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Auka
Pirmąją gyvybės auką, vykdant taikos 

nisjąBosnijoje.Lietuvaatidavėbalandžio
I 17d., kai užvažiavus ant minos žuvo vyr. 

Į ta. Normandas Valteris. Du kiti lietuviai 
anai lengvai sužeisti, žuvo ir danas ka-

I ys. Už pasiaukojimą ir narsą, .vykdant 
tikos misiją, prezidentas A. Brazauskas 

: (dovanojo vyr. Itn. N. Valterį Vyčio 
' tymus II-jo laipsnio ordinu. Žuvusiojo 

nlaikus į Lietuvą parskraidino Danijos 
J karinė aviacija, palaidotas Šiauliuose 
| balandžio24d. valstybės lėšomis. Vyr. Itn. 

| I. Valteriui buvo 23 metai, nevedęs.

Politika
I Seimas nutarė LDDP balsų dauguma, 
I kad nereikia priešlaikinių rinkimų. Kaip 
I BselgėSeimonarysK.Uoka,kurisžadėjo 
I iriai susideginti jeigu bus priimtas toks 
I Btarimas. rašant šias eilutes dar nėra 
I tmoma. Eilė opozicijos atstovų kreipėsi į 
I L Uoką, ragindami nežengti šio žingsnio, 
I kuris nevertas dėl kelių mėnesių, nes 
I įtikimai vistiek įvyks spalio mėnesį. K. 
I foką yra Tautininkų frakcijos narys.
I Taip pat nežinia ar L. Linkevičius jau 
I npašalintas iš Krašto apsaugos ministro 
I areigų, ką gali padaryti LDDP dauguma 

Seime, nes L. Linkevičius, pasitraukė iš 
ios partijos. Yra galimybė, kad L. Lin- 
evičių pakeis I. Šaulienė,-sprendžiant iš 

ils pasisakymų spaudoje, švelniai tariant, 
tyra kraštutinė kairioji.

Lietuva ir kaimynės
Lietuvosir Lenkijos premjerai Augus- 

tave susitarė įkurti darbo grupę pasienio 
įoblemoms spręsti. „Turime pagaliau 

'pasiekti, kad siena mus jungtų, o ne skir- 
; tų“, sakė Lietuvos min. pirmininkas. Len
kijos min. pirmininkas pranešė, kad Lenki
ja netrukus Lietuvai perduos kelis jūros 
katerius, skirtus jūros sienos apsaugai. 
Neseniai Lenkija padovanojo 6 nenaujus 
tusų gamybos sraigtasparnius. Prieš 
atvykstant į Augustavą, abudu premjerai 
Punske, Kovo 11-tosios gimnazijoje susi
tiko su lietuviais. Lenkijos premjeras 
Punsko lietuviams pažadėjo daryti viską, 
kas priklauso nuo centrinės valdžios, kad 
būtų užtikrinta jų gerovė. Premjeras 
Stankevičius pažymėjo, kad Lietuvos ir 
Lenkijos dabartiniai santykiai yra geresni, 
negu bet kada abiejų tautų istorijoje. 
Lenkijos lietu vių atstovas Algirdas Gerulis 
džiaugėsi pastanioju metu pagerėjusia 
dek Lietuvos, tiek Lenkijos parama ir 
pabrėžė, kad Lenkijos lietuviams labai 
svarbu, kad švietimo ir mokslo ministeri
ja padėtų parengti lietuvių kalbos mo
kytojus dėstyti Lenkijoje ir Suvalkų krašto 
moksleiviams aplankyti Lietuvą. A. Gerulis 
prašė premjerą Stankevičių atgaivinti 
sustojusią Lietuvių Kultūros centro staty- 

fbą Seinuose.

Lietuvos ir Rusijos sienų derybų 
pasitarimas, trukęs dvi dienas Kara
liaučiuje, baigėsi be konkrečių rezultatų. 
Rusai nori grįžti prie sovietinės admi
nistracijos ribų, pagal kurias siena nubrėžta 
Vištyčio ežero Lietuvos pakrante. Lietu
va nori, kad siena eitų ežero viduriu. 
Nesutariama taip pat ir dėl sienų Nemuno 
vaga. Kuršių mariose ir Baltijos jūroje. 
Sekantis pasitarimas įvyks Vilniuje 
gegužės ar birželio mėnesį.

Teisė ir teisingumas
Teisingumo ministru paskirtas 42 me

tų amžiaus teisininkas Albertas Valys. 
Naujasis ministras nepriklauso jokiai 
partijai.

Komentuodamas Rusijos Dūmos 
kreipimąsį paleisti M. Burokevičių ir J. 
Jarmalavičių, Seimo pirmininkas Č. 
Juršėnas pareiškė, kad Lietuva nesuteiks 
amnestijos teismo laukiantiems valstybės 
nusikaltėliams. Byla yra iškelta dėl 
sąmokslo, siekiant užgrobti valdžią 1991 
m. sausį ir nužudymų organizavimą. 
Prokuratūra tikisi, kad byla netrukus pa
sieks teismą.

„Lietuvos ryte“ pranešama: „Rokiškio 
rajone, Bajoro kaime, gyvenanti Marijona 
Matulkienė, 1991 m. sausio 13-tosiosnaktį 
žuvusio už Lietuvos nepriklausomybę 
Alvydo Matulkos motina, gavo raštą, 
kuriuo pranešama, kad nuo kovo 1-mos 
dienos nukentėjusios pensija nutraukia
ma, nesjos sūnus nepripažintas nukentėjęs 
nuo 1991 m. sausio 13 dienos veiksmų. 
Prasidėjus šaudymui, prie Aukščiausios 
Tarybos budėjęs Alvydas Matulka buvo 
ištiktas širdies priepuolio, nuo kurio ir 
mirė. Kaip ir visi sausio 13-tą žuvusieji, A. 
Matulka buvo apdovanotas Vyčio kry
žiumi. Dabartinė biurokratija matyt nus
prendė, kad būti nukentėjusiam dėl 
okupantų agresijos sausio 13-tą, reikėjo 
patekti po tanko vikšrais arba būti perver
tam kulkos. Septyniasdešimt aštuonerių 
metų, gyvenanti viena, žuvusiojo motina 
sakosi dabar bijanti, kad nenuverstų jos 
sūnui pastatyto paminklo.

Sovietinės armijos kariškiai - pensi
ninkai, nebūdami Lietuvos piliečiais, bet 
turėdami leidimą nuolatos gyventi Lie
tuvoje, be sovietinės armijos pensijos, iš 
Rusijos gauna dar ir Lietuvos valstybės 
pensiją -180 litų. Abidvi pensijos rankose 
sudaro apie 680 Lt. Eilė buvusių KGB 
karininkų-pensininkų irgi gauna dvigu
bas ar net trigubas pensijas.

Ekonomika
Konservatorių partijos valdybos pir

mininkas G. Vagnorius pareiškė, kad 
Lietuvos ekonomika vis dar smunka. 
Pajamų gauta 35% mažiau nei planuota ir 
finansuojama tik truputį daugiau kaip pu
sė numatytų išlaidų. Savo rinkimų prog
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"Pavasario ėriukai šoka..."

ramoje, paskelbtoje kovo 30 d., Konser
vatorių partija siūlo 10 konkrečių prie
monių, kurių dėka būtų galima pakelti 
Lietuvos ūkį.

Balandžio 16 d. Šilutės rajone. Vil

kyčiuose, įvyko naujo naftos gręžinio 
atidarymo iškilmės. Darbus vykdo ir naftą 
eksploatuoti ruošiasi bendra Danijos ir 
Lietuvos firma „Minijos nafta“. Danai 
pradžiai planuoja investuoti 5 milijonus 
JAV dolerių. Jei lūkesčiai pasitvir- 
tins.bendros investicijos bus padidintos 
iki 80 milijonų. Pagal sutartį su Lietuvos 
Vyriausybe, danai apmokys ir naftos 
gavybos specialistus, kurių Lietuvoje la
bai trūksta. _ . .

Įvairios
Seimas vardiniu balsavimu švenčių 

įstatymą papildė gegužės pirmąją- 
Tarptautine darbo diena ir kovo 11-tąją- 
Valstybės atstatymo diena. „Už“ balsavo 
LDDP ir socialdemokratai, dešinieji 
balsavo „prieš“ arba susilaikė. Abidvi 
šventės balsavimui, atrodo, buvo pateik
tos kartu.

Vyriausybei nustačius, kad neblaiviu 

laikomas ir tuo pačiu nebegalintis vairuoti 
yra laikomas asmuo, kurio kraujyje 
alkoholis viršija 0,4 promilės, pusantro 
karto sumažėjo nealkoholinio alaus 
pardavimas. Tokį alų, gaminamą ben
drovės „Mažeikių lokys“ ir pavadintą 
„Vairuotojų“, dabar labiau perka moterys, 
o ne vairuotojai.

Antrąją Velykų dieną Vilniuje buvo 
surengtos margučių ridinėjimo varžybos. 
Nugalėtojams skirti prizai - vaikams 
šokoladas, tėvams - šampanas. Prieš 
rungtynes margučiai nebuvo tikrinami, 
pasak organizatorių, tai kiekvieno sąžinės 
reikalas. „Lietuvos aide“ rašoma-pavyko 
sužinoti, kad kai kurie varžybų dalyviai 
atsinešė medinių margučių, kiti kiaušinio 
lukštą nulakavo, kad būtų tvirtesni. Mote
rys atsinešė daugiausia raudonų margu
čių, simbolizuojančių meilę ir vaisingu
mą. Šiemet kiaušinių lukštai buvo labai 
ploni, o tai, pagal liaudies išmintį, žada 
blogus metus ir prastą derlių.

Gabrielius Žemkalnis, 1996.4.25.
Žinių šaltiniai: LR, LA, LER, BNS, JR, 

VPP.
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Ekonomikos raida po Kovo 11
Per pastaruosius keletą metų Lietuvos 

ekonominis gyvenimas keitėsi taip sparčiai, 
kad ne vienam sunku suprasti, kas ir kaip ten 
atsitiko. Šią raidą sistematiškai dabar išdėsto 
profesionalas ekonomistas Albertas Šimėnas, 
1991 - 1992 metais patsai buvęs atkurtos 
Lietuvos ekonomikos ministru. Prieš keletą 
savaičių išleistoje knygoje „Ekonomikos 
reforma Lietuvoje“ (kurios spausdinimą 
parėmė Konrad Adenauer'io fondas), Šimė
nas istoriškai apžvelgia ir analizuoja, kokia 
buvo Lietuvos ekonomikos padėtis Sovietų 
Sąjungos sudėtyje ir kaip Lietuvos ekonomi
nis atsiskyrimas įvyko per įmonių pertvarky
mą, per kainų, mokesčių, bankų bei pinigų 
reformą, ir kaip buvo kuriamas laisvai rinkai 
būdingas „privatus sektorius“. Knyga taip 
pat pateikia to laikotarpio pagrindinius 
statistinius duomenis, o kartu duoda nuoro- 
jas į tuo metu Seimo bei Vyriausybės priim-
tus įstatymus, kurie nulėmė pastarųjų kelerių
metų ekonominius pokyčius.

Čia perspausdiname tą knygos skyrių, 
kuriame Albertas Šimėnas trumpai apibūdi-
na tris svarbiausius etapus, t.y. Prunskienės, 
Vagnoriaus ir Šleževičiaus laikotarpius.

Red.

galima suskirstyti į tris etapus.
Pirmasis valstybės raidos etapas apima 

1990.03.11-1991.01.10 laikotarpį. Tai

Dr, A. Šimėnas dalija autografus VU profesoriams. Dešinėje - K. Adenauerio fondo 
atstovas R. Misiulis. Algimanto Žižiūno nuotr.• • *

1.4. Ūkio reformos etapai
Lietuvos inkorporavimo į SSRS laikotar

piu SSRS komunistų partijos elito Lietuvoje 
pagrindu buvo suformuota Lietuvos partinė 
nomenklatūra (Nomenklatūra). Ji už teisę 
naudotis privilegijomis privalėjo įgyvendinti 
SSRS partinės nomenklatūros politiką 
Lietuvoje. Nepriklausomybės atkūrimo 
išvakarėse savo politiniams interesams 
atstovauti ir jiems ginti Nomenklatūra įkūrė 
LDDP.

Svarbiausiu LDDP tikslu tapo politinių ir 
ekonominių pertvarkymų laikotarpiu išsiko
voti politinę valdžią ir panaudoti ją ekono

minėms Nomenklatūros pozicijoms stiprinti. 
LDDP ir jos rėmėjai iki pat tarptautinio Lietu
vos nepriklausomybės pripažinimo skeptiš
kai vertino Lietuvos valstybingumo atkūrimo 
perspektyvas bei politinės ir ekonominės 
Lietuvos integracijos į Vakarų Europą 
galimybes. Jų politiniai interesai ribojosi 
ekonominiu Lietuvos savarankiškumu SSRS 
sudėtyje. Tai visiškai atitiko SSRS partinės 
nomenklatūros interesus.

1989metųviduiyjesusikūręs išsivadavimo 
judėjimas „Sąjūdis“ (vėliau jo pagrindu 
susikūrė Konservatorių partija) kartu su 
atsikūrusiomis tradicinėmis demokratinėmis 
partijomis tapo atsvara Nomenklatūros 
interesams atstovaujančiai LDDP. Svar
biausias šių demokratinių politinių jėgų tiks
las buvo atkurti Lietuvos valstybingumą, 
panaikinti SSRS politinę, karinę ir ekonomi
nę kontrolę 'Lietuvai, demokratinių, eko
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nomiškai išsivysčiusių šalių pavyzdžiu 
pertvarkyti Lietuvos politinę ir ekonominę 
sistemą, integruotis į Europos ekonominę ir 
saugumo erdvę.

Daugelio Lietuvos žmonių nuostatos dėl 
pagrindinių politinių jėgų keitėsi. Iš pradžių 
buvo palaikomos demokratinės jėgos, 
skelbiančios Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo idėją. Nepriklausomybė buvo 
tiesiogiai siejama su greitu Lietuvos ekono
miniu suklestėjimu, o tuo pačiu ir žmonių 
gerovės augimu. Prasidėjusi ekonominė kri
zė, kurios tikrosios priežastys visuomenei buvo 
sunkiai suvokiamos, pakeitė jos nuomonę apie 
demokratinių jėgų sugebėjimą sėkmingai 
spręsti ūkio problemas, todėl Seimo bei 
Prezidento rinkimuose ši rinkėjų dalis jau 
aktyviai rėmė LDDP. Ūkio būklei toliau 
blogėjant pagrindinė neapsisprendusių rinkė
jų dalis „depolitizavosi“ ir nebedalyvavo
1995 metų rinkimuose į savivaldybes.

1990-1995 metų valstybės ir jos ūkio raidos 
laikotarpį pagal tai, kokios pagrindinės 
politinės jėgos vyravo valdžios struktūrose 

dvivaldystės laikotarpis. Aukščiausiojoje 
Taryboje tuo metu vyravo demokratinių jėgų 
atstovai. Aukščiausiajai Tarybai, o tuo pačiu 
ir Lietuvos valstybės atkūrimui vadovavo 
prof. V. Landsbergis. K. Prunskienės vadovau
jamoje Vyriausybėje lemiamas balsas priklau
sė LDDP bei jos šalininkams. Abi pusės siekė 
įgyvendinti savo strateginius tikslus.

Aukščiausioji Taryba, paskelbusi apie 
Lietuvos, nepriklausomybės atkūrimą, toliau 
rengė ir skelbė teisės aktus nepriklausomybei i 
įtvirtinti. Ji reikalavo, kad Vyriausybė užtik
rintų priimtų įstatymų veikimą Lietuvoje, 
parengtų ir vykdytų ūkio reformą. Tuo tarpu 
Vyriausybė, užėmusi lūkuriavimo poziciją, 
nepritarė ir nepalaikė Aukščiausiosios Tary
bos sprendimų. Peržvelgus Vyriausybės šiuo 
laikotarpiu priimtus norminius aktus, matyti, 
kad nebuvo mėginimų atskirti Lietuvos ūkį 
nuo SSRS ūkio sistemos, jau nekalbant apie 
kims ūkio reformos žingsnius. Ekonomikos 
srityje daugiausia buvo rūpinamasi ekono
mine blokada, kurią Lietuvai 1990 m. balan
džio mėnesį paskelbė SSRS, reikalaudama 
pripažinti SSRS įstatymų galiojimą Lietuvo
je ir atsisakyti ankstesnių savo sprendimų. 
Vyriausybė visuomenei reguliariai skelbė apie 
sparčiai mažėjančius pagrindinių išteklių (ku
ro, žaliavų, maisto produktų) likučius. Buvo 
kalbama apie visišką Lietuvos ūkio žlugimą. 
Dėl tokios padėties buvo kaltinama „nelanks
ti“ Aukščiausiosios Tarybos politika SSRS 
atžvilgiu. Vyriausybės skelbiamos prognozės 
nepasitvirtino. Pirmoji Lietuvos ekonominės 
blokados banga kiek didesnės įtakos jos ūkiui 
neturėjo.

TRUMPAI IS VISUR
Balandžio 21d. žuvo kovotojų už 

nepriklausomą Čečėniją lyderis, 5Įmetu 
amžiaus gen. DžocharDudąjev. Pagal rusų 
šaltinius, jis nužudytas panaudojant mo
dernią technologiją. Į pietryčius nuo Groz
ny skridusio rusų karo lėktuvo iššauta raketa 
susirado taikinį - radijo telefoną, kuriuo 
Dudajevas sutartu laiku kalbėjęs su taikos 
derybų tarpininku. Keli ankstesni bandy
mai Dudajevą nužudyti nepasisekė, jam 
per anksti nutraukus pasikalbėjimą.

Čečėnų sukilėlių vadovybę perėmė 
buvęs viceprezidentas Zemlichan Jander- 
bijev, kurio įsakymu čečėnai tęsia kovą 
prieš rusus. Jį remia sukilėlių štabo viršinin
kas Aslan Maškadov ir populiariausias iš 
kovotojų vadų Šarnil Basajev. Nepasit
virtino rusų viltis, kad Dudajevo netekę 
čečėnų vadai pradės kovoti tarpusavyje, 
nežiūrint jų skleidžiamų gandų.

Neigiamos užsienio reakcijos pasė
koje, rusų karo vadovybė dabar išsigina, 
kad jie nukovė Dudajevą, tvirtindami, kad 
jis gal žuvęs nuo savųjų rankos, o gal esąs 
gyvas, pasislėpęs užsienyje. Dudajevo 
mirtis patvirtinta jo našlės bei čečėnų 
vadovybės.

Balandžio 24 d. nepasisekė Airių 
Respublikonų Armijos (IRA) teroristų 
bandymas susprogdinti Hammersmith 
Road tiltą per Temzę Londone. Dvi po til
tu padėtos bombos nesprogo tik dėl sušlu
bavusio detonatoriaus.

Balandžio 24-26 dienomis Rusijos 
prezidentas Boris Jelcinas lankėsi Kinijo
je, susitikdamas su Kinijos prezidentu 
Džiang Zemin ir pasirašydamas susita
rimą sustiprinti abiejų šalių prekybinius ir 
politinius ryšius. Balandžio 26 d. Šan
chajuje Kinijos, Rusijos, Kazachijos, 
Kirkizijos ir Tadžikijos prezidentai sudarė 
sutartį, garantuojančią tarpusavio valsty
bines sienas ir numatančią drastiškai su-

Valdžios dvivaldystės laikotarpis sutapo 
su įstatymų dvivaldystės Lietuvoje laikotarpiu.

Kovo 11 -ąją, Aukščiausiajai Tarybai pas
kelbus Lietuvos Nepriklausomos Valstybės 
Atkūrimo Aktą, buvo nutrauktas SSRS kons
titucijos ir įstatymų galiojimas Lietuvos 
teritorijoje. Tuo tarpu SSRS centrinė valdžia 
tokio sprendimo nepripažino ir reikalavo 
vykdyti SSRS įstatymus. Sąjunginio paval
dumo įmonių, geležinkelio, jūrų transporto, 
energetikos sistemos veiklą ir toliau faktiškai 
kontroliavo SSRS institucijos. Integruotomis 
į SSRS iš esmės pasiliko finansų ir ypač ban
kų sistemos. Lietuvoje atsiskaitymams tebe
buvo naudojamas SSRS piniginis vienetas - 
rublis. Apsirūpinimo materialiniais ištekliais 
klausimai buvo sprendžiami ta pačia tvarka, 
kuri galiojo iki paskelbiant nepriklausomy
bės atkūrimą.

1991 metų sausio pradžioje po nelaiku ir 
nepakankamai parengto Vyriausybės spren
dimo padidinti pagrindinių maisto produktų 
kainas, kuris, beje, sutapo su SSRS karinio 
spaudimo Lietuvai kulminacija, Vyriausybė 
buvo pakeista ir joje iniciatyvą perėmė 
demokratinės jėgos.

(Antrasis etapas) 1991.01.10-1992.10.25 
laikotarpiu tiek Aukščiausiojoje Taryboje, 
liek irVyriausybėje vyravo demokratinės jėgos. 
Per pusantrų metų Lietuvos ūkis buvo atskir
tas nuo SSRS ūkio bei žengti esminiai perė- 

mažinti karines pajėgas pasieniuose.

Balandžio 25 d. PLO (Palesli 
Laisvinimo Organizacija) išbraukė iš 
vo chartos reikalavimą sunaikinti Ižu 
Už atitinkamo chartos paragrafo pals 
mą Palestinos Tautinė Tatyba bals 
sekančiai: už - 504, prieš - 54, susilaik 
14.

Reaguodama į šį nutarimą, opozid 
Izraelio Likud (darbiečių) partija iš sa 
partijos rinkiminės platformos išbrai 
reikalavimą priešintis nepriklausot 
Palestinos valstybės įkūrimui.

Po 16 dienų intensyvaus karo! 
Izraelio ir musulmonų Hezbollah orgat, 
zacijos Libane, balandžio 27 d. prasi! 
paliaubos. Raštiška paliaubų šutai 
atsiekta JAV valstybės sekretoriaus VI: 
ren Christpher pastangomis. Abi pu 
pažadėjo nustoti apšaudyti civilių gy 
namas sritis. Hezbollah nebenaudos® 
katiušų baterijų arti civilių gyvenviei 
Hezbollah pasiliko sau teisę pulti Izrat 
karius, užėmusius pietinį Libaną, o Iz 
elis - gintis nuo Hezbollah užpuoliais.

Balandžio 28-29 dienomis Aust 
lijąsukrėtėžudynėsTasmanijoje.28m( 
amžiaus vyriškis, apsiginklavęs pus 
automatiniu šautuvu, pradėjo šaudyt 
turistus Port Arthur vietovėje, vėliai 
apylinkėse, žudydamas tiek vyrus, d 
moteris, tiek vaikus, išžudydamas ir j 
grobtus įkaitus. Mirtinai nušauti 35; 
menys, kiti 19 pašauti. Bėgdamas iš 
padegto viešbučio, apdegęs ir sužeis 
žudikas pateko į policijos rankas.

Australijos vyriausybė pareiškė, kj 
bandys įvesti vienodus ginklų pardavus 
suvaržymo įstatymus visoje valstybėj 
Iki šiol Tasmanijoje ir Queensland vi 
stijose labai lengva įsigyti automatiški 
šautuvus.

jimo nuo centralizuotos ūkio valdymo šit 
mos prie rinkos ekonomikos žingsniai. Ši 
laikotarpiu buvo nutraukti administracij 
Lietuvos įstaigų, organizacijų, ūkio subjer 
ryšiai su SSRS valdžios struktūromis; įmena 
buvo suteikta savivalda ir tuo pačiu jos bu 
išlaisvintos iš ministerijų diktato; panaikit 
centralizuoto įmonių aprūpinimo ištekli 
sistema; liberalizuotos prekių ir paslai 
kainos (išskyrus energetinius ištekliu 
parengtas ir įvykdytas valstybės biudžet 
parengta ir įgyvendinta gyventojų socialu; 
aprūpinimo sistema; įvesti laikinieji Lietuvi 
pinigai, užmegzti kontaktai su TarptautiJ 
valiutos fondu, Pasaulio banku bei kitoj 

tarptautinėmis institucijomis. Reform 
procesų negrįž-tainumą laidavo tai, kad sd 
čiai buvo kuri amas privatus sektorius. Jo pidi 
užtikrino Valstybinio turto privatizaviJ 

programa bei sovietų valdžios nusavini 
nekilnojamojo gyventojų turto grąžinimą 
Buvo parengti ir priimti visi būtiniauį 
norminiai aktai ūkinei veiklai reglamentuct 
Sužlugo Nomenklatūros viltys, kad demok 
ratinės jėgos, neturinčios valstybės bei ji 
ūkio valdymo patirties, dėl didžiulio SSR 
politinio, ekonominio ir karinio spaudi® 
nesugebės išlaikyti valstybės vairo i r tuo labu 
vykdyti ūkio reformą.

nukelta į 6 p
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3ENDRU0MENĖS VEIKLOJE
Į 45-uosius žengiant

Kovo mėnuo - tai laikas, kada Mclboumo 
Socialinės globos moterų d-jos valdyba 
pleikią savo narėms metų veiklos ataskaitą. 
&5au kadangi tai visuomeninė organizacija, 

f kurios darbui vienaip ar kitaip talkininkauja 
’list bendruomenės nariai, jaučiame pareigą 
Įamiormuoti apie draugijos veiklą ir visą 
bendruomenę.

Kovo 24-tą įvykusiam susirinkimui d-jos 
pirmininkė J. Žalkauskienė pakvietė pirmi
ninkauti I. O‘Dwycr ir sekretoriauti R. Pum
putienę.

Kaip d-jos pavadinimas sako, pagrindinis 
jos tikslas yra socialinė globa ir šalpa. Čia 
Australijoje socialinė globa yra svarbiau už 
šalpą, dėl to čia pagrindinė veikla yra vienišų, 

oeilgalinčių ir ligonių lankymas. Per pereitus 
melus slaugos namuose, ligoninėse ir savo 
butuose buvo lankomi 16 asmenų. Iš viso bu
vo padaryti 47 vizitai. Kalėdų ir Velykų proga 
buvo aplankyti 3 Ballarato slaugos namuose 
gyvenantys tautiečiai, nuvežant jiems šventi
mą vaišių ir dovanų.

Pereitais metais mirė 6d-jos narių lankomi 
žmonės. Deja, bendruomenės nariams senstant, 
atsiranda vis daugiau nepajėgių žmonių, 
tems tautiečių apsilankymas yra malonus, 
okartais net būtinas.

Antroji draugijos veiklos dalis yra šalpa, 
hri dabar yra nukreipta į Lietuvą ir lietuvius 

; Suvalkų krašte Lenkijoje. Siuntiniais ir pini
gais yra šelpiamos daugiavaikės šeimos Ma
rijampolėje, Jonavoje, Luokėje, Poškonyse, 
į Suginčiuose. Juodeliškėse ir Vidugiriuose, o 
[ taip pat Gelgaudiškio vaikų prieglauda. Pini

gais buvo sušelpti Turniškėse remontuojami 
namai Sibiro tremtiniams ir Vilniuje veikianti 
mokykla ir bendrabutis „sibiriokų“ vaikams 
Lietuvių namai“.

Tačiau didžiausias šalpos srautas šiuo metu 
nukreiptas į aplenkėjusio Šalčininkų rajono 
lietuviškas mokyklas, kurios šelpiamos 
mokyklos reikmenimis, maistu, rūbais ir 
pinigais alkanų vaikų maitinimui. Tame darbe 
Lietuvoje talkininkauja dr. A. Šeškevičius. Į šį 
Jarviosriubos“vajų atsiliepė nepaprastai daug 
tautiečiu, kuriems d-ja labai dėkinga. Taip pat 
džiugu, kad į Melboumo lietuvių kūdrą mes

tas .Larvis“ sukėlė bangeles, užkliudžiusias ir 
kitą miestų organizacijas ir pavienius asme
nis, kurie nedelsdami pasinaudojo dr. A. 
Šeškevičiaus tarpininkavimu.

Draugija į įvairias mokyklas yra pasiuntu
si 17 siuntinių ir jau ruošiasi sekančiam 

j talpintuvui. Keturi suaukotų medicinos 
priemonių siuntiniai buvo per dr. A. Šeškevičių 
pasiųsti Šalčininkų rajono gydytojams.

Savo metiniame pranešime pirmininkė net 
itepaminėjo pinigų, paaukotų „Mūsų pasto
gei“, „Tėviškės aidams“, „Lithuanian Studies 
■Society“ Tasmanijoje ir „Vasario 16-tosios“ 
gimnazijai, nes draugijos narėms ir taip aišku,

Didelis pasiryžimas
Pereitų metų spalio mėn. Klevas K. 

Mzinskas išlaikė NSW Universitete 
i teigiamuosius egzaminus ir gavo Masters 
t degree in Mining Management.

Klevo kelias, kaip ir daugelio mūsų, nebuvo 
i? tolėmisklotas!GimėLietuvoje 1944m.,kaiiš 
io tytų raudonieji skverbėsi į mūsų kraštą. Klevo 
to mama labai mėgo gamtą, didelius galingus 
t medžius, nes jų ošimas primena didžius tautos 
i laikus. Tad parinko mažajam Klevo vardą, 
i Krikšto tėvai abejojo, nes tai ne šventojo var- 
- 4as,bet senyvas Suvalkijos klebonas padrąsi- 
« lo: „Aš pakrikštysiu, pašventinsiu ir bus var- 
f itošventas“.
> Klevo mama nešiojosi mažąjį Klevuką 
t, kur tik pati keliavo, kaip koala savo meškiuką.

Vaikystę Klevukas praleido Stuttgardo sto- 
I vykioje. Atvykus į Australiją, lankė katalikų 

kad tai kasmetinė auka. Taip pat aukojama ir 
iš Lietuvos atvykstantiems kunigams, 
priimantiems aukas bažnyčioms ir prieg
laudoms. (Tas buvo paminėta iždininkės 
pranešime).

Visai tai veiklai reikia pinigų. Ypatingam 
vajui bendruomenė gausiai aukoja („kirvio 
sriubai“ buvo suaukota beveik $ 2 300), bet 
draugija stengiasi kuo daugiau pati uždirbti. 
Per metus buvo išvirti 7 pietūs Lietuvių klube, 
kurie davė netoli $ 2 000 pelno; kiti parengi
mai atnešė dar virš $ 900. Iždą papildė „Tal
kos“ auka - $ 750 ir J. Siamo auka $ 2 000.

Ir pinigus surinkti ir juos išleisti reikia įdė
ti nemažai darbo, tad nenuostabu, kad valdy
ba labai norėjo, kad ją pakeistų naujos jėgos. 
Paskelbus naujos valdybos rinkimus, narėms 
prašant, vis dėlto 3 narės sutiko pasilikti 
valdyboje: pir. J. Žalkauskienė, iždininkė V.

Morkūnienė ir parengimų vadovė G. Kun- 
čiūnienė. Į naują valdybą buvo išrinktos: R. 
Pumputienė, kuriai automatiškai teko 

sekretorės pareigos, A. Kesminienė ir D. 
Simankevičienė. A. Kesminienė, kartu su G. 
Kunčiūniene, rūpinsis įvairiais parengimais. 
(Parengimais vadinu pietus, pobūvius, šer
menis; kultūrines popietes ir pan. vadinsiu 
renginiais).

Apie D. Simankevičienę vertėtų keletu 
žodžių daugiau pasisakyti. Jokiu būdu negali
ma sakyti, kad „nauja šluota gerai šluoja“, nes 
D. Simankevičienė yra Socialinės globos ri
jos įkūrėja ir daugelį metų aktyviai joje dirbo, 
tik paskutinius keleris metus laikėsi kiek 
nuošaliau. Dabar gi ji apsiėmė rūpintis tomis 
problemomis, kurios ją iš pat pradžių paskati
no šią draugiją sukurti, būtent - ligonių 
lankymu.

Jau daug metų ši pareigybė(čiatoks naujas 
žodis iš Lietuvos) vadinosi „ligonių lankyto
ja“, ir V. Juškienė nepailsdama juos lankė, 
kartais su viena, kartais su kita talkininke. 
Nenuostabu, kad pavargo. D. Simankevičie
nė pasisakė būsianti ligonių lankytojų 
ryšininkė, ir būtent šia kryptim ji ketina dirbti: 
suburti didesnį lankytojų būrį, kad kiekviena 
turėtų mažesnį lankomųjų skaičių, dažniau 
galėtų su jais pabendrauti.

Išrinkus naują valdybą beliko tik paben
drauti prie kavos puodelio ir pyragų, bet 
pirmininkė priminė dar vieną reikalą: per 
Lietuvių dienas Soc. gi. d-ja apsiėmė maitinti 
svečius gruodžio 29-tą, 30-tą ir 31-mą die
nomis, tad draugijos narės prašomos pagalvoti 
ir rugsėjo 8-tą, per d-jos popietę, pasisakyti, 
kurią dieną ar pusdienį galėtų padėti virtuvėje.

Su tokiu žvilgsniu į ateitį ir turėdamos vil
tį, kad darbai niekuomet nepasibaigs, ir mes 
visuomet būsime reikalingos, pasikvietėm 
klube savo žmonų laukiančius vyrus ir įnikom 
į vaišes. A. K.

mokyklas, mokėsi groti pianinu ir smuiku. Dar 
jaunas vedė mokslo draugę. Užaugino keturis 
vaikus, kuriuos reikėjo aprūpinti - aprengti ir 
pavalgydinti. Daugiausia laiko atėmė tarny
ba, taip pat reikėjo padėti namie, tad studi
joms likdavo visai nedaug laiko.

Prisimena pasakėčia, kaip aras, galingais 
spamaisplasnodamas aukštoje kalno viršūnėje, 
pamatė slieką ir nustebęs paklausė: kaip tu čia 
atsiradai? Sliekas atsakė, kad jis pamažu slin
ko ir atslinko...

Klevas Kazimieras Rudzinskas parodė 
didelį pasiryžimą, atsidavimą savo profesiniam 
darbui ir štai, 51 metų amžiaus, pasiekė „kalno 
viršūnę“. Tai didelis pavyzdys kitiems 
tautiečiams ir garbė lietuvių bendruomenei. 
Klevas nei rūko, nei geria.

Antanas Pečiulis, Adelaidė

,,Ir prie pečiaus ir prie svečio!.." — Brisbanės darbščiosios tautietės Lietuvių namų 
virtuvėje - iš k.: Filomena Luckienė, Irena Gudaitienė, Lilė Bagdonavičienė ir Vir
ginija Mališauskienė.

Sydnėjaus Lietuvių bendruomenė tarėsi
ALB Sydnėjaus apylinkės tautiečių 

informacinis susirinkimas įvyko balandžio 28 
d. Lietuvių klube, Bankstowne. Susirinkimą 
atidarė ALB Sydnėjaus apyl. valdybos pirm. 
Vytautas Juška, pakviesdamas susirinkimo 
pirmininku dr. Vytautą Donielą, sekretoriumi 
- Vincą Augustinavičių.

Tylos minute pagerbus tik ką mirusį vi
suomenininką, a.a. Bronių Kiverį, v-bos pirm. 
V. Juška padarė ilgesnį pranešimą apie 
praėjusių metų veiklą (pranešimas bus 
spausdinamas atskirai). Sekė valdybos iž
dininkės Aušros Juškienės ir kontrolės 
komisijos pirmininko, Vytauto Patašiaus.pra- 
nešimai. Diskusijų dėl pranešimų nebuvo.

Organizacijoms skirtamelaike,pranešimus 
padarė Sydnėjaus liet, moterų soc. globos 
draugijos vardu - Martina Reisgienė, sporto 
klubo „Kovas“ vardu - Antanas Laukaitis, 
primindamas, jog netiesa, kad jaunieji spor
tininkai nedirba lietuvybės labui; o kas gi taip 
gražiai dalyvauja Lietuvių dienose, repre
zentuoja lietūVius pas australus?.."Tik’reikėtų 
ir bendruomenės nariams daugiau dalyvauti 
sportininkų renginiuose... Pakvietė visus 
atsilankyti į gegužės 25 d. rengiamą „Kovo“ 
metinį balių ir padėkojo valdybai už siuntinių 
persiuntimą (3 dėžės) Dzūkijos našlaičiams. 
Jadvyga Masiokienė pranešė, kad Savaitga
lio mokykla šiuo metu turinti 32 mokinius, su 
kuriais dirbančios jaunos mokytojos - Lionė 
Pullinen, Kristina Rupšienė, Aušrinė Kebli- 
kienė, talkina - mokindama dainų Birutė 
Aleknaitė ir kt. Pakvietė į sekantį sekmadienį 
mokyklos rengiamą Motinos dienos pami
nėjimą. Veteranų karių „Ramovės“ pirm. 
Antanas Vinevičius pranešė, kad „Ramovė“ 
turinti 42 narius, iš kurių 24 esą aktyvūs; 
ramovėnų skyrius siuntė paramą Tremtinių 
namams, rėmė „Kario“ žurnalą.

Ypač gyvai praėjo klausimų-sumanymų

Pas Adelaidės lietuvių pensininkus
Adelaidės pensininkų klubo metinis 

susirinkimas įvyko balandžio 18 d. Adelaidės 
Lietuvių namuose. Jame dalyvavo 66 nariai. 
Klubo pirm. E. Dukas, atidarydamas susi
rinkimą, pasveikino susirinkusius. Į prezidiu
mą P. Bielskis pakviestas pirmininku, B. 
Ncmeika - sekretorium. Pirmininkas, padaręs 
pranešimą, priminė, kad pereitais metais yra 
mirę 5 klubo nariai ir pakvietė jų prisiminimą 
pagerbti minutės tyla. Po to sekė sekretorės B. 
Launikaitienės pereitų metų susirinkimo 
protokolo skaitymas ir iždininkės A. 
Kazlauskienės pranešimas. Revizijos pra
nešimą padarė K. Pocius; jis taip pat praėjo be 
kontraversijų. Neatsiradus kandidatų į naują 
klubo valdybą ir buvusiąją! sutinkant dirbti 
toliau, jai palinkėta sėkmingai veikti, 
gausiai paplojant. Susirinkimas užbaigtas 
sugiedant Tautos himną. Po to pirmininkas 
visus pakvietė prie kavutės ir pyragų, kurių 

punktas. įvairiais klausimais kalbėjo visa eilė 
tautiečių: A. Savickienė, A. Kramilius, V. 
Šliogeris, A. Reisgys, V. Vaitkus, K. Protas, 
B. Ropienė, M. Reisgienė, o į klausimus 
atsakinėjo - debatavo valdybos nariai - V. Juš
ka ir A. Kramilius. Daugelis iš kalbėjusių 
dėkojo valdybai už siuntinių siuntimo į Lietu
vą organizavimą ir prašė kad jų siuntimas ir 
toliau būtų tęsiamas. (V-bos vicepirm. A. 
Kramilius, organizuojąs siuntinių siuntimą, sakė, 
kad dar vienas transportas - prieš Kalėdas - 
tikrai bus!..).

A. Kramilius perskaitė apyl. valdybai dr. 
A. Viliūno iš JAV atsiųstą laišką, kuriuo jis 
prašo reikalauti valdžios, kad ji atsiprašytų už 
pokario emigrantams savavališkai uždėtus 
dviejų metų priverstinius paskirstymus 
darbams, kas eina prieš žmogaus teises. Jis 
taip pat protestuojąs prieš ministro P. 
Ruddock‘o iš naujo apkaltinimą lietuvių karo 
nusikaltėliams Brisbanės „Courier Mail“ 
laikraštyje. Čia A. Kramilius (ir kiti) parodė ir 
tik ką išleisto „Sydney Morning Hcrald'o“ 
priedą, kuriame vėl užsipuolami lietuviai dėl 
žydų „mušimo“. A. Reisgys mano, kad šis 
spaudimas dalinai ateinąs iš Amerikos, norint, 
kadLietuva grąžintų žydų turtą,ir dalinai,kad 
nukreiptų dėmesį nuo Izraelio veiksmų 
paskutiniu metu Libane.

Nutarta įgalioti apyl. valdybą, kad ji 
reikalautų atsiprašymo iš min. P. Ruddock‘o 
už jo žodžius Brisbanėje ir „Sydney Morning 
Herald'o“ priede, kur prie patalpinto straips
nio, esąiparašas po nuotrauka yra lietuvius 
įžeidžiantis. Kai kurie iš susirinkimo dalyvių 
priminė, kad lietuvių vardo naudojimas šiuo 
atveju esąs nusikaltimas prieš žmogaus teises 
(, jei jie žino kas yra nusikaltėliai, tegu jiems 
kelia bylas, bet tegu nekaltina visos lietuvių 
tautos!..“).

Susirinkimas užbaigtas Tautos himnu.
B.Ž.

buvo apsčiai parūpinta darbščiųjų klubo po
nių. Taigi, iki kito karto!..

Ona Baužienė.B.E.M.

LPKTS atstovybėje

Esame informuoti, kad Melbourne gyve
nančiam Lietuvos Politinių kalinių ir tremti
nių s-gos atstovui Australijoje, p. Vytautui 
Mačiui, ši sąjunga yra suteikusi Garbės nario 
vardą. Sveikiname!

"M.P" red.

* * *

LPKTS aukojo $ 200 MLKMD-ja, $ 30 H. 
K., $ 25 T. Jurgelaitienė, $ 10 S. Sikorskis.

Ačiū aukotojams.

LPKTS ats. V. L. Mačys
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Išvyko gyvent į Lietuvq

Alfonsas Giliauskas
Balandžio 27 dieną, draugų padydėtas, 

gyventi į Lietuvą išvyko sydnėjiškis Alfonsas 
Giliauskas. Alfa, kaip jį draugai vadino, buvo 
gerai pažįstamas Sydnėjaus lietuviams. Dar 
studentaudamas Kaune ir turėdamas gražų ir 
gerą balsą, jis dalyvaudavo studentų dainos 
mėgėjų rateliuose. Buvo aktyvus ateitininkų 
federacijoje. Gyvendamas Traunšteino, Vo

Žinutės iš Adelaidės
• Adelaidės Lietuvių mokykla mokslo 
metus pradėjo vasario 24 d. Lietuvių Katali
kų Centre.

Po vėliavų pakėlimo ir atidarymo žodžių, 
įvyko registracija ir mokinių paskirstymas į 
klases. Mokiniai ir jų tėvai buvo pavaišinti 
užkandėlėm, parodyta video juosta iš praėju
sių metų užbaigimo koncerto - vaidinimo 
„Sigutė“.

Savaitgalio mokykla šiais metais turi 
mokytoją iš Lietuvos p. Remigijų Kubaitienę.
• Balandžio 14 d., sekmadienį, ALB 
Adelaidės apyl. valdyba ruošė Atvelykio 
gegužinę Hazelwood parke. Deja, oras tą die
ną pasitaikė šaltokas ir lietingas, todėl gamt
oje gegužinė buvo atšaukta ir ji įvyko Lietu
vių namuose.

Margučių premijavimą suaugusiems ir 
vaikams, margučių ridenimą ir įvairius 
žaidimus pravedė skautai ir sportininkai.
• ALB apylinkės valdyba kreipėsi į 
Adelaidės jaunimą įsijungti į naujai sudaro
mą nuo 14 metų iki 30 metų mergaičių ir 
berniukų tautinių šokių grupę.

Šiuo metu Adelaidėje gyvena kvalifikuota

Nauja Lietuvos istorija
• Ne dažnai knygynuose tenka užtikti 
svetimtaučio parašytą veikalą apie ankstyvąją 
Lietuvos istoriją.Šią anglų kalba parašytą knygą 
išleido Cambridge University Press, 1994 
(ISBN 0-521-4531IX). Ji skirta Sausio 13-tos 
atminimui - In piam memoriam 1991.1.13.

Jos autorius yra profesorius S.C. Rowell 
(Research Fellow, Clare College, Cambridge, 
andResearch Officer and Lecturer in the Centre 
for West Lithuanian and Prussian History, 
University of Klaipėda).

Mano dėmesį šiai knygai atkreipė sūnus 
Helmutas, sakydamas, kad dabar jau galės 
visiems įrodyti garbingą Lietuvos praeitį. 
Knygoje žinios surinktos ne tik iš įprastinių 

KLAIDŲ ATITAISYMAS
"M.P" Nr. 17,1-mo pusi. 1 skiltyje 12-13 eil. iš apačios išspausdinta"... dėl jūros sienos Ry

gos įlankoje demilitarizavimo...", turi būti "delimitavimo".
Ten pat,2-je, 31-32 eil. "... latviai nori, kad jis būtų statomas prie Latvijos sienos", turi būti: 

"latviai nenori, kad..."
Straipsnio autorių ir suinteresuotuosius atsiprašome. Red.

ATSIPRAŠYMAS
Dar dėl nevisai ištirtų priežasčių, "M.P." Nr. 17-jo numerio vidiniai puslapiai (2-7) yra 

sumaišyti. Puslapių sumaišymas pastebėtas tik pradedant ekspedijuoti laikraštį, tad nebebuvo 
galima ką nors padaryti.

Mielus skaitytojus dėl to atsiprašome! Red.
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kietijoje, pabėgėlių stovykloje, jis organizavo 
ten meninius ir sportinius subuvimus. Atvy
kęs į Australiją 1948 m., atlikęs privalomą 
darbo sutartį, apsigyveno Sydnėjuje. Paskuti
niuosius 27 melus jis dirbo centriniame 
Sydnėjaus pašte ir su malonia šypsena tvarkė 
siuntinių skyrių. Prieš daugelį metų jis laimė
jo keletą tūkstančių svarų loterijoje, nusipirko 
Kirribilli namus, vėliau ir atostoginį butą 
gražiame Forster kurorte ir taip linksmai ir 
gražiai viengungiavo.

Į lietuvišką gyvenimą Alfa įsijungė nuo 
pat savo apsigyvenimo Sydnėjuje pradžios, 
ilgus metus būdamas Krašto valdybos iždi
ninku, dainavo Sydnėjaus lietuvių ansambly
je, „Tie Patys“ oktete ir kvartele, dalyvauda
mas lietuviškuose parengimuose, aukomis 
rėmė įvairias organizacijas.

Lietuvoje jis turi brolį, seserį ir daugiau 
giminių, todėl, sušlubavus sveikatai, pardavęs 
visą savo turtą ir nusipirkęs Kauno centre butą, 
jis išvažiavo gyvent į Lietuvą. Išvykdamas ir 
savo „Mūsų Pastogės“ prenumeratą perkėlė į 
Lietuvą.

Geros sveikatos ir laimingo įsikūrimo 
Lietuvoje, Tau, Alfa, linki Tavo draugai.

Antanas Laukaitis

tautinių šokių instruktorė p. R. Kubaitienė, 
kuri mielai sutiko jaunimą mokinti tautinių 
šokių. Jaunatviška šokių grupė įneštų daug 
gyvumo Adelaidės bendruomenės gyvenime.

Malonu, kad atsirado jaunų šokėjų ir jau 
įvyko pirmoji repeticija. Grupė pasirinko 
„Žilvino“ vardą.

Pirmoji Adelaidės tautinių šokių grupė, 
vadovaujama V. Strauko,pakrikštyta „Žilvino“ 
vardu 1969 metais.

V. M. N.
• • *

• Žemiškąją kelionę užbaigė šie Ade
laidėje atjos apylinkėse gyvenę tautiečiai: 
1996.03.09 - a.a. Jonas Lapšys, 86 m. amžiaus. 
Palaidotas kovo 12 d. Adelaidės Centennial 
kapinėse.
1996.03.16 - a.a. Genovaitė Mačiukaitė- 
Opulskienė, 87 m. amžiaus. Palaidota kovo 19 
d. Centennial kapinėse.
1996.03.16 - mirė Juozas Sabeckis, 80 m. 
amžiaus. Palaidotas kovo 20 d.

1996.03.26 - a.a. Jonas Rupinskas, 74 m. 
amžiaus. Palaidotas kovo 30 d. Centennial 
kapinėse. (J. N. P.)

šaltinių, bet ir iš Vatikano, Airijos beilspanijos 
archyvų. Bibliografija užima net 52 puslapius. 
Įžangoje S. C. Rowell rašo, kad knygos tikslas 
esąs įrodyti Lietuvos svarbą Europos 
viduramžių laikotarpyje, kai lietuviai sugebėjo 
atsispirti prieš kryžiuočius, lenkus, rusus ir 
visą krikščionišką Europą. Nemanau, kad 
istorikai ateityje, rašydami apie Lietuvos 
praeitį, galėtų be šio veikalo apsieiti.

Lithuania Ascending: A Pagan Empire 
within East Central Europe 1295-1345. 
(Cambridge Studies in Mediaeval Life and 
Thought). 375 psi. Kaina $ 145.

Vincas Bakaitis

Sydnėjaus Apylinkės valdybos pirmininko pranešima 
metiniame informaciniame susirinkime

Vytautas Juška
ALB Sydney Apylinkės valdybos pirmininkas

Dabartinė Sydnėjaus Apylinkės valdyba 
savo kadenciją pradėjo 1995 m. kovo 26 d. 
Valdybą sudaro Rymantė Geli (sekretore). 
Aušra Juškienė (iždininkė), Antanas Krami- 
lius (vicepirmininkas), Irena Ross (narė 
socialiniams reikalams) ir Vytautas Juška 
(pirmininkas). Praėjusių metų bėgyje valdyba 
posėdžiavo 10 kartų.

Valdyba organizavo minėj imus, proginius 
susitikimus su vyriausybės ministrais, politi
kais bei su užsienio šalių diplomatais, vystė 
ryšius įtakingųjų australiškosios visuomenės 
žmonių ir kitų bendruomenės narių tarpe. Bu
vo priimti formalūs svečiai iš Lietuvos, 
suorganizavome jų susitikimus su bendruo
mene. Žymiausia atvykusių grupė buvo Čes
lovo Juršėno lydima Lietuvos Seimo narių 
delegacija, atvykusi Australijos Parlamento 
kvietimu. Lankėsi Lietuvos jaunųjų fizikų 
grupė, dalyvavusi Canberroje įvykusioje 
Fizikos Olimpiadoje. Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja tautiečiams, kurie rūpinosi šiuo žaviu 
Lietuvosjaunimu, suteikdami jiems nakvynes 
bei aprodydami Sydnėjaus įžimybes. Tęstas 
„Pagalbos Lietuvai“ fondo lėšų skirstymas, 
panaudojant šias lėšas labdaros siuntų per
siuntimo išlaidoms padengti.

Metų bėgyje valdyba tęsė siuntinių į Lietu
vą organizavimą. Šį sunkų, nevisados dėkin
gą darbą, vykdė valdybos vicepirmininkas 
Antanas Kramilius. Šios valdybos egzistavi
mo metu net trys pilni konteineriai išsiųsti 
Lietuvon. Nors protarpiais atrodė, kad paklau
sa silpsta, tačiau paskutinieji du suorganizuo
ti siuntiniai tapo perpildyti ir nebetilpusias 
dėžes reikėjo persiųsti į Adelaidę, kadiškeliautų 
su iš ten siunčiama siunta. Sydnėjaus siunto
mis pasinaudojo Brisbanės, Canberros ir kitų 
artimesnių kolonijų tautiečiai. Siuntų 
organizavimas lig šiol vyksta pelningai ir 
manoma, kad dalį pelno bus galima artimuo
ju metu perkelti į Apylinkės iždą. Lig šiol to 
nebuvo padaryta, bet einamojoje sąskaitoje 
būtų reikalingas darbui kapitalas. Reiškiu 
nuoširdžią padėką Antanui Kramiliui už jo 
nenuilstamą ryžtą ir įdėtą darbą tvarkant šių 
siuntinių reikalus. Lietuviškas ačiū! Dėl šios 
veiklos tęsimo kviečio pasisakyti diskusijų 
metu.

Ryšiai su Krašto valdyba Melbourne bei 
kitomis Apylinkių valdybomis tebuvo pro
giniai. Neoficialiai su Krašto valdybos nariais 
buvo susitikta Melbourne praėjusių Kalėdinių 
švenčių metu, o su Geelongo bei Canberros 
valdybų nariais - jiems atvykus Sydnėjun 
savais reikalais. Su Geelongo Apylinkės 
valdybos pirmininku buvo kalbėtasi apie 
geelongiškių norą rengti, sekančias po 
Melbourno, Australijos lietuvių dienas 
Geelonge. Principiniai dėl jų pasiūlymo buvo 
pasisakyta teigiamai, tačiau arGeelongeįvyks 
Lietuvių dienos 1998 m., žinių neturiu.

Ilgai neišsisprendus Lietuviškos radijo 
valandėlės reikalams Sydnėjuje, valdyba toliau 
spaudė SBS Radijo vadovybę paskirti radijo 
darbuotoją Sydnėjuje. Be laiškų rašymo, buvo 
tartasi ir su Melbourne gyvenančiu SBS 
Lietuviškosios radijo laidos vadovu Paulium 
Jokūbaičiu, ieškant būdų kaip tai paspartinti. 
Beje, prieš keletą savaičių, išlaikiusi sto
jamuosius egzaminus, valdybos narė Rymantė 
Geli buvo paskirta Sydnėjaus radijo laidų 
ruošėja. Šiuo metu ji lanko SBS paruo
šiamuosius kursus ir tikimasi, kad pusmečio 
bėgyje ji bus patvirtinta Lietuviškosios radijo 
valandėlės vadove Sydnėjuje.

Praėjusių metų pranešime pranešiau apie 
valdybos pastangas gauti $ 47 000 iš Ethnic 
Affairs Commission, norint įsteigti Žinybinę 
tarnybą mūsų vyresniesiems. Kaip žinoma, tas 
bandymas nepasisekė. Pokalbiuose su Ethnic 
Affairs Commission tarnautojais nedaug 
„pešta“, tačiau šiemet, paskelbus naują

AT.R Sydnėjaus apyl. valdj 
pirm. Vytautas Juška

prašymų konkursą, EAC tarnautojų paskatin
ti, per Sydnėjaus Socialinės globos moterų 
draugiją įteikėme naują prašymą, prašant 
paskirti $ 32 550. Šiuo metu laukiame 
atsakymo. Paminėtą prašymą paruošė Apy
linkės valdyba, tačiau jį įteikti valdybos vardu 
negalėjome, nes Etninių reikalų komisija 
priima prašymus tik iš oficialiai inkoponiotų 
organizacijų. Tai parodo reikalingtmą, net 
būtinumą, Sydnėjaus Apylinkę inkoporuoti. 
Jei EAC patvirtins mūsų prašymą, Apylinkės 
valdyba yra įsipareigojusi prie Žinybinės 
tarnybos įsteigimo išlaidų prisidėti $ 1 500 
suma bei padengti administracijos išlaidas jei 
jos viršytų sąmatoje numatytą pinigų sumą.

Privačiuose pokalbiuose su (EAC) ko
misijos tarnautojais buvo pripažinta, kad 
įteiktas prašymas yra ne tik aukšto lygio, bet ir 
inovacinis savo apimtyje, tačiau tai neužtikri
na šio projekto sėkmės šių metų EAC lėšų 
paskirtyje. Pokalbyje buvo užsiminta, kad 
Etninių reikalų komisija bando iš NSW 
vyriausybės 1997 m. gauti papildomų lėšų 
tokiems projektams kaip mūsiškis finansuoti.
Apylinkės valdyba dėkoja Socialinės globos 
moterų draugijai už sutikimą šį projektą remti 
ir savo vardu jį įteikti.

Metų bėgyje išvystyti tamprūs ryšiai su 
Ethnic Communities Council pareigūnais. 
Ryšių sustiprinimui bei plėtojimui esame 
dėkingi valdybos narei Irenai Ross. Per 
praėjusius metus su ECC pareigūnais tarėsi ne 
tik Apylinkės valdyba, bet ir Socialinės globos 
moterų draugija bei Lietuvių pensininkų 
draugija. Pasitarimuose valdyba siekė ECC 
informuoti apie sunkėjančią mūsų tautiečių 
socialinę bei sveikatos būklę, apie lėšų bei 
specialiai pritaikomų patarnavimų bei 
programų reikalingumą lietuviams NSW 
valstijoje.

Laike paskutiniųjų metų teko suslaukti 
daug telefoninių užklausimų iš valdiškų ir 
visuomeninių organizacijų. Buvo teiraujama
si - kokius patarnavimus bendruomenė galėtų 
suteikti tautiečiams, pakliuvusiems į sun
kumus. Vieniem reikalingi vertėjai, kitiem - 
namų priežiūra, dar kitiem - būtinas medicini
nis patarnavimas, bet nesusikalbama. Dar 
viename pokalbyje išgirdome apie policijos 
susirūpinimą dėl fiziškai nukentėjusios (ne
syk kumščiais apdaužytos) tautietės, kurios 
ne vien sveikata, bet ir jos pačios gyvybe 
susirūpinta.

Stoka lėšų, lietuviams valdžios suteikia
mų paslaugų, apmokamo larnautojo(jos), 
kuris(kuri) galėtų rūpintis šių nelaimingųjų 
būkle, nebuvimas, temdo mūsų tautiečių 
senatvę, verčia juos sunkumuose baigti savo
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dienas. Žinomi ir tragiškai baigęsi įvykiai.
• Tokiais asmenimis negali pilnai pasirūpinti 
pasišventusios Socialinės globos moterų 
draugijos narės, kurios savanoriškai pasiau- 

> Rojusios atlieka būtinas paslaugas. Nežiūrint 
didelių pastangų bei valdiškų organų tarnauto
ji! pagalbos, Socialinės globos moterų drau- 
gijosįteiklas (H ACC) Home And Community 
Care Package prašymas buvo nesėkmingas.

Australijoje ištisais dešimtmečiais gyvenome 
i uždarą bendruomenės gyvenimą, siekdami Liclu- 
; vai laisvės ir lietuvybės išlaikymo savitarpyje.

Pamiršome, kad čia gyvendami esame ir šio krašto 
piliečiai, kad privalėjome ir savimi pasirūpinti. 
Lietuvai atgavus valstybingumą vis labiau savo 
žvilgsnį kreipiame jos link, užmiršdami save bei 
savuosius nelaimėje. Dėl savo uždarumo, platesnių 
visuomeninių ryšių neišvystymo, likome ir 
nežinomi, ir pamiršti. Nesmagu kai sužinai, kad nei 
EAC, nei ECC savo įstaigose neturėjo žinių apie 
mūsų bendruomenę Sydnėjuje. Jų niekad 
nebuvome jiems pristatę. Valdyba ateityje kreips į 
Ui dėmesį.

S. m. rugpjūčio 6 d. įvyks 13-tasis Australijos 

gyventojų surašymas (Census), kurį praves 
Australijos Statistikos biuras. Valdybos iždininkė 
Aušra Juškienė dalyvavo Gyventojų surašymo 
paskelbimo informacinėje popietėje ir kalbėjosi su 
direktore Sydnėjuje. Pokalbyje paaiškėjo direkto
rės susirūpinimas apie lietuvių kilmės žmonių 
dalyvavimą ankstyvesniuose surašymuose. Jos 

i nuomone, NSW valstijoje yra užsirašęs per mažas 
j skaičius lietuvių. Ji prašė, kad būtų dedamos 

pastangos į surašymą įtraukti i r tuos mūsų tautiečius, 
kurie serga Dementia, gyvena vieniši ir panašiai. 
Pagal dvyliktojo surašymo duomenis, valdybai 
rūpestį kelia ir tai, kad lietuviškai kalbančių lietu vi ų 
kilmės žmonių skaičius neviršija tik angliškai 
kalbančių Lietuvoje gimusių žmonių skaičiaus. Ar 
lai parodo kokią nors mūsų baimę ar „maža- 

I lietuviškumą“? Netikslus klausimų atsakymas turi 
I tiesioginės įtakos ir į anksčiau paminėtas socialines 

paslaugų neteikime problemas. Jei praėjusio 
surašymo duomenys yra tikslūs, manau kad po 13- 
to surašymo sužinosime, kad NSW valstijoje jau 
gyvena vos virš tūkstančio Lietuvoje gimusių 
žmonių. (1991 m. surašyme įregistruotas lietuvių 
kilmės žmonių skaičius buvo 1 387 asmenys).

Susirgus Sydnėjaus lietuvių klebonui kun. 
Povilui Martūzui, valdyba, talkindama Sydnėjaus 
Parapijos misijos komitetui, laiškais kreipėsi į 
Lietuvos bažnytinę vadovybę prašydama paskirti 
naują kunigą Sydnėjuje. Deja, visos pastangos liko 

! bergždžios. Maža galimybė, kad išvis kada nors 
sulauksime kunigo iš Lietuvos. Valdybos vardu

MAKROBIOTIKA
Makrobiotikos virtuvė gerai žinoma 

Paryžiuje ir Niujorke, kur veikia nemažai 
makrobiotikos restoranų bei parduotuvių, o 
Belgijoje keli fabrikai gamina maisto produk
tus pagal japonų mokslininko Georges 
Ohsawa rekomendacijas. Sydnėjuje taip pat 
veikia vienas restoranas o sveiko maisto 
parduotuvėse parduodami produktai su užra
ku „Macrobiotiks“.

MakrobiotinėjcvirtuvėjelabaisvarbusJIN 
irJAN principas. Savo knygoje „Makrobiotika 
dzen“ Ohsawa rašo, kad viskas pasaulyje 
susideda iš JIN ir JAN. Tai dvi priešingos 
viena kitai energijos, egzistuojančios 
kiekviename reiškinyje, daikte ar individe, 
visoje begalinėje Visatoje. Maisto produktai 
taip pat gali būti JIN arba JAN. Ohsawa patei
kia ilgą tokių produktų sąrašą ir teigia, kad 
mūsų sveika labai priklauso nuo teisingos JIN 
irJAN pusiausvyros mūsų maiste ir teisingo 
jo paruošimo. Pavyzdys:

JIN produktai - kukurūzai, rugiai, 
pomidorai, bulvės, kiauliena, jautiena, kava, 
vynas.

JAN produktai - ryžiai, kviečiai, morkos, 
svogūnai, antis, kalakutas, žalia arbata, 
ramunėlių gėrimas.

Makrobiotinėje virtuvėje maistas gami
namas tik su aliejumi arba su vandeniu, sūdo
ma nerafmuota jūros druska, naudojami tik 
natūralūs, pramoniniu būdu neapdirbti 
produktai, be cheminių trąšų išaugintos 
daržovės. Draudžiama gerti natūralią kavą, o 
juodą arbatą gerti tik išaugintą organiniu bū

reiškiu padėką Daliai ir Algiui Bumeikiams už jų 
dideles asmenines pastangas rūpinantis Sielova
dos tąsos problemom Sydnėjuje. Malonu, kad 
vietnamietis kunigas Dominic Tran yra mums 
parodęs didelę meilę ir paslaugumą ne tik 
pravesdamas mūsų tikintiesiems pamaldas, bet jau 
ir pramokdamas bent dalį jų lietuviškai. Pokalbiuo
se su Lietuvos išeivijos vysk. Paulium Baltakiu 
išryškėjo, kad JAV lietuvių kolonijose kur nebuvo 
ar nebeliko lietuvio kunigo, tos kolonijos išnyko.

Sekančiais 1997 m. sueina 50-metis nuo lietuvių 
emigracijos pradžios Australijon. Šiai sukakčiai 
paminėti, valdyba numato sudaryti atskirą komite
tą, kad ne tik būtų ši šventė atžymėta mūsų tarpe, 
bet kad ji plačiai nuskambėtų ir Australijos 
visuomenėje. Būtų gražu, net būtina, šią sukaktį 
įamžinti ir anglų kalba parašyta ir išleista knyga. 

Šiam projektui įvykdyti, bus siekiama gauti lėšų iš 

atatinkamų fondų bei valdžios įstaigų. Beje, ne 
mažesnė problema bus rasti (Australijos mastu) ir 
bendradarbių tokiai medžiagai surinkti, knygai 
parašyti, redakcijos darbams atlikti.

Vienas iŠ linksmesnių praėjusių metų reiškinių
- tai gražus Sydnėjaus Šeštadieninės mokyklos 
sustiprėjimas. Ne tik padaugėjo šią mokyklėlę 
lankančiųjų vaikų skaičius, bet stipriai jaučiasi 
viduriniosios kartos tėvų užsiangažavimas. Buvo 
itin malonu praėjusių metų gruodžio mėnesį matyti 
mokyklą lankančių vaikučių įsijungimą į „Dainos“ 
choro metinį koncertą. Viliamės, kad šis gražus 
mokyklos pavasaris sužydės tikra vasara.

Šių metų gale Melbourne įvyks Australijos 

Lietuvių dienos ir kartu ALB Krašto tarybos 
suvažiavimas. Gaila, kad suvažiavimui tepaskirta 
vos pusantros dienos, tuo labiau, kad antroji diena
- Naujųjų metų išvakarėse. Bijau, kad vėl neturėsime 
progos visapusiškai aptarti opias ir vis daugėjan
čias bendruomenės ir mūsų lietuviškosios likties 
problemas. Šiuo klausimu bent dalinai „pasi- 
pešiojome“ Adelaidėje 1994 m. Žvelgiant pirmyn, 
mums, sydnėjiškiams, ne tik teks išsirinkti savo 
atstovus į Krašto tarybos suvažiavimą, bet ir 
pasirūpinti naujos Krašto valdybos sudarymu. 
Manau, kad ne per anksti susidomėti naujos KV 
sudėties klausimu.

Baigdamas šį valdybos pranešimą dėkoju 
valdybos nariams už jų kolegiškumą, pasitikėjimą 
i r įdėtą darbą. Dėkoju visoms mūsų organi zacijoms 
už jų suteiktą valdybai pagalbą ir darbą išlaikant ir 
stiprinant mūsų bendruomenę, bei Jums mieli 
tautiečiai, už Jūsų valdybos rėmimą ir pasitikėji
mą paskutiniųjų metų bėgyje. Gal ne viską taip 
atlikome kaip Jūsų norėta ar viltasi, tačiau padarė
me tiek kiek sąlygos leido.

du. Negalima vartoti cukraus, pasaldinimui 
galima naudoti saldžių vaisių sultis. Virti 
geriausia terakotiniuose arba ugniai atsparaus 
stiklo induose.

Tiems, kurie susidomėjo makrobiotika 
siūlau išbandyti šiuos receptus:

Ohsawa‘s kava
Paimkite po du šaukštelius ryžių, kviečių, 

raudonųjų pupelių adzuki, 1 šaukštelį turkiš
kų žirnių (galima imti paprastus žirnius) ir 1 
šaukštelį cikorijos. Kiekvieną produktą atski
rai gerai paspraginkite kad patamsėtų. Paskui 
juos sumaišykite ir pakepkite su trupučiu 
aliejaus. Viską atšaldykite ir smulkiai su
malkite. Į pusę litro vandens dėkite valgomą 
šaukštą šių miltelių, 10 min. pavirinkite ir 
gerkite. Ypač rekomenduojama studentams ir 
dirbantiems protinį darbą.

Ryžių pyragas
Į indą stačiais kraštais dėkite dvi išvirtas ir 

supjaustytas morkas, dvi virtas ir plonai 
supjaustytas lotoso šaknis, du plaktus 
kiaušinius, iškeptus su pipirne. Ant viršaus 
dėkite maždaug 6 cm. storio virtų ryžių sluoks
nį ir viską gerai suspauskite. Paskui gražiai 
išverskite į lėkštę ir supjaustykite gabaliukais.

Tie iš jūsų, kurie norėtų daugiau infor
macijos apie makrobiotiką ar daugiau recep
tų, rašykite man žemiau pateiktu adresu. 
Neužmirškite įdėti voką su savo adresu ir 
pašto ženklu.

Sekančiame numeryje vaikų makrobioti- 
nė mityba. Edita Varnas

38 Roberta st, Greystanes, NSW, 2145

Apie sveikatq ir ligonines

Doc. dr. Vita Lesauskaitė
Prieš porą mėnesių plačiai informuoda

mas Seimą apie medicininės pagalbos padėtį 
Lietuvoje, sveikatos apsaugos ministras A. 
Vinkus kalbėjo gana liūdnai. Kadangi ši tema 
domina ir uisienio lietuvius, "M.P." bendra
darbis dr. Vytautas Doniela keletą klausimų 
pateikė Kauno medicinos akademijos 
Geriatrijos klinikos vadovei doc. dr. Vitai 
Lesauskaitei. Red.

* * •
„M.P.“: Ministras A. Vinkus yra labai 

susirūpinęs. Kaip padėtis atrodo Jums, 
dirbančiai sistemos viduje?

Dr. Vita Lesauskaitė: Lietuvos svei
katos priežiūra gyvena ne pačius geriausius 
laikus. Jos būklę sveikatos apsaugos ministras 
A. Vinkus pavadino kritiškesne nei buvo 
blokados metais. Medicinos įstaigos šiais 
metais kas mėnesį gavo tik apie pusę biudžete 
numatytų lėšų. Kovo21 d. ministras A. Vinkus 
spaudos konferencijoje kalbėjo, kad yra 
parengtas ypatingų priemonių planas, kurį 
neilgai trukus teks vykdyti. Šiame plane 
numatyta 2 dienom sumažinti ligonių gulė
jimo ligoninėse laiką. Nebeatlikti brangių 
planinių kardiochirurginių, angiochirurginių, 
sąnarių pakeitimo operacijų. Trims mėnesiams 
uždaryti reabilitacijos ligonines. Kitą mėnesį 
pradėti ligoninių akreditaciją: ligoninės, 
neatitinkančios reikalavimų, bus paverčiamos 
slaugos ligoninėmis.

Tur būt esama ryšio tarp ne
pavydėtinos ekonominės būklės Lietuvoje ir 
medicininio aprūpinimo. Ar tai jaučiama 
ligoninėse?

Dr. Vita Lesauskaitė: Katastrofišką 
padėtį Lietuvos medicinoje sąlygoja, be abejo, 
sunki dabartinė Lietuvos ekonominė padėtis 
bei ilgas sveikatos draudimo įstatymo 
neparengimas. Šis įstatymas dar tik turės būti 
svarstomas Seime. Analogiškas įstatymas 
Estijoje jau buvo priimtas prieš porą metų. Tai 
padėjo estams žymiai greičiau išspręsti 
sveikatos priežiūros finansavimo problemas. 
Lietuvoje gi, prieš porą savaičių Vyriausybė 
paskelbė, kad vienam žmogui per parą 
medikamentams yra išleidžiami 6 litai. Ta
čiau tai nėra tiesa. Lietuvos ligoninės dabar 
dirba ekstremaliomis sąlygomis, yra įsiskoli
nusios už vaistus, vandenį, elektrą, šildymą 
dažnai po kelis milijonus litų, iš valstybės 
biudžeto negauna lėšų. Dažnai tegali skirti 
apie litą vieno ligonio vaistams per parą (taip 
yra, pavyzdžiui, Kauno II ir IH ligoninėse). 
Suprantama, kad už vieną litą ligoniai galėtų 
gauti stacionare tik apie porą tablečių (girdė
jau, kaip vienas skyriaus vedėjas vizitacijos 

LIETUVOS SPAUDOJE: sveikatos temomis

metu palatoje pajuokavo: „Jei vėl išrinksite 
LDDP, tai vietoj 2 tablečių per parą liks tik 
viena“). Dalį ligoninių lėšų niekais pavertė ir 
žlugę LAIB bei Litimpex bankai.

Ar Lietuvos ligoninėse paste
bima užsienio, ypač lietuviškosios išeivijos, 
parama?

Dr. Vita Lesauskaitė: Jciligoninėsdar 
gali dirbti, tai tik todėl, kad labdaros būdu 
gaunama nemažai medikamentų, tvarsliavos, 
instrumentų ir įrenginių. Daugiausia labdaros 
gaunama iš Vokietijos: maltiečių, Liūtų klu
bų k šiaip surinktos įvairių regionų gyvento
jų. Dvi labdaros siuntas už kelis šimtus 
tūkstančių dolerių Kauno II ligoninei atsiuntė 
Amerikos išeivijos organizacija „Lietuvos 
vyčiai“. Labdarą renkant, dalyvavo ir ne 
lietuvių kilmės amerikiečiai. Lietuvos medi
ciną moraliai ir materialiai taip pat remia 
Skandinavijos šalys, įvairios Danijos, Pran
cūzijos, Belgijos ir kitų kraštų organizacijos 
bei medicinos mokslo įstaigos.

„M.P.“: Girdime, kad smunkąs gyve
nimo lygis didina ir ligonių skaičių. Ar tai 
■tiesa?

Dr. Vita Lesauskaitė: Pablogėjęs gy
venimo lygis Lietuvoje pakeitė i^digehių 
kontingentą. Dabar žmonės, turintys darbą ir 
bijantys jį prarasti, stengiasi negulti į ligoni
nę. Ligoninėse vyrauja arba tikrai sunkūs 
ligoniai, arba pensininkai ir kitų blogai 
besiverčiančių visuomenės sluoksnių atstovai: 
asocialūs asmenys, narkomanai, niekur 
nedirbantys, alkoholikai. Daugeliui šių žmonių 
buvimas ligoninėje - tai galimybė nors dvi 
savaites pavalgyti, nešalti, nusiprausti šiltu 
vandeniu, švariai apsirengti. Dėl mažo mėsos 
vartojimo tarp pensininkų padaugėjo maisto 
kilmės geležies stokos anemijų.

„M.P.“: Ar medicininė priežiūra dabar 
apmokama ar neapmokama?

Dr. Vita Lesauskaitė: Lietuvoje kol 
kas vyrauja nemokama sveikatos priežiūra. 
Privačių ligoninių yra nedaug. 1996 m. kovo 
5 d. Vyriausybė priėmė nutarimą, pagal kurį 
teisę į valstybinę nemokamą asmens sveikatos 
priežiūrą turi Lietuvos Respublikos piliečiai 
ir nepiliečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje ir 
jų nepilnamečiai vaikai. Kiekvienas toks 
nuolatinis gyventojas poliklinikoje pagal 
gyvenamą vietą pasirenka pirminės sveikatos 
priežiūros gydytojus: bendrą praktikos gy
dytoją (arba terapeutą, pediatrą), gydytoją 
stomatologą (= dantistą), akušerį- ginekologą, 
psichiatrą. Šie .gydytojai nemokamai orga
nizuoja sveikatos tyrimą, diagnozės nusta
tymą, gydymą; valstybinėse ir savivaldybių 
sveikatos priežiūros įstaigose ir lankymą 
namuose. Ištyrimas ir gydymas aukštesnio 
lygio sveikatos priežiūros įstaigose, jei į jas 
siuntė pirminės sveikatos priežiūros gydyto
jas ar specialistas, taip pat yra nemokamas. 
Mokama yra tada, kai pacientas, neturėdamas 
gydytojo siuntimo, pats pasirenka valstybinę 
antrinio ar tretinio lygio sveikatos priežiūros 
įstaigą (kol kas tokiais lygiais mūsų gydymo 
įstaigos nesuskirstytos). Sveikatos apsaugos 
minsterija gali leisti, atliekant diagnostinius 
tyrimus, imti iš paciento mokestį už brangius 
reagentus ar medikamentus, jei jų kainos viršija 
nustatytą išlaidų sumą.

„M.P.“: Skaitytojų vardu nuoširdus 
ačiū už atsakymus.
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Ekonomikos raida po Kovo 11
atkelta iš 2 psl.

Demokratiniųjėgų sudarytos Vyriausybės, 
kuriai iki 1992 metų vidurio vadovavo G. 
Vagnorius, o po to A. Abišala, veiklos sąlygos 
buvo kur kas sunkesnės negu prieš tai buvu
sios K. Prunskienės vadovaujamos Vyriausy
bės. Praradusi daugumos paramą Aukščiau
siojoje Taryboje, demokratiniųjėgų sudaryta 
Vyriausybė negalėjo daryti įtakos ne tik 
Lietuvos bankui, - ji net negalėjo kontroliuoti 
gyvybiškai svarbios Energetikos ministerijos 
veiklos. Daugelis valstybės darbuotojų, ypač 
teisėsaugos sistemoje, išliko lojalūs Nomen
klatūrai ir laukė jos grįžimo į valdžią. 
Savivaldybes kontroliavo LDDP ir jų rėmė
jai. Ypač priešiškai demokratinių jėgų 
sudarytos Vyriausybės atžvilgiu buvo nusitei
kę kolūkių vadovai, kontroliuojantys padėtį 
kaime.

SSRS valdžios struktūrų politinis ir 
ekonominis spaudimas Lietuvai nuo 1991 me
tų buvo vykdomas kur kas tobulesniais bū
dais negu prieš tai vykdyta plačiai išgarsinta 
pirmoji ekonominės blokados banga. Pavyz
džiui, atsiskaitymų tarp įmonių už pateiktą 
produkciją blokavimas panaudojant bankų 
sistemą kuriam laikui iš tiesų paralyžiavo 
gyvybiškai svarbius ekonominius ryšius 
Rytuose. Politinio spaudimo priemone tapo 
naftos tiekimas.

Valdžios struktūrų padėtį palengvino ilgai 
lauktas tarptautinis Lietuvos valstybingumo 
pripažinimas 1991 metų antroje pusėje. Jis 
tiesiogiai siejosi su nesėkmingu SSRS išsau
gojimo šalininkų puču Maskvoje. Tačiau tuo 
laikotarpiu Lietuva finansinės užsienio vals
tybių ar tarptautinių institucijų paramos negavo, 
ji tik dirbo parengiamąjį darbą jai gauti.

Ūkio reformos, kurią vykdė G. Vagnoriaus 
ir A. Abišalos vadovaujamos Vyriausybės, 
metu nepavyko išvengti klaidų ir netikslumų. 
Valstybinio turto privatizavimo pradžioje 
nebuvo pakankamai įvertintas nusikalstamų 
struktūrų vaidmuo. Teisėsaugos struktūros 
buvo aiškiai nepasirengusios naujo tipo 
nusikalstamos veikos prevencijai. Dėl to iš 
dalies kalta ir Aukščiausioj i Taryba, nerodžiusi 
iniciatyvos priimti atitinkamus įstatymus.

Aukščiausiosios Tarybos priimtas naujas 
Valstybinių įmonių įstatymas, panaikinęs 
atsakomybę už įmonių turto išsaugojimą bei 
ūkinės veiklos rezultatus, sudarė geras sąlygas 
valstybiniam turtui pasisavinti. Tuo buvo 
plačiai naudojamasi.

Lietuvos nacionaliniai pinigai - litai turėjo 
būti įvesti dar 1992 metais. Tuo pačiu turėjo 
būti pradėta riboti infliacija. Jos toleravimas 
ir netgi jos skatinimas nuo 1992-ųjų vidurio 
šalies ūkiniam gyvenimui turėjo didžiulių 
neigiamų padarinių.

Dėl menkos kontrolės ir atsakomybės už 
agrarinę reformą buvo grobstomas ir nio
kojamas kolūkių turtas.

Lietuvos politikos, ypač ūkio reformos, 
tegu ir ne visai tobulos, raida realiai grasino 
Nomenklatūrai. Prasidėjo aktyvi propagandos 
kampanija prieš demokratinių jėgų sudarytas 
Lietuvos valdžios struktūras. Tam pasitarnavo 
ūkio krizė, kurią sąlygojo sovietinės ūkio 
sistemos žlugimas, perėjimo nuo centralizuoto 
ūkio valdymo prie rinkos ekonomikos 
sunkumai, SSRS ekonominis spaudimas 
Lietuvai. Ūkio reforma buvo pavadinta esamos 
valdžios sukeltu chaosu, o pagrindine ūkio 
krizės priežastimi - jos nesugebėjimas spręsti 
ūkio problemų. Išsekinta ir pervargusi Aukš
čiausioji Taryba jau nebegalėjo toliau 
sėkmingai dirbti. Buvo paskelbti pirmalaikiai 
rinkimai. Juos užtikrintai laimėjo Nomen
klatūros atstovai, tuo pačiu susigrąžinę 
valstybės vairą.

Trečiasis valstybės ir jos ūkio reformos 
etapas prasidėjo 1992.10.25. Tai Nomenkla
tūros interesams atstovaujančios LDDP 
valdymo laikotarpio pradžia. Tuo metu LDDP 
priklausė absoliuti dauguma Seime. Jų atsto

vai sudarė Vyriausybę, kuriai kelis mėnesius 
vadovavo B. Lubys, po to beveik tris metus A. 
Šleževičius. LDDP lyderis A. Brazauskas 
buvo išrinktas Lietuvos Prezidentu.

LDDP savo valdymo laikotarpiu labiau
siai rūpinosi vadovaujančių kadrų politika, 
valstybinio turto privatizavimu, valstybiniu 
eksporto bei importo reguliavimu, valstybinio 
ūkio sektoriaus bei žemės ūkio bendrovių 
rėmimu, užsienio kreditų gavimu bei jo pas
kirstymu, taip pat anksčiau priimtų įstatymų 
tobulinimu. Į atsakingas pareigas valstybinės 
valdžios institucijose buvo pakviesti lojalūs 
LDDP buvusių KP struktūrų pareigūnai.

Valstybinio turto privatizavimas buvo 
sustabdytas ir pertvarkytas taip, kad palan
kesnes sąlygas turėtų privatizuojamų įmonių 
vadovai. Privatizavimo procese padidintas 
įmonių steigėjų (ministerijų) vaidmuo. 
Valstybinio turto perdavimas privačiam 
sektoriui, taikantdeformuotą Valstybinio turto 
pirminio privatizavimo įstatymą bei kitus 
norminius aktus, taip pat ir jų pažeidimų 
toleravimas žymiai apribojo galimybes spręsti 
nuvertėjusių gyventojų indėlių problemą bei didin
ti valstybės pajamas.

Valdžios parama padėjo didelėms valsty
binėms jmonėmslaikinai išsisaugoti nuo oficialaus 
bankroto, tačiau tai brangiai atsiėjo valstybės 
biudžetui ir mokesčių mokėtojams.

LDDP valdymo laikotarpiu Lietuvos ūkio 
išsivystymas pradėjo gerokai atsilikti nuo Latvijos 
ir Estijos.

LDDP valdymo metu vienas svarbiausių 
žingsnių ekonomikos srityje buvo Lietuvos 
piniginio vieneto - lito įvedimas. Kiek vėliau jis 
fiksuotu kursu buvo susietas su doleriu. Tai 
įgalino gerokai sumažinti infliaciją, tačiau tuo 
pačiu buvo sustabdyta Lietuvos bankų sistemos 
reforma ir sukurtos prielaidos jos krizei. Tuo 
laikotarpiu buvo žengti pirmieji Lietuvos ūkio 
integravimo j ES žingsniai.

Sprendžiantšaliesekonomikosirūkioreformos 
problemas svarbiausias vaidmuo teko Vyriausybei. 
Prezidentas ir Seimas dažniausiai besąlygiškai 
pritarė Vyriausybės parengtiems įstatymų bei jų 
pataisų projektams. Demokratinės politinės jėgos 
Sei mc sudarė mažumą ir realios įtakos koreguoti ar 
keisti šalies ūkio raidą neturėjo.

Būdingas LDDP valdymo bruožas - teikti 
įvairiapusę valstybės paramą savo šalininkams ir 
rėmėjams, siekiant suformuoti lojalias ekonomines 
struktūras. Tokiubūdu Lietuvoje pasireiškė valdžios 
ir ekonominių struktūrų susiliejimo tendencijos. 
LDDP valdymo laikotarpiu buvo kuriamas 
nomenklatūrinis kapitalizmas, žlugdantis smulkų 
ir vidutinį verslą, ūkininkus bei kitus Nomenklatūrai 
nepriklausančius ūkio subjektus.

1990-1995 metais ir demokratinės politinės 
jėgos, ir Nomenklatūra pasiekė savo strateginius 
tikslus. Demokratinės politinės jėgos atkūrė 
Lietuvos nepriklausomybę, įvykdė valstybės 
valdymo ir ūkio reformą, o Nomenklatūra - perėmė 
politinę valdžią į savo rankas ir įsitvirtino 
ekonominėse šalies struktūrose. Šio laikotarpio 
pabaigoje Lietuvoje įsigalėjo nomenklatūrinio 
kapitalizmo tendencijos.

Albertas Šimėnas

^SPORTAS
SPORTO NAUJIENOS

* Buvusiose pasaulinėse dailiojo čiuo
žimo pirmenybėse Lietuvos čempionai 
Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas iš 
pernai turėtos pasaulyje 9-tos vietos šiemet 
laimėjo 8-ją. Pirmąją vietą užėmė paskuti
niosios žiemos olimpiados laimėtojai ukrai
niečiai, o antrąją - Rusijos čempionai.
* ALFAS ir Geelongo LB valdybų 
iždininkas Jonas Obeliūnas, buvęs Geelongo 
ir Australijos lietuvių krepšinio rinktinių 
žaidėjas, yra pakviestas Š. Marčiulionio 
krepšinio vadovybės vasaros atostogų melu 
treniruoti šios mokyklos krepšininkus. J. 
Obeliūnas numato į laetuvą išvykti liepos 
mėn. Ten jis bus Vilniuje ir treniruos tris 
mėnesius. Sėkmės tau, Jonai!
* Europos futbolo asociacijų sąjungos 
UEFA komitetas paskelbė, kad Europos šalys, 
iki šiol neturėjusios vietų UEFA taurės 
varžybose, dabar galės registruoti savo 

Pagerbdami

A. f A. Bronių Kiverį 
vietoj gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame $ 20.

J. ir V. Dėkai

43 u:

A. f A. Broniui Kiveriui
mirus, jo žmoną Eleną, dukrą Elenutę ir jos šeimą bei artimuosius nuošird.tai 
užjaučiame.

Bronė ir Stepas Jarembau.kai

Mielam kaimynui

A. j* A. Broniui Kiveriui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Lialią, dukrą Eleną, jos šeimą ir artimuoius 

Magdalena Migevičinė 
Irena ir Algis Dudaiėai

Sesei skautininkei, fil. Elenutei Kiverytei-Erzikov su šeima, 
jos mylimam tėveliui

A. f A. Broniui Kiveriui
minis, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir drauge liūdime

Akademinio skautų sąjūdžio Sydnėjaus skyris

A. f A. Broniui Kiveriui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame Eleną Kiverienę ir dukrą Elenutę, jos šeimą bi 
gimines.

Viktoras ir Aida Jarai

Mylimam vyrui

A. f A. Broniui Kiveriui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Eleną, dukrą Elenutę, jos šeimą ir gimines.

Valentina Barkienė 
Laima ir Rita

Pagerbdamas

A. f A. Bronių Kiverį
vietoj gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju $ 25.

Vytautas Štelemėkas

A. f A. Aurelijai (Suzic) Šumilienei
mirus, giliausią užuojautą jos vyrui Broniui, dukrai Suzanne ir anūkams reiškia

Canberros Lietuvių klubo 
Valdyba ir nariai

laimėtojus. Vadinasi, Lietuva galės įrašyti čia 
2 komandas. Naujame futbolo sezone 
numatoma įvesti „aukso įvarčio“ taisyklę, t.y. 
rungtynėms pasibaigus lygiomis, pratęsimas 
būtų žaidžiamas iki pirmojo įvarčio.

• Vasario mėn. Panevėžyje prie savo 
namų buvo nušautas žinomas šio miesto 
verslininkas V. Dementavičius. Jis buvo vienas 
iš didžiausių Panevėžio sportininkų rėmėjų, 
pvz. rėmė pasaulio ultratriadono vicečempioną 
V. Urboną, miesto boksininkus, tinklininkus, 
krepšininkus, dviratininkus ir kt. Jis daug rėmė 
ir V. Variakojo (žinomo prieškarinės Lietuvos 
sportininko) vardo sporto mokyUą. Jo 
laidotuvėse dalyvavo labai daug jo raiamų 
sportininkų. Miesto sporto vadovai aityje 
nori rengti jo vardo sporto turnyrus ir sioma 
jo vardu pavadinti vieną Panevėžio gaę.

Paruošė A. Lapaitis
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A. f A. Broniui Kiveriui
užbaigus žemiškąją kelionę, reiškiame gilią užuojautą velionio žmonai Elenai, 
dukrai Elenutei su šeima, bei visiems artimiesiems čia, Australijoje ir Lietuvoje. 
Jūsų netekties ir skausmo valandomis liūdime kartu.

Ona Meiliūnienė,
Lėta ir Antanas Kramiliai

P.S. Vietoj gėlių "Mūsų Pastogei" skiriame $ 30.

Mirus

A. f A. Broniui Kiveriui
sunkiai likimo rankai palietus Velionio žmoną Eleną ir dukrą Elenutę bei jos šeimą, 
nuoširdžią užuojautą joms ir artimiesiems reiškia

Veronika ir Aleksas Kaminskai

A. f A. Broniui Kiveriui
mirus, jo žmoną Eleną, dukterį ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame

Marija Statkienė, 
Juozas ir Ričardas Červinai

Mirus

A. f A. Broniui Kiveriui
nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Elenai ir dukrai Elenutei su šeima.

B. Ropienė
A. Pauliukonienė

K. Ridikienė

A. f A. Broniui Kiveriui
mirus, žmonai Elenai, dukrai Elenai ir jos šeimai liūdesio valandoje reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime.

J. E. Jaudegiai

A. f A. Broniui Kiveriui
mirus, žmoną Lialią ir dukrą Elenutę su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
liūdime. Martina ir Anskis Reisgiai,

Vincė ir Pranas Antanaičiai

Buv. Sydnėjaus "Dainos" choro dirigentui ir ilgamečiu! Bičiuliui

A. f A. Broniui Kiveriui
miras, jo žmonai Elenai ir dukrai Elenai Erzikov bei jos šeimai nuoširdžią 
užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Cecilija Protienė ir
Birutė Nagulevičienė

Vietoj gėlių ant Velionio karsto "Mūsų Pastogei" aukojame $ 20.
C. P. ir B. N.

Bičiuliui

A. f A. Broniui Kiveriui
miras, jo žmonai Elenai, dukrai Elenutei, jos šeimai bei artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Kazimieras Butkus, Cabramatta
P.S. Vietoj gėlių ant Velionio kapo, "Mūsų Pastogei" aukoju $ 100.

A. f A. Broniui Kiveriui 
mirus, jo žmoną Lialią, dukterį Elenutę su šeima ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime

Eugenija Bliokienė 
Tamara ir Benius Vingiliai 

Vietoj gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame $ 50.

Buv. ilgamečiu! "Dainos" choro dirigentui, su kuriuo, man esant valdybos 
pirmininku, teko eilę metų bendradarbiauti, ir mielam Bičiuliui

A. f A. Broniui Kiveriui
miras, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną, buv. choristę Eleną, dukrą Elenutę su 
šeima ir visus artimuosius Australijoje, Lietuvoje ir Amerikoje.
Drauge liūdėdami, buvę choristai -

Elena ir Pranas Nagiai

t MŪSŲ t
MIRUSIEJI

A. f A. Bronius Kiveris - 1923.12.18-1996.4.23

Bronius Kiveris gimė prekybininko 
šeimoje Marijampolėje. Mokėsi Marijonų 
gimnazijoje Marijampolėje. Jau pačioje 
jaunystėje turėjo palinkimą į muziką ir nors 
baigęs gimnaziją studijavo mediciną, bet ją 
palikęs perėjo į Kauno konservatoriją. Jos 
nebaigus, artėjant raudoniesiems, Bronius 
palieka Lietuvą su 70 tūkstančių kitų Lietuvos 
gyventojų,pradeda tremtinio pabėgėlio gy
venimą Vokietijoje.

Dettingene susiformavus Alfonso Mikuls
kio Čiurlionio ansambliui ir Bronius Kiveris 
su savo muzikiniu talentu ir žiniomis stoja į šį 
vienetą kaip akompanuotojas ir A. Mikulskio « 
padėjėjas, mokindamas atskirus balsus ir 
atlikdamas kitas pareigas. Čia Bronius dirbo 
nuo 1944 m. iki 1948 metų. Dauguma 
ansambliečių pasuko į Ameriką, o kita, ma
žesnė grupė - į Australiją, jų tarpe ir muzikas 
Bronius Kiveris.

Bronius pradeda dirbti Concord Karo 
ligoninėje. Švenčiant pirmas Kalėdas 1948 
m., suorganizavęs jaunų balsingų mergaičių 
grupę, pagieda ligoniams lietuviškų kalėdi
nių giesmių.

1950metais sukuriašeimąsu Elena Kirlyte. 
Gimsta dukra Elenutė. Atitrukdamas nuo 
šeimos ir kūrimosi darbų, Bronius su Algiu 
Pliku groja duetu akordeonais įvairiomis 
progomis pas lietuvius ir australus. Per eilę 
metų Bronius vadovauja net keletui meninių 
Vienetų, mokindamas juos pramoginių dainų. 
Akompanuoja chorams, solistams, reikalui 
esant vargonuoja bažnyčioje.

1969 m. rugpjūčio 8 d. staiga miršta 
„Dainos“ choro dirigentas Kazimieras 
Kavaliauskas. Į jo vietą stoja Bronius Kiveris, 
buvęs nuolatinis choro akompanuotojas, ir 
vadovauja chorui K. Kavaliausko laidotuvė
se kaip choro dirigentas. Šiose pareigose 
Bronius dirbo 17 metų, išvedęs chorąuž lietuvių 
bendruomenės ribų. Choras dainavo Operos 
rūmuose ir jo nariai buvo pakviesti kaip 
oficialūs svečiai į Operos rūmų atidarymą 
1973 m. spalio 23 d. dalyvaujant Karalienei 
Elžbietai U.

1986 metais Bronius Kiveris pasitraukė iš 
.Dainos“ choro vadovo, užleisdamas vado
vavimą jaunai, gabiai choristei Birutei 
Aleknaitei, ojai į pagalbą atėjo kitas nuoširdus 
jaunuolis, studijuojantis vargonų muzikos 
klasę, Justinas Ankus.

Bronius Kiveris būdamas „Dainos“ choro 
Krikšto tėvas ir išėjęs į atsargą jo neapleido. 
Kur tik reikėjo jo pagalbos - vargonuoti baž
nyčioje ar akompanuoti choro koncertuose, 
Bronius tai atlikdavo su malonumu.

Negalime pamiršti, kad Bronius ne tik 
dirigavo ir vadovavo chorui - jis kūrė muziką. 
Australijoje ir už jos ribų yra prigijusi jo 
parašyta daina mišriam chorui „Man skamba 
toliuos“, kuriai žodžius parašė Vincas Kazokas.

Deja, vėžio liga, pasirodžiusi 1995 metų 
pabaigoje, nutraukė jo gyvenimo skambėju
sias stygas. Paliko tik graži atmintis žmogaus,

mylėjusio savo šeimą ir artimuosius, dirbusio 
ir aukojusio savo laiką Lietuvos garbei ir jos 
vardo palaikymui, kai Lietuva buvo pavergta 
už geležinės uždangos.

Balandžio 19 d. Bronius, jausdamas 
artėjančią mirtį, grįžta iš ligoninės pas žmoną 
ir dukrą ir čia balandžio 23 d. užmerkia savo 
akis.

Gedulingas mišias už velionio sielą atlaikė 
kun. Povilas Martūzas. Pamaldų metu giedojo 
velionio Broniaus paliktas krikštavaikis - 
.Dainos“ choras, vadovaujant Birutei Alek
naitei ir Justinui Ankui.

Po pamaldų St. Joachim‘s bažnyčioje, 
Lidcombe, velionio palaikai palydėti į 
Rookwoodo krematoriumą.

Religines apeigas ten atliko kun. P. 
Martūzas. Su velioniu Bronium atsisveikino 
Sydnėjaus apylinkės valdybos vardu-vicepir- 
mininkas A. Kramilius. „Dainos“ choro vardu
- pirmininkas Vincas Binkis, pirmojo Kiverio 
vadovauto „Penketuko“ narė - Martiną Reis- 
gienė-Vidžiūnaitė ir draugų bei kaimynų vardu
- Algis Dudaitis.

Giliame liūdesy liko žmona Elena, dukra 
ElenutėErzikov su šeima Australijoje, sesutės: 
Birutė Karosienė ir RamutėBuožienė Vilniuje, 
Lietuvoje.

PasigirdoBroniausKiverioparašyta daina, 
kurią išpildė „Dainos“ choras. Pojos sugiedota 
tradicinė „Marija, Marija“ ir Tautos himnas. 
Duktė Elenutė Erzikov šeimos vardu padėkojo 
visiems, palydėjusiems jos tėvelį į Amžinybę 
irpakvietėlaidotuviųdalyviusįLietuviųklubą 
šermenų pietums. Trumpą maldą čia pravedė 
Antanas Kramilius. Velionio Broniaus ir šeimos 
pageidavimu .vietoj gėlių buvo renkamos aukos 
Tremtinių namams Vilniuje. Surinkta $ 840, 
tai nevystančių gėlių prasmingas a.a. Bro
niaus Kiverio prisiminimas.

Po audringos ir pabaigoje skausmingos 
žemiškos kelionės, toli nuo Suvalkijos lygumų 
ilsėkis ramybėje tarp angelų chorų kitame 
pasaulyje.

A. V. Kramilius

Visuomenininkui - buv. ilgamečiu! Sydnėjaus "Dainos" choro dirigentui

A. f A. Broniui Kiveriui
miras, jo žmoną Eleną ir dukrą Eleną Erzikov su šeima nuoširdžiai užjaučia

 Sydnėjaus Liet, moterų socialinės globos d-ja

Bičiuliui, buv. chorvedžiui

A. f A. Broniui Kiveriui
į Amžinybę iškeliavus, jo žmoną Eleną, dukrą Elenutę ir jos šeimą bei visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi

Aleksandra ir Zenonas Storpirščiai

____ _______ . .________ "Mūsų Pastogė" Nr.18 1996.5.6 psl.7
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/^SYDNEJAUS MOTERYS ŠVENČIA SAVO 40-METĮ^
I I
Į Sydnejaus lietuvių moterų socialinės globos draugija kviečia į draugijos 40 - | 
i ties metų sukakties paminėjimą - pietus, kurie įvyks birželio 9 d., sekmadienį, | 

1.30 vai. p.p. Lietuvių klube Bankstowne.
Norintieji dalyvauti pietuose prašomi pranešti iki gegužės 25 -tos dienos, ' 

I skambinant p.p.: J. Lašaitienei - tel. 743 4118, M. Reisgienei - tel. 543 1001, | 
| arba A. Storpirštienei - tel. 520 3908. |
i (Mums yra svarbu žinoti dalyvaujančiųjų skaičių maisto paruošimui), 
t Įėjimas $ 10.00.
\ SLMSG d-ja/

Pranešimos Melbourne pensininkams
Sekantis Melboumo Lietuvių pensininkų sąjunga s narių susirinkimas įvyks gegu

žės 14 d. Neužsirašiusieji, bet norį dalyvauti, prašomi paskambinti V. Kružienei tel. 
987 42456. Taip pat paskambinkit, jeigu esate užsirašę, bet negalėsite dalyvauti. A.S.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 5 v.v. -10.30 v.v.

Antradieniais klubas uždarytas
Trečiadieniais 5 v.v. -10.30 v.v.
Ketvirtadieniais 5 v.v. -"11.00 v.v.
Penktadieniais 5 v.v. -12.00 v.v.
Šeštadieniais 12 v. p.p. - 1.00 v. nakties
Sekmadieniais 12 v.p.p. - 10.00 v.v.

Tėviškėlė laukia
Pats patikimiausias laivas yra atmintis. Kiek kartųjį atplukdė mus į tą kiemą, kurio pakrašty 

išsirpo mūsų ar mūsų tėvų jaunystės vyšnios! Todėl, kur bebūtume, už šimtų ar tūkstančių 
kilometrų, jausmų ir minčių vedami skubėkime į

trečiqjį Šiaulių krašto Tėvynainių sambūrį,
kuris prasidės 1996 m. birželio 20 d. 12 vai. Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčioje ir tęsis tris 
dienas, iki Joninių šventės.

Per pirmąjį (1992m.) sambūrį susipažinome, per antrąjį (1994 m.) pakeliavome ir apžvelgėme 
savąjįkraštą,oper trečiąjį(1996m.)sambūrįpakedensimemūsų ir Jūsų rūpestėlius, pasižmonėsime 
Šiauliuose ir kitose krašto vietovėse, pasidžiaugsime Lietuvos pučiamųjų orkestrų švente ir, 
žinoma, apkabinsime tėviškėnus, gimines, draugus.

Maloniai prašome žinią apie būsimą kraštiečių sambūrį perduoti Lietuvoje ir po platųjį pasaulį 
pasklidusioms broliams ir sesėms, jų vaikams, šeimos nariams ir artimiesiems, draugams ir 
bendramoksliams - visiems, kam nesvetimas Šiaulių kraštas, kam Tėviškė tebespinduliuoja 
prisiminimais ir laukimu. Būtume dėkingi, jeigu, pranešdami apie ketinimą dalyvauti sambūryje, 
pareikštumėte savo pageidavimų, vilčių ir lūkesčių, kuriuos siejate su Lietuva, gimtine, šiuo 
sambūriu. Turėdami Jūsų atsakymus į šį kvietimą, išsiųsime sambūrio programą ir tikslesnę 
informaciją. Būtų malonu, jeigu žinią iš Jūsų gautume iki gegužės 15 d., adresu: Kultūros 
fondas, Aušros ai. 15,5400 Šiauliai, Lietuva. Tel. (8-21, tarpt 370-1) 432 922,432 934,496 
156; faksas 432 922.

Dalinkimės džiaugsmais - tegul jų dvigubėja, dalinkimės rūpesčiais - tegul jų tampa perpus 
mažiau. Dėkojame Jums, kviečiame ir laukiame!

Hubertas Smilgys, Lietuvos kultūros fondo Šiaulių krašto tarybos pirm.

Turgus... Turgus... TurgUS ?
Sekite pranešimus dėl datos ir 1.1.

Aukos Tremtinių grįžimo namams
1996.4.26 palydint į Amžinybę visuomenininką, muziką, kompozitorių Bronių live

rį, velionio ir šeimos pageidavimu, reikšdami užuojautą vietoj gėlių paaukojo Trerrinių 
grįžimo namams Vilniuje:

Po$ 100
Po$
Po$

Po$

Po$
Po$

AUKOS "MŪSŲPASTOGEI"
J. Stačiūnas SA $20.00
A. Jančiauskienė VIC $ 5.00
V. Vasiliauskas SA $ 5.00
J. Gružauskas VIC $ 10.00
V. Lazauskas VIC $ 5.00
J. Rakauskas NT $ 5.00
H. Vainauskas NSW $ 5.00
P. Laurinaitis TAS $ 5.00
J. Mitkuvienė QLD $ 5.00
E. Stonkienė QLD $ 15.00

A. Storpirštienė NSW $ 5.00
V. Jaras NSW $ 5.00
L. Gruzdcff-Kraucevičiūtė NSW $ 5.00

Dėkojame už aukas Red.

PARDUODA
Parduodami 2 piano akordeonai. 

Vienas 120 bosų, kitas - 38 (su regis
trais ir su dėžėm).

Skambinti: tel. 579 4761.

Dėmesio !.. Dėmesio !!!
Sydnėjuje prasideda vaikų, berniukų ir mergaičių, nuo 8 metų ir vyresnių, krepšinio moki

nimas - treniruotės. Jos vyks kiekvieną šeštadienį Lietuvių klube 16-18 East Terrace, 
Bankstown. Pirmoji treniruotė bus gegužės 4 d. Treniruočių laikas - nuo 1 vai. iki 2.30 vai. p.p.

Treniruočių metu "Kovas" parūpins vaikams vaisvandenius. Visi, pastoviai lankantys šias 
treniruotes, gaus "Kovo" treniruočių marškinėlius. Dar šiais metais, išmokus pagrindinių 
žaidimo taisyklių, vaikai "Kovo" vardu bus įregistruoti į australų vaikų krepšinio varžybas.

Vaikų tėvai prašomi kuo skaitlingiau atvežti savo vaikus į šias treniruotes, nes Australijoje 
krepšinis darosi labai populiarus ir jau 1998 metais numatoma į Pasaulio sporto žaidynes Lietu
voje, nusivežti ir vaikų komandas.

Tėvai, kuriems yra problemų su transportu, prašomi susisiekti su J. Viržintaite telefonais: 
8374928 (namų) arba 2048715 (darbo). Vaikams bus parūpintas transportas iš namų ir į na
mus. Vaikus treniruos žinomi "Kovo" krepšininkai: M. Šepokas tel. 5430330 ir padėjėjai - P. 
Andriejūnas, tel. 6803389 ir P. Gustafson, tel. 7086424.

Koviečiai laukia naujųjų krepšininkų pasirodant šeštadienių treniruotėse Lietuvių klube.

"Kovo" sportininkų pagerbimas
Gegužės 25 dieną (šeštadienį) Gražinos ir David Newman rezidencijoje 27a Cook Str. 

Baulkham Hill, įvyks Sydnejaus "Kovo" metinis piknikas -BBQ, kurio metu bus pagerbti metų 
laike daugiausiai pasižymėję "Kovo" sportininkai.

Kviečiami visi aktyvūs veteranai ir sportininkų bičiuliai atvykti į pikniką ir drauge su mūsų 
sportuojančiu jaunimu praleisti gražią popietę. Pradžia 3 vai. p.p. Bus tikrai smagu.
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"Kovo" valdyba
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Irena, Algis, Audronė ir Rimas Milašai;
A. Mauragis, J. Belkus, Ginta, Vida, Jadvyga ir Alfas Viliūnai;
M. Migevičienė, A. ir I. Dudaičiai, Lidija ir J. Almis Juragiai, V. ir JŠli- 
teriai;
A. ir L. Kramiliai, D. ir S. Skoruliai, N. ir I. Venclovai, R. ir A. Migi V. 
ir L. Šliogeriai, V. Patašius, J. Burokienė, A. ir V. Kabailai, R. Dauknė, 
K. Bagdonavičius, dr. V. Barkienė, J. ir M. Paltanavičiai, G. ir V. Arą, K. 
ir L. Protai, L ir B. Bieliūnai, G. ir S. Dryža, B. Aleknaitė ir V. Binkį A. 
ir M. Reisgiai, B. ir V. Vaitkai;
A. ir S. Montvidai;
M. Bukevičienė, M. Kavaliauskienė, J. ir I. Bardai, A. Kolbakienė, L. V. i 
Gaidžioniai, R. Kalėda, O. Grosienė, S. ir J. Šatkauskai, A. BumeikiO. 
Kapočienė;
S. P. Wright.Po$

Viso $ 840.00. Ačiū už Broniaus Kiverio pagerbimą nevystančiomis gėlėmis—aukmis 
kilniam tikslui. A. V. Kramilius ALB Sydnėjaus apylinkės valrba
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MOTINOS DIENOS PAMINĖJIMAS^ 
ruošiamas Sydnėjaus lietuvių savaitgalio m-los, 

įvyks
gegužės 5 d., sekmadienį. 2 vai. p.p Lietuvių kiniu 

Bankstowne.
Motinų pagerbimas prasidės 11.30 pamaldomis St. Joachims bažnyčioje 

Lidcombėje.
Kviečiame visas mamas ir močiutes iš arti ir iš toliau 

atsilankyti į mūsų ruošiamą Jūsų pagerbimo šventę. 
Po programos bus galimybė pasivaišinti kava ir pyragais.

Sydnėjaus savaitgalio m-le j

SYDNĖJAUS RAMOVĖNAMS
Gegužės 12 d. sekmadienį, 2 vai. po pietų, Lietuvių namuose Bankstowne, 

mažojoje salėje/aukiamas Sydnėjaus ramovėnų metinis susirinkimas. Bus renkama 
Skyriaus valdyba, revizijos komisija ir vėliavininko pavaduotojas. Yra gautas 
svarbus pranešimas skyriaus nariams, dalyvavusiems 1939 metų istoriniame žygyje 
į Vilnių, kai Gedimino kalne buvo iškilmingai iškelta Lietuvos trispalvė.

Maloniai prašome visus ramovėmis skaitlingai susirinkime dalyvauti.
Jus kviečia Sydnejaus skyriaus 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. # S $ 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. ® ® 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
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