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Pensininkai kenčia
Nuo metų pradžios pensijos Lietuvoje 

tekamos pavėluotai. Pradžioje pavėluo
ta tik dienomis, dabar jau savaitėmis. 
•Balandžio 2 d. Sodros valdybos direktorius 
Vincas Kunca pranešė, kad vasario mėne
sio pensijos bus išmokamos ne vėliau 
balandžio 20 d., o ne kaip anksčiau buvo 
žadėta - iki kovo 25 d. Vyriausybė kaltina 
komercinių bankų žlugimą, nes vis ma
žiau lėšų beįplaukia į valstybės iždą. Tad ir 
į Sodrą patenka mažiau lėšų. Pakutinieji 
savo pensijos sulauks tie, kurie dar dirba. 
įSklinda gandas, kad dirbantiems pensi
ninkams gali iš viso nutraukti pensijų 
mokėjimą.

Prieš kelias savaites kilo įtampa tarp 
Sodros ir vaistinių, kuomet Sodra ne
pervedė vaistinėms lėšų už ligoniams iš
duotus kompensuojamus vaistus. Nebuvo 
tada Sodroje užtektinai pinigų, tad pir
menybę atidavė pensijų išmokėjimui ir 
nebuvo atsilyginta vaistinėms už jau 
išduotus kompensuotus vaistus. Manoma, 
kad šiuo metu vaistinėms bus sumokėta 
40% sumos, kurią Sodra yra skolinga. 
Valstybės biudžetui einant į vis didėjantį 
deficitą, žmonės bijo, kad vaistų kom
pensavimas gali iš viso nutrūkti. To 
pasėkoje pacientai prašo daktarų, kad 
'receptus rašytų didesniems vaistų kie
kiams, kad ateityje neliktų be vaistų. .

Šiandien visiems jau aišku, kad šių 
metų Lietuvos biudžetas negali būti vyk
domas, nes deficito nėra iš ko padengti. Jei 
taip, tai klausimą reikėtų spręsti parlamen
te, o ne palikti jį nomenklatūrai.

Algirdo RADVILAVIČIAUS pieiinyi

Sutarčių ratifikavimas
Lietuvos tautininkai siūlo parlamentui 

neratifikuoti pasirašytų .sutarčių tarp 
Lietuvos ir Baltarusijos bei Lietuvos ir 
Lenkijos, nes tai darydamas parlamentas 
atsisako teritorijų, kurių siekė pagal 1920- 
tą metų sutartį su Rusija ir pagal Suvalkų 
sutartį su Lenkija. Tautininkai nesiūlo šių 
teritorijų atsiimti, o tik mano, kad nebūtų 
teisinga juridiniai įteisinti dabartines šie-, 
nas. Rimantas Smetona teigia, jog dabarti
nė siena su Baltarusija esanti nubrėžta 
Molotovo linija tarp kolūkių, o ne siena 
etniniais pagrindais.

Pasirašytos sutartys keičia Lietuvos 
sienas, tad šios sutartys turėtų būti ra
tifikuotos keturių penktadalių visų seimo 
narių dauguma, kaip tai nurodoma Lietu
vos konstitucijoje.

Lietuvos ginčas su Islandija
Laivas „Vydūnas“, priklausąs Lietuvos 

Žemės ūkio bankui, buvo išnuomuotas 
penkiems metams Islandijos bendrovei 
"Deep Sca Products". Laivas su lietuviška įgula 
įgula ir keturiais bendrovės žmonėmis - 
islandiečiais dirbo Šiaurės jūroje. Islandų 
bendrovės nusiskundžia, kad laivo va
dovybė atkirto jame esantį nuomininko 
ryšį su žeme ir atsisakė klausyti bendrovės 
gen. direktoriaus nurodymų. Laivas pakeitė 
kursą ir plaukė Klaipėdos Imk. Pasirodė, 
kad įsakymą nepaklusti nuomuotojų 
nurodymams, davė Žemės ūkio banko jūrų 
transporto ir žvejybos departamento 
vadovas Nezerenka.

Banko valdybos pirmininkas išplatino, 
pareiškimą, kuriame tvirtinama, kad 
Islandijos bendrovė, nuomuojanti du 
bankui priklausančius laivus: „Vydūną“ ir 
„Anykščius“, nemoka nuomos mokesčio, 
įgula laiku negauna algų ir islandai laiku 
neaprūpina laivų maisto produktais. Ban
kas nutraukė sutartį šu Islandijos bendrove 
ir „Vydūno“ kapitonui įsakė laivą per- 
vairuoti į Klaipėdą, ką kapitonas ir padarė. 
Islandiją sĮlinlomatiniais kanalais mėgino 
šį incidentąišsiaiškinti, tačiau be pasekmių.

Kovo 28 d. kartu su „Vydūnu“ atplaukę 
islandai apkaltino kapitoną, sakydami, kad 
jiems nebuvo leista išlipti į krantą, naudo
tis ryšių priemonėmis ir jie, prieš jų valią, 
buvo atvežti į Klaipėdą. Kapitonas tvirti
no, kad laive dirbusiems keturiems 
Islandijos piliečiams, "Deep Sea Products" 
darbuotojams, jis porą kartų siūlęs išlipti į 
krantą, bet jie atsisakė.

Klaipėdos vyr prokuroras Stanislovas 
•Stulpinas Laisvosios Europos radijui sa
kė, kad iškelta byla už neteisėtą laisvės 
atėmimą, tačiau konkretaus kaltinamojo 
bylojedarnėra.Balandžio2d.įprokuratūrą 
turėjo atvykti Žemės ūkio banko atstovai.

Islandijos bendrovė įteikė bylą arbit
ražui Didž. Britanijoje. Atrodo, jog 
Lietuvos Žemės ūkio bankas finansines 
problemas yra linkęs spręsti Lietuvoje. 
Britanijoje bylą laimėti bus sunku. Lietu
vos vardo prestižu yra susirūpinęs V. 
Landsbergis, ypač kada blogų patarėjų 
vedamas, į komercinį ginčą įsiterpė ir 
Lietuvos prezidentas.

Lito kurso pastovumas
Prezidentas A. Brazauskas buvo 

pasiūlęs nuostatą stabilaus lito kurso 
išlaikymui iki 1998 m. gruodžio 31 d., bet 
nesulaukė seimo frakcijų pritarimo. Ta
čiau LDDP frakcija vėliau keitė savo 
nuomonę ir buvo linkusi pritarti preziden
to nuostatai. Opozicijos frakcijos laikėsi 
savo ankstyvo nutarimo. Balandžio 3 d. 
prezidentas A. Brazauskas, susitikime su 
visų seimo frakcijų atstovais, atsiėmė savo 
lito patikimumo įstatymo papildymo 
siūlymus. Tokiu būdu dekretas seime 
nebebus svarstomas. Litas lieka surištas su 
JAV doleriu,santykiu 4 litai prilygsta 1 
doleriui. Tačiau kuriam laikui šis santykis

Geelongo lietuvių choras "Viltis" su vadove Gražina Pranauskiene. (Žiūr. straipsnį 
"Įspūdinga Geelongo choro kelionė" 3-me puslapyje.) 
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galios - nenustatyta.
Lietuvos bankų krizė tebesitęsia. Visos 

seimo frakcijos ieško būdų kaip sustiprin
ti centrinio Lietuvos banko kontrolę ir jo 
efektingumą sprendžiant finansines 
problemas. Po frakcijų susitikimo su 
prezidentu, seimo biudžeto ir finansų 
komiteto pirm. Feliksas Kolosauskas 
pasakė, kad bankrutavus komerciniams 
bankams - Akciniam inovaciniam ir 
Litimpeks, o ir nepavykus iki gegužės 
mėnesio pritraukti papildomo kap; r. lo be? 
įvykdyti visų centrinio banko reikalavi
mų, iš šių bankų bus pradėtas kurti jungti
nis valstybinis bankas.

Taip pat ieškoma būdų kaip susigrąžin
ti Lietuvos piliečių pinigus, padėtus užsie
nio bankuose. Taip ilgai, kol iš Lietuvos 
bėgapačiųLietuvospiliečiųpinigai, sunku 
tikėtis didesnių užsienio investicijų.

Prancūzijos senato pirmininkas 
Lietuvoje

Balandžio 2 d. dviejų dienų vizitui į 
Vilnių atvyko Prancūzijos senato pir
mininkas Rene Monore. Svečias susitiko 
su Lietuvos prezidentu ir perdavė Pran
cūzijos .prezidento Jacques Chirac lin
kėjimus. Prezidentas teigiamai įvertino 
Lietuvos pastangas suartėti su Europos 
Sąjunga. Buvo pažymėta būtinybė plėtoti 
dviejų šalių ekonominius ryšius.

R. Monore susitiko su aukštais pa
reigūnais ir pasakė kalbą Lietuvos par
lamente. Pažadėjo, jog Prancūzija rems 
Lietuvos įstojimą į Europos Sąjungą. 
Lietuva yra Europos valstybė ir Europa 
yra su Lietuva. Mūsų laukia bendra atei
tis, sakė Monore.

Spaudos konferencijoje Monore pa
tikino, kad Prancūzija palaiko NATO 
plėtimą į rytus, tačiau naujų narių 
priėmimas prasidės tik po Rusijos pre
zidento rinkimų. Užklaustas apie Balta
rusijos ir Rusijos sąjungos sudarymą, 
Monore sakė, kad vakarų šalys nerems 
didžiosios Rusijos atkūrimo pastangų.

Antrasis privatizavimo etapas 
neprasidėjo

Pirmasis privatizacijos etapas tęsėsi 
iki 1995 m. liepos 1 d. Tada valstybės 
turtas buvo privatizuojamas už investici
nius čekius ir valstybė iš to neturėjo jo

kios finansinės naudos, nebent atsikratė 
nuostolingų objektų. Buvo daroma prie
laida, kad turtas, patekęs į privačias rankas, 
bus racionaliau naudojamas. Tačiau tam 
reikia kapitalo, kad produkcija būtų toliau 
vystoma ir investicijų, kad ją pagerinus. 
„Pirkėjai“ neturėjo kapitalo, tad pasinėrė į 
neracionalias skolas, nuo ko smarkiai nu
kentėjo bankai ir galiausiai indėlininkai.

Lietuvos ekonomijai, patekusiai į di
delį skurdą, o valstybės biudžetui - į 
deficitą, daug vilčių buvo dedama į antrąjį 
privatizavimo etapą, kur valstybės turtas 
bus parduodamas už grynus pinigus ne tik 
Lietuvos piliečiams, kaip tai buvo daroma 
pirmąjame etape, bet šį kartą ir užsie
niečiams.

Antrasis privatizacijos etapas oficialiai 
pradidėjo tik šių metų sausio 9 d., tai yra už 
pusmečio nuo pirmojo etapo pabaigos. 
Tačiau, iki šio laiko dar nėra parduotas nei 
vienas objektas. Nėra net paruošti įstaty
mai nei nustatyta pardavimo tvarka. Taip, 
jog antrasis etapas neveikia, įplaukos į 
valstybės iždą dar už kelių kalnų, o in
vesticijos į šias įmones gali įplaukti tik už 
keletos metų.

Privatizavimo komisijos vadovu ne
seniai paskirtas akademikas Eduardas 
Vilkas. Komisijos darbuotojai buvo perimti 
iš ekonomikos ministerijos privatizavimo 
departamento. Iki šiol jie spėjo paruošti 
privatizuojamų objektų sąrašą, į kurį yra 
įtraukti 194 objektai. Jų vertė vyriausybės 
(ne rinkos) apskaičiavimu - 290 mln. litų. 
Komisijos nutarimai turi praeiti per ilgą 
ministerijų kelią, o po to bus tvirtinami 
vyriausybės. Iki šiol komisijos spėta 
paruošti ir pateikti du nutarimai, bet jie dar 
nepriimti. O kol jie nepriimti, negalima 
ruošti privatizavimo programų.

Už privatizavimo vilkinimą, seimo 
narys Julius Veselka kaltina seimą. 
Privatizavimo agentūros direktorius Vytas 
Atkočiūnas nepatentintas privatizacijos 
vilkinimu ir mano, kad pirmo etapo 
privatizavimas už čekius buvo didžiausia 
klaida.

Komisijos pirm. E. Vilkas balandžio 4 
d. kalbėdamas verslininkų klube sakė, kad 
reikėtų parduoti Lietuvos Telekomą, 
Lietuvos Avialinijas ir įmonę Lietuvos 
Dujos. Pirmiausia, reikia įveikū mūsų 
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TRUMPAI IS VISUR
D. Britanijos vyriausybė pažadėjo 

Europos žemės ūkio ministrų konferenci
jai imtis drastiškų priemonių kovoje su 
"pamišusių karvių" liga. Britai palaipsniui 
sunaikins visus galvijus, sulaukusius 30 
mėnesių, sudeginant mėsą. Procesas užsitęs 
5 metus, sunaikinant 4 milijonus galvijų. 
Europos unija apsiėmė padengti 70% susi
darančių nuostolių.

Balandžio 3 d. kalnuose Montanos 
valstijoje JAV federalinė policija suėmė 
Teodorą Kuczynski, buvusį Kalifornijos 
Berkeley universiteto metematikos profe
sorių. Išaiškinta, kad atsiskyrėlis akademi
kas yra paslaptingasis teroristas, 17 metų 
puldinėjąs namų gamybos bombomis uni
versitetus ir oro bendroves, kovodamas 
prieš progresą. Metų bėgyje nuo jo bombų 
žuvo 3 žmonės, kiti 23 suluošinti.

Balandžio 3 d. lėktuvo avarijoje 
žuvo JAV Komercijos ministras Ron 
Brown ir 35 kiti drauge skridę asmenys, 
daugumoje įvairių JAV bendrovių aukšti 
pareigūnai. Lėktuvas sudužo dėl blogų 
atmosferos sąlygų netoli Dubrovnik mies
to Kroatijoje. R. Brown ir jo bendrakelei
viai lankė Bosnijos miestus, siekdami 
užmegsti prekybos ryšius, pasibaigus pi
lietiniam karai.

Balandžio 6 d. Dalias mieste, Tek
sas valstijoje mirė garsi filmų artistė Greer 
Garson, sulaukusi 92 metų amžiaus. 1942 
m. ji buvo apdovanota "Oskaru" už vaid
menį filme "Mrs. Miniver". Be to, dar 6 
kitus kartus ji buvo nominuota "Oska
rams". Ji ypač pagarsėjo savo vaidyba 
filmuose "Goodby, Mr. Chips", "Pride and 
Prejudice" ir "Marie Curie".

Lietuvos įvykių...
atkelta iš 1 psl.

-provincialų mąstymą, tai yra, kad pirkėjai 
gali savivaliauti ir daryti ką jie nori su sa
vo turtu. Parduodant turtą, valstybė gali 
įtraukti į sutartį įvairias sąlygas, sakė E. 
Vilkas. Jis patikslino, kad objektų par
davimas už pinigus prasidės negreit, nes
nėra paruošti įstatymai. Pridūrė, kad ' trūksta net teisingumo ministerijoje. Būtų 
parduoti reikėtų juos greit, nes kitaip jie 
sugrius ar „išgaruos“.
Lietuvos sunkumai jungiantis

į Europos Sąjungą
Lietuvos Užsienio reik, ministerijos, 

Europos integracijos departamento direk
torius Rimantas Remeika, po Europos 
Sąjungos (ES) šalių vadovų susitikimo 
Milane, Laisvosios Europos radijui 
pareiškė, kad kelyje į Sąjungą Lietuva 
sutinka daug keblumų. Asociuotoms 
narėms padėti pasiruošti Europos Sąjungos 
narystei, 1994 m. gruodžio mėnesį Sąjunga 
priėmė pasiruošimo strategiją, pavadintą 
„Baltoji knyga“. Knygoje paminėta virš 
2000 teisinių privalumų bei direktyvų. 
Įsijungimas į ES, laivos rinkos demok
ratinėms valstybėms, su vakarietiška teisine 
sistema, kaip pav. Austrijai, didelių 
sunkumų nesudaro. Svarbu, kad žmonės 
referendume pasisakytų už įsijungimą j 
ES. Šiandien Austrija jau yra tapusi 
Sąjungos nare.

R. Remeika sakė, kad Lietuva nėra 
pajėgi įvykdyti visų Baltosios knygos, 
reikalavimų. Nebūtina perkelti visus nu
rodymus į Lietuvos teisinę sistemą, bet, 
"Mūsų Pastogė" Nr.15 1996.4.15 psl. 2

ministras S. Balcerovičius, tai užuot paklau
sius ir pasisėmus patyrimo, Jūs jį, vos pasakiu
sį du įžanginius sakinius, nutraukėte ir 
perskaitėte jau minėtą paskaitą.

Šita nuolatinė plepalynė apie praeitį ir 
nenoras įsigilinti į tikrą padėtį ir atvedė prie 
to. kad per 3,5 melų iš esmės liko neišspręsta 
nė viena problema. Privatizacija pagarsėjo 
savo aferomis, finansų- bankininkystės 
sektorius patyrė krachą, o energetikoje ir to
liau siautėja nekontroliuojama mafija. Juo
kinga klausytis, kai valstybės vadovas 
diskutuoja, ar dabar yra bankinė krizė, ar tik 
dviejų bankų krizė. Ekonomikos pradžiamoks
lį išstudijavęs vaikas supranta, kad tai nėra 
nei viena, nei kita... Oyra didelės ekonominės 

Spaudai paruošė Anskis Reisgys, » krįziįs pradžia.
08.04.96 ft Subrendusi valstybėsenergetikoskrizėjau

Atviras laiškas Jo Ekscelencijai Lietuvos 
Respublikos Prezidentui Algirdui Brazausk

„ Perspausdiname viešą laišką Prezidentui 
®®@ ^Brazauskui, kurį "Respublikoje" išspausdino

Boris Jelcinas pakartotinai kreipė- ft Raimundas Rajeckas, buvęs Lietuvos amba- 
si į Čečėnų lydėtą Džochar Dudajev, siū- padorius DidL Britanijoje. Anksčiau R. Rajec- 
lydamas užmegsti taikos derybas, kurios pas-buvo vienas iš artimiausių A. Brazausko 
Jelcinui yra būtinos, jei jis tikisi laimėti j bendraminčių. Red.
prezidento rinkimus. B. Jelcinas siūlo, kad S 
derybose tarpininkautų Kazachijos pre- d buvęs JQsų p^jas
zidentas Nursultan Nazarbajev bei usi- J kampanijos vadovas, dabar Jūsų
jai priklausančios autonominės Tatarsta- 
no Respublikos prezidentas Mintimer 
Šaimijev.

Čečėnijoje tebevyksta karo veiks
mai į pietų rytus nuo Grozny, nežiūrint 
rusų paskelbtų paliaubų. Ypač pasipikti
no Šalaži kaimo gyventojai, kai rasų 
lėktuvai subombardavo kaimą po to, kai 
jie pasirašė taikos sutartį su rasų karo 
vadovybe.

Maskvoje įvykęs didesnio masto 
mitingas pasmerkė karą Čečėnijoje. Kal
bėtojų tarpe pažymėtini Michail Gorba- 
čiov, liberalas reformatorius Grigorij Jav- 
linsky ir nacionalistas gen. Aleksander 
Lebed.

Į pokario atstatymo konferenciją 
Briuselyje nebus įsileisti Bosnijos serbai, 
nes jie neišpildė pakartotino reikalavimo 
paleisti visus karo belaisvius. Jie vis dar 
laiko 16 belaisvių, laužydami Dayton susi
tarimą.

valia tapęs laisvu žmogumi, jaučiu pareigą 
pareikšti kai kurias mintis dėl Jūsų vykdomos 
valstybės vidaus ir užsienio politikos.

Žmonių skurdas, gilėjanti ekonominė kri
zė, ekonominių procesų nevaldymas, nusi
kalstamumas daugumą žmonių Lietuvoje 
atvedė į visišką desperaciją. Rezultatas - vie
na pirmaujančių vietų pasaulyje pagal 
savižudybes.

1992 metais LDDP, laimėjusi rinkimus, 
atrodo, atėjo ne darbo dirbti. Jiems svarbiau
sia buvo atkeršyti buvusiems ir pirmiausiai 
ekspremjerui G. Vagnoriui. Tuoj nutarta 
sudaryti komisiją jo veiklai tirti. Sunkiai 
galėdamas matyti, kaip kuriamas absurdas, 
tada viešai spaudoje pasiūliau - jei taip norit 
tikrinti, tai patikrinkite visų ekspremjerų 
nuveiktą darbą, tačiau užuot švaisčius ener
giją bei pastangas, naudingiau susikoncen
truoti ties šiomis pagrindinėmis kryptimis, ant 
kurių laikosi valstybės ekonomika: energetika, 
finansai, bankininkystė, privatizacija. Užuot 
atsiraitojus rankoves ir bandžius problemas 
spręsti, prasidėjo totalinė buvusiųjų kritika.

Nesėkmingai bandžiau Jums paaiškinti, 
kad civilizuotoje valstybėje oponentai kri- 

pageidaujama, kad kiekviena ministerija įj ūkuojami tik per rinkimų kampanijas, o 
tiesiogiai bendradarbiautų ir koordinuotų § pasibaigus rinkimams, kritika baigta - ir prie 

su ES. Tačiau tai ne visada pasiteisina, 
sakė Remeika, mat dažnai pasirodo, jog po 
skambiais žinybinių integracijų depar
tamentų pavadinimais slepiasi tik „iškabą 
pakeitę senieji ryšių su užsieniu skyriai“. 
(Nejaugi? Ten sėdėjo KGB patikimieji.)

Reformuojant teisę, svarbiausią įtaką ’l'l Jūs perskaitydavote 50-60 minučių standar- 

turi seimas, o jis priklauso nuo pavienių S tinę paskaitą „Kaip Landsbergis sugriovė 
atstovų sugebėjimų ir jų įsitikinimų, jų j Lietuvą“. Kai apsilankė Lenkijos ekonominių 
filosofijos. Kuo greičiau seimas sugebės jj reformų tėvas, buvęs vicepremjeras ir finansų 

paruošti Europinio standarto teisės siste
mą ir įgyvendins jos principus, tuo greičiau 
ir Lietuva taps Europos Sąjungos nare. 
Amerika suka galvą kaip išspręsti Baltijos 
šalių saugumo problemą, jei jos nepateks į 
NATO pirmuoju ratu. Vyriausybė kreipėsi į 
Rand korporaciją, kuri analizuoja pasaulio 
problemas ir 40 metų pataria JAV vyriau
sybėms dėl jos rekomendacijų. Tarp reko
mendacijų randame, kad Esūja būtų priimta 
į Europos Sąjungą su pačia pirmąja grupe. 
Toliau sakoma, kad Estijos priėmimas sti— 
muliuotų Latvijos ir Lietuvos reformas. Ro
dos dar taip neseniai Lietuva buvo pirmoji iš 
trijų Pabaltijo šalių, o šiandien - trečioji. Gaila.

Šiaurės Korėjos karo pajėgos pažei
dė neutralią zoną, pravesdamos ten kari
nius manevras. Šiauriečiai sakosi nebe- 
pripažjstą seno susitarimo, užbaigusio. 
Korėjos karą. Pietų Korėja laiko savo 
pajėgas parengtyje.

anot jo, reikia įdiegti tuos pačius princi
pus, kurie galioja Europos Sąjungoje. Tam 
teks sukaupti visus negausius šalies 
resursus.

Adolfo Šleževičiaus sukurtos Europos 
Integracijos komisijos, prie Užsienio reik, 
ministerijos, rezultatai nėra labai įspūdin
gi. Komisija nėra pajėgi koordinuoti visos 
šalies reikalingas integracijas. Specialistų 

yra baisesnė nei bankų. Tačiau Jūs ir date 
nieko nedarote. Laukiate sprogimo? Bijai 
kad tai bus paskutinis lašas ir Jums.

Jūsų buvusio partnerio A. Šleževičiau 
nuolatiniai oficialūs vapaliojimai apie taria 
mą stabilizaciją, neretai Jums pačiam antį 
nant, gali sukelti ne ką kitą kaip graudųjuok 
Negi reikia taip nesuprasti ekonomikos, k 
esant beveik 40% metų infliacijai, būtų kalb 
ma apie stabilizaciją.

i

p

1994-ieji: prez. A. Brazauskas ir jo vyr. patarėjas R. Rajeckas - dar kartu.
Nuotr. V. Gulevičiaus (ELT

Daugumos žmonių skurdas Liettv 
negali nepaliesti nė vieno doro žmogaus
Manipuliacijos statistika. viduriniais dydžiai 
yra ne kas kita kaip žmonių mulkinimai 
Žinoma, yra laimėjimų. Jūs taip sėkmingi 
išpūtėte valstybės valdymo aparatą bei pakš 
lėte valdininkams algas, o to Lietuvoje da 
nebuvo. Ministerijų darbuotojų atlyginimą 
vidurkis šiandien viršija profesoriaus at
lyginimą, o kai kurių ministerijų - net Vilniau 
universiteto rektoriaus. Ką jau kalbėti apie 
gydytojus, mokytojus, aukštųjų mokyki, 
dėstytojus iru. Ar Jūs 1995 metais padidino 
te visiems algas ir pensijas 40%?! Tai apit 
kokią stabilizaciją Jūs kalbate? Negalinu 
nepaminėti ir oficialaus pasityčiojimo ii 
buvusių politinių kalinių bei tremtinių. Žmo 
nės, praleidę savo geriausius metus Sibiru 
taigose, nerado šilumos ir Tėvynėje.

Sovietmečiu visus laimėjimus buvo priimu 
lyginti su 1913 metais. Dabar, atrodo, patogu 
atskaitos taškas yra 1991-1992 metai. Tačiao 
neužmirškite, kad tai buvo lemiami perėjimoj 
rinką metai, socialinės-ekonominės formacijos 
keitimasis. Dauguma reiškinių buvo tiesiog 
neišvengiami, o užsienio pagalbos, tokios kaip 
dabar, nebuvo. Reikėjo patiems suktis.

Gal galėtumėte paaiškinti, gerb. Preziden
te, Lietuvos žmonėms, kas vyksta šalies 
energetikoje. Anksčiau buvo patogu aiškinti, 
kad, girdi, mes subsidijuojame energetiką ir 

darbo. Tačiau ši neperspektyvi politika tiek 
LDDP, tiek ir Jūsų darbe užsitęsė iki šiol. 
Nemanau, kad kas nors būtų pasikeitę Jūsų 
darbo stiliuje man išėjus iš Prezidentūros, ta- taip padedame gyventojams, o dabar, pa- 
čiau sunkiai išgyvenau tas minutes, kai 
kiekvienam be išimties atvykusiam užsienio 
valstybės ir ypač užsienio vyriausybės vadovui

naikinus subsidijas, Lietuvos energetikos 
skolos pasiekė neribotą mastą. Kiekvienas 
pažadas, kad tai paskutinis kainų didinimas, 
lieka neištesėtas, ir žmonės nebežino kada tai 
baigsis. Elektros energijos gamyba jau duoda 
pelną, tačiau kainos vėl pakeltos. Kada bus 
padarytas galas mafijos siautėjimui ir žmo
nėms pasakyta tiesa?

Atsakykite, gerb. Prezidente, tautai, kas 
šioje srityje per Jūsų prezidentavimo laiką 
nuveikta?

Be standartinio nuobodaus metų praneši
mo Seimui, atsakykite tautai, kas per Jūsų 
valdymo metus iš tikrųjų padaryta. Šalia 
kritikos Jūsų liaupsės Šleževičiui apie atliktus 
darbus gali tik papiktinti žmones. Žmonės 
dar labiau nuskurdo, ekonomika priėjo finan
sinį krachą. Tai kurgi tie laimėjimai? Kurioje 
srityje ir konkrečiai? Esu tikras, kad neat
sakysite. Nereikia žmonių penėti bendromis 
frazėmis, mes tuo sotūs dar nuo sovietmečio 
laikų ir ilgam. Man juokingas vieno buvusio ' 
kolegų Prezidentūroje viešas pareiškimas, kad 
„Šleževičius sustabdė chaosą valstybėje".

nukelta į 7 psl.
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APIE VILNIEČIUS
Daug kas tvirtina, kad žmogaus gimimo 

“ data nustato gyvenimo eismą, būtant, žvaigž- 
18 džių pagelba. Bet aš pastebėjau, kad svarbi 
J1 pair gimimo vieta. Ypatingai tai yra lemtinga 

vyrams. Gimimo vieta nustato kada jiems 
J plaukai nuplinka ir kaip tiesiai jie vaikšto.

■ Mano patyrimas rodo, kad geriausia vieta 
Lietuvos vyrams gimti yra Vilnius. Visa 
Vilniaus sritis suteikia daugybę vertingų 
savybių tenai gimusiems vyrams. Šituos savo 
tvirtinimus paremtu savo patirtimi. (Gra- 
Sausios moterys gimsta prie Šatrijos kalno. 
Raganos skiria naujagimėms dovanas.)

“ Taigi, šių metų vasario 30-tos dienos 
s popietę, netoli Melbourne Lietuvių klubo, ga- 
2 m skaitlinga tautiečių grupė pradėjo lipti iš 
e' automobilių ir judėti link Lietuvių klubo. Vi- 
81 si kulniavo j Gedimino Karazijos 80 metų 
"l sukakties subuvimą. Iš karto prasidėjo dis- 

hisijos - kas kam skauda, kaip sėkmingai 
1! Lietuvoje veikia mafija ir koks oras šiais me- 
l{ tais bus Melbourne... Sakyčiau - svarbios ir 
R surūgę temos...
b Mus, įžengiančius į klubą sutiko Gedimi- 
® nas Karazija... ir ką jūs pasakysite!.. - šypsosi, 
t tiesiai sau eina (iš tikro bėgioja). Žino ką po
li nioms ir panelėms pasakyti ir kur nutylėti.

Apie jokius skausmus nekalba. Akys blizga... 
Dievas žino ką Gediminaskombinuoja. Stalas 
valgiais nukrautas. Gediminas iš karto skiria
si nuo visų vyrų... Aiškiai vilnietis - ne koks 
suvalkietis ar žemaitis, ar latvis. Tiesiog pasaka. 
Bet apie save nieko konkretaus nesako.

1 Po didelių pastangų man pavyko sužinoti 
s Jį bei tą apie Gediminą iš slaptų popierių, ku- 

tiebuvo „nukniaukti“ iš jo užrakinto stalčiaus.

Įspūdinga Geelongo choro kelionė
Geelongo choras „Viltis“ kovo mėnesį 

linkėsi Tasmanijoje. Hobarto lietuviai 
prisiminė geelongiškius, viešėjusius čia prieš 
trisdešimt metų.Taigi, po tokios ilgos per
traukos tikėjomėsjuos aplankyti ir palinksmin
ti lietuviška daina.

Nedideliam, bet labai veikliam Geelongo 
chorui labai pasisekė ir kukliai apsigyventi, ir 
pakeliauti ir susitikti su vietiniais gyventojais.

Į koncertą prigužėjo matytų ir nematytų, ir 
lietuvių, estų, latvių ir australų. Sutiko mus 
šiltai ir nesvarbu, kad ne visi suprato apie ką 
dainavom, jautėsi, kad žiūrovai buvopasiruošę 
įdainuoti, ir šokti kartu su mumis.

Ramūnas Tarvydas sumaniai ir pareigin
gai organizavo mūsų priėmimą ir rūpinosi 
ristis viešnagės metu. Koncerto pranešėja Edi
ta Ratajczak pristatė dainas lietuvių ir anglų 
laibomis, kad visi galėtų suprasti. Nenuilsta
ma choro koncertmeisterė Jan Henderson 
akompanavo chorui Ramūno Tarvydo išnuo
motu elektriniu fortepionu, kurio (irgi išnuo
motos) chorvatų salės šeimininkai neturėjo. 
Geelongo choras į Hobartą nusivežė dviejų 
dalių programą. Abi dalys buvo labai skirtin
gos. Pirmoje dalyje žiūrovai klausėsi lietuvių 
chorinių kūrinių, paįvairintų Stasės ir Juliaus 
Lipsiu duetu, armonikėle' pritariant Donatui 
Juchnevičiui. Antroje dalyje choras pakeitė 

Aš paslapčių negaliu ilgai išlaikyti, taigi noriu 
papasakoti kuo greičiau kas ten buvo prirašyta.

Gediminas Karazija gimė 1916.03.20 len
kų okupuotame Vilniuje. Jis tenai augo ir 
lankė VytautoDidžiojo gimnaziją. 1937metais 
jų šeima buvo ištremta į Lietuvą. Kaune 
Gediminas pradėjo studijuoti Teisės fakultete 
Vytauto Didžiojo universitete. Jis priklausė 
„Grandies“ klubui, sportavo. Taip pat dirbo 
radiofone pranešėju. Jam teko pranešinėti 
Tautinėje Olimpiadoje. Vėliau Gediminas 
atliko karinę prievolę Lietuvos kariuomenėje 
ir su ta kariuomene įžygiavo atgal į Vilnių.

Vilniujejis baigė Vilniaus Pedagoginį institutą.
1943 metais Gediminas vedė Aleną 

Landsbergytę. Jie abu dalyvavo Čiurlionio 
ansamblyje. 1944 metais su žmona Gedimi
nas pasitraukė į Vokietiją ir ten jie abu toliau 
dalyvavo Čiurlionio ansamblyje. 1949 m. jie 
emigravo į Australiją. Čia Gediminui teko 
dirbti įvairius darbus. Po keletas metų jis 
suorganizavo savo baldų dirbtuvę „Taurus 
Furniture Co“ ir gamino aukštos kokybės 
baldus,kuriuos ir šiandien darne vienas tautie- 
tissaugoirvertina.DabarjisgyvenaMelboumo 
priemiestyje Tullamarine, netoli aerodromo. 
Jis yra labai patyręs lėktuvais atvykstančių 
svečių sutikėjas ir išlydėtojas. Gimimo dienos 
proga jo draugai suaukojo virš 600 dolerių 
Vilniaus krašto mokykloms.

Tikiuosi, kad Gediminas pakvies mane ir 
kitais metais vėl švęsti jo gimtadienį. Bet aš 
būčiau visai patenkinta jei tas pakvietimas 
galiotų net iki 2000 metų.

Elvira Petrikaitė

savo dainavimo stilių ir pavirto folkloriniu 
ansambliu. Čia žiūrovai ir šypsojojsi, ir juokė
si, kas suprato, iš tos senmergėlės Barborytės 
(mūsų talentingos artistės Reginos Skėrienės), 
kuri ne tik kad pati visokių naujų išmonių 
bevaidindama prisigalvojo, bet ir užkrėtė ta 
dvasia jos pasirinktą jaunikį Adomėlį (Artūrą 
Gružauską). Dalyviai buvo labai sąžiningai 
išmokę žodžius, tad dainavo viską mintinai. 
Visi atsipalaidavo, šypsojosi ir šmaikščiai 
juokavo. Žiūrovams, matomai, patiko tokia 
antroji dalis, kur dainorėliai ir judėjo, ir šoko, 
ir vaidino.

Vakaras pasibaigė mielais padėkos žo
džiais. Kalbėjo Algimantas Taškūnas, Ra
mūnas Tarvydas, o žiūrovų ir mūsų draugystė 
prasitęsė išmoningai suruoštoje vakarienėje. 
Hobarte dainavo šie choro nariai: S. Lipšienė, 
E. Stuikevičienė, E. Ratajczak, B. Šutienė, R. 
Skėrienė, M. Bindokienė, G. Valaitienė, O. 
Gvildienė, N. Bratan, A. Scano, O. Schrederis, 
J.Manikauskas, K. Starinskas, D. Juchnevičius, 
P. Saldukas, A. Gvildys ir A. Gružauskas.

Geelongo choras „Viltis“ yra pakėlęs 
sparnus keliauti. Jeigu kuri nors tolima lietu
vių kolonija norėtų mus pamatyti ir išgirsti, 
mes tikrai planuotumėm jus aplankyti!

Gražina Pranauskienė

«<PADĖKA —->» •
Nuoširdžiai dėkoju savo mieliems draugams ir šeimai, pasveikinusiems mane „ 

aštuoniasdešimtmečio proga ir , vieton dovanų man, surinkusiems $ 670 - nupirkti • 
mokymo priemonių Eišiškių rajono lietuviškoms mokykloms. ,

Gediminas Karazija •

Atsisveikinant su kun. Romualdu Ramašausku
Antanas Laukaitis

Po penkių savaičių viešnagės Australijoje, 
balandžio 2d. Sydnėjų paliko rekolekcijas 
čia laikęs Krakių klebonas R. Ramašauskas. 
Aplankęs Perth'ą, Adelaidę, Melboumą, pas
kutinius savo pamokslus jis sakė Sydnėjuje. 
Po Verbų sekmadienio pamaldų, kurių metu 
giedojo „Dainos“ choras, o bažnyčioje matėsi 
ir tokių žmonių, kurių jau senai niekur nesima
tė. Atrodo, svečio kunigo šių dienų gyveni
miški pamokslai su labai gražiais atgarsiais 
pasklido tarp visų Sydnėjaus lietuvių, tad jų 
pasiklausyti ir susirinko toks gražus skaičius 
tautiečių. Tai buvo jaunatve ir energingumu 
spindintis kunigas - paprastas, nuoširdus ir su 
visais norintis artimai bendrauti. Tokių kuni
gų reikia daugiau ne tik mums, bet ir Lietuvai, 
nes daugeliu atvejų yra atsiliekama nuo kas
dieninio šių dienų moderniško gyvenimo.

Atsisveikinant su mielu kunigu Romual
du, visoje mūsų Australijos lietuvių bendruo
menėje taip greitai susiradusiu daug artimų 
bičiulių ir draugų, paprašiau savo mintimis 
pasidalinti ir su „M.P.“ skaitytojais:

Gal galėtumėte truputį daugiau apie save 
papasakoti?

Jeigu pradėt nuo savo gimtadienio, tai 
gimiau 1960 metais. Mokiausi Kaune ir po to 
porą metų buvau Sovietų kariuomenėje karo 
aviacijoje Kaukaze. Grįžęs stojau į kunigų 
seminariją, ją baigęs 4 metus buvau vikaru 
Šančiuose, Kaune, ir dabar jau 6-ti metai kai 
esu Krakėse.

Būdamas toks sportiškas atletas kaip 
pasirinkote kunigystės luomą?

Pačioje jaunystėje kunigu būti visai 
negalvojau ir net būdamas 10-je klasėje, 
maniau, kad kunigystė yra ne man. Tačiau 
vėliau, Dievo duotas pašaukimas nugalėjo 
abejones, aš tapau kunigu ir nesigailiu tai 
padaręs.

Koks Jūsų darbas sunašlaičiais ir seneliais?
Jau būdamas Krakėse mačiau daug vaikų, 

Iš k.: karo laivyno komanderis A. Dičiūnas, kun. R. Ramašauskas ir A.Laukaitis

kurių tėvai prasigėrę ir Jų neprižiūri, taip pat 
ten buvo našlaičių, kurie eidavo į mokyklą 
nepavalgę, blogaiapsirengę, tadprieš3metus 
pradėjau juos rinkti, suradau patalpas, jas 
atremontavau ir pradėjau su jais darbą. 
Pradžioje man labai daug padėjo Kanados 
lietuviai, ypatingai Prisikėlimo ir Anapilio 
parapijųparapijiečiai. Jiems esu labai dėkin
gas už tą pirmąją man paramą. Vėliau radau 
padėjėjų Krakėse ir kitur Lietuvoje. Gaunu 
aukų ir iš užsienio, o kai prašau ir paaiškinu 
kam reikia, tai žmonės padeda. Šiuo metu yra 
46 vaikai nuo 2-jų iki 17 metų ir 10 senelių, 
reikalingų pilnos priežiūros.

Jūsų pamokslai yra skirtingi nuo anksčiau 
mums, daugumoje, girdėtų. Ką Jūs galite į 
tai pasakyti?

Pasaulis keičiasi visą laiką. Irpvz., topą-' 
čiožodžioišraiškaseniaugalMidava ■, ’nokia, 

o dabar kitokia. Žudymas niekam nėra lei
džiamas, tačiau ta pati sąvoka kaip ir vogimas 
ar kitas blogis, galima pasakyti bei išsireikšti 
ir kitaip. Todėl gal ir gaunasi tas skirtumas 
tarp vyresniųjų ir jaunesniųjų kunigų. 
Pastarieji daug daugiau skaito šių dienų 
modernios literatūros irgalgeriau ir artimiau 
pažįsta šiųdienųgyvenimą, ypatingaijaunimą. 
Jie taip pat greičiau supranta ir priima 
paskutinius aiškinimus apie šv. Raštą ir 
katekizmą. Yra toks mano posakis, kad jeigu 
tau angelai padeda, tai ir velnias nemiega. Ir 
čia tas posakis labai tinka visam mūsų 
gyvenimui. Pavyzdžiui, pas mane, kaip žinote, 
yra gražūs našlaičių ir atskiri senelių namai, 
ir rodos, jau yra geras darbas daromas. 
Tačiau, kiek pasitaiko negražių apkalbų, 
šmeižtų, pavydo, tai mano tie aštrūs pamokslai 
ir yra kaip smūgis tam blogam velniui, kuris 
šėlsta pragare ir daro visa, kad tik pakenktų. 
Yra gražusjaponų posakis, kad jeigu neturi 7- 
nių priešų, tai nesi garbingas žmogus.

Ar Jūsų nuomone dvasiškąja turi kištis į 
politiką?

Aš manau ir tikiu, kad ne kunigijai yra 
politika. Ir tikrai yra aišku, kad jei ateizmas 
Lietuvoje per 50 metų nepadarė to blogio savo 
valdymo metu, mes kunigai- polikikai pada
rėm per 2-3 metus. Kai vaikai pas mus klasėse 
kartais sako, kad vieni yra tikintieji, o kiti ne, 
kai vieni yra vadinami geltonais, raudonais 
ar komunistais, tai tą girdėti yra tikrai labai 
skaudu. Gi labai įdomu, kad ir pats Kristus 
atėjo į Jeruzalę, kai ją buvo užėmę romėnai, 
tačiau niekuomet nepaminėjo, kad vykime 
juos iš Jeruzalės. Mes turim skleist dvasios 
laisvę ir sakyt, kad žmogus turi būt laisvas nuo 
visų blogybių savo viduje. Tokia turi būti 
mūsų kunigų politika. Ir jeigu matai, kad kam 
nors kas skauda, tai turi padėt, pasilenkt, 
neklausdamas kokios tu spalvos, kokios tu 
partijos, kokios tu politikos. Tavo pareiga jį 

atvestiprie Kristaus, o ne pastatytijįpo kurios 
nors partijos vėliava. Tokia yra mano 
nuomonė, gal būt ji yra ir aštri, bet aš tuo tikiu 
ir tai sakau.

Ką galite pasakyti apie visą šią viešnagę, 
mūsų lietuvius ir pačią Australiją?

ČiaAustralijoj ašsuradau tokius lietuvius, 
kokiais įsivaizdavau jie turi būt. Be pykčio, 
nors kiekvienas iš mūsų ir turi savo ragų, bet 
čia jų radau labai mažai. Australijos su Ame
rika nėra ko ir lygint. Visiškai kitas lygis. To 
gerumo irnuoširdumopasjus aš sutikau daug 
daugiau negu Amerikoje, kuri yra išeivijos 
sostinė ir kur išeiviai dalyvauja visame 
politiniame gyvenime. Savo kelione į Australiją 
aš esu labai patenkintas ir dėkingas visiems 
už tąparodytą nuoširdumą. Ir ne tikužsvetin- 
gumų ir gražų priėmimą (ko netrūksta ir 
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Pokario darbo kuopos 
amerikiečių tarnyboje
B. Nemeika

(tęsinys iš praeito "M.P." nr)
Jie, daugumo

je, buvo aviganių veislės. Šunų šėrimas, 
valymas, priežiūra užėmė daug laiko. Gali
ma buvo draugauti tik su savo šunimis, o su 
jais vieni greičiau susidraugaudavome, kiti 
ne taip greitai. Vienas šuo ilgai buvo re
zervuotas. Vėliau jisai labai prisirišo, buvo 
geras draugas, nepakeičiamas sargybinis. 
Apmokymą pravedė amerikiečiai instrukto
riai. Mokslas buvo įdomus. Sekėme šuns 
daromą pažangą ir jo charakterį. Kiek
vienas iš jų skirtingas. Po kiek laiko šunys 
puikiai suprato ir vykdė komandas. Nebijo
jo šaudymo, mokėjo nugalėti įvairias kliūtis. 
Svarbiausia, jie suprato savo sargybų šuns 
pareigas. Vieno pratimo jie nemėgo, nors 
stengėsi jį vykdyti, būtent, šliaužti prisiplo
jus prie žemės šalia sargybinio.

Baigus mokslą buvo išleistuvių paradas. 
Amerikiečių karininkai atsivedė savo 
žmonas pažiūrėti,ką karo šunys sugeba 
atlikti. Mes su savo draugais rodėme viso
kias išmoktas gydrybes. Tiek gerai šunys 
buvo išmokinti, kad jiems stovint, pra- 
šliauždavome jiems tarp kojų, o jie ne
pajudėdavo. Paradą baigėme pražygiuodami 
pro svečius. Gavome mokslo užbaigimo 
diplomus.

1948 m. birželio 26 d. išvykome su šuni
mis į tarnybos vietą. Tai buvo tuo metu 
slapta vietovė prancūzų zonoje, trumpai 
vadinama G.R.D. - General Rein Depot.

Turėjome duoti 
raštiškus pasižadėjimus, laikyti paslaptyje ką 
saugome, kur esame ir 1.1. Laiškai pasiekdavo 
mus per karišką, armijos pašto numerį. Mums 
buvo nurodyta, ką galima rašyti, ką ne. Atos
togų neleido. Į čia buvo atkelta visa mūsų 
kuopa, bet jau nauju 4200 numeriu. Kuopos 
vadas kapitonas Krikščiūnas. Be mūsų čia 
buvo dar lenkų darbo irauto kuopos. Stovykla 
įrengta didelį plotą užimančiame miške, neto
li Kaiserslautem'o. Apsigyvenome palapinių 
miestelyje. Šunys gavo geresnes patalpas - 
naujas būdas su prieangiu ir dar vietą po būda 
-gulėti. Mus maitino gerai, bet visas maistas
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Atsisveikinant su kun. Romualdu Ramašausku
atkelta iš 3 psl.

Amerikoje), bet ir už tokios geros širdies, už 
tokio teigiamo požiūrio parodymą. Nors aš 

, čiapabuvautikkelias savaites, bet pasimokiau 
daug ko ir jeigu kartais mane patį ištiktų 
tremtis ar kas panašaus, tai iš jūsų aš išmokau 
neprarasti to žmoniškumo ir viso to ką mes 
vadiname lietuvybe. Juokas juoku, bet kalbant 
apie pačią Australiją, tai jeigu bus toks oras 
rojuj, tai tikrai geresnio nereikia ir galiu jums 
tik pasakyti, kadjeigu truputį atšąla pas jus ir 
yra žemiau 20 laipsnių, tai nesiskųskit, kad 
yrašalta. TaiyraDievovijimasįmedį, nes jūs 
dar nežinote kas yra tikras šaltis, kaip kad 
dabar Lietuvoj. Gamta pas jus tikrai nuostabi 
ir nors viduje yra dykumos ir nėra vandens, 
tačiau visa tai suteikia egzotiškumą. Aš tikrai 
norėčiau kiekvieną savo vaiką iš našlaičių 
namų atvežti čia ir nors akimirkai parodyti 
Australiją. Tai tikrai puikus kraštas, puikūs 
žmonės ir, ką gali žinot, gal tik davus daugiau 
vandens ir padarytume čia rojų žemėje.

Jūsų linkėjimai Australijos lietuviams?
Mano geriausi irnuoširdžiausi linkėjimai 

yra jums visiems. Daug kartų esu girdėjęs, 
kad jums trūksta kunigo. Tačiau, gerieji 
žmonės, aš manau, kad jūs neturite dar vargo 
ir nenorėkite jo, kaip kad bobutė įsitaisiusi 
ožką. Turite čiakunigą, tai yra labai šaunu. Aš 
tik tiek noriu jums pasakyti, kad atvažiavęs 
kitas kunigas, kad i r 'aunas, kad ir iš Lietuvos, 
gal turės skirtingą..aojūsu savo pasaulėžiūrą. 
Pvz., kad ir aš pa tirščiau „atsip-r’~ant" 
geria ažinti jūsų gvvenimr kaip jūs čia
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konservuotas. Tačiau šuneliams lėktuvu 
pristatydavo šviežią .maistą. Atrodo, jie to 
buvo verti. Miškas vietomis buvo kertamas 
autostradai, kurią panaudojo lėktuvų pakilimo 
takams. Viskas paslėpta, užmaskuota. Ir ko ten 
tik nebuvo - kalnai ginklų, visokios karo man
tos. Atrodo, ruoštasi visokiems netikėtumams, 
galintiems išsivystyti iš šaltojo karo.

Mes, šunininkai, sargybas ėjome tik nak
timis. Vienas šuo ilsėdavosi, antras - tarnybo
je. Vysktant į sargybą abu šunys meiliai 
siūlydavosi paimami. Vieną nuliūdusį tekda
vo palikti poilsiui. Tamsią naktį miške šunys 
buvo nepakeičiami sargybiniai. Atvykus į pos
tą, duodavome šuniui komandą "wach". Šuo 
tuoj suklusdavo ir sąžiningai ją vykdydavo. 
Amerikiečių karininkas iš pradžių mėgino 
patikrinti sargybos postą. Jisai buvo užpultas 
šuns ir tik sargybinio dėka buvo išgelbėtas. 
Vėliau mūsų niekas netikrindavo.

Vieną kartą savo narsų šunį mačiau labai 
išsigandusį. Esant sargyboje užėjo tropiškas, 
Europoje nematytas lietus. Labai žaibavo. 
Miškas drebėjo nuo perkūnijos. Šuo labai išsi- 

kūrėtės, vargot ir dirbat. Labai lengva būt 
pranašu kelias savaites, tačiau, jeigu man 
tektų čia būt kelis metus, tai man reiktų daug 
ko mokintis, daug ką sužimoti, kad prie 
kiekvieno iš jūsų galėčiau prieiti kaip prie 
brolio ar sesers, ar tai tikinčio, ar netikinčio 
parapijiečio lietuvio. Tai būtų didelis menas 
ir nežinia ar kiekvienas naujas kunigas tą 
įstengtųpadaryti. Gi,jūsųdabartiniai  kunigai, 
nesvarbu kadjų amžius yra vyresnis, supranta 
jus, kaip ir jūs juos. Ir į visa tai reikia žiūrėti 
sumeile. Yratokiepoezijos žodžiai:„Privalom 
degti dieną naktį ir nepavirsti pelenais, ištvert, 
nors skausmo jūrą tektų semti su kruvinais 
delnais“. Nors čia tikpoezija, tačiau aš mačiau 
kaip vyresnieji lietuviai ilgisi Lietuvos, ilgisi 
tos romantiškos Lietuvos su tomis buvusiomis 
bakūžėmis, gražiaisiais kaimais ir gražiomis 
Lietuvos vietovėmis. Nors dabar ir daug kas 
yra pasikeitę, bet kaip gražu, kad ir po tiek 
daug metų, randi su jais tą bendrą supratimą, 
tąpašnekesį.Irašnuoširdžiailinkiutodidesnio 
ir gražesnio supratimo vieni kitiems. Aš žinau, 
kad mes visi mokame mokinti vieni kitus, 
tačiau gyvenant skirtingose sąlygose, reikia 
kartais ir kampą ir žodį pakeist, todėl aš ir 
linkiu to supratimo vienas kitam, ko pas mus 
dar taip trūksta.

Atsisveikinant, mielam kun. R. Rama- 
šauskui norisi palinkėti ne tik savo, bet ir visų 
jo naujai įgytų draugų ir bičiulių vardu 
geri . tįsios sėkmės visuose jo darbuose su 
para/ ija. našlaičiais ir seneliais. Tikimės, kad 
kada nors ir vėl sulauksime Jį pasirodant 
kengū- žemėje 

gando. Turėjau jį priglausti po lietpalčiu tarp 
kojų ir vis kalbinti, raminti. Aš pats kenčiau 
baimę, kad perkūnas netrenktų į bombų arba 
sviedinių stirtą. Tas lietus padarė mums nuos
tolių, stovykloje apsėmė palapines. Sargybų 
šunys nemėgindavo įkąsti į koją, taikydavosi į 
gerklę. Įsibėgėję lengvai nutrenkdavo žmogų. 
Jeigu žmogus iškeldavo rankas, nejudėdavo, 
tai šuo nepuldavo. Smarkiai lodamas prisišauk
davo sargybinį. Labai puldavo jeigu kur nors 
pamatydavo civilį, ypatingai motetą. Miške 
civilių labai retai tegalima buvo pamatyti, 
nebent toli už tvoros. Stovykloje civilių ne
buvo. Iš stovyklos mums išeiti buvo 
draudžiama. Vienas lenkas buvo išlindęs per 
tvorą, jį grįžtantį mūsų sargybinis, nepaklusus 
sustoti, peršovė. Lenkai labai dėl to subruzdo. 
Amerikiečiai griebėsi atsargumo priemonių, 
kad neįvyktų nesusipratimas. Bruzdėjimui 
nuraminti buvo sušauktas visų karininkų su
sirinkimas. Išaiškinta, kad sargybinis atliko 
savo pareigą pagirtinai. Lenkai nusiramino.

Vieną naktį per klaidą buvo nušautas 
sagybos šuo. Šuo, pasirodo yra daug sunkiau 
išmokinamas, paruošiamas tarnybai, kaip 
žmogus. Šunų prižiūrėjimas užimdavo gerą 
laiko tarpą. Maisto šunys gaudavo kartą į 
dieną. Maistas geras ir daug. Kartais gaudavo 
kaulų irįvairiųpiliulių.Atnešusmaistodubenį, 
šuo varvindavo seiles, puldavo priėjo. Davus

skirta Karo Tribunolo apsaugai, vyksta į Nuernbergą (1947.01.10).Sargyba, 
komandą neliest, apsižergęs indą, maisto ne
liesdavo. Sargybinis galėjo toli nueiti, šuo 
laukdavo komandos ėsti. Davus komandą ėsti, 
dubuo tuojau likdavo tuščias. Visos koman
dos mums ir šunims buvo anglų kalboje. Pagei
davo, kad ir šunis kalbintume angliškai. Tai 
nevisuomet vykdydavome. Atrodo, šunys su
prato irlietuviškai. Už gerai įvykdytą koman
dą šunį visada reikėjo pagirti. Tai jiems labai 
patikdavo. Artėjant žiemai, palapinėse pasi
darė šaltoka. Gavome specialias krosneles. 
Jas reikėjo visą laiką kurstyti, o naktimis 
niekas nenorėjo lakstyti iš lovos, kad tai atlikti.

Stovyklos rajoną gražiai išpuošėme. Iš sa-' 

Palapinių miestelis.

SKAITYK "MŪSŲ PASTOGĘ"! 
BENDRADARBIAUK "MŪSŲ PASTOGĖJE"! 

REMK "MUSŲ PASTOGE"!

manų,,akmenukų, konkorėžių išdėstėme vytį, 
kitus tautinius simbolius. Įsirengėme tinklinio 
aikštelę.

Prasidėjoemigracija. Kuopapraėjo "screen
ing" (patikrinimą) emigracijai į JAV. Aš turė
jau porą draugų emigravusių į Australiją. Jie 
kirto cukrines švendres Queenslande. Man 
rašė laiškus, truputį padailindami. Aš apsigal
vojau pamatyti tą nuostabų palmių, krokodilų, 
kengūrų kraštą. Padaviau pareiškimą išėjimui 
iš tarnybos. Amerikiečių kapitonas Joe 
Stephenson, prieš pasirašydamas atleidimo 
dokumentą, pradėjo klausinėti, kodėl aš neno
riu vykti į Ameriką. Teko pameluoti, kad turiu 
giminių Australijoje. Iš kuopos išėjau 1948 m 
lapkričio 15 d. Gaila buvo skirtis su šunimis. 
Ilgai dar ašjuos sapnuodavau. Iš mūsų kuopos 
buvo įstojusių į parašiutininkų mokyklą 
Nuleistas Lietuvoje, tarp kitų, žuvo Benedik
tas Trumpys. Pajutus išdavimą, sekantys 
paruošti "išmetimui"vyrai nebuvo išmesti.

Dauguma kuopos vyrų emigravo į Ameri
ką. Kai kurie iš jų atsidūrė Korėjos kare 
Kuopa buvo papildoma vyresnio amžiaus lie
tuviais ir vokiečiais.

Vėliau vietoje palapinių buvo pastatyti ba
rakai. Stovykla tapo karišku miestuku. Ji ne
buvo įslaptinta. Vyrai galėjo išeiti iš stovyk
los, nuvykti į netolimą Kaiserslautem’o 
miestą.

♦ • •
Be dvejonės, kuopų vyrai paliko pėdsakus 

mūsų D. P. gyvenimo laikotarpyje.
Turintieji iš tarnybos kuopoje nuotraukų, 

dokumentų, ženklų, geraipadarytų tą medžia
gą pasiųsdami į Lietuvą, Karo muziejui. 
Adelaidės Lietuvių Namų Muziejus - Archy
vas (6-8 Eastry St., Norwood, 5067) 
tarpininkautų ir tai atliktų veltui.

* * *
Šiam straipsniui nuotraukas (per autorių) 

atsiuntė p.p. A. Merūnas, A. Stankevičius, 
E. Taparauskas ir B. Nemeika. labai ačiū.
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KULTŪRINĖSE PfiRfiSTĖSE
Viešnia iš Australijos prie Šventosios

POEZIJA IR ŠVIESA
Lidija Šimkutė

Arkas galėjo tikėtis, kad Paandrioniškio 
vienkiemyje, šalia šienaujamos pievelės man 
nusišypsos laimė susitikti su Australijos 
lietuvių poete, vartyti jos naujo poezijos 
rinkinio rankraštį?

Lidija Šimkutė

Taigi šnekamės su Lidija Šimkute, kuri 
svečiuojasi poilsiaujančių bičiulių sodyboje 
žalios girios apsuptyje. Jinai mus pasitinka su 
berniokiškai pakirptais plaukais, liekna 
sportininkės figūra ir žavingai besišyp
sančiomis akimis. Tai ta pati Lidija, kurią 
prisimename iš daugelio per Lietuvą nuskam
bėjusių poezijos pavasarių.

Nebūdamas nei profesionalus poezijos 
žinovas, nei tuo labiau, literatūros kritikas, 
nedrąsiai drįstu prabilti apie Lidijos Šimkutės 
lyrikos subtilybes, juoba, kad ir jos rašymo 
maniera pažymėta savitos pasaulėžiūros bei 
kažkokios neperdėtai prasmingos filosofinės 
krypties ženklu.

Dabar, kai kančia poezijoje vis dažniau 
pakeičiama intelektualiniu infatilizmu, Lidi
jos Šimkutės lyrika gali tapti būdingo didžiai 
kūrybai stipraus vienišumo pavyzdžiu.

Plačiau su Lidijos Šimkutės kūryba 
Lietuvos skaitytojas galėjo susipažinti po to, 
kai 1991 m. „Vaga“ išleido jos eilėraščių 
rinkinį „Vėjas ir šaknys". Iki tol užsienyje 
pasirodžiusios poezijos knygos „Antrasis 
ilgesys“ ir „Prisiminimų inkarai“ plačiajai 
Lietuvos visuomenei nebuvo prieinami, tad 
mums teko tenkintis „Pergalėje“, „Literatūroje 
ir mene“, „Nemune“, „Krantuose“, „Poezijos 
pavasario“ antologijose spausdintais eilė
raščiais.

Tąsyk, mums besėdint prie žolynais 
kvepiančios arbatos, Lidija atvirai papasakojo, 
kaip jų šeima karo metais atsidūrė Vakaruose, 
kaip jos mamytė Eugenija ir tėvelis Pranciškus 
būsimajai poetei, nuo pat mažumės įdiegė 
meilę Lietuvos žemei. Gal todėl Lidija dar 
vaikystėje įsivaizdavo esanti Eglė Žalčių 
karalienė.

„Apėjusi nebeatšaukiamas dienas“, ten 
toli, Australijoje, Lidija nesiliovė mylėjusi 
mažutėlį gintaro kraštą, kame glaustytas! prie 
mylimo senelio šono, bučiuota šunelio Tigriu
ko nosytė...

Tie graudūs prisiminimai 7 metų mergy
tės širdyje pagimdė norą sukurti pirmąjį 
eilėraštukų, ir Lidija jį mums padeklamavo 
senos Paandrioniškio trobos gonkelyje.

Gimusi Krakių km., netoli Mosėdžio, 
vaikystę praleidusi Oldenburgo ir kitose 

pabėgėlių stovyklose Vokietijoje, angliškai 
baigusi gimnaziją ir aukštąjį medicinos moks
lą, savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje 
Adelaidėje nuolatos girdėdama vien kita
taučius, Lidija šiandien su mumis lietuviškai 
šnekėjo laisvai, be jokio anglosaksiško akcento 
ir linksmai laidė grakšči us spamuotusposakius.

Ak, ta meilė Tėvynei!.. Bene ji ir vėl pa
gimdė naujų, dar rankraštyje vis pataisomų, 
papildomų eilių pynę, kurią man teko laimė 
pavartyti. Tikiuosi, autorė perdaug neužsigaus, 
jei leisiu sau pacituoti kai kuriuos širdin 
įstrigusius posakius: „Permatoma laikrodžio 
ranka vedė mus į besaikį laiką, kad atrastume 
save“, „Skaidri debesėlio būsena lyja povo 
plunksnomis ant mano kūno", „Nuotaikos 
formuoja mūsų pačių paslaptį, mūsų sule- 
dėjimą"...

Visai Lidijos Šimkutės kūrybai būdinga 
pagonybėsdvasia, ko gero, atsišauks irnaujoje 
jos lyrikos knygoje, taip gražiai pavadintoje 
„Tylos erdvė“.

- Esu jausminė poetė, - tąsyk man pri
sipažino Lidija. - Turbūt atsigimiau į savo 
močiutę, kuri buvo tarsi kokia žemaičių 
sodžiaus žynė. Tos žyniuonės kraujas, ska
laujantis mano gyslas, deja, pusvelčiui nepa- 
gimdo kūrinių. Tenka daug ir skausmingai 
dirbti, kankintis, kol popieriuje ką nors užra
šai. Klausiate, iš kur tas polinkis į filosofiją? 
Nežinau. Bene šiek tiek įtakos turėjo mano 
pirmoji meilė, įdomus latvių mintytojas, kuris 
paskatino gilintis į Kanto, Ničės raštus.

Dažnai pašiurpstu, pajutusi mistinio 
pasaulio įtaką, nes esu tarsi sutverta iš dviejų 
dalių.

Paskui Lidija paaiškins, kad dar vaikystė
je, vos 2 metų sulaukusi, mirė jos dvynė sesy
tė Liucija, kurios dvasinis pasaulis lyg ir 
persiliejo į poetės gyvenimo upę.

Ieškodama atsako į egzistencijos prasmę, 
Lidija labai daug keliauja. Jau aplankyta virš 
40 pasaulio šalių. Dabar poetė yra pakviesta į 
Makedoniją, kur skaitys savo kūrybą tarp
tautiniame „Strugo“ poezijos festivalyje.

Bet mieliausia, aišku, tėvų ir vaikystės 
žemėje rengiamuose poezijos pavasariuose, 
kuriuose jau nebe vienas kartas aktyviai 
dalyvauta, tautiečių plojimų klausytųsi...

Nenuilstanti, visuomet- kupina naujų 
sumanymų Lidija po svečias šalis važinėja su 
paskaitomis, pranešimais. Kiekvieną kartą, 
esant bent mažiausiai progai, mūsų miela 
poetė užsienio kraštuose primena, jog Balti
jos pajūry nuo žilos senovės gyvena darbš
tuolių lietuvaičių tauta.

Laisvu nuo kelionių ir darbo metu Lidija 
kolekcionuoja knygos ženklus. Jų ji jau turi 
per 1000. Minėta kolekcija eksponuojama 
Australijos didmiesčių bibliotekose, meno 
galerijose...

Pasak poetės, jos namai primena ištisą 
paveikslų galeriją, kurioje šių drobių šei
mininkę aplanko dar nepatirtos vizijos.

Paklausta, kas gi ją tėvynėje labiausiai 
skaudina, poetė atsakė: - Baisiai žeidžia tai, 
kad čia taip įprasta nesilaikyti pažadų, laužy
ti duotąjį žodį. Vakaruose melagis tuojau pat 
netektų ne tik autoriteto, bet ir savo posto, o 
pas jus net aukštai stovintys šulai gražiai 
Žada, bet kai reikiatęsėti... Na, nesinori minėti 
pavardžių, tačiau šitaip elgiantis ar galima 
pirkti bilietus į artėjantį Europos bendrijos 
traukinį?

Dar mane liūdina provincinis lietuvių 
surambėjirnas. Jums reiktų tobulėti ne iš vir
šaus - rūbų, žiedų, auskarų, o iš vidaus — 
minčių, jausmų, įsitikinimų...

Žadame, mielaLidija, pasitaisyti. Jukmes, 
anot tavęs, - vieno medžio šakos, nors tavoji 
svyruoja Australijos vėjų pučiama, o mūsiš
kės dažnai lankstomos sūrių Baltijos darganų.

Kęstutis Arlauskas

Iš "Blyksnio", 1995.

Rašinys, skaitytas šios temos seminare 
per „ Struga “ poezijosfestivalį Makedonijoje 
1995 m.

* * *
Perskaičius temą „Poezija ir šviesa“, 

prisiminiau atpasakotą Jung'o jaunų dienų 
sapną. Šis sapnas atitiko jo psichologijos 
evoliucijai.

Jis sapnavo, kad laiko mažą šviesos 
liepsnelę ir kovoja prieš didžiulį vėją, kad jos 
neužpūstų. Viskas priklausė nuo šiosšvieselės 
tęstinumo.

Šis sapnas tapo svarbus Jung'o psicho
logijai - ego būtinumas mūsų žmogiškoje 
būsenoje. Jung'as bandė išlaikyti šią švieselę 
priešasmeninėje ir transasmeninėje arche
tipinės asmenybės visumoje.

Sapnuose, daiktai turi savo šviesą be išo
rinės iliuminacijos. Mes žinome, kad mitų ir 
poezijos pasaulis yra persunktas sapnais.

Ši tamsa (iš žemės ar jūros gilumos, arba 
mūsų pačių patirties gilumos) yra priešinga 
atbudusio pasaulio ar žodžio šviesos skriedžiui.

Šviesa ir tamsa, viršus ir apačia, yin ir yang 
priešpastatymai yra analogiški mūsų mintims 
ir jausmams, kurie suformuoja mūsų galvose
ną. Ir visą tą bandome išreikšti meno formoje.

Prisiminus Sogyal Rinpoche's „Gyveni
mo ir mirties Tibeto knygą“ ir Kubla Ross'os 
„Gyvenimas ir mirtis“, bei asmenišką patirtį iš 
bendravimo su ligoniais stovėjusiais prie 
mirties slenksčio, išryškėja viena pagrindinių 
savybių - tai besvorio jausmas, greitai keliau
jant tamsiame tunelyje.

Gale šio tunelio matosi šviesa, nes anodo, 
kad priartėjus prie mirties slenksčio, ši šviesa 
išryškėja ir pasirodo visoje savo grožybėje.

Ši šviesa yra neįsivaizduojamo šviesumo 
ir kilnumo jausmas, įsikūnija individe ir 
sujungia asmenybę su šia šviesa.

Tai pergyvenimas, išreiškiantis neapsa
komą malonumo jausmą, sutapatinamas su 

neribota meile.
Šie prisiminimų atpasakojimai yra 

analogiški mano poezijai...
Aš, su tėvais ir broliu, apleidau Lietuvą 

būdama dviejų metukų. Praleidę penkerius 
metus pabėgėlių stovykloje atsidūrėme 
Australijoje.

Lietuvių kalba ir to krašto mitas ar sapnas, 
kaip kokia maža brangi švieselė, buvo išlaiky
ta, nežiūrint, kad praktiškumo atžvilgiu netu
rėjo jokios reikšmės, būtent tuo, kad nepra- 
mačiau jokios galimybės būti publikuotai ar 
ką atsiekti literatūriniame pasaulyje.

Su pasiryžimu tęsiau šį darbą tarp 
nuosmukių, izoliacijos ir bergždumo jausmo, 
be jokio supratimo ar atjautimo iš mano 
adoptuoto krašto žmonių.

Kažkokia meilė, tarsi neturinti pasirinki

heb Atsiųsta paminėti eibe
* Albertas Šimėnas-EKONOMIKOS 
REFORMA LIETUVOJE. Išleido Konrado 
Adenauerio fondas. Atstovybė Baltijos ša
lims, 1996. Tiražas 500 egz. Spausdino UAB 
„Pradai“ leidykla. Kaina sutartinė.
272 psl. knyga, kurią sudaro dvi dalys: I - Rin
kos ekonomikos kūrimas Lietuvoje, II - Lietu
vos ekonomika 1990-1994 metų reformų 
laikotarpiu. Knygos gale yra vokiečių ir anglų 
kalbomis trumpos turinio santraukos ir 
autoriaus biografija.
Šią knygą „M.P.“ redakcijai atsiuntė pats 
autorius - dr. Albertas Šimėnas, pasinau
dodamas „Apžvalgos“ savaitraščio parama. 
Jis rašo: „Tikiuosi Jums bus įdomu detaliau 
susipažinti su ūkio reformos Lietuvoje po
litiniais vingiais, sudėtingomis reformos 
problemomis bei jų sprendimo būdais, o taip 
pat ir Lietuvos ūkio bei socialine raida 1990- 
1994 metais".

• SANTARA, kultūros žurnalas; 1995 
m. vasara, Nr.22, eina 6 kartus per metus. 
Leidžia „Spindulio“ valstybinė spaustuvė. 
Redakcija: A. Dabulskis (red). V. Germa- 

mo, tiesiog būtinumo jausmas eiti prieš esan
čios padėties tėkmę, išlaikė pasiryžimą išlaikyti 
šios šviesos virpesį.

Virš savo duonos uždarbio (griežtųjų 
mokslų profesijos), norėdama pagerinti savo 
kalbą, aš nutariau neakivaizdiniu būdu stu
dijuoti lietuvių kalbą, jos literatūrą ir istoriją 
per Lietuvių kalbos institutą Chicago'je, kur 
gyvena didesnis procentas Lietuvos pabėgėlių 
po Antro pasaulinio karo.

Kai pasitaikė proga peržengti Geležinę 
Uždangą, nuvykau į Vilniaus Universiteto 
ruošiamus lietuvių kalbos kursus. Šios išvy
kos suvedė mane su lietuviais rašytojais ir 
menininkais Lietuvoje ir egzilyje. Man teko ir 
plačiau pakeliauti, o tai, aišku, praplėtė mano 
akiratį.

Taipogi, mane formavo šis platus ir labai 
skirtingas Australijos kontinentas, kuriame 
esu praleidusi didžiausią dalį savo gyvenimo. 
Šios abi srovės bei mano asmeniška ir 
kolektyvinė psyche įtakojo mano ir šio pasaulio 
supratimą.

Su laiku, mano poezijos knygos buvo 
išleistos Amerikoje ir paskutinė Lietuvoje 
prieš atgaunant Nepriklausomybę (kartu su 
publikacijomis žurnaluose bei antologijose). 
Išvertus savo poeziją pradėjau plačiau pub
likuoti anglų kalbos leidiniuose ir net rašyti 
anglų kalboje.

Taigi, tapau dvikalbė poetė.
Turint galvoje, kad mėnulio traukos efek

tas šioj žemėj turi fizinės įtakos žemės 
būtybėms, mėnulio atoslūgiai ir mūsų vidi
niai atoslūgiai yra pripažinti, patirti ir plačiai 
uždokumentuoti. Sutapimas menstruacijos 
su mėnulio ciklu yra fizinė manifestacija 
paslaptingai veikianti žmonių elgseną. Mes 
negalime ignoruoti šio efekto.

Poetai, kurie yra Mėnulio paveikti, yra be 
abejo vergai šios šviesos.

Meister Eckhart savo 71-me pamoksle 
kalba apie Dangaus Šviesą. Jis nusako, kad 
šioje šviesoje visos sielos jėga peržengia save.

Jis tęsia sakydamas, kad virš galvosenos 
yra žingeidaujantis intelektas, bet virš intelekto 
yra kitas intelektas, kuris nežingeidauja, bet 
tarsi lieka savo tyroj, paprastoj būsenoj, kuri 
yra apsupta šios šviesos:

„ši šviesa apkabina visos sielos galia“.
Taigi, man Poezija išliko ši spinduliuojan

ti šviesa, dažnai kompensuojama išorinio, 
kartais ir vidinio pasaulio nesupratimą.

Galiu sutapatinti Meister Eckhart’o Dangų 
su Poezija, kuri yra -

„spinduliuojanti šviesa (nebūties ir 
pažinties faktas) “

ir MANO POEZIJA IR ŠVIESA
„priklauso nuo bandymo išnarplioti širdies 

mazgus“.

navičienė, L. Čekauskaitė, A. Jurėnas, R. 
Keturakis, R. Norkus (vyr. red). Konsultacinė 
kolegija: dr. V. Adamkus, rašyt. R. Budrys, 
prof. hab. dr. A. Gaižutis, inž. A. Ginevičius, 
„Spindulio“ general, direktorė E. Kapustins- 
kienė, komp. G. Kuprevičius, raš. dr. V. 
Martinkus, kun. teol. dr. R. Mikutavičius, prof, 
hab. dr. R. Pavilionis, dr. L. Tapinas. Red. adr: 
„Santara“, Gedimino 10,3000 Kaunas. Mažo 
formato - 140mm x 205mm. Turinyje: poezi
ja; proza; atsiminimai; vertimai iš kt. kalbų; 
visuomeniniai, kultūriniai, biografiniai, bui
ties temomis straipsniai ir t.t. 128psl. + virše
liai, spalvotos iliustracijos. Vienas gražiau
siai leidžiamų ir tvarkomų žurnalų, stiprus

ė" Nr. 15 1996.4.15 psl.5
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SPORTAS
TAIP BUVO AUSTRALIJOJE

(tęsinys iš praeito "M.P." nr)

Motiejus Remeris-žaidėjas: Čia jaučiuo
si tikrai gerai ir jau prieš galą baigiau 
prisitaikyti prie skirtingo klimato. Žmonės 
mus priima labai gražiai ir nuoširdžiai. 
Žaidime skirtumas tarp australų ir mūsų yra 
didelis. Mūsų žaidimas yra švelnesnis ir gal 
gražesnis, kai jų yra kietesnis ir daugiau jėga 
paremtas. Australijos lietuviams aš linkiu, 
kad daugiau darytų panašių švenčių, vieni 
kitus dažniau aplankytų ir kuo ilgiau išlaikytų 
lietuviškas tradicijas.

Tomas Tolvaišą ir Arūnas Milinavičius 
- žaidėjai. Abu šie krepšininkai džiaugiasi 
atvykę į Australiją, kai Tomas net gražiai 
atsigavo po tos šaltos lietuviškos žiemos. 
Abiems geriausiai patiko Sydnėjus ir 
Melboumas. kai gražiausiai lietuviai juos 
priėmė Geelonge. Mūsų jaunimui abu linki ir 
toliau sekti tėvelių pėdomis, nenutautėti ir 
apsilankyti Lietuvoje. Tomas, jei rastų čia 
merginą ir įsimylėtų, tai norėtų čia ir gyventi. 
Arūnas pasakė, kad nežino, nes tai yra sunkus 
klausimas.

Gurinas Konstantinas - žaidėjas: Aus
tralija man labai patinka, graži gamta, šilta ir 
puikūs žmonės. Kad Lietuvoj palikau žiemą ir 
čia esu vasarą irdžiaugiuosi jos malonumais, 
tai tikrai nesigailiu, norsjau pradedu pasiilgti 
tėvų, draugų ir namų. Jeigu įsimylėčiau čia į 
gražiąmerginą, tai gyvent ją vežčiau į Lietuvą.

Andrius Michniovas ir Ksistov Lav- 
rinovic - žaidėjai. Tai vieni iš aukščiausių 
komandos krepšininkų. Abu patenkinti savo 
kelione ir ypatingai gražia vasara, o aukštasis 
Lavrinovic nieko prieš ir pasilikti šiame šiltame 
krašte. Geriausiai patiko Sydnėjus, o lietuviai 
Geelonge.

Besisukinėdamas jaunimo tarpe užkalbinau 
ir iškiliąją mūsų krepšininkę kovietę Audrą

SPORTO NAUJIENOS

Pasaulio lietuvių sporto vadovai V-jų Pasaulio Liet. Sporto Žaidynių metu.

Lietuvos krepšinio vyrų rinktinė, prieš 
vykdama į šių metų Atlantos olimpiadą, 
išmėgins savo jėgas Australijoje, Ispanijoje, 
Vokietijoje ir liepos pradžioje žais Amerikoje 
su keliomis profesionalų komandomis.

• * •
Šiuo metu garsėjanti ir keletą naujų 

Lietuvos rekordų pasiekusi plaukikė D. 
Želvienė Vokietijoje įvykusiose Pasaulio 
plaukimo taurės varžybose FINA ( Tarpt, 
plaukimo mėgėjų federacija) buvo pripažinta 
pirmąja tarp rungtyniavusių moterų laisvo 
stiliaus plaukime ir tapo Pasaulio taurės var-

PATIKSLINIMAS
Per neapsižiūrėjimą ''M.P." nr. 13 ir 14-me 

"Sporto” skyriuje tilpusiame interviu su Š. 
Marčiulionio krepšinio mokyklos jauniais ir 
vadovais, išleista sujais kai bėjusiožurn. Anta
no Laukaičio pavardė. Labai atsiprašome!

Red.
"Mūsų Pastogė" Nr. 15 1990.4.15

Venclovaitę, paklausdamas jos nuomonės apie 
šiuos jaunuolius. Susijaudino mūsų krepši
ninkė, gal daugiau negu krepšinio aikštėje ir 
tepasakė, kad gerai žaidžia, puikūs jaunuoliai 
ir daug sėkmės jiems ateityje. Gi kita 
krepšininkė, nesenai sukūrusi ir sportinę šeimą, 
kovietė Betina Kapočienė pasidžiaugė, kad 
visi labai artimai bendrauja, kartu visur 
važiuoja. Yra puikūs vyrukai ir geri krepši
ninkai. Visų sydnėjiškių sportininkų vardu ji 
palinkėjo jiems geros sportinės sėkmės ir 
laimingos kelionės į namus.

Viktoras Šliteris - Lietuvos garbės 
konsulas ir šios iešminės šeimininkas: Gaila, 
kad jie jau išvažiuoja, o atrodo, kad jie taip 
trumpai čia buvo. Tikiuosi, kad jei ne ši, tai 
kita komanda ir vėl mus aplankys, nes buvo 
tikrai didelis malonumas būti su jais. Atrodo, 
kad vadovaijuos labai stipriai laiko. Jie gražiai 
reprezentavo Lietuvą. Aš visiems linkiu 
laimingos kelionės į namus ir kad ten, kai 
sniegas pradės tirpti, jie nepaskęstų. O čia 
mes džiaugėmės jų buvimu. Ir aš pilnai tikiu, 
kad iš šios komandos bent keli išaugs į 
iškiliuosius Lietuvos krepšininkus ir gražiai 
ją reprezentuos.

Baigdamas ir aš noriu padėkoti visiems 
šios grupės vadovams ir žaidėjams už tą puikų 
savosios Š. Marčiulionio krepšinio mokyklos 
ir Lietuvos jaunimo reprezentavimą mūsų 
tolimoje Australijoje. Jūsų atsilankymas ir 
pavyzdingas pasirodymas, bei draugystė su 
mūsų jaunimu, tikrai labai gražiai paskatins 
jau čia gimusius trečiosios kartos lietuvių tėvų 
vaikus irvėl aktyviau įsijungti į visą lietuviškąją 
jaunimo ir sporto veiklą o tuo pačiu ir daugiau 
mokintis kalbėti lietuviškai. Nuoširdus 
sportiškas ačiū visiems ir kaip tas australiškas 
bumerangas grįžta atgal, taip ir mes tikėsimės 
jus ir vėl čia pamatyti. Tad iki pasimatymo 
Lietuvoje ar pas mus.

Antanas Laukaitis

žybų nugalėtoja. Ji Lietuvą atstovaus At
lantos olimpiadoje.

• * *
Amerikos profesionalų „Phoenix Sun“ 

krepšinio klubas padės Lietuvos vyrų rinkti
nei rengtis Atlantos olimpiadai. Liepos 12 d. 
bus surengtos kontrolinės rungtynės Fenix 
„West Arena" rūmuose ir padės finansiškai.

* * *
Europos krepšinyje norima padaryti 

pertvarkymų, sekant Europos futbolo klubų 
pavyzdžiu, kur futbolo sąjungoje esantieji 
klubai gali turėti svetimų žaidėjų be jokių 
apribojimų ir, pvz„ italų klube gali žaisti net 
11 ispanų ir panašiai. Šis įstatymas yra 
vadinamas „Bosmano taisykle". Ši futbolo 
taisyklė greitai bus priimta ir Europos 
krepšinyje ir klubuose galės žaisti daugiau 
negu 2 užsieniečiai, tačiau tai nebus taikoma 
amerikiečiams, nes tai galioja lik Europos 
sąjungos krepšininkams.

psl.6 _

Lietuvių santykiuose naujos
Jurgis Janušaitis

Beveik po penkiasdešimties vergijos, 
priespaudos, okupacijos metų, Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, susidarė sąlygos įvairiais 
keliais ir būdais Lietuvos žmonėms, o ypač 
jaunimui išvykti į užsienį, ypač į JAV ir Kana
dą, ieškoti laimės, geresnio pragyvenimo 
šaltinių. Nesistebėkime, kad tai vyksta. Žmo
nės pavargę nuo sunkių pergyvenimų, ieško 
ramesnės užuovėjos, o taip pat ir gardesnio 
duonos kąsnio. Ši emigracija yra visai priešin
ga tai, kai keletas dešimčių tūkstančių Lie
tuvos žmonių, pergyvenę dvi okupacijas ir 
artėjant raudoniesiems, paliko gimtuosius 
namus, traukėsi į Vakarus neturėdami jokių 
vilčių kur įsikurti, bet vengdami mirties, 
ištrėmimų, sunaikinimo, ką buvome jau paty
rę per pirmąsias okupacijas.

Per šešetą nepriklausomo gyvenimo me
tų, sakoma, kad tėvynę jau paliko keliolika 
tūkstančių tėvynainių. Vien Čikagon atvykę 
virš dešimties tūkstančių. (Neturime tikslių 
žinių - J.J.) Atvyksta daugiausia jaunimo, bet 
taip pat yra ir jaunų, su mažais vaikais, šeimų. 
Jie stengiasi įsidarbinti, dirba įvairius darbus, 
kad tik užsitikrinus pragyvenimą.

Tad kokiais keliais tiek daug emigrantų 
pasiekia šį krantą? Sakoma įvairiai. Esą net 
agentų, kurie už tam tikrą mokestį parūpina 
kelionėm dokumentus, anksčiau atvykę, 
įsikūrę, gavę žalias korteles, padaro iškvieti
mus savo draugams, bet yra ir nelegaliai 
įvažiuojančių.

Štai kartą sutiktas, dar žalios kortelės 
neturintis jaunuolis, į klausimą kaip pasiekėte 
Ameriką, kaip įsidarbinote? atsakė: Tai 
sudėtinga kelionė. Neturėjau čia giminių ar 
draugų. Amerikon išvykti labai norėjau. 
Įsidarbinau viename laive, plaukiančiame į 
Ameriką. Dirbaujuodądarbą. Okaipasiekiau 
Amerikos krantus, niekam žodžio netaręs, su 
kitu draugu, kiek dolerių turėjusiu, palikome 
laivą, keliavome traukiniais ir dabar, matote, 
aš Amerikoje, jau gavau prie statybos darbą, 
rūpinuosi žalios kortelės gavimu... Tokių kaip 
šis jaunuolių, be abejo, yra labai daug. Naujie
ji emigrantai jau sudaro „naują bendruome
nę“, skirtingą nuo JAV gyvenančios, skirtin
gai galvojančią, nerodančią noro jungtis į čia 
jau veikiančias lietuvių organizacijas, ne- 
perdaug domisi ir mūsų spaudos išlikimu. 
Taigi, jau pasidarė „mes“ ir Jie“, nors LB 
bando surasti kelius į bendrą veiklą, bendrą 
darbą, bet rezultatas dar menkas. Atrodo, tuo

Prie viso to labai daug prisidėjo Š. Marčiulio
nio draugas, šios komandos ir Lietuvos 
pagalbinis treneris Don Nelson. Prieš 
olimpiadą, nuo gegužės 25 d. iki birželio 7 d. 
Lietuvos rinktinė žais Australijoje. Nežinia tik 
ar į Australiją galės atvykti A. Sabonis, kuris 
paskutiniuoju laiku skundžiasi nugaros 
skausmais, o Š. Marčiulioniui buvo padaryta 
lengva kelio operacija. Tai būtų proga 
pasireikšti jaunesniesiems žaidėjams, nes 
Atlantoje žais tik 5 žaidėjai, dalyvavę 
Barcelonos olimpiadoje. Birželio 13-25 
dienomis Lietuvos rinktinė žais Ispanijoje, o 
birželio 28-30 dienomis dalyvaus Berlyno 
taurės varžybose. Po to bus surengtos 
parodomosios rungtynės Lietuvoje ir liepos 7 
d. jie jau išskris į Ameriką. Olimpiadoje, lie
pos 20 d. lietuviai pradės žaisti su Kroatija, 
liepos 24 d. - su Amerika, liepos 22 d. - su 
Amerikos atrankos turnyre antrąją vietą 
užėmusia Argentina, liepos 26 d. - su Afrikos 
čempionais-Angola, liepos 28 d. - su Azijos 
čempionais-Kinija. Jeigu į AustralijąLietuvos 
rinktinė vyks be savo komandos „žvaigždžių", 
tai čia jiems bus labai sunku, nes australai šiuo 
metu yra labai gerai žaidžianti komanda.

* * *
Lietuvoje mirė pirmasis Lietuvos olimpie

tis ir paskutinysis iš 25 prieškarinės N. Lietu
vos olimpiečių, futbolininkas Stasys Jonu- 
šas-Janušauskas. Jis 1924 m. dalyvavo su 
Lietuvos futbolo rinktine VIII - je olimpia
doje. Gyveno Kaune - Šančiuose ir organizavo 
bei žaidė už „Kovo“, tuo metu pajėgiausį.

problemos 
susidomėjusi ir Lietuvos Respublikos am
basada JAV ir ambasadorius dr. A. Eidintas 
su ambasados personalu š.m. kovo 9 d; 
ambasadoje suruošė iš Lietuvos dabar 
atvykusio ir jau čia gyvenančio lietuvių jauni
mo susitikimą ir Kovo 11- sios minėjimą. 
Dalyvavo apie 50 jaunimo atstovų.

Ambasadorius dr. Alfonsas Eidintas ir ki
ti ambasados pareigūnai supažindino daly
vius su ambasados veikla politikos, ekono
mikos ir karinių ryšių srityse. JAV LB krašto 
valdybos atstovas Vitolis Vengris kalbėjo LB 
vardu ir ragino neseniai iš Lietuvos Amerikon 
atvykusius lietuvius aktyviai įsijungti ir 
dalyvauti Amerikos lietuvių organizacijose.

Ambasadorius dr. A. Eidintas pasveikino 
dalyvius Kovo 11-sios proga, apžvelgė 
netolimą praeitį, taip pat ir uždavinius Lietu
vos nepriklausomybę įtvirtinant.

JAV Lietuvių jaunimo sąjungos Vašing
tono skyriaus pirmininkė Nerija Orentaitė ir 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos atstovas 
Darius Sužiedėlis supažindino dalyvius su 
Jaunimo sąjungos tikslais, dabartine jos veikla.

Paaiškėjo, kad Vašingtone š.m. gegužės 
mėn. 17-19 d.d. yra ruošiamas dešimtasis 
JAV LJS seminaras, o PLJS-ga 1997 m. 
Šiaurės Amerikoje ruošia Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresų.

Po programos, susitikimo dalyviai akty
viai įsijungė į diskusijas, nagrinėjant dab; 
atvykusių iš Lietuvos ir jau Amerijoje 
gyvenančių lietuvių santykius. Diskusijose 
išryškėjo ryškūs nuomonių skirtumai, be
siaiškinant, kodėl Amerikos lietuviai įtariai 
žiūri į naujai atvykusius, kodėl naujieji 
atvykėliai atokiai laikosi ir nuo Amerikos 
lietuvių bei jų veiklos. Taip pat dalyviai 
pripažino, kad JAV studijuojančių lietuvių 
tarpusavio santykiai ir ryšiai silpnoki. Nutar
ta ieškoti būdų santykius pagyvinti. Šiame 
jaunuolių susitikime buvo iš abiejų pusių 
pasisakyta ieškoti būdų vienyti jėgas ben
dram lietuviškam darbui.

Stebint dabartines nuotaikas, naujieji 
atvykėliai, vis tik, ir dabar laikosi nuošaliai 
nuo JAV lietuvių organizacijų veiklos, nerodo 
dėmesio spaudai, nors jaunosios šeimos savo 
vaikučius jau leidžia į lituanistines mokyklas. 
Taip pat jau yra susiorganizavusi „Versmė“ ir 
kitas vienetas, žadantis jungtis į LB veiklą. 
Duok Dieve, kad naujos, jaunos jėgos pratęs
tų išeivijos gyvastingumą.

Lietuvos sporto klubą.
• « *

Kaip praneša spauda, nuo Lietuvos bankų 
krizės nukentėjo ir mūsų žinomas krepšinin
kas Šarūnas Marčiulionis. Dalis jo pinigų yra 
įšaldyti, o $ 50 000 ir visai dingo. Dingo ir 
„Lietuvos sporto“ laikraščio pinigai, kurie buvo 
laikomi „Baltic Bank“ sąskaitoje.

* * *
Kaip rašo „Lietuvos sportas“, 1932 m. 

Lietuvos Kūno kultūros įstatymas, pasirašy
tas tuometinio Lietuvos prezidento A. 
Smetonos, užima tik keliasdešimt laikraščio 
eilučių ir turi 12 paskirų punktų. Gi, 1995 
metais Seimo priimtas Lietuvos Respublikos 
Kūno kultūros irsporto įstatymas užima keturis 
laikraščio puslapius. Įdomu tik kuris iš jų yra 
tinkamesnis sportininkams?

♦ » »
Buvęs ilgametis Lietuvos krepšinio 

rinktinės kapitonas Valdemaras Chomičius, 
dabar turįs 37 m. amžiaus ir treniruojantis 
vieną ispanų komandą, laikinai pradės žaisti 
už Mažeikių ,A“ lygos komandą. V. Chomi
čius dabar yra traumuotas. Jis bandė gauti 
trenerio padėjėjo darbą Lietuvos vyrų 
rinktinėje, bet jam tai nepavyko. Iš savo 
pasisakymų spaudoje, buvęs rinktinės 
kapitonas yra nusivylęs, kad taip jis dabar yra 
atmetamas. Lietuvoje jis su partneriais turi 
gerai įrengtą bilijardinę. Bet į Lietuvą visam 
laikui, tuo tarpu, nesirengia grįžti, nes neran
da darbo, o Ispanijoje gaus gerą darbą krep
šinio mokykloje. Antanas Laukaitis
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Atviras laiškas Jo Ekscelencijai Lietuvos Respublikos 
Prezidentui Algirdui Brazauskui

atkelta iš2psl.

Turiu prisipažinti, kad neprisimenu, kada tas 
chaosas buvo - prie B. Lubio ar A. Abišalos? 

; Chaosas yradabar, irbūtent toks, kokio nebuvo 
. pervisąnepriklausomybėsatkūrimolaikotarpį.

Protingiems žmonėms jau po metų A. 
Šleževičiaus Vyriausybės darbo buvo aiškiai 
matyti, kad tai ne tas žmogus, kuris gali 
įgyvendinti tikras permainas ekonomikoje. 
Vienadieniai sprendimai, vizijos stoka, trum
paregiškumas, kasdienių skylių lopymas ir 
naujų darymas - tai nėra išmintingos Vy
riausybės politika. Reikalavimas pataikauti, 
tostų kėlimas „už premjerą“, Vyriausybėje 
sukūrė nesveiką atmosferą. Pašalinti: 
talentingas ministras T. Medaiskis, turėjęs sa
vo nuomonę ir nukilnojęs tostų, iš esmės 
sukūręs valstybės socialinės apsaugos siste
mą; ministras A. Vasiliauskas, reikalavęs 
žvelgti į ateitį ir pastojęs kelią mafijai. O Jūs, 
Ekscelencija, iš esmės, rekomendavęs A. 
Vasiliauską į ministro postą, nesugebėjote net 
jo apginti.

Neprisimenu, kad per pastaruosius 
trisdešimt metų būtų taip išplitęs girtuok
liavimas Vyriausybėje. Net Vyriausybės 
koridoriai buvo prišvinkę „viskiu“. Ir čia 
pagrindinisorganizatorius, žinoma, - pats galva.

Jūs, Prezidente, negalėjote šito nežinoti. 
Dar blogiau dėl pasilakstymų po pasaulį. Kur 
girdėta pasaulyje, kad Vyriausybės galva kaip 
koks eilinis verslininkas 3-4 kartus per mėne
sį bastytųsi po visą pasaulį su aiškiai užsi
brėžtu metodiškai siekiamu tikslu: savo bu
vimo laikotarpiu aplakstyti visą pasaulį (taip 
pat ir egzotiškąjį) už valstybės pinigus ir pa
gal galimybę vežiotis žmoną. Ar Jūs, Pre
zidente, šito nežinojote? Juk Jūs tai sank
cionavote. Ar Jūs iki šiol nesupratote, kad 
Vyriausybės vadovo keliones savaime riboja 
jo užimamos pareigos? Gal paaiškintumėte, 
kaip tada suprasti Jūsų ne kartą viešai pareikš
tas aimanas, jog daugelio bėdų priežastis, kad 
premjeras neturi vicepremjero. Jei neturi 
vicepremjero ir dar didesnę laiko dalį pralei
džia užsienyje, vadinasi, jamjoir nereikia. Tai 
yra tipiškas lėkšto mąstymo pavyzdys.

Manau, kad Jūs, Prezidente, dar neuž
miršote susidariusios tarp mūsų konfliktinės 
situacijos dar man dirbant Prezidentūroje. Tada 
Jūs skyrėte nūnai pagarsėjusį J. Urką Lietu
vos banko valdybos nariu. Aš niekaip negalė
jau suvokti, ką turi bendro komjaunuoliško 
bei milicininko darbo patirtis su monetarine 
politika.

Dar vienas mažas pavyzdėlis. Manau, kad 
dar neužmiršote ir savo kūrybos madam Botje 
2,5 milijardo kredito. Kai žurnalistai atakavo 
Jūsų vyriausiąjį patarėją, Jums neužteko nei 
sąžinės, nei drąsos viešai pareikšti, kad 
vyriausiasis patarėjas su tuo nieko bendro 
neturi bei nieko nežino, ir prisipažinti: tai tik 
mano išmonė, o tūlas Riabovas - tai juk mano 
senas partijos draugas. Ačiū Seimo pirminin
ko pavaduotojams E. Bičkauskui bei A. 
Sakalui, pareikalavusiems ištirti faktą 
Generalinėje prokuratūroje, kaip plačiai 
nušviesta spaudoje. Jūsų, kaip ir LDDP, visa 
politika nuo pirmos dienos ėmėsi skirstymo į 
savus, pirmarūšius ir antrarūšius, todėl ir 
nesistebėkite, kodėl Lietuva šiandien taip 
suskaldyta.

Keletas žodžių apie Jūsų vykdomą užsie
nio politiką. Apie tai, kad šiandien Lietuvoje 
nėra vieningos užsienio politikos, ir kalbėti 
netenka. Užsienio politikos svertus šiandien 
laiko Prezidentūra. Nekalbėsiu ir apie Mai
šiagalą, kuri tapo gėdingu puslapiu mūsų 
diplomatijos istorijoje.

. Savaime suprantama, jog užsienio reikalų 
žinybai šiandien vadovaujant tokiam juokda
riui kaip P. Gylys, kuris sukelia juoką ne tik 
Lietuvoje, bet ir užsienyje, kitaip ir negali bū
ti. Bet kokioje padėtyje atsiduria užsienio 
diplomatinės atstovybės? Kažkuris iš Jūsų 
korifėjų neseniai „išrado“ genialų „dalinės 
narystės Europos Sąjungoje“ terminą. Kai 
Didžiojoje Britanijoje iš. to pradėjo už pilvų 
susiėmę juoktis, lygindami tai su daliniu 
nėštumu, ir suveikė grįžtamasis ryšys, pasipylė 

nurodymai to termino nenaudoti. Mes ir 
nenaudojome, nes nesam tokie kvaili kaip 
pajacai Vilniuje.

Susidaro įspūdis. Prezidente, kad Jūs 
pastaruoju metu tapote Rusijos atstovu 
užsienyje. Jūsų pareiškimas Švedijoje, kad 
Rusijos nelaikote agresyvia valstybe, kitaip ir 
negali būti įvertintas. Valstybė, kuri kasdien 
žudo šimtus nekaltų Čečėnijos gyventojų, yra 
neagresyvi? Kurios pagrindiniai politiniai 
lyderiai, beje, jau paėmę valdžią Rusijoje, tuo 
pat metu viešai pareiškė, kad pirmasis jų 
prioritetas yra buvusios Sovietų Sąjungos 
'restauravimas, o Valstybės Dūma jau de
nonsavo Belovežo nutarimus. Tai kuri valstybė 
nūdienos pasaulyje yra agresyvi?

Dar nespėjus susumuoti rinkimų į Vals
tybės Dūmą rezultatų, Jūs jau pareiškiate, 
kad Rusija žengs demokratijos keliu ir vyk
dys demokratines reformas. Jums paskubėjo 
antrinti ir URM, atsiųsdama vaikiškai juo
kingus nurodymus.

Realybė, kaip matome, visai kita. Per 
trumpiausią laikotarpį iš Rusijos Vyriausy
bės pašalinti paskutiniai reformatoriai- 
demokratai. Kas Jus verčia, Prezidente, 
advokatauti šiai šaliai? Ar ne geriau būtų 
patylėti ir palaukti? Juolab, kad Jūsų nuomo- 

:nė tarptautiniu mastu neturi jokios reikšmės.
Naujas šedevras pasaulinėje diplomatinė

je praktikoje - atstovybių įkinkymas į 
Prezidento metinio pranešimo darbą. Tačiau 
šaknys ateina iš senų gerų laikų, kai partijos 
sekretoriaus pranešimą ruošdavo visi. Tipiš
kas sovietinio sekretoriaus braižas! Kitais 
metais siūlyčiau į šį darbą įkinkyti ir visas 
Lietuvos UAB.

Diplomatinės atstovybės nuolat teikia 
Prezidentūrai, URM bei Seimo Užsienio 
reikalų komitetui įvairią informaciją. Jūsų 
padėjėjų patvirtinimu, tiek įvairios medžia
gos, kiek gauta iš Didžiosios Britanijos, nebu
vo gauta nė iš vienos valstybės. Apdoroti ją 
yra Jūsų klerkų darbas. Todėl tik juoką gali 
sukelti Jūsų kritika, kad Didžiosios Britanijos 
bei Prancūzijos ambasados neprisidėjo ruošiant 
Prezidento metinį pranešimą.

Labai susirūpinęs ir akylai stebiu trijų 
Baltijos valstybių raidą bei jų vadovų veiks
mus. Negaliu atsižavėti Estijos prezidento 
veikla. Nestatė žmogus savo gyvenime nei 
hidroelektrinių, nei fabrikų, bet tapo tikru 
valstybininku.

Jam nesutrukdė jokie draugiški santykiai 
su buvusiu vicepremjeru Savisaaru arba armi
jos vadu Einselnu juos atstatydinti, kai to 
prireikė valstybės interesams. Todėl kyla 
klausimas: kas būtų tokiu atveju įvykę 
Lietuvoje? Ogi nieko. Lietuvos žmonės būtų 
gavę dar vieną porciją demagogijos apie 
stabilizaciją.

Taip, Estija tapo civilizuota valstybe, o jos 
prezidentas - tikras valstybės galva. Jisnesidai- 
ro į Jus ir į prezidentą G. Ulmanį ir nemin
džikuoja drebindamas kinkas, o veikia kaip 
tikras valstybės vadovas.

Lietuvos žmonės labai gerai prisimena 
pirmuosius nepriklausomybės metus, kai 
Lietuva aiškiai dominavo tarp Baltijos 
valstybių. Mūsų valstybės tuometinis vadovas 
prof. V. Landsbergis, nors dar ir neturėdamas 
didelės politinės patirties, bet turėdamas ryškų 
politiko talentą, buvo tarp Baltijos šalių vado
vų aiškus lyderis. Yra nemažai faktų, 
liudijančių, kaip jis sugebėdavo primesti savo 
valią, o šie paklusdavo seniems komunistinės 
nomenklatūros vilkams A. Riuiteliui ir A. 
Gorbunovui. Dabar padėtis, deja, kita. Mūsų 
valstybė yra aiškiai paskutinė tarp trijų, o Jūs 
- trečias tarp trijų.

Apie mūsų valstybę aiškiai spaudžiasi 
neokomunizmo žiedas. Reikia laukti dar 
didesnio spaudimo. Ar atlaikys mindži- 
kuotojai? Manau, kad ne. Puikiai atlikę per 
pastaruosius metus boševizmo restauravimo 
darbus (kadrų politika, mąstymas, darbo stilius 
ir pan.), man atrodo, jau esame viskam 
pasir engę. Todėl ar gali šiandien ramiai miego
ti Lietuvos žmogus, šalęs, kentėjęs, savo ir 
vaikų kraują liejęs. Situacija rodo, kad tikrai 
negali.

t MŪSŲ t 
MIRUSIEJI

SUDIEV, JUOZAI

Juozas Balbata pirmuoju riksmu pasaulį 
pasveikino 1923.09.26 Kyšūnuose. Su juo 
atsisveikinome 1996.03.25 Melbourne.

Netoli gimtųjų namų patyręs Sedos mūšį 
negausiems lietuvių daliniams bandant 
sulaikyti besiveržiančią Raudonąją Armiją, 
Juozas pasitraukė į Vokietiją. Studijavo 
pramoninę chemiją, 1948 m. vedė ir sekan
čiais metais atvyko į Australiją. Kurį laiką 
vertėsi prekyba, vėliau, iki išėjimo į pensiją, 
dirbo pašte. Užaugino du sūnus - Audrių, 
buhalterį ir Rimantą, advokatą. Žmona Zina 
mirė 1973 metais, nespėjusi pasidžiaugti 
septyniais anūkais.

Lietuvoje, Kaune liko liūdinti sesuo Aldo
na ir Svėdasuose brolis Vytautas. Liko ir kle
vo medis gimtojoje sodyboje. Iš to medžio 
šakos išskaptuoti šaukštai kaba Juozo bute 
kaip kasdien ranka paliečiamas ryšys su 
gimtaisiais namais.

Tyliai, su rūpesčiu ir noru padėti kitiems, 
Juozui teko dirbti Australijos Lietuvių fondo 
valdyboje ir, 22 metus, iki 1989 metų, Talkos 
valdyboje. Skaitydamas visus pagrindinius 
lietuviškus laikraščius (iš viso gaudavo 14 
laikraščių) Juozas, manau, buvo vienas iš

A. f A. Juozui Balbatai
mirus, jo sūnus - Audrių ir Rimą, jų šeimas, gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame.

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

A. f A. Anelei Mikufavičienei
mirus, vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju $ 20.

B. Mazgelis

Mirė O. Truchano mokinys
Australijos radijo ir TV pranešimais, 

balandžio 4 d. (?) Tasmanijos kalnynuose 
rastas miręs žymus fotografas, Olego Trucha
no mokinys, Peter Dambrauskas ( Dom
brovskis?)!

Kol kas jo tautybė nenustatyta, nes vieni 
komentatoriai jo pavardę ištaria "Dom
brovskis", kiti "Dambrauskas". Mirties 
priežastis, atrodo, širdies sutikimas.

Knygoje "The world of Olegas Trucha- 
nas" rašoma, kad O. Truchanas jį išmokęs 
fotografuoti ir naudotis baidare kalnų upėse.

Šiandien Lietuvai reikia žymiai patrio- 
tiškesnės vadovybės. Prie valstybės vairo turi 
stoti žmonės, atvedę tautą į nepriklausomybę, 
o ne tie, kurie buvo vedami ir dar spyriojosi. 
Anot žurnalistų, rimbu buvo varomi į 
nepriklausomybę. Jūs, Ekscelencija, deja, 
buvote tarp antrųjų. Ir nesvarbu, kad jau dveji 
metai su patosu švenčiami Komunistų parti
jos atsiskyrimo nuo Maskvos jubiliejai, 

geriausiai Lietuvos klausimais informuotų 
žmonių Australijoje. Jis buvo objektyvus, 
pasidalinantis savo žinojimu.

Prieš 18 metų Juozas nusipirko butą 
Doncaster (Melb.) šalia našlaujančios Irenos 
Jokūbauskienės. Jų draugystė ir svetingumas 
tapo tvirtos apylinkėje gyvenančių lietuvių 
grandies dalimi. Irenos priežiūroje, o pas
kutiniaisiais metais nuolatiniame slaugyme, 
Juozo džiaugsmas gyvenimu buvo pratęstas 
toli už kažkada gydytojų nustatytų progno
zių. Iš Irenos slaugančių rankų Juozas iškelia
vo ir paskutinį kartą į ligoninę. Neatsitiktinai 
užuojauta koplyčioje buvo išreikšta Juozo 
sūnums, jų šeimoms, artimiesiems ir Irenai.

Sveikata ir aplinkybės Juozui leido tik du 
kartus aplankyti Lietuvą. 1992 metais lankėsi 
kartu su sūnumi Audrium. Atsimenu, sutikau 
juos prie Aukščiausiosios Tarybos ir turėjau 
galimybę įvesti į rūmus, parodyti Lietuvos 
parlamentą ir jo darbą. Žiūrėjome iš svečių 
balkono žemyn j salę ir mintimis matėme 
Kovo 11-tosios signatarus prisiekiančius 
ištikimybę Lietuvai. Juozui Balbatai, sugrį
žusiam į savo žemę, prisiekti nebereikėjo - tą 
priesaikąjis nešiojo savo širdyje visą gyvenimą.

Nebeatsimenu kada į gedulingaspamaldas 
ir į kapus susirinko tiek daug žmonių. Gėlėse 
būtų skendęs Jo kapas, betpaties Juozoprašymu 
vietoje gėlių $ 900 parėmėme Tremtinių na
mus Vilniuje.

Skaitinį bažnyčioje išgirdome sūnaus 
lūpomis, aukas atnešė anūkai, mažiausias dar 
motinos rankose. Karstą išnešant sūnums ir 
artimiesiems, prie bažnyčios choro, giedančio 
„Marija, Marija“, prisijungė susirinkusieji, ne 
vienas su ašarom akyse, visi su atsiskyrimo 
skauduliu krūtinėje.

Didžioji Juozo meilė buvo Lietuva. Labai 
gerai suprasdamas, kad kiekviena valdžia 

- laikina, o Lietuva amžina, niekada nepasakė 
žodžio, kuris būtų skaudus Lietuvai. Užtar
nautai palydėjome Jį į kapus apdengę trispal
ve ir atsisveikinome Tautos himnu. Tegul 
mūsų širdyse dega meilė Lietuvai taip, kaip ji 

■ liepsnojo Juozo širdyje.
Gabrielius Žemkalnis

Mirė sės. P.Gaidamovičiūtė
Aplinkiniais keliais "M.P." pasiekė žinia, 

kad Sydnėjuje, vasario 21 d. mirė 99 metus 
sulaukusi vienuolėmisijonierė Pranciška Gai
damavičiūtė, 29 metus dirbusi Kinijoje, į Aus
traliją atvykusi 1953 metais. Palaidota vasario 
23 d. Sydnėjaus Rookwoodo kapinėse. Mi- 
sijonierės laidotuvės buvo iškilmingos - daly
vavo daug kunigų, vienuolių ir kitų. Taip 
velionė buvo išlydėta amžinojon tėvynėn.

Plačiau apie velionę Prancišką Gaida
mavičiūtę skaitykite sekančiame "Mūsų 
Pastogės" numeryje. "M.P." inf.

vadovaujant tiems, kurie tam tik trukdė arba 
išvis nieko bendra su tuo neturėjo, o į iškilmes 
nekviečiamos net pagrindinės tųdienų figūros.

Klanas veikia!!! Šiais ir kitais atgimimo 
metų klausimais istorija dar pasakys tiesą, ku
ri pastaruoju metu smarkiai klastojama. Tai 
tiesiog mūsų pareiga.

Raimundas Rajeckas
„Respublika“, 1996 m. kovo 26 d. 9 psl.

"Mūsų Pastogė" Nr.15 1996.4.15psJ.7
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« SKAITYTOJI ŽODIS
Gerb. Redaktoriau,
„Mūsų Pastogė" išspausdino ne vieną 

pasisakymą, liečiantį 1941 m. birželio sukilė
lius. Buvo pvz. nurodoma, jog iš tam tikrų 
pozicijų jiems metami priekaištai yra 
neteisingi.

Sovietmetyje pagrindinis kaltinimas 
birželio sukilėliams buvo tai, kad jie sukilo 
prieš okupantą (ir, žinoma, pusę šimtmečio 
okupantas buvo giriamas kaip broliškas drau
gas ir gelbėtojas). Verta atkreipti dėmesį, jog 
sovietinė ideologija vis ryškiau atgaivinama 
dabartinėje Lietuvoje įvairiose plotmėse, 
įskaitant ir gana naujus Aukščiausiojo Teis
mo nutarimus. Apie ką reikalas sukasi, 
dėmesingas skaitytojas matys iš žemiau 
cituojamo protesto laiško, kurį Tėvynės 
Sąjungos antrasis suvažiavimas (Vilnius, ko
vo 9-10 d.) pasiuntė LR Aukščiausiojo Teis
mo pirmininkui prof. Pranui Kuriui:

„Tėvynės Sąjungos (Lietuvos Konserva
torių) antrojo suvaiiavinio dalyviai piktinasi 
ir nesupranta, kaip gali atsitikti, kad Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo kolegija savo 1996 m. 
sausio 19 d. nutartyje "nustato" ir apibūdina 
1941 m. birželio sukilimo dalyvį, kaip asme
nį, "išdavusį" savo "Tėvynę- Tarybų Sąjungą" 
ir "su ginklu kovojusį prieš Tarybų valdžią". 
Toks žemas teisinis mąstymas tokioje aukšto
je institucijoje griauna pačius Lietuvos 
suvereniteto, jos nepriklausomo valstybin
gumo pamatus... Norėtume išvysti spaudoje 
Jūsų viešą paaiškinimą dėl Lietuvos Aukš
čiausiojo Teismo puoselėjamų sovietinių 
kolaborantinių nuostatų. “

Su dabartinės sudėties Aukščiausiojo 
Teismo nutarimu tur būt nesutiks ir patys 
sukilėliai.

Vytautas Doniela

* « *
Gerb. Redaktoriau,
Amerikoje gyvenąs žurnalistas Jurgis 

Janušaitis savo reportaže („M.P.“ nr. 13) 
kritikuoja iš Lietuvos atvykstančius politikus. 
Jis rašo: „Tokie svečiai, paprastai, atvyksta 
ilgesniam laikui. Palieka šeimą, pasitraukia

iš tiesioginių pareigų ir net po keletą mėnesių 
vieši Amerikoje, Kanadoje, be abejo ir 
Australijoje, bei Pietų Amerikoje“. Galime 
pasakyti, kad Australijoje taip dar nėra: sve
čiai atkeliauja trumpam ir jų dar nėra ypatin
gai daug. Bet svarbiau tai, kad po įžanginės 
kritikos, J. Janušaitis kalba tik apie Vytautą 
Landsbergį ir Gediminą Vagnorių, tarsi jie 
būtų aiškūs pavyzdžiai. O juk puikiai žinome 
iš vietinės ir Lietuvos spaudos, kad plačiomis 
ir dažnomis kelionėmis po visą pasaulį yra 
pagarsėję ne „dešinieji“, bet dabartinės val
džios (t.y. LDDP) nariai ir atstovai. Bet J. 
Janušaičiui užkliūva tik Landsbergis ir 
Vagnorius, kurie iš tikrųjų yra palyginti 
„sėslūs“. Ir kai J. Janušaitis sako, kad 
pareigūnams reiktų išsijuosus dirbti savo 
pareigose tėvynėje, atsakymas paprastas: 
Landsbergis ir Vagnorius buvo ir yra vieni iš 
pagrindinių Lietuvos politinio gyvenimo 
veikėjų.

Netiesioginiai „užkirtęs" Landsbergiui, J. 
Janušaitis nesigaili neužtarnauto pažemini
mo Vagnoriui. Jis rašo, kad Vagnorius „labai 
gyrėsi“, tačiau tuomi tenka abejoti, žinant 
Vagnoriaus labai dalykišką ir net „sausą“ 
kalbėjimo stilių. O kad Vagnorius kalbėjo ir 
apie ateinančius Seimo rinkimus, tai visai 
natūralu, nes rinkiminė kampanija yra pra
sidėjusi. Man rodos, kad ir dauguma mūsų ll I 
savo viltis dedame į „dešiniuosius“, tikėdami, 4 | 
kad jie išves Lietuvą iš dabartinės korupcijos n” | 
ir stūmimo į netolimą praeitį. Juk kritiškų\\ g 
aprašymų pilni Lietuvos laikraščiai. š |

J. Janušaitis rašo, kad ir kiti lietuviai sakę. S* g 
kad „nieko naujo neišgirdome“. Bet kodėl 
tenykščiai lietuviai taip dosniai aukojo Tėvy
nės Sąjungai paremti? Turiu prieš akis kitokį 
reportažą JAV lietuvių spaudoje, kur atsitikti
nai minimos trys vietovės Floridoje. Pasirodo, k — 

Tėvynės Sąjungai aukojo: Juno Beach - $if 1 
1315,PompanoBeach-$2685,Sunny Hills- \\ 1 
S 1335. Žinutė tik apie gyvenimą 3 vietovėse. S I 
Bet ir šie skaičiai daug ką reiškia: daugelis [f I 
Amerikos lietuvių j „dešiniuosius“ žiūri \\ | 
palankiau, negu susidaro įspūdis skaitant J, į | 
Janušaičio reportažą.

Vincas Augustinavičius, Sydney

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

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

i

VAIKAMS!!!!!!! JAUNIMUI U!!!!!!!! 
JERAL " PUPPETS ruošia pasaka "THE JUNGLE BOOK 

Sekmadieni,balandžio mėn. 28d. 2.00 vai. p.p.
Įėjimas $5.00 vaikams ir tėvams.

Vaikams į šią,kainą ieina "hot dog" ir gėrimas. 
Po programos ivyks:-

A "RAZZLE DAZZLE" DISCO
Šokiai ir žaidimai! PasipuoJkite spalvingai!

BALTIC CONNECTIONS
Specialios ekonominės oro kelionių kainos 

iš SYDNĖIAUS, MELBOURNO, BRISBANĖS ir ADELAIDĖS įVILNIŲ 
ir atgal

Išvykimai tarp balandžio 16 d. ir gegužės 15 d. 1996..............
Išvykimai tarp gegužės 16 d. ir birželio 20 d. 1996...................
Išvykimai tarp birželio 21d. ir liepos 15 d. 1996......................
Išvykimai tarp liepos 16 d. ir rugpjūčio 31 d. 1996..................
Išvykimai tarp rugsėjo 1 d. ir rugsėjo 15 d. 1996.......................

Kelionės iš Perth'o nupigintos dar daugiau !!!
Mes naudojamės tik geriausiom oro linijom

Užsisakykite bilietus dabar, kad išvengtumėte nusivylimo.
Vietų skaičius ribotas

Už bilietus reikia sumokėti per 7 dienas, pranešus, 
kad vietos užsakytos

Visi valdžios uždėti muitai (irtax) ir mokesčiai prie kainos neįskaityti. Atkreipkite 
dėmesį, kad oro linijų kelionių maršrutai gali keistis ir kad čia duotos kainos prik
lauso nuo vietų gaunamumo pasirinktoje klasėje. Datuota balandžio 3 d.,1996

...$ 1,930 

...$ 1,980 

...$2,190
$2,060 

...$2,020

ALB Sydney apylinkės informacinis susirinkimas
Šiuo informuojame Sydnėjaus Lietuvių bendruomenės narius, kad metinis informacinis 

narių susirinkimas įvyksta balandžio 28 d. 2 vai. p.p. Lietuvių klubo koncertinėje salėje, 
Bankstownc. Numatyta sekanti susirinkimo dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas,
4. Iždininkės pranešimas.

7. Organizacijų bei drau
gijų pranešimai,

2. Prezidiumo sudarymas,
5. Revizijos komisijos pra

nešimas,
8. Einamieji reikalai, klau

simai ir sumanymai.

3. Pirmininko pranešimas,
6. Diskusijos dėl pranešimų 

ir jų tvirtinimas,
9. Susirinkimo uždarymas, 

Tautos himnas.
ALB Sydney apylinkės valdyba

_ ______ 89 Ferguson Sc. Forestville NSW 2087 Australia _
L Tel: 612 9975 2355 MOWe. 0414 451 301 Fax: 612.451 6446

KVIEČIAME Į RUDENS BALIŲ
Š.m. balandžio mėn. 27 d., (šeštadienį) .Geelongo lietuvių bendruomenės valdyba 

ruošia balių. Atvykusių lauks karšta vakarienė ir šalti užkandžiai. Nuotaikingai 
muzikai grojant, galėsite pasišokti ir išbandyti laimę loterijoje. Geelongo lietuviai 
visad mielai priima svečius, tad kviečiame visus, "kam širdy dar ne ruduo" atvykti 
ir pasilinksminti su visais kartu.

Baliaus pradžia 7 vai. vak. Bilieto kaina - $ 12. Stalus galima užsisakyti pas Joną 
Obeliūną, tel. (052) 789979. Geelongo Apylinkės valdyba

Nemokamos anglų kalbos pamokos
Vyks SURRY HILLS NEIGHBOURHOOD CENTRE, Collins ir Martin gatvių 

kampas Surry Hills priemiestyje (Sydney).
Priėmimas vyks balandžio 30 d., 10-12 valandomis. Dėl išsamesnės informacijos 

skambinkite Hildai, tel. 332 3665.

SYDNĖJAUS SPORTININKŲ ŽINIAI
Sydney Sporto klubas “KOVAS" praneša, kad metinis susirinkimas 
šaukiamas š. m. balandžio 14 d., sekmadienį, 2.30 vai. p.p. 

Lietuvių klube Bankstowne.
Dienotvarkė: 1. Prezidiumo sudarymas. 2. Pirmininko pranešimas. 3. Iždininkės 

pranešimas. 4. Revizijos komisijos pranešimas. 5. Naujos valdybos rinkimai. 6. 
Klausimai ir sumanymai. 7. Susirinkimo uždarymas.

Sportininkai ir tėvai kviečiami kuo skaitlingiau dalyvauti ir siūlyti savo patarimus.
E. Lašaitis

Sporto klubo "KOVAS" pirmininkas

Prašom nepamiršti užsimokėti 
Pastogės46 prenumeratą.

"Mūsų Pastogė" Nr.15 1996.4.15 psL8 . - —-

Pranešimas Melbourne lietuviams
ALB Melbourne Apylinkės narių metinis susirinkimas įvyks gegužės 5 d., sekmadienį 1.30 

vai. p.p. Lietuvių namuose, Nth. Melbourne. Susirinkimo dienotvarkėje:
- praeitų metų visuotino susirinkimo protokolo skaitymas ir tvirtinimas,
- valdybos pirmininko pranešimas,
- valdybos iždininko pranešimas,
- klausimai ir pasiūlymai.

Bendruomenės narių dalyvavimas būtinas. Apylinkės valdyba

Mūsų 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. ® * $ Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

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

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

8


	1996-04-15-MUSU-PASTOGE_0001
	1996-04-15-MUSU-PASTOGE_0002
	1996-04-15-MUSU-PASTOGE_0003
	1996-04-15-MUSU-PASTOGE_0004
	1996-04-15-MUSU-PASTOGE_0005
	1996-04-15-MUSU-PASTOGE_0006
	1996-04-15-MUSU-PASTOGE_0007
	1996-04-15-MUSU-PASTOGE_0008

