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BRĘSTA POLITINĖ KRIZĖ
Dviejų didžiausių Lietuvos komercinių 
bankų veiklos suspendavimas gruodžio 

i viduryje netrukus perėjo į gilėjančią 
' Vyriausybės krizę. Augantis inte- 
į Įigentijos ir plačiosios visuomenės 

nepasitenkinimas Lietuvos valdžia 
, ./reiškėsi įvairiomis formomis. Sausio 17

, d. politinį pareiškimą, pavadinta „Drauge 
s;u Maironiu", pasirašė visi 17 Rašytojų

;? sąjungos valdybos nariai. Pareiškime 
| akcentuojama, kad rašytojams rūpi ne 
p tik visiems žinomos pastarojo meto 

■ bėdos, bet ir elgetaujantys vaikai, 
didėjantis benamių, bedarbių ir 

;j savižudžių skaičius, skurstanti inte
ligentija. Konkrečiai pasisakoma ir apie 

i: dabartinę valdžią, kuriai didele dalimi 
' tenka atsakomybė už dabartinę padėtį. 
» Prezidentas turėtų ryžtingai keisti jos 
i viršūnių orientaciją arba pačias viršūnes, 

sakoma Rašytojų sąjungos pareiškime. 
Panašios nuomonės vis dažniau 
reiškiamos laikraščių vedamuosiuose ir 

: žinomų intelektualų pasisakymuose, 
į Pavyzdžiui, rašytojas Sigitas Geda 

pasirašė ne tik rašytojų pareiškimą, bet ir 
- anksčiau skelbtą kultūros veikėjų atvirą 
j. kreipimąsi į Lietuvos Prezidentą: „Jūsų 
t Ekscelencija, mums jau gėda, o Jums?“

Matyt Prezidentas irgi pajuto gėdą ir 
“ nutarė imtis ryžtingesnių priemonių 
Į spręsti augančią politinę krizę, stengtis 
' atstatyti visuomenės pasitikėjimą 

valstybės institucijomis. Pirmiausia, jis 
! pareikalavo Vidaus reikalų ministro R.

Vaitekūno atsistatydinimo, kuris, po 
poros dienų delsimo, įteikė savo 
atsistatydinimo paraišką premjerui A. 
Šleževičiui. Premjeras, tačiau, neperdavė 

: šio pareiškimo Prezidentui ir, kol kas 
nepateikė V. R. ministro kandidatūros. 
Po to sekė Lietuvos Banko valdybos 
pirmininko K. Ratkevičiaus atsi
statydinimas, kuriam Seimas pritarė 
sausio 23 d. Pasklido kalbos, kad 
Prezidentas Brazauskas svarsto ir 
ministro pirmininko A. Šleževičiaus 
atsistatydinimo galimybę. Ši žinia tapo 
vieša paslaptimi Seime, kai pats 
Prezidentas apie tai komentavo , sa
kydamas, kad jis toks žmogus; kuris 
pirma padaro sprendimą, o tik po to jį 
paskelbia - viskas bus padaryta laiku,

Ne

gerai apgalvojus. Tačiau, jau sekančią 
dieną Prezidento atstovė spaudai L. 
Šabajevaitė žurnalistams pareiškė, kad 
Prezidentas laukia premjero A. Šle
ževičiaus atsistatydinimo pareiškimo, bet 
jo nesulaukęs, pats ketina pasirašyti 
dekretą dėl Vyriausybės vadovo at
šaukimo iš pareigų ir pateikti jį svarstyti 
Seimui. Tokiu atveju, jei Seimas 
paprasta, posėdyje dalyvaujančių narių 
dauguma nubalsuos Prezidento dekretą 
priimti, Vyriausybės vadovas turės 
pasitraukti iš savo posto.

Tuo tarpu, premjeras A. Šleževičius, 
tą patį rytą kalbėdamas per Lietuvos 
Radiją, dar neigė savo atsistatydinimo 
galimybes. Paklaustas apie Seime 
anksčiau duotus pažadus nuo vasario 1 
dienos pradėti grąžinti suspenduotus 
indėlius LAIB ir Litimpeks. banke, jis 
atsakė: „Tikrai taip, tikrai taip. Mes 
intensyviai dirbame kartu su indėlininkų 
gynimo komitetu, svarstom specialistų 
pasiūlymus kaip atstatyti tvarką. “ 
Prezidento Brazausko tą dieną (24/1) 
Prezidentūroje nebuvo, nes jis dalyvavo 
susitikime su LDDP miestų ir rajonų 
tarybų vadovais. Kiek žinoma, A. 
Brazauskas susitikime pareiškė, kad 
Vyriausybės vadovas turi atsistatydinti, 
tačiau partijos atstovai jam nepritarė. 
Vėliau su partijos miestų ir rajonų 
atstovais susitiko ir Seimo pirmininkas 
Č. Juršėnas.

Tą pačią dieną posėdžiavo ir LDDP 
frakcija Seime. Po posėdžio kai kurie 
dalyviai teigė, kad partija ir frakcija 
gali palaikyti Vyriausybės vadovą, o ne 
Prezidentą. Tuo tarpu Generalinė 
prokuratūra paskelbė, kad A. Šleževičiui 
iškelta baudžiamoji byla už pikt
naudžiavimą tarnybine padėtimi dėl 
Akciniame Inovaciniame banke ne
teisėtai priskaičiuotų ir gautų padidintų 
palūkanų.

Šeštadienį (27/1) politinė drama 
vystėsi toliau LDDP tarybos posėdyje 
Vilniuje. Po ilgų diskusijų, taryba spaudai 
pareiškė, kad skubotas premjero Šle
ževičiaus atstatydinimas iš pareigų nėra' 
išeitis ir pakvietė Prezidentą Brazauską, 
kartu su LDDP prezidiumu, intensyviai 
ir geranoriškai ieškoti tokių sprendimų, 
kurie būtų naudingiausi Lietuvai ir jos 
žmonėms šiuo sudėtingu ir atsakingu 
šaliai momentu. Už tokį pareiškimą 
balsavo 89 iš 103 tarybos narių; 3 
balsavo prieš, 11 susilaikė. Paaiškėjo, kad ■ 
Prezidentas premjerui pasakė, kad jo 
atsistatydinimo pareiškimo jis lauks iki 
pirmadienio (29/1), todėl LDDP prezidiumas 
norėtų su A. Brazausku susitikti dar 
prieš tai ir bandyti pakeisti jo nu
sistatymą. Taigi, sekančią savaitę 
Prezidento Brazausko laukia vienas iš 
sudėtingiausių sprendimų.

BANKŲ GAIVINIMO PLANAS
Sausio 26 dieną Vyriausybės rūmuose 

buvo pasirašyta Lietuvos bankų per-
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A. a. prelato Petro Butkaus lėšomis statoma bažnyčia Nemakščiuose dabar 
atrodo taip.

tvarkymo programa. Ją pasirašė 
ministras pirmininkas A. Šleževičius, 
Finansų ministras R. Šarkinas, laikinasis 
LB vadovas J. Niaura ir jungtinės 
Pasaulio Banko bei Tarptautinio Valiutos

Fondo komisijos vadovas M. Džiugalė. 
Kaip Laisvosios Europos radijui sakė 
Vyriausybės atstovas spaudai V. 
Kavaliauskas, programoje numatyta į 
vieną sujungti tris problemų turinčius 
bankus - Akcinį Inovacinį, Litimpeks ir 
Vakarų - o Aura banką likviduoti. Jie 
bus vieniems metams suvalstybinti, 
vėliau reprivatizuoti. Kaip paaiškėjo po 
programos pasirašymo, bankų ak
cininkams bus leidžiama savarankiškai 
atgaivinti bankų veiklą tuo atveju, jeigu 
j ie įrodys, kad jie turi pakankamai pinigų. 
Tuo tarpu, PB/TVF patarėjų komisija 
nustatė, kad bankų pertvarkymo prog
ramai įgyvendinti reikės apie 1 milijardo 
300 milijonų litų. Programoje numatyta, 
kad 1.1 mlrd. Lt Vyriausybė turės surinkti 
išplatinusi vertybinius popierius, o 200 

. mln. Lt tikimasi gauti iš tarptautinių 
organizacijų kreditų. Tarptautinės 
misijos vadovo. nuomone, parengta 
programa yra reali ir ją įgyvendinus;per 
du metus bus stabilizuota ne tik šalies 
finansinė sistema, bet ir padėti tvirti 

pamatai ilgalaikių! ekonomikos 
augimui. Būtina sąlyga sėkmingam 
programos įgyvendinimui yra visos 
šalies parama, sakė M. Džiuvalė. Tačiau 
Lietuvoje girdisi ir susirūpinusių balsų, 
kad Vyriausybė per daug nekritiškai 
vertina TVF bei kitų pasaulio ekspertų- 
pasiūlymus. Pasak kai kurių kritikų, kitų 
šalių patirtis parodė, kad TVF politika 
ne visuomet sutinka su paramos sie
kiančių individualių kraštų geriausiais 
irt tprpęfii c

KAIP PRALOBTI BE DARBO
Laisvosios Europos radijo ko

mentatorius K. Girnius, remdamasis 
laikraštyje “Verslo žinios“ pateikta 
informacija, nurodo, kaip lengva 
Lietuvoje praturtėti be darbo, be 
rūpesčio ir be jokios rizikos (na, gal ne 
visai, kaip paskutinių savaičių įvykiai 
parodė). Laikraštis „V. Ž.“ duoda eilę 
pavyzdžių, bet čia pacituosiu tik vieną. 
Pernai, spalio mėnesį, Litimpeks banko 
valdybos pirmininkas G. Preidys iš savo 
valdomo banko gavo 1 milijono litų 
paskolą penkeriems metams. Pagal 
sudarytą sutartį, už šią paskolą jis teturi 
mokėti 5 % metinių palūkanų. Kaip 
pastebi K. Girnius, per vieną dieną p. 
Preidys uždirbo ne mažiau, kaip 250,000 
Lt, kuriuos jau tą pačią dieną būtų 
galėjęs išleisti naujam butui, arba labai 
prašmatniam automobiliui nusipirkti, o ' 
gal kelionei po Karibų salas ar kitur. 
Likusius 3/4 milijonų litų p. Preidys 
būtų galėjęs įdėti į kurį nors banką, 
kaipo indėlį, už kurį gautų, sakykime 
labai kuklius 20 % metinių palūkanų 
(premjeras A. Šleževičius gaudavo 30 
%). Per penkerius metus iš savo indėlio 
jis gautų 750,000 Lt palūkanų, prie kurių 
pridėjus investuotus 750,00 Lt, jis galėtų 
grąžinti iš savo banko pasiskolintą 1 
mln. Lt kapitalą ir visas palūkanas 
(250.000Lt). Jei jis.už savo indėlį būtų 
išsiderėjęs aukštesnes palūkanas, arba 
būtų tuoj investavęs visą pasiskolintą

nukelta j 2 psl.
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Nors pavėluotai,Bosnijoje karia
vusios šalys palaipsniu paleidžia kalin
tus karo belaisvius. Neišsipildė 
ankstesnės pranašystės dėl būsimų 
NATO nuostolių žmonėmis dėl su
sidūrimų su serbais, kroatais, musulmo
nais. Visgi jų žuvo bent 7 NATO kariai 
ir nemaža sužeistų. Vieni jų žuvo 
užvažiavę ant minų, kiti dėl neatsargaus 
elgesio su granata.

Sausio 25 d. iš pareigų pasitraukė 
Lenkijos koalicinės vyriausybės min. 
pirmininkas Jozef Oleksy. Atsistatydini
mo kalboje jis paneigė kaltinimus, kad 
buvęs KGB agentu. Prisipažino tik, kad 
artimai draugavęs su aukštu Sovietų 
diplomatu, nežinodamas apie šio draugo 
tarnybą Sovietų KGB.

Lenkijos socialdemokratų partija 
(buvę komunistai) pareiškė visišką 
pasitikėjimą J. Oleksiu, perrinkdama jį 
savo lyderiu.

Nepritardamas Rusijos preziden
to Boris Jelcino dabartinei politikai, iš jo 
patarėjų tarybos atsistatydino buvęs min. 
pirmininkas Jegor Gaidar. Iš patarėjų 
bėi iš Rusijos žmogaus teisių komisijos 
pirmininko pareigų pasitraukė Sergei 
Kovaliov, protestuodamas prieš Rusijos 
veiksmus Čečėnijoje.

Čečėnų kontroliuojamame Novo- 
groznenskij mieste, sukilėliai čečėnai 
sausio 25 d. paleido visus 42 rusus ci
vilius įkaitus. Sukilėliai pasilaikė tik 14 
OMON'o narių, karo belaisvių, kuriuos 
tikisi iškeisti į čečėnus, patekusius į 
rusų rankas per kautynes Pervomaiskoje 
kaime.

LIETUVOS (VYKIŲ...
atkeltais 1 psl.
kapitalą, jo uždarbis būtų dar didesnis. 
Be to, pagal dabartinius Lietuvos 
įstatymus, privataus asmens iš indėlio 
banke susikaupusios palūkanos nėra 
apmokestinamos (keliamės visi į 
Lietuvą!).

Betpažiūrėkimeįkitą medalio pusę. 
Kaip galėjo bankas pateisinti sandėrį, 
kuris jam 'neša šimtatūkstantinius 
nuostolius? Juk Lietuvoje metinė 
infliacija viršija 35%, taigi, pinigų vertė 
smarkiai krinta. O pinigus, kurie beveik 
veltui buvo atiduoti Preidžiui, buvo 
galima paskolinti normaliam klijentui 
už 8 ar 9 kartus aukštesnes palūkanas. 
Visiškai aišku, kad tokia paskola 
nuostolinga ir kenksminga bankui. 
Nesuprantamas ir Lietuvos banko, kuris 
tikrina komercinių bankų veiklą, 
pasyvumas, tuo labiau, kad banko 
inspektoriai žinojo apie sunkią Litimpeks 
(ir kai kurių kitų) banko padėtį. Naujausi

Praėjusią savaitę Lietuvos spauda ir 
TV pranešė, kad kun. A. Svarinskas
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Vis labiau įsitempia santykiai tarp 
Kinijos ir Taivano. Kiniečiai žada pa
vartoti jėgą ir užimti Taivaną, jei šis 
bandytų deklaruoti savo nepriklau
somybę, atsisakydamas nuo ligšiolinės 
"vienos Kinijos" principo.

JAV įspėjo Kiniją, kad ši nedrįstų 
pavartoti jėgos prieš Taivaną. Kinija, 
savo ruoštu, paneigė saudoje pa
sirodžiusias žinias, kad ji planuojanti 
užpulti Taivaną tuoj po kovo 23 d. ten 

įvyksiančių pirmųjų tikrai demokratinių 
, rinkimų.

Sausio 28 d. prancūzai išsprogdi
no dar vieną branduolinę bombą Fan- 
taufa atole, Ramiąjame vandenyne. Tai 
jau šeštas sprogimas prancūzų atominių 
ginklų bandymų serijoje. Sekančią die
ną Prancūzijos prezidentas Jacque 
Chirac pareiškė, kad tai buvo paskutinis 
šios serijos bandymas. Prancūzija pilnai 
patikrinusi savo branduolinių ginklų ar
senalą ir daugiau nebebandys atominių 
ginklų.

Australijos min. pirmininkas Paul 
Keating paskelbė, kad Australijos 
parlamento rinkimai įvyks kovo 2 d.

Šiuo metu gyventojų apklau
sinėjimo duomenys pranašauja lai
mėjimą opozicijai, tačiau vyriausybė 
tikisi pakeisti balsuotojų nuotaikas per 
rinkimų kampaniją.

Sausio 28 d. New Yorke mirė garsiausias, 
šių laikų rusų poetas Josif Brodskij, gimęs 
Leningrade 1940 m. Dėl savo disidentinių 
pažiūrų jis buvo sovietmečiu kaltintas ir 
tremtas į Arktikos sritį.

Nuo 1972 m. jis gyveno JA Valstybėse. J. 
Brodskij yra skyręs savo eilėraščių Lietuvai, 
iš kurios kilusi jo motina. Jis bendravo su 
lietuviais rašytojais tiek JAV, tiek Lietuvoje.

skandalai nepuošia Lietuvos, bet gal jų 
atskleidimas sukels tokį visuomenės 
pasipiktinimą, kad bus užkirstas kelias 
jų pasikartojimui. . .

ATSTATYTAS V. PETKEVIČIUS
Sausio 24 dieną Seimo Nacionalinio 

saugumo komiteto nariai savo posėdyje 
išreiškė nepasitikėjimą šio komiteto 
pirmininku V. Petkevičiumi. Kai kurie 
NSK nariai jau seniai kalba, kad yra 
nepatenkinti V. Petkevičiaus darbu 
komitete ir jo elgesiu. Paskutiniu lašu, 
kuris, perviršijo jų kantrybę, buvo 
peštynės tarp komiteto pirmininko ir jo 
nario K. Gaškos. Nors V. Petkevičius tai 
neigia, liudininkai tvirtina, kad su- 
sistumdymą pradėjęs jis pats. Po NSK 
posėdžio, į kurį žurnalistai nebuvo 
įsileisti, K. Gaška informavo, kad 8 
komiteto nariai balsavo už V. Pet
kevičiaus pašalinimą iš pirmininko, 
pareigų; prieš balsavo 2 ir du susilaikė. 
NSK narys A. Patackas pareiškė, kad 
komitetas turėtų dirbti intensyviau, 
racionaliau, drausmingiau bendram 
labui, ne savo asmeniniams interesams.. 
Naujuoju NSK pirmininku K. Gaška 
pasiūlė LDDP narį Arvydą Ivaškevičių. 
Manoma, kad dėl naujo pirmininko 
išrinkimo bus balsuojama jau se
kančiame komiteto posėdyje sausio 31 
dieną.

KUN. A. SVARINSKAS 
BUVO PAŠALINTAS

PAŽINKIME SAVO DRAUGUS IR PRIEŠUS
Kad komunistai surinko daugiausiai 

balsų Rusijos parlamento rinkimuose 
gruodžio 17 d., greičiausiai bus ne pagal 
daugumos skonį; dar karčiau darosi 
burnoje kai skaitome, jog antroje vietoje 
rinkimuose išėjo Vladimir Žirinovskis, 
Rusijos liberalų demokratinės partijos 
vadas. Tačiau vargu ar galėtume ginčytis, 
kad kitos partijos, kurios rinkimuose 
atsiliko dar toliau, užsitarnavo geresnių 
rezultatų.

Rinkėjai atėjo balsuoti su nuotaika 
„prieš reformas“, nes iki šiol valdžios 
siūlomos ir rekomenduojamos reformos 
atrodė nepatikimos, nesuprantamos. 
Ryškiausia priežastis tokių rezultatų 
buvo pasipiktinimas Jelcinu, dabartiniu 

' prezidentu ir jo vyriausybe, kurios 
politinės platformos nesiūlė, o pats 
Jelcinas tik nevykusiai atkalbinėjo savo 
piliečius nuo komunizmo. Nei jis, nei jo 
ministras pirmininkas Viktor 
Čemomyrdin, atrodo, rinkimų daviniais 
per daug nesirūpins ir, nekreipdami, 

' dėmesio į naujai išrinktą dūmą, dar ilgai 
blaškysis tame pačiame chaose, ko
rupcijoje, nusikaltimų jūroje. Žinoma, 
toks elgesys nepadės Jelcinui būti 
išrinktam prezidentu birželio mėnesį, ar 
jo bendradarbiui Černomyrdinui ir jo 
Tėvynės partijai, kuri išėjo trečioje 
vietoje. Ministras pirmininkas ne
sijaudindamas pasakė: „Na ką gi, 
komunistai gyvuoja jau 97 - rius metus 
Rusijoje ir surinko tik 22 % balsų, mūsų 
Tėvynės partija kelių mėnesių senumo, 
surinko jau beveik 10 %“.

Liberalistinė kairiojo sparno partija 
„Jabloko“, vadovaujama Grigorij 
Javlinskij, su 8 % balsų bus ketvirtoji 
grupė, užtikrintai įeinanti į parlamentą. 
Javlinskij išsitarė, kad svarbesniuose 
klausimuose (pav. Čečėnijos karo 
rezoliucijų) jis balsuos su komunistais.

Rusijos ultranacionalistų lyderis 
V.Žirinovskis.
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atsistatydino iš kariuomenės vyriausiojo 
kapeliono pareigų. Pats kun. Svarinskas, 
tačiau, teigia, kad jis net neketino 
atsistatydinti, o buvo. išmestas ir net 
negavo raštiško atleidimo iš pareigų 
patvirtinimo. Buvęs politinis kalinys, 
monsinjoras Svarinskas buvo paskirtas 
vyriausiuoju Lietuvos kariuomenės 
kapelionu 1991 m. Krašto apsaugos 
departamento direktoriaus A. But
kevičiaus ir kardinolo V. Sladkevičiaus 
nutarimu. Kun Svarinsko įsitikinimu, 
iniciatyva atleisti jį atėjo iš Seimo 
LDDP frakcijos, po Šiluvoje surengtos 
Kariuomenės šventės, kurioje 16 karių 
priėmė šv. komuniją.

Spaudai paruošė J. Rūbas
28, 1. 96

Vakarus daugiausiai gąsdina gana 
tvirta Žirinovskio pozicija, kurį buvo 
norėta nurašyti kaip juokdarį ir 
grėsmingą triukšmadarį. Nors jo partija 
dabar surinko 11 % balsų, (nukrisdama 
nuo 23 % 1993 -siais), tačiau pats 
Žirinovskis, atrodo, savo patrauklumo 
didelei masei rinkėjų neprarado ir liko, 
tur būt, vieninteliu profesionaliu politiku 
dūmoje. Iš 43 įvairių partijų, dalyvavusių 
rinkimuose, tik suminėtos 4 - rios 
užsitarnavo reprezentantus parlamente.

D.uciLiHuo piu.u.vju yutuiu lemiamą- 
savo karjeroje lošimą.

Pirmoji rinkimų auka, žinoma, yra 
Andrėj Kozyrev, kuris pasitraukė iš 
užsienio reikalų ministro pareigų. Jo 
palankumas Vakarams buvo žinomas, ir 
jis, kaip išrinktas deputatas iš Mur
mansko apylinkės, užims savo vietą 
parlamente.

Tuo būdu ryškėja, kad po gruodžio 
17- tos rinkimų opozicija prieš Jelciną ir 
Černomyrdiną bus dar stipresnė ir po 
prezidento rinkimų birželio mėnesį, visa 
politinė padėtis gali labai smarkiai 
pasikeisti. Tad mūms, kaip išėjūnams, 
kurie dar galvojame rūpintis mūsų tėvyne 
Lietuva, gal ir praverstų (ar būtų įdomu) 
susipažinti su svarbesnėmis Rusijos 
partijomis ir pirmaujančiais pre
tendentais į Rusijos prezidentus. 
Kadangi nė vienas jų neišreiškė ne
kvalifikuoto palankumo Baltijos vals
tybėms, būtų verta pasvarstyti partijų 
politines linijas ir jų vadų kalbas.

Grigorij Javlinski.43 m. amžiaus 
ekonomistas, gerai kalbas angliškai, 
dabar būtų laikytinas kaip liberaliniai demokra 
tinės opozicijos vadas. Jo partija rinkimuose 
išėjo 4 - toje vietoje ir turės pakankamą 
reprezentaciją parlamente bei pritarimą 
iš miestiečių, profesionalų, tarnautojų, 
intelektualų, studentų ir panašių. Jis sako: 
„ Jūs Vakaruose galvojate, kad Jelcinas 
reprezentuoja Rusiją, kaip pirmas laisvai 
rinktas prezidentas. Bet jis juk buvo 
išrinktas 1991 birželio mėn. ne Rusijoj, 
bet Sovietų Sąjungoj. Antra, jis sulaužė 
konstituciją, pagal kurią jis buvo 
išrinktas. Mes atsidūrėme kažkokioje 
pusiaukelėje į demokratiją - kiekvienas 
gali sakyti ką nori, spauda yra, 
palyginamai, laisva, tačiau valdžia pati 
daro ką nori, neatsiklausdama ir 
nekreipdama dėmesio į visuomenę. 
Vakarų vadai atvyksta į Rusiją ir klausia 
prez. Jelciną, „ką jūs čia darote?“ Jis 
atsako -“ aš vykdau reformas“. Vakarai 
krato jo ranką ir sutinka - o, kaip puiku! 
Tačiau Rusijos žmonės kraipo galvas ir 
murma „mums patinka amerikonų 
politikieriai, jie tokie gudrūs ir gražūs, 
bet... jie nieko nesupranta, kad pas mus 
infliacija 2000 procentų, produkcija 
sumažėjusi per pusę, visur korupcija,

nukelta į 3 psl.

2



atkeltaiš2psl.
spekuliacija, nusikaltimai. Rusai gali 
atleisti infliaciją, gali atleisti beprotišką 
privatizaciją ir dar ką nors, betjie neatleis 
tautinės gėdos, kad jų Valstybės galva 
elgiasi begėdiškai, kaip koks klounas, 
juokdarys, ypač užsienyje. Mūsų 
revoliucijadar tik prasidėjusi, mūsų vadai 
tie patys komunistų politbiuro nariai. Aš 
noriu,kad Rusija turėtųefektyvią rinkos 
ekonomiją, ne kokią prieš totalitarinį 
režimą, bet tikrą, veiksmingą de
mokratiją.“

Genadij Ziuganov, 5Įmetu, buvęs 
kažkada mokytoju, partijos pareigūnas, 
turįs filosofijos daktaro laipsnį, dabar 
vadovaująs atsikuriančiai, gerai or
ganizuotai komunistų partijai, lai
mėjusiai aukščiausiu procentu (23%) 
dabartinius dūmos rinkimus ir gerai 
įsivirtinusiai miestų ir rajonų valdžiose. 
Jis kalba: „ Jelcinas yra „netikras 
pranašas“ Vakaruose. Jis niekada 
demokratu nebuvo ir nebus. Dabartinėje 
valdžioje jis ir jo pakalikai prisigrobė 
privilegijų 100 kartų daugiau, negu kada 
nors politbiuras turėjo. Rusija yra ant 
bedugnės krašto, blogiau nei laike karo. 
Dvasiniai, moraliniai pagrindai nai
kinami, ekonominė ir socialinė tvarka 
nakinama. Mes tampame pusiau ko- 
lonialinis kraštas. Sėkminga pramonė 
likviduojama, specialistai išmetami. 
Rusijai gresia katastrofa. Daromės lyg 
kažkokia Čečėnija ar Kolumbija su 
atominiais ginklais. Vienintelis kelias - 
sąžiningi rinkimai, kurie užtikrintų 
nuosaikią valdžią profesionalų ir 
atsakingų žmonių, kurie grąžins natūralią 
politiką Rusijai ir jos tradicijoms prieš ir 
po 1917 metų. Ši politika niekada 
negrasinsRusijos kaimynams ir naujiems 
draugams. Mes norime atstatyti eko
nomiką, sukurti gerbūvį, tvarką ir 
užtikrinti žmonių teises. Nebaikite, jūs 
iš Vakarų, savos kultūros ir supraskite, 
kad Volga netekėjo į Mississipi ir 
netekės, ir be Rusijos nebus Jungtinės 
Europos.“

Aleksandr Rutskoi, 48 m. amžiaus, 
buvęs aviacijos generolas, Jelcino 
nušalintas viceprezidentas 1993 - ųjų 
rugsėjo - spalio ginkluotame susidūrime. 
Jo platforma- patriotizmas, žmonių jėga.

Jis kalba: „ Patriotizmas yra meilė 
savo krašto ir žmonių. Aš noriu, kad 
mano tauta gyventų kaip garbingi 
individai ir jaustų pasididžiavimą, 
būdami tokia didi tauta. Dabartiniai vadai 
ne patriotai, jie savo krašto nemyli. 

AUSTRALUOS LIETUVAITĖS PARODA

Dailininkė Nijolė Bižytė Lietuvoje jos kūrinių paroda.

Melburno Lietuvių namuose iniciatyvinė 
grupė ruošia vakaronę Sibiro Tremtinių 
namams Vilniuje paremti. Visos ir visi 
dirbantieji šiai vakaronei, ar tai 
virtuvėje, ar kitur sutiko, kad ir jie 
vakarieniauti eis nusipirkę bilietą už 
pilną kainą. Nebus jokių „garbės“ svečių, 
nebus nuolaidų ar privilegijų dir
bantiems. Vieninteliai garbės svečiai bus 
tik visų mintyse - vieniši, paliegę 
tremtiniai. Šalia darbą, laiką ir produktus 
aukojančių yra ir Melburno Lietuvių 
Klubas, neimantis atlyginimo už patalpas 
ir virtuvę.

Ne vien tik pinigais galima paminėti, 
’ bet ir sumanymais, patarimais kaip tuos 
pinigus surinkti. Keletą gautų sumų esu 
pasiuntęs Tremtinių grįžimo fondui į

dėsto anglų kalbą 5 metus. Tačiau Linkime, dailininkei, tokio pat
kaipdailininkė,jipasirodyspirmą kartą, pasisekimo mene, kokio pasiekė mo-

Š. m. vasario 13 d. Kaune atsidarys kytojaudama. »MP“ inf.

Vilnių. Vienas iš jų galėtų būti nesunkiai 
įgyvendintas - atspausdinti ženklus - 
„pinigus“ 5, 10, 20 ar net 50 dolerių 
vertės ir juos platinti susirinkimuose,

Pažiūrėkit, ką jie padarė savo tėvynei. ; 
Jie nusikaltėliai, atakavę parlamentą su J 
tankais ir patrankomis. Kaukaze karas, 
kur žūsta dešimtys tūkstančių žmonių, 
siaučia teroras ir 90 % gyventojų tapo 
skurdžiais. Vaikai miršta ir ligoninėse 
trūksta vaistų, kada valdžia leidžia 
pinigus save saugodama ir statydama 
sau puikius palocius. Aš ginu įstatymą ir 
1993 - iųjų konstituciją...“

Aleksandr Lebed. 45 m. amžiaus, 
naujausias lydens politinėje arenoje ir ' 
dabartiniu laiku, gal populiariausias 
rinkėjų tarpe. Nepaklusnus, priešgina 
generolas, tikneseniai atsistatydinęs dėl 
nesantaikos su Jelcinu. Lebed dabar 
vadovauja nacionalistiniam judėjimui - 
Rusijos bendruomenių kongresui. 
Stipriai susirišęs su Rusijos industrija, 
ginklų fabrikantais.

Jis kalba: “ Žirinovskis yra Jelcino 
sukurta baidyklė pagąsdinti Vakarams, 
kurie susikūrę mitą, kad Rusijai yra tik 
du pasirinkimai: arba Jelcinas, arba 
Žirinovskis. Bet tai nesąmonė ir ne 148 
-nių milijonų žmonių pasirinkimas. 
Jelcinas sugriovė visą valdžios struktūrą 
ir socializmą, jis turės atsakyti už 1993 - 
siais parlamento užpuolimą, už priva
tizaciją, kuria pasinaudojo tik 5 - 7 % 
gyventojų, palikdama likusius vargšais, 
už karą Čečėnijoje. Mes neturime 
demokratijos, tik kažkokią dekoratyvinę 
instituciją Vakarams. Aš nesiūlau 
kapitalizmo ar socializmo: visa tai- ' 
ideologinė haliucinacija. Žiūrėkim kas 
išeis, kas pavyks; mes dar ilgai neturėsim 
rinkos ekonomijos, nes 90 % žmonių 
nieko apie tai nesupranta. Mums reikia 
sukurti vidurinę klasę, kad nebūtų nei 
labai turtingų, nei didelių vargšų. Reikia, 
kad žmonės pajustų, jog jie yra šei
mininkai ir savininkai kaip kapitalo, taip 
ir pelno...( Gi, kas liečia jūsų klausimą 
apie generolą Augusto Pinochet), tai 
sakau tiek: Pinochet per 16 metų 
valdžioje nužudė 3500 žmonių, mes gi 
nužudome daugiau per vieną dieną. 
Kruvinas Pinochet‘o režimas ištraukė 
Čilę iš griuvėsių, privertė kiekvieną 
dirbti, atgaivino ekonomiką, atstatė savo 
vertės pajautimą ir tada perdavė valdžią 
civilinei valdžiai. Žinoma, aš nesu nei 
Rusijos Pinochet, nei Rusijos de Gaulle; 
aš esu Rusijos generolas Lebed.“

Kaip pažįstamai irfamiliariai skamba 
partijų vadų kalbos ir pareiškimai. 
Manau, kad ir mūsų tautiečiai Lietuvoje 
atpažintų daug ką, kaip girdėta, skaityta.

A. Kantvilas

GRĄŽINKIME SKOLĄ
Ne pirmą kartą primenu-Tremtinių 

namai Vilniuje, kurie rekonstruojami su 
mūsų pagalba, bus paliegusių, pasenusių, 
vienišų temtinių pastogė, kurioje jie turės 
savo gyvenimo saulėlydyje ramybės, 
poilsio ir draugiškumo užuovėją. Nėra 
tai pirmasis sustojimas grįžtantiems, nėra 
tai gyvenama patalpa tiems, kurie 
dar gali įsijungti į Lietuvos gyvenimą. 
Nebus iš to jokios materialinės naudos 
nei kraštui, nei namų statytojams. 
Neapskaičiuojama vertybė, tačiau yra 
parodymas, kad rūpinamės savais. Ir dar 
pagalvokime: kai bolševikai tremdami 
lietuvius nustatydavo kokį skaičių 
ištremti iš kurios vietovės, tai daugeliu 
atvejų išvežė ką nors kita vietoj manęs, 
pasitraukusio} vakarus. Turbūt dauguma 
mūsų tik savo pasitraukimu iš Lietuvos, 
išvengėme Sibiro tremtinio likimo. 
Šiandien mes grąžiname tiktai dalį 
skolos.

Kas iki šiol padaryta, žinome, jau 
skelbta spaudoje. Žinome ir ko siekiama, 
būtent, kad bent dalis Tremtinių namų 
būtų atidaryta šių metų birželio 14 - tą.

Norų neužtenka, reikia pinigų. 
Australijos lietuviai savo dosnumu iki 
šiol lenkė ir JAV, ir Kanadą. Drįstu 
tvirtinti, kad jeigu tos skaitlingos’ .ir 
turtingos lietuvių bendruomenės pro
porcingai prilygtų mums, tai Tremtinių 
namai jau šiandien galėtų priimti 
tremtinius. Vis dėlto, esme atsakingi 
tiktai už savo sąžinę.

Neskaičiuosiu kiek 
neužbrėšiu jokios linijos, iki kurios 
priėję galėtumėm sustoti. Labdarai ir 
meilei neturi būti ribų. Galiu tiktai duoti 
kainų pavyzdžius mūsų doleriais: langas 
- $ 220, durys - $ 123, elektrinė virtuvės 
plytelė - $ 200, dušo dugnas - $ 110. 
Apie lovas, stalus, spintas dar: negalvojame. 
Gali būti labdaros būdu gauti baldai iš 
Vokietijos ir kitų vietų.

Vajus, lėšų, kaupimas - man, šiuo 
atveju, nevisai tinkami apibūdinimai. 
Kartoju - skolos grąžinimas. O kaip? 
Einame ir turime eiti jau žinomu keliu - 
asmeninės ir organizacijų aukos, 
renginiai, rinkliavos progai pasitaikius, 
atsisveikinimas su mirusiais nevys
tančiomis gėlėmis. Jau ne pirma auka 
atėjo is Sydnejaus Lietuvių klubo 
proferansininkų. Iš mažos gilės didelis 
ąžuolas išauga.

Štai kitas pavyzdys. Vasario 24-tą

dar reikia.

BENDRUOMENĖS VEIKLOJE B:
progomis. Reikia, tačiau, kad kas nors 
pasiimtų sau tokį projektą, uždavinį, nes 
yra būtina griežta kontrolė, atskaitomybė, 
nenuilstantis entuziazmas ir bendra
darbių tinklas visoje Australijoje. Čia 
yra ne vieno asmens, bet organizacijos 
darbas. Nelengvas, bet vertas dėmesio ir 
pastangų. Metu iššūkį- apsiimkite kas 
nors. Šį pasiūlymą, gautą iš vienos 
ponios, gyvenančios Sydney, ketina 
vykdyti ir Tremtinių grįžimo fondas 
Vilniuje, planuodami išleisti aukotojų 
pažymėjimus ir ženkliukus.

Darbo dirva plati, išarkime ją giliai. 
Paklauskime patys savęs - kodėl aš tai 
darau? Atsakymą rasime savo širdyje-: 
galiu ramiau pats su savimi gyventi, 
žiūrėti į veidrodį. Grąžinu skolą

Gabrielius Žemkalnis.

Aukos priimamos visuose TALKOS 
skyriuose, Tremtinių namų sąskaita Nr. 
888.

GRĮŽTA Į TĖVYNĘ
Kelias savaites paviešėjęs pas brolį 

Seftone, žymusis Lietuvos kinematogra
fininkas Petras Abukevičius ir žmona - 
aktorė Gražina, sausio 29 d. išskrido 
atgal į Lietuvą.

Petras Abukevičius

Abukevičiai čia atvykę rankų sudėję 
nesėdėjo: "išlandžiojo"Sydnejų, (net 
atšventė Australijos dieną su būreliu 
tautiečių, beplūduriuodami Sydnejaus 
uoste), pavažinėjo po apylinkes iš kurių 
Kengūrų Slėnys ir Minamurros kriok
liai padarė didžiausią įspūdį. Dėkingi 
dr. A. Kabailai ir poniai, sudariusiems 
sąlygas per porą dienų susipažinti su 
Canberra... Susitikdamas su lietuviais 
Sydnejuje, pademonstravo dalį savo 
darytų filmų, poniai Gražinai prisided
ant deklamacijomis, minint Sausio 13-4 
ją-

Nors ir trumpai buvo Canberroje, bet 
ir čia spėjo Lietuvių klube pademon
struoti filmą susirinkusiam būreliui tau
tiečių.

P. Abukevičius optimistas - truks, pliš, 
žada atvažiuoti (net su padėjėju) į Lietu
vių dienas Melbourne, nufilmuoti jas ir 
paskui dar kokį pusmetį pabuvojus tarp 
Australijos lietuvių, užfiksuoti filme jų 
gyvenimą Penktajame kontinente, taip 
įmžinant jį ateities kartoms.

Paklausus iš kur ims tiek lėšų, sako, 
gal atsiras žmonių, suprantančių reika
lo rimtumą ir padės!... o jis tai laiko 
gyvybiniu Australijos lietuvių reikalu.

Petras ir Gražina dėkoja savo Broliui 
ir jo šeimai, ir daugeliui čia, Sydnejuje 
susipažintų tautiečių, kurie stengėsi 
jiems padėti susipažinti su Australija ir 
su Australijos lietuviais, dėkingi už jų 
draugystę. Ypač dėkingi p.p. Kabailų 
šeimai, globojusiai juos sostinėje.

Tad iki pasimatymo! B. Žalyssusiėjimuose ir iš viso įvairiausiomis
— " Mūsų Pastogė" Nr. 5 1996.02.05 psl.3
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POPIETĖ APIE LIETUVĄ
Sekmadienį, sausio 28 d. Tėvynės 

Sąjungos Sydnejaus skyrius Lietuvių 
klube surengė diskusinę popietę, kurioje 
apsilankė gausus būrys dalyvių. Pra
nešimus apie Lietuvą pateikė Vincas 
Augustinavičius ir Anskis Reisgys. 
Popietę pravedė skyriaus pirmininkas 
dr. Vytautas Doniela.

Vinco Augustinavičiaus įspūdžių 
grandinėje pirmą vietą užėmėTremtinių 
namai Vilniuje, kuriems Australijos 
lietuviai jau suaukojo apie 60 000 dol. Iš 
lauko šie namai atrodo gražiai, bet viduje 
reikia daug remonto, kuris kainuoja labai 
brangiai. Vienok, darbai turėtų būti 
užbaigti apie birželio mėn. Prelegentas 
įsitikinęs, kad Tremtinių grįžimo fondo 
pirmininkas Vytautas Cinauskas esąs 
darbui labai atsidavęs, sąžiningas ir 
gerbiamas asmuo, todėl aukos bus 
panaudotos efektyviai. Namų ar patalpų 
tremtiniams esama ir kitose Lietuvos 
vietose, nes lėšų iš biudžeto skirianti ir 
Vyriausybė. Kalbant apie patalpas,- 
prelegentas paminėjo, kad jis Lietuvoje 
iškėlė mintį, kad sostinėje vertėtų įkurti 
savotišką sustojimo bei nakvynės centrą 
išeivijos tautiečiams, nes ne visi 
besilankantieji gali girtis, kad jiems 
lengva apsistoti patogiai. Tokio centro 
mintį parėmė ir Vilniaus savivaldybės 
atstovai. Pasirodo, mieste esą tuščių 
tokio tipo patalpų, tačiau, deja, pirma 
reikėtų jas remontuoti ir žmoniškai' 
įrengti.

Prelegentui kiito akin didžiulis plyšys 
tarp turtuolių (kurių sakoma esą 8 %) ir

PETICIJA
Sydnejuje susibūrė Iniciatyvinė grupė, kuri Australijos lietuvių tarpe 

renka parašus peticijai dėl apgailėtinos padėties Lietuvoje.Peticija bus 
pasiųsta Prezidentui, Ministrui pirmininkui, Seimo pirmininkui ir Opo
zicijos lyderiui.

Peticijos tekstas yra toks:
Mes, žemiau pasirašę Australijos lietuviai, esame giliai susirūpinę dėl

atkurtoje Lietuvoje įsigalėjusio nusikalstamumo, aukštų pareigūnų 
korupcijos ir netvarkos ekonomikoje. Mūsų nuomone, šių neigiamybių
pašalinimui Vyriausybė tūri skirti ypatingų dėmesį. Reikia imtis skubių 
priemonių arba skubaus Vyriausybės sąstato keitimo.

"MP" inf.

DAR DĖL LIETUVIŠKŲ PASŲ ĮSIGIJIMO
Iškilus kai kurioms abejonėms dėl 

įsigijimo lietuviško paso, Vidaus Reikalų 
Ministerijos Migracijos Departamentas 
davė paaiškinimus, kurių svarbiausias 
ištraukas pateikiu žemiau: .

K. J. Lynikas

...1995 m. spalio 3 d. Lietuvos 
Respublikos įsakymu Nr. 1-1053 „Dėl 
Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 
pakeitimo ir papildymo“ buvo padaryti 
pakeitimai ir papildymai Lietuvos 
Respublikos pilietybės įstatyme.

Sutinkant su pilietybės įstatymo 1 str. 1 
d. 1 p. Lietuvos Respublikos piliečiais yra 

Mirus Juozo Manikausko seseriai Lietuvoje
A t A Kastutei Laukaitienei, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems.
ALB Geelongo Apylinkės valdyba

Nuoširdžiai užjaučiame Juozą Manikauską ir jo šeimą, 
mirus jo seseriai Lietuvoje

A + A Kastutei Laukaitienei.
Geelongo skautų židinys
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gal 70 - 80 % vargingųjų, kurių tarpe 
ypač pensininkai stovi prie bado ribos. 
Gal tik apie 15 % sugeba vidutiniškai 
išgyventi iš savo 400 - 500 Lt mėnesinės 
algos. Taip pat krito akin tai, kad 
provincijoje labai nedaug didžiųjų 
dienraščių; žmonių galvoseną nulemia 
vietiniai rajonų laikraštukai, kurių 
redaktoriais dažnai tebėra senųjų laikų 
žurnalistai. Nenuostabu, kad provincijoje 
maža supratimo apie vidaus politiką ir 
balsuojama už sovietmečio asmenybes.

Atrodo, jog prelegentas nusivylęs' 
Seimu ir dalinai todėl, kad didokas Seimo 
narių skaičius tiesiog praleidžia po
sėdžius. „Daug išrinktųjų, bet mažai 
pašauktųjų“. Be to, sprendimus me
chaniškai daro daugumą turinti val
dančioji partija (LDDP). Bet didelį įspūdį 
prelegentui padarė dr. Genovaitės 
Kazokiėnės Lietuvon atvežti Australijos 
lietuvių menininkų kūriniai ir pri
mityvioji aborigenų bei salų gyventojų 
kūryba. Šitas parodas, įkurtas Radvilų 
Rūmuose, turėtų aplankyti kiekvienas. 
Savo įspūdžius prelegentas užbaigė 
perduodamas dėkingumo pilnus svei
kinimus iš Australijoje koncertavusios 
„Armonikos“ ir ypač jos vadovo A. 
Ilginio.

Antrąjį popietės pranešimą apie 
Lietuvos bankų krachą pateikė Anskis 
Reisgys. Apžvelgęs.pąąlęutįnių keletos 
šavaičiųstebinančią kroniką, jis išsamiai 
išdėstė .kracho priežastis ir poveikį 
ateičiai. Šis pranešimas bus atspausdintas 
„Mūsų Pastogėje“. v. Dn.

asmenys, iki 1940 m. birželio mėn. 15 d. 
turėję Lietuvos pilietybę, ir jų vaikai (jeigu 
šie asmenys ar jų vaikai nerepatrijavo iš 
Lietuvos).

Norint gauti Lietuvos Respublikos 
piliečio pasą, asmenys turi užpildyti 
nustatytos formos pareiškimą, prašymą, 
pasižadėjimą Lietuvos Respublikai bei 
pateikti dokumentus, įrodančius, jog asmuo 
iki 1940 m. birželio 15 d. turėjo Lietuvos 
Respublikos pilietybę.

Tokiais dokumentais gali būti išlikę 
Lietuvos Respublikos vidaus ar užsienio 
pasai, išduoti Lietuvos Respublikos 
diplomatinių atstovybių ar konsulinių 

įstaigų po 1940 m. birželio i15 r d:; 
dokumentai apie tarnybą Lietuvos 
kariuomenėje ar darbą valstybinėje 
įstaigoje; gimimo liudijimai arba kiti 
dokumentai, kuriuose tiesioginiai nurodyta 
apie turėtą Lietuvos pilietybę. Jeigu šių 
dokumentų nėra, gali būti pateikiami 
dokumentai apie mokymąsi, darbą, 
gyvenimą Lietuvoje iki 1940 m. birželio 
15d.; priesaikinis pareiškimas, patvirtintas 
notaro arba Lietuvos Respublikos diplo
matinės atstovybės ar konsulinės įstaigos 
pareigūno; užsienio valstybės paso 
patvirtinta kopija ir kiti dokumentai.

Pagal Lietuvos Respublikos pilietybės 
įstatymo 17 str. 1 d. 1 p. teisė į Lietuvos 
Respublikos pilietybę neterminuotai 
išsaugoma asmenims, iki 1940 m. birželio 
15 d. turėjusiems Lietuvos Respublikos 
pilietybę ir jų vaikams (jei šie asmenys ar 
jų vaikai nerepatrijavo iš Lietuvos).

Šiems asmeninis jų pageidavimu gali 
būti išduodami arba Lietuvos Respublikos 
piliečio pasas, arba teisės į Lietuvos 
Respublikos pilietybę išsaugojimo 
pažymėjimas.

VAKARŲ AUSTRALUOS
Praeitų metų gruodžio 17 d. Perth‘o 

lietuviai, savo bendruomeniniuose 
namuose susiruošė bendras KŪČIAS. 
Juos, su ateinančiomis Kalėdų šventėmis 
pasveikino ALB Perth'o Apyl. valdybos 
pirm., kun. dr. AI Savickis. Drauge 
dalyvavę 11- ka jaunų australų mu
zikantą, vadovaujami br. John Colyer, 
pagrojo giesmių, padainavo dainų. 
Vėliau kalėdines giesmes giedojo visi, 
vargonėliais grojant V. Francui ir vedant 
V. Repševičienei.

KONSULTUOSIS MEDVILNĖS PRAMONĖJE
LR Garbės konsulo Sydnejuje, p. V. 

Šliterio pastangomis, iš atitinkamų 
valdžios įstaigų išrūpinta $ 6000 subsi
dijų (grant), kad iš Lietuvos atsikvietus 
specialistą, pastudijuoti medvilnės ap

KAILIAI LIETUVON
Vis prisimenama, kad reikia plėtoti 

prekybinius ryšius tarp Australijos ir 
Lietuvos. Šiuo tikslu čia porą kartų lankėsi 
Kauno kailių fabriko „Vilkas“ vadovai. 
Apie sėkmingai užmegstus ryšius rašo 
„Lietuvos aido“ žurnalistas Vituolis 
Joneliūnas.

Red.
© ® @

Atvėsus orams, kaip įprasta, prasidėjo 
kailiniųpirkimosezonas.Beprivačiųfirmų 
irfirmelių, moteriškus, vyriškusirvaikiškus 
drabužius siuva ir akcinė bendrovė 
„Vilkas“. Tai vienintelė tokia stambi įmonė 
ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos valstybėse 
bei kaimyninėse NVS šalyse.

Kaip žurnalistams teigė „Vilko“ 
generalinis direktorius Vaclovas Kliunka, 
tarpukario Lietuvoje buvo apie 2 mln. 
avių, o šiuo metu jų auginama tik 15 tūkst. 
Anksčiau „Vilkas“ avikailių dairydavosi 
Kirgizijoje, Rusijoje, Kazachijoje. Dabar 
ten perkama tik 40 % „Vilkui“ reikalingos 
žaliavos. Kitus 60 % įmonė parsiveža iš 
Australijos.

Įmonės vadovas džiaugėsi, kad pernai 
„Vilko“ apyvarta buvo 16 mln. litų. Šįmet 
tikimasi, kad ji bus 20 mln. Lt.

„Vilko“ gaminiai neužsiguli sandėliuo
se, ir tai džiugina, nes žaliavą įmonė perka 
už paskolą. Tarpininkaujant Lietuvos 
garbės konsului Australijoje Viktorui' 
Š liteliui, paskolos garantu tapo valstybė ir 
Australijos centrinis bankas. Šįmet 

. r Taip pat paaiškiname, dead-, pagal šįuę ,, į 
metu galiojančio Lietuvos Respublikos 
pilietybės įstatymo 17 str. 2 p. Lietuvos 
Respublikos pilietybė neterminuotai 
išsaugoma lietuvių kilmės asmenims, 
gyvenantiems kitose valstybėse.

Lietuvių kilmės asmeniu laikomas 
asmuo, kurio tėvai ar seneliai, arba vienas 
iš tėvų ar senelių yra lietuviai ir pats asmuo 
pripažįsta, kad laiko save lietuviu.

Jeigu Australijoje gyvenantis lietivis,.
Australijos pilietis neturi Australjos j 
piliečio paso, tada galima būtų patikti j 
legalizuotą su vertimu Natūralizaiijos 
pažymėjimo kopiją. Asmens tapaybę 
turėtų patvirtinti konsulatas.

Jeigu Australijoje gyvenantis lie-ivis 
nėra Australijos pilietis, tai turi patikti 
dokumentą, patvirtinantį, kad yra asiuo 
be pilietybės bei dokumentą,patvirtimtį

asmens tapatybę.
Pagarbiai,

T. Kananavičnė 
Pilietybės reikalų sk. viršinkė 

(pasirašė) D. Vežikauslitė

LIETUVIŲ ŽINUTĖS
Naujus metus Lietuvių namtse 
sutiko 20 tautiečių . „Žinučių“ o- 

respondentas nusikundžia, kad :- 
silankančių skaičius kasmet mažėj: - 
vieniems sveikata neleidžianti, kitins 
naktį per toli važiuoti...

„Mūsų karta kas metai eina sent ir 
silpnėja, kur nors dalyvauti noras mažja, 
riedame į pakalnę vis greityn ir greitų.“

Naujieji Metai sutikti vidumakyje 
su šampano taurėmis, ir Tautos himn.

(„Žinutės“ Nrl).

dirbimo techniką, rinką ir t.t. Ši paraa 
paskirta "Alytaus tekstilės" bendrais 
technikos ir komercijos direktoriui 7- 
binui Jasiulevičiui, neužilgo atvyksti- 
čiam į Sydnejų • • "MP" Ii,

„Vilkas“ pasiskolino 500 tūkst. J V 
dolerių, kitais metais planuoja pasiskoiti 
milijoną. Už juos perkami avikailiai šie 
tolimoje šalyje. Gerai ir tai, kad už žali/ą 
australiečiamsreikiamokėtipo pusės mų. 
Maždaug du mėnesius jie keliauja ira, 
tiek pat laiko reikiajai išrūšiuoti ir išdbti, 
tad realizavimui telieka mėnuo.Paskutės 
kelionės po Australiją metu pavyko rastr 
naujų tiekėjų, tik dėl buvusios sausra 1 
JAV doleriu padidėjo avikailių kaina. Daar 
vienas avikailis kainuoja apie 7 J K 
dolerius. Imta dairytis ir į Naujoos 
Zelandijos, Pietų Afrikos žaliavos rinis, 
bet turima žinių, kad ten žaliava pnai 
išrūšiuota.

Apie 40% „Vilko“ kailinių ir kėpių 
eksportuojama, kiti gaminiai parduodat 
Lietuvoje. Sezono metu juos parditi 
nesunku, nes vienam gaminiui tenka ys 
pirkėjai.“Vilkas“ rinkos nepatenkina, es 
trūksta apyvartinių lėšų, jų nepakankar 
reikiamam žaliavos kiekiui įsigyti. Paak 
generalinio direktoriaus, paskolos „Vilkti“ 
vis žadamos, bet įmonė nė vienos dar nėra 
gavusi. O juk rudenį reikia nusipirkti 
žaliavos visiems metams. Nors „Vilkas“ 
skolingas ir valstybei, ir Sodrai, ir 
valstybinio komercinio banko Kauno 
skyriui, vilties išgyventi įmonėnepraranda. 
Jeigu delspinigiai būtų nurašyti, kaipkitoms 
įmonėms, atidėtos skolos ir jeigu gautų 
2,5 mln. JAV dolerių paskoląapyvartinėms 

nukelta i 5 psl.
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ŠALČININKŲ MOKYKLOSE APSILANKIUS 
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VĖL ATEINA LAIKAS, 
kai Melburno Katalikių Moterų D - 

organizuoja talpintu vą į Lietuvą, o juo 
rsinaudoti gali kiekvienas.
Siocialinės Globos D-ja jau kelis 

artus tokiu būdu siuntė siuntinius 
alčininkų lietuviškoms mokykloms, 
orios, lenkų tautybės gyventojų 
psuptos ir lenkų užvaldytų savivaldybių 
rarkomos, labai sunkiai verčiasi, 
'rūksta paprasčiausių mokyklinių 
riemonių, daug vaikų beveik badauja, 
teikia ir tų priemonių, ir pinigų bent 
tokykloje vaikus karštais priešpiečiais 
amaitinti, o taip pat ir „nebūtinų“ 
aiktų, kurie tuos vaikus pradžiugintų.

Turgelių mokykla: Inga ir Rita su klasės vadovėliais.

Socialinės Glogos D-ja, vien savo 
ėšomis, negalėtų tiek savo lėšomis 
ušelpti, jei ne begalinis visų žmonių 
losnumas. Tą patį gali pasakyti ir 
katalikių Moterų D-ja, organizuojanti 
uos talpintuvus. Gi žmonės, vieni neša 
rsiunčia savo dovanas per draugiją, kiti 
įer kitą - kuri arčiau širdies. O tikslas tas 
lats: aplenkėjusio Šalčininkų rajono 
'aikai, be tautybės skirtumo, kurie eina 
lietuviškas mokyklas.

Rėmėjų yra daugiau: A.L.F., kuris 
mokykloms yra suteikęs paramą iš 
Valerijos Nadieždos Butkuvienės atminimo 
bndo, o taip pat pavieniai asmenys yra 
trisidėję stambiomis sumomis.

Lietuvoje tuos pinigus mokykloms 
alina ir jų naudojimą prižiūri „Vilnijos“ 
raugija. Australijos lietuviai ryšį su 
Vilnijos“ d-ja palaiko per dr. A. 
eškevičių.

atkelta iš 4 psl.
■šoms, padėtis būtų kitokia.

Įmonė prekiauja savo parduotuvėje, 
let iš jų perka ir kiti tiekėjai, jie nupirktus 
’aminius patys išveža į Rusiją. Nors Rusijos 
nuitų mokesčiai labai dideli, siekia net 80- 
K) %, Šie tiekėjai „Vilko“ produkcijai randa 
rirkėją, nes visoje Rusijoje šiuo metu dirba 
ik kelios tokio kaip „Vilkas“ profilio 
monės.

Šiuo metu įmonėje dirba 1119 žmonių. 
Vidutinis atlyginimas spalio mėnesį buvo 
>56 litai. „Įvertindamas tai, kad dirbame 
levisą savaitę ir susiduriame su privers- 
inėmis prastovomis, manau, kad tai 
lormalus atlyginimas“, - sakė direktorius.

Lietuvoje didžiausią paklausą turi 
itriukės iš odos su viduje įsiūtu avikailiu, 
rudiniu traukti avikailiai. Noriai perkanti 
r vaikiški paltukai. Gaminių kainos - nuo 
relių šimtų iki 10 tūkst. litų. Taurintas 
noteriškas paltas kainuoja apie 1200, 
rudinių kailiniai - apie 10 tūkst. litų.

Vituolis Joneliūnas

Šiame straipsnyje noriu papasakoti 
įspūdžius iš kelionės po Šalčininkų 
rajono lietuviškas mokyklas kartu su 
„Vilnijos“ d-jos nariais.

KO DAR REIKIA?
Buvo 95 rugsėjo pradžia, mokslo 

metai tik ką prasidėję ir pirmosios 
siuntos iš Australijos neseniai at
keliavusios ir tvarkingai pristatytos. 
Visur labai džiaugėsi mokymo prie
monėmis, maistu, drabužiais, žaislais, o 
ypač batais, bet kai paklausiau ko dar 
reikėtų įdėd, kas šį kartą nebuvo įdėta, 
išgirdau keletą netikėtų pageidavimų. 
Visose mokyklose prašė ... kreidos!

Baltos,- spalvotos, - paprasčiausios 
kreidos.

Turgelių pradžios mokyklos mo
kytojos prašė vaikiškų knygučių, pa
siskaitymui ir žaidimų: loto, lego, 
kamuolių. Kai užsiminiau, kad lietuvių 
kalbos mokymui gal praverstų mag
netofonas, mokytoja nenorėjo tikėti, kad 
tokio dalyko galima prašyti. Šį prašymą 
perdavėme A.L.F.

Jašiūnų vidurinėje mokykloje prašė 
visuotinės literatūros vertimų į lietuvių 
kalbą ir išeivių literatūros.

Baltojoje Vokėje, kuri neturi val
gyklos, maisto produktai buvo išdalinti 
vaikams, o taip pat ir Sąsiuviniai, 
pieštukai, dažai ir rūbai. Dalis daiktų 
buvo palikta dovanoms už gerą mo
kymąsi arba virš užduočių atliktus 
darbus. Prašė daugiau pieštukų ir 
tušinukų („markers“ ir „highlighters“).

Tetėnuose mokytoja prašė gaublio, 
atlaso ir įvairių pasaulio kraštų 
žemėlapių 5-tos ir 6-tos klasės istorijai 
ir geografijai dėstyti.

Eišiškių vidurinė mokykla, palygint 
turtinga: turi seną miniatiūrišką 
televizorių, bet labai norėtų video 
magnetofono ir video kasečių. (Apie šį 
pageidavimą buvo pranešta A.L.F.). Bet 
trūko jiems ir kasdieniškų dalykų: 
kreidų, flamasterių („textacolours“), 
vandeninių dažų, teptukų ir vokiškų 
vaikiškų knygelių pasiskaitymui.

Beveik visose Šalčininkų rajono 
mokyklose svetimoji kalba yra vokiečių, 
nes tokių mokytojų lengviau gauti.

Dieveniškių vid. mokyklos vedėja 
pageidavo, kad siuntinyje būtų dalykų 
vaikams asmeniškai: knygelių, pieštukų, 
dažų, kreidučių. O pačiai mokyklai - 
televizoriaus ir video. (Šis prašymas irgi 
perduotas A.L.F. Stambieji pirkiniai, 
aišku bus perkami Lietuvoje - ten ir 
garantija ir taisymas).

Pereitų metų gale dr. A. Šeškevičius 

parašė laiškus abiem moterų draugijom, 
prašydamas tautinių drabužių, arba jų 
dalių. Nesvarbu kokio didumo, kiek to 
rūbo išlikę - motinos juos sutvarkys ir 
pasiūs rūbus vaikams. Mokyklose 
kuriasi tautinių šokių būreliai, bet vaikai 
neturi kuo pasipuošti. (Panašūs lenkų 
mokyklų būreliai gauna visą aprangą iš 
Lenkijos). Peržiūrėkite, kas išaugta, kas 
susidėvėję, kas tiesiog nebereikalinga ir 
siųskite į Lietuvą - dabar yrį proga. Abi 
draugijos turi mokyklų sąrašus.

KO TUO TARPU NEREIKIA
Išskyrus magnetofoną, televiziją ir 

video, kiti A.L.F. pasiūlymai, pav. sporto 
salės arba chemijos kabineto įrengimas, 
buvo sutikti su rezervu. Ir štai kodėl: 
Jašiūnų vid. m-la tikisi po 2 metų pereiti 
į naujai statomą pastatą, tada ir prašys 
A.L.F. paramos. Baltojoje Vokėje 
lietuvių mokykla yra bendrame pastate 
su rusų mokykla, ir vedėja sakė, kad 
dabar sporto salė naudojama kartu su 
rusų ir lenkų mokykla, ir jei įrengtume 
sporto salę, tai naudotųsi visi, o 
galiausiai, viską išvogtų. Geriau dar 
palaukti, nes rusų ir lenkų mokyklos 
sparčiai mažėja ir po kelių metų lietuviška 
mokykla, tikriausiai, pereis į rusų 
mokyklos patalpas ir turės savo sporto 
salę.

Panašiai atsakė ir Eišiškių vidurinė 
mokykla, o Dieveniškėse vedėja dar 
pridėjo: „Perbėgimams : iš nišų ir lenkų 
mokyklų į lietuviškąją einant tokiu 
tempu kaip dabar, lietuvių mokykla gaus 
daugiau patalpų ir su sporto sale..

ALKANI VAIKAI
Kartu su „Vilnijos“ d-jos nariais 

mokslo metų pradžioje, 95 m. rugsėjo 
mėn. aplankėme 8. Šalčininkų rajono 
mokyklas. Visose yra vaikų, kurie

ŽINUTĖS IŠ ADELAIDĖS
vjc Sekmadienį, sausio 14 d. Adelaidės 

"Ramovė"suruošė 1991 sausio 13-tą žuvu
sių Vilniuje prie televizijos bokšto, pager
bimą. Taip pat buvo prisiminti nužudytieji 
lietuviai muitininkai Medininkuose.

Kun. J. Petraitis pašventino parapijos 
šventoriuje sustatytus kryželius ir atkalbėjo 
maldą už žuvusius.

Pakeliant vėliavą, šiai progai pritaikytą 
žodį tarė Lietuvos Respublikos Garbės kon
sulas Jurgis Jonavičius.

* Tą pačią dieną po pietų įvyko 

piknikas "Baltijos" vasarvietėje Christies 
Beach. Tautiečių patogumui buvo pasamdy

ti autobusiukai piknikautojų nuvežimui ir 
par.,vežimui atgal į Katalikų Centrą.

Nors tą dieną buvo net 42 laipsn. C, mažai 
kas to pabūgo ir linksmai praleido keletą 
valandų, stiprinantis kepsniais ir šaltais 
gėrimais.

Sausio 21 d. Sibiro Tremtinių šalpos 
komitetas, Lietuvių namuose suruošė pietus 
ir loteriją, kuri buvo ypač turtinga ir įvairi, 
tautiečių suaukotais fantais.

Popietei paįvairinti, Anitos Patupienės 
iniciatyva, buvo suruoštas Madn paradas. 
Drabužius modeliavo įvairių proporcijų 
ponios ir panelės, taigi pasirinkimas aprangų 
didelis - 8 - 32 dydžio.

Žmonių atsilankė labai daug, išpirko .vi
sus pietų patiekalus ir visus fantus loterijo
je.

Pelnas skiriamas Sibiro tremtiniams 
paremti. 

ateina nepusryčiavę. Kai kuriems yra 
skirta valdžios pašalpa (apie Lt 1,2 - 

Lt 1,3) karštiems priešpiečiams mokyklos 
valgykloje. Tačiau ne visi, tos pašalpos 
reikalingi vaikai, ją gauna. Tų atmestųjų 
maitinimu rūpinasi „Vilnija“. Štai 
truputis dienos statistikos:

Turgeliai(19 vaikų). Valgyklos nėra. 
Viena mergaitė nieko neatsineša valgyti 

visai dienai. Palikta pinigų pirkti maistą 
iš užkandinės. Dviems mėnesiams Lt 
100.- = A$ 36.-. Tai, palyginti, daug. 
Bendroje valgykloje išeitų per pus pigiau.

Jašiūnuose (apie 200 vaikų) palikta 
penkie s vaikams dviems mėnesiams 
maitintis iš bendros virtuvės.

Baltosios Vokės vid. mokykla (apie 
140 vaikų) valgyklos neturi, nes rusų 
mokykla, kurioje lietuviškoji pri
siglaudusi, išnuomavo valgyklos pa
talpas privačiam bufetui ir kainos labai 
pakilo. Jiems pinigų nebuvo palikta kol 
nesuras būdo, kaip vaikus maitinti. 
Tėvams pinigus duoti nėta prasmės, nes 
prageria.

Tetėnų pagrindinėje mokykloje (35 
vaikai) yra 5 šelptini vaikai. Jiems pietus 
išvirs mokyklos valytoja. Dviems 
mėnesiams palikta Lt 225.-

Eišiškėse 7 vaikai maitinami vadžios 
lėšomis; 5 -iems palikta Lt 250.- dviems 
mėnesiams.

Dieveniškėse sužinojome, kad ne
skaitant valdžios remiamų, apie 15 vaikų 
reikia maitinti, išjųll, anot direktorės, 
„verkiant“. Jiems palikta Lt 340.-vienam 
mėnesiui, nes daugiau pinigų nebuvo 
pasiimta,

Nors nebeturėjom ką duoti, užsukom 
į Poškonių mokyklą. Čia mums pasakė, 
kad maitinti reikėtų visus 70, nes tėvai 
bedarbiai, prasigėrę, nežiūrint to, kad 
turi žemės sklypelius.

(bus daugiau)
A. Karazijienė

Adelaidės Apylinkės valdybos per

eitais metais pradėtas Pietų Australijos 

lietuvių surašymas - survey, ALB v-bos 
pranešimu, toli gražu nėra baigtas.

Atrodo, kad tautiečiai nelabai skubina 
suteikti apie save žinias, kurios bus įrašy
tos į dar vieną kompiuterį.

vfc Prieš Kalėdų šventes choras "Lit- 

uania" , gražiai koncertavęs Geelonge, 
po atostogų, vasario 2 d. renkasi pirmai 
šių metų repeticijai. Choras pirmiausiai 
numato pasiruošti Vasario 16-tos mi
nėjimui ir Lietuvių dienų Dainų šventei 
Melbourbe š. m. pabaigoje.

vįc Dar po ilgesnių atostogų "iš 

miego pabudęs" teatras "Vaidila", 
kviečia aktorius/es pasitarimui dėl 
tolimesnės veiklos.

vn

MŪSŲ MIRUSIEJI
MIRĖ PRANAS SAKALAUSKAS

Gautomis žiniomis sausio 30 d. 
Sydnejuje mirė vyresnio amžiaus 
tautietis
a-a. Pranas Sakalauskas - Sakas.
Jis bus laidojamas vasario 5 d.

Liverpoolio kapinėse, 
toje .

šeimos krip-

"MP" inf.
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Lietuviais esame mes $imę. 
Lietuviais turime ir bdt!

PASAULIO LIETUVIU
BENDRUOMENĖ

Kraštų bendruomenių bei pljs valdyboms,
TARYBŲ, PLB SEIMO NARIAMS

SPORTAS
Bendraraštis nr 20
(Truputį sutrumpintas)

PLB SEIMAS

Bendraraštyje nr. 19 1995 m spalio 9 
Jums pranešėme ateinančio PLB seimo 
atstovų skaičių ir jų paskirstymą Kraštų 
Bendruomenėms. Seimo vietovės parinkimą 
buvome atidėję iki po JAV LB ir Kanados 
LB tarybų suvažiavimų, kuriuose norėjom 
patirti dviejų pačių gausiausių Bend
ruomenių rinktų atstovų nuomones, ypač jų 
nusiteikimą Australijos ir daugumos kitų 
Kraštų Bendruomenių primygtiniam 
reikalavimui seimą šaukti Lietuvoje. Tačiau 
po tų suvažiavimų PLB valdyba pasijuto 
esanti dar sunkesnėje padėtyje. Daugumas 
(ne visi) tų dviejų didžiųjų Benndruomenės 
tarybos narių nepritarė minčiai PLB seimą 
šaukti Lietuvoje, siūlė Šiaurės Ameriką, 

(Europą, net Latviją... Bet paaiškinus joms 
su tomis vietovėmis susijusias didžiules 
išlaidas, pagal išankstinį apskaičiavimą vien 
tik Rytų Kraštų Bendruomenių 35 atstovų 
kelionėms bei išlaikymui apmokėti sie
kiančias net apie 60,000 JAV dol. ir PLB 
valdybos beveik tuščio iždo padėtį, pinigų 
parūpinti nesisiūlė. PLB valdybos prašymą 
praleido negirdomis. Gi,,iš kitos pusės“ visi 
JAV ir Kanados LB tarybos nariai pripažino, 
kad Rytų Kraštų Bedruomenių atstovų PLB 
seime dalyvavimas būtinas. Jeigu tų kraštų 
atstovų PLB seime nebus, nebebus jų nė 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje.

Lapkričio pabaigoje PLB valdybos 
pirmininkas, lankydamasis Lietuvoje kartu 
su atstovu Juozu Gaila, dar kartą su 
Lietuvos valdžia tikrinosi globos galimybes 
Rytų Kraštų atstovams ir tokiu atveju, jeigu 
PLB seimas būtų šaukiamas kur nors už 
Lietuvos ribų. Atsakymas buvo aiškus: 
Lietuvos valdžia seimą globos, Rytų kraštų 
atstovams padės išspręsti jų pinigines bėdas 
tik tokiu atveju, jeigu Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės IX seimas bus šaukiamas 
Lietuvoje. Koks pasirinkimas liko PLB 
valdybai?

Todėl PLB valdyba savo posėdyje 1995 
gruodžio 10, išsamiai visus tuos Kraštų 
Bendruomenių, Lietuvos valdžios pa
siūlymus bei spaudoje jau iškilusias 
nuomones išnagrinėjusi, dar kartą pa
sitikrinusi iždo padėtį, tegalėjo pasidaryti tik 
tokią išvadą:

Esamomis sąlygomis PLB IX seimas, 
turintis įvykti 1996 metais, tegali būti 
šaukiamas tik Lietuvoje.

Suprantame, kad toks sprendimas 
susilauks daug prieštaringų nuomonių JAV 
ir Kanadoje (beveik visos kitų kraštų 
Bendruomenės ir visos Jaunimo sąjungos 
pasisakė „už Lietuvą“, todėl šis PLB 
valdybos nutarimas joms priimtinas), tačiau 
priešingų nuomonių reiškėjus tegalime tik 
paklausti, kodėl, užuot PLB valdybos 
sprendimą kritikavę, jie prašomi negalėjo 
parūpinti tų 60,000 JAV dolerių (ar bent 
didesnės jų dalies), kurių reikia atskraidinti 
į už Lietuvos ribų ruošiamą PLB seimą 35 
Rytų kraštų atstovus ir juos bent savaitę čia 
išlaikyti: apmokėti viešbučiuose kambarius 
(praėjusio seimo patyrimas parodė, kad 
privačiuose namuose jiems nakvynių surasti 
nepavyks), maitinimą, transportą, duoti net 
ir šiek tiek kišenpinigių smulkioms 
išlaidoms. Tokią paslaugą tikrai būtume 
sveikinę.

Buvo aptarta ir seimo data. Visų 
nuomones bei pageidavimus priėmus 
dėmesin, PLB valdyba priėjo išvados, kad 
seimą parankiausia būtų šaukti 1996 m. 
rugpjūčio pabaigoje - rugsėjo pradžioje.

Žinoma, datos parinkimas priklausys ir 
nuo sąlygų Lietuvoje: nuo atstovų ap-
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Bronius Nainys - Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas.

gyvendinimo bei maitinimo galimybių 
universitetų bendrabučiuose, kol dar Vilniuje 
neprasidėjęs mokslas, nuo auditorijų arba 
kitų laisvų patalpų naudojimo posėdžiams 
bei patarnavimo.

PLB valdybos posėdyje buvo svarstyta 
mintis pirmame tokiame oficialiame užsienio 
lietuvių atstovų suvažiavime pagerbti 
Lietuvos laisvės kovotojus partizanus, nes 
jų kovą užsienio lietyviai visą laiką sekė, 
rėmė, ja sielojosi, apie ją skelbė pasauliui, 
jaudinosi dėl aukų ir skaudančiomis širdimis 
liūdėjo dėl tragiškos pabaigos, kovotojų, jų 
šeimų, talkininkų likimo. Giliai pergyvenome 
ir dabartinę kovotojų padėtį, kai’Lietuvoje 
mažai jais domimasi, niekas ne tik neryškina 
jų kovų prasmės, bet daugeliu atvejų jie 
stumiami užmarštin, ignoruojami, palikti 
nepritekliams ir skurdui.

PLB seimo atitinkamas jų prisiminimas, 
pagerbimas, išryškinimas tam reikalui 
sukurta rimta programa, gal būtų posūkis 
Lietuvos laisvės kovotojų reikiamo įver
tinimo kryptimi.

Tai būtų atliekama pirmąją PLB seimo 
Lietuvoje dieną - prasmingas įvadas.

PLB SEIMO PROGRAMOS

KOMISIJA
PLB valdybos nuomone, šis seimas bus 

labai reikšmingas, nes jam reikės išspręsti 
daug svarbių naujų klausimų, o gal net ir 

' tolimesnį Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, 
kaip visų už Lietuvos ribų gyvenančių 
lietuvių jungties, likimą. Todėl būtina jam 
visiškai pasiruošti. Tam tikslui PLB valdyba 
sudarė programos komisiją, jos pirmininke 
pakviesdama žinomą Kanados bend- 
ruomenininkę Ireną Lukoševičienę ir 
paprašydama ją sutelkti kitus komisijos 
narius. Pirmininkė PLB valdybai pranešė, 
kad iki 1995 gruodžio 30 komisijon jau 
pakviesti šie nariai: Vytautas Bireta, Indrė 
Čuplinskaitė, Vytautas Kamantas, Regina 
Kučienė, Rasa Kurienė, Milda Lenkauskienė, 
Paulius Mickus, J uozas Polikaitis, kun. Edis 
Putrimas, Rita Sakutė, Irena Ross, Horstas 
Žibąs, kun. Alg. Žilinskas. Pirmininkė 1996 
m. pradžioje kreipsis į Kraštų Bendruomenes, 
prašydama į programos komisiją skirti po 
vieną atstovą ir su jais bei Kraštų 
Bendruomenių valdybomis susirašinės 
tiesioginiai.

Jūsų patogumui komisijos adresą 
pranešame iš anksto:

PLB IX seimo programos komisija
Irena Lukoševičienė - pirmininkė
11 Wincott Dr. Apt 910

Etobicoke, Ont, M9R 2R9, CANADA
Tel. 416/246-9506; FAX (Kanados LB 

raštinės patarnavimas) 416/533-2282

(Tęsinys sekančiame "MP" nr.)

AISTRAI.IJOS LIETUVIŲ 45-JI ŠPOKU 
SviaiE GEELOAGE

Atkelta iš nr, 3 - čio.
Sveikintina buvo vyrų komanda iš 

Brisbanės, žaidžianti už savo „Baltijos“ 
klubą. Malonu buvo ir vėl aikštėje matyti 
buvusį vieną iš geriausių ne tik „V arpo“, 
bet ir visos Australijos lietuvių - 
krepšininką A. Milvydą, kuris šį kartą 
subūrė ne tik gražiai pasirodžiusią vyrų 
komandą, bet taip pat atsivežė ir savo 
šeimos jaunius krepšininkus ir plaukikes. 
Tai pavyzdys ir kitiems mažiems mūsų 
klubams, kaip vienas geras sportininkas 
lietuvis gali daug padaryti mažoje lietuvių 
kolonijoje.

„Kovo“ II-ji vyrų komanda šventėje 
pasirodė labai gražiai, gal tik trūko 
aukštesnių žaidėjų. Tačiau veteranas A. 
Andriejūnas kartu su M. Šepoku (nežinau 
kodėl jis nežaidė „Kovo“ I-je komandoje) 
aikštėje buvo labai geri ir su savo 

jaunesniaisiais žaidėjais parodė gražų ir 
labai kovingą žaidimą. Tik, žinoma, reikia 
daugiau treniruočių.

Įdomios ir kietos buvo veteranų 
rungtynės tarp Geelongo ir Melbourne. 
Daug pažįstamų, ankstyvesnių mūsų 
buvusių sporto švenčių krepšinio 
„žvaigždžių" šias rungtynes-sužaidė 
labai gražiai ir kovingai, laimint 
šeimininkams geelongiškiams 43:31.

Pasibaigus varžyboms buvo sudaryta 
bendra vyrų krepšinio rinktinė, į kurios 
sudėtį įėjo K. Zdanius, E. Ragauskas, 
D. Sadauskas, D. Šalkūnas, T. Zdanius - 
visi „Varpo“ I-sios. P. Oželis, K. 
Levickis, J. Skimbirauskas, L. Skim
birauskas - visi „Varpo“ II-sios, B. 
Foster, M. Žvirblis- „Kovas“, A. Jaunutis 
- Adelaidės „Vytis“. Treneris P. 
Andriejūnas - „Kovas“.

Po visų varžybų, prieš šventės 
uždarymą, ši rinktinė žaidė draugiškas 
rungtynes su Geelongo „Supercats“ 
komanda. Mūsų vyrai, pasipuošę 
naujomis uniformomis, atrodė labai 
gražiai. Rungtynes gražiu metimu 
pradeda atletiškai atrodantys jauni, 
aukšti australai. Tačiau mūsų komanda 
greitai rezultatą išlygina ir vienu metu 
veda net 10-ties taškų persvara. 
Žaidimas tikrai gražus, gausi lietuvių 
publika garsiai remia savuosius. 
Puslaikis baigiasi 17 : 14 mūsų naudai.

Graži kova tęsiasi ir antrąjį puslaikį, 
tačiau jau pastebimas nuovargis lietuvių 
komandoje, nes keturių dienu žaidimas 
ir dar tą pačią dieną žaistos kitos 
rungtynės... Antrajame puslaikyje kova 
eina taškas už tašką ir tik po padarytų 
keletos mūsų žaidėjų kamuolio per
davimo klaidų, australai rezultatą 
įstengia išlyginti ir normalus varžybų 
laikas baigiasi lygiomis, 42 :42.

Kaip yra buvę panašiais atvejais 
ankstyvesnėse sporto šventėse, rung
tynės būdavo baigiamos, ko norėjo ir 
komandos treneris, tačiau kažkas panoro 
žaisti pratęsimą, dar 5 -kias minutes. Čia 
australai pasirodė geresni ar laimingesni 
prieš tikrai jau pavargusius mūsų 
žaidėjus, kas aiškiai buvo pastebima ir 
visos publikos. Rungtynės baigėsi 
rezultatu 57 : 54. australų pergale. 

Mano manymu, kaip ir praeityje,

panašių lygiųjų atveju reikėtirungtynt 
taip ir pabaigti. Ir tuo tikrai ab'ro/nand< 
būtų labai ir draugiškai paterintos.

Rinktinei taškus pelnė E. agauskt 
16, B. Foster 13, K. Zdaus 6, 1 
Skimbirauskas 5, K. Levkis 4, , 
Skimbirauskas ir D. Sadausis po 3,' 
Zdanius, A. Jaunutis po 2.

MOTERŲ IR JAUNIŲ KRPŠINE

Moterų krepšinio laimėtomis jį 
keli metai iš eilės ii vėl tapdydnėjat 
„Kovo“ I-ji komanda. Nors šis meta 
komanda buvo be kelių geritsių sav
žaidėjų, tačiau rimtesnio pasiriešinini 
šventėje nesulaukė. Labi graži 
šventėje pasirodė ir II-j „Kovo’ 
komanda, pralaimėjusi tik savdraugėn 
iš 1 - sios komandos. 34 :18. 1

Kovietės, atrodo, dar kų laiką dt 
pirmaus moterų krepšinio varybose, nt 
turi tikrai gerų žaidėjų, tik ai trūkst 
geresnio susižaidimo. Adelalės. kaip

Krepšininkų Obeliūni šeim 
Geelonge su tėvais Jonų r Petru 
kurie yra ir treneriai, ir žaiėjai.

Nuotr. A. Lukaiču
Geelongo komandos į savo taą turėti 
įtraukti daugiau jaunų aidėjų 
varžybose matosi susižaidimGtoka i 
nėra pataikymų tikslumo. Idėjų daugiai 
darbo, matytųsi geresni rezuhtai.

Keista, kad Melboumas, trėdamd! 
net 3 vyrų komandas ir graži senjon • 
būtį, neįstengė suburti moterų kmandos 
Negi „Varpe“ dominuoja tik yrai? <

Mišriose berniukų ir mrgaičitĮ 
komandose,otaippatirjauniųkepšinyji : 
matosi labai graži pamaina dabrtinianu, 
mūsų krepšininkams. Stebėtini graži 
matyti visus tuos vaikus taip nuširdžiai 
kovojančius su kamuoliu aikšte.Reikia 
tikrai pasveikinti Geelongo vadovus, 
(nepamirštant ir didesnių miestų) 
turinčius tokį gražų krepšinio atžalyną. 
Jeigu mūsų veteranai, pabaigę savo 
krepšinio karjerą, taip greitai nepabėgs 
iš krepšinio aikščių, o padės mūsų 
jaunimui savo klubuose, tai Australijos 
lietuvių sportinė ateitis dar daugeliui 
metų bus garantuota. Man belieka tik 
pasveikinti mūsų jaunuosius krep

šininkus ir jų trenerius. (bus ciugiau)

Antanas Laukaitis
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« SKAITYTOJOJ ŽODIS »
I RAŠAU, RAŠAU GROMATĖLĘ

•4 Gerb. p. Rimante,
■? aš, kaip ir Jūs, esu likimo atplauta į 
Mstraliją prie 8 metus. Skiriamės tik 
amžiumi. Jūs jauna, o manojo gyvenimo 
atkarpa jau saulėlydžio fazėje. Į minčių 
Ritinę, kurią pagarsinote radijo bangomis, 
•orėčiau įterpti ir savąjį trigrašį. Negaliu 
jums besąlygiškai pritarti. Pirmiausia, be 
ieikalo viešai davėte valią emocijoms. Labai 
Nedaugelis jus supras, o dar mažiau užjaus, 
r ne todėl, kad visi žmonės būtų pikti ar 
•logi iš esmės, o todėl, kad tam dar 
lepasiruošę. Nežinau kokiais kriterijais 
•adovavotės vertindama tris kartas, pusę 
mžiaus gyvenusias skirtinguose pasauliuose, 
feutiečius, patyrusius neregėtą mūsų istorijoj 
ošmarą, pavadinote gobšuoliais, sa- 
'anaudžiais, nedėkingais, vagimis, lin
iniais,etc. Mus, atseit,taip išmokė ko- 
nunizmas. Senieji emigrantai, Jūsų nuo- 

1 none, darbštuoliai, atkaklūs, išsaugoję tautos 
Papročius, kalbą, kultūrą, išmokslinę 

laikus... Tikras aukso fondas. Jeigu jūsų 
akys iš tikrųjų mato tokią tikrovę, tai ar ne 
ąer drąsu buvo tikėtis nors menko dėmesio 
tems, kurie neverti net lietuvio vardo? Sunku 
nan patikėti, jog reiškiate savo nuomonę, 

j ūčiau linkusi manyti, kad greičiau anų, 
taipdiskutuojančiųprivačiuose rateliuose“, 
.'egi norėjote jiems įsiteikti? Jūs teisi, 
jūsuose klestėjo padlaižiavimas, suktumas, 
telas, kyšininkavimas ir daug kitų ne- 
otybių. Tai natūrali nežmoniškos sistemos 
išdava. Todėl, man regis, reikėjo ypatingą 

jisuomenės dėmesį atkreipti į tą mūsų 
visuomenės dalį, kuri nepalūžo, nepasidavė 
priešo užmačioms, neregėtai sunkiomis 
ąlygomis išliko švari ir savo vaikams nurodė 

i toros ir tiesos kelius.
Aš puikiai prisimenu tą siaubo pilną 

aikmetį, kai antrą kartą prie Lietuvos artėjo 
audonosios ordos. Po 1941 m. patirties nei 
ienas doras lietuvis tada nesijautė saugus, 
įuojauta sakė, kad tauta bus šienaujama ne 
įasirinktinai, o iš eilės, kas vėliau 
asitvirtino. Ne visi išbėgo, ne visi buvo 
uguldyti į pradalges, nes ir tironui atėjo 
;alas. Nespėjo. Manau, kad nei anuomet, nei 
labar, nei ateity paliekantiems Tėvynę niekas 
legali priekaištauti. Žmogui iš aukščiau yra 
luotą laisvė apsispręsti, ir visgi vieną 

l Jausimą broliams, sesėms reikėjo pateikti: 
taip atrodytų Lietuva šiandien, jei mes visi 
irba bent didesnė tautos dalis tąsyk būtų 
•alikusi gimtinę? Atvykę nūnai į svečius ką 
astumėm Nemuno, Neries, Dubysos ir 
Jevėžio baseinuose?... Jei išties manote, 
tad visi, čia atvykę prieš pusamžį, yra 
Krlitiniai emigrantai, tai, žinoma, klystate. 
Nemaža buvo masinės psichozės paveiktų, 
dti, jaunatviškos bravūros bei ryžto vedini, 
tabandė svetur susikurti geresnę buitį. Jie 
>al vieni pirmųjų irištirpo horizontų toliuose.

Aplinka, neabejotinai turi didelį poveikį, 
:ačiau galutinai visais klausimais ap- 
lisprendžia pats žmogus. Šeima sovietmečiu 
iko vienintelė naujų kartų moralinio 
:harakterio formuotoja. Bažnyčią lankantys 
raikai buvo persekiojami, pajuokiami, 
įtekinami. Oficiali nuostata mokykloje, 
iarbovietėje, ir viešame gyvenime siekė 

i tisus suvienodinti, individualumas laikytas 
netoleruotinu. Manau, kad tai turėjote galvoje 

^sakydama, jog kiekvienas nešiojomės 
ivigubą dugną - vienaip galvojom, kitaip 
kalbėjom, gal dažniau tylėjom. Vargu, ar 
mus šiandien kritikuojantys būtų sugalvoję 
garbingesnį egzistavimo būdą to meto 
sąlygomis, o mirti ar į Sibirą važiuoti mes 
aip pat nenorėjome. Beje, atvykusi į 
Australiją greitai įsitikinau, jog ir čia galioja 
iepatys iš maskvinio okupanto pasiskolinti 
itereotipai: galvok, ką nori, bet tavo žodžiai, 
ilgesys, nuomonė privalo sutapti su mūsų, 
uitraip būsi persona non grata. Tokia žmogų

nuasmeninanti tendencija neva taranauja 
vienybės išlaikymui, o faktiškai siekia 
palenkti jį kito asmens valiai. Bandymas 
išlikti savimi ir gimdo konfliktą. Tie, kurie 
„mokėjo“ gyventi Sąjungoje ir čia lengviau 
prisitaikė. Panašiai reikalai klostosi ne tik 
pas mus. Įžymus rusų disidentas, rašytojas, 
poetas A. Zinovjevas, dar Brežnevo laikais 
išvytas iš Rusijos ir įsikūręs Vokietijoje, 
kartą žurnalistų užklaustas, kaip jam sekasi 
bendrauti su šios šalies rusų diaspora, atsakė: 
„kaijie pajunta, jog atvykėlis ką nors sugeba 
geriau už juos, tuoj pat pasipučia ir atsuka 
nugarą. “...

Dar pora žodžių apie p. V. Aleknos 
atsiliepimą. Gerbiu žmones, kai jie atvirai 
pasako savo nuomonę, užuot šnabždėję 
pakampėmis ar dangstęsi pseudonimais. 
Savigarba neleidžia diskutuoti su patamsių 
gaivalais. Taigi šiuo atveju žmogus išsakė 
savo požiūrį, ir su juo galima sutikti arba ne. 
Oponento mintys nebuvo staigmena, bet visgi 
sukėlė manyje kartėlį. Iš vienos pusės gynė 
tautiečius Tėvynėje nuo „šmeižikės“ išpuolių 
ir čia pat tautietei, moteriai, gal net 
nepažįstamai drėbė į akis tikras ar pusiau 
tikras (ne tai svarbu) istorijas apie „barakudų“ 
gobšumą. Nedviprasmiška ir iškalbi aliuzija. 
Tenka tik apgailestauti dėl takto ir džen
telmeniškumo stokos. O tas „barakutizmas“ 
įvairiais pavidalais nemažiau graužia ir 
gerąją tautos dalį, netgi tuos jos atstovus, 
kurių profesija (nedrįstu sakyti - pašaukimas) 
įsakmiai reikalauja dalintis su varguoliu 
paskutiniu kąsniu. Tokie esame, kai 
nesistengiame pažaboti savo instinktų.

Patriotizmo sąvoka išeivijoje, atrodo, 
iškreipta. Deklaruojama meilė Lietuvai, 
tačiau ledinėmis širdimis dažnai praeinama 
pro konkretų tautietį, reikalingą paguodos 
ar bent nuoširdaus žvilgsnio. Kai klausiama, 
kodėl reikia parodyti draugiškumą, atsakyti 
galima tik vienareikšmiai - tai moralinis 
klausimas. Įrodinėti galima tikrovėje 
egzistuojančius dalykus, faktus, reiškinius, 
bet vertybes tenka susirasti patiems.

Janina Malijauskienė

NSW GUBERNARORIUS 
KILĘS IŠ LIETUVOS

Naujasis NSW gubernatorius 
Gordon Samuel ir Jaqueline Kott 
su dukterimis Deborah ir Selina.

Nuotr. "D.T."
Naujas NSW gubernatorius Gordon 

Samuels yra kilęs iš Lietuvos. Jo prosenelis, 
greičiausia 19-tošimtmečio viduryje carinėje 
Rusijoje vykusių neramumų verčiamas, emi
gravo į Angliją, praneša The Sunday Tele
graph sausio 21 d.

Manyčiau, kad ta proga naujas gubernato
rius ALB vardu turėtų būti pasveikintas.

Dr, A. Viliūnas

SVIEDINYS RANDASI
DABARTINIŲ

EMIGRANTŲ RANKOSE

Senųjų lietuvių emigrantų grupė ne
susidaro iš vienos rūšies žmonių. Joje yra ir 
storų, ir plonų piliečių, mokytų ir mažiau 
išsilavinusių žmonių, turtingų ir vargšų. Šią 
grupę riša bendra LIETUVIŠKA VEIKLA. 
Sykį tautiečiai palieka lietuviškus klubus ar

t MŪSŲ t
MIRUSIEJI

Mirus

A. j* A. Carol Cox
sūnui Laurie, marčiai Marinai, Jimmy ir Robyn Cox’ams bei visiems 

giminėms ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą
Danguolė ir Arminas Šepokai

TAURIU COX MOTINAI MIRUS 
užjaučiame mielus Laurie, Mariną ir dukras Kristiną ir Reginą su šeimomis, 
Virginiją ir Mariną. Užjaučiame ir visus kitus artimuosius.

Vida ir Algis Kabailai

Pagerbdami

Carol Cox
vietoje gėlių "Mūsų pastogei" aukojame $ 50.

J. ir V. Šliteriai

Pagerbdami

A. f A. Balio Barkans 
atminimą, vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame $ 145.00 

Aleksandro ir Leono Traškų šeimoj

susirinkimus, tas bendravimas nutrūksta - 
visų gyvenimas eina normalia vaga. 
Asmeniški draugai yra kiekvieno pa
sirenkami ir jie dažnai yra ne lietuviai.

Aš dar niekuomet nesu girdėjusi, kad. 
koks naujai atvykęs lietuvis būtų išprašytas 
iš klubo ar susirinkimo. Kaip aš tvirtinau per' 
mano radijo pasisakymą dėl „JŪSŲ IR 
MŪSŲ“, naujieji emigrantai gali stoti į 
visas lietuviškas Australijos organizacijas. 
Ko negali reikalauti, tai, kad senasis 
emigrantas staiga taptų jų asmenišku 
draugu, juos būtinai mylėtų ir amžinai 
klausytų jų skundų. Mūsų žmonės kur gali 
- padeda. Ir nėra reikalo naujai emigracijai 
per dažnai atsiminti poeziją: „Mes Tavo per 
amžius našlaičiai vaikai.Nežinau dar nei 
vieno, kuris čia atvykęs, mirė badu. Pamažu 
gyvenimas emigrantus išmoko ko reikia. 
Kas pasistengė prisidėti prie lietuviškos 
veiklos-dauguma yrą įvertinti. Man nelabai 
aišku dėl ko p. Rymantė skundžiasi. Ar tai 

kad kas kokią epigramą paleido? Ką tas 
pasisakymas reiškia „Bet ar mes buvome 
pasiruošę vieni kitus suprasti? Ne! Kodėl? 
(„MP“ 22.1.1996).

Mieloji Rymante, pačios dalyvavimas 
SBS lietuvių radijo valandėlėje rodo, kad 
mes, „senieji lituanai“ tikrai neboikotuojame 
naujų emigrantų. Žinoma, jei kada kas 
nepilnai priima jūsų nuomonę, tai tas nieko 
bendro neturi su tuo, kada Jūs atvykoje į 
Australiją.

Jūsų tvirinimas nesuteikia aiškių faktų, 
“kur dangus krinta ant zuikio uodegos...“, 
gali atbaidyti dalį naujų emigrantų palaikyti 
ryšį su seniau atvykusiais Australijon 
lietuviais.

ELVIRA PETRIKAS

KAIP JIE GALI 
DOMINUOTI PASAULIUI?

Dešimt metų atgal, American Frendship 
Force narys The News - Herald laikraštyje 
rašo: „Po dviejų savaičių Sovietų Sąjungoje, 
pirmą kartą galėjau atsigerti gero, šaldyto 
vandens Frankfurto aerodrome. Niekur 
negalėjau rasti nors vieno šalto vandens 
automato mano buvimo metu Sovietų 
Sąjungoje. Nesu visiškai tikras, bet labai 
konservatyviai galiu pasakyti, kad jei iš 250 
000 sovietų turi „viešą patogumų kambarį", 
tai būtų stebuklas. 'Nei vienas iš jų neturi 
tualetinio popieriaus. Parodyk man kraštą 
kuriame trūksta tualetinio popieriaus 

„patogumų kambaryje" ir ašjums parodysiu 
kraštą, kuris dar toli gražu nuo pasaulio 
dominavimo. Sovietai gamina tos pačios 
rūšies popierinius indelius ledams, kavai ir 
bendram naudojimui kaip ir tualetinis 
popelius. Ilgiau naudodamas tokį popierių 
pilietis/tė gali sunkiai save sužaloti ir joks 
vaistas pasaulyje negalės jam pagelbėti. 
Sovietų Sąjunga nefunkcionuoja. Iš šalies 
atrodo, kad viskas tvarkoje ir vertėjai - 
vadovai (KGB agentai) yra labai greiti 
parodyti dalykus, kurie atrodo įspūdingi 
jiems, bet ne turistui. Mus nuvedė į sovietinį 
vaikų darželį. Matome gražius žaislus. Bet 
tuoj pastebime, kad jie niekad nebuvo 
naudoti. Ar nepanaši istorija ir dabar!? Tik 
užsieniečiams palikus kambarį, žaislai vėl 
sudedami ir išdėstomi naujam vizitui. 
Nežinau ar kas loję šalyje gali užauginti 
tinkamą obuolį ar kokią nors daržovę. 
Obuoliai pilni kirminų, morkos karčios, nėra 
agurkų. Nesimatė šunų. Bet nėra ko galvoti 
apie šunis, jei žmogus vargiai išsimaitina 
pats. Visame Leningrade 4,5 mil. gyventojų 
ir tik 7garažai. Už abejotino skonio vandenį 
sumokėjęs 3 kapeikas, gauni skystį, kurį visi 
geria iš tos pačios stiklinės (užmiršk 
.asmeninius popierinius puodukus). Sovietų 
moterys neskuta kojų. Daugelis jų turi 
barzdeles. Vyrai yra panašūs į „ Yogi Bear“: 
Taip pat ir moterys. Toks dalykas, kaip 
asmeninis deodorantas neegzistuoja. Ten 
žmonės žiūri logikai j akį ir spjauna j ją. 
Žiūriu į iškabą ant vieno baro sienos: 
„Atidarytas 24 vai.," bet apačioje parašyta 
„uždaryta nuo 3 iki 6 vai.“ Tai žemė, pilna 
beviltiškų nepatogumų ir manijakiško 
atsidavimo „dokumentams ir prikazams“. 
Viena iš mūsų grupės moterų pasiskundė, 
kad jos kambaryje nėra telefono. „Žinoma, 
kad yra“, atsakė viešbučio tarnautoja 
Svetlana, nervingai tampydama savo barzdą. 
„Kodėl esate tokia tikra, kad ten jis yra?“ 
Svetlana atkirto, „yra prieš tasykles neturėti 
telefono kambaryje". Vargšė logika. Svetlana 
spjovėjaiįrįkitą akį .

Užbaigdamas savo trumpą aprašymą apie 
tuometinį „sovietinį rojų“, Lewis G. pareiškė: 
„Dvi savaites Rusijoje - Sovietų Sąjungoje 
pasisvečiavus, man užteks visam gy
venimui!“

Kai kas iš mūsų pasisėmė „OPO
ZICIJOS“ teisybės ir užhipnotizuėti 
juršėnininkų ar brazauskininkų tėvynės meile 
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n formaci j<
VASARIO 16 -SIOS MINĖJIMAS

Sydnejaus Apylinkės valdyba ruošia VASARIO 16- sios minėjimą 
su menine programa, kuris įvyks vasario 18 d-, sekmadienį Lietuvių 
klube Bankstowne.

Minėjimas prasidės pamaldomis St. Joachim's bažnyčioje Lidcombe 
11.30 vai.

Organizacijos kviečiamos dalyvauti su savo vėliavomis. Po pamaldų 
minėjimas klube.

Paskaitų sutiko skaityti Mr Jim Cameron, savo laiku buvęs NSW 
parlamento pirmininkas (Speaker). Mr. Cameron nėra apleidęs nei 
vienos Pavergtų Tautų demonstracijos kai reikalavome laisvės 
Lietuvai.

_________________________ ALB Sydnejaus Apylinkės valdyba

SYDNEJAUS PENSININKU KLUBAS "NERINGA" 
ORGANIZUOJA IŠVYKĄ I MĖLYNUOSIUS KALNUS

Vasario 15 d. (ketvirtadienį) išvykstame iš Lietuvių klubo 8.30 vai. ryto. 
Grįšime vakare.

Kelionė autobusu $ 10 asmeniui. Vietas užsisakyti pas:
STASĮ NORVILAITĮ tel. 709 6051 arba pas MINDAUGĄ ŠUMSKĄ, 
tel. 708 2886. Valdyba

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS CANBERROJE
Canbeiros ir apylinkių lietuviai yra kviečiami dalyvauti 1996 m. Nepriklausomybės 

šventės minėjime, kuris įvyks vasario 11 d. Lietuvių klube.
Pradžia 2 vai. p.p., prie paminklo sodelyje.
Minėjime dalyvaus LR Garbės konsulas p. V. Šliteris; paskaitą skaitys dr. A. 

Kabaila. Kviečiame visus dalyvauti.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjunga

VASARIO 16 - ŠIOS MINĖJIMAS GEELONGE
įvyks š. m. vasario 25 dieną. Minėjimas prasidės pamaldomis Šv. Petro ir Povilo 

bažnyčioje 8.30 vai. ryto.
Lietuviškos organizacijos kviečiamos dalyvauti su savo vėliavomis.
Po pamaldų vyksime į Lietuvių namus, kuriuose įvyks minėjimas.

ALB Geelongo Apylinkės valdyba
PASITARIMAS GEELONGE

Geelongo bendruomenės valdyba kviečia tėvelius ir vaikus susirinkti vasario 10 
dieną, 10 vai. ryto Lietuvių namuose. Įvyks pasitarimas, kaip vėl pradėti savaitgalio 
mokyklą Geelonge. Tie, kurie negalės minėtą dieną atvykti, prašomi skambinti 
mokyklos vedėjai Jūratei Vitkūnaitei -Reilly, tel. 232 106, kad užregistruoti vaikus.

Pamokas numatoma pradėti vasario 17 dieną 10 vai. ryto Lietuvių namuose.

______________________ ' _________________I. V.
HOBARTO LIETOVICĮ DĖMESIUI!

Vasario 16 - ją Hobarte švęsime penktadienį, vasario mėn. 16 d. 11 vai. ryto, 
pakeldami Lietuvos trispalvę prie Tarptautinės Draugystės sienos (International Wall of 
Friendship), Australijos valdžios rūmų kieme (Commonwealth Government Offices) 188 
Collins st. Šeštadienį, vasario 17 d. 4 vai p.p. minėjimą tęsime ponų Šikšnių name, 
43 Easton av.. West Moonah. p0 trumpos minėjimo programos, pravesime dvimetinius 
Hobarto valdybos rinkimus, o po rinkimų pasivaišinsime kavute ir užkandžiais.

ALB Hobarto Apylinkės narius raginame kandidatuoti į valdybą.
Visus lietuvius, gyvenančius ar besilankančius Tasmanijoje, širdingai prašome atvykti į 

abu parengimus. Lauksime! Hobarto Apylinkes vaMyba

MELBURNO PENSINININKAMS

Sekantis Melburno pensi
ninkų sąjungos narių susirinki
mas Įvyks vasario mėn, 13 d.

Sekretorė

Prašome nepamiršti 
užsimokėti 

•Mūsų Pastogės“ 
prenumeratų.

METAMS TIK $ 45!
atkelta iš 7 psl.

tvirtina, kad anksčiau buvo geriau. Žinoma, 
kad buvo „geriau“. Maskvoje be perstojo 
veikė apelsinų fabrikai, buvo galima 
pasisavinti ištremtųjų turtą, jei neturėjai 
duonos, tai politrukas patvirtino, kad žmogui 
nereikia tiek daug valgyti... Medicina buvo 
veltui, tik po gydymo ne daug kas išlikdavo 
gyvas. Tvarsčiai būdavo tik perskalaujami, 
kaip ir švirkštai. Kyšiai tie patys kaip ir 
dabar. KGB veikia pilnu tempu, tik toks 
skirtumas, kad anksčiau išveždavo į Sibirą ir 
pamažu nukankindavo, dabar yra geriau 
„nužudo vietoje“.

Gal ir buvo geriau kaip kam?
V. L. Macys

"Mūsų Pastogė" Nr.5 1996.02.05. ]

LPKTS - gos PRANEŠIMAS
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 

sąjungai aukojo ar užsisakė ''Tremtinį" 
bei "Laisvės kovų archyvą": "Talka" - 
700 dol.,Adelaidės lietuvių biblioteka - 
100, A. Petrauskienė - 360, V. Vai
tiekūnienė - 50, J. Gudelienė - 50, Mel
bourne LKV-AI -120, Z. Augaitis - 60.

Norintieji gauti atsakymus arba kvitą 
prašomi pridėti sau adresuotą voką ar 
bent ženkliuką.

Atsiprašau už pavėluotą padėką.
LPKTS-gos vardu, AČIŪ mūsų 

rėmėjams .
V, L. Macys 
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

KOVO 8 d; klube įvyks " vėžiukų ir viščiukų " vakaras.
Pradžia 7.30 vai. vakaro. Bilieto kaina $ 25. (į šią kainą įeina vakarienė 
ir vynas prie jos). Bus parūpina muzika.
Bilietus užsisakyti klube darbo valandomis, pas p. Danguolę Šetokiehę-1 
tel. 708 1414; vakarais galima skambinti Elenai Erzikov-tel. 602540. Į

Klubo valgykla veikia
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

. SYDNEJAUS LIETUVIŲ MOTERŲ
Z SOCIALINĖS GLOBOS DRAUGIJA
• VASARIO 25 D. (sekmadienį) 2 vai p.p. Lietuvių natuose J
• Bankstowne ruošia •

• LINKSMĄ UŽGAVĖNIŲ POPIETI
• su įvairia, Sydnėjilje dar nematyta programa. *
• Veiks turtinga loterija. Vaišinsime kavute ir pyragaičia.
• Norinčiuosius p. Genutė pavaišins Užgavėnių blynais. * į
• Įėjimas $ 5.00. •

•. SLMSGD - jos valyba *

DĖMESIO!
Tėvynės Sąjungos Sydnejaus skyriaus valdyba išhnkstc 

praneša, kad Kovo 11d. sukakties proga yra regiame 
diskusinė popietė. Kalbės prof. Algis Kabaila, tema "Ar su 
Nepriklausomybės atstatymo paskelbimu pasibaigė kva dėl 
nepriklausomybės?'

Data: SEKMADIENIS, kovo 10 d., 2 vai. po pietų.
Vieta: Sydnejaus Lietuvių klubas.
Detalės vėliau.

SKELBKTTĖS "MUSŲ PASTOGĖJE" - VISIŽIIOS!

ALKOS ,M£SIJ PASTOGEI“ Br. Širvaitis WA $5.00
A. Mikutavičienė NSW $5.00

J. Radinas NSW $ 5.00 A. Meiliūnienė NSW $5.00
S. Abromavičius NSW $ 5.00 Z. Paškevičius QLD $5.00
J. Ramanauskas NSW S 5.00 A. Vaičaitis VIC $5.00
S. Dabkus NSW S 15.00 V. Tarvey NSW $20.00
Vanda ir Juozas N. Volkas QLD $ 5.00^
Česnaitis NSW $10.00 L. Veteikienė NSW $5.00
J. Petraitis VIC $ 5.00 Pr. Sakalauskas NSW $5.00
D. Bajalienė NSW $15.00 P. Kušleikienė NSW $15.00*
Br. Leitonas VIC $15.00 S. Augustavičius TAS $5.00
A. Ročius VIC $5.00 V. Gamienė WA $5.00
J. Šniras VIC $15.00 J. Jankuvienė TAS $5.00
K. Pauliukėnas SA $5.00 N. Ramanauskas VIC $5.00
S. Ratas ACT $20.00 A. Kalpokas VIC $5.00
V.Šuopys NSW $15.00 Nuoširdžiai dėkojame!
J. Stukys NSW $30.00 Red.

Misų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. ® 8 $ Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negražinami ir nesaugomi.

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

Prenumerata metams $ 45 Užsienyje paprastu paštu $ 60 N. Zelandijoje oro paštu $ 75 
U žsienyje oro paštu $ 100
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