškėlė rankas virš galvos lyg 
šauktųsi pagalbos ir beveik išrėkė: „tėvuli 
Stalinai, kad tu per pencis palaistai“ (kad 
tu apsišlapintum - paniekinantis dzūkiškas 
palinkėjimas)! Supuolusios draugės 
sugriebė ją už pažastų ir nuvilko tolyn. 
Tas trumputis, vos keliolika sekundžių 
trukęs, ir visai, atrodo, nereikšmingas 
epizodas buvo taip neįprastas anuo metu ir 
toks baugiai grasus, jog ėmiau dairytis į 
šalis, gal jau esame supami milicijos, 
kariuomenės ar kokių specdalinių. Mūsų 
akivaizdoje buvo įžeistas ir paniekintas 
„viso pasauliodirbančiųjųvadas, genialusis 
žmonijos mokytojas, tėvas, brolis ir 
draugas“ Džiugašvilis, o mes neparodėme 
reikiamo budrumo, nesulaikėme ir 
neperdavėme „kenkėjos“ ten, kur reikia... 
Pakako įkalčių kiekvienam buvusiam 

perone įkr ėsti po dešimtį metelių katorginių 
darbų greitesniam tėvynės suklestėjimui.

Sekančią dieną atvyko draugės mama iš 
Dzūkijos. Ilgokai po teismo mergaitė 
užsibuvo Lukiškėse, tačiau motinos 
pastangos išvysti savo vienturtę kiekvieną 
savaitgalį baigdavosi nesėkme. Už slaptų 
laikraštėlių platinimą jai buvo atseikėta 
aštuoni metai lagerių. Sekmadieniais 
lydėdavau viešnią į lietuvių „sueigą“ prie 
didžiojo kalėjimo. Pareiškimus pradėdavo 
rinkti tik dešimtą, bet jau protamsyje čia 
bangavo jūra žmonių, suplaukusių iš visų 
Lietuvos kampelių. Šurmulys tilo, kai 
pastebėdavom atkrypuojančią pasimatymų 
„viršininkę“ Bogdanovą. Vidutinio

„pagarbą“ pareiškusi moteris) atvažiavo 
pasimatyti su savo dešimtmečiu sūneliu, 
nuteistu... dešimčiai metų, tačiau leidimo 
kaip nėr, taip nėr.

- Jį ruskiai pagavo bėgantį iš girios su 
kokiais ti popieriais, - pasakė man vėliau 
artimiausia Ievos kaimynė.

- Kai bemaicį išvežė, joj kap pasmaišė,- 
pridūrė kita,- nieko nedaro, cik sedzi i 
daboja pro langų.

Vyras ir sūnus partizanavo, duktė 
ištekėjusi tolimon parapijon, o moteris 
liko viena. Sunkiai davėsi perkalbama, 
bijojo važiuoti į Vilnių, nes Petriukas gali 
pareiti ir kur tada dings, kai ras duris 
užrakintas... Patariau moterims energingai 
reikalauti motinai pasimatymo su vaiku.

- Kad mes, panela, nemokam ruskai...
Pažadėjau pabūti vertėja ir įspėjau, kad 

neišsigąstų, kai enkavediste ims šaukti. 
Šitie žmogėnai normaliu, Dievo jiems 
duotu balsu kalbėti jau nemokėjo. 
Prasibrovėm į priekį. Laukti ūgai neteko. 
Ruselei net burnos neatvėrus, dainavietės 
choru suklego lyg žąsys pamatę vandenį. 
Papurška pradžioje nustebo, nes nesuprato, 
kojos nori, po to pražiojo savo kakarinę, 
grąsino iškviesianti sargybą rėksnėms 
nutildyti, bet dzūkės nepasimetė, rodė į 
Ievą ir dar atkakliau reikalavo. Kai 
išverčiau jai moterų pageidavimą, piktai 
ėmė bambėti panosy, kodėl, girdi, anksčiau 
niekas to ramiai nepaaiškino. Ievos

nukelta į 6 psl.

PIRMIEJI METAI
Prisiminimų nuotrupos A. ZUBRAS

ęsinys iš 45 nr.
Esu buvęs su mokiniais Zarasuose, kur 
gyvenamoje ežero saloje savaitę 
tvojome palapinėse. Vieną pavasarį su 
akiniais buvom nuvykę į Anykščius ir 
kūrėm palapinėse Baranausko šilelyje, 
pveno Anykščiuose rašytojas Vienuolis 
Bukauskas, o jo sūnus Stasys buvo mano 
ikinys ir tos ekskursijos dalyvis. Tėvas 
iytojas beveik kas vakarą ateidavo pas 
us ir įdomiausių vietinių legendų 
įpasakodavo. Paskutinė pokalbio dalis, 
rodė, sudomino švietimo vadovą. Mačiau 
ūkąbesižymint blanknote. Pabrėžiau dar, 
id būtų klaidinga laikyti mane esant tų 
įčių pažiūrų, kaip buvau mokinio 
enomis ar vėliau mokytoju jėzuitų 
nnazijoje. Su amžiumi daug kas kinta, 
is jaunam atrodė tiesa, vėliau pasirodo 
ant tik teorija, prielaida, paveldėta 
idicija. Jokiai politinei partijai ne
klausiau.
Msisveikinome su A.Venclova visai 
tai. Palinkėjo man sėkmės, net pažadėjo 
ais metais pasiunti mane į Vilnių, kur 
i ruošėsi keltis švietimo ministerija, 
aikykis , brolau! Dabar nauji laikai!“- 
vo tai paskutinieji žodžiai, kuriuos esu 
dėjęs iš A.Venclovos lūpų. Atsidūriau 
jkytoju Pasvalyje. Taip ir išsivadavau iš 
ko žmogaus būsenos.

Tėvas ir sūnus
intanas Venclova(1906-1971) 194lm.

ateinant vokiečiams, pasitraukėiš Lietuvos 
ir karo metus praleido Maskvoje irPenzoje. 
Žmona ir sūnus Tomas liko Lietuvoje. 
Senjoras po karo grįžo į Vilnių ir buvo 
paskirtas universiteto lietuvių literatūros 
docentu. Nuo 1946m. iki mirties gyveno 
Vilniuje. Parašė ir išleido kelis poezijos 
rinkinius, apysakų, eilę literatūros ap
žvalgų, publicistinių apybraižų, prisi
minimų. Apysakomisjis užsirekomendavo 
stipriu rašytoju. Poezija nėra aukšto lygio. 
Karo ir pokario didelė dalis poezijos 
visuomeninio - politinio turinio, retorika. 
Tokia ir jaunystėje trečiafrontininko 
dienomis. Viename jo sklandžiame ir 
gilios minties eilėraštyje „Gyvenimas 
prabėga šuoliais“, rašytame 1961m.,skai
tome:

Kad neieškojom ir nelaukėm jūsų,
Gal ir mokėsit nuodėmes atleisti, 
Gal ir tada negeisit nukryžiuoti 
Už piktą tiesą, už netikrą teisę, 
Už piktą laisvę ir nevertą žodį, 
(T.Venclova, 98 eilėraščiai, Chicago 

1977m.,p.ll8).
Tu stovi ties riba, kai teisti 
Tavęs ateis nauja karta, 
Ir tau telieka vieno geisti 
Iš tų, kur tuoj žingsniuos greta,- 
Te jie supras epochą tavo, 
Kurioj tu grūmeis ir klupai 
Ten, kur tranšėjos ir kapai, 
Kur žemė verkė ir siūbavo.
(Žemė gera, Vilnius, 1963m„ p.297).

Poetiniu talentu praaugęs sūnus Tomas 
lyg ir atsiprašo už tėvą:

Ilgam atminkite rytoj užgimę, 
Kad nesupratom savo pašaukimo,..
Tėvas sūnaus poeziją pavadintų „nu- 

trūktsprandine“, „asmeninių verksmų bei 
dejonių“ literatūra, pats propaguodamas 
kritinio realizmokelią(A. Venclova, Laikas 
Prašytojai, Vilnius 1958m., p. 18). Kritinis 
realizmas visuomeninės bei politinės 
tematikos eiliavimui tikrai būtų sveika. 
Tik kiek kritiškumo kad P šiame politinio 
plakato posme?:

Ritasi ratai, gieda traukiniai, traktoriai, 
cypia, švokščia garas.
Tegyvuoja stipriausias diktatorius - 
didysis proletaras!
(Žemė gera, Vilnius 1963m., p.8).

Pažymėta, kad eilėraštis rašytas 1931 m. 
Tai tuo metu, kai Antanui buvo 25 metai, 
kai jis redagavo „Tretįjį Frontą“. Tas 
žurnalas mėgo berno įvaizdį - natūralią 
prigimtą jaunystę, priešybę miesto dabitai, 
apskritai sumiesčionėjimui. Vėliau jo 
vietoje trečiafrontininkai ėmė vartoti 
proletaro įvaizdį. Tai kariauga dėl naujos 
ir teisingesnės socialinės - politinės 
santvarkos. Kad jaunas Antanas Venclova 
taip jautė, tikėjo ir kalbėjo, kad ilgėjosi 
didesnio teisingumo, žmoniškesnės 
lygybės, tai garbė jam. Tik kodėl diktatūra? 
Kodėl toks tiesioginis jos garbinimas? 
Kiekviena juk diktatūra,- dvasinė ar 
politinė,- tik pati viena težino tiesą ir todėl 

yra netolerantiška kitaip galvojantiems - 
nepakanti politinei ir apskritai laisvei. 
Laisvė gi būtina sąlyga kūrybai. Stebina, 
kad V enclova šį jauny stės eilėraštį parinko 
pirmuoju savo rinktinės poezijos 1963m 
leidiniui. Paprastai pirmuoju ir pas
kutiniuoju rinkinio eilėraščiu autorius 
stengiasi pabrėžti leidinio idėją. Apie tos 
rūšies stabų garbinimą ir apie tokios 
poezijos išliekamumą, manau, taikliai 
atsako sūnus Tomas:

Belieka ratas, brėžiamas peiliu, 
Žymė stikle ir dulkės ant lentynų - 
Tiek netiesos, tiek laisyės ir eilių 
Ir taip nedaugei tikrojo likuno.
(T.Venclova, 86 eilėraščiai, Chicago 

1977m., p.45).
Kalbant apskritai apie Antano Venclovos 

„Žemė gera“ rinkinį, reikia pripažinti, kad 
ten rusiškojo komunizmo stabui ir skirta 
apsčiai vietos, bet didelė dalis yra 
dainavimas savo žemei - Lietuvai. Ir 
plaukdamas Volga, mintimis jis grįžta į 
sentėvių žemę:

Aš gi šioj upėj buvau vien tik tolimo 
krašto

Tartumžuvėdra, atklydusį Volgą, svetys.
Aš pasiilgau gimtinės žvaigždžių melsvo 

rašto,
Vėjo, kuris iš tolybės čionai neatklys.

Matom, kad karo metu pasitraukęs į 
„plačiąją tėvynę“, jautėsi ten svetimas, vis 
dėlto liekas žmogus. Bet partijai ir Leninui 
jis vis dėltoeiliuojajau ir rimtuose metuose 
(Leninas amžiuose gyvas, Žemė gera, 
P-141). ■ < Bus daugiau
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ggSPORTAS
Š. MARČIULIONIO JAUNIAI

ATVYKSTA
Į Lietuvą buvo atvykęs Australijos amba

sadorius Baltijos kraštams, Mr. Garry Con
roy. Jis apsilankė ir Š. Marčiulionio krepši
nio sporto mokykloje, apžiūrėjo visus ten 
esančius sporto įrengimus. Ambasadorius 
buvo labai sužavėtas visu mokyklos darbu, 
nes čia vaikai yra mokomi ne tik krepšinio, 
bet ir anglų kalbos, kompiuterių mokslo, 
pradinių biznio dalykų, kaip ir pagrindinių 
auklėjimo dalykų.

Grįžęs į Kopenhagą, kur yra pagrindinė 
ambasadoriaus rezidencija, jis tuoj pat 
atsiuntė įvažiavimo į Australiją formas.

Po ambasadoriaus į Lietuvą atvyko ir 
buvęs Š. Marčiulionio mokyklos svečias, 
Australijos Krepšinio federacijos preziden
tas Mr. Richard Butler. Jo pagrindinis tikslas 
buvo tartis su Lietuvos krepšinio vadovais 
dėl Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės atvyki
mo į Australiją, Jie čia atvyktų, greičiausiai, 
po Filipinų žaidynių ir žaistų su Australijos 
olimpine ir kitomis vyrų rinktinėmis, prieš 
važiuodami į kitais metais įvyksiančią At
lantos olimpiadą. Galutinai dar nesusitarta, 
nes nežinia kaip bus su Marčiulioniu ir 
Saboniu, kurie dabar žaidžia Amerikoje 
profesionalų krepšinio varžybose ir neaišku, 
ar jie tuo laiku galės atvažiuoti.

KAS? KUi
Svečias iš jachtos „Lietuva“

Labai gerai dar prisimename, kai 
pirmą kartą, plaukdama apie pasaulį, 
Australijoje viešėjojachta „Lietuva“. 
Visuose miestuose kur jie lankėsi, 
buvo labai gražiai priimti, užsimezgė 
draugiški ir gražūs ryšiai. Australijos 
lietuviai spaudė nykščius ir linkėjo 
jiems gero vėjo bei sėkmės, kada 
plaukė pro garsųjį ir audringą Horno 
ragą, kurį jie garbingai ir praplaukė.

Lapkričio 21 dieną į Melboumą

Ąžuolai siūravo...
atkelta iš 5 psl.

pareiškimą Bogdanova įsidėjo į kišenę ir 
mes jau buvome tikros, kad motina 
netrukus pamatys savo pagranduką. 
Spektaklis pavyko. Šį kartą nusivedė net 
šešis asmenis,tametarpečia,priekalėjimo, 
kažkada mano pažintą jauną moterį iš 
Suvalkijos. Jos vyras buvo prieš savaitę 
nuteistas dešimčiai metų. Palikusi 
kaimynės globai astuonių mėnesių kūdikį, 
atskubėjo vildamasi išvysti gyvenimo 
draugą, kas žino, gal paskutinį kartą. 
Žmonės ėmė skirstytis, nes buvo pranešta, 
kad pasimatymams laikas baigėsi. Tik 
mūsų būrelis nekantriai laukė grįžtančių.

- levuką, kap ti Petriukas?- apspito 
klausinėti draugės.

- Sakė, ku palais...
Jos giliai įdubusiose akyse sukibirkš

čiavo silpnos žvaigždelės. Moterys labai 
skubėjo į traukinį. Atsisveikinę kuo ne 
tekinos pasileido stoties link, o su jomis ir 
draugės mama, neišvydusi savo gelton- 
pūkės devyniolikmetės. Aš parsivedžiau 
suvalkietę į namus, nes jos autobusas 
turėjo išvykti tik vėlai vakare.
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Mr. R. B utler taip pat susitarė su Marčiulio
nio mokyklos direktore Zita Marčiulionyte 
dėl jaunių iki 18 metų išvykos į Australiją. 
Visa jaunių kelionė truktų 24 dienas. Jau yra 
užsakytos vietos lėktuvuose per KLM oro 
bendrovę.

Iš Vilniaus krepšininkai išskris 25.02.96 
į Sydnejų. Čia bus 6 dienas, vėliau apsistos3 
dienas Caberroje, kur bus Australijos Sporto 
instituto svečiais. Melbourne svečiuosis 5 
dienas, Adelaidėje 5 dienas ir iš Adelaidės 
autobusu išvyks į Sydnėjų. Iš čia 19. 3. 96. 
išskris į namus.

Žaidynių tvarkaraštį parengs ir visais žai
dynių reikalais rūpinsis Australijos krepšinio 
federacija. Iš viso su vadovais ir rėmėjais 
atvyksta 20 žmonių. Kai tik bus gauti iš 
Lietuvos sąrašai, jie bus paskelbti Spaudoje.

Mūsų miestų sporto klubams, kuriuose 
viešės krepšininkai, reikės pasirūpinti na
kvyne ir apgyvendinimu. Būtų labai gražu, 
kad šie jaunuoliai būtų kuo daugiau 
supažindinti su mūsų lietuviškuoju jaunimu, 
kad jie turėtų progos ir artimiau susidrau
gauti.

ALFAS valdyba nuoširdžiai prašo visų 
lietuvių ir tų miestų lietuvių Bendruomenių 
padėti sporto klubams ir plačiai atidaryti ne 
tik savo namų duris, bet ir nuoširdžias Aus
tralijos lietuvių širdis, už ką nuoširdžiai iš 
anksto dėkojame. ALFAS

!• ? KAIP?
atskrido, šį kartą neatplaukė, „Lie
tuvos“ jachtos šturmanas Rimas 
Dargis, kartu atsiveždamas dar tris 
kolegas ekonomistus, tarpjųnet vieną 
Seimo narį, dalyvauti tarptautinėje 
ekonomistų konferencijoje. Mūsų 
prieteliui Rimui Dargini, yra gera 
proga atnaujinti senas pažintis ir tuo 
pačiu supažindinti savo kolegas su 
Australij a. Iš Melbourne ši grupė vyks 
į .Canberrą, o vėliau - savaitei į 
Sydnėjų.

Kai karšta arbata atpalaidavo mūsų ne 
tik sustingusius sąnarius, bet ir kuolu 
virtusius liežuvius, springdama ašaromis 
viešnia ėmė pasakoti pasimatymo smulk
menas, bet pirmiausia apie regėtą 
susitikimą su mažamečiu kaliniu. Gal 
Bogdanovos parėdymu jiedu buvo 
pamaloninti ir suvesti draugėn į sargybinio 
tinklinę pertvarą, skiriančią kalinius nuo 
lankytojų. Vaikas be paliovos čiauškėjo 
girdamasis esąs sotus, sveikas ir niekieno 
neskriaudžiamas, tik vargu ar sengalvėlė 
suprato jo klegesį. Ji nieko neklausinėjo, 
nieko nepasakojo, nei ašaros nenusibraukė, 
tik glostė, mylavo, bučiavo savo mažutaicį 
ir salo iš laimės galėdama glausti prie 
širdies prarastą papurgalvį. Tačiau Ipiko 
slinktis nepermaldaujama, ir atsiskyrimas 
buvo skausmingas. Berniukas ramino 
motiną ir net valiūkiškai pasigyrė: ,Jie 
sakė mane paleis, kai baizda ir ūsai ims 
dygti“, ir dviem kumšteliais patrynė savo 
žandukus lyg tikrindamas ar darneprasikalė 
koks gyvaplaukiš^^itina, matyt, įsiminė 
tik pirmąją sakinio dalį, o antrąją praleido 
negirdomis. Jai tik pirmųjų žodžių ir 
tereikėjo, kad su viltimi galėtų žvelgti į 
išmintą palei Merkį takelį, kada strik
sėdamas parbėgs namo jos bemaicis...

1.6 . -

Dvylikamečių turnyro nugalėtojai - S. Marčiulionio mokyklas 
krepšininkai.

Pasitaiko ir taip
Spalio mėn. Australijoje vyko 

veteranų sporto varžybos, į kurias su 
savo rėmėjais buvo atvykę 27-ni 
sportininkai iš Lietuvos. Neskaitant 
jų gražaus pasirodymo, apie ką jau 
buvo rašyta, aukso medalio laimėtoja 
Asta Giedraitytė, bekovodama ir jau 
kone laimėjusi dar vieną aukso 
medalį, nutraukė Achilo sausgyslę ir 
dabar su sugipsuota koja tebėra 
globojama Melbourne. Tarp šių 
sportininkų buvo žinomas Lietuvos 
stalo tenisininkas, Kūno kultūros 
instituto docentas, kelių sportinių 
knygų autorius. Be savo sportinio 
pasirodymo, pagrindinis jo tikslas 
buvo aplankyti savo tėvo kapą 
Sydnęjuje ir susipažinti su savo 
seserimi (antrųjų tėvo vedybų dukra). 
Ir koks buvo šio inteligento spor
tininko nustebimas, kai jo sesuo, 

atsisakė 
susitikti ir pasimatyti su savo broliu 
iš Lietuvos. Aplankęs tėvo kapą ir 
padėjęs ant jo gėlių puokštę, jis su 
ašaromis paliko Sydnėjų.

Kodėl pykti?

Prieš kelias savaites Sydnėjaus- 
lietuvių klube buvo atidengta graži 
lenta, kurioje yra įrašytos visų 
buvusių klubo vadovų ir direktorių 
pavardės. Keletas iš direktorių yra 
pakeitę ar sutrumpinę savo lietuviškas 
pavardes į australiškas. Ką padarysi, 
tai jau jų valia. Tačiau taip keista, 
kad kilo jų nepasitenkinimas, kai 
lentoje buvo įrašyta jų dabartinė, 
pakeista pavardė, o ne buvusioji, 
pilnai lietuviška.

Radijo valandėlė
Kiekvieną antradienį klausomės 

lietuviškos radijo valandėlės, dabar 
transliuojamos iš Melbourne. Labai 
malonu išgirsti paskutines naujienas 
iš Lietuvos, jų galėtų būti tikrai 
daugiau, lygiai kaip duodamų 
klausimų, kurių tikrai yra daug. 
Dėmesingi ir gerai paruošti, įdomūs 
G. Žemkalnio politiniai ir gyve
nimiški komentarai, paliečiantys ne 
tik Lietuvos, bet ir mūsų gyvenimą. 
Tačiau klausantis tolimesnės valan
dėlės, ar tik nebus pasiektas mūsų 
„lietuviškasis rekordas“, kai skai
tytoja iš Sydnėjaus, savo medaus 
saldumo balsu, jau keturis kartus 
skaito ištraukas apie Vilniaus 

universiteto biblioteką ir patį uni
versitetą, kas neseniai „Gimtajame 
krašte“ tilpo vieno puslapio pusėje. 
Skaitymų iš knygų ar kitų leidinių 
kas savaitę tikrai nereikia, tai yn 
nuobodu ir, beveik, niekam neįdomu. 
Negi valandėlės vedėjas negali surasi 
klausytojams įdomesnių programa 
dalykų, kaip pasikalbėjmų su at
vykstančiais ir vietiniais žymesniai, 
žmonėmis, daugiau atsitikimų ii 
mūsų gyvenimo, o ,galų gale, r 
daugiau gražios mūsų lietuviška 
muzikos. Valandėlė tik kartą pe 
savaitę yra taip trumpa, kad ją reikėti ’ 
padaryti įdomią, patrauklią visiems 
gal net daugiau įtraukiant jaunime 
nes sausi skaitymai iš knygų jų tikri I 
nepritrauks, bet dar toliau atitolins.

Grįžo į namus
Sydnėjaus pensininkų pirmininką 

Valentinas Gulbinas, kutą laiką būvi! 
sunegalavęs ir gulėjo ligoninėjeJ 
Dabar jau grįžo į namus ir yra savi' 
žmonos Danutės, tik neseniai grį 
žusios iš Lietuvos, prižiūrimas i „ 
greit jį vėl pamatysime pensininki, 
subuvimuose. ,

Sydnėjaus vėliavnešys Vince c 
Kondrackas, kurį laiką gydęs ii 
ligononėje ir polisio namuose, ta > 
pat grįžo į namus, kur jaučiasi dau s 
geriau žmonos ir dukros globoje ! 
Gaila tik, kad jis negalėjo dalyvau 
Kariuomenės šventės minėjime ir te.1 
garbingai nešti rampvenų vėliavą.

Tas Pats
t

SABONIS PRIEŠ MARČIULIONIO
Lapkričio 17-tą NBA profesionai <1 

krepšinio pirmenybėse Amerikoje, susitik f 
SAKRAMENTO komanda, kurioje šia 
metais žaidžia Š. Marčiulionis, su POR1 t' 
ALAND'o komanda, kurioje pradėjo žaisi'! 
A. Sabonis. Rungtynes laimėjo Marčiulio11 
nio komanda, įveikusi Sabonio komand 
105 :102. Abi šios komandos žaidžia Pači ’ 
ūko regione ir Sakramento komanda savi ’ 
grupėje yra 1 - je vietoje, kai Portlandasi11 
7 - nių komandų yra 6 - toje vietoje.

:i 
28 Į ATLANTOS OLIMPIADĄ, 
Šiuo metu olimpines normas pasiekę 2 ii 

Lietuvos sportininkai galės dalyvauti 199 i 
metų Atlantos olimpiadoje. Iš LietuvoSą 
olimpinio komiteto sportininkai jau pradėjai: 
gauti pinigų maitinimui nuo 350 iki 600 litJįę 
Šiuos pinigus gaus ir 14 trenerių. Šis oliiad 
piečių skaičius iki Olimpiados, manomi 
tikrai padidės. ii

A. L-ti
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k NKAi n i OJV ŽOBIS K
Laiškas "Mūsų Pastogės" skaitytojams

t MŪSŲ t
MIRUSIEJI

Mielas Redaktoriau, leiskite visų 
limta pasiteisinti, kodėl per tokį ilgą 
aikotarpį neparašiau nė vieno laiškelio 
Mūsų Pastogės" skaitytojams, o juk 
adėjau ir norėjau parašyti apie tai, ką 
račiau, ką patyriau Lietuvoje.Bet ką 
iikraščiai rašė, ką per televiziją skelbė 

' dnių agentūros, Jūs tą pačią savaitę 
inojote, kas vyksta Lietuvoje, tad 
rano laiškai jau būtų pasenę. O aš 
aliu rašyti tik tai, kas buvo surišta su 

. ano paties patirtimi, išgyvenimu.Tad 
asiklausykite.

Atvažiavau į Lietuvą ne šiaip sau
asidairy ti, pasisvečiuoti, gražiuose miš- 

j uose pagrybauti, laikraščius pasiskai- 
yti. Ne, man rūpėjo įvykdyti mano gy- 

į Kitimo didysis uždavinys, kurį aš 
.j arėjau pasirinkęs nuo jaunų dienų. Kai 

aigiau Kaune universitetą, teisių fa- 
. ’ ultetą, pastebėjau, kad teisė, teisin-
* urnas tebėra labai primityviniame 
1 lovyje, socialiniame gyvenime neturįs 
'■ ikšmės. Teisingumas paliko nesupras
it s ir nevykdomas taip, kaip jis turėtų 
iii iii vykdomas socialiniame gyvenime, 
f lis yra tas socialinis teisingumas? 
j erminas pradėtas vartoti tik XIX a., 
ri galutinai įtvirtintas Pijaus XI encik-

toje "Qadragesimo anno 1931 m.'', 
į ad ir iškilo man klausimas, kodėl
* I rikščionybė taip ilgai delsė su šiuo es- 
liniu klausimu, kurį Kristus skelbė
i erosios naujienos principuose? At- 

' kyti į pastatytą klausimą nebuvo leng-
1. Kadangi socialinis teisingumas re- 

1 šasi prigimties teise, tai jo kitaip 
„ epavadinsi, kaip artimo meile, kurią 

ristus interpretavo kaip Dievo kara- 
stę žemėje - pačių žmonių sukurtą.

, io tarpu Bažnyčia tebelaukia stebuk- 
J. Kai Krikščionybė meldžiasi, socia- 
1 lis teisingumas snaudžia. Šia tema ir 
' rašiau knygą "Fatališka Klaida", 

rodamas iškelti kaip pirmąjį rūpestį
i dalinį teisingumą, artimo meilę, 
įžnyčia užmiršo socialinio teisingu-

i > rūpestį, dėl to iškilo revoliucijos, 
i apykanta žmonėms ir Dievui. Baž- 
(čia per vėlai pastebėjo savo klaidas 
! nebesuranda pamesto kelio. Jei 
, ikščionybė nesusiras pirmųjų krikš- 

mių kelio ir neįsigys entuziazmo iš 
ujo pradėti krikščioniškąjį gyvenimą, 
mūsų civilizacijos dienos suskaity-

Taigi rūpestis, kurį nusivežiau į 
| ttuvą buvo didelis. Prieš du metus 
i įginau išleisti tą pačią knygą, man 
(pasisekė. Šį kartą buvau apdairesnis 
i,tai pavyko. Savaime suprantama, kad 
[ itališka Klaida” turės daug priešų, 
j ig kritikų, gal ir prakeikimų, kaip tai 
0 o anais senais laikais, bet nemanau, 
j man būtų užkurtas laužas, nors kas 
;i)? Atėjo laikas keisti pasaulį, bet 
n) keisti, jei nerizikuosi, jei nepa- 
i įkosi?

Pirmas mano rūpestis buvo ir 
ra suorganizuoti kompetetingą kri-

I, nes kaipgi kitaip prieitume prie 
! ingo sprendimo. Nebijokime kritikos 
1 iš kairės, nei iš dešinės, visi norime 
>ią rasti, bijokime veidmainystės, 
jtią Kristus taip žiauriai pasmerkė. 

Igi pradėjau organizuoti kritiką pats 
tk save.

Susipažinau su prof. Dr. Giedriu 
javiniu, jis katalikiškojo fronto, 
tūrinio skyriaus, vadovas, supažin

dino mane su savo šeima, pakvietė vaka
rieniauti. Plačiai įšsikalbėjome, bet 
kadangi knyga iš spaudos dar nebuvo 
išėjusi, tai nutarėm palaukti, kol galėsiu 
ją jam pristatyti. Ir kai knygą turėjau 
savo rankoje, sutikau Ponią, kuri pa
reiškė, kad jos vyras išvykęs į Japoniją, 
į gydytojų konferenciją. Paėmė ji iš 
manęs "Fatališką Klaidą" ir pažadėjo ją 
tuoj pat įteikti vienuolei, kuri pirmininką 
pavaduoja.

Negaišdamas laiko ėmiau rūpin
tis supažindinti Vilniaus filosofus, kad 
jie pasakytų, ko knyga verta. Man į talką 
atejo rašytojas prof. Julius Būtėnas, prof. 
Bronius Kuzmickas ir kt. jų dėka spalio 
5 d. Vilniaus filosofijos institute įvyko 
"Fatališkos Klaidos" pristatymas. Knyga 
buvo pozityviai įvertinta.

Kai Julius Būtėnas pareiškė, kad 
"Fatališka Klaida" gali turėti globalinės 
reikšmės augančiai mūsų kultūrai, aš 
nenustebau, bet nesitikėjau, kad kas čia 
taip giliai pažvelgtų. Kai rašiau šį 
veikalą, turėjau omenyje visas religi
jas ir visus laikus vieno Dievo Tėvo 
globalinėje malonėje pašvęstus, pašauk
tus dievais tapti.

Tenka apgailestauti, kad man 
nepavyko susitikti su katalikišku fron
tu, sutrukdė mano anūkės Dainos Kristi
nos Mauragytės netikėta mirtis. Buvau
pritrenktas nelaimės, skubėjau greičiau 
išvykti iš Lietuvos, visus savo rūpesčius 
pamiršęs, su daugeliu net neatsisveikinęs 
grįžau {Australiją.

Skrendant lėktuvu per dangaus 
erdves, atėjo nauja mintis,: - kodėl 
skauda širdis, kodėl gaila mirusiųjų, 
kodėl mirtis yra baisi mirštančiam ir 
skausminga pasiliekančiam prie karsto, 
kodėl kunigas išeinančiam iš šio pa
saulio gieda giesmę apie rūsčią dieną? 
Argi šitoji laidotuvių tradicija neprieš
tarauja tikėjimui į Dievą Tėvą, malo
ningą, gailestingą, kam ji tokia reika
linga? Kiekviena mirtis neša baimę ir 
skausmą, juk ne pragarui esame sukurti, 
o Dievo Tėvo malonei.

Su geriausiais linkėjimais
Jūsų

Aleksandras MAURAGIS

GERB. REDAKTORIAU,

„Mūsų pastogės“ Nr.44 (lapkričio 7 d.) 
ALB atstovas Pilietybės komisijoje p. 
Viktoras Baltutis pristatė PLB vice
pirmininko p. R. Česonio jam atsiųstą 
medžiagą apie neseniai Seimo priimtas 
Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 
pataisas, kurios labai svarbios užsienio 
lietuviams. Šalia įstatymo pataisų teksto 
išspausdintas irp. V. Baltučio straipsnelis su 
paaiškinimais, kur, tarp kitko, atkreipiamas 
skaitytojų dėmesys į tai, kad naujajame 
įstatyme išbrauktas pirmojo straipsnio 
paragrafas: „LR pilietis vienu metu negali 
būti kitos valstybės piliečiu, išskyrus šiame 
įstatyme numatytus atvejus". Tą tariamai 
patvirtino ir p. Česonio atsiųstas dabartinio 
įstatymo pirmojo straipsnio tekstas, kuriame 
šio paragrafo nėra.

Neseniai man į rankas pakliuvo Lietuvoje 
leidžiamo leidinio „Valstybės žinios“ Nr. 
86, kuriame paskelbtas ir 1995 m.spalio3d. 
Seimo priimtas LR įstatymas Nr. 1-1053 
„Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės 
įstatymo pakeitimo ir papildymo“, pasi
rašytas Respublikos prezidento Algirdo

Netekus mylimo vyro, tėvo

A. f A. Balio Barkans
reiškiame gilią užuojautą jo žmonai dr. Valentinai ir dukroms Laimai, Ritai 

bei jų šeimoms
D. ir J. Daubarai

Mirus Kanadoje

A. f A. STASIUI DABKUI,
jo broliui Steponui, brolienei Paulinai bei artimiesiems Tėvynėje nuoširdžią 

užuojautą reiškia ir kartu liūdi
Veronika Petniūnienė ir

Valerija Stanevičienė

Mirus mano vyrui A t A Antanui Petrauskui dėkoju Gerbiamam 
kunigui, dr. Daukniui už pravestą Rožančių koplyčioje, šv. Mišias 
bažnyčioje ir palydėjimą į Fawkner kapinių koplyčią. Taip pat dėkoju 
visiems jį lankiusiems ligoninėje bei namuose, dalyvavusiems Rožančiuje, 
Bažnyčioje ir paskutiniame atsisveikinime Koplyčioje; padėjusiems man 
sutvarkyti laidotuves bei prisidėjusiems ir dalyvavusiems šermenyse.

A t A Antano ir savo vardu dėkoju už aukas "vietoj gėlių" grjžusiems 
Sibiro tremtiniams bei buvusiems politiniams kaliniams ir už užsakytas šv. 
Mišias.

Taip pat ačiū visiems už pareikštus man užuojautos žodžius.

Aleksandra Petrauskienė

Brazausko. Palyginęs šį tekstą su spausdintu 
„Mūsų pastogėje“, radau vieną esminį 
skirtumą. Būtent, pirmojo straipsnio 
pabaigoje yra paliktas neišbrauktas p. V. 
Baltučio pacituotas paragrafas, draudžiantis 
Lietuvos piliečiui vienu metu būti dar ir 
kitos valstybės piliečiu. Kadangi „Valstybės 
žinios“ yra oficialus vyriausybinis leidinys, 
skelbiantis visus priimamus valstybės 
įstatymus, prezidento dekretus ir vyriausybės 
nutarimus, manau, kad p. R. Česonioatsiųstas 
pilietybės įstatymo pataisų tekstas yra 
netikslus, ir LR įstatymai dvigubos pilietybės 
netoleruoja, išskyrus įstatyme numatytus 
atvejus. Čia verta pastebėti, kad ankstesnėje 
pilietybės įstatymo redakcijoje tokios 
išimtys liečiančios išeivius buvo paminėtos 
18 straipsnyje, kuris š.m. spalio 3 d. pataisose 
pripažintas netekusiu galios. Naujajame 
įstatyme man niekur nepavyko rasti 
nuorodos į tai, kokias atvejais įstatymas 
leidžia Lietuvos piliečiui turėti kitos šalies 
pilietybę.

Mūsų bendruomenės nariams, no- 
rintiems gauti Lietuvos Respublikos pasus 
pagal naująjį įstatymą, svarbu žinoti kokio 
turinio prašymą ar pareiškimą jiems reikės 
tuo reikalu rašyti, nes tai gali turėti pasekmių 
jų Australijos pilietybei. Pasiteravus pas 
LR garbės konsulą p. K. Lyniką, paaiškėjo, 
kad naujų blankų nėra ir reikia naudoti 
senuosius. Spalio 19 d. priimtas naujas 
įstatymas Nr. 1-1070 „Dėl LR pilietybės 
įgyvendinimo tvarkos“ („Valstybės žinios“ 
Nr. 90-2014 ) taip pat nieko neužsimena 
apie naujos rūšies blankų įvedimą. Senuose 
blankuose rašoma: “Prašau atstatyti 
(įgyvendinti) man teisę į Lietuvos 
Respublikos pilietybę ar ją gražinti 
(reikalingą žodį pabraukti)“. Kadangi 
pilietybės atstatymo sąvoka iš naujo įstatymo 
išbraukta, o grąžinimas taikomas tik 
asmenims, kuriems pilietybė buvo atimta ar 
jie jos kitu būdu neteko, tai užsienio 
lietuviams belieka tik viena galimybė - 
prašyti „ įgyvendinti teisę į LR pilietybę“. 
Ar tokio turinio prašymas gali turėti 
pasekmių prašytojo Australijos pilietybei, 
galėtų atsakyti tik tuos klausimus spren
džiančio valstybės departameno kom
petentingi pareigūnai. Manau, kad ALB

krašto valdyba turėtų šį klausimą išsiaiškinti 
ir tiksliai painformuoti mūsų bendruomene.

Iš kitos pusės, tenka atkreipti dėmesį į iki 
šiol nepakeistą LR pilietybės 28 straipsnio 
(3) dalį, kurioje išvardijami dokumentai 
pridedami prie prašymo įgyvendinti teisę į 
LR pilietybę. Tarp jų minimi ir dokumentai 
patvirtinantys "asmens (...) turėtą kitos 
valstybės pilietybę ir jos atsisakymą (...) ". 
Nežinia, ar ši frazė įstatyme užsiliko dėl jo 
pataisas rengusios komisijos neapdairumo 
ar ją tenka interpretuoti atsižvelgiant į 
anksčiau cituotą pirmojo straipsnio 
paskutinįjį paragrafą, kuriuo draudžiamas 
dvigubos pilietybės turėjimas. Atrodo, kad 
šio įstatymo naujos redakcijos autoriams dar 
teks šiek tiek paplušėti, aiškinant 
visuomenei, ką jie buvo sumanę, priimdami 
tokias pataisas.

1995 lapkričio 19 d. _ ,,Saulius Varnas

GERB.p. REDAKTORIAU, 
ačiū už paminėjimą "Mūsų 

Pastogėje" mano knygutės - "PA
TARIMAI APIE SVEIKATĄ IR 
LIGAS".

Knygutę galima užsisakyti pasi- 
unčiant dr. A. Viliūnui $ 5 (adr.: 
151 Belmore Ave., Whalan, NSW 
2770) įskaitant pašto išlaidas.

Surinkti pinigai bus pasiųsti 
"Medicinos" žurnalui Lietuvoje 
paremti.

Dr. A. Viliūnas

AUKOS "MŪSŲPASTOGEI" 
SURINKTOS PER L.B. SPAUDOS 
S-GOS METINĮ SUSIRINKIMĄ 19.11.95

B. Žalys 10.00
A. M. Reisgys 10.00
A. Kramilius 10.00
A. Kataržis 10.00
P. Zubrickas 10.00

Ačiū už aukas!
LB Spaudos s-gos valdyba
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MALONIAI KVIEČIAME VISES ATSILANKYTI Į

DAINOS SAMBŪRIO 
AIKTI1VĮ 

KONCERTĄ

KURIS ĮVYKS GRUODŽIO MĖN. 3 D. 1.30 V AL P.P. 
LIETUVIŲ NAMUOSE NORTH MELBOURNE 
ĮĖJIMAS $ 10- -
VAIKAMS IR MOKSLEIVIAMS ŽEMIAU 15 METŲ 

NEMOKAMAI.
M.D.S. VALDYBA

I MŪSŲ PASTOGES" KALBINIS VAKARAS
I Kaip preitų metų gale, taip ir šiemet kviečiami "Mūsų I 
I pastogės" - buvę ir dabartiniai darbuotojai su antrosiomis I 
I pusėmis praleisti vakarą savo tarpe pabendraujant, I 
I pasidžiaugiant metų bėgyje atliktais darbais,leidžiant laikraštį. I 

Programoje - "MP" leidėjų ir bendradarbių šventiniai I
I linkėjimai, vakarienė (kurią dėl nestiprios "MP" finansinės I 
I padėties, kaip ir ankstesniais metais, prašysime svečius i 
I apsimokėti pačius).

Susitikimas - vakarienė įvyks gruodžio 12 d., 18 vai. J 
j vakaro, Lietuvių klube, Bankstowne.

Apie savo dalyvavimą skambinkite redakcijai iki gruodžio J 
j 12 d. tel. - (02) 709 3233.

Visų lauksime atvykstant!
LB Sp. s-gos v-bay

MELBURNO LIETUVIAMS GEELONGO APYL, NARIAMS

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 708 1414, faksas (02) 790 3233.

Klubas ir šiemet ruošia kalėdinę eglutę -
KALĖDINĮ KONCERTĄ

gruodžio 10 d. (sekmadienį) 2.00 vai. po pietų. Koncerto programą 
išpildys savaitgalio mokyklos vaikai. Vaikai (ne tik klubo narių vaikai) 
norintieji dalyvauti programoje: šokti, dainuoti, deklamuoti, pagroti 
instrumentu ir t.t., skambinkite tel. 610 2540 E. Erzikov (po 5val.p.p.) 
Lenkų dainų ir šokių ansamblis "Kujavi" kviečia lietuvius į šeimyninį

NAUJŲJŲ METŲ sutikimą Lietuvių klube gruodžio 31 d. 
nuo 8 vai vakaro iki saulėtekio. Programoje - šokiai. Bilietai $ 25 

suaugusiems, $ 15 - vaikams iki 12 metų. Vakarienė: - švediškas stalas 
Dėl informacijos kreiptis tel. 538 774; 773 9867; 8327785

Klubo valgykla ir šiemet ruošia
KŪČįCĮ VftKflRfl
gruodžio 24 d. 6.00 vai. p.p.

Bealkoholiniai gėrimai, maistas S 15 asmeniui. Registruotis iki gruodžio 22 d,

Maloniai kviečiame į popietę 
Melburno lietuvių namuose, 
kuri įvyks š.m. gruodžio 10 d., 

sekmadienį, 1.30 vai p.p.
Popietės programoje - Rūtos 

Kenny ir Algio Karazijos videofil
mai apie Lietuvą.

ALB Melburno apylinkės 
valdyba

PADĖKA LPKTS RĖMĖJAMS
Ačiū TALKOS v-bai ir indėlininkams už 

700 dol. ir B. Jurgelioniui už 50 dol. bei M. 
Žiogienei už 40 dol.

Mieli TREMTINIO skaitytojai, malo
nėkite susimokėti už TREMTINIO prenu
meratą. Jeigu nenorėtumėte pratęsti prenu
meratos, praneškite man.

LPKTS ats. V. L. Mačys

Prašome nepamiršti 
užsimokėti 

•Mūsų Pastogės“ 
prenumeratų.

Pranešame Geelongo apyl. na
riams, kad visuotinis narių

susirinkimas įvyks š.m. 
gruodžio 17 d., sekmadienį 2 
vai. p.p. Lietuvių namuose 128 
Douro St. Nth. Geelong, 3215.

Darbotvarkėje: bus balsuojami 
statuto pakeitimai dėl inkorpora
cijos pagal nutarimą, kuris įvyko 
š.m. lapkričio mėn. 12 d. per Visuo
tinį metinį narių susirinkimą: 1. 
Bendruomenės narių kvalifikacija 
inkorporacijai, kad bendruomenė 
negalėtų būti apkaltinta diskrimi
nacija; 2. Bendruomenės pavadini
mo pakeitimas inkorporacijai; 3. 
Bendruomenės turto palikimas;

Visų narių dalyvavimas būtinas.
Nesusirinkus pilnam narių kvo

rumui, bus šaukiamas antras su
sirinkimas 2. 30 vai. p.p., kuris, 
susirinkus bet kokiam narių skai
čiui, bus laikomas teisėtu.

ALB Geelongo apylinkės 
valdyba

PRANEŠIMAS
Atkreipiame malonių skaitytojų 

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

2 "Mūsų Pastogės" numeriai. 
Primename, kad 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 skaitytojai 
sveikinimų pasiuntimą palieka pasku
tinei dienai ir Jų sveikinimai redakciją 
pasiekia laikraščiui Jau išėjus.

Sveikinimo išspausdinimas 
kainuoja 15 dolerių.

Redakcija jų lauks Iki 
/jv. gruodžio mėn. 14 d.

4 Redakcija

Sydnėjaus Skautams 
Židiniečiams

Sesės ir broliai židiniečiai - 
atsiradus skubių ir labai svarbių j

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

Židinio narių pasitarimas 
Lietuvių namuose, Bankstowne.

Prašome visus dalyvauti
Židinio Tėvūnas ir kanclerė

PINIGINĖS 
KALĖDINĖS
DOVANOS

Į LIETUVĄ!
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 pilną 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
= TALKAi^

KREDITO DRAUGIJA

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
t Funerals of Distinction f

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

RENKITE
AUSTRALUOS 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 MĖSŲ pastogė AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negražinami ir nesaugomi. Bendradarbiu pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
Skelbimai: 1 cm x ft cm = $ 3. Už skelbimų turini redakcija neatsako.

Prenumerata merams $ 35 Ufsiėnyje paprastu paštu $ 50 Užsienyje oro paštu $ 90 N. Zelandijoje oro paštu $ 65
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