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Seimo Pirmininko vizitas 
Briuselyje

Praėjusį antradienį Seimo Pirminin
kas Vytautas Landsbergis išvyko į 
Briuselį dalyvauti Europos Parlamento 
pirmininko Jose Maria Gil - Robles 
susiūkime su Vidurio ir Rytų Europos 
asocijuotų valstybių parlamentų-vado- 
vais. Šio, jau penktojo tokio susitikimo 
tikslas - pasikeisti informacija apie ša
lių politinę ir ekonominę padėtį, aptar
ti integracijos į Europos Sąjungą eigų.

Po įvairių susitikimų surengtoje 
spaudos konferencijoje Europos Par
lamento pirmininkas J. M. Gil - Roble- 
sas pareiškė, kad derybas dėl stojimo į 
ES „visos Asociacijos sutartis su ES 
pasirašiusios šalys pradės kartu

V. Landsbergis taip pat susitiko su 
NATO generalinio sekretoriaus pava
duotoju S. Balansinu, kuris tvirtino, kad 
NATO aljansas tikrai neatmes teisėto 
Lietuvos reikalavimo užsitikrinti savo 
saugumą. Kalbėdamas apie artėjantį 
NATO viršūnių susitikimą Madride, 
S. Balansino pasakė, jog pagrindinis 
klausimas, ką pakviesti jau dabar - bus 
sprendžiamas š. m. gegužės mėn. 
Portugalijoje vyksiančiame NATO 
ministrų susitikime. V. Landsbergis 
pokalbyje pažymėjo, jog suverenios 
Lietuvos apsisprendimas papildyti 
NATO gretas negali būti ignoruojamas. 
Labai svarbi yra politinė nuostata, jog 
pripažįstamas Lietuvos siekis tapti 
NATO nare. Jis atkreipė dėmesį į 
Lietuvos reikmę nelikti grupėje be
vardžių valstybių „ir kitos“, nes tai 
sumažintų siekiamą Lietuvos politinę 
ipsaugą. V. Landsbergio nuomone, 
Lietuvai reikia aiškaus ženklo Jūs esate 
mūsų“, kad galėtume ramiai dirbti ir 
gyventi saugioje bei ekonomiškai 
stiprioje valstybėje. Interviu vienam 
Belgijos laikraščiui V. Landsbergis 
pareiškė, kad NATO Lietuvą turi pri
imti su pirma naujų narių grupe.
Lietuvoje lankėsi Vengrijos 

prezidentas
Lietuvos Prezidentas Algirdas Bra

zauskas tikisi, kad Lietuvai ypač svar
bi laisvos prekybos sutartis su Vengri
ja „bus pasirašyta per trumpą laiką". 
Tai jis pareiškė praėjusį antradienį po 
susitikimo su tą dieną į Lietuvą 
atvykusiu Vengrijos Prezidentu Arpad 
Goncz. Vengrija yra vienintelė Vidurio 
Europos laisvosios prekybos sutarties 
(CEFTA) organizacijos narė, su kuria 
Lietuva iki šiol nėra sudariusi dvišalės 
laisvosios prekybos sutarties. Praėju
sią savaitę Vilniuje vyko pirmasis de
rybų delegacijų susitikimas, kuriame 

iš esmės suderintas pagrindinio tokios 
sutarties teksto projektas. „Sutartis su 
Vengrija Lietuvai atveria kelią j vieną 
iš mūsų tikslų - dar šiais metais tapti 
CEFTA organizacijos nare", - pareiškė 
A. Brazauskas.

Izraelio parlamentarų 
spaudimas Lietuvai

92 iš 120 Izraelio Kneseto (parla
mento) narių pasirašė laišką Lietuvos 
Prezidentui, kuriame ragina jį imtis 
priemonių, kad visi karo nusikaltėliai 
būtų nubausti. Izraelio parlamentarų 
laiške pabrėžiama, jog iš penkių karo 
nusikaltimais įtariamų asmenų iki šiol 
nė vienas nestojo prieš Lietuvos teismą.

Prezidentas A. Brazauskas kovo 5 d. 
pareiškė, kad Lietuvos pozicija dėl ka
ro nusikaltėlių persekiojimo nesikeičia 
ir kad bus siekiama, jog niekas neliktų 
nenubaustas, praneša ELTA. Prezidentas 
sakė kol kas negavęs 92 Izraelio Kne
seto narių pasirašyto laiško, tačiau ke
tinąs kalbėtis su Generalinės pro
kuratūros vadovais ir išsiaiškinti, ko
dėl užsitęsė įtariamo- karo nusikaiti
mais A. Lileikio bylos tyrimas.

Tuo tarpu Seimo Pirmininkas V. 
Landsbergis pritarė Seimo Žmogaus ir 
piliečių teisių bei tautybių reikalų 
komiteto pirmininko Emanuelio Zin
gerio nuomonei, kad karo nusikaltėlių 
klausimas gali būti panaudotas prieš 
Lietuvą šiai siekiant įstoti į Vakarų 
struktūras.
Prezidentas atmeta įstatymų 

pataisas
Lietuvos Prezidentas savo dekretais 

kovo 5d. grąžino Seimui pakartotinai 
svarstyti Prokuratūros bei Teismų 
įstatymų pataisas ir siūlo, kad gene
ralinio prokuroro kandidatūrą Seimui 
teiktų Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiojo teismo pirmininkas. Dekrete 
Prezidentas konstatuoja, kad šalies 
Konstitucija apibrėžia prokuratūrą kaip 
teisminės valdžios dalį ir numato jos 
nepriklausomumą nuo vykdomosios 
valdžios. Lietuvos teismų, prokuratūros 
įstatymai taip pat numato, kad Genera
linė prokuratūra veikia prie Aukš
čiausiojo teismo. A. Brazausko dekrete 
pabrėžiama, kad Seimo komitetai pagal 
savo kompetenciją svarsto valstybės 
institucijų vadovų kandidatūras, tačiau 
Seimo statutas nesuteikia komitetams 
teisės teikti šias kandidatūras Seimui - 
praneša ELTA.
Bus kompensuojami prarasti 

gyventojų indėliai
Kovo 5 d. Vyriausybė nutarė pateik

ti Seimui Svarstyti LR Gyventojų 
santaupų atkūrimo įstatymo projektą..

Sydnėjaus "Sūkurio" veteranai Tautinių šokių šventės metu.
Nuotrauka A. Burneikio
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Ministras Pirmininkas Gediminas 
Vagnorius kovo 6 d. spaudos kon
ferencijoje patikino, kad jokie pinigai 
iš biudžeto ir užsienio paskolų san
taupų atkūrimui nebus naudojami, o 
tiktai lėšos, gautos pardavus likusį 
neprivatizuotą turtą. Jis sakė, kad turtą 
reikia privatizuoti kuo skubiau, nes ga
li atsitikti, kaip jau yra buvę - neliks nei 
turto, nei pinigų. Pagal parengtą projek
tų ketinama atkurti santaupas buvu
siuose valstybiniuose bankuose 1991 
m. vasario 26 d., jei jos nesumažėjo iki 
1993 m. birželio 24 d. Indėlininkams 
bus grąžinama po 1 litą už kiekvieną 
turėtą rublį, tačiau ne daugiau, kaip 6 
tūkstančius litų. Bus kompensuojami 
ir kai kurie kiti gyventojų patirti 
nuostoliai. Kompensacijas turėtų gauti 
apie milijonas gyventojų, joms reikės 
apie 3 mlrd. litų. Likęs neprivatizuotas 
turtas vertinamas maždaug 4 mlrd. litų 
Numatyta, kad jeigu Rusija kompen
suos nusavintas lėšas, gyventojų 
sąskaitos bus atkuriamos pilnai.

Vyriausybė yra nusprendusi pri
vatizuoti 14 stambių įmonių, išbrau
kiant jas iš iki 2000 m. neprivatizuo
tinų objektų sąrašo. Tarp jų yra ir 
valstybinė įmonė .Lietuvos radijo ir 
televizijos centras“. Ryšių ir informa
tikos ministras R. Pleikys sakė, kad jis 
siūlo centrą sujungti su „Telekomu“ ir 
privatizuoti kartu. Kol kas privatizuoti 
centrą leidimo nėra davęs Seimas.

Paskelbta, kad bus privatizuojami ir 
didieji Lietuvos bankai. Finansų mi
nisterija pranešė iki šio mėnesio pabai
gos lauksianti užsienio ir Lietuvos 
finansinių kompanijų ir bankų siūly
mų dėl Lietuvos valstybinio komer
cinio banko (LVKB) privatizavimo. 
Gegužės mėnesį ketinama paskelbti 
tarptautinio konkurso nugalėtoją, o 
rugsėjo viduryje pasirašyti sutartį dėl 
LVKB privatizavimo. Privatizavus 
LVKB, kurio visos akcijos priklauso 
valstybei, bus skelbiamas Lietuvos 
žemės ūkio banko (LŽŪB) priva

tizavimas. Trys ketvirtadaliai šio ban
ko kapitalo taip pat priklauso valstybei. 
Pasak finansų ministro A. Šemetos, 
LŽUB privatizavime galės dalyvauti ir 
LVKB pirkėjas. Kol kas nekalbama 
apie trečiojo valstybinio banko - 
Lietuvos taupomojo banko - priva
tizavimą.

Saudargas pasikviečia du 
buv. LDDP ministrus 

padėjėjais
Kovo 3 d. du buvusios Vyriausybės 

ministrai - Krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius ir Vidaus reikalų 
ministras Virgilijus Bulovas pradėjo 
dirbti Užsienio reikalų ministro Algirdo 
Saudargo padėjėjais. L. Linkevičius 
patarinės ministrui NATO klausimais, 
V. Bulovas - vidaus politikos. BNS.

J. Abromavičiaus žūtis su 
politika nesusijusi

Kovo 6 d. „Lietuvos aide“ rašoma 
apie antradienį vykusį Sigito Kakčio 
vadovaujamos Seimo parlamentinės 
komisijos J. Abromavičiaus žūties 
aplinkybėms ištirti posėdį. Tai jau tre
čias šios komisijos narių susitikimas. 
Dalyvavo bylos tyrimą koordinuojantys 
generalinio prokuroro pavaduotojas A. 
Paulauskas, VSD vadovas J. Jurgelis, 
generalinis policijos komisaras K. 
Šalkauskas. Pareigūnai informavo, jog 
atliktos kelios kratos ir suimti kai ku
rie buvę SKAT darbuotojai, įtariami 
nelegaliu ginklų laikymu. Tačiau tai 
susiję ne su J. Abromavičiaus, o su 
kitomis bylomis, kurias tiria prokura
tūra. S. Kakčio teigimu, J. Abromavičiaus 
bylos tyrimą sunkina tai, kad iki šiol 
nėra atlikta sprogimo J. Abromavičiaus 
automobilyje pirotrechninė ekspertizė. 
J. Jurgelis komisijos narius patikino, jog 
tyrimo medžiaga rodo, kad jokia poli
tinė partija su J. Abromavičiaus žu
vimu nesusijusi. Tad politinės žmog
žudystės versija atpuola.

nukelta į 2 psl.
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Ar „Laurytė“ gali nušalinti 
KA ministrą?

Kovo 1 d. „Lietuvos rytas“ pareiškė 
turįs duomenų, kad triskart teistas 
kaunietis „Šeimos“ prezidentas Vladas 
Laurinavičius, pravarde „Laurytė“, per 
savo žmones Seime, taip pat ir kon- 
ervatorius, jau bando nušalinti Krašto 
apsaugos ministrą Česlovą Stankevi
čių. Gen. prokuroro pavaduotojas A. 
Paulauskas viename interviu prisipa
žino, girdėjęs tokią informaciją, kad Č. 
Stankevičius neįtiko, nes pajudino kai 
kuriuos V. Laurinavičiaus žmones Kraš
to apsaugos ministerijoje.

Dešiniųjų koalicijos 
šimtadienis

Praėjusią savaitę sukako 100 dienų, 
kai valdžią po rudenį vykusių Seimo 
rinkimų perėmė Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) ir Krikščio
nių demokratų partijos koalicija. 
Pirmuosius valdžios žingsnius iš
skirtiniame interviu „Lietuvos ryte“ ko
vo 4 d. aptarė antrą kartą parlamento 
vadovu išrinktas V. Landsbergis. Jis, 
pasak dienraščio, po 100 valdžios die
nų šalyje mato mažiau socializmo ir 
daugiau demokratijos.

„Kaip naujoji valdžia išnaudojo 
simbolinį šimtadienį, per kurį galima 
įsibėgėti didesniems darbams?“ - tas 
klausimas taip pat aptariamas to paties 
laikraščio redakcijos skiltyje „Laiko 
ženklai“. Teigiama, kad „atlikęs Kons
titucijoje numatytą pareigą - patvirti
nęs naują premjerą ir Vyriausybę - 
Seimas daugiausiai dėmesio skyrė 
„kadrų klausimui“. Seimo dauguma jį 
sprendė ryžtingai...“Autorių nuomone, 
NRTV ir Genocido tyrimo centro va
dovų keitimai vertė svarstyti, kodėl 
politinė valdžia kišasi į institucijų, ku
rios turėtų būti toliau nuo politikos, 
veiklą. O pastangos pakeisti prokura
tūros vadovybę čia taip pat vertinamos 
kritiškai, esą „politikai neatsispyrė 
pagundai įkišti pirštą tarp teisėsaugos 
girnų“. Pasak autorių, „gali atsitikti, 
kad dešiniųjų kritika kuriam laikui 
padarys nuo generalinio prokuroro 
nušalintą A. Paulauską tautos didvy
riu“.

„Respublikoje“ ta tema pateikiamos 
Seimo nario M. Laurinkaus mintys: 
„Dešinieji Lietuvoje atėjo' kupini 

Lietuvos savivaldybių rinkėjams!
Melburne

Lietuvos Respublikos savivaldybių rinkimai įvyks kovo 23 d. Pagal gautas 
instrukcijas iš Vyriausiosios rinkimų komisijos, balsuoti gali tiktai Lietuvos' 
Respublikos piliečiai, kurie registruoti, kaip gyvenantys Lietuvoje , ir tai yra 
patvirtinta įrašu pase.

Šiuo metu Australijoje esantys rinkėjai balsuos už kandidatus Vilniaus miesto 
rinkiminėje apygardoje Nr. 1. Balsavimas Melburne įvyks Lietuvių namuose: 50 
Errol St., Nth. Melbourne kovo 23 dieną nuo 12.00 vai. iki 3 vai. popiet.

K. Lynikas
Lietuvos Respublikos garbės konsulas Melburne

Sydnėjuje
Sydnėjuje savivaldybių rinkimuose turintys teisę balsuoti savo balsus atiduoti 

galės Lietuvių namuose esančioje Lietuvos Respublikos garbės konsulo raštinėje 
(16-18 East Terrace, Bankstown) kovo 16 d., sekmadienį, nuo 1 iki 3 vai. popiet, 
o taip pat kovo 23 d., sekmadienį, nuo 1 iki 3 vai. popiet. v §literis

Lietuvos Respublikos garbės konsulas Sydnėjuje 
"MūsųPaštogė"Nr.10 "1997.3.17 psl.2, .... ;

ambicijų - ne asmeninių, bet valstybi
nių... Dešiniųjų valdžia labiau susijusi 
su moraliniais įsipareigojimais... Prie 
dešiniųjų labiau prilimpa purvas, kuris 
labiau matomas nei ant buvusios 
nomenklatūros“. Politologas L. Bielinis 
teigė, kad „galime tikėtis ir teigiamų 
ekonomikos ar socialinių gyvenimo 
pokyčių. Tačiau jie galimi tik tuomet, 
jei bus paskirstyti resursai, o valdžios 
svertai galutinai pereis į valdančios 
partijos rankas. Tokiu būdu, manyčiau, 
svarbesnė riba bus ne šimtas Seimo 
darbo dienų, bet rinkimai į savival
dybes, kurie nulems, ar visos valdžios 
struktūros bus priklausomos nuo 
valdančiosios daugumos“. Filosofas A. 
Juozaitis ta proga replikavo , kad Sei
mo „absoliuti dauguma sudaro ro
mėniškos latifundijos įvaizdį - labai 
griežtos ir mechaniškos valdžios bei 
nebylaus darbo įvaizdį“.

„Vasaros laikas Lietuvoje 
dar prieš Velykas

Žiemos laikas Lietuvoje bus at
šauktas paskutinį kovo mėn. sekma
dienį. Šiemet tai sutapo su šv. Vely
komis. Lietuvos standartizacijos de
partamentas priminė, kad kovo 30 d. 
antrą valandą nakties laikrodžių ro
dyklės turi būti pasuktos viena valanda į 
priekį. Vasaros laikas truks septynis 
mėnesius - iki paskutinio spalio mėne
sio sekmadienio. Šiemet pirmą kartą, 
atsižvelgus į Jungtinių Tautų orga
nizacijos Europos ekonominės komi
sijos rekomendacijas, žiemos laikas 
buvo mėnesiu trumpesnis.
Gražiausia Lietuvos žydaitė
Pirmą kartą surengto konkurso 

„Gražiausia Lietuvos žydaitė 97“ 
nugalėtoja tapo 21 - nerių metų Vil
niaus universiteto studentė filologė 
Žana Fišman. Pilnutėliame Jaunimo 
teatre karūną šiai rytietiškų bruožų, grakš
čiai ir elegantiškai gražuolei uždėjo 
„Mis Lietuva 96“ Sandra Chlevickaitė. 
Daugeliui rėmėjų padedant, konkursą 
surengė Jūratės Vilimienės firma 
„Lietuvos grožio formulė“ kartu su 
Lietuvos žydų bendruomene. Be kitų 
dovanų, Žanai atiteko ir kelialapis į 
Izraelį.

Ruošiant šią apžvalgą pasinaudota 
informacinių agentūrų pranešimais, Sei
mo informacinės tarnybos spaudos ir 
LTV laidos „Panorama“ pranešimų 
santraukomis.
1997.03.09
Spaudai parengė Saulius Varnas

Trumpai iš visur
Albanijoje sausio 20 d. prasidėję 

neramumai išaugo į ginkluotą sukili
mą, apėmusį pietinę Albaniją. Kovo 8 
d. sukilėlių rankose jau buvo 7 mies
tai, jų tarpe Viore ir Sarande. Dik
tatoriškas Albanijos prezidentas Sali 
Beriša kovo 3 d. pats sau prailgino 
kadenciją penkiais metais ir įsakė jė
ga užgniaužti sukilimą. Jėgai nepade
dant, prezidentas dabar siūlo pravesti 
seimo rinkimus, jei sukilėliai padės 
ginklus. Kol kas jis pats nežada 
atsistatydinti.

Turkijos kariuomenės vadovybė yra 
priešinga dabartinės vyriausybės po
linkiui leisti Islamo religijai kištis į vi
sas valstybės valdymo sritis. Ministras 
pirmininkas N. Erbaken susilaukė iš 
kariuomenės pusės ultimatyvių pa
siūlymų. Po penkių dienų įtampos, N. 
Erbaken nusileido ir pasirašė susita
rimą su kariuomenės vadovybe, pa
žadėdamas suvaržyti įsigalintį mu
sulmonų radikalizmą.

$08
Afganistano sostinę Kabulą valdanti 

musulmonų Talibaan vyriausybė pa
skelbė per radiją, kad jos saugumo 
organai atitinkamai nubaudė 75 vyrus 
už tai, kad jie pažeidė Talibaan potvar
kius ir apkarpė savo barzdas. .<

Kovo 6 d. Gdansko laivų statybos do
kų darbininkams pranešta, kad rug
pjūčio mėnesį bankrutavę doką: bus 

. galutinai uždaromi ir paskutiniai 3600 
I darbininkų atleisti iš darbo. ^Gdansko 
dokuose gimė Solidarumo unija, even
tualiai pašalinusi komunistinę diktatū
rą Lenkijoje.

000
Kovo 7 d. Rusijos prezidentas B. 

Jelcinas savo reikalų vedėją Anatolijų

Apie sovietinį paveldą
Vytautas Doniela

Šiomis dienomis sueina septyneri 
metai nuo Nepriklausomybės atstaty
mo 1990 metų kovo 11 dienos vakare. 
Daugeliui Lietuvos žmonių, o tai pat ir 
lietuviškosios išeivijos masei, tai bu
vo ilgų lūkesčių išsipildymas. Tiesa, 
atkūrimas įvyko milžiniškos rizikos 
horizonte: apie pusantrų metų, iki 
Maskvos pučo žlugimo 1991 metų 
rugpjūčio antroje pusėje, atkurtoji 
Lietuvos nepriklausomybė tarsi kabėjo 
ant plauko. Ir tik galutinai suskilus 
Sovietų Sąjungai, Lietuva galėjo 
atsikvėpti laisviau. Ji tapo pripažinta 
visame pasaulyje, priimta į Jungtinių 
Tautų Organizaciją, o šiandien ji sie
kia narystės Europos Sąjungoje ir 
priėmimo į NATO.

Bet nors galime džiaugtis Lietuvos 
tarptautiniu statusu, nusivylimą kelia 
Lietuvos vidinė padėtis, nes ir dabar, 
septintaisiais metais po Kovo Vie
nuoliktosios, nenutyla skundai iš 
Lietuvos, kad nesą iš ko gyventi, kad 
pensijos per mažos net kasdieninei 
duonai, kad žiemos metu tenka šalti 

Čubais paskyrė pirmuoju ministro 
pirmininko pavaduotoju.

Kovo 7 d. JAV pasinaudojo veto tei
se Saugumo Taryboje ir sustabdė tokiu 
būdu rezoliuciją, raginančią Izraelį 
atsisakyti nuo plano pastatyti naują Har 
Homa priemiestį iš arabų atimtoje 
rytinėje Jeruzalės dalyje, tuo izoliuo
jant dalį arabiškų Jeruzalės priemiesčių 
nuo likusios Palestinos dalies. Izraelis 
taip pat uždarė keturias palestiniečių 
įstaigas Rytų Jeruzalėje.

Kovo 5 d. Šveicarijos prezidentas 
Koller paskelbė, kad Šveicarija įsteigia 
specialų fondą žydams nukentėjusiems 
nuo hitlerinės Vokietijos, o taip pat ir 
kitų žmogaus teisių pažeidimų ar 
gamtos katastrofų aukoms šelpti. 
Valstybė į šį fondą įneš 7 bilijonus 
šveicarų frankų (6,4 bilijonus austra? 
liškų dolerių). Šveicarų bankai hivo 
smarkiai kritikuojami žydų organita- 
cijų už bendradarbiavimą su nacine 
Vokietija bei žydų indėlių negrąži
nimą nukankintų žydų įpėdiniams.

Kovo 8 d. Tarptautinis olimpinis 
komitetas eliminavo 6 kandidatus 2004 
metų olimpinių žaidynių pravedimui. 
Tai Istambulas, Lille, Rio de Janeiro, 
San Juan, Sevilija ir Petrapilis. Dar li
ko penki kandidatai: Atėnai, Roma, 
Stockholmas, Buenos Aires ir Kapštatas.

000
įvairiose Kinijos vietovėse, jų tarpe ir 

Beidžinge, buvo įvykdyta visa eilė 
sprogimų, kurių kaltininkais sakosi esą 
uigurių tautos aktyvistai, kurie siekia 
atsiskirti nuo Kinijos. Musulmonai 
uiguriai gyvena šiaurės vakarų Xinjiang 
provincijoje, kurią kiniečiai bando 
kolonizuoti.

nekūrentuose butuose - ir visa tai 
savotiškai patvirtina iš išeivijos 

, plaukianti parama pinigais ir siuntiniais 
“ne tik ligoninėms, vaikų namams, bet ir 
paprastiems giminaičiams. Žinoma, 
tokias žinias lyg ir atsveria reportažai 
apie prabangias parduotuves ir ištai
gingai gyvenančius turtuolius, kurie 
nebežino, ką pirkti ir į kurį egzotišką 
kraštą skristi sekantį kartą. Tokį 
kontrastą, labai aštriai, prieš kelioliką 
dienų parodė SBS reportažas apie 
Lietuvą. Reakcija tokiam reportažui 
galėjo būti įvairi: gal reiktų protestuoti, 
kad SBS apie Lietuvą rodo tokius 
negražius dalykus; gal reiktų sutikti, 
kad taip yra, nes dar baisesnių nuo
traukų ir aprašymų beveik kasdien 
spausdina Lietuvos dienraščiai, bet 
kartu visgi nurodyti, kad tokie kontrastai 
visgi egzistuoja ir kituose post
sovietiniuose kraštuose, nes ta pati TV 
stotis rodo ir kai kurių žmonių vargą 
dabarties Rusijoje, Lenkijoje, ir iš 
desperacijos kylančius sukilimus prieš 
valdžią Bulgarijoje, Rumunijoje, šiuo 
metu Albanijoje. Reakcijų, žinoma.

Nukelta j 3 psl.
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Apie sovietinį...

Atkelta iš 2 psl.

gali būti ir dar kitokių.
Bet kaip išeivijos lietuvis tereaguo

tų, jau nepaneigsi fakto, kad Lietu
voje (ir tuoj reikia pabrėžti, kad Lie
tuva nėra išimtis) yra susidaręs plyšys 
tarp turtuolių ir vargšų, tarp per vos 
penkeris metus atsiradusių ir su kitais 
nebesiskaitančių milijonierių ir, iš ki
tos pusės, vis augančio skaičiaus 
savižudžių. Tačiau, jei jas nors ne
žmoniškai ir neteisėtai praturtėjo, kas 
nors kitas tuo pačiu tapo skaudžiai 
nuskriaustas. Tai dalis sovietinio 
paveldo, sakoma Vakaruose. Jei taip, 
kas yra tas sovietinis paveldas?

Pradėkime nuo eiliniais tapusių 
Lietuvos spaudos pranešimų apie 
praėjusios vyriausybės metu vykusio 
bankų grobstymo rezultatus. Iš Au- 
rabanko buvo išgrobstyta 43 mln. litų, iš 
Litimpeks - 53 mln. litų, iš Akcinio 
inovacinio - 350 mln. litų, iš Vakarų 
banko - 50 mln. litų. Tai vien privatūs 
bankai, kurie kažkokius asmenis 
praturtino 800 milijonais litų. Padėtis 
ne ką geresnė valstybiniuose bankuo
se, nors revizija ten lyg dar nebaigta. 
Valstybinis komercinis bankas yra 
praradęs apie 250 mln. litų, Taupomasis 
bankas - virš 200 mln. litų. Be to, nema
ži pinigai į privačias kišenes yra nuėję 
ir iš Lietuvai suteiktų tarptautinių 
paskolų, nors tiksli suma nežinoma, nes 
tik dabar, prie naujos valdžios, yra įsa
kyta sudaryti pilną sąrašą, kam ir kaip 
tarptautinės paskolos buvo išdalintos. 
Be to, iš valstybės iždo, tiksliau, per 
kredito emisiją iš valdžios susiskolin
tų pinigų buvo iššvaistyta apie 1000 
mln. litų. Prieš šias sumas nublanksta 
mažesni nutekėjimai, užpildę šimtus 
spaudos puslapių.

Kaip abstraktūs šie skaičiai bebūtų, 
jie visgi duoda finansinį atsakymą, ko
dėl Lietuvoje yra ne tik vargšų,bet ir 
staigiai praturtėjusių žmonių. Šie 
abstraktūs skaičiai taip pat paaiškina, 
kodėl užsienio bankuose esama apie 
2000 milijonų dolerių, priklausančių 
lietuviams. Pagal kitokius skaičia
vimus, ši suma esanti dar didesnė.

Kas glūdi už šių skaičių? Vienas sa
vo elgesį grindžia sąžiningumu, kitas - 
noru pasisavinti, pralobti,net jei toksai 
pralobimas būtų niekas kitas kaip 
paprasčiausia valstybinio turto vagystė, 
žmonių apstatinėjimas finansinėmis 
machinacijomis ir panašiai. Pastarasis 
elgesys jau veda link tos dinamikos, 
kuri sukuria „sovietinį paveldą“.

Žvelgiant į elgsenos arba moralinius 
skirtumus, kaip tik ir išryškėja skirtu
mai tarp Lietuvos po 1918 metų ir po 
1990 - ųjų. Pradėkime nuo taip pa
garsėjusios korupcijos. Anoje Lietu
voje, po 1918 metų nestigo smulkaus 
kyšininkavimo, tačiau kaip ir nebuvo 
atvejų, kad būtų naudotasi, pasisavinta 
valstybinio turto stambiu mastu. Da
bar gi, nebuvo dienos, kad spauda 
neiškeltų vienokią ar kitokią aferą 
ministerijose, lėšų pasisavinimą įmo
nių vadovybėse, jau neminint smul
kaus nesąžiningumo žemesnio lygio 
pareigūnų tarpe. Bet visgi, ar tai gry
nai lietuviškas dalykas? Ne, čia ver
čiau sovietinis paveldas, bendras visai 

vadinamai socialistinei sferai, kilęs iš 
ten galiojusios taisyklės, kad aukštieji 
partijos pareigūnai buvo beveik ne
liečiami, nors, tiksliau, korupciją 
partijoje nulėmė labiau tai, kad į par
tiją, siekdami valdžios ir patrauklių 
privilegijų, įstodavo ir lengvos moralės 
asmenys. Dar aukštesniame lygyje, 
korupcijos pagrindus sukūrė, galbūt šio 
fakto pilnai nesuvokdamas, patsai 
Leninas. Atmesdamas demokratinį 
principą, kad visi piliečiai yra lygūs 
(nes kiekvienas turi teisę rinkti ir būti 
renkamu), Leninas įtvirtino jo prie
šingybę: valdymas priklauso tam tikrai 
asmenų grupei, komunistų partijai - ku
rie nėra renkami, bet patys sau suteikia 
valdymo privilegiją. Partija tampa 
vienvaldė, absoliuti politinė jėga, ta
čiau, kaip sako Lord Acton, „power, 
corrupts and absolute power corrupts 
absolutely“. Sovietinėje santvarkoje 
valdininkas seka kompartijos pavyz
džiu: lygiai kaip įtakingas partietis 
naudojasi savo išskirtiniu statusu, 
reikalauja nuolankumo, pagarbos, 
dovanos ir priima kyšį, taip pat, tik 
smulkesniu mastu, elgiasi ir tarnau
tojas. Lietuvon atvykę svečiai stebisi 
valdininkų nemandagumu, įžulumu, 
dovanų ar kyšių reikalavimu - bet juk 
tai yra niekas kitas kaip „vadovų“ 
elgesio imitacija žemesniame lygyje. 
„Kaip danguje, taip ir žemėje“, sako 
liaudies išmintis. Lietuvoje, kaip ir ki
tose panašaus likimo šalyse, šis so
vietinis, kompartijos pagimdytas pa
veldas, tebėra ryškus - ne dėl to, kad 
dar egzistuotų, sakysim, Leniną šlo
vinanti partija, bet todėl, kad minėta 
autoritarinė kompartijos įvesta laiky
sena yra tapusi kasdieninės elgsenos 
dalis. Vakaruose paplito šmaikštus 
klausimas: „Komunizmas nebegyvas, 
bet kur jo lavonas?“ Atsakyti galima ir 
šitaip: „Kompartija mirė kaip or
ganizacija, bet nemirė jos elgesys, 
persunkęs buvusią sovietinę vi
suomenę“.

Korupcijai dirvą paruošia, kaip 
taisyklė, politinės jėgos sukon
centravimas vienos grupės rankose, kai 
ši grupė, galėdama drausti ir bausti pa
gal savo norą, praranda atsakingumo 
jausmą didžiosios gyventojų dalies 
atžvilgiu. Galima pridurti (kas puikiai 
žinoma), kad korupcija gali išsivystyti 
ne tik komunistinėje sistemoje, bet ir 
kitur, net Vakarų šalyse, kai valdančioji 
partija arba grupė pasijunta išskirtinai 
galinga. Bet sovietinėje sistemoje 
kompartijos vienvaldystė turėjo dar ir 
kitą, korupcijai giminingą, rezultatą. 
Jei aukštos ir aukštesnės pareigos 
suteikiamos saviškiams už jų ištikimą 
bendradarbiavimą, šia prasme įvyksta 
kompetencijos, dalykiškumo, žinojimo 
nuvertinimas. Šita tendencija, kaip 
raudonas siūlas, ėjo per visą Sovietų 
Sąjungos istoriją. Žemės turtais (nafta, 
anglis, dujos, brangieji metalai ir t.t.) 
Sovietų Sąjunga buvo pats turtingiau
sias kraštas pasaulyje, bet jos ekono
mika, įskaitant pragyvenimo standar
tą, buvo nepalyginti žemesnio lygio. Iš 
tiesų, užteko 70 metų, kad Sovietų 
ekonomika pradėtų nepataisomai griū
ti, susilaukusi vakarų pasaulyje pašai
paus vardo „beprotnamio ekonomika“. 
Kodėl taip įvyko? Pabrėžiant prin
cipą, kad vadovaujantys postai turi bū-

Apdovanotas LR garbės konsulas

LR garbės konsulas Kęstutis Lynikas
Mus pasiekusiomis žiniomis, LR 

garbės konsulas Melburne p. Kęstutis 
Lynikas už "ilgametę ir neuilstamą

Lietuvių dienos1 98
Praeitų metų pabaigoje įvykęs ALB Krašto Tarybos suvažiavimas 

patvirtino , kad sekančių Australijos lietuvių dienų (1998 metų pa
baigoje) ruošimas yra patikėtas ALB Geelongo apylinkei.

Pranešama, jog ALD rengimo komitetą sudaro: Kajetonas Starins- 
kas (pirmininkas), Irta Valodkienė (reklama ir ryšiai su ALB Krašto 
Valdyba), Genė Valaitienė (ALB Krašto Tarybos maitinimas), Gintas 
Kolakauskas (apgyvendinimas), Liudas Bungarda (iždininkas), Jovita 
Starinskienė (protokolų sekretorė), Vytautas Bindokas (protokolų 
sekretorės pavad.), Stasys Valaitis (iždininko pavad.), Ted Reilly (me
no paroda), Gražina Pranauskienė (chorų koncertas), Regina Saldu- 
kienė (tautinių šokių vakaras), Stasė Lipšienė (narė).

ALD rengimo komiteto nariu taip pat yra Stasys Šutas (ALB Geelon
go apylinkės valdybos pirmininkas).

Apie planus bei nutarimus bus informuojama per spaudą.
"M. P." inf.

Diskusinė popietė Sydnėjuje
Kovo 9 d. Tėvynės sąjungos Syd- 

nėjaus skyriaus Lietuvių namuose 
suruoštoji diskusinė popietė praėjo su 
dideliu susirinkusiųjų dėmesiu.

Popietę pravedė Vytautas Patašius. 
Paskaitas skaitė dr. Danius Kairaitis 
(paskaitos tema „ALB ateities pers
pektyvoje) ir dr. Vytautas Doniela 
(paskaitos tema „Sovietinis paveldas 
septintaisias metais po Kovo vie
nuoliktosios“). Abiejų paskaitų san- 
raukos bus spausdinamos „Mūsų

inr^----- ^mr=^inr==iAr=s=CTii. -.nr, 'jnr

ti duodami saviškiams, t. y. politiškai 
patikimiems asmenims, ekonomikos 
sferoje atsirado nekompetetingų va
dovų, tiesiog nemokšų, kaip matyti ne 
tik iš rimtų analizių, bet ir gana 
negailestingų anekdotų pačios sovietų 
liaudies tarpe. Tokia nekompetetingų 
vadovų tradicija negalėjo nepaliesti ir 
Lietuvos. Nors buvo giriamasi naujo
mis statybomis, naujais fabrikais, lai
kas parodė, kad jų ekonominė vertė 
neretai buvo abejotina, o vėliau - kai 
teko susidurti konkurencinėje kovoje 
su Vakarais - paaiškėjo, kad nemažai 
sovietinės pramonės yra paprasčiausiai 
bevertė. Kad dabartinė Lietuvos pra
monė yra daug žemesnio lygio, negu 
buvo pasakojama sovietinės pro
pagandos metais, nebėra jokia paslap

veiklą Lietuvos labui" Lietuvos Prezi
dento Algirdo Brazausko aktu apdova
notas DLK Gedimino IV laipsnio or
dinu.

Ta proga truputis žinių apie garbės 
konsulą. Kęstutis Lynikas gimė 1924 m. 
Lazdijų apskrityje. 1942 metais įstojo į 
Vytauto Didžiojo universiteto inžine
rijos fakultetą. 1945 - 1948 metais stu
dijavo mediciną Frankfurte, Vokietijo
je. 1961 m. Melburne baigė chemijos 
mokslus, tas pačias studijas (dažų ir 
spalvų technologija) tęsė Royal Mel
bourne Institute of Technology. Dirbo 
įvairiose įmonėse, 1961 - 1988 metais - 
Reserve Bank of Australia, Note Print
ing Branch. 1992 metais K. Lynikas 
buvo pakviestas dirbti Lietuvos 
valstybės konsultantu vertybinių po
pierių klausimams. Veiklus visuome
nininkas Melburno lietuvių gyvenime.

P. S. Progresuojanti liga K. Lynikui 
labai apsunkino konsulo pareigų ėjimą 
ir nuo kovo mėn. 23 dienos iš šių parei
gų pasitraukia. "M.P.” inf.

Pastogėje“.
Po paskaitų vyko gana gyvos dis— 

tiečių: A. Reisgys, E. Jonaitienė, V. 
Šliteris, J. Dambrauskienė, M. Reisgie- 
nė, J. Reisgys, S. Skorulis, V. Vaitkus ir 
kt. Po V. Patašiaus padėkos prelegen
tams, susirinkusieji gausiomis katutė
mis padėkojo už įdomias paskaitas.

Kai kurie klausytojai koresponden
tui pareiškė, kad tokių paskatų jie 
klausytų daug dažniau - kad ir porą kar
tų į mėnesį. jj. ž.

tį——-iūi r uzir 
tis. Tikrąją padėt; tiksliau apibūdina 
sovietmečio pramonės įvertinimas 
buvusioje komunistinėje Rytų Vo
kietijoje: dabar ten tenka perstatyti, 
nugriauti apie 80% sovietmečiu su
planuotų įmonių ir fabrikų, nes jie bu
vo sugalvoti neracionaliai, daugiau dėl 
prestižo ir propagandinės vertės, negu 
dėl ekonomiškai racionalių tikslų. 
Sovietine tradicija, kad tarp pramonės 
vadovų ne vienam trūksta kompeten
cijos, kainavo nemažai ir Lietuvai. Per 
keletą metų po komandinės ekono
mikos griuvimo ir tokiu būdu atsis
kiriant grūdams nuo pelų, paaiškėjo, 
kiek įmonių bei fabrikų turėjo užsida
ryti, bankrutuoti, pripažįstant, jog tai 
įvyko dėl vadovų kaltės.

{Tęsinys sekančiame numeryje) 
"Mūsų Pastogė" Nr.10 1997.3.17 psl.3
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ipedseky.w
Gražiai veikia "Džiugo" tuntas 

(su tuntininku s. Povilu Kviecinsku pasikalbėjus)

KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
Laiko vėjų blaškoma širdis

Vieni pirmųjų (apie 1948 m. pradžią) 
Australijos rajone susiorganizavo Mel
bourne „Džiugo“ tunto skautai(tės), nors 
„Džiugo“ vardu pasivadino tik 1957 m. 
(prieš tai vadinosi Tasmanijos - Viktori
jos tuntu). Iki dabar tuntas yra gausiau
sias ir veikliausias rajone.

Nuo pat pradžių „Džiugo“ tunto va
dovais dirbo rajono kūrėjai - v.s. Bori
sas Dainutis, v.s. Antanas Krausas, iš 
kurių pačią didžiausią organizavimo naš
tą nešė s. Juozas Makulis, v.s. Algis 
Karpavičius ir daug kilų, pasišventusių 
vadovų.

50-mečio jubiliejinės stovyklos metu 
teko pasikalbėti su dabartiniu tunto vado
vu s. Povilu Kviecinsku, jį atitraukus 
valandėlei nuo jo Rajoninėje stovykloje 
einamų pareigų - stovyklos maitinimo.

Brolis Povilas gimęs 1937 m. Kre
tingoje. Į skautų eiles įstojęs Bamberge, 
Vokietijoje, tuoj po karo - 1945 m. Atvy
kęs į Australiją skautavo net keliuose 
miestuose - Brisbanėje, Sydnėjuje, 
priklausė sk. vyčių Geležinio Vilko 
būreliui, vėliau - vyčiavo Adelaidės ir 
Melbourne vienetuose. Melbourne kelis 
metus vadovavo vilkiukų draugovei, o 
nuo 1994 m. paskirtas „Džiugo“ tunto 
tuntininku.

• • •
Jūsų vadovaujamas tuntas 

yra ne tik didžiausias, bet ir pavyz- 

Tunto skautų vadovas, ps. Juozas bu
kaitis su žmona Julie talkinusia 50- 
čio stovykloje.
mi tai priklauso nuo vadovų. Kas jums 
padeda šiame atsakingame darbe?
s. P. KviecinskastMano tunto vadijoje, 
be manęs, dirba labai energinga tunto 
adjutante v.sk. Daina Didžytė ir vienetų 
vadovai, kurie ir sudaro tunto štabą. Tun- 

'to ūkiu rūpinasi skautų tėvų komiteto 
pirm. Algis Klimas. Nuolatiniai talkinin
kai, pagalbininkai - v.s. Rasa Statkuvienė, 
Gilutis Kymantas, žmona Božena ir kt.
„M.P.“: Kiek ir kokių turite tunte 
vienetų, kas jiems vadovauja?
s. P. K.: Tunte esame pasiskirstę į 5 
vienetus. Jaunesniųjų skautų(čių) drau
govei (13 vilkiukų irpaukštyčių) vadovau-

Klaidos ištaisymas
9 - me "Mūsų Pastogės" numeryje, 3 - me psl., prie dr. A. Stepano straipsnio 

"Vasario 16-ji praėjus 79 metams: laikas pamąstyti" įdėta ne autoriaus nuo
trauka, nors užrašas sako, kad tai esąs dr. A. Stepanas.

Redakcija atsiprašo dr. A. Stepaną ir suinteresuotus už nemalonią klaidą.
Rpd "Mūsų Pastogė" Nr.10 1997.3.17 ns! 4 - —L

S. Povilas Kviecinskas
ja ps. Onutė Prašmutienė. Skautų(čių) 
draugovei (15 brolių - sesių) vadovaujaps. 
Juozas bukaitis. Prityrusių skautų(čių) 
draugovei vadovauja ps. Rimas Skeivys. 
Vyresniųjų skaučių būreliui priklauso 14 
sesių, nors ne visos yra aktyvios. Na, ir 

Ps. Rimas Skeivys
skautų vyčių būrelis (21 brolis), vado
vaujamas Vyto Antanaičio - stovyklose 
jie padeda daug, bet laike metų juos mato
me retokai. Vyr. skautų neaktyvumą ten
ka pateisinti, kad nemaža jų dalis mokosi, 
kiti - dirba, sportuoja, priklauso kitoms 
organizacijoms.
„M.P.“: Kaip dažnai vienetai daro 
sueigas, kaip praeina patyrimo laipsnius, 
paruošiami įžodžiams?
s. P. K.: Paukštytės - vilkiukai renka
si sueigoms maždaug kartą į mėnesį. Ki
ti vienetai, išskyrus vyr. skautes bei 
skautus vyčius, irgi susirenka panašiai. Į 
metus vienetai suruošia po porą iškylų, 2 
- 3 dienų iškylas daro prityrę skautai(tės). 
Tuntas kasmet ruošia metinę ir velykinę 
3 dienų stovyklas. Sueigų, iškylų bei 
stovyklų metu praeinami skautų patyri
mo laipsniai, pasiruošiama įžodžiams. 
Draugovės (skautų) kartą ar du į metus 
ruošia žygius - pėsčiomis ar dviračiais į 
tolimesnes Melboumo apylinkes.

Kaip, kada vienetai pasiro
do bendruomenėje?
S. P. K.: Kasmet organizuotai tuntas 
dalyvauja Vasario 16-sios pamaldose. Šv. 
Kazimiero šventės metu vėl organizuotai 
dalyvaujama pamaldose, kur skautai gie
da, skaito ir t.t., ruošiama taip vadinama 
„Kaziuko mugė“ bietuvių Namuose,

J. A. Jūragis

Svarstymuose apie poetus ir poeziją 
ne kartą yra minimas mitas, kad poetai 
yra pirmieji istorikai. Sakoma, kad nuo 
Homero laikų tautų gyvenimo katas
trofas pirmieji įžvalgiausiai aprašo 
poetai. Istorija poetų kūryboje nėra 
istorikų rašomai istorijai panaši. Jos 
objektas - žmonių išgyvenimai dra
matiškuose tautų likimo lūžiuose, 
dvasinė suinitė tų, kuriuos skaudžiai 
paliečia žiaurūs istorinių nelaimių 
įvykiai, atimantys ramaus, taikaus, 
laimingu vadinti įprasto gyvenimo 
galimybę. Antroje šio šimtmečio pu
sėje ir lietuvių literatūra pasipildė to
kiais sulaužytų žmonių dvasinę krizę 
vaizduojančiais raštais, Įremtinių, 
kalinių, išeivių kūryba.

Ir Australijos lietuvių literatūroje 
tarp kitų poetų „širdies istorikų“ tvir
tai savo vardą įrašė poetas Juozas 
Mikštas, kūryboje jautrusis išeivijos 
širdies nuotaikų barometras. Jis - 
nepaprastai produktyvus poetas, 50 me
tų neišeinantis iš Australijos lietuvių 
spaudos puslapių, turintis savo skai
tytojus gerbėjus, jo kūryboje atpa- 
žįstančius savo pačių likimą, savųjų 
širdžių skausmingus ir neramius vir
pėjimus. Poetas Mikštas ištikimai 
tarnauja mūzoms Euterpei ir Erato nuo 
jaunystės. Dėl to malonu jį pasveikinti 
išleidusį antrąją savo poezijos knygą 
„Geltona rudenio tyla“. Knygos vardas 
puikus, poetiškas, bet ne į eilėraščių 
temą. Veikiau labiau taikant į autoriaus 
gyvenimo rudenį. Nėra toje knygoje 
tylos. Ji yra šauksmas. Šauksmas šir
dies apleistos, liūdesiu užtvinusios, 
vienatvėje sušalusios, nostalgijos 
sugildytos, nerandančios ramybės. Ir 
tas šauksmas įvairios gradacijos: kar- 
sgmssmawsawsagsg 
vyksta tunto sueiga... Apie Velykas 
dalyvaujama ESGAV (Ethnic Scout & 
Guide Association of Victoria) sa
vaitgalinėje stovykloje su kitų 6 tautybių 
skautais - skautėmis.

Kiek žinome, jūsų tuntas 
registruotas ir pas australus skautus?
s. P. K.: Taip.,.Džiugo"tuntasregis- 
truotas Viktorijos skautų s-goje nuo pat 
pirmųjų dienų. Tai mums suteikia teisę 
dalyvauti tarptautinėse džiamborėse, 
naudotis jų stovyklavietėmis, apdrau
džiami registruotieji tunto vadovai, skau
tai. Su jais ryšius palaikau aš pats.
„M.P.“: Ar dirbdami su tuntu turite 
kokių pageidavimų ar nusiskundimų?
s. P. K.: Norėčiau daugiau suaugu
siųjų - vyr. skaučių ir sk. vyčių pagalbos 
tunto veikloje. Ypač trūksta vadovų vie
netams!.. Jų reikia kuo daugiau paruošti. 
Reikia skautiškų vadovėlių, kur tekstai 
būtų abiem - lietuvių ir anglų - kalbomis, 
nes dabar praeiti skautų programas vien 
lietuvių kalba neįmanoma, nes vaikų 
lietuvių kalbos mokėjimas - daugumoje - 
yra silpnas...
„M.P.“: Ačiū už pokalbį, broli tunti- 
ninke. binkime ir toliau vesti tuntą Dievo, 
Artimo irTėvynės keliu ir pirmauti rajone!

Kalbėjosi v.s. B. Žalys 

tais dinamiškas, jaunatviškai veržlus, 
kartais raudos aidu suaidintis, kartais 
skambantis minoriškais pakalnių liū
desio tonais. Kaip ir gyvenimas, kaip 
vertybės, kurias prarandame ir liūdime 
jų netekę. Kaip dienų sruvenimas į 
senatvę, kaip noras atsigimdyti jau
natvę, kaip neišsipildantys norai iš 
nuostabiai susipynusių gyvenimo ke
lių sugrįžti ten, kur „amžių pasaką ošia 
tėviškės pušynai“.

Knygą „Geltona rudenio tyla“ bie- 
tuvoje gražiai išleido Stepono leidykla. 
Iš šimtų autoriaus mašinraščio tekstų 
eilėraščius spausdinti atrinko ir įvadą 
parašė žinomas spaudos žmogus Jonas 
Čekys, jaunystėje pats praktikavęs 
poeziją ir lenkų pavergtame Vilniaus 
krašte, kaip ir Juozas Mikštas, kovojęs 
už lietuviškos spaudos laisvę. Iš 
tuometinių Vilnijos lietuvių poetų ir 
lietuvybės rezistentų tiktai juodu du 
yra likę gyvi - Jonas Čekys bietuvoje ir 
Juozas Mikštas Australijoje.

Pagarbos žodis priklauso knygos 
išleidimą parėmusiems mecenatams - 
Melburno lietuvių bibliotekai ir bVS 
Ramovės skyriui. Mūsų visuomenės 
visuotiniame nusigręžime nuo lietuvių 
rašytojų, kaip kultūros stebuklas tas jų 
žygis.

„Geltona rudenio tyla“ stamboka 
knyga virš 300 puslapių, talpinanti 159 
eilėraščius, rašytus tarp 1947 ir 1995 
metų. Tai poeto Juozo Mikšto 48 kūry
bos metų derliaus rinktinė, įvairi te
momis ir problemomis. Autoriaus 
eilėrašos kelias būtų buvęs lygesnis ir 
sėkmingesnis, jei jis būtų turėjęs 
galimybę išleisti savo knygas norma
lia tvarka, sakykim kas penkeri ar 
aštuoneri metai. Eilėraščiai tada būtų 
švitėję savo laiko šviesa, ir to meto 
skaitytojas būtų labiau juos įvertinęs.

Poetas savo skaitytojų jausmų ne
taupo. Jo eilėraščių mintys ne pra
moginės. Dažnai kartojami žodžiai: 
skausmas, kančia, vienuma, ilgesys, 
nerimas, liūdesys. Įsiskaitęs į eilėraš
čius, pajunti, kaip jų herojų apsupusi 
australiškoji kasdienybė slegia ir 
skaudina, pastačiusi jį į vienužiškumo 
būklę tarsi į pikto burtininko užbrėžtą 
ratą, neperžengiamą dėl dviejų prie
žasčių. Dėl aplinkos svetimumo ir dėl 
vidinio nusistatymo išlikti ištikimu 
praeičiai. Ir nėra tuose eilėraščiuose 
neteisingo žodžio,.neišgyvento jaus
mo. Širdis pulsuoja atvira, kaip kardu 
perdalyta. Ir tos mintys, ir svajonės, ir 
tie žodžiai pasikelia deginantys nos
talgijos ugnimi, „...žiauriai mane liki
mas mėto, / Užstoja saulę ilgesio kal
nai“. (27 p.) „Kančia ir vienuma - dvi 
mano sesės“. (28 p.) „Ant krašto neri
mo gilios bedugnės/ Aš vos laikausi už 
vilties aštrios uolos“. (15 p.) „Dabar tik 
dykumos, tik vėjai girdi mano dainą“ 
(15 p.) .J’asilgę džiaugsmo spindulių, / 
Vys metai, nerimu apkartę“. (25p.) 
„Nostalgiškai apsvaigęs praeitim, / 
kalbuosi su savim“. (37 p.)

Į nostalgiją panirusiai herojaus dva
siai nėra kada svarstyti ateities gali
mybes. Nostalgijoje esančiam niekas

Nukelta j 5 psl.
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Atlkelta iš 4 psi.
kitass nei danguje, nei žemėje nebega- 
liojąa- tik praradimo skausmas. Nostal
gijas yra nuolatinis skausmo dabar, 
privverčiantis užsisklęsti savyje, su- 
stabodyti laikrodžius, užverti langines ir 
gaililėtis savęs ir nenustoti egoistiškai 
būti' nelaimingam. Stebina lyriškojo 
herojaus pastovumas, jo nenuslopina
mi jausmai. Net ir dvidešimčiai metų 
praėjus nuo pirmųjų į šį kraštą atvy- 
kimodienų, poetas rašo: „Kaip ilgai/aš 
duonos kąsnį ašaromis vilgysiu, / po 
Pietų Kryžiumi gyvendamas / Tėvynės 
ilgesiu? (34 p.) „Plačios mano svajo
nės, / O keliai per siauri. / Šiurkščios 
vargo klajonės, / O širdis per jautri“. (59 
p.) „Dažnai širdis lyg iš sunkių sapnų 
pabudusi, / Į šiaurę juodo nerimo spar
nais plasnoja, / Kur neša savo kančią, 
savo sunkų liūdesį“. (47 p.) „Gyveni
mu apsvaigusia širdim / Ilgiuosi 
džiaugsmo - kaip gimtinės, / Tvirtai 
tikėdamas šviesia viltim, / Išeivio kry
žių apkabinęs“. (71 p.) „Širdis, vis ei
dama išeivijos vargo stacijas, skauda 
kaip neužgydoma žaizda“ (235 p.) 
Knygos herojus gedi Nepriklauso
mosios Lietuvos. Jam žavūs laisvės 
metai. Mieli prisiminimai iš tarnavi
mo kariuomenėje. Vaizduotėje jis regi 
Nepriklausomybės kovų laukais žy
giuojančius pomirtiniame parade žu
vusių karių pulkus. Susižavėjęs Romo 
Kalantos auka, šaukia: „ Kančios ir 
laisvės ilgesio liepsna / Nušviesk 
jaunimui kelią“. (232 p.)

Perkopęs per asmeninių apkartimų 
akmenis, Mikšto poezijos herojus gy
vena kaip pilnakraujis žmogus. Jis 
švietos nuotaikos uždegtais žodžiais 
pagarbiną pasaulį ir gyvenimą. „O 
mylimas mano pasauli, / Gyvenime, 
mielas brangus, / Džiaugiuosi žmo- 

] gum, žeme, saule, / Ir šypso man aukš-

IŠ ALB ARCHYVO (Truputis mūsų istorijos)
Laiko tėkmėje pradingsta gražiausios 

idėjos, sumanymai ir įvykiai, buvę tokie 
ryškūs ir mums brangūs, kurių tikėjomės 
niekuomet nepamiršti; visuomet išlaikyti 
juos atmintyje. Nuo mūsų - Australijos 
lietuvių bendruomenės įsisteigimo, pra
bėgo virš 45 metų. Nedaug liko pirmųjų 
jos kūrėjų, kurie rūpinosi mūsų tautiniu 
sąmoningumu ir garbe. Jų pastatyti 
Bendruomenės namai ir sukurtos orga
nizacijos ir šiandien tebeveikia. Ne visos. 
Kai kurios pasitraukė iš Bendruomenės, 
jų nariams išmirus. Įsteigta Bendruome
nė dar ir šiandien veikia, nors jos veikla 
nebėra tokia pulsy vi ir mus visus apiman
ti ar įjungianti savo pasireiškimais.

Bendruomenės susirinkimai nepasižy
mi gausumu; klausimų gvildenimas 
paviršutiniškas, nesiekiąs Bendruomenės 
pačių pagrindų, jos egzistencijos, tęsti
numo, lietuvių kalbos ir švietimo reikalų. 
Pažvelkime į 1954 m. gruodžio 29-31 d.d. 
vykusį Australijos Lietuvių bendruomenės 
tarybos narių 4-tosios paprastosios sesijos 
Melbourne protokolą, kurį surašė Jadvy
ga Liutkutė, Viktoras Baltutis ir Izidorius 
Geštartas. Ištraukos iš protokolo:

.... Sesijoje dalyvavo 74 atstovai. Į 
suvažiavimo prezidiumą pasiūlyti kan
didatai: Antanas Mikaila, Ignas Taunys, 
Edvardas Slonskis. Susirinkimas plojimu 
pritarė. Mandatų komisijon vienbalsiai

Rašytojas Juozas Mikstas.

tas dangus“. (152 p.) Jis žaidžia gam
tos grožio stebukluose, kur atranda 
džiaugsmą ir pajunta Dievybės artumą, 
kur padangė ir žemė ir vėjas tampa 
žmogaus namais. „Ir išeinam į saulę, į 
pievas, / Į girias, į šlaitus, į laukus. / Ir 
čia jaučiam, kaip laimina Dievas / Mū
sų mindomus džiaugsmo takus“. (156 
P)

Poetas išaukština žmogiškąją drau
gystę šiek tiek bohemišku būdu. 
„Mėgstu prie alaus įraudusius drau
gus“ (13d. p.) Puotoje prie alaus 
vidurnakčio žvaigždžių kaitroje iš
dainuojamos skambios dainos. Draugai 
padeda užsimiršti, maloniau praleisti 
laiką, ilgiau išlikyti šventinę nuotaiką.

išrenkami: Justinas Kuncaitis, Kostas 
Rindzevičius, Vladas Bosikis ir Ignas 
Alekna.

Mandatų komisijos pirm. J. Kuncaitis 
užklausia suvažiavimo dėl Silv. Balčiūno 
dalyvavimo pilnateisiu atstovu. Jis PL 
Seimo atstovams prof. P. Raulinaičiui ir 
J. Vaičaičiui išvykus į Ameriką, einąs 
pirmuoju kandidatu, ir pareiškęs pagei
davimą dalyvauti Tarybos suvažiavime 
kaip PL Seimo atstovas. Tarybos nariai 
turėtų išsiaiškinti jo kandidatūros į Tary
bos suvažiavimą klausimą. J. Kuncaitis 
paskaito PLB statuto ištrauką tuo reikalu - 
46 str. sako, kad PL Seimo atstovui 
kadencijos metu miras, ar šiaip dėl kitų 
priežasčių nustojus atstovu būti, Krašto 
taryba likusiam kadencijos laikui renka 
naują atstovą.

A. Grigaitis ir V. Jakutis pasisakė už S. 
Balčiūno įtraukimą į atstovų sąrašą, o 
kun. P. Jakutis prašė leisti jam pačiam (S. 
Balčiūnui) duoti žodį tuo klausimu.

J. Valys ir J. Kalvaitis, P. Lukošiūnas, 
V. Ilgūnas pareiškė, kad tai nesiderina su 
PLB statutu.

Prez. pirm. A. Mikaila sutiko, kad tai 
nesiderina su PLB statutu ir, be to, nėra 
Raulinaičio ir Vaičaičio atsisakymo 
pareiškimų. Siūlė klausimą perbalsuoti.

Balsavimo rezultatai: už leidimą S. 
Balčiūnui dalyvauti Tarybos suvažiavime 

Bet yra ir kitokia draugystė. Draugystė, 
užsimezgusi jaunystėje kaip širdžių 
sąjunga. Ji - praeities dienų relikvija. Ji 
- gyvenimo šviesa, nes ir po visą pa
saulį išblaškytų draugų šypsenos, 
regimos vaizduotėje, poetą gaivina ir 
jam išblaško sunkią metų miglą. (122 
P-)

Gausūs meilės eilėraščiai. Juose 
ieškoma meilės esmės. Juose tikima, 
kad šį žmogiškąjį jausmą skatina pati 
gamta ir jam nesipriešina dievai. Juose 
ieškoma neužslėpto grožio. Tik ta meilė 
vis nepastovumo ženkle. Susitikimai 
virsta išsiskyrimais, tenka vaikščioti 
meilės - nemeilės labirintais. Labai 
asmeniški yra eilėraščiai lyg laiškai, 
skirti į sceną neišvedamoms adresa
tėms. Juose nuoširdžiai, atvirai ir ly
riškai išsakoma, kaip širdį užburia 
moteris, kaip meilė puošia gyvenimą ir 
kaip skausmingai renkamos meilės 
skeveldros.

Tačiau patys gražiausieji knygos 
eilėraščiai ir posmai yra tie, kuriuose 
su dvasingu branginimu ir graudžiai 
ilgesinga meile kalbama apie praeitį, 
apie jaunystę, mylėtą mergaitę, apie 
tėviškės grožio lobius ir Lietuvos gam
tą, apie lietuvišką gyvenimo būdą, 
tradicijas, įaugimą į gimtą ją žemę, 
kuris yra ten augusio žmogaus dva
sios dalis.Ir galbūt net daugiau negu 
dvasios dalis - kaip žmogaus vidinio 
turinio pagrindinė vertybė. Tokius 
eilėraščius, kaip „Miško''burtai pri
siminimuose“, „Kriskit, snaigės“, „Jei 
nesugrįžčiau“, „Norėtum“, „Ruduo 
gimtinėje“, „Tenai yra“ norėčiau čia 
ištisai įrašyti. Jų vienų, pridėjus dar ke
letą panašių, užtektų knygos vertei ir 
autoriaus šlovei, nes ji pažadina 
skaitytojo sielą giliai išjausta ir kū
rybingai išsakyta gyvenimo ir poezijos 
tiesa.

-10, prieš - 29, susilaikė - 4.
Dienotvarkės keitimo siūlymai: a) A. 

Rūkštelė siūlo išimti pranešimą apie 
politinę padėtį ir jo vieton įnešti solidaru
mo mokesčio pakeitimo klausimą, b) A. 
Viliūnas siūlo įnešti Soc. globos mot. d-jos 
pranešimą ir pageidavimus, c) A. Vingis 
siūlo solid, mokesčio pakeitimo klausimą 
nukelti į sumanymų skyrių, o 31 d. 5-to 
punkto (Melboumo lietuvių bendruome
nės pasireiškusio skilimo klausimas) 
greitesniam išsprendimui sudaryti ko
misiją. Nubalsuota Soc. globos mot. d-jos 
pranešimą įvesti į darbotvarkę. Dėl A. 
Vingio pasiūlymo sudaryti komisiją 
pasisakė:

Kun. dr. P. Bačinskas - dėl komisijos 
sudarymo nemano, kad tai būtų galima, 
nes byla didelė ir komisijos asmenys būtų 
išimti iš suvažiavimo. Jis Kunigų sek
retoriato vardu siūlo to klausimo iš viso 
nesvarstyti (kadangi reikalas liečia kuni
gą), o prijungti medžiagą prie jau esamos 
medžiagos sekretoriate ir duoti klausimui 
natūralią teisminę eigą per Kunigų sek
retoriatą. Katalikus, jei klausimas būtų čia 
svarstomas, kviečia svarstyme nedalyvauti.

J. Valys - komisija nereikalinga. 
Klausimas yra ir jį nagrinėjant reikalas 
paaiškės. Kadangi kun. dr. P. Bačinskas 
kreipėsi į katalikus,’ tepaklausia prezi
diumas kas ne katalikai?

Iz. Kaunas - kas ne katalikai - atsilieps, noma, tai būtų galima padaryti tik su 
(Atsiliepimų nebuvo). Melboumo arkivyskupo leidimu, v. B. ■
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Juozas ę/Vitišfas 

nusivylus
Jšdalinau save visiems, 

Tik nieko sau nepalikau.

Jr melams prarastiems 

Sudie sakau.

draugystės grandine 

duvau prie jų pristrabinps.

O jie mane

Jšsunk# kaip citriną - 

dar širdį plėšia iš krūtinės

Jr ilgesiu marina...

Jdk, jiems, besočiams, 

JHielai ir širdį dovanočiau.

deja, tai būtų tik man

Sena

TCvaila svaja.

deja!..

Juk kam gi reikalinga ta širdis, 

SKai palikai tik širdį beturįs?

atvykusiai
Tu dar kvepi Tėvynės vėju, 

Tėvynės - ir kančioj gyvos.

Čia atvykai kaip laimės fėja 

Jš nelaimingos .Lietuvos.

Tu dar kvepi žaliais berželiais, 

Sodriais purienų pumpurais.

SKoks atvedė tave čia kelias?

Jtodėl taip nuostabiai dairais?

Čia nematai žvaigždžių gimtinės, 

Toli palikusio dangaus.

Triukšmingom gatvėm skuba minios 

He širdžiai artimo žmogaus.

Čia nematai to, ką turėjai

Savoj šaly ,

Jiur dobilais kvepėjo vėjai, 

CKur gaudė ąžuolai žili.

Juir žiemos skaisčiai baltos būna - 

Jiaip rūbas nuotakos jaunos, 

SKur vėl ilgais takais klajūnų 

J/orėlum grįžti atgalios...

^Sale, įgyo.Jš J. 28

V. Simniškis - Kr. valdybanepasiraošus 
ko nors kaltinti ar teisint. Ruošiamės 
svarstyti ne katalikų ar kitokios religinės 
grupės veiklą, o vienos, vieningos ben
druomenės klausimą“.

Protokole smulkiai aprašomos disku
sijos dėl įvykusio tarp ALB Melboumo 
apylinkės v-bos ir tuometinio Melboumo 
kunigo Pr. Vaserio kivirčo. Kai kur 
pasisakoma labai griežtai, net reikalauja
ma kunigą iškelti ar pakeisti kiro. Ži-
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Primirštojoj Australijoj pasižvalgius (II)
Praeitų metu pavasari „Mūsų Pas

togėje" buvo spausdinamas ciklas 
straipsnių, pavadintų „Primirštoji 
Australija“. Taip jau pasitaikė, kad to 
straipsnio autorius prieš pat Kalėdas 
su būreliu draugų nutarė .patyrinėti“ 
grąžiusios Viktorijos valstijos vietas, 
žinoma, nepamirštant ir didžiųjų 
lietuviškų „atlaidų“ - gruodžio 27-31 
dienomis Melburne vykusių Lietu
vių dienų. Bet tai jau kita apyskaita!

***

Namus Lietuvių sodyboje palikome 
ankstyvą gruodžio 21 - osios rytą. 
Palydėjo mus kaimynės Valė su Pau
lina. Pusryčiaujame Yass, pietaujame 
Albury, o pervažiavus Murėjaus tiltą, 
atsiduriame Viktorijos valstijoje - 
Wodongoje. Šone lieka pokario metų 
emigrantų Meka Bonegilla. kur dau- 
elis mūsų praleido pirmąsias dienas 
Australijoje.

Labai jau didelėje ir erdvioje p. 
Vaitkų automašinoje važiuojame pen
kiese. „Ekspedicijos“ vyr. vadas ir 
vairuotojas - Vytautas, navigatorė - 
Birutė. Šįkart ji atostogose - ją pakeitė 
jauniausias ekskursijos narys jaunas 
inžinierius Audrius, tik atvykęs iš 
Lietuvos, „skribas" Bronius ir nuola
tinė pasakorė (retkarčiais ir dainelę 
užtraukianti) - Palmyra. Visų nuotaika 
labai gera, liežuviai, dar namuose 
pasmailinti, dirba viršvalandžius!..

Pralekiame vietovę po vietovės. Kaip 
kaleidoskope keičiasi vaizdai. Štai 
Beechworth'as. Myrtleford'as. aplin
kui pušimis nusodinti kalnai, kaimuo
se daug europietiškų medžių. Augi- 
ami čia ir apyniai, ir, gal, tabakas 
(važiuojant 100 km. į vai. greičiu, pro 
mašinos langus labai sunku ką įžiū
rėti). kadangi visur pristatyta daug

-• Mt. Buffalo kalnuose
'Mūsų Pastogė" Nr.10 1997.3.17 psL6

"Monolitas"—
džiovinimo pastatų. Aukštesnėse vie
tose auga vynuogės, netoli fermų - 
valgomieji kaštonai... Šone stūkso 
gražuolis Mt. Buffalo kalnas, o štai ir 
mažas kaimelis Porepunkah. kuriame 
esame iš anksto nusisamdę visą na
muką ir netrunkame jame įsikurti. 
Karavanparkas ..Rush Inn" yra įsikū
ręs be galo gražioje vietoje. Ji supa di
dingi nacionalinio parko Mt. Buffalo 
kalnai. Vienu šonu teka srauni Ovens 
upelė. Vietiniai pasakoja, kad, be 
upėtakių, čia gyvena dar ir ančia- 
snapiai, nors nė vieno jų taip ir 
nepamatėme. Po trumpo pasi
vaikščiojimo paupiais vakarieniaujame 
tr šokame į lovas. Visos dienos kelionė 
jau ima jaustis sąnariuose.

Gruodžio 22 - sios rytą aplink čiul
bant, čypsint. žaksint, turliurliuojant 
paukščių chorams, kukabaroms asilo 
balsais žvengiant, keliamės, prausia- 
mės, pusryčiaujame ir vykstame į vie
ną iš populiariausių Viktorijos vals
tijoje > užimantį 31 000 ha, Mt. Bu
ffalo kalną. Laukinio jaučio (Mt. Bu
ffalo) vardu kalnas buvo pavadintas 
1824 metais tyrinėtojų Hume ir Wil
liam Hovel. Jiems tada iš tolo kalnas 
atrodė, kaip gulintis laukinis jautis. 
Parkas yra Australijos Alpių dalis. 320 
km. nuo .Melburno. Bendras kalnų 
aukštis 1 400 m., o aukčiausia viršu
kalnė Ragas (The Horn) - 1723 m. 
Pilkasis kalno granitas yra susidaręs iš 
vulkaninio veiksmo sutirpintos nuo
sėdinės uolos. Žiemą kalną lanko 
slidininkai, vasarą - alpinistai, eks
kursijos. Kalno plokštumoje, 1337 m. 
aukštyje, dar 1910 m. pastatytas gra
žutis viešbutis „The Chalet". Netoli 
viešbučio mus ..užpuola" raudonos 
papūgėlės. Tūpia jos ant galvų, pečių, 
ištiestų rankų - matyt, maitinamos, bet 
tą rytą dar nepalesintos.

Pasisukinėję viešbučio artumoje, 
pasigrožėję vaizdais į slėnius, at
siduriame prie. 1419 m. aukštyje esan
čio. Monolith. Tai didžiulis, apie 10 
metrų aukščio akmuo. Jo viršūnėje 
įrengta mažytė stebėjimo aikštelė. į 
kurią veda statūs laiptai. „Patikri
nę“ kopėčių tvirtumą, Birutės veda
mi, vienas po kito užsiropščiame į vir
šų. Vaizdas iš ten tikrai įdomus, tik 
vėjas toks, kad tik laikykis! Sako, kad 

1893 metais pirmas įlipęs į šio akmens 
viršų buvęs šių kalnų gidas Edward 
Carlile. Lipo jis tada virvinių kopėčių 
pagalba.

Pietaujame apstoti laukinių ančių ir 
juodvarnių prie Catani ežerėlio. Mums 
pasitraukus nuo stalo antys ėmė rimtai 
aiškintis, kiek kuri duonos gavo. Po 
pasiaiškinimo ant vejos liko didžiulė 
krūva plunksnų...

Bevažiuojant kalnų keliais šalikelėse 
matome šimtus, ne - tūkstančius Pun
tuku. Dauguma jų keliskart didesni už 
Anykščių Puntuką! Kai kuriose kal
nų vietose 1972 metų kalnų gaisrų 
metu, sako siautusių net 12 dienų, buvo 
nudegę labai daug miško. Dabar me
džiai kaip balti vaiduokliai styro kalnų 
šlaituose, vis dar nepaslėpti ataugan
čių medžių.

Kalnų viršūnės pavadintos įvairiais 
įdomiais vardais: „Mahometo karstas“, 
„Sargybinis", .Pilis“, ..Buffalo kupra", 
„Katedra"... Anksčiau čia gyvenusios 
aborigenųjc oorie^entys - Yiatamathang 
ir Minjambuta - reguliariai lankydavosi 
vasaros metu, rinkdavo jie čia ir 
valgydavo Bogong peteliškes. Be. - 
gong pateliškės savo gyvenimų prade
da kaip lervos NSW - so ir Queenslan- 
do žiemos ganyklose. Kai užauga, 
masiškai skrenda į Alpes, kur kalnų 
plyšiuose slepiasi nuo karštų austra
liškų vasarų. Rudenį jos vėl grįžta į 
savo ganyklas, kad ten padėtų kiau
šinėlius sekančiai peteliškių migra
cijai ir taptų maistu aborieenu puo
tose. Neatrodo, kad šių dienų abori- 
genai jas valgytų!..

Jau gana vėlai popiet įsiropščiame į 
aukščiausią Mt. Buffalo viršukalnę 
„The Horn" (1723 m.). Vienoje vietoje, 
prie tako, vedančio į viršukalnę, vietos 
mokykla pastatė paminklinę lentą su 
įrašu: „Hume ir Hovel, 1824 m. lapkri
čio 24 d. pirmi pamatę ir pavadinę Mt. 
Buffalo".

Grįždami namo sustojame prie kalnų 
upelio Eurobin. Teka jo vandenys per 
uolas, per akmenis slėnio link. Vaizdas 
žavus ir ekspedicijos damos sumanė 
upelyje atvėsinti per dienos kelionę 
apsunkusias kojas. įbristi į upelį buvo 
įbrista, tik išlipta į krantą nebuvo jau 
taip sėkmingai - viena iš moteriškosios 
įgulos narių gerokai apsibraižė atvė
susias kojas...

Gruodžio 23 d, vykstame į Mt. Hotham. 
Tai kurortinis kalnu kaimelis 1868 m. 
aukštyje. Čia 1950- 1951 m. valstybinę 
darbo sutartį atliko tada 17 - metė Bi
rutė. Anuomet čia buvę tik 3 pastatai. 
Kai žiemą iškrisdavo sniegas, viešbutis 
būdavęs atskirtas nuo viso pasaulio 
ištisus 6 mėnesius. Su išoriniu pasauliu 
tuomet susisiekdavo tik radijo ryšiu, 
kadangi telefono tais laikais dar ne
buvo. Vasaros metu viešbučio tarnau
tojai retkarčiais sunkvežimiu buvo 
nuvežami į Bright'o miestelio kiną. 
Žiemos metu slidininkai iki sniego jo
davę raiti, o toliau - pėščiomis arba 
slidėmis. Dabar ši vietovė vadinasi Mt. 
Hotham Alpine Village. Vietoje anks
čiau čia stovėjusio ir vėliau sudegusio 
viešbučio (kuriame dirbo Birutė) pilna 
naujų viešbučių ir kitokios paskirties 
pastatų. Oro temperatūra viršukalnėje 
vidurdienį 19 laipsnių Celsijaus, o slė-

Nuotraukos V. V. Vaitkaus.

^SPORTĄ
Pasaulio lictuviq 

žiemos sporto 
žaidynės

1998 metais Lietuvoje vyks Paša 
lio lietuvių sporto žaidynės. Į tas žaah 
nes yra įtrauktas ir kalnų slidinėjus 
Tačiau, kadangi Lietuvoje kalnų si 
dinėjimui tinkamų sąlygų nėra, šit 
žaidynės numatomos suruošti užsieoj 
je - Kanadoje ar Australijoje. Šių nuf. 
Pasaulio lietuvių žiemos sporto žaidš 
nės įvyks Australijoje. Žaidynes suti 
suruošti Sydnėjaus sporto klub» 
„Kovas" ir Canberros sporto kluta 
„Vilkas". Žaidynės vyks 1997 met 
rugpjūčio 14-15 dienomis Guthet 
Perisher Blue kalnuose. Kalnų slidi 
ninkai žada atvykti iš Lietuvos. Kara 
dos ir JAV. Kelionę į Australų 
slidininkai užsimokės patys, tačii 
mes. australiečiai. turėsime juos sutiki 
apgyvendinti, nuvežti į kalnus, kur vyk 
žaidynių varžybos. Kaip anksčiau bu 
vo minėta spaudoje, šioms žaidynėm 
organizuoti yra įsteigtas renginį 
komitetas, kuris jau pradėjo aktyų 
darbą. Užsakytas viešbutis slidinėjim 
vietoje, vyksta susirašinėjimas a 
pasaulio slidininkais ir jau pradėtas lė
šų rinkimo darbas.

Šių žaidynių sėkmė priklausys ne d 
nuo tų dviejų sporto klubų, bet ir na 
visų Australijos lietuvių. Tai yn 
kiekvieno iš mūsų pareiga - gražu, 
priimti lietuvius iš užsienio, priinl 
taip šiltai, kaip ir mes esame priimąs 
Lietuvoje ar Amerikoje. N w

Sporto klubo „Kovas“ sekreton 
WMMWWW 
nyje vos ne 35. Aplink tik kalnų pievo# 
suvargę taip vadinami „snow gums' 
(sniego eukaliptai). Slėniukuose d» 
tebeguli purvino sniego juostos, iš pi- 
kurių sunkiasi mažulytės vandeo 
srovelės... Stabtelim ties „Skustu® 
ašmenų" (Razor Ridges Back) viršaj 
kalne. Kalnų atšlaitėje matosi senas' 
kelias į Mt. Hotham. Šiurpas nupurs 
dabar pažvelgus į jį ir pagalvojus, kol 
jis pavojingas.

Žemyn leidžiantis daug kur reiki 
pasinaudoti I - mu bėgiu - toks kelk 
statumas. Sustojame Harrietvilltį 
Užsukame į upėtakių (trout) ferns 
Perkame Kūčioms rūkytų upėtaki! 
Vėliau, papietavę, čia atvykstame rinki 
aviečių. Netrukus surenkame 3 kg (po( 
dol. kg.) - vakare jas naikiname įvait 
riais būdais - valgome su pienu, su lej 
dais, valgome jas ir vienas...

Pavakare dar pasivažinėjame pe 
Buckland Valley - Buklando slėnį. Ma
tyt čia derlinga žemė - visur auga obelą 
kaštonų sodai, žaliuoja vynuogyną 
ganosi karvių bandos.

1996 gruodžio 24 - Kūčių dieni 
Naktį griaustelėjo ir gerokai palijo, be 
ryte vėl švietė saulė, danguje tik kur n 
kur debesėlis... Pro virtuvės langą ma
tosi. kaip pievutėje ganosi zuikiai 
(atsiprašau. - triušiai). Visai netoli mū
sų trobelės Birutė siūlė man druskinę 
sako, pavyk ir pabarstyk jam ant baits 
uodegėlės - pagausi, bus ant Kūčii 
vakarienės. Tik Palmyra užprotestavo, 
kad šįvakar su mėsa nevalia!.. (B-d-l
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f Mūsų mirusieji f.
v, VilsXor-iiiJ

24 d. Ukmergėje. Pokario metu iš 
Vokietijos emigravo į Australiją, dirbo 
vienoje Sydnėjaus bendrovėje elektros 
inžinieriumi.

Su Viktoru keturis metus dirbau ALB 
Krašto Valdyboje - 1969 - 1970 krizės 
metais 1977 - 78 - aisiais. Dešimtį metų 
Viktoras dirbo LB Spaudos sąjungos 
valdyboje, pradžioje „Mūsų Pastogės“ 
iždininku, vėliau ir visos Spaudos 
sąjungos iždininku. Spaudos sąjungoje 
buvo nuo 1977 metų iki mirties. Jis li
ko ištikimu „Mūsų Pastogės“ talkinin
ku iki pat galo. Savaitė po savaitės, 
metai po metų jis ruošė „Mūsų Pasto
gės“ skaitytojų adresų lipinukus, 
nežiūrėdamas savo atostogų, ligų ar 
susižeidimų - dirbo be atlyginimo, tik 
už ačiū. Talkino Viktoras ir Spaudos 
sąjungos renginiuose, dirbo talkose.

Visuomet draugiškas, švelnaus bū
do - toks jis visuomet pasiliks savo 
bičiulių atmintyje.

ALB Krašto Valdybos ir LB Spaudos 
sąjungos vardu reiškiu gilią užuojautą 
Viktoro žmonai Aidai ir artimiesiems.

V. Patašius

Sunku yra tarti paskutinį atsi- 
1 vteikinimo žodį draugui, artimam 
1 beendradarbiui, per paskutinius 28 me

tres atidavusiam pilną duoklę Austra- 
' lijos lietuvių bendruomenei ir lietu- 
1 viškai spaudai.
1 Lietuvių bendruomenės Spaudos 
' sąjunga neteko vieno iš savo steigėjų, 
1 lietuvių tauta - ištikimo savo sūnaus.
1 Gimė Viktoras Jaras 1924 m. spalio

A. j A. Leonardą Karvelį prisimenant
i
t Leonardas Karvelis gimė Šiauliuose 
n 1907 m. kovo 11 dieną. Mirė Australi- 
ič joje, Sydnėjaus priemiestyje Banks-
I towne, savo namuose, 1987 m. kovo 29 
rdien į.

is Jo mirties dešimtmečio sukaktyje jį 
riprisimena ne tiktai žmona Halina, sūnus 
įj Kęstutis ir marti Patricija, bet ir dar 
nebegyvi jo draugai bei bendradarbiai.

|S įjos iškilios asmenybės kelias pra- 
‘asid.jo Šiauliuose. Pirmojo pasaulinio 
P karo audrų jis buvo nublokštas į 
n Voronežą, ten lankė Martyno Yčo var- 
v'do lietuvių gimnaziją. Tačiau gimnazi
ją baigti jam teko 1925 metais jau sa- 
Slvo gimtuosiuose Šiauliuose. Vėliau 

Vytauto Didžiojo universitete studija- 
’^vo ekonomiką, o dar vėliau, išlaikęs 

papildomus egzaminus, įsigijo ir 
^teisininko diplomų. Žemės ūkio mi- 

nisterijos Miškų ūkio departamente 
1934-1940 metais ėjo juridinių reika
lų referento pareigas. 1941 - 1944 me-

II tais buvo Miškų ūkio generalinės 
" direkcijos juriskonsultas ir advokatas.

. 1944 metais Leonardas Karvelis 

Dalyvavo Leonardas Karvelis visur, 
kur tik jį šaukė lietuviškos veiklos 
reikalai. Buvo vienas iš iškiliausių 
kalbėtojų ir paskaitininkų, spaudoje 
buvo spausdinami brandūs jo straips
niai įvairiomis temomis.

L. Karvelis taip pat prisimintinas kaip 
tvirtas antikomunistas. Atsisveikinant 
su juo, „Mūsų Pastogėje" apie kovin
gas jo idėjas dėl Lietuvos nepri-

pasitraukė į Vakarus. Po karo gyveno ' klausomybės atstatymo prisiminė J. 
'Freiburge. Ten dirbo įtautiniame ■■ 
•komitete reikalų vedėju ir priklausė

5< Lietuvių teisininkų draugijai. Nuo 1946 iki 
1949 metų Leonardas Karvelis buvoIi. . . . .I prancūzų okupacines valdžios gu- 
bematūros sekretoriumi.

’ 1949 metais atvykus į Australiją jis 
netruko įsijungti į lietuvišką veiklą.

* 1951-1955 metais Karvelis buvo ALB 
ni Sydnėjaus apylinkės garbės teismo na
triu. 1953 - 1954 metais - ALB Krašto 
ai. valdybos vicepirmininkas. 1955 metais

- Krašto valdybos pirmininkas. Vėliau 
^’ijis buvo kelių kadencijų ALB Krašto 
. konltrolės komisijos pirmininku, įvairių
II orgaanizacijų įstatų projektų ruošėjas.

Veteikis: „Kai mūsų bendruomenėje 
atsirado asmenų, kurie jau drįso pasa
kyti, kad nereikia minėti Vasario 16 - 
sios - Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės, kadangi dabar esanti kitokia 
gyvenimo realybė, prieš šias mintis 
velionis Leonardas griežtai protesta
vo, pateikdamas šias lietuviškųjų 
išeivijos veiksnių nuostatas: „Lietu
vių tauta - pareiškia visam pasauliui, 
visai žmonijai, savo draugams ir 
priešams, kad nesutiks su Lietuvos 
pavergimu, kad Vasario Šešioliktosios 
Aktas yra šventas ir galutinis ap
sisprendimas laisvam ir nepriklauso
mam gyvenimui ir kad valstybės

Pagerbdami 
A. f A. Viktorą Jarą,

vietoje gėlių ant Velionio kapo "Mūsų Pastogei" aukojame 20 
dolerių.

Janševskių ir Šlioscrių šeimos

A. f A. Gintautui Sakalauskui 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame seserį Zitą, gimines ir artimuo
sius.

Vietoje gėlių ant Velionio kapo "Mūsų Pastogei aukojame 10 
dolerių.

Janina ir Vytautas Deikai

Padėka
Brangiam Vyrui

A. f A. Viktorui Jarui
iškeliavus i amžinybę , nuoširdžiai dėkojame visiems drau

gams ir pažįstamiems, pareiškusiems jautrius užuojautos žo
džius raštu ir spaudoje, dalyvavusiems gedulingose pamaldose 
ir palydėjusiems Jį į amžino poilsio vietą. Dėkojame kunigui P. 
Martūzui ir kunigui A. Savickiui Perthe už šv. Mišių atlaikymą. 
Taip pat dėkojame V. Patašiui už pasakytą atsisveikinimo žodį, 
A. Savickienei ir A. Kramiliui ir Rožinio ratelio narėms už 
maldas, Sydnėjaus lietuvių klubo valdybai už leidimą naudotis 
klubo sale ir virtuvės vedėjai G. Kasperaitienei už vaišių 
paruošimą.

Visiems nuoširdžiai ačiū.
Aida Jarienė ir giminės

Padėka
Mirus mylimam vyrui, tetei ir tėtukui

a.a. Juozui Maksvyčiui,
nuoširdžiai dėkojame draugams, pažįstamiems ir visiems, paleng
vinusiems mums tas sunkias valandas gyvu žodžiu ar spaudoje.
Ačiū už jautrius atsisveikinimo žodžius gedulingose mišiose ir kre
matoriume dr. L Bagdonavičienei. ALB Krašto Valdybos pirminin
kui dr. V. Donielai, A. Dudaičiui, Sydney ALB Apylinkės valdybos 
vicepirmininkui A. Kramiliui ir dr. B. Vingiliui bei chorui "Daina" už 
giesmes bažnyčioje, visiems vietoje gėlių aukojusiems "Mūsų Pasto
gei”. Taip pat ačiū V. Patašiui už nekrologą ir J. Kedžiui už a.a. Juozo 
biografinių žinių papildymą.

Onutė Maksvytienė, 
Ramutė, Vijoleta ir jų šeimos

Padėka
Nelaukta ir netikėta, staigi mirtis vėl aplankė mūsų šeimą, 

šį kartą paimdama tėvą, brolį, senelį 
a.a. Gintautą Sakalauską.

Nuoširdžiai dėkojame kun. P. Martūzui už šv. Mišių aukas ir 
palydėjimą į amžiną poilsio vietą, D. Ankienei už skaitymus ir 
pagalbą bažnyčioje, A. Gatehouse už vargonavimą, choristams 
ir draugams už giesmes bažnyčioje ir koplyčioje. Dėkojame 
klubo valdybai už patalpas.

Esame dėkingi niekada nepavargstančiai ir visuomet at
randančiai laiko padėti liūdesio valandoje Onutei Kapočienei, 
M. Reisgienei už stalų padengimą ir visą kitą pagalbą. 
Dėkojame p. G. Kasperaitienei už pietų paruošimą, P. Pauliu- 
konienei ir Onutei Kapočienei už pyragus.

Visiems nuoširdžiai ačiū už dalyvavimą laidotuvėse.
Dukra Leant, sūnus David, 

Z. ir P. Andriukaičiai ir artimieji

nepriklausomybė yra tautinės kultūros 
ugdymo ir tautos išlikimo sąlyga".
Lietuvos nepriklausomybė buvo 

atstatyta. Leonardo Karvelio, kaip ir 
daugumos kitų ištikimų ir nedvejojan
čių Tautos prisikėlimu tautiečių, vil
tys išsipildė. Deja, jis pats jau ne
besulaukė tos didžios šventės, bet ja 
džiaugiasi jo žmona, sūnus, marti. Ša
lia jų džiaugėsi ir artimieji bei Leonar

do draugai, drauge dirbę dėl Lietuvos 
laisvinimo.

Paskutinis Leonardo susitikimas su 
artimaisias buvo jo 80 - mečio šventė. 
Organizavo ją sūnus ir marti 1987 m. 
kovo 15 d. Lietuvių namuose. Marčios

■ Patricijos tortas su dviem žvakutėm 
buvo tą dieną solenizanto iškilmių

Nukelta į 8 psl.
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Dėl Velykinių rekolekcijų Sydnėjuje
Kun. Vaclovas Aliulis, MIC, atvykęs iš JAV, Sydnėjaus lietuviams praves 

Velykines rekolekcijas Lidcombe šv. Joachimo bažnyčioje balandžio 5 ir 6 die
nomis.

Rekolekcijų tvarka: šeštadieni (balandžio 5 d.), 2 vai. p.p. išpažintys, pa
mokslas, 3.30 vai. popiet - šv. Mišios ir pamokslas, po mišių bus klausoma 
išpažinčių; sekmadienį (balandžio 6 d.) šv. Mišios kaip paprastai - 11.30 vai.. 
Po mišių parapijos salėje vyks arbatėlė, susipažinimas su svečiu. Rekolekcijų 
vadovu. Kun. Povilas Martūzas

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Kaziuko mugės proga aukojusiems Vilnijos krašto lietu

viškoms mokykloms sušelpti.
Pinigais aukojo: po 20 dol. - Z. ir P. Andriukaičiai, A. Giniūnas, S. Grybienė, E. 

Jonaitienė, L. ir J. Juragiai, A. Pečiulis, P. Zubrickas; po 15 dol. - E. Lašaitis, po 10 
dol. - P. Burokas, O Grosienė, A. ir L. Kramiliai, P. Kušleika, O. Lėverienė, P. 
Nagys, A. V. Skeivys, J. Šatkauskas, J. Žukauskas, nepasirašęs; po 5 dol. - J. 
Kataržienė, Vaičius.

Visiems aukojusiems nuoširdžiai dėkojame. Dėkojame R. Lekienei už meniškai 
nuspalvintas ir paaukotas atvirutes. Ačiū I. Dudaitienei, L. ir J. Juragiams, O. 
Kapočienei, V. Petniūnienei, J. ir M. Zinkams už paaukotus Kaziuko mugei daiktus 
ir S. Grybienei už 10 dolerių auką SLKK draugijai.

Sydnėjaus lietuvių katalikų kultūros draugija

Dalyvausiantiems Lietuvos savivaldybių rinkimuose,
žiūr. svarbų pranešimą 2 psl.

Padėka
Tėvynės sąjungos suruoštos diskusinės popietės metu, 09.03.1997, Sydnėjuje, TS 

rinkiminę kampaniją parėmė: A. ir M. Reisgiai - 20 dol., J. Reisgys - 10 dol., I. 
Milašienė - 25 dol., E. Jonaitienė -10 dol., Vyt. Vaitkus -10 dol., A. Skeivienė - 5 
dol., Z, ir P. Andriukaičiai - 20 dol., J. ir J. Dambrauskai - 5 dol., O. Lėverienė - 5 
dol., T. Sturaitienė - 20 dol., A. Mikalauskas - 5 dol., P. Armonas - 50 dol., Pajauta 
Pullinen - 5 dol., X - 10 dol., Vyt. Šliogeris - 5 dol., P. Burokas -10 dol.

Tam pačiam tikslui gauta parama iš E. Perlibachienės (ACT) - 50 dol., iš S. Po
ciaus (NSW) - 50 dol.

Visiems rėmėjams nuoširdžiai dėkoja
TS Sydnėjaus skyriaus valdyba

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 East Terrace, BANKSTOWN.
Tel. (02) 9708 1414, faksas (02) 9790 3233.

DĖMESIO! DĖMESIO!

Vakarienė - muzika - šokiai r 
PENKTADIENĮ, BALANDŽIO 18 D

NUO 7:30 VAL VAKARO — Klubas Jus vaišins (veltui) su šampanu 
ir alumi iki 8:00 v.v.

8:00 VAL VAKARO — 3 patiekalų vakarienė su vynu 
PRIVALOMA:

* Gausiai dalyvauti su gera nuotaika!
* Norėti gardžiai pasivaišinti ir smagiai pabendrauti!
* Bilietus užsisakyti iš anksto (iki balandžio 13 d.) 

nes nebus parduodami prie durų!
* Kaina: S20 asmeniui

Bilietams skambinkite: Elenai Erzikov-9610-2540
Laurai Belkienei -- 9791 9557

Pranešimas vyresniajai Sydnėjaus kartai
Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos draugija kartu su Sydnėjaus per- . 

sininkų klubo valdyba praneša, kad balandžio mėn. 3 d. (ketvirtadienį), 12.30 ui. 
Sydnėjaus lietuvių namuose Bansktowne, pensininkų klubo susirinkimo mtui 
Irena Eirošytė - Ross padarys svarbų pranešimą apie esamą slaugos namų (nursing 
homes) padėtį.

Taip pat bus galima pasiteirauti ir gauti atsakymus ir į kitus pensininkus domi
nančius bei jiems svarbius klausimus.

Kviečiame į šį susitikimą atvykti ne tik pensininkų klubo narius, bet ir kitus, 
kurie domisi šiais klausimais. Laukiame visų!

Sydn. lietuvių moterų socialinės globos draugija

Prašom nepamiršti užsimokėti 
Pastogės44 prenumeratą.

Kalbos laidotuvėse
Savo laiku Sydnėjaus apylinkės valdyba buvo gavusi skundų, kad 

mirus žymesniam bendruomenės nariui, valdyba šio nario laidotuvėse 
nepareiškė šeimai užuojautos ir netarė atsisveikinimo žodžio.

Laikui bėgant ir padažnėjus mirtims mūsų bendruomenėje, mes 
stengiamės Apylinkės valdybos vardu pareikšti šeimai užuojautą ir 
tarti atsisveikinimo žodi. Pasirodo, kad kai kurios šeimos to nepageidau
ja. Kad išvengti tokių ir panašių situacijų, bent jau aš - nei asmeniškai, 
nei Apylinkės vardu - nekalbėsiu ir negiedosiu, nebent to pageidautų 
mirusio ar mirusios šeima. Antanas V. Kramilius ■

Aukos
„Mūsų Pastogei44

T. Žukauskienė Qld. ;$5
R. Glaubertas ACT $5
A. P. Šimkus Vic. $5
Z. Sipavičius ACT $55
J. Zaremba ,NZ $25

Atkelta iš 7 psl.

dėmesyje. Prie šampano taurių man te
ko tada sveikinti Leonardą svečių var
du ir prisiminti jo darbus Lietuvoje ir 
Australijoje. Leonardas Karvelis, savo 
maloniais ir išskirtiniais žodžiais 
padėkojęs visiems, prisiminė žmoną, 
gyvenimo draugę Haliną, sūnų Kęstutį 
ir marčią Patriciją. Tą dieną at- 
siveikinome su Leonardu geroje nuo
taikoje, palinkėję jam „ilgiausių me
tų!.." Deja, tai buvo paskutinis su
sitikimas, pabendravimas. Iškeliavęs 
amžinybėn, jis mums paliko daug
"Mūsų Pastogė" Nr.10 1997.3.17 psl.8

Admin.

M. Paltanavičienė NSW $5
J. Zubrickas NSW $15
M. Putvinienė NSW $5
J. Šuopys NSW $5
J. Manikauskas Vic. $5
A. Šlekys Qld. $5
Dėkojame už aukas.

pnsmununų apie jo nuveiktus darbus, 
kurių dauguma yra atžymėti spaudoje, 
bet liko ir daug neskelbtų jo minčių, 
kurios saugomos šeimos archyve. 
Telieka tikėtis, kad ir jos bus paskelb
tos ir liūdys apie jo gyvenimo rūpes
čius išeivijoje.

Mirties dešimtmečio prisiminimo 
proga velionio šeimai - žmonai Hali
nai, sūnui Kęstučiui ir marčiai Patri
cijai - linkiu stiprybės, prisimenant a.a. 
Leonardą. Mums, artimiesiems ir 
bendruomenės nariams, jis lieka gy
vas ir visada prisimenamas.

Pranas Nagys

RICMKin:
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, 
švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosime 
jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia 
įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051 
Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu: 

P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

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) 9790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 45 U žsienyje paprastu paštu $60 N. Zelandijoje oro paštu $ 75

U žsienyje oro paštu $ 100

8


	1997-03-17-MUSU-PASTOGE_0001
	1997-03-17-MUSU-PASTOGE_0002
	1997-03-17-MUSU-PASTOGE_0003
	1997-03-17-MUSU-PASTOGE_0004
	1997-03-17-MUSU-PASTOGE_0005
	1997-03-17-MUSU-PASTOGE_0006
	1997-03-17-MUSU-PASTOGE_0007
	1997-03-17-MUSU-PASTOGE_0008

