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Naujas premjeras
Ketvirtadienį, vasario 14 d. nauju 

ministru pirmininku vietoj atstatydinto 
Adolfo Šleževičiaus buvo paskirtas tas 
pareigas apie savaitę laikinai ėjęs 
Laurynas Mindaugas Stankevičius, 
anksčiau buvęs Valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų ministras. Seime 
už jį balsavo 70, prieš - 6, susilaikė 2. 
Balsavime nedalyvavo beveik visa 
opozicija, kurios nuomone toksai vadovo 
pakeitimas neturės daug reikšmės, nes 
krašto valdymas lieka LDDP rankose.

Įvairūs opozicijos atstovai pareiškė, 
kad jie nedarys kliūčių naujo kabineto 
sudarymui, nes kraštas turi būti kaip 
nors valdomas. Tačiau ir toliau bus 
siekiama paankstintų seimo rinkimų, 
kurie šiaip gi turėtų vykti tarp rugsėjo 25 
d. ir spalio 25 d. (Vėliausiomis žiniomis, 
ankstesni rinkimai dar prieš metų vidurį 
yra visai reali galimybė ir net laukiama 
greito atitinkamo sprendimo).

To paties seimo posėdžio metu, nauju 
Lietuvos banko valdybos pirmininku 
buvo paskirtas iki tol Finansų ministru 
buvęs Reinoldijus Šarkinas. Jis užima 
atsistatydinusio Kazio Ratkevičiaus 
vietą.

Atstatydintas premjeras savo posto 
laikėsi visomis išgalėmis ir todėl buvo 
sukėlęs įtampą tarp LDDP vadovybės ir 
prezidento Brazausko. Prezidentui 
pasirašius dekretą dėl jo atstatydinimo, 
Šleževičių visgi rėmė LDDP įtakingi 
nariai. Tuo reikalu sušauktame LDDP 
tarybos posėdyje 89 nariai įgaliojo 
Šleževičių nepaklusti prezidentui ir tik 3 
pritarė prezidento dekretui. Bet dėl 
atstatydinimo balsuojant seime, pre
zidentui pritarė jau apie pusę LDDP 
frakcijos narių, nes Šleževičius buvo 
atstatydintas 94 balsais ir tik 26 nariai 
balsavo prieš. Šį reikšmingą pokytį 
komentuojanti spauda pabrėžia, kad 
LDDP visgi susirūpino savo ateitimi ir 
ypač savo šansais seimo rinkimuose. 
Kadangi LDDP yra populiariai žinoma 
kaip „Brazausko partija“, jos vadovybės 
kivirčas su pačiu Brazausku žymiai 
susilpnintų jos patrauklumą rinkėjų tarpe. 
Jau ir taip A. Šleževičiaus vadovavimo 
laikotarpis buvo paženklintas garsiais 
skandalais, kai su LDDP susijusios 
grupuotės buvo kaltinamos plataus masto 
valstybinio turto grobstymu ir valstybės 
iždo perpumpavimu į saviškių rankas. 
„Susitaikius“ su Brazausku ir „pa
aukojus“ Šleževičių, LDDP perspektyva 
pagerėja.

Įtartini ryšiai
Nenurimsta skandalai, surišti su 

atsistatydinusio Vidaus reikalų ministro 
(kuriam neseniai suteiktas ne ka
riuomenės generolo laipsnis) Romasio 
Vaitekūno valdymu. Didelę nuostabą 
sukėlė kriminalinės policijos pareigūnų 

Įj. Rimkevičiaus ir V. Šulco atleidimas, 

spaudai įtariant, jog tai padaryta Kauno 
„daktarų“ gaujos užsakymu. (Šie 
pareigūnai su šia grupe kovojo jau apie 
10 metų ir bu vo pasiekę pergalių). Dabar, 
kalbėdamas su „L. ryto“ reporteriu, J. 
Rimkevičius pareiškė, kad „Henytė“ 
Daktaras iš tiesų turėjęs įtakos ministrui 
Vaitekūnui, ir būtent per ministerijos 
vidaus struktūras. „Daktarai", pasak J. 
Rimkevičiaus, turi tiek daug iš 
nusikaltimų uždirbtų pinigų, kad juos 
gali investuoti į politiką. Yra duomenų, 
kad „daktarai" turi savo ryšių seime, 
vyriausybėje, jau nekalbant apie Vidaus 
reikalų ministeriją. Pasinaudodami 
ryšiais jie gali prastumti sau naudingas 
įstatymo pataisas. Kita vertus, vy
riausybės nariai arba jiems įtakos 
turintys žmonės, kaip pvz. bankininkas 
G. Konopliovas, naudojasi „daktarų“ 
paslaugomis. Nusikalstamo pasaulio 
susiliejimas su valdžios struktūromis 
labai ryškus didžiuosiuose miestuose. 
Ypač Klaipėdoje, Kaune, Šiauliuose, kur 
yra tikri ūkinės finansinės sferos, 
valdžios, teisėsaugos ir banditų susi
vienijimai. Šiuose miestuose banditams, 
kurie yra pasidalinę įtakos sferomis,jau 
nebereikia nieko plėšti. Banditams 
nepatikę verslininkai nubaudžiami 
ekonominės policijos arba mokesčių 
inspekcijos rankomis.

Romualdas Ozolas, kuris jau anksčiau 
domėjosi korupcija vyriausybės sluoks
niuose, dabar plačiai apibūdino porą metų 
vykusią aferą juodaisiais metalais, 
kurie su kai kurių ministrų pritarimu 
buvo įvežami būk tai Lietuvos po
reikiams, tačiau iš tiesų greit pervežami 
toliau į Vakarus. Reikalas sukasi apie 
kelias dešimtis milijonų litų ir ati
tinkamai nesumokėtus mokesčius. Pasak 
Ozolo, būdinga tai, kad aferos „pėdsakai 
intensyviai slepiami". Bijoma, kad tokių 
bylų tyrimas parodytų nusikalstamos 
veiklos vaizdą, kurioje dalyvauja

Henrikas Daktaras

aukščiausi pareigūnai.
Pavojus pensijoms

Socialinio draudimo fondo „Sodra“ 
(kuris išmoka pensijas) direktorius

šerkšnu. (Vilnius, Lazdynų apyl..) Nuotrauka" Rimos Krupavičienės
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Vincas Kunca pareiškė, kad pablogėjo 
ir taip liūdnoka pensijų fondo padėtis. 
Atrodė, kad sunkiausia bus vasarą, tačiau 
„Sodra“ betarpiškai pajuto gruodžio 
mėnesį įvykusią bankų krizę. Bankuose 
užšaldyta virš 25 mln. litų, iš kurių 
didžiausia dalis - skandalingai pa
garsėjusiame „Aurabanke“. Be to, 
žymiai sumažėjo surenkamos įmokos iš 
įmonių, o valstybės iždas nesugeba 
sumokėti 60 mln. litų skolos. Gi 
„Sodra“ turi išmokėti ne tik pensijas, bet 
ir mokėti pašalpas, kompensacijas bei 
atsiskaityti su vaistinėmis ir sa
natorijomis. „Norėdami su visais 
atsiskaityti, turėtume rasti 288 mln. litų“, 
pareiškė V. Kunca. „Sodros“ taryba 
reikalaujanti, kadesant sunkiai padėčiai, 
pirmiausia būtų sustabdytos pensijos, 
nes užjas tiesiogiai atsakinga vyriausybė. 
Direktorius sako nesiryžtąs taip daryti, 
nes tai iššauktų socialinius neramumus. 
Bet padėtis esanti labai rimta, nes 
fondas kartais nesurenka ir tiek, kiek 
reikėtų vien pensijų išmokėjimui.

Mažiau dujų?
Lietuvos Vyriausybė kreipėsi į 

Rusijos „Gazprom“ valdybos pir
mininką, prašydama, kad Lietuvos 
atžvilgiu nebūtų taikoma bauda - dujų 
tiekimo mažinimas. Vasario 1 d. 
duomenimis, Lietuva už dujas yra 
įsiskolinusi apie 36 mln. JAV dolerių ir 
Rusijos koncernas paskelbė ribosiąs dujų 
tiekimą. Pastarosiomis dienomis tai jau 

įvyko. Savo prašyme Lietuvos vy
riausybė atkreipė dėmesį į tai, kad ji 
„Gazpromui“ nuolat pervedinėjadideles 
sumas. Pasiūlytos ir kitos skolos 
mažinimo galimybės, pvz. koncernas 
galėtų įsigyti Lietuvos vertybinių 
popierių.

Tarptautinės skolos
Šių metų pradžioje Lietuva buvo 

pasirašiusi sutartis paskoloms, kurių 
suma siekia beveik pusantro milijardo 
JAV dolerių, tiksliau 1 410 mln. JAV 
dolerių. Iš šios sumos jau yra sunaudota 
911 mln. dol., iš jų 460 mln. dol. vien 
1995 metais. Konkrečiai tai reiškia, kad 
užsienio paskolomis valstybės iždas 
kasdien buvo papildomas 1.25 mln. dol. 
arba 5 mln. litų. A. Šleževičiaus kritikai 
ne kartą stebėjosi, kad tokia didelė suma 
nesugebėjo sumažinti krašto finansines 
bėdas, nes visų metų biudžetas siekė tik 
apie vieną milijardą JAV dol. Kildavo 
klausimų, ar paskolos panaudojamos 
tinkamai, nes informacijos nesą daug. 
Prieš keletą dienų šį trūkumą pastebėjo 
ir prezidentas, rekomendavęs, kad 
statistikos specialistai tiksliai nustatytų, 
kiek ir kokių vidaus ir užsienio skolų 
valstybė turi šiuo metu. Gi spaudoje jau 
pasirodė ne vienas teiginys, kad keli ar 
keliolika milijonų buvę suteikti ne
rimtiems bankams, kurie užsienio 
pinigus paskyrė firmoms, kurių dabar 
nelikę nei pėdsako.
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TRUMPAI 
IŠ VISUR

D. Britanijos darbo partija yra įsi
tikinusi, kad ji laimės ateinančius rinki
mus, John Major vyriausybei netenkant 
populiarumo. Darbiečių lyderisTony Blair 
paskelbė radikalių reformų projektą, ku
rias darbiečiai mano įgyvendinti tuoj po 
rinkimų laimėjimo. Viena iš reformų - 
pašalinti iš Lordų Rūmų visus tuos narius, 
kurie į parlamentą pateko paveldėjimo 
keliu. Pagal T. Blair projektą, Lordų Rū
mų nariai bus dalinai renkami, dalinai 
skiriami.

Vasario 15 d. Kinijoje nepasisekė 
bandymas iškelti į erdvę Intelsat komu
nikacijos satelitą. Iššauta raketa sprogo 
po kelių sekundžių raketai pakilus. 
Nuo sprogimo žuvo bent 4 žmonės, 
keli tuzinai sužeistų. Tai jau septinta 
panaši katastrofa su kiniečių rake
tomis. Kinija konkuruoja su Vaka
rais, iškeliant į erdvę satelitus. Jų 
raketos žymiai pigesnės, bet nepa
tikimos.

Amerikiečiai iššovė į erdvę 
"NEAR" raketą, kurios užduotis yra 
nuskristi į asteroidų juostą tarp Mar
so ir Jupiterio orbitų ir ištirti aste
roidą Eros 433. Raketa pasieks šį 
asteroidą po trijų metų, nuskridusi 
du milijardus kilometrų

Airių teroristams nutraukus paliau
bas, D. Britanija sustiprino savo įgulas 
Šiaurės Airijoje. Vasario 16 anglų polici
jai pasisekė likviduoti galingą IRA bom
bą, išgelbstint Londono teatrų rajoną nuo 
sunaikinimo. Vasario 19 d. kita sprogusi 
bomba sunaikino dviaukštį Londono auto
busą, užmušdama ir sužeisdama keletą 
žmonių.

Sri Lankos ir kai kurių kitų Azijos 

LIETUVOS ĮVYKIŲ , . , 
atkelta iš Ipsl.

Apdovanojimai
Vasario Šešioliktosios proga pre

zidentas ordinais ir medaliais ap
dovanojo 76 Lietuvai nusipelniusius 
asmenis. Tarp apdovanotųjų Gedimino 
3 - ojo laipsnio ordinu buvo šie JAV 
lietuviai: Stasys Balzekas, Bronys Raila, 
dr. Jonas Račkauskas, Ona Mikulskienė 
ir Dalia Noreikaitė - Kučėnienė. Prieš 
tai, vasario 9 d. Gedimino 1 -ojo laipsnio 
ordiną prezidentas suteikė ilgamečiu! 
Lietuvos diplomatui Paryžiuje dr. Stasiui 
Bačkiui. Veikalą apie diplomatą, „Stasio 
Antano Bačkio gyvenimo ir veiklos 
bruožai“, parašytą istorikės Aldonos 
Vasiliauskienės, neseniai išleido Liet, 
kat. mokslo akademija.

Bėdos atstovybėse
Atgarsio Lietuvoje ir ypač JAV - ėse 

susilaukė žinia, kad Lietuvos garbės 
konsulas Vaclovas Kleiza nutraukia savo 
veiklą nuo vasario 1 d. Priežastis - lėšų 
trūkumas, nes garbės konsulato pa
kankamai neberamia JAV lietuviai. Jau 
anksčiau JAV liet, spaudoje pasigirsdavo 
nusiskundimų, kad atsikūrusią Lietuvą 
išeivija yra parėmusi didžiulėmis 
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valstybių sporto organizacijos pasmerkė 
Australijos kriketo rinktinę, atsisakiusią 
vykti į žaidynes Colombo mieste dėl 
teroristų pavojaus. Dabar pati Šri Lankos 
vyriausybė neribotam laikui uždarė vi
sas krašto mokyklas dėl tamilų teroro 
veiksmų grėsmės.

Filipinų vyriausybė tvirtino ne
vartosianti jėgos prieš vietnamiečius 
pabėgėlius, grąžinant juos į Vietnamą. 
Vasario 13 d. šis pažadas buvo 
sulaužytas filipinų kereiviams jėga 
privertus89 vietnamiečius sėsti įlėktuvą, 
skrendantį į Vietnamą, nežiūrint kitų 
pabėgėlių triukšmingų protesto demon
stracijų. Po kelių dienų, katalikų vyskupų 
spiriamas Filipinų prezidentas Fidel 
Ramos paskelbė, kad likę 2500 viet
namiečių galės pasilikti gyventi Filipin
uose.

Filipinų humaniškas sprendimas 
vietnamiečių pabėgėlių klausimu, 
iššaukė neigiamą reakciją Malaizijoje, 
Indonezijoje ir Honkonge. Šių kraštų 
vyriausybės baiminasi, kad jiems pasi
darys sunkiau repatrijuoti vietnamie
čius pabėgėlius, padrąsintus Filipinų 
pavyzdžio.

JAV karo aviacijos lėktuvas vasa
rio 13 d. nuskraidino Bosnijos vyriausybės 
sulaikytus serbų kariškius, gen. D. Djukic 
ir pulk. A. Krsmanovič į Hagą, kur jie 
buvo perduoti nusikaltimų tribunolo ži
niai.

Vasario 18 d. Bosnijoje, Kroatijos ir 
Serbijos prezidentai pradėjo pasitarimus 
Romoje, italams ir amerikiečiams 
tarpininkaujant. Bandomos išspręsti 
keblesnės problemos įgyvendinantDay- 
ton taikos susitarimą, jų tarpe karo 
nusikaltėlių klausimas, įtampa tarp 
kroatų ir musulmonų Mostar srityje bei 
Bosnijoje užsilikusių užsienio sava
norių išgyvendinimas.

Vasario 15 d. Boris Jelcinas oficialiai 
paskelbė, kad kandidatuos birželio 16 
Rusijos prezidento rinkimuose.

sumomis, bet Lietuvos valdžios paramos 
negauna netkuklūs senieji konsulatai, gi 
naujų atstovybių su atsiųstu personalu 
steigiama kur reikia ir kur nereikia.

Komentuodamas, Užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnas pareiškė, jog 
finansiniai sunkumai gali paliesti ir 
naująsias atstovybes. Vieno diplomato 
išlaikymas valstybei kainuoja 50 - 60 
000 JAV dol. (65 - 80 000 austrai, dol.), 
todėl užsienio atstovybėms kas mėnesį 
išleidžiama apie 5 mln. litų. Tačiau šiuo 
metu iš iždo gaunama mažiau, pvz.

i ............ - • DAR POLITINĖMIS TEMOMIS

, (vasario pabaigoje)
i Prezidentas Boris Jelcin šiais metais 

kiekvienu savo veiksmu atsitolina nuo 
reformų, apie kurias iki šiol kalbėjo ir

| priima programą savo oponentų - 
, nacionalistų ir komunistų. Jis išvalė 
į paskutinius patarėjus reformistus iš savo 
j> vyriausybės, pakeisdamas juos už- 
! Metėjusiais senos tvarkos šalininkais, 
į pasirinko brutalią jėgą prieš čečėnus ir 
r perspėjo Amerikos karinę vadovybę 
\ nesiveržti per daug toli į rytus su 
į. karinėmis santarvėmis.

Jelcino bandymai keisti savo veidą 
pasirodo dabar, 5 - ki mėnesiai prieš 

s prezidentinius rinkimus. Jis bando
I „sumaišyti“ savo politinius priešus, kurie
II taip stipriai laimėjo paskutiniuose 
P parlamento rinkimuose gruodžio mėnesį 
\ ir taip laimėti prezidentūrą antrą kartą, 
s Mums svarbu tie pasikeitimai tiek, kiek 
f jie rodo kokia Rusijos valstybė atsikuria. 
|\ Ką beišrinktų prezidentu birželio mėn., 
s tačiau vyriausybė be reformistų žmonių 
( nebandys eiti laisvių ir taikos keliu. Kol 
0 dar Jelcinas nebuvo pradėjęs karo prieš 
s čečėnus, atrodė, kad Rusija gali šiaip ar 
i taip užlaikyti savo piliečių individualines - 
J laisves valstybėje, tačiau karas jau eina 
’ 14 - ka mėnesių ir jėga tampa pri- 
i imtiniausias būdas tvarkyti žmonių 
1 teises. Pervomajskoje miestelio su

naikinimas pagarsėjo, kadangi buvo
| įvelta daugybė įkaitų; šiaip gi rusai jau 
j yra sunaikinę dešimtis miestelių Če

čėnijoje ir išžudę šimtus civilių žmonių;
I apie tai pasaulio spauda neužsimena. 
I Jelcinas norėjo pasirodyti kaip vadas
didelės ir stiprios valstybės, deja, jo

! kariuomenė Pervomajskoje operacijoje, 
kaip ir daugelyje kitų vietų, pasirodė 
labai nevykusiai ir vėl sutvirtino įspūdį,

i kad Rusija tebėra agresyvi, žiauri ir 
pažeminta valstybė. Reikėtų pridurti, kad 
karščiausias pritarėjas nutarimui įkaitus 
ra—i—inr-------n įį
sausį tam tikslui gauta tik 3.7 mln. litų.

.Todėl gresia pavojus planui šiemet 
naujas ambasadas atidaryti Japonijoje, 
Turkijoje, Portugalijoje, Graikijoje ir 

| Airijoje.
Ryšium su išlaidomis plačiam naujų 

diplomatų korpusui, spauda ne retai 
prisimena pernelyg dažnas ir iždą 
varginančias valdžios vyrų keliones po 
užsienį. Jomis ypač pasižymėjo buvęs 
premjeras Šleževičius, užs. reik. min. 
Povilas Gylys ir krašto apsaugos min. 
Linas Linkevičius. Tarp retesnių 
keliautojų yra prezidentas Brazauskas, 
bet ir jis su didoka palyda 1995 m. padarė 
16 užsienio vizitų, aplankydamas 14 
valstybių. 1994 m. jis aplankė 14 
valstybių, o 1993 - siais - 13 valstybių. ,

J šias diskusijas neseniai įsijungė ir 
„Respublika“, detaliu sąrašu nu
rodydama, kad valstybės apmokamomis 
kelionėmis naudojasi ne tik valdžios 
vyrai, bet ir jų žmonos. Sąraše pa
kartotinai figūruoja Birutė Šleževičienė, 
V. Karosienė (vieno iš LDDP lyderių 
žmona), E. Biržiškienė (susisiekimo min. 
žmona) ir t.t. Pamėgti skrydžių tikslai 
esą Paryžius, Londonas, Kopenhaga, 
Arabija, Maskva. Šį faktą komentavo ir 
kiti laikraščiai, primindami, jog tokį 
tiesiogiai „Lietuvos avialinijų“ ap
mokėtų kelionių sąrašą papildytų dar 
gausesni sąrašai iš ministerijų, nes 
dauguma pareigūnų skrenda savo 
ministerijos lėšomis. Tas pritaikoma ir 
žmonoms.

Parengė V. Doniela

vaduoti karine jėga buvo Vlad. Ži- 
rinovskij. „Vietoj pamačius valstybės 
tvirtumą, mes matėme valstybės žiau
rumą“, rašė Otto Latsis, buvęs Jelcino 
patarėjas, dabar reformistinio laikraščio 
„Izvestija“ kolumnistas. „Juk valstybės 
stiprumas nereiškia, kad ji gali savo 
piliečius išžudyti, bet reiškia mokėjimą 
piliečius apsaugoti“, - paaiškino Latsis.

Tokia strategija buvo išbandyta 
anksčiau, 1991 - siais, kai Gorbačiovas 
mėgino keisti savo politinį veidą,' 
pašalindamas persirtvarkymo patarėjus 
ir į jų vietas grąžindamas komunistus. 
Tie tik tada įsidrąsino, žinoma, su 
pražūtingais rezultatais ir pačiam 
Gorbačiovui, ir visai sovietinei sistemai. 
Ši strategija buvo pasikeitimu į gerą, 
kadangi dar buvo toks „Jelcinas“, Yuris 
laukė ir buvo pasirengęs pemti 
valstybės griuvėsius, dabar gi, jei Jelnas 
kristų į jo vietą vargu ar bus mja 
„komanda“ jaunų, progresyvi) re- 
formistų. Liko tik komunistai i na
cionalistai, kurie nori atgaivinti Soetų 
Sąjungą, atsisakyti laisvos riKOs 
bandymų ir pasirodyti labai kietaisirieš 
Vakarus. Likimas duoda galiiybę 
Jelcinui garbingai pasitraukti. Taiau, 
atrodo, kadj is prarado realybės supratimą 
ir bandys visokiais būdais likti prie 
valstybės vairo.

Kad Jelcinas apsisprendė dėtis su 
senaisiais komunistais, rodo jo nauji 
paskyrimai: užsienio reikalų mininstrą 
A. Kozyrev pakeitė Eugenij Primakov, 
vadovavęs plačiam tinklui tarptauinių j 
šnipų, artimas Saddam Hussein draugas; 
savo štabo draugą Sergej Fidatov, kuris 
buvo likęs, tur būt, vienintelis liberalas 
tarp buvusių saugumiečių, Jelcinas 
pakeitė į Nikolaj Jegorov, labai karngai 
nusiteikusį prieš demokratus ir odelį 
karo prieš Čečėniją šalininką, bau
giausiai Vakarus išgąsdino paskuinis 
smūgis prieš reformas, kai buvo vešai 
pašalintas pirmasis ministro pirmimko 
padėjėjas Anatolij Čubaj, vadovvęs 
Rusijos finansų stabilizacijos prograiai. 
Vakarų biržoje akcijos krito!...

■ Mums, žinoma, įdomiausia, taip 
tokia situacija atsilieps tėvyneiLietnvai. 
Atrodo, pavojai nė kiek nemažss ir 
pareikalaus labai daug apdairumo r net 
suktumo iš mūsų valstybės vadovt.

A. Kantvlas
SVEČIAI IŠ UŽSIENI)

Iš Vasario 16-sios gimnaųos 
Vokietijoje, yra atvykęs Kęstutis 
Paškauskas. Lampertheime jis yra 
įsteigęs GmbH Importo ir Exporto 
firmą GerLit ir yra jos vadovas.

Svečią priglaudė Jonas Abromas. 
Svečias dalyvavo Nepriklausomybės 
šventės minėjime ir Vasario 16-sios 
gimnazijos vardu pasveikino Lietuvių 
bendruomenę.

Į Pasaulio Katalikių moterų 
suvažiavimą , vykusį Canberroje 4-11 
vasario dienomis, buvo atvykęs Lietu
vos Katalikių moterų dvasios vadas, prel. 
Juozapas Antanavičius. Po konferenci
jos svečią globojo Adelaidėje gyveną 
panevėžiečiai Patupai. Prel. J. Anta
navičius Lietuvoje yra Panevėžio Ka
tedros klebonas.

Pakeliui į namus, svečias dar sustos 
Sydnejuje. Atskrenda jis 22 vasario 96 
ir išvyksta 3 kovo.

Prel. J. Antanavičius laikys šv. mišias 
lietuviams Sydnejuje 25 vasario ir 3 
kovo 1996 m. , „A. Kranulius
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(Šis rašinys skaitytas Vasario 16-sios 
minėjime, Canberroje, praėjusį 
sekmadienį, vasario 11 dieną.)

Nepriklausomos Valstybės Atstatymas 
1918 metais

1918 metų vasario 16-tą dieną Lietuvos 
Taryba vienbalsiai nutarė kreiptis į Rusiją, 
Vokietiją ir kitas pasaulio valstybes su 
pareiškimu, kad atstatoma Lietuvos valstybė 
su sostine Vilniumi, remiantis pasaulio 
pripažinta tautų teise laisvai apsispręsti.

Man nėra abejonės, kad jei 1918 metais 
Lietuva nebūtų atstačiusi savo istorinę 
valstybę, tai lietuviai dabar teegzistuotų kaip 
istorinė retenybė, koks tai kuriozas. Tik 
nepriklausomybė įgalino tautos tęstinumą, 
susipratimą, pagarbą irmeilęsavajam kraštui 
ir savajai kalbai. Tokią meilę, kurios 
nesugebėjo užgesinti nei pikti okupantai, 
nei savi išdavikai, meilę dėl kurios daug, 

/adai daug lietuvių ėjo tremtin į Sibiro taigas, 
ar į mišką mirti su ginklu rankoje. Tad 
Nepriklausomybės atstatymas ir tas trumpas 
nepriklausomos valstybės gyvavimas, 
palyginus su kitomis pasaulio valstybėmis, 
turėjo mums esminės įtakos ir buvo 
neišmatuojamos reikšmės. Ką Lietuvaturėjo, 
kad galėtų įgyvendinti Lietuvos Tarybos 
nutarimą ir paskelbimą? Lietuva buvo karo 
nualinta, kraštas nusiaubtas, kaimai su
deginti. Lietuvos inteligentijoje, ypač 
dvarininkų ir dvasiškių tarpe, buvo plačiai 
paplitęs nusiteikimas, kad lietuvių kalba yra 
tik neišprususiems varguoliams, kad lietuviai 
lai lenkų gentis, nors ir kita kalba kalbanti. 
Lietuvoje gyvenantys kitataučiai nekalbėjo 
ir nenorėjo kalbėti lietuviškai, greičiausiai 
dėl to, kad tai buvo varguolių kalba. 
Aukštuosius mokslus baigusių lietuviškai 
nusiteikusių lietuvių buvo tik saujelė - juos 
beveik buvo galima suskaičiuoti, kaip 
sakoma, ant pirštų. Lietuvoje nebuvo nei 
pramonės, nei lietuviškų prekybos įmonių. 
Susikūrusioje Lietuvos kariuomenėje daug 
karininkų buvo nelietuviškai nusiteikusių, 
netgi sklido nuomonė, kad lietuvių kalba 
netinka kariškiems įsakymams duoti.Taigi, 
daug kam atrodė, kad visai gražu duoti 
komandą „Sagom“, nes „žygiuok“ skamba 
nevykusiai...

Tad kaip tokiomis sąlygomis, tokiame 
fone galėjo jaunutė, niekieno nepripažįstama 
valstybė tvarkytis, gyvuoti, labai sparčiai 
augti ir stiprėti? Ką lietuviai tada turėjo? ■ 
Tautos kamienas tada buvo lietuviškame 
kaime, o to kamieno šerdis buvo sveika: ten 
buvo išsaugotas savas tikėjimas Dievu ir 
žmogumi, buvo išsugotos doros ir darbštumo, 
sąvokos. Iš tos lietuviškos aplinkos atsiliepė, 
j Lietuvos Tarybos šauksmą daug paprastų 
lietuvių kurie tikėjo, kad jie turi prisidėti prie 
Lietuvos valstybės atkūrimo, kad jie turi 
teisę gyventi savo valstybėje, tad turi ir 
pareigą ją ginti ir jai tarnauti.

Kaip Nepriklausomybė buvo iškovota
Tikiuosi, kad man skaitytojai dovanos, 

jei, būdamas pats vyresnio amžiaus 
žmogumi, trumpai papasakosiu apie savo 
tėvo, Prano Kabailos dalyvavimą Ne
priklausomybės atkūrime.

Iš caro kariuomenės, kurioje Pranas 
Kabaila baigė karo mokyklą, 1917 m. 
rugpjūčio 28 d. jis išvyko į atskirą lietuvių 
batalioną prie 3-sios Suomių šaulių divizijos. 
Batalionas išsiformavo 1918 m. sausio 30 
dieną, o jo kariai grįžo kaip išmanydami į 
Lietuvą ir jungėsi į Lietuvos kariuomenės 
kūrimą. 1919m.kovo 15 d.jis buvo paskirtas 
2 - sios kuopos vadu.

Kovojo prieš bolševikus Žaslių rajone 
nuo 1919 balandžio 2 - tros iki balandžio 10 
- tos dienos. Dalyvavo kovos veiksmuose 
prieš lenkus Vievio - Samališkių rajone nuo 
1919 balandžio 27 - tos iki rugpjūčio 2 - ros.

Kovoje prieš bolševikus Dusetų - 
Daugpilio rajone 1919 rugpjūčio 2 - ros iki 
rugsėjo 21 - os dienos. Dalyvavo kovos 
veiksmuose prieš lenkus Vievio - Samališkių 
rajone nuo rugsėjo 21 - os iki spalio 10 - tos.

Kovojo prieš bermontinikus Baisogalos 
-Kretingos rajone nuo 1919 spalio 11 - tos 
iki gruodžio 15 - tos.

Dalyvavo karo veiksmuose prieš lenkus 
Beržinikų - Seinų - Vievio - Utenos rajone 
nuo 1920 m. liepos 11 iki gruodžio 1 - mos.

Užatsižymėjimusmūšiuose  apdovanotas 
Vyties Kryžius ordinu, I - mos rūšies, V - to 
laipsnio Nr.17 (Kariuomenės įsakymas Nr. 
150 SI - 1921). Taip pat apdovanotas 
Lietuvos Nepriklausomybės 10 metų 
jubiliejaus medaliu 1928 m. ir Latvijos 
espublikos Nepriklausomybės medaliu 1930 
m. bei DL kunigaikščio Gedimino 3 - čio 
laipsnio ordinu.

Taip, galima sakyti, Lietuvos kariuomenė

Dr. Algis Kabaila
kūrėsi iš nieko, pasikėlė save „už savo batų 
šniūrelių“. Taip kėlėsi ir visa naujai atkurta 
valstybė: teisė, mokslai, pramonė, prekyba. 
Iš nieko, bet su dideliu ryžtu ir kantriu darbu, 
su tomis Lietuvos kaimo šerdies vertybėmis, 
su Dievo palaima.

® metų kovo 11-sios 
įsomybes atstatymas

Negalima kalbėti apie Vasario 16 -tąją, 
nutylint 1990 m. kovo 11 - sios Akto. 1990 
metų Lietuva skyrėsi daug kuo nuo 1918 m. 
Tiesa, ji nebuvo karo nusiaubta, joje buvo 
daug pramonės, didžiuma Lietuvos gy
ventojų nebebuvo kaime, o gyveno mies
tuose. Lietuva didžiavosi savo mokslo 
atsiekimais, ten klestėjo daug universitetų, 
nebuvo jokio trūkumo diplomuotų žmonių. 
Jų kova, nors kartais ir kruvina, buvo vedama 
su dideliu narsumu, didele kantrybe ir 
rafinuotumu.

Betgi, atgimstančios Lietuvos sukumai 
buvo kur kas subtilesni, sunkiau suvokiami 
negu 1918 metais. Pusė šimtmečio sovietų 
varžymo visų žmonių teisių, ypač religijos ir 
nuolatinė propaganda padarė daug žalos visai 
lietuvių tautai, visiems jos žmonėms.

Nežiūrintį tai, prisimindami kraujo aukas 
Sausio 13-tą dieną prie Vilniaus televizijos 
bokšto, prisimindami minias, susirinkusias 
prie Parlamento rūmų, minias žmonių, kurie 
buvo pasiruošę paaukoti savo gyvybę 
beginkliame pasipriešinime prieš sovietų 
tankus, negalime neprisiminti tų, kurie 
tuomet vadovavo Lietuvos Atgimimui.

Aukščiausiosios Tarybos rūmų gynyba 
buvo beginklės minios pasiaukojimas. 

1 Niekas negalėjo pramatyti, kad Maskva savo 
puolimų planus taip supainios, kad jie ir liks 
neįvykdyti.

Prieš mane Vytauto Landsbergio ranka 
rašytas atsišaukimas į Lietuvos žmones, kuris 
turėjo būti paskelbtas tuo atveju, jei puolimas 

. ir paėmimas LAT Rūmų būtų įvykęs. Tai 
dvasiniai pasiruošusio žūti testamentas, 
kuriuo visą tauta kviečiama siekti moralinės 
jėgos tolimesnei kovai, siekti Atgimimo, 
kurio mes taip labai pasigendame senosios 
komunistinės nomenklatūros valdyme ir 
melo jūroje. Šiuo testamentu noriu baigti šį 
straipsnį:

Sausio 13-sios testamentas
Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie 

tikite Lietuva, kurie mylite savo gražią 
gimtąją žemę, tėvų ir motinų kalbą ir dainas 
- visa tai, kas yra Tėvynė ir ką praradęs 
lieki našlaitis, kurie trokštate, kad Lietuva 
būtų laisva ir garbinga valstybė, žinokite:ji 
tokia bus, ji amžinai atgims, nes bus išlikusi 
Jūsų širdyse.

Aš kalbu Jums tuos žodžius iš anksto 
numatęs, kad gal nebegalėsiu kalbėti. Atėjo 
dar viena naktis, kuri nebebus ilga, kaip 
nebebūna tamsiausias metas prieš aušrą. 
Supuvę vergijos namai griūva, .ir 
prižiūrėtojų siutas, nei parsidavėlių 
šliaužiojimas nebegali to sovietijos kalėjimo 
išgelbėti. Mums reikia išlikti s a v o sodybose, 
savo Šeimose, savo žemėje, nebebėgant į 
šalis nei nuo žemės, nei nuo sąžinės.

Neikite į svetimųjų valdžios tarnybas. 
Nebūkite nei deputatais, nei ministrais, nei 
jų raštininkais. Tegul tie generolai ir valdo 
su savopašlemėkais. Nedalyvaukitejokiuose 
rinkimuose. Dirbkite ir glauskitės 
bažnyčiose. Nenusiminkite irnesiskandinkite 
degtinėje. Saugokite nesuterštą sielą ir 
žemę, dangų ir vandenį, nes visa tai-Lietuva, 
reikalinga ir mūsų vaikams, mūsų 
palikuonims.

Atsiminkite, kad Lietuvoje teisėti yra tik 
Lietuvos įstatymai, ir tuo ginkitės, kai Jus 
persekios. Nepripažinkite, kad anie Jus gali 
teisti už ištikimybę Lietuvai.

Ištieskite ranką persekiojamam ir 
padėkite artimui, o nusigręžkite nuo šnipo ir 
skundiko. Brangindami savo garbę, 
išsaugosime, atgausime Lietuvos garbę.

(Baigiu šią Vytauto Landsbergio 
Testamento citatą).

Dr. A. P. Kabaila,
16 - sios Vasariominėjimas Canberroje, 

1996 m. vasario 11 dieną.

VASARIO 16-JĄ
Sydnejaus LR konsulate

Sydnejuje Vasario 16-ji pirmiausiai 
užšvęsta Lietuvos Respulikos Garbės 
konsulo, p. Viktoro Šliterio rezi
dencijoje, Killaroje užpraėjusio penk
tadienio (16/11) vakare. Priėmime 
dalyvavo gausus būrys Sydnejuje 
reziduojančių Federalinio ir NSW 
parlamento narių ir visos eilės valstybių 
konsulų. Svečių eilė buvo tikrai 
įspūdinga. Parlamentarus atstovavo p.p. 
Bryan Vaughan, MLC., Leo McClay, 
MP, Vyr. NSW valdžios pirmi
ninkaujantis (whip) su Ponia, Michael 
Photios, MP, NSW opozicijos šešėlinės 
valdžios ministras turizmui ir transportui 
irkt.
Į priėmimą atvyko šie gen. konsulai, 
konsulai arba garbės konsulai: Austrijos 
Bulgarijos, Danijos, D. Britanijos, 
Egipto, Estijos, Haiti, Hondūro, Indijos, 
Indonezijos, JAV, Kinijos, Kolumbijos, 
Kostarikos, Kroatijos, Kubos, Latvijos, 
Lenkijos, Lesotho, Liuksemburgo, 
Madagaskaro, N. Zelandijos, Olandijos, 
Portugalijos, Rusijos, Slovėnijos, 
Šveicarijos, Tongos, Vengrijos, Viet
namo ir Vokietijos.
Dalyvavo ir nemažai tautiečių, dau
giausiai įvairių Sydnejaus organizacijų 
atstovai, kurie, be to, dar - neoficialiai- 
globojo nelietuvius svečius.
Atvykstančiuosius prie durų pasitiko pats 
LR Garbės konsulas Viktoras Šliteris su 
Ponia. Svečius, susibūrusius erdviose 
verandose ir tautine vėliava papuošto 
sodelio viduryje įrengtoje patalpoje, 
globojo konsulo dukra Daina ir sūnus 
Viktoras, talkinami visos eilės Sydnejaus 
lietuvaičių ir lietuviukų (kas ne visai 
atitinka tiesai - viena grakšti lietuvaitė 
buvo net iš Melbourne!...).
Svečių iš NSW parlamento bei įvairias 
valstybes atstovaujančių konsulatų 
šiemet sulaukta dar daugiau negu praeitą 
Vasario 16-ją.Čiagal„kaltas“ir konsulo 
Viktoro Šliterio draugiškas ir labai 
taktiškas būdas, kuris asmeniškai palaiko 
ryšius su daugeliu Australijos politikų ir 
konsulų. Šių kontaktų ir įtemptų 
pastangų dėka, jis be savo tiesioginio 
konsularinio darbo labai daug prisidėjo 
prie prekybinių ryšių išvystymo, pav. 
tarp Lietuvos ir Australijos, Lietuvos ir 
Vietnamo ir tai ne vieninteliai jo 
nuopelnai.
7.30 vai. Garbės konsulas trumpu žodžiu 
pasveikino atvykusius, nušviesdamas 
šios šventės reikšmę Lietuvai ir 
lietuviams ir pakviesdamas sekančiu 
kalbėtoju NSW parlamento narį, Hon. 
Bryan Vaughan, atstovaujantį NSW 

premjerą, the Hon. Robert Carr, kuris 
[pasveikino susirinkusius Vasario 16- 
sios proga ir pakvietė pakelti tostus 
už LR Prezidentą ir J.D. Australijos 
Karalienę.
Pobūvis užbaigtas vėlai vakare namų 
svetainėje - ir kur tik buvo vietos - p. 
Jutos Šliterienės ir jos talkininkių būrelio 
paruoštai kavutei (tarp kitko - pyragai ir 
tortai buvo labai skanūs!...)

Sydnejaus lietuvių bendruomenė 
78-ją Vasario 16-jąpradėjopamaldomis 
šv. Joachimo bažnyčioje Lidcombės 
priemiestyje, sekmadienį (18/11), 11.30 
vai. Organizacijos - ALB Sydnejaus 
apylinkės valdyba, ramovėnai, šauliai, 
skautai ir sporto klubo „Kovas“ nariai - 
pamaldose dalyvavo su savo vėliavomis.

Šauniai giedojo Birutės Aleknaitės ir 
Justino Ankaus vadovaujamas „Dainos“ 
choras.
Šv. mišias laikė Sydnejaus lietuvių 
kapelionas, kun. Povilą Martūząjo ligos 
metu pavaduojantis kun. Domenic Tran, 
kuris pradžioje priminė, kad šiandien 
švenčiama lietuviams brangi tautinė 
šventė, kurios metu bus prisiminta ir 
padėkota Dievui už laisvės atgavimą. 
Dalį maldų jis skaitė lietuviškai,bet visi 
jaučia,kaip jam - vietnamiečiui - sunku 
tarti neįpastos kalbos žodžius; kitą dalį 
maldų jis atlieka angliškai. Skaitymai, 
tikinčiųjų maldos, giesmės vyksta 
lietuvių kalba. Pamokslas - anglų kalba 
iš įrašo magnetofoninėje juostelėje. 
Lietuvio kunigo nebuvimą labai 
jaučiame ypač šios šventės metu.
Pamaldos užbaigiamos Tautos Himnu. 
Po pamaldų skubame į Lietuvių namus - 
klubą Bankstowne. Čia 2.30 vai. popiet 
turi prasidėti oficialioji minėjimo dalis. 
Bet vienam kitam garbės svečiui 
suvėlavus, ją pradedame 3 vai. Aus
tralijos himnu.

ALB Sydnėjaus apyl. valdybos 
pirm. Vytautas Juška

Šventę veda ALB Sydnejaus apyl. 
valdybos pirmininkas Vytautas Juška.

nukelta į 4 psl.
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atkelta iš 3 psl.
Daug garbės svečių. LR Garbės konsulas 
V. Šliteris su ponia, lenkų konsulas S.

Cygnarowski i, estų - dr. M. Toliver, 
senatorius M. Baume dr. M. Goldsmith, 
MLC. Hon. H. Sham - HO, MLC ir jos 
vyras p. R. Ho, buvo NSW parlamento 
pirmininkas (speaker) p. J. Cameron ir 
ponia R. Cameron, latvių, estų bend
ruomenių bei Jungt. Baltų komiteto 
atstovai ir kt.
Svečius anglų ir lietuvių kalbomis 
pasveikino ALB Sydnejaus Apyl. 
valdybos pirm. V. Juška, primindamas 
Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 
svarbą lietuvių tautai. Jis ypač pabrėžė 
mažosios Islandijos ryžtą ir drąsą, kuri 
pirmoji pripažino Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimą, išsiveržiant 
iš sovietinio milžino letenų. Žodį užbaigė 
šūkiu - „Lai Dievas laimina laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą!“
Šventės proga žodį tarė LR Garbės 
konsulas V. Šliteris. Po jo sveikinimus 
Lietuvai irlietuviams išreiškė federalinio 
seimo atstovas, P. Ruddock, MHR( 
opozicijos lyderio J. Howard'o vardu) 
Dr. M. Goldsmith (atstovaujantį opo
zicijos lyderį NSW parlamente, P. 
Collins).
Pagrindiniu minėjimo kalbėtoju buvo 
Jim Cameron, savo kalboje pabrėžęs, 
kad jau 14-me amžiuje Lietuva buvo 
galinga valstybė, nors vėliau prarado 
savo laisvę, lietuvių kovas dėl jos, trumpą 
22 metų laisvės laikotarpį ir po to vėl 
patekimą į sovietų monolito rankas.

ŽINIOS IŠ VASARIO 16-sios GIMNAZIJOS

Sydnejuje lankėsi Vasario 16 - sios 
gimnazijos tėvų komiteto pirminkas 
Kęstutis Paškauskas. Pasikalbėjime su 
Vincu Bakaičiu p. Paškauskas perdavė 
gimnazijos direktoriaus, p. Andriaus 
Smito linkėjimus Australijos lietuviams 
ir padėką už paramą, be kurios, nors ir 
vokiečių valdžios remiama gimnazija 
negalėtų išsilaikyti. Direktorius pasi
genda mokinių iš Australijos. Visi 
prisimena Aldonos Baltutytės sugalvotą 
ir dabar kasmet ruošiamą gimnazijos 
"Talentų vakarą".

K. Paškauskas, tęsdamas pokalbį 
teigė:- Gimnazija, kaip ir anksčiau, turi 
didelę reikšmę lietuvybės išlaikyme, 
ypatingai tarp jaunimo atvykusio iš visų 
pasaulio kampų. Mokiniai baigę gimna
ziją gauna atestatą su teise studijuoti 
Vakarų Europoje.

Kęstutis Paškauskas atvežė ir paliko 
Klubo bibliotekoje keletą gimnazijos
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lietuvių išsilaisvinimo kovą, prasidėjusią 
su „Katalikų bažnyčios kronika“ ir vėliau
drąsiai laužančią vergijos pančius, kai 
niekas 

tunto skautai - tės po Vasario 16-sios pamaldų
___________________Nuotr. V. Vaitkaus

laimėti... „ - sakė jis.
Vyt. Juškai padėkojus prelegentui (prie 
to gausiom katutėm prisidedent pilnutėlei 
salei klausytojų), prasidėjo meninė 
programa. Ją pradėjo „Sydnejaus 
ketvertukas“ (A. Savickienė, J. Ma- 
siokienė, P. Andriukaitis ir A. Kramilius), 
padainuodami 3 dainas: „Myliu gimtą 
kraštą“, „Brangiausiažemė“ ir „Užmiršai 
tėvų namus“).
Prie mikrofono Br. Stašionis. Jis 
Australijos lietuvių fondo vardu įteikė 
piniginę premiją praėjusių metų li
tuanistinius kursus geriausiai baigusiai 
mokinei Ritai Puišaitei.
Sekė „Dainos“ choras, atlikęs minėjimo 
pagrindinę programą. Birutės Aleknaitės 
ir Justino Ankaus vadovaujami vyrų, 
moterų ir mišrūs chorai išpildė visą eilę 
dainų: „Aras“ (vyrai), „Devynbalsė“ 
(moterys), „Pradės aušrelė aušti“, „Graži 
mūsų žemė“,, „Viešpaties lelija“ ir 
„Gražiausios spalvos“ (mišrus choras), į 
paskutinę dainą į jungiant ir visus salėje 
esančius.
Minėjimas užbaigtas ALB Sydnejaus 
valdybos pirm. V. Juškos padėkos 
žodžiais atvykusiems svečiams, mi
nėjimo dalyviams ir programos iš- 
pildytojams.
Sekė bendrai pagiedotas Tautos Himnas 
ir po to - kavutė, pabendravimas su 
svečiais mažojoje klubo salėje.

Br. Žalys

1994/1995 mokslo metų metraščius, iš 
kurių matosi, kad pernai gimnazijoje 
mokėsi 89 mokiniai, jų tarpe 32 iš 
Lietuvos, kad pernai Prezidentas Algir
das Brazauskas lankėsi gimnazijoje ir 
kad vyskupas Baltakis suteikė Sutvirti
nimo sakramentą mokiniams.

Įdomiausias straipsnis metraštyje yra 
žinia apie buvusį gimnazijos mokinį, 
dabar kunigą salezietį Hermaną Šulcą 
(pusi. 41), kuris virš 20 metų dirbo mi
sijos darbą Ruandoje ir dabar, 
pasikvietęs 8 jaunuolius koncertavo 
gimnazijoje. Įdomu buvo išgirsti (rašo
ma straipsnyje) Ruandos mergaitę, var
du Laima, dainuojant ir kalbant lietu
viškai!

Mano pastaba: - Ši Afrikos džiunglių 
mergaitė išmoko lietuviškai, kai tuo tar
pu kai kurie- tėvai nesugeba išmokinti 
savo vaikų ar anūkų protėvių kalbos!

Vincas Bakaitis

Per susidariusias sąlygas (redaktorių 
pasikeitimas) ir vietos stoką, šis straipsnis 
ilgokai užsigulėjo redakcijos archyve!.. Bet 
viena yra tikra - jo svarba ir dabar nėra 
dingusi. Straipsnis šiek tiek sutrumpintas.

Už straipsnio užlaikymą atsiprašome 
Canberros ramovėmis.

Red.
• • •

Šaltą pavasario popietę į Lietuvos 
Tremtinių ir politinių kalinių sąjungos Kauno 
skyriaus būsūnęsusirinkobūrelispagyvenusių 
vyrų. Jie turi apie ką pakalbėti, pasitarti, 
pabėdavoti. Daugelis iš jų nesigiria sveikata, 
sunkiai vaikštantys, ligų palaužti. Ne nuo metų 
naštos jie palaužti, bet nuo Sibiro tremties, 
persekiojimų, kalėjimų ir sovietinių lagerių 
kančių. Tačiau jie neaimanuoja bejėgiškai, 
neverkia, bet tariasi, kaip tęsti toliau pradėtą 
darbą kovoje už Lietuvos nepriklausomybę. 
Jie visi 1941-ųjų birželio 22-25 d. sukilėliai.

Į šį susirinkimą-pokalbį atvykusiųjų tarpe 
yra atvykęs ir Jonas Januševičius, taip pat 
sukilėlis. Jam dabar devyniasdešimt metų, 
gimęs 1905 metais. Visą savo amžių iki pat 
išėjimoj pensijąj is išdirbo Kauno Ryšių mazge. 
Net ir sukilimo metu, tai yra 1941-ųjų birželio 
22-25 dienomis jisai organizavo ir atstatė 
sovietų armijos pažeistus telefono ryšius tarp 
sukilimo padalinių. Taip pat dalyvavo 
Šančiuose (Kaune) „Metalo“ ir „Nemuno" 
būriuose kaip kovotojas ir kaip telefonistas.

Ir karo audrai praūžus pro Kauną, sukilėlis 
Jonas Januševičius toliau tęsė darbą Kauno 
telefono stoties darbuotoju, o kartu ir po karo 
buvo Lietuvos partizanų eilėse, iki pat 1950- 
ųjų metų, ryšininku Palemone .Žvirblio“ 
(slapyvardis) būryje. Daugel sunkumų patyrė 
sukilėlis - partizanas Jonas Januševičius. 
Šiandien jisai tapo vienišas, nes šių metų 
sausyje mirė jo žmona. 1946-tų metų birželio 
mėnesyjetrisdešimtdienų jisai išgulėjoNKVD 
rūsyje ant cementinių grindų tardomas, 
mušamas, spardomas, bet nieko neišdavė, viską 
iškentėjo savyje. Įsigijo nepagydomą, jšijų“, 
negali nei dorai gulėti, nei sėdėti, susilpnėjo 
klausa Tačiau sukilėlis - partizanas Jonas 
Januševičius niekada iš nieko neprašėmalonės, 
nei pašalpos. Jokios papildomos pensijos jis. 
negavo niekada ir dabar negauna. Didžioji 
dalis čia susirinkusių sukilėlių praėjo tą patį 
arba panašų kankinimą, tremties, kalėjimų 
kelią, bet visada paliko tvirti nepriklausomos 
Lietuvos idealams. Jie neaimanuoja, ncunkščia, 
nesiskundžia niekam. Jie neprašo iš nieko 
jokio pasigailėjimo, tik kalba ir tariasi, kokie 
dabar netobuli įstatymai, ar specialiai kai 
kurie valdžios „vyrai“ nenori išgirsti sukilėlių 
balso. Mes čia visi šiandien susirinkę sukilėl iai 
klausiame seimo ir valdžios vyrų: kodėl dabar 
ignoruojami, neprisimenami 1941-ųjų metų 
sukilėliai?

Šiandien jie negauna jokių papildomų 
lengvatų, nei pensijų. Argi sukilėliai nėra 
savanoriams prilyginami, argi jie blogesni už 
taip vadinamus „tėvynės karo veteranus?!“...

Sukilėliai yra tvirti valioje, teisūs savo 
poelgiuose ir net savęs šiandien klausia: ar 
moralu būtų prašyli iš Lietuvos valdžios 
papildomos pensijos pagal bolševikų-sovictų 
reabilitacinius „popierius“, jeigu sukilėlis 
kovojo prieš sovietinius okupantus, ėjo ne už 
pinigus į ataką, bet už Nepriklausomybę!... 
Kaip čia atrodytų prašyti, kad kas duotų kokią 
tą .reabilitaciją“?! Man atrodo, kad kaip seimo, 
taip ir valdžios „vyrai“ privalo pamatyti, 
pastebėti sukilėlius ir susirūpinti jų statuso 
įteisinimu. Gana apsimetinėti užimtumu 
ūkiniais klausimais, bei procedūrinėmis 
„minutėmis“ seimo posėdžiuose, laikas 
nepamiršti principinių Lietuvos kovotojų 
moralinių, materialinių bei teisinių klausimų!

Štai čia šiandien susirinkusiems keliems 
sukilėliams (9-iems iš Kauno ir 6-icms iš 
Vilniaus) bus išmokamos pašalpos, kurias 
prisiuntė Australijoje gyvenantieji lietuviai. 
Tai pirmas atvejis, kai Lietuvos Tremtinių ir 
politinių kalinių sąjungos rūpesčio dėka, apie 
sunkią materialinę sukilėlių būtį, atsiliepė 
užsienyje gyvenantieji lietuviai. Ačiū 

Australijos lietuviams, ačiū LTPKS socialinių 
reikalųskyriui ir asmeniškai ačiū ponui Antanui 
Lukšai! Tai garbė ir padėka visiems užsienio 
lietuviams, kuriemeterialiai remia tremtinius, 
politinius kalinius ir sukilėlius. Jie nedaro 
išrankos kovotojų tarpe už Lietuvos neprik
lausomybę, kas didesnis patriotas, bet pastebi 
seną, suvargusį, nuliūdusį žmogų. Bet ar tą 
patį galima pasakyti apie dabartinio seimo ir 
valdžios atstovus?

Jie daro kažkokią atranką (jiems tik 
vieniems suprantamą), pakalba, jog gerai, kad 
kovojote už laisvę ir nepriklausomybę, bet, 
kad tie kovotojai šiandieninėse sąlygose 
labiausiai yra suvargę, tai to ncmato.ar nenori 
matyti. Mums sukilėliams šiandien rekalingos 
ne vien kalbos, bet įstatymas tam ir mterialinė 
parama.

Džiaugdamiesi šiandieniniame pkalbyje 
susirinkę sukilėliai išreiškia dr vieną 
susirūpinimą. Mes, 1941-ųjų metiįbirželio 
mėn.22-25d. sukilėliai sakome: -mes.tkilėliai 
nedalyvavome jokiose žmonių nkinimo 
akcijose ir nesame davę jokių įgiojimų 
niekam, tai yra nei seimo, nei vyr.usybės 
nariams, kad šie atsiprašinėtų kitos tūtos už 
tai, ko mes nedarėme! Gėda „atipraši- 
nėtojams“ kalbėti visos lietuvių taubs vardu 
be suteikto įgaliojimo. Kiek kartų paskeitė po 
1941-1944 metų karų, kada kas ai žudė 
kitataučius, kiek po to gimė jaunų žnonių, o 
štai, matote, už visus dar tuo laiku negimusius 
irjokiu būdu nedalyvavusiusjokio.se žudynėse, 
atskiri taip tariamieji „tautovedžiti“ atsi
prašinėja! Ar jie supranta, kokią morainę žalą 
daro ir tuomi uždeda kaltę visai niekuo 
nekaltiems žmonėms?!

Negana to, tokie ir panašūs „tautoedžiai“ 
- atsiprašinėja, begėdiškai glebeščių/asi su 
Lietuvių tautos atskalūnais

Nebūtų skaudu tik vieno šuns skvįvmas 
lauke, o čia dar priminsiu vieną žnaičių 
patarlę, jog doras žmogus pasiutusio šns ir iki 
vartų nedaleidžia, jeigu tas tauzijima nebūtų 
paplavos į bendrą atskirų kitataučių pmazgų 
duobę.

Mes, sukilėliai, reikalaujame, ad tie 
,ątsiprašinėtojai“pirmųpirmiausia atprašytų 
savo brolių, seserų, tėvų, senelių, maamečių 
vaikų irnetSibiregimusių, užjų tremtį Sibirą, 
už jų kančias, už plėšikavimus ištrentųjų ir 
įkalintųjų namuose, už kalinimu žiau
riausiomis sąlygomis ir, kad jie mejstsi už tų 
vėles, kurių kaulaidartebėraSibiroplabėse!..

Mes, sukilėliai, suprantame i piktai 
bodimės tuomi, kokias priemones andien 
vartoja mūsų tautos priešai, kiršinto!. Štai 
pavyzdys: neseniai Vilniuje įsigijau ražiai- 
cęlofaniniais viršeliais išleistą leirkloje 
.Miša“ (?), Vilniuje, 1994 m. dr. S. Gailės - 
Jorko (?!) universiteto profesorės pašytą 
Kanadoje, Toronte, brošiūrėlę ,/Žyduiutos 
tragedijos Lietuvoje pradžia“. Pereičiau 
atydžiai ją iki galo. Nustebau. Kol joje 
„tariamų“ faktųmoty vacijairargumencija? ’.

Štai puslapyjenr. 38 autorė teigia:,. LAF 
štabas apginklavo žydšaudžius, šutei! jiems 
tariamą teisę suimti, kankinti iržudytiydus ", 
(?!)

Kokia nesąmonė šiame teiginyje! tutorė, 
matomai, visiškai neskaitė kitos litentūros 
(pavyzdžiui „Draugo“ laikraštyje 195 m. 
sausyje), kur yra duoti dokumentai, kriuose 

užfiksuota, jog Rytprūsiuose dar prasledant 
karui, buvo suformuota iš vokiečių peciali 
, Jcomanda“, kuri jau pirmą karo dienąmvalo 
naikinti žydus.

Panašios nesąmoningos argumenacijos 
vedama, brošiūrėlės autorė puslapyje nr. 34 
teigiajog: „... visiškaiabejinga toms žudynėms 
buvo bažnyčia ir laikinoji Lietuvos vyriausybė, 
bei vietinė lietuvių administracija “. (Suprask, 
visos Lietuvos žmonės - šio str. aut.). Kaip 
kontraargumentą autorei (brošiūros) aš, štai, 
pateikiu Žemaitijos sukilėlių grupės, susi
dedančios iš dešimties asmenų (grupės vadovas 
irgi man žinomas - šio straipsnio autorius) 
veiklą - pastangas. Šioji grupė iš Žemaitijos 
(konkrečiai iš Telšių) nuvažiavo į Kauną ir’ 
įteikė ulliinatumą-mcmorandumą Vokiečių
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A personal message 
from John Howard

We all want security and hope for the future.

Our new policies will provide opportunities and incentives for all Australians and give real 
benefit to families, young people, the elderly and those living in our cities and regional areas.

After 13 years in office, do you really believe that giving Labor another term will fix things?

What we need is a plan for all of us.

The Liberal programme is a commonsense plan which will:
• help families by giving tax benefits
• encourage savings by cutting the tax on savings interest by up to 25%
• provide rebates to help the elderly, families and singles afford health insurance
• create jobs, especially for our young, by easing the burden on small business and cutting 

regulation and red tape
• assist seniors by raising the tax free threshold for self-funded retirees; and
• improve our environment with a $1.15 billion package.

Labor has let us down and even long time Labor voters are saying that the performance of the 
Keating Government is just not good enough.

You are about to make an important decision about Australia’s future.

On Saturday March 2 tell Labor that after 13 years their performance just isn’t good enough.

Yours sincerely

Ion John Howard MP 
,iberal Party Leader

Leader of the Opposition

For all of us
Authorised by T.Nutt, 47-51 Riley Street, Wooiloomooioo20Il.
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SKAITYTOJOJ ŽODIS »
Laiko grimasos

t MŪSŲ t
MIRUSIEJI

Byrant Sovietų sąjungai, valdančioji LKP 
savo lyderių lūpomis Sąjūdžio skelbtą 
nepriklausomybės idėją įvertino kaip bepro
tybę. Būk pašlovintas, Praamžiau, kad davei 
mums anuomet „bepročių“! O jei jų nebū
tumėm turėję? „Išmintingieji", pusę amžiaus 
naikinę ir gniuždę savo tautą, griovęjos kultūrą, 
rovę iš širdžių tikėjimą, niekinę gimtąją kalbą 
ir išugdę pulkus mankurtų, sutriko neilgam. 
Prisiminė turį išbandytą ir patikrintą metodą 
priešininkams nukenksminti, infiltruojant į jų 
gretas savo agentus. Avinėliais apsimetę 
vakarykščiai šakalai vikriai šmižinėjo 
vyriausybinių įstaigų koridoriais, brovėsi į 
valdžios struktūras, garsiai šūkavo mitinguose 
apie laisvę bei toleranciją, o paslapčia, 
klastingairezgė apgaulės irmelopinkles, vykdė 
šmeižtų, sabotažo kampanijas. Esant tokioms 
sąlygoms ir neturint patirties teko kloti 
valstybingumo pamatus, glaistyti negyjančias 
praeities žaizdas, spręsti daugybę sunkių ir 
nesutaikomų problemų. Neturint pakankamai 
profesionalų, o taip pat pavyzdžio, kaip 
neskausmingai pereiti iš tironijos į demokratiją, 
sunku buvo išvengti klaidų. Tauta nesuvokė 
anuometinės padėties tragizmo gylio, kokioje 
moralinėje, politinėje, ideologinėje, tautinėje 
ir materialinėje klampynėje radosi. Tai tik 
vėliau išryškėjo.

Taigi anuo sunkiu Lietuvai metu iš tarpo 
tų, kurie prieš pusę amžiaus galvotrūkščiais 
paliko Tėvynę, artimuosius, tėvų kapus bei 
visą užgyventą turtą ir bėgo kur akys vedė, kad 
tik toliau nuo komunizmo, išniro tribūnai, 
teisindami ir girdami buvusius uzurpatorius,. 
Maskvos liokajus: „... geri specialistai, tik jie 
moka, tik jie žino, kaip tvarkyti valstybę ir 
ekonomiką..." Kai kas, lankydamasis Lie
tuvoje, nesutikęs nei vieno komunisto... Argi 
lengva pastebėti chameleoną, keičiantį savo 
spalvas pagal poreikį, jei stinga įgudusio 
žvilgsnio? Kitas graudeno, girdi, gal įstojo į 
partiją šeimas nuo išvežimo gelbėdami... 
Neturintis ribų lietuviškas naivumas! Ši 
„partija“ sukurta ne žmonių gelbėjimui, o 
skandinimui. Visai neseniai „M.P.“ pusla
piuose buvo giriamasi: „aš tai skiriu tikrą 
komunistą nuo popierinio...", tarsi iš tikrųjų 
buvo ir tokie, ir anokie, o ne viena kaijeristų, 
bet kuria kaina geresnio gyvenimo mėgėjų 
klika. Į kurią pusę karaliaus šunys timpčiojo 
virveles, ta linkme jie lojo. Tik vienetai sudarė 
išimtis. Skaudžiu dūriu vėl gi nusmelkė žodžiai: 
„Tauta,: išsirinkdama Brazauską, žinojo ką 
daro ir ko nori". Ak, jei dauguma, o ypač 
kaimas, būtų suvokę apkvailinimo, o neretai ir 
nužmoginimo mastus, argi mindžiukuotų dabar 
nusikaltimų, melo ir alkoholizmo pelkyne, 
grimzdami į vis didesnį skurdą bei neviltį. 
(Neatsitiktinai A. Štromas neseniai tarstelėjo: 
„bolševikų okupacijos metais įvyko lietuvių 
tautos nufanatėjimas". Taip įvardytas 
patriotizmo, tautinės savigarbos praradimas). 
Ne atsibastėliai iš svetur, o savieji agitpropai, 
partorgai ir kitokia šunauja (dėkui Aisčiui už 
tokį taiklų terminą) pusę amžiaus diegė mums 
baimės, kaltės ir nepilnavertiškumo jausmą, 
sėjo juodą neviltį ir bejėgiškumą. Atkakliai 
skiepijo mintį, jog nusikaltome prieš visus

Ačiū Australijos lietuviams
atkelta iš 4 psl.
valdžiai, kadšioji nustotų genocidu terorizavusi 
žydų ir lietuvių tautas. Aš siūlau minimos 
brošiūros autorei pakalbėti asmeniškai su p. 
Krygeriu, kuris yra to reikalo gyvas liudininkas. 
Taipčia irknietipaklausti autorę, arp. Krygeriui 
ir aniems dešimčiai Žemaitijos sukilėlių- 
patriotų jau yra pasodinti medeliai Jeruzalėje 
už žydų tautiečių gelbėjimą?!

Štai dar vienas, atsieit, argumentas, kur 
brošiūros autorė painiojasi motyvacijoje. 
Puslapyje nr. 25 jinai teigia: „Dalis LAF'o 
narių sąžiningai vykdė štabų nurodymus nuo 
diversijų saugoti tiltus ir kitus svarbius 
strateginius objektus, bei civilinius pastatus. 
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savo kaimynus nacionalizmu, smetonizmu, 
fašizmu, žydų genocidu. Kasdieną ruporai 
skalijo, kad esame maža tauta, todėl bereikš
mė, o mūsų kalba- bevertė, nes ja susikalbėti 
galime tik namie. Stokodami žemės turtų, 
gyvename „vyresniojo brolio“ sąskaita, todėl 
nevalia mums turėti jokių aspiracijų. Tolima 
Lietuvos praeitis - tai svetimų žemių grobimas, 
plėšikavimas, o naujausia istorija apibūdinta 
religinio fanatizmo siautėjimu, visokio plauko 
išnaudotojų, siurbėlių, buožių viešpatavimu. 
Dvi kartos užaugo štai lokiais „skanėstais“ 
maitintos, niekada nepažinę kitokios tėvynės, 
įpratę lankstytis prieš tuos, kurie „duoda“ darbą, 
atlyginimą, kilogramą nugramdytų kaulų, 
apipuvusių bulvių...

Ar pagalvojo apie tai Melbourno 
„veikėjai“, kurdami, Velonskio iš JAV 
pavyzdžiu, „Brazausko rėmimo komitetą“? 
Ne, jiems tai neskaudėjo. Neiškilo toks 
moralinis klausimas ir tada, kaiposėdžiaudavo 
Lietuvių namų baro kertėje, kurią kažkuris 
sąmojingas tautietis praminė „raudonuoju 
kampeliu“. Į šią niekingą veiklą suviliotų 
paprastų žmonelių pavardėmis buvo rašomi 
pareiškimai bei straipsniai į Lietuvos spaudą, 
šmeižiantys iškiliausius mūsų tautos asmenis, 
kurių jie ne tik nepažino, bet nebuvo gal net 
girdėję. Šarlatano ir apgaviko Velonskio 
nuopelnai įvertinti svariai, suteikiantjam vieno 
milijono dolerių paskolą „Litimpeks“ banke, 
kuri,kaip pranešaspauda, vėliau buvopervesta 
į „DrešdenerBank“, „New York City Bank“ ir 
„American Israel Bank“. Kai skolintojas 
panūdo pinigus atgauti, Lietuvos tardymo 
departamentas kelti baudžiamąją bylą 
atsisakė... O australiškiems rėmėjams, po 
plynių, menkos garbės konsulų vietelės 
pagailėta, kurios save gerbiąs žmogus pats 
nepanoro priimti. Išties komunistiškas 
dėkingumas.

Po prof. V. Landsbergio vizito Australijoje 
1992 m. gale, bendruomenės laikraštyje vėl 
skaičiau: „ Taigi p. Landsbergio laukiau kaip 
gervė giedros, deja, išgirdęs jo kalbą, turėjau 
nusivilti“. Prieš du tūkstančius metų į Žemę 
buvo atsiųstas Nekaltasis. Tris metus Jis klajojo 
po Palestiną, skelbdamas dieviškąsias tiesas - 
meilę ir gėrį, o taip pat dalydamas gausius 
stebuklus. Visi žinome, kaip žmogus atsilygino. 
Profesorius ne Dievas, tik eilinis mirtingasis, 
pavargęs nuo įtampos, pavojų ir nesėkmių, 
apnikusių mūsų Tėvynę. Tad kokias pra
našystes jis galėjo paskelbti? Ir kai suvoki, jog 
esame tokie patys menkystos, kaip ir minia 
Piloto kieme, šaukusi: ant kryžiaus jį, ant 
kryžiaus, sunkus slogutis užgula širdį.

Šiandieninių realijų akivaizdoje norėčiau 
paklausti: kodėl, ponios ir ponai, nutilote, 
neginate savo globotinių? Jiems vėl reikalinga 
pagalba iš šalies, kad galėtų ištraukti riedančią 
į prarają „darbo, doros ir damos partiją“ sujos 
įkvėpėju imtinai. Tikiu, kad ateis diena, kai 
bus atskleista daugiau įvykdytų nusikaltimų, 
prieš kuriuos nublanks lėktuvo ekscelencijai 
pirkimo paslaptys, „Luokės“ įteiktas 400 000 
dolerių kyšis prezidentūrai ar Maišiagalos 
memorandumo užkulisiai.

Janina Malijauskienė

(...Bet ne žydus šaudyti - (!) - šio str. aut.). 
Tačiau kitą sukilimo dieną paaiškėjo (kurią?! 
- aut.), kad niekas nesirengė nieko sprogdinti, 
kad raudonosios armijos daliniai pasitraukė 
kartu su sovietinės okupacijos valdžios 
pareigūnais". Koks begėdiškas autorės S. 
Ginaitės melas! Čia taip ir knieti paklausti 
autorę, kas nušovė tuos 153 sukilėlius, kurie 
guli bendrame kape Kauno Ramybės parke, 
kas išsprogdino Kaune 4 tiltus (su visa 
raudonųjų gyvąja jėga), kas išsprogdino 
Mardosų tiltą ant Minijos upės Plungės 
valsčiuje? Ar tik ne raudonieji?! Tokiu būdu 
brošiūros autorės dr. S. Ginaitės tariamų faktų 
argumentacija niekam verta, neteisinga, o ir

Ir vėl netekome vieno tautiečio
Šiaurės Queensland'e, Ingham mieste, 

staiga širdies priepuoliu mirė 72 metų Gedas 
- Juozas ŽEMAITIS.

1948 m atvykęs į Australiją, privalomą 
dvimetę valdžios sutartį atliko kirsdamas 
cukrines nendres. Vėliau sukūrė šeimą su 
baskų kilmės čia gyvenančia mergina. 
Užaugino ir išmokslino vieną sūnų ir dvi 
dukras. Įsigijo didžiausią cukraus nendrių 
plantaciją visame šiaurės Queenslande.

G. J. Žemaitis yra kilęs iš Suvalkijos

A.a. Stefanija Kušleikienė (19
Po ilgos ligos vasario 16 d. mirė 

Birrong'o priemiestyje gyvenusi a.a. 
Stefanija Kušleikienė. Kušleikų šeima 
aktyviai lankė bendruomenės pa
rengimus, o ypač reguliariai - lietuviš
kas pamaldas. Už jos vėlę šv. mišias 
atlaikė šv. Joachimo parapijos klebonas, 
kun. Norman Grady. Jautriu žodžiu pri
siminė velionę ir visus lietuvius kurie 
turėjo palikti savo kraštą ir kurtis 
nežinomuose kraštuose. Po gedulingų 
mišių velionės palaikai buvo palydėti į 
Lietuvių sekcijos kapus Rookwood'e. 
Religines apeigas kapuose atliko kun.

A. f A. Stefutei K.ušleikieiici 
mirus, nuoširdžią užuojautą jos vyrui ir visai šeimai reiškia

J. A. E. Basčiai

Pagerbdamas

A. j* A. Stefą KLušlcikienę
vietoje gėlių, "Mūsų Pastogei" aukoju $ 20

Longinas Pukys

_ PAGERBDAMI

A. f A. Stefą Kušleikienę
vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame $ 20

Zita Vičiulienė, sūnus Virgis, Algis 
ir jų šeimos

PADĖKA
Prisimindama savo a. a. vyrą PRANĄ SAKALAUSKĄ, noriu padėkoti 

visiems kurie, jį pagerbdami, atvyko į laidotuves, arba raštu pareiškė savo 
užuojautas šeimai.

Ypatingai dėkoju "Dainos" chorui už giesmes ir karių veteranų "Ramovė" 
Sydnejaus skyriui, dalyvavusiam laidotuvėse.

Iš širdies gilumos dėkoju p.. A. Kramiliui, nes be jo pagalbos nežinau kaip 
būčiau išsivertusi.

Labai, labai dėkoju visiems!
Marija Sakalauskas

visa brošiūra, tuo pačiu, paremta niekiniais 
teiginiais ir tampa „pigia rašliava“. Tokie 
tauškalai reikalingi tik vencloviškiems 
svaičiojimams paremti.

Mes, sukilėliai, galvojame, kad tokie 
pseudo atsiprašinėtojai - tautovedžiai, iš 
Lietuvos pabėgę „tyrinėtojai-vencloviško 
lygio“ ir brošiūrėlių rašinėtojai turi tik vieną 
tikslą, tai yra - kaip „tobuliau“ supriešinti 
pačius lietuvius tarpu savęs, kad nuo to jie 
visiškai nesusigaudytų kasyrakas, o tuo pačiu 
ir pasėtų pykčio sėklą tarpe lietuviams 
draugiškų tautų.

Verčiau būtų Lietuvos seimo nariams ir 
vyriausybei pasirūpinti čia Lietuvoje tebe
esančių gyvų sukilėlių buitimi, o ne uždėti šią 
naštą ant Australijos, Amerikos ir kitosėšalyse 
gyvenančių lietuvių pečių. 

lygumų. Jis buvo Vietinės rinktinės dalyvis 
301 batalione, Ašmenoje. Nors ir gyvenda
mas toli šiaurėje, jis domėjosi lietuviškais 
reikalais, skaitė "Mūsų Pastogę" ir bendravo 
su savo bičiuliais lietuviais.

Į amžinąją poilsio vietą buvo palydėtas 
didelio būrio draugų ir artimųjų. Palaidotas 
Ingham kapinėse.

Tebūna lengva tavo antrosios tėvynės 
žemė, Lietuvos sūnau, Gedai.

G. Antanėlis

2.2.19 -1996.2.16, Sydnejuje)
N. Grady.

Bendruomenės ir parapijiečių vtrdu 
užuojautą velionės vyrui Juliui ir dtkrai 
Margaretai su Šeima pareiškė A. tra- 
milius. Apeigos užbaigtos "Marja , 
Marija” giesme.

Julius Kušleika padėkojo gausiaisu- 
susirinkusiems tautiečiams, palydju- 
siems į Amžinybę jo brangią žmon ir 
pakvietė į Lietuvių namus geduin- 
giems pietums.

Ilsėkis ramybėje tarp savųjų tolimtjo- 
je Australijoje.

A\K

Ačiū Australijos lietuviams, kad šiandien 
sušelpė Kauno ir Vilniaus dalį sukilėlių, bet 
kartu ir maža garbė valstybės vadovams.

Bet visgi, tikimėsdoro,nuoširdaus sutarimo 
ir,žinoma, reikiamos paramos sergantiems, 
vargstantiems sukilėliams. Man atrodo, kad ir 
pensijos jiems privalėtų būti prilygintos prie 
tremtinių, poli tintų kaliniųirantrojopasaulinio 
karo „veteranų“.

Damijonas Riauka
Lietuvos Sukilėlių klubo Kauno subor

dinuoto centro tarybos pirmininkas.

SKELBKT1ĖS
"MŪSŲ PASTOGĖJE"
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•ADVERTISEMENT

labor
- strength and leadership

Šių rinkimų esmė yra sugebėjimas va 
dovauti ir geresnė ateitis jūsų šeimai. Dar- 
biečių planai sukurti daugiau darbų ir 
tobulinti Medicare pagerins visų australų
buitį.

Geresnė sveikata
Darbiečiai patobulins Medi

care suteikti geresnę sveika
tos priežiūrą. Darbiečiai įveda 
naują šeimų sveikatos nuo
laidą kuri aprūpins šeimas 
iki $ 500 kasmet apmokėti už 
vaikų dantų ir sveikatos išlai
das.

Daugiau darbą
Darbai šeimoms reiškia sau

gumą ir gerbūvį. Nuo 1993 dar
biečiai parūpino virš 738,000 
papildomų darbų.

Darbo saugumas
Darbiečiai pasisako už padorias algas ir sąlygas. Liberalai 

nori sumažinti algas, sąlygas ir saugumą.

Mažieji verslininkai
Darbiečiai remia mažuosius verslininkus. Darbiečių part

nerystė su mažaisiais verslininkais sukūrė arti 500,000 darbų 
per pastaruosius du su puse metų.

AL*P
Australian
[labor 
party 

|New South Wales Branch!

Vote Labor
Remember:
Small ballot paper: 
number all boxes 
Large ballot paper: 
put 1 in Labor box 
above the line.

Authorised by B. Jones, Parliament House, Canberra 2600

'Mūsų Pastogė" Nr. 8 1996.02.26 psl.7
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I n f inacij
DĖMESIO!

Tėvynės Sąjungos Sydnejaus skyriaus valdyba praneša, kad Kovo 
Vienuoliktosios sukakties proga yra rengiama diskusinė popietė.

Kalbės prof. Algis Kabaila, tema: "Ar su Nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimu pasibaigė kova dėf nepriklausomybės?”

Data: sekmadienis, kovo 10 d. 2 vai. po pietų.
Vieta: Sydnejaus Lietuvių klubas, viršutinė salė.
Visi maloniai kviečiami atsilankyti. Rengėjai

HOB ARTO LIET. BENDRUOMENĖS DĖMESIUI
Kovo 9-tą (šestadienj), 19.30.vaL, kroatų klube,
1 Eady gatvėje, Glenorchy

Geelongo choro "VILTIS" koncertas
Įėjimas po $ 10. Po to vakarienė svečių garbei, $ 5 asmeniui; 

gėrimai perkami klube. Vakarienę prašau užsisakyti pas 
Juozą ar pas mane nevėliau, kaip kovo 6-tą dieną.
Kovo 10-tą (sekmadieni), 11.00 vai. choras gieda šv. Juo

zapo bažnyčioj, Harrington ir Macquarie gatvių kampas. 
12.30 vai. gegužinė Tolosa park e, prie būdos No 6. $ 5 asmeniui 
už mėsą ir duoną, vaikams - veltui.

Maloniai prašau atsilankyti visuose parengimuose.
R. Tarvydas, Juozas Paškevičius,

pirmininkas, tel. 72 5147 tel. 72 6360

ATVAŽIUOJA REKOLEKCIJŲ VADOVAS
-> Vasario 24 d., šeštadienį 5.50 vai. 

ryto atskrenda Krakių klebonas, kun. 
Romualdas Ramašauskas, kurio čia lau
kiame pravesti rekolekcijas Australijos 
lietuviams.

Paskutiniomis žiniomis, kun. R. Rama
šauskas rekolekcijų ciklą pradės nuo 
Adelaidės.

Sveikiname svečią ir linkime jam 
malonios viešnagės Australijoje. „M.P.‘

Talka procentus
priskaičiuoja ir moka

kas mėnesį!
Nuo kovo mėn. Talka suteikia dar vieną patarnavimą. 

Dabar galima atidaryti 12-kos mėn. terminuotų indėlių 
sąskaitas, kurių palūkanos bus išmokamos kiekvieną 

mėnesj.
stygos- , Metiniai procentai - 6.5%

• Indėlis ne mažesnis kaip $10,000
Dėl smulkesnės informacijos prašome asmeniškai kreiptis i mūsų .įstaigas.

UJ'ih
LIETUVIU KOOPERATINĖ

- — TALKA
KREDITO DRAUGIJA

Adelaide 362 7377 Melbourne 9328 3366 Sydney 796 8662

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS terų komitetas, kuriam vadovauja Elena
Metiniame susirinkime praėjusių 

metų spalio 10 d., esant tik penkiems 
kandidatams į valdybą, rinkimų nebuvo. 
Šie penki asmenys turėjo sudaryti esamų 
finansinių metų klubo valdybą su teise, 
reikalui esant, pasikviesti ir papildyti 
valdybą iki 7 asmenų. Sunku yra 
prikalbinti tautiečius šiems įsipareigoji
mams. Po ilgoko ieškojimo valdybon 
sutiko įeiti Vincas Binkis.

Šiuometinė valdyba pasiskirstė pa
reigomis sekančiai: valdybos pirminin
kas (president) - Vincas Binkis, vice- 
pirminikas (chairman of the board) - 
David Frazer, valdybos sekretorius (hon. 
secretary) - Laurie Cox, iždininkas 
(treasurer) - Arminas Šepokas, pa
rengimų vadovė - Elena Erzikov ir ūkio 
reikalų vedėjas - Gediminas Sauka.

Sveikiname Vincą Binkį, sutikusį 
įeiti ir vadovauti šiais metais Sydnejaus 
Lietuvių klubui.
PAGELBINIS MOTERŲ KOMITETAS 

Ir šiais metais veiks pagelbinis mo- 
"Mūsų Pastogė" Nr.8 1996.02.26

Erzikov. Jai padeda - Laura Belkienė, 
Milda Bukevičienė, Jūratė Ivinskienė, 
Danguolė Šepokienė ir naujai į šį darbą 
įsijungusi Dovilė Zduobienė.

Sveikiname Dovilę!
Šiuo metu moterys ruošiasi 

VIŠČIUKŲ IR VĖŽIUKŲ vakaronei, 
kuri įvyks KOVO 8 DIENĄ, PENK
TADIENĮ, 7.30 vai. Jeigu nepatinka 
vėžiukai, galėsite valdyti viščiukus arba 
abu. Užgersime stiklu šalto balto vyno 
ar taure raudono. Salė tikrai bus gražiai 
papuošta šiam vakarui. Muzika plokšte
lių - MOBYDISC. Gal pagalvosime, 
kodėl penktadienį?! - Priežastis, kad 
beveik visi šeštadieniai yra išnuomoti ir 
iš to klubas pragyvena. Todėl mes klubo 
nariai - šeimininkai, turėsime pasiten
kinti penktadienio vakaru. Neapvilkime 
šių darbščių ponių ir savo atsilankymu 
įžiebkime šypseną jų veiduose ir. 
paskatinkime ateities darbams.

Netolimoje ateityje, balandžio 28 
d., sekmadieni, parengimas jaunimui - 
si.8 ---------

LIETUVIU
NAMUOSE

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

Viščiuku ik Vėžiuku

KV'R,? Lietuvio Kfu6e
'KJVDfl? Penktadieni, 8 Kovo 1996, 7:30w 

į 25.00/asmuo
Bilietus uzsisakvti klube darbo valandomis, pas p. Danguolę Še pakirte— 
tel. 708 1414; vakarais galima skambinti Elenai Erzikov- tel. 6102540.

Klubo valgykla veikia
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

JERAL PUPPET SHOW. Po to jau
nimui DISCO. Amžius neribotas.

Birželio mėn. numatomas Madų 
Paradas. Šiek tiek kitoks negu pernai.

Liepos27 d. Viduržiemio (Klubo 
Metinis) balius. Gros kontinentalinis 
orkestras. Neapsivilsite.

Savaitgalio mokyklos kambarys jau 
pilnai sutvarkytas.

Taip pat numatoma atgaivinti 
TURGAUS DIENAS-MARKET DAY.

ANKETAS išsiuntinėtas su metine 
apyskaita grąžino 113 narių, iš jų 93 
buvo virš 55 metų amžiaus. Aišku kam 
rūpi klubas ir jo veikla. Bet apie tai ir 
kitus klubo reikalus išgirsite vėlesniuose 
"Mūsų Pastogės" numeriuose.

Ad.

parinkti šiems vaikams drabužėių, 
žaislų ar kitų mokyklinių reikmerų, Oi 
jeigu kas gali, kad padėtų pinigais kas. 
apmokėtų persiuntimo išlaidas. Vii tai 
pasiųsti adresu: Leipalingis, Lazdį ra
jono vidurinės mokyklos bendratčio 
vaikams per mokytoją Alg. Van-3 
gevičių, gyv, Druskininkų gatvėje.ei- 
palingyje. Lazdijų raj., Lithuania. (aip‘ 
tik šiuo metu organizuojami dėžių so
tiniai Melbourne ir Sydnejuje).

Jeigu kas norėtų daugiau informi- 
jos, prašau greiptis į A. Laukaitį)8 
Miller Ave.,Ashfield, 22131, tel. C) 
798 0306

Nuoširdus ačiū visiems.
Ant. Laukais

PADĖKIME DZŪKUOS NAŠLAIČIAMS

Praėjusią vasarą besilankydamas Lie
tuvoje, buvau užsukęs ir į mažą Leipa
lingio miestelį, kurio aplinkiniuose 
miškuose Dzūkijos partizanai buvo vie
ni iš paskutiniųjų, kovojusių prieš tuo 
metu kraštą valdžiusį okupantą.

Viešėdamas susipažinau ten esančios 
vidurinės mokyklos našlaičių bendra
bučio mokytojus ir pamačiau, kaip labai 
vargingai ir sunkiai ten gyvena esantieji 
našlaičiai ir neturtingų žmonių vaikai. 
Trūksta visko, nes valdžia skiria labai 
mažą sumą pinigų jų išlaikymui. Tik 
dėka pasišventusių mokytojų ir keletos 
žmonių (nes turtingų čia tikrai nėra),šis 
bendrabutis, kad ir labai vargingai, bet 
veikia! Esanti padėtis mane labai su
jaudino ir manau, kad sujaudintų ir 
kitus ten apsilankiusius, jei žinotų, kad 
vaikai, beveik visai neturi jokių žaislų, 
drabužėlių, mokyklinių reikmenų ir kt.

Dabar yra renkami drabužiai ir kiti 
dalykai siuntiniams į Lietuvą. Aš 
nuoširdžiai kreipiuosi, ypatingai į mūsų 
socialinės globos moterų draugijas, ir 
kitas organizacijas, į mūsųBendruomenę

LABDAROS SIUNTINŲ 
REIKALU (Sydnejus)

Pakartotinai pranešu, kad dar yra dig 
vietos sekančiame konteineryje. Gi
rnas dalykas, kad šis 'transportas ts 
paskutinis, nes yra sumažėjęs dėmsys 
pasinaudoti šiuo pigiu persiuntno 
būdu dovanoms j Tėvynę.

Jeigu dar planuojate siųsti siuntinis 
savo giminėms, būkite malonūs ir e- 
delskite skambinti A. Kramiliui, (. 
727 3131 užsisakyti dėžes siuntinian.

ALB Sydnejaus Apyl. valdya

IISKO
Iš Lietuvos paieškomas Augustus 

Paškonis, kilęs nuo Dusetų, Davaių 
km.

Jis pats ar žinantieji apie jį prašot 
kreipkitės: P. Nagys, 12 Hughes L, 
Point Clare, NSW 2250.

Elenos Rakauskaitės - Wimer
Žinančius prašau pranešti:
V. Augustinavičius, 10 Lome Avė., 

North Ryde, 2113 NSW

Mūsų Pastoge
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. * $ * Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
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