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Mieli Broliai, Sesės,
Antrasis Vatikano susirinkimas, aptardamas žmogaus troškimą gyventi 

amžinai, rašo: "Visi technikos laimėjimai, nors ir labai didingi, nepajėgia 
nuraminti žmogaus baiminimosi; biologinis gyvenimo prailginimas negali 
patenkinti troškifno gyventi po mirties, neišplėšiamai įdiegto jo širdyje". 
(Pastoracinė Konstitucija).

Kaip pilnas ir prasmingas bebūtų mūsų gyvenimas, kaip sąžiningai 
besirūpintume šeimos ir tautos gerbūviu, kaip dideliu kultūriniu ar ekono
miniu įnašu praturtintumėm žmoniją, mūsų džiaugsmas nebūtų pilnas, nei 
laimė tobula, jei prieš akis stovėtų mus sunaikinanti grąsinanti mirtis.

Netikintiems į amžinybę, pagal ateistą filosofą J. P. Sartre, mirtis "prin
cipiniai atima gyvenimui bet kokią prasmę". (L.E. p. 261)

Velykų šventė mums, tikintiems krikščionims, yra tokia džiugi ir brangi, 
nes joje prisimename ne vien istorinį Kristaus prisikėlimą, bet ir jo iškil
mingą užtikrinimą, kad mirtis yra tik perėjimas iš laiko į amžinybę: "Aš esu

prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, - nors ir numirtų, bus gyvas. Ir 
I kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. (...). Aš 

jį prikelsiu paskutiniąją dieną". (Jn 11, 25 - 26; 6,54)
Skirtinguose luomuose ir profesijose atliekame savo gyvenimo misiją 

pasaulyje. Mūsų gyvenimas, kaip ir Kristaus, yra atžymėtas kančia ir nusi
vylimais. Tačiau vargai ir kančios bei neišvengiamai artėjantis laikinas 
sielos atsiskyrimas nuo kūno, mūsų nežlugdo, priešingai mus dvasiniai 
brandina ir viltingai ruošia amžinos laimės pomirtiniam gyvenimui.

Paslaptingame Dievo plane, teigia šv. Raštas, "mes savo kančiomis papil
dome tai, ko trūko Kristaus asmeninėje kančioje dėl Bažnyčios", 
(plg.kol. 1,24)

Kančia, ypač moralinis blogis, visuomet liks nesuprantama paslaptimi. 
Laisvės kovotojas Petras Paulaitis, 35 metus praleidęs sovietų lageriuose, 
rašo: "Tik Dievui vienam yra žinomas kančios reikale kelias, kurį Jis lei
džia ir teikia jėgų juo eiti". (G.D.G. p. 74)

Kristus, mūsų gyvybinius ryšius su juo ir jo išganomąja misija nusakęs 
palyginimu apie vynmedį ir šakeles, sykiu paaiškina ir kančios priežastį bei 
prasmę: "mano Tėvas - vynininkas, kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji 
duotų dar daugiau vaisių". (Jn. 15, 1-2)

■ Kiekvienas apgenėjimas yra skausmingas, bet reikalingas ir būtinas.
Nei vienas nesame tobulas - be ydų ir be nuodėmės. Visi esame reikalingi 

to Kristaus minimo apvalymo, kad mūsų gyvenime, galėtų pilniau reikštis 
krikščioniška meile.

Kiekviena mūsų nuodėmė, kaip ir Pirmųjų Tėvų, neša su savim bausmę. Išga
nymo esmė glūdi čia, kad Kristus šią bausmę pasiėmė ant savęs ir savo mir
timi, vartojant šv. Rašto išsireiškimą, mūsų mirties sprendimą prikalė prie 
kryžiaus, o savo prisikėlimu visiems atvėrė vartus į amžiną gyvenimą, (plg.)

"Kristus prisikėlė, savo mirtimi sunaikino mūsų mirtį ir mus gausiai ap
dovanojo gyvenimu, kad tapę sūnūs Sūnuje, Dvasioje šaukiame Abba - Tėve". 
(H Vatikano Bažnyčia dabartiniame pasaulyje, p. 189).

Velykų šventės turinį gražiai išreiškia mūsų velykinė giesmė:
"Linksma diena mums nušvito,
visi laukiame džiaugsmo šito,
kėlės Kristus, mirtis krito.
Geluonį mirties išrovė,
Nuodėmes mūsų nuplovė,
Pragaro vartus išrovė. Aleliuja!"
Kristaus, verkusio dėl savo tautos likimo, mirtis ir prisikėlimas yra mums 

asmeniškai, mūsų tautai bei visai žmonijai paguodos, stiprybės ir viltingo 
tikėjimo į tiesos ir gėrio pergalę šaltinis bei laimingos amžinybės užtikrini
mas.

Džiugių ir viltingų šv. Velykų linkiu Jums visiems mieli Broliai, Sesės

Paulius Augius.Uelykos

Lietuvos įvykių apžvalga
Kovo Vienuoliktoji

Visuose Lietuvos miestuose vienaip 
ar kitaip buvo paminėta Kovo Vie
nuoliktosios sukaktis. Kaune Karo 
muziejaus sodelyje buvo suruoštas var
pų muzikos koncertas, Klaipėdoje - 
pučiamųjų orkestrų koncertas Teatro 
aikštėje, Šiauliuose - paradas, o 
išvakarėse - religinės muzikos valanda 
šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.

Vilniuje šventė buvo paminėta keliais 
koncertais ir teatrų renginiais, o 
Nepriklausomybės aikštėje valstybės 
vyrai priėmė garbės sargybą ir paradą. 
Prieš tai Seime įvyko iškilmingas 
posėdis. Tylos minute pagerbus 4 jau 
mirusius Kovo Vienuoliktosios sig
natarus, pagrindinę kalbą sakė Seimo 
pirmininkas Vytautas Landsbergis. 
Apžvelgęs istorinių įvykių raidą ir 
pasidžiaugęs laimėjimais, bet ap-' 
gailestavęs paplitusį nesąžiningumą, 
jis pabrėžė, kad išsivadavimo užduotis 
dar nebaigta. „Nepriklausomybės kova 
dar tęsiasi čia. Kuri Lietuva nugalės - 
teisinė valstybė ar nusikaltėlių bei 
korupcininkų klanai?“ - klausė jis. Sei
mo pirmininkas taip pat akcentavo 
valstybės sienų problemą. Jis priminė, 
jog atkūrimo laikotarpyje sienos buvo 
saugojamos net aukojantis, tačiau vė

liau šie vyrai buvo atleidinėjami ir sie
nų tarnyba tapo pelno ir puvimo šal
tiniu.

Tarp daugelio kalbėtojų, žodį tarė ir 
JAV LB pirmininkė Regina Narušienė. 
Jos mintis buvo: „Kad valstybė atsi
gautų, būtinas kiekvieno individo lais
vės ir atsakomybės suvokimas“.

Karas korupcijai
Kovo 10 dieną prasidėjo Seimo 

pavasario sesija, kuri truks iki birželio 
pabaigos. Iš karto buvo patvirtina dar
bų programa: numatoma apsvarstyti ir 
priimti apie 50 įstatymų bei jų pa
taisų. Vieni svarbiausių bus projektai, 
kuriuos pateiks vyriausybė.

Ministro pirmininko Gedimino Vag
noriaus nuomone, per pavasario sesiją 
turės įvykti įstatymų ir valdžios 
persilaužimas, kai iš korupcijos bus 
pereita prie persitvarkymų, vedančių į 
normalią valstybę. Pasak jo, bus 
pertvarkyti mokesčiai, atkurtas socia
linis teisingumas, peržiūrėtos tarp
tautinės sutartys. Vyriausybė dirbs 
koordinuotai su Seimo komitetais, kad 
būtų galima vykdyti nuoseklią šalies 
vidinę politiką. Gediminas Vagnorius 
ypač pabrėžė, kad bus griežtinamos 
priemonės kovai prieš visuomenei
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.
pavojingus finansinius nusikaltimus. 
Bus bandoma pakeisti Baudžiamąjį 
kodeksą, kad jis leistų efektyviai 
patraukti atsakomybėn nusikalstamas 
grupuotes, pritaikant ir turto kon
fiskavimą.

Prieš tai premjeras G. Vagnorius bu
vo pareiškęs, jog Vyriausybė jau at
liko šiuos parengiamuosius darbus 
kovoje su korupcija: peržiūrėtos tei
sėsaugos institucijų funkcijos ir 
pasiruošta jų esminei reformai, pir
miausia - prokuratūros reformai; suda
ryta darbo grupė, kuri paruoš t 'sinius 
projektus efektyviai kovai su nu
sikalstamumu ir mokesčių vengimu; 
iškelta pirmon eilėn bylų tyrimas 
asmenims, kurie pasisavino ar iššvais
tė dideles bankams ar valstybės iždui 
priklausančias sumas; atnaujintos by
los dėl didelės alkoholio kontrabandos 
bei korupcijos „Stumbro" įmonėje; 
pakeisti keli aukšti policijos komisarai 
ir įsteigta mokesčių policija. Taip pat 
bus pravesta tarptautinė kontrolė 
suskaičiuoti, kam ir kaip buvo išdalin
tos Lietuvos vardu paimtos užsienio 
paskolos. Pasirodo, jog nei Pasaulio 
bankas, nei Tarptautinis valiutų fon
das nebuvo reikalavęs , kad būtų at
likta valstybės skolų apyskaita.

Pakeis gen. prokurorą
Virš mėnesio tęsėsi aštrus ginčas tarp 

Seimo daugumos, kuri norėjo pakeisti 
Generalinės prokuratūros vadovybę, ir 
Prezidento, kuris Generaliniu proku
roru norėjo paskirti Gen. prokuroro 
padėjėją Artūrą Paulauską. Kovo 13 d. 
Seimas priėmė įstatymo pataisą, pagal 
kurią iš Prezidento buvo atimta teisė 
teikti parlamentui generalinio proku
roro kandidatūrą. Pagal naujai pri
imtą pataisą, ši teisė suteikta Seimo 
Teisės ir Teisėtvarkos komitetui, o jam 
savo ruožtu kandidatus siūlys Aukš
čiausiojo Teismo pirmininkas ir Tei
singumo ministras.

Ginčui pradžią davė dešiniųjų 
įsitikinimas, kad dabartinė prokura
tūra, ypač jos vadovybė, neatlieka sa
vo pareigų ir gal net dengia tas 
milžiniškas finansines aferas, kurio
mis pasižymėjo ekspremjero A. Šle
ževičiaus laikotarpis. Gediminas Vag
norius buvo pareiškęs: „nors įžūliai ir 
akivaizdžiai buvo grobstomos vals
tybės iždo ir kitų valstybės fondų lė
šos, valstybės turtas, bankų indėliai, 
tiek iššvaistyta ir praskolinta, bet nė 
viena korupcinė byla nebuvo ištirta... 
Blogiau būti jau negali“. Panašų 
kaltinimą metė ir Vytautas Lands
bergis, pareiškęs, kad pastaruoju metu 
Lietuvos prokuratūra dirbo ranka ran
kon su LDDP valdžia: „Adolfo Šle
ževičiaus vyriausybė ir prokuratūros 
vadovybė buvo viena sistema“. Ketve- 
ris metus generalinei prokuratūrai 
vadovavo Prezidento ir LDDP dau
gumos paskirti asmenys, kurie leido 
"ištampyti milijardinį Lietuvos turtą, 
nesustabdė nei kolūkių nei bankų 
išgrobstymų“, sakė V. Landsbergis, 
pridurdamas, jog dabar kyla panika, 
nes jei prokuratūra dirbs normaliai, iš
kils daugelio asmenų atsakomybės 
klausimas.
"Mūsų Pastogė" Nr.ll 1997.3.24 psL2:

Prezidentas Brazauskas dešiniųjų 
tikslui priešinosi nepaprastai atkakliai, 
argumentuodamas, jog prokuratūra, 
kaip teisinės sistemos dalis, turi būti 
nepriklausoma nuo Seimo ir nuo 
Vyriausybės. Pasak jo, dabar siūlomos 
pataisos „sujaukia darnią teisinę 
sistemą“. Prezidentą remia LDDP ir 
socialdemokratai.

Šiuo metu dar nepaskelbti kandi
datai, kuriuos Teisingumo ministras 
siūlys į Generalinio prokuroro postą, 
tačiau spauda mini teisininką Juozą 
Gaudutį ir prokurorą Kęstutį Betingį. 
Su naujo Gen. prokuroro paskyrimu yra 
susijusi pvz. premjero G. Vagnoriaus 
viltis, kad pajudės didžiųjų skandalų, 
kaip Jono Urkos (kurį Prezidentas 
Brazauskas buvo paskyręs Lietuvos 
banko tarybos nariu ir kuris iš vieno 
banko išėmė 120 mln. litų), "Luokės" , 
"EBSW" ir panašių grupuočių veiklos 
tyrimas.

Vėliausiomis žiniomis, galimas 
kandidatas Juozas Gaudutis paskirtas 
Vidaus reikalų viceministru.

„Milijonieriumi per 8 
minutes“

Šitaip dienraštis pavadino kovo 12 
dienos įvykį, kai valstybinis Taupoma
sis bankas iš ryto pardavė savo akcijas 
po 100 litų, gi biržoje tos pačios akcijos: 
kainavo po 250 litų ir gali pabrangti iki 
300 ar net 400 litų. Apie tai žinoję 
asmenys virš 2 milijonų litų nomina
lios vertės turinčias akcijas išpirko per 
8 minutes. Pasak „Lietuvos ryto“, „ei
lėje buvo 7 žmonės, tačiau guviausi bu
vo nežinomi pirkėjai ar pirkėjas, nu
pirkęs akcijų už 2 milijonus litų tie
siog telefonu, aplenkdamas visus 
laukusius eilėje“.

Patys apie buitį
Apklausoje apie gyvenimo page

rėjimą, 31.3% mano, kad po metų pa
dėtis liks tokia pat, 28.9% - kad truputį 
pagerės. Tik 10.8% apklaustųjų ma
no, kad padėtis pablogės. Paklausti, 
kaip kovoti su nusikalstamumu, 62.7% 
siūlo didinti bausmes, ir 45.4% ma
no, jog už ekonominius nusikaltimus 
reikėtų bausti ne kalėjimu, o turto 
konfiskavimu. Pripažįstant, kad Lie
tuvoje yra itin plačiai paplitęs ky
šininkavimas, jo priežastys paeiliui 
atrodo esančios tokios: neaiškūs ir 
prieštaringi įstatymai; per maži at
lyginimai; menkos bausmės kyši
ninkams; prastas policijos darbas.

Nauja seminarija
Kovo 11 d. Vilniaus arkivyskupas 

Audrys Juozas Bačkis pašventino 
Vilniuje statomos Kunigų seminarijos 
koplyčios kertinį akmenį ir į jos pa
matus įmūrijo kapsulę su įrašu. Naujoji 
seminarija su gyvenamaisiais pasta
tais, sporto sale ir t.t. iškils Vilniaus 
pakraštyje, Kalvarijų gatvėje, netoli šv. 
Kryžiaus bažnyčios. Seminarijoje vie
nu metu galės mokytis apie 100 klie
rikų, kuriuos numatoma skirti Vil
niaus, Panevėžio ir Kaišiadorių vys
kupijoms. Mokslas truks šešerius me
tus, o pirmuosius kunigus tikimasi 
įšvęsti 1999 metais.

Pasisako investuotojai
Apklausos duomenimis, keturi penkta

daliai iš 46 užsienio investuotojų vėl’ 
įlietų savo kapitalo į Lietuvą. (Jie jau

— , -.........-■

Trumpai iš visur
Kovo 10 d. australų Geografinių var

dų valdyba nutarė rekomenduoti, kad 
aukščiausio Australijos kalno Mt. 
Kosciusko pavadinimui būtų grąžinta 
iškritusi raidė „z“. Lenkų emigrantas 
P. Strzelecki 1840 m. kalną pavadino 
Mount Kosciuszko. Kalno pavadinimas 
bus pakeistas, jei žemių ministras p. 
Yeadon priims šią rekomendaciją.

♦♦♦
Kovo 11d. Rusijos prezidentas Boris 

Jelcinas atleido iš einamų pareigų vi
sus ministrų kabineto narius, išskyrus 
ministrą pirmininką Viktorą Černo
myrdiną ir jo pavaduotoją Anatolijų 
Čubais. Naujas kabinetas turėtų būti 
sudarytas prieš Boris

Jelcino susitikimą su JAV prezidentu 
Bill Clinton Helsinkyje kovo 19 d.

♦♦♦
Kovo 14 d. JAV prezidentas Bill 

Clinton lankėsi australo golfo įžymy
bės Greg Norman namuose West Palm 
Beach, Floridoje. Kulnui užkliuvus už 
laiptų pakopos, prezidentas pasisuko 
kelią ir sužalojo sausgyslę. Po operaci
jos prezidentas sveiksta, vaikščioja su 
ramentais, su jais skris ir į Helsinkį, 
kur su Rusijos prezidentu B. Jelcinu 
vyks derybos dėl NATO išplėtimo bei 
nusiginklavimo sutarčių vykdymo.

♦♦♦
Sukilimas Albanijoje apėmė visą 

kraštą. Sukilėliams atiteko aviacijos 
bazė Kucove. Sostinėje Tiranoje ir 
kituose Albanijos miestuose išplėšti 
ginklų sandėliai. Prezidento Sali Bari- 
ša vyriausybė masiškai dalina ginklus 
savo šalininkams. JAV, Vokietija, Ita
lija ir kitos valstybės evakuoja savo 
piliečius iš Albanijos laivais ar oro 
keliu.

Sali Bariša sakomi iš pareigų pa- 
sitrauskiąs tik tada, jei birželio mėnesį 
pralaimės jo paskelbtus rinkimus.

♦♦♦

yra įnešę 450 mln. JAV dol.). Jų 
nuomone, Lietuvoje esama kvalifikuo
tų darbininkų, o darbo jėgos kaina 
esanti prieinama. Lietuva esanti pa
trauklesnė negu Rusija ir ypač Bal
tarusija, tačiau aukščiau stovi Latvija 
ir Estija. Pasak investuotojų, didžiau
sia kliūtis esanti Lietuvos biurokratija 
(muitinės, mokesčių ir administra
vimo sistemos), nestabilūs ir neaiškūs 
įstatymai, nemaža armija korumpuotų 
valdininkų. Šešėlinė ekonomika, jų 
nuomone, sudaro apie trečdalį visos 
ekonomikos. Neigiamas bruožas esąs 
aplaidus („sovietinis“) požiūris į darbą 
ir iniciatyvos stoka. Tačiau kai in
vestitorius Lietuvoje įsitvirtina, jo dar
bo sąlygos esančios beveik vidutiniš
kos. Todėl nesą reikalo Lietuvos veng
ti.

Kartu su išeivija
Kovo 10 - 14 dienomis vyko Lietu

vos Seimo ir JAV LB atstovų komi
sijos sesija. Prieš tai komisija susitiko 
su Seimo pirmininku V. Landsbergiu. 
Tarp svarstytų temų buvo sunkumai 
■gauti Lietuvos pasą ir dabartinės 
apmuitinimo taisyklės, pagal kurias

Kovo 15 d. Zaire sukilėliai užėm 
svarbų Kisingani miestą - paskutinę 
Mobutu Sese Seko vyriausybės baa 
rytinėje Zairės dalyje. Kariuomenė 
samdiniai ir Hutu ektremistai b: 
pasipriešinimo užleido miestą su
kilėliams, prieš tai jį smarkiai apiplė
šę. Sukilėlių vadas Kabila sutinka s 
Jungtinių Tautų pasiūlytomis dery
bomis su vyriausybe, tačiau atsisakt 
prieš derybas skelbti paliaubas.

Paremdama Mobutu vyriausybę 
Prancūzija nori aktyviai įsikišti į ko
vas, tačiau negali prikalbinti JAV, ku
rios yra palankesnės sukilėliams.

♦♦♦
Kovo 13 d. Jordano kareivis Ahme 

Mustafa Mousa iš automatinio šautinė 
atidengė ugnį į Izraelio mergaičą 
gimnazijos ekskursantes, apsilan
kiusias Jordanui priklausančioje Tai-' 
kos saloje, Jordano upėje. Septynia 
mergaitės, visos 13-14 metų amžiaus, 
buvo nušautos, kitos šešios sužeistos 
Suimtas kareivis laukia teismo. Jis būvi 
psichiškai ne visai sveikas. Jordan 
karalius Hussein iš Ispanijos atskubėįt 
į Jeruzalę išreikšti savo užuojautą 
žuvusiųjų artimiesiems, tačiau kartu r 
derėtis su Izraelio ministru pirmininkt 
dėl vėliausių Izraelio žygių, žeidžiančn 
arabų interesus.

♦♦♦
Maori aktyvistai teismo keliu bandyt 

pakeisti Naujosios Zelandijos valstybė) 
vardą į Aoteroa (Ilgo Balto Debesie 
Žemė). 27 metų ekstremistas maorit 
Benjamin Peri Nathan kūju sugadino 
pereinamąją jachtų lenktynių taurę 
„ America!: Cup“, kuriai y ra 146 metai, iii 
kuri pastaruoju metu buvo laikomi 
Aucklando jachtklube. Benjamin Pen 
Nathan ją sudaužė kaip baltųjų val
džios simbolį. Maorių organizacijos 
pasmerkė tokį Nathan elgesį.

labdara neapmokestinama tik tol, kol 
jos vertė neviršija 400 Lt. Posėdžiuose 
vėl kilo siūlymas Lietuvoje įkurti 
informacijos centrą, kuris ketinantiems 
grįžti į Lietuvą teiktų žinias apie 
persikėlimą, butų pirkimą, mokesčius, 
kainas ir pan.

Naujasis Muitinės departamento 
direktorius A. Budrys patikino, kad 
kuriamos naujos muito taisyklės, ku
rios sumažins užsienio tautiečių rū
pesčius, ir kvietė užsieniečius siūlyti 
savo specialisms, kurie galėtų talkinti 

pertvarkant Lietuvos muitines. Iš 
užsieniečių pusės, JAV LB pirmininkė 
Regina Narušienė pastebėjo, kad „nau-.
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i BENDRUOMENĖS VEIKLOJE
D s hobarto tautiečių gyvenimo

. $O metų vedybų jubiliejus 
Hobarte

Šeštadienį, kovo 8 dieną, Juozas ir 
E Erika Paškevičiai atšventė 50 metų

■ 4 wdybų jubiliejų.
Abu tremtiniai (Erika kilusi iš 

K Karaliaučiaus- apylinkių), susipažino 
V Vokietijoje, Itzenhoe miestelyje, o 
¥ \xdybiniais ryšiais buvo surišti Ame- 
t| rtkos kariuomenės kapeliono kun.

‘ 1 Kartelio 1947 metų kovo 8 dieną, 
į Tik keliems mėnesiams po vestuvių 
į teepraėjus, jauniesiems jau teko lai

kinai išsiskirti. Juozas išvyko į Aus
traliją laimės ieškoti. Išplaukė jis žie
ma. „Wooster Victory“ laivu, o Erika 

. pasiliko laukti iškvietimo, kurį Juozas 
i. ppariipino maždaug po vienerių metų, 
i B Beveik po metų Erika atplaukė į
■ TTasmaniją jau su mažuoju Petruku ant
• rankų.
( Kaip ir visi tų laikų emigrantai, Juo- 
į zassu Erika išgyveno nelengvus laikus.
i Teko jiems gyventi ir barakėlyje, 
t sukaltame iš senų lentų, ir ilgas valan- 
( das dirbti cinko fabrike. Laisvalai- 
t kiais jie dirbo prie gyvenamosios vie- 
1 tos statybos. Neužilgo tas barakėlis 
r pavirto į gražų ir patogų namuką. Abu 
1 jie buvo be galo darbštūs žmonės, taigi 
į ir įsikūrė labai gražiai.

Juozas į bendruomeninį gyvenimą 
įsijungė dar ankstyvaisiais kūrimosi 

į laikais. Nors kuriantis naujoje šalyje, 
D ypatingai su didėjančia šeima (Tas-
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ę joji Lietuvos valdžia mums labai 
g palanki“, tačiau pridūrė, kad užsienie- 
a čiui „sunkiausia susivokti biurokra- 
n rijos labirintuose, kai iš svetur atvy

kusį žmogų siuntinėja nuo vieno 
^valdininko pas kitą ir vis sako: rytoj!"

Išeivis - viceministras
,! Vidaus reikalų viceministru paskir
stas Romas Kilikauskas, 60 metų at
sargos pulkininkas JAV karo aviacijos 
žvalgyboje, vėliausios pareigos 
Pasaulinės įspėjimo sistemos centro 
.direktorius Pentagone. Išėjęs į atsar
gą, du metus dirbo JAV ambasados 
Vilniuje konsultantu. Naujasis vice- 
iininistras laisvai kalba lietuviškai, 
j angliškai, vokiškai, vedęs, turi du vai- 
Jkus ir tris anūkus.

Grąžino mašiną
Naujoji Vidaus reiklų ministerijos 

vadovybė nusprendė atiduoti vokie
čiams vogtą Mercedes - Benz SL 600 
automobilį, kuriuo važinėjo buvęs 
(atstatydintas) Vidaus reikalų minis
tras Romasis Vaitekūnas Šis Vokie
tijoje pavogtas automobilis. Lietuvoje 
buvo atpažintas prieš porą metų, bet 
jis ir dar 15 vogtų mašinų buvo per-

• duoti Vidaus reikalų ministerijai 
. ekspremjero A. Šleževičiaus potvarkiu. 
Šitą faktą pastebėjus „Lietuvos ryto“ 
žurnalistui, kilo didelis susidomėjimas 
automobilio ateitimi - dalinai ir todėl , 

^kad jis yra vienas iš brangiausių mo
delių (Australijoje jo kaina 366, 000 
dol.).

I Parengė Vytautas Doniela 

manijoje Paškevičiai susilaukė dar 
dukrų Monikos ir Brigitos), buvo labai 
sunku rasti laiko dar ir bendruomenės 
reikalams. Tačiau Juozas su Erika rado 
to laiko. Juozas 1970 metais buvo 
išrinktas Apylinkės valdybos pirmi
ninku ir tose pareigose jis ištikimai 
išdirbo net 18 metų. 1988 metais savo 
pareigas Juozas perdavė Ramūnui 
Tarvydui ir iš ilgamečio darbuotojo 
Bonifaco Šikšniaus perėmė iždininko 
darbą. Juo Juozas tebedirba ir dabar.

Jubiliejų atšvęsti Juozas su Erika, 
sūnum, dukromis ir žentais išvyko į 
Launcestoną, kur apsistojo praban
giame „Casino“ viešbutyje. Ar tapo jie 
milijonieriais neteko girdėti, bet kaž
kas pašnabždėjo į mano ausį, kad Juo
zą su Erika jų jubiliejaus proga 
pasveikino Tasmanijos gubernatorius 
ir premjeras.

Hobarto apylinkės lietuviai taip pat 
nuoširdžiausiai sveikina Eriką su Juo
zu jų auksinio jubiliejaus proga ir lin
ki sulaukti dar ir deimantinio.

Atsisveikinimas su Mildute
Viešia iš šiaurės Mildutė Krasnic- 

kienė viešėjo pas Petrą ir Magdaleną 
Šiaučiūnus beveik tris mėnesius. 
Susipažino ji ir bendravo su dauguma 
Hobarte gyvenančių lietuvių. Laikas 
bėgo kaip vanduo, nė nepastebėjome, 
kaip atėjo laikas atsisveikinti su šia 
miela viešnia. Kovo 2 dienos popietėje 
Petras ir Magdalena Bonifaco ir 
Hildegard sodyboje, kur ALB Hobarto 
apylinkė visada ruošia visus minėjimus

Adelaidės lietuvių pensininkų išvyka
Kovo 5 dieną, anksti ryte 46 Ade

laidės lietuviai pensininkai susirinko 
prie Adelaidės lietuvių namų pasiruošę 
linksmai praleisti pirmąją šių metų 
išvyką. Neilgai laukus, atvažiavo pato
gus turistinis autobusas ir susėdę 
išvykome kelionėn.

Oras puikus. Saulė, bet karštis ne
vargina. Važiavome pro gražiuosius 
Adelaidės kalnus. Nuvažiavome gal 
apie 50 km ir privažiavome Maclaren 
Vale ir Hardy Wines vyninę. Sodelyje 
mūsų jau laukė kava su pyragaičiais. 
Po kavutės daugelis ragavo vynus, 
mažesnėmis kainomis pirko patikusius. 
Toliau keliavome pro Willunga, šiose 
vietose auga patys didžiausi migdolų 
sodai. Be galo gražus vaizdas čia būna 
pavasarį, kai sodai kiek akis užmato 
skęsta migdolų žieduose. Čia irgi buvo 
puiki proga sandėliuose nusipirkti 

migdolųja kai kurie ir pasinaudojo. Dar 
kiek pasidairę nuvykome į Mount 
Compass miestelį, kur mūsų jau laukė 
puikūs pietūs. Maistas gardus, ap
tarnavimas puikus - tikras banketas! 
Pavalgius ir pasišnekučiavus, kai ku
rie dar bandė laimę prie lošimo mašinų. 
Net ir nepastebėjome kai atėjo laikas 
keliauti namų link. Padėkojome už 
pietus šeimininkams ir vėl sėdome 
autobusam Pakeliui sustojome uogų 
fermoje, ten prisirinkome skaniausių 
braškių, po to dar užsukome į begonijų 

ir kitus renginius, suruošė Mildutės 
išleistuves ir užprašė atvykti visus 
Hobarto lietuvius atsiveikinti su vieš
nia. Svečių susirinko tiek, kiek susi
renka į bendruomenės renginius.

Išsiskyrimas visuomet yra liūdnas 
įvykis ir šį kartą visi gailėjome prarasti 
malonią, draugišką viešnių. Galbūt ir 
Mildutei buvo gaila palikti tuos, su ku
riais čia susipažino, bet ją traukė ir to
li palikti namai, sugrįžtančios lau
kianti šeima ir mokiniai mokykloje, kur 
ji dėsto matematiką.

Puotą pradedant, Mildutė pasakė ke
letą malonių atsisveikinimo žodžių ir 
padėkojo visiems už vaišingumą, 
parodytą jos viešnagės metu. Ji gailėjo 
mus palikti, bet prisipažino, jog, nors jai 
ir labai patiko čia viešėti, tačiau namų 
jau pasiilgo.

Bendruomenės pirmininkas Ramūnas 
Tarvydas susirinkusiųjų vardu išreiškė 
apgailestavimą, jog jau atėjo laikas 
skirtis ir viltį, kad gal kada vėl išvys jų 
mūsų tarpe.

Dauguma svečių atnešė dovanėlių 
Mildutei, kad prisimintų savo viešnagę 
ir Tasmaniją. Mildutė nuoširdžiai 
padėkojo visiems ir padovanojo iš sa
vo pusės Apylinkei laimę nešančią žir
go pasagą, kurią ji specialiai atvežė iš 
Lietuvos, kad ta laimė visada lydėtų 
Hobarto lietuvius.

Po to visi vaišinomės Katrinos 
Mikelaitienės ir jos dukrų Marytės ir 
Onos pagamintais skanėstais, kuriais 
visi stalai buvo nukrauti. Išlenkėme ta 
proga ir po stikliuką ar du, ar tris... 
dainavome melodingas lietuviškas 
dainas ir dalijomės prisiminimais iš 
Mildutės viešnagės. Nė nepajutome, 
kaip atėjo laikas skirstytis ir palinkėti 
Mildutei laimingos kelionės!

S. Augustavičius

auginimo fermą. Čia jos auginamos 
ypatingai gražios ir didelės. Pa

geidaujantiems gėlių augintojas pa
pasakojo kaip geriausiai auginamos 
begonijos. Važiavome toliau. Iki 
upėtakių auginimo fermos. Susi
pažinome su šios skanios žuvies 
auginimu ir žvejyba. Į namus artėjome 
vėl per Adelaidės kalnus, kurie yra tik
ras turistų rojus. Pensininkų klubo 
pirmininkas E. Dukas padėkojo vi
siems už malonią komapniją kelionėje 
ir pašnekėjo apie ateities keliones bei 
kitus planus. Grįžome linksmai dai- 

s ydnEjaijs
♦ Vasario 28 d. vakare (20 vai.) per TV 
SBS stotį pakartotinai perduotas 1,5 vai. 
filmukas apie kryžiuočių ordino buv. 
administracinį centrą Marienburgo (len
kiškai - Malbork) pilį, iš serijos „Great 
Castles of Europe“. Nieko negalima prikiš
ti nei tai piliai, nei pačiam filmui, bet 
komentaruose kai kur pasigesta istorinio 
objektyvumo: tvykstelėjo lenkų dail. J. 
Matejkos „Žalgirio mūšio“ paveikslas: jo
ja kunigaikštis Vytautas - karo vadas - 
kardą iškėlęs mūšio lauku, bet apie jį anei 
žodelio, nes visą laiką kalbama apie kara
lių Jogailą ir - bent jau australai - ten matė 

. tik Jogailą, „didvyriškai“ šuoliuojantįkovos 
arenoje (kiek prisimenu iš istorijos pamo
kų, Jogaila tuo metu meldėsi jam spec.

JE vyskupas Paulius A. Baltakis Ve
lykų proga sveikina visus Australijos 
tautiečius, linkėdamas džiugių Pri
sikėlimo švenčių.

Nuotr. A. Burneikio

Sveikina JE vyskupas
Antanas Vaičius

Šį rytą, kovo 17 d., skambino vys
kupas A. Vaičius iš Telšių. Jis dar 
nepamiršo Australijos, ypatingai 
Sydnėjaus, lietuvių. Siunčia visiems 
Australijos lietuviams geriausius 
linkėjimus su artėjančia Prisikėlimo 
švente.

Taip pat tuo pačiu vyskupas pra
neša. kad Telšiuose mirė paskutinis 
prelato Petro Butkaus seminarijos 
dienų draugas altarista prel. Vincas 
Vėlavičius.

Vyskupas A. Vaičius nėra pamiršęs, 
kad buvo pažadėjęs už penkių metų 
atsiųsti kunigą į Sydnėjų. Su ta min
timi dar tebegyvena ir šiandien. Vys
kupas taip pat labai pergyvena, kad 
silpnėjant kun. P. Martūzo sveikatai, 
Sydnėjaus lietuviai gali pasilikti be 
lietuviškų pamaldų ir sielovados.

Pirmi pavasario žiedai Lietuvoje 
vėl buvo apsnigti ir temperatūra nu
kritusi iki 8 laipsnių šalčio.

A. Kramilius 
X___________________ >

nuodami ir nė nepajutome kai autobusas 
sustojo prie Lietuvių namų.

Dėkui klubo valdybai už nuostabią 
progą pakeliauti, smagiai ir įdomiai 
praleistą laiką.

Iki sekančio karto!
Ona Baužienė, BEM

PADANGĖJE
pastatytoje koplyčioje)... .Pasakos“ apie 
kryžiuočius pradžioje buvo paminėti ir 
lietuviai, bet kalbai einant apie Žalgirio 
mūšį, viskas duodama grynai pagal lenkiš
ką versiją - lietuvių ten riė kvapo, o Žalgirio 
mūšį, didžiausią anų laikų Europoje, 
laimėjo tik lenkai, vadovaujami Jogailos!..
♦ Kovo 15 d. į Sydnėjų iš San 

Francisko atskrido vyresnio amžiaus 
tautietis Donatas Greb (Grėbliauskas) 
su žmona Marion ir porą dienų pra
leido pas pusbrolius Vytautą ir Birutę 
Vaitkus bei Longiną Pūkį. Svečiai taip 
pat viešėjo ir Gottingeno universiteto 
laikų bičiulio dr. Beniaus Vingilio 
šeimoje, atnaujino pažintį su tų laikų
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Rinkosi Sydnėjaus skautų 

Židinys
Kovo 13 d. Sydnėjaus lietuvių na

muose įvyko Sydnėjaus skautų Židinio 
metinė sueiga. Tėvūnui pasveikinus 
susirinkusius brolius ir seses, tylos 
minute buvo pagerbti mirusieji Ži
dinio nariai. Po,tėvūno padarytos Ži
dinio veiklos apžvalgos, vyriausias 
amžiumi v.s. dr. A. Mauragis, apsuptas 
uniformuotų Geležinio Vilko ordinu 
apdovanotų skautininkų grupelės, 
Geležinio Vilko ordiną užkabino nau
jam jo kavalieriui v. s. Jonui Zinkui. 
Tai jau ketvirtas Židinio narys, turintis 
šį aukščiausią skautų sąjungos at- 
žymėjimą. Po to visi sveikino naujai 
apdovanotąjį, o pastarasis po to tarė ir 
savo žodį.

Tolimesnėje sueigos dienotvarkėje - 
Židinio vadovybės rinkimai: tėvūnu 
išrinktas v.s. Bronius Žalys, kanclere - 
ps. Irena Dudaitienė:

Pasitarime dėl tolimesnės Židinio 
veiklos nutarta ruošti, arba bendrai su 
kitais skautų vienetais („Aušros“ tun
tu ir skautais akademikais), arba su 
bendruomene, atvykimo į Australiją 
penkiasdešimtmetį. Artimiausia proga 
numatyta suruošti ir pirmosios lie
tuviškos knygos - Mažvydo „Katekizmo“ 
- išleidimo 450 metų sukaktį.

Sueiga buvo užbaigta sugiedant 
punktelį „Lietuva brangi, mano tė
vyne“, po to dar pasivaišinta sesių 
suneštais pyragais ir kavute. X.

Rajono vadijos posėdis

Melburno skautininkai iškyloje. 
Nuotraukoje iš kairės: s. Birutė Praš- 
mutaitė, ps. Linas Šeikis ir v.s. Rasa

Antrasis naujosios rajono vadijos Statkuvienė.
posėdis įvyko kovo 4 d. Kensingtone, b. Prašmutaitės nuotr.

iRir==nmr==vnr....... ............................. .... ....... .................... imr=ihl-----

Lietuva Melburno parodoje
Keturios Lietuvos firmos - „Au

dėjas“, „Juodupės Nemunas“, „Ute
nos trikotažas“ ir Lietuvos tekstilės 
institutas! su savais gaminiais šiuo me
tu dalyvauja „Melburne vykstančioje 
ITC parodoje.

Į šią parodą yra atvykę 11 šių ir kitų 
Lietuvos įmonių vadovų bei atstovų: 
Jonas Karčiauskas, Raimonda Dro- 
belienė („Audėjas“), Dalia Man-

SYDNĖJAUS
Atkelta iš 3 psl.

kolege Danute Skoruliene ir jos vyru 
Stasiu, susipažino su kitais Sydnėjaus 
lietuviais, susirinkusiais erdvioje 
Vingilių sodyboje Mt. Pritchard prie
miestyje.

Svečiai spėjo susipažinti su Sydnė
jaus lietuvių namais, paragauti, kaip jie 
sakė, karališkų cepelinų, aplankė „Mū
sų Pastogės“ redakciją, keletą valandų 
praleido Sydnėjaus lietuvių Sodyboje 
Engadinėje. Pirmadienį jie prisijungė 
prie ekskursijos, kurios maršrutas - trys 
dienos Sydnėjuje, Canberros, Melbur
no, Adelaidės ir centrinės Australijos, 
šiaurinio Queenslando lankymas. Kovo 
29 dieną svečiai iš Sydnėjaus išskrenda 
namo.

’Mūsų Pastogė" Nr.ll 1997.3.24 psl.4

Parapijos namuose. Jį pravedė rajono 
vadas v.s. Henrikas Antanaitis. Posė
džio metu buvo aptarta praėjusi ju- 
biU stovykla; jos metu padaryti 
nutarimai išleisti jubiliejinį rajono lei
dinį, kuriame dalyvautų visi tuntai, 
numatytas naujų vadovų ruošimas. 
Tautinė stovykla bus suruošta 1998 m. 
Lietuvoje ir Amerikoje. Tartasi taip pat 
ir dėl skautiškos veiklos gyvinimo.

(P.D.)
Iškylavo Melburno 

skautininkai

čiauskienė, Kęstutis Baranauskas 
(LLPĮA), Aušra Abraitienė (Lietuvos 
tekstilės institutas), Danutė Mali
nauskienė („Utenos trikotažas“), Da
rius Ausmanas (.Juodupės Nemunas“), 
Algimantas Anužis, Vladas Rūsys, 
Giedrius Pūkas („Dirbtinis pluoštas“) ir 
Valdas Vilimas (prekybinė firma 
„BOS“).

LR garbės konsulo Sydnėjuje inf.

PADANGĖJE
♦ Priartėjus pavasariui Lietuvoje, 

kaip musulmonai į Meką, taip ir lietu
viai vėl ruošiasi lankyti tėvynę. Ži
nios apie keliones ateina iš visų pusių. 
Štai kovo 16 d. į Lietuvą jau išvyko p. 
Marija Paltanavičienė, jau išvyko ar 
netrukus išvyks poetė Aldona Veš- 
čiūnaitė - Janavičienė, dr. Aleksandras 

Mauragis, kelionėn ruošiasi Jadvyga ir 
Juozas Dambrauskai, Dalia ir dr. 
Vytautas Donielos, visa eilė Pasaulio 
lietuvių seimo narių. Tai tik tie, apie 
kuriuos žino redakcija, o nežinomų, 
greičiausiai, keliskart daugiau. Šiais 
metais į konsulatą, ir net redakciją, dėl 
patarimų apie kelionę kreipiasi rekor
dinis tautiečių skaičius.

B.Ž.

Dalis Melburno skautininkų ramo
vės narių vasario 22 - 23 dienomis 
iškylavo Inverloch miestelio apylin
kėse (2 vai. kelionė nuo Melburno 
automašina), kur p. Statkų šeima jiems 
užleido savo namą. Nors oras buvo 
vėsokas, bet buvo patogu pasivaikš
čioti pajūryje, meškerioti, kepsnius 
kepti, įdomesnes apylinkės vietas 
aplankyti. Neužmiršti buvo ir pasitari
mai skautiškos veiklos klausimais, 
sudarytas ramovės veiklos planas.

Be jau praėjusių skautininkų iškylos 
ir Kaziuko mugės, nutarta balandžio 19 
d. dalyvauti „Džiugo“ tunto iškyloje; 
gegužės 27 d. suruošti skautininkų su
eigą Parapijos namuose; birželio 1 d. 
skautininkai virs pietus Lietuvių 
namuose; birželio 21 d. dalyvaus 
„Džiugo“ tunto lauže - vakaronėje 
Lietuvių namuose; liepos 29 d. ir spa-?

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerb. Redaktoriau,
Šių metų kovo 23 d. išeiviui iš mūsų 

krašto, šiuo metu gyvenančiam Aus- 
'tralijoje p. Viktorui Baltučiui sukanka 
70 metų. Be galo vertiname šio žmo
gaus ir jo šeimos narių meilę savo 
kraštui, gimatajam Šilutės raj. Užuščių 
kaimui, Žem. Naumiesčio mokyklai, 
kurioje p. Viktoras mokėsi... Kasmet 
šios mokyklos abiturientams įteikia
mos Baltučių šeimos premijos už 
geriausius lietuvių literatūros raši
nius, F. Bajoraičio viešosios bibliote
kos skaitytojai su malonumu skaito p. 
Elenos ir Viktoro Baltučių dovanotas 
vertingas knygas bibliotekai. Mus jau 
pasiekė nauja, įdomi ir jaudinanti p.

Mielas p. Viktorai Baltuti,
Lietuviškojo medžio žalumo, žmogaus gerumo ir Dievo dosntmt 

iš širdies Jums linkime Jubiliejinio gimtadienio proga! Neskaičiao 
kite metų į priekį! Visos geriausios dienos ne tos, kurios praėjo, b< 
tos, kurios dar bus!
Mes nepaliksime be gyvo ryšio 
Su žemės šylančios kvapu.
Kur eisime, kfir būsime - (A. Miškinis)
Šviesos, giedros ir saulės, ilgų gyvenimo metų iš širdies Jums ii 

ki Jus imylintys žmonės.
Dėdė ir pusseserės, Žem. Naumiesčio vidurinės mokyl 

direktorė J. Agintienė, mokytojai, mokiniai ir jų tėve 
F. Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorė D. Užpelkie 

darbuotojai ir skaitytojai, 1997.02.12, Šil

Gerb. Redaktoriau,
Labai prašome atspausdinti ,Mūsų 

Pastogėje“ nuoširdžią padėką tautiečiams 
p.p. Kapočiams ir p. Kramiliui, tuo pačiu 
ir žinutę apie a.a. Jono Sadausko pasku
tinės valios įvykdymą.

1996 m. birželio 12 d. iš Australijos 
atvežtus a.a. Jono Sadausko palaikus 
priglaudė Lietuvos žemė. Umelę su 
pelenais palaidojome jo gimtinėje, Šakių 
rajone, Barzdų miestelio kapinėse, šalia 
a.a. jo mamos ir sesers.

Spalio 26 d., minint velionio mirties 
metines, Barzdų bažnyčioje klebonas J. 
Būga, dalyvaujant giminėms, laikė gedu
lingas mišias, pašventino pastatytą pa
minklą. Tokia buvo a.a Jono Sadausko 
paskutinė valia.

Esame nuoširdžiai dėkingi tautie
čiams p.p. Onutei ir Algiui Kapočiams, p. 
Antanui Kramiliui, kurie lankė mūsų brolį 
ir dėdę jam sveikam esant, taip pat gulint 

lio 21 d. vyks skautininkų sueig 
Parapijos namuose; lapkričio 3 d. bu 
dalyvaujama metinėje „Džiugo“ tunt 
sueigoje. Taip pat nutarta aplankyt 
vyresnio amžiaus skautininkus, ne
galinčius dalyvauti sueigose ir Ju
biliejinių metų proga pasveikinti raš
tu buvusius vadovus skautininkus (ka 
norėtų, kad juos aplankytų ramovė 
nariai, prašomi pranešti s. B imte 
Prašmutaitei: 2/6 Niki Crt., Eas 
Bentleight, Vic. 3165 arba namų tele 
fonu 9579 3946.

Kviečiami visi Melburno ir Geelon 
go skautininkai aktyviai prisidėti prii 
skautininkų ramovės veiklos šiai: 

lietuvių skautavimo Australijoje ju
biliejiniais, metais.

s. Birutė Prašmutait 
Melburno skautininkų ranuvė 

pirminnld

Viktoro parašyta knyga „Išsinešėm 
tik ilgesį...“, išleista tolimojoje Ade
laidėje. Mes, lietuvaičiai, didžiuojatės 
šiuo nuostabiu žmogumi ir jo lietu
vybę puoselėjančia šeima, džiatgia- 
mės, kad perskaitę šią knygą visos 
Lietuvos skaitytojai turės progos 
tsusipažinti su sudėtingo likimo Baltu
čių giminės dinastija...

Maloniai prašome Jus, p. redakto 
riau, išspausdinti Jūsų mielame „Mū 
sų Pastogės“ laikraštyje mūsų sveiki 
nimą p. Viktorui Jubiliejinio gimta 
dienio proga. Norime bent tokiu būd 
padėkoti šiam nuostabiam pamarį 
krašto bičiuliui. Iš širdies dėkojame t 
paslaugą!

Sugrįšim
Prie kryžkelių, sodybų ir kapų.

ligoninėje, kurie rūpinosi jo laidotuvii 
apeigomis Australijoje, atvyko ir dalyva 
vo laidojant jo pelenus Lietuvoje bei ap
siėmė visus palikimo tvarkymo rūpesčius

Sesuo Albina Greičienė ir giminė

Gerbiamas p. Redaktoriau,
• Jau seniai norėjau prašyti Jūsų.kat 
paskelbtumėte laikraštyje žinią skai 
tytojams apie pinigų siuntimą į Lie 
tuvą. Trumpai, šviesiai ir tiesiai sa
kant, privatūs čekiai didesniuose Lie 
tuvos bankuose yra priimami. Tą gera 
žinau, kadangi ten būdamas 1996 m 
gruodyje pats rašiau savo asmeniniu 
čekius. Gavėju-i reikia sumokėti 10 litų 
neatsižvelgiant į tai, kokio dydžio su
ma išrašyta čekyje, ir vėliausiai po 1<| 
dienų gavėjas gauna pinigus. Tokiu bū
du sutaupoma 7 dol. ar net daugiau 
banko čekis čia kainuoja 10 dol., o kai 
kurios finansinės įstaigos ima ir dau
giau - iki 15 dol. Dr. A. Viliama,
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KULTŪRINĖSE PfiRfiSTĖSE
Betoninė kriauklė

Dalia Janavičius

Trumpa ištrauka iš Dalios Ja- 
Į mvičiūtės romano "Betoninė kriauk- 
\ lė", spausdinamo anglų kalba Lon

done. Knyga buvo išversta į lietuvių 
kalbą žymaus Vilniuje gyvenančio 
vertėjo Almanto Samalavičiaus. Iš- 

I trauka skaitovės Danguolės Jokū- 
baitienės buvo skaityta Australijos 
lietuvių dienų metu Melburne. Ro
mano autorė pasakoja savo draugams 
Mičelui ir Sesilijai apie savo sutiktus 
žmones Martyną ir Lidiją. j>eci

» • »

(Martynas su Lidija buvo susvetimėję 

dėl kažkokios keisčiausios-paslapties. 
Ką ji norėjo žeisti labiau? Martyną ar 

mane, ir kodėl dabar? Martynas buvo 
mano sąjungininkas, nes buvo mažiau 
atšiaurus. Negalėjau išeiti, nes mano 
buvimas buvo gyvybiškai būtinas, nors 
priežasties ir nežinojau. Mintis, kad 
galėčiau jiems padėti išspręsti juod- 
viejų problemą, buvo absurdiška. Ta
čiau, nepaisant to, visi trys turėjome 
susitikti, vardan kažkokio aiškaus tiks
lo. Svarbi baigmė atrodė neišven
giama. Kodėl susidraugavau su jais 
pirmąsyk susitikusi?

Vienas iš svarbiausių dalykų pasau- 
; lyje yra žinojimas, kada kuo nors gali 
r,ar negali pasitikėti,.bet pirmiausia rei

kia būti sąžiningu pačiam sau. Pirma, 
reikia pažinti savo elgseną, suprasti, ka- 
au nekalti. Savęs ir savo veiksmų 
suvokimas yra smalsumo paslaptis. 
Antra, tenka susumuoti visa, kas vyks
ta aplinkui. Yra daugybė socialinių 
žaidimų, ir kuo labiau juos perpranti, 
tuo geriau. Pavyzdžiui, vienas iš tokių 
yra Mandagumo žaidimas, kai susidū
ręs su nemaloniu asmeniu, prisiverti 
būti malonus. Jei nemėgsti jo ar jos, tai 
tiek pat galimybės, kad ir jie nemegs 
tavęs, kai tik baigsis toji mini - šarada. 
Lidijos ir Martyno atveju, tarp mūsų 
buvo kažkas sudėtingesnio. Kaip pora, 
vargu ar jie norėjo sukomplikuoti ma
no gyvenimą arba manimi pasinaudoti. 
Nebuvau turtinga ir neatrodžiau pa
simetusi. Jie norėjo užmegzti ryšį, nes 
pasaulis jiems buvo įgrisęs, o kuomet 
noras bendrauti kyla iš nuobodulio, 
galimi bet kokie rezultatai. Šis nuo
bodulys vedė prie pavydo, šaltumo ir 
pykčio protrūkių, galiausiai iki ne
apykantos ir pažeminimo.

Kai paminėjau neapykantą ir pa
žeminimą, Mičelas susidomėjo, išsitiesė 
kėdėje ir tarė:

- Ar gali būti, kad kai kurie žmonės 
mėgsta tuos, kurių tamsiosios pusės 
nepažįsta, ir mėgsta tuos, kurių tamsio
ji pusė yra viskas, ką jiems pavyko 
įžvelgti'?

- Tai įdomu, bet manau, kad apie tai 
neverta kalbėti, nes įpulsime į bedug
nę. Apie tai galima svarstyti per am
žius, - atsakiau su pasitikėjimu, kurio 
net neįtariau turinti. Sėdėdama ten, 
dėmesio centre Mičelio ir Sesilijos 
draugijoje, jaučiausi įkvėptai. Šį kartą į 

mane kreipėsi Sesilija:
- Nesuprantu, kaip visa tai tavęs 

nesugniuždė. Nesuprantu, kaip tu su 
jais susidėjai, ypač su Lidija. Nema
niau, kad turi tokią avantiūristės gys
lelę.

- Tai nustebino mane pačią, jau sa
kiau kodėl. Bet kuriuo atveju, visi ka
da nors esame padarę 'ką nors ne
paaiškinamo. Daugelis žmonių nu
stebina save ir kitus, elgdamiesi taip, 
kaip jie nėra pratę. Manau, kad žmo
nės keičiasi greičiau, nei patys įsi
vaizduoja, ypač šiais laikais.

Lauke buvo tamsu. Vėsus oras pūtė 
pro atviras stiklines bendrojo balkono 
duris. Ten sėdėjo žmonės, juokavo ir 
gėrė, tačiau triukšmas nė vieno iš mū
sų netrikdė. Jų linksmumas praskai
drino rimtį kambaryje, tad džiaugiausi, 
kad jų tenai esama. Pagalvojau, kad 
atmosfera ne ką tesiskyrė nuo tos, ku
ri tvyrojo Lidijos ir Martyno bute, kai 
tąsyk kalbėjomės.

Tada Martynas klausėsi įdėmiai, ta
čiau pastebėjau jo akyse gailestį ir 
nuobodulį. Jis veikiausiai gailėjosi 
Lidijos. Dėl jos pernelyg didelio pykčio 
ir nesivaldymo tokiu vėlyvu metu. 
Išoriškai ji buvo rami, tačiau jos gys
lomis tekėjo įkaitusi lava.

- Nusiramink, jau laikas visiems 
miegoti. Nenoriu nurašyti visko, ką 
sakei, Lidija, bet tavo draugė dar čia, 
visi pavargę. Atidėkim visa tai rytdie
nai - pasiūlė Martynas.

- Gerai, gerai. Puiki mintis. Aš irgi 
pavargusi. Tik vienas dalykas, gal 
galėčiau pasiimti ką nors iš spintos, - 
tarė Lidija.

Išgirdau Martyną murmant „varg
šelė“ ir nesupratau, ar tai buvo taikyta 
man ar Lidijai. Jiedu pažiūrėjo vienas 
į kitą, po to ji nuėjo į miegamąjį ir grį
žo su puikia plastikine moters veido 
kauke. Nežiūrėdama ji užsidėjo tą kau
kę ir atsistojo tiesiai prieš mus.

- Nesijuokit. Ir Į ką gi jūs manot aš 
. darau? , - paklausė ji.

Jos veiksmas buvo toks netikėtas, 
kad mintis nusijuokti nekilo.

- Aišku! Ką gi tu darai. Išsikraustei iš 
proto, - tarė Martynas, vartydamas akis.

- Užsidėjus kaukę galima pakeisti 
veidą. Lygiai taip pat lengva pakeisti ir 
vidų. Pridengti kauke savo poelgius. 
Štai ką bandau pasakyti. Gali pasikeisti 
štai šitaip, - tarė ji, spragtelėdama pirš
tais. - Kasdien po kaukę... Įsikalk į gal
vą ir neužmiršk. Tai liečia jus abu, - ta

rė Lidija, nusiėmė kaukę, nusišypsojo 
ir pranyko miegamajame.

Martynas įsitaisė fotelyje, o aš 
išsitiesiau sofoje. Nustebau, jog pajė
giau užmigti. Kai atsikėliau, pro pu
siau užtrauktas užuolaidas išlindo 
saulė. Man šovė mintis išeiti jiems 
neatsibudus - tai buvo lengviausia. 
Netikėtai iš vonios kambario pasirodė 
Lidija.

- Kavos?

- Taip, ačiū. Su pienu ir dviem 
gabaliukais cukraus.

Per sekantį pusvalandį neišgirdau nė

(Siela jauni dailininkai, džiaugsmingi 
jų paveikslai

Princesė iš Nepalo, kelios buvusios 
kalinės, žurnalo „Heat“ redaktorius 
Ivor Indyk, garsūs ir mažiau garsūs 
Sydnėjaus menininkai, tarp jų tapyto- sveikinimus jai brangesnė raudonų šv.

jas Berry Gazzard ir batikos meistrė 
Eve Vonwillar, meno kritikai bei 
mylėtojai, rašytojai, architektai ir bū
rys lietuvių (dailininkų ir ne). Spal
vingesnę publiką sunku būtų ir tyčia 
sugalvoti, bet maždaug tokios sudėties 
ir buvo apie pusantro šimto lankytojų 
kovo 9 dieną susirinkusių į Bottland 
Gallery of Modem Art.

Tą dieną čia atidaryta mūsų tautie
čių Jolantoš ir Jurgio Janavičių bei 
vokiečių kilmės dailininkės Christine 
Umeda - Leher darbų paroda. Parodą 
atidarė'SBS TV vyriausias redaktorius 
Mark Stoich. Mat, Jurgis ir Christine 
yra kaip ir jo „pavaldiniai“ - SBS 
televizijoje jie verčia filmų titrus (Jur
gis, aišku, iš lietuvių, o Christine iš 
vokiečių ir japonų kalbos). Bet tai tik 
tarp kitko.

Tuo tarpu, visai ne tarp kitko pami
nėta Nepalo princesė ir buvusios ka
linės. Tai Jolantos gyvenimo dalis. 
1983 metais ji surengė parodą Nepalo 

žodžio, nors po penkių minučiųji grįžo 
su kava ir atsidėdo ant grindų, kur 
saulėkaita sukūrė baseiną šilumos. 
Neturėjau ką pasakyti. Lidija tebety
lėjo netgi tuomet, kai apsisuko ir atsi
dūrė veidu į mane.

- Na, ką manai apie mano protrūkį 
praėjusį vakarą? - paklausė ji pagaliau 
švelniai, nors balsas buvo kietas. Ji 
pabrėžė žodį „protrūkis“.

- Manau, kad tai buvo labai įdomu. 
Man patiko, - tariau ir nusijuokiau.

- Na, manyčiau, įdomu tas, kad 
pasilikai. Daugelį žmonių tai nustebin
tų. Daugelis nemėgsta dramų bei to
kių nervus kutenančių dalykų, bet bū
tent jie daro gyvenimą labiau intri
guojantį, tarė Lidija šaltai. Jos veidas 
atrodė tuščias ir išvargęs.

- Keliausiu namo, kai tik susiruošiu, - 
pasakiau.

Kai Lidija uždarė duris, pagalvojau, 
jog buvau atsidūrusi kitoje planetoje. 
Kai nusileidau žemyn triukšmingu lif
tu ir išėjau gatvėn, jaučiausi praradusi 
orientaciją, tarsi žemėn nusileidęs 
astronautas, pajutęs draugiškumą savo 
žemiškiems namams. 

sostinėje Kathmandu. Jos keramikos, 
akvarelių ir piešinių pasižiūrėti tuo
met atėjo ne vienas princas ir princesė. 
Tačiau, kaip supratau kalbėdamasi su 
dailininke,už bet kuriuos kilmingųjų

Petro rykščių puokštė, kurią į parodos 
atidarymą atnešė bausmę atlikusios 
Paramatos moterų kalėjimo kalinės. 
Jolanta joms ne eilinė menininkė, o 
Mokytoja, atskleidusi ne vien kera
mikos meno paslaptis, bet ir palaikanti 
jų pačių kūrybinius ieškojimus. Dau
giau kaip dešimt metų „praleidusi 
kalėjime“, kur ji moko kalines kera
mikos, Jolanta šiandien gali didžiuotis 
išauginusi būrelį gabių ir net įžymių 
keramikių.

Jolanta (kairėje) su puokšte gėlių...

Bet grįžkime į 249 Riley Street, kur 
tą ypatingai skaidrią kovo sekmadienio 
popietę prie jaukaus baltai dažyto 
namelio būriuojasi bei gyvai diskutuo
ja žmonės su vyno taurėmis rankose. 
Iš tolo net gali pamanyti, jog tai šiaip 
„party“, kaip būdinga Surry Hills, 
„išsiliejusi“ iš ankšto namo į gatvę. 
Namelio - galerijos šeimininkai Tru
dy Botts ir Jim Boyland ne ką mažiau 
įdomūs už jų organizuojamas parodas 
ir sugeba sukurti šventišką atmosferą. 
Iš jų galerijos išeini pašviesėjusia gal
va ir palengvėjusia širdimi net ir tuo
met, kai jokios parodos nėra. O ką jau 
sakyti dabar, kai vadovaujantis geru 
skoniu baltose sienose iškabinta 12 
Janavičiaus, 14 Janavičienės (tiesa, ji, 
net ir Lietuvoje, taip pat naudoja vy
rišką pavardės formą) ir 18 Umeda - 
Leher darbų popieriuje.

Nukelta į 6 psl.
.'Mūsų Pastogė" Nr.ll 1997.3.24 psl.5

5



Qeriausia koleto mokytoja
^Buvusi Xiefuvos valstybinio baldo šokėja Janina 

Čiunovienė J/imerikoje pristatoma kaip viena iš 

dešimties garsiausių baldo mokytojų pasaulyje per šį 

šimtmetį."

Janina Drazdauskaitė - Čiunovienė 
nuo 1958 metų gyvena Melburne. 
Neseniai ji buvo maloniai nustebinta 
gavusi Floridoje išleistą ir specialiai jai 
atsiųstą knygų „The Art of Teaching 
Ballet. TenTwentieth-Century Masters“ 
. Knyga parašyta Grethen Ward Warren, 
išleido University Press of Florida. 
Knygoje Janina Čiunovienė nurodoma, 
kaip viena iš geriausių šio šimtmečio 
baleto mokytojų pasaulyje.

Janina buvo Lietuvos valstybinio te
atro baleto šokėja Kaune nuo 1934 m. 
iki 1944 - ųjų. Su Lietuvos baletu 1934 
metais ji gastroliavo Monte Carlo ir 
Londone. Kompanija vadinosi „Rene 

Blum“, kadangi administratorius tada 
buvo Rene Blum (taip pat ir Prancūzi
jos konsulas). Baleto direktorius buvo 
Zverevas.

Janina prisimena, koks aukštas lygis 
tuomet buvo Lietuvos balete. Ji di
džiavosi, kad dar tokia jauna būdama ji 
jau buvo išrinkta atstovauti Lietuvą

J. Drazdauskaitė - Čiunovienė. 1934 - 
1944 m. (paveikslo detalė).

užsienyje ir dar tokioje garbingoje ba
leto kompanijoje. Iš tų kelionių Janina 
su dideliu malonumu prisimena, jog 
tais laikais Londono parduotuvėse buvo

Siela jauni dailininkai, džiaugsmingi...
Atkelta iš 5 psl.

Jolantos „darbai popieriuje“, tai 
piešiniai spalvotais pieštukais (8) irtu-' 
šu (6). Paklausta, ar ji, keramikė, 
„susipyko“ su moliu, menininkė pa
sakė, kad ji visą gyvenimą piešė, tu
ri labai daug piešinių ir jai gaila juos 
laikyti vien spintoje. Pirmą kartą 
piešinius drauge su keramika eks
ponavusi jau prieš dvidešimt metų. 
Dabar veikiančioje parodoje yra ir du 
jos „bliūdai“. Piešinius Jolanta yra 
parodžiusi ir keliose parodose, (jos vie- 
"Mūsų Pastogė" Nr.ll 1997.3.24 psl.6

labai daug parduodama lietuviškų mė
sos ir pieno gaminių.

Janinos vyras buvo Borisas Ciunovas, 
įstojęs į Lietuvos baletą tik jam įsikū
rus; Janinos sesuo Regina Ratienė taip 
pat vėliau šoko Lietuvos balete, o svai
nis Vaclovas Ratas buvo Lietuvoje ir 
Australijoje žinomas grafikas; dukte
rėčia Ramona Rataitė - Zakarevičienė 
irgi šoko Australijos balete.

Nors Janina Čiunovienė jau kuris lai
kas yra pensijinio amžiaus, ji vis tiek 
kasmet yra kviečiama vesti baleto 
seminarus Amerikos universitetuose. Jos 
sėkmė dalinai yra dar ir tame, jog ji 
puikiai sugeba dėstyti anglų ir rusų ba-- 
lėto sistemomis. Pasaulyje tai yra reta 
kombinacija.

Vokiečių okupacijos laikais Kaune 
žymus rusų menininkas Podorožny, 
tuomet buvęs vokiečių belaisviu, dirbo 
teatro dekoracijų tapytoju. Norėdamas 
atsilyginti už lietuvių geraširdiškumą 
jo atžvilgiu, jis nutapė gana įspūdingą 
balerinos Janinos portretą. Portretas per 
visus tuos metus puikiai išsilaikė ir 
netrukus bus padovanotas Kauno 
muzikiniam teatrui, kur prieš karą bu
vo įsikūrę Lietuvos opera ir baletas. 
Prie portreto dovanojimo daug prisi
dėjo p. Krivickai, kurie prieš metus 
lankėsi Australijoje ir susipažino su šio 
portreto istorija. Janinos Čiunovienės 
portretas, sugrįžęs į savo gimimo vietą, 
liks kaip Lietuvos baleto istorijos dalis 
ir bus iškabintas Muzikinio teatro fojė.

R. Z.

nos ir drauge su Jurgiu) surengtose 
Lietuvoje (1991 Vilniuje, 1991 Kaune 
ir Vilniuje, 1994 Vilniuje). Mano 
mėgstamiausi - žalia, raudona ir juoda 
spalvomis ir baltumu švytintys aus
trališkos floros ir faunos motyvai.

Juos gali ilgai žiūrinėti ir vis ką nors 
nauja pamatysi: tai koalos snukutis 
kyšo, tai, žiū, iš tos linijos moters fi
gūra besiraitanti, arba štai čia - visai ne 
lapai, o kažkieno veidas, o ten toliau ir 
menininkės mėgstamas vombatas. Ri
ley gatvėje iki balandžio 5 dienos

Pastabos sau...
Nuo pat vaikystės mėgau poeziją. 

Skaičiau ir gėrėjausi sklandžiais pos
mais, neturėdamas jokios nuovokos 
apie eilėdaros techniką. Užbūrė mane 
žodžių tekėjimas, sąskambis ir dama. 
Jutau kažkokią jėgą, kuri apglėbusi 
nepaleidžia; bet tai buvo ekstazė. Ma
loni ir žavinga.

Nesu meno žinovas, vien žmogus, 
.randąs džiaugsmą mene.

Prabėgusiose Lietuvių dienose Mel
burne su pakilia nuotaika ir pasigėrė
jimu stebėjau visus lietuviško meno 
pasireiškimus. Šiek tiek liko dėmių, 
kurios neduoda ramybės. Nejaugi tik 
man vienam, nejaugi tik aš vienas toks 
neišprusėlis, paskendęs tradicinėje 
eilėraščio sandaroje, negaliu išsiva
duoti iš rimo ir ritmo kerų?

Prisiminiau J. Aisčio eilėraštį „Ra
telis“, kurio vienas posmas skamba:

Po berželiais viemarškiniais, plikais
Sustingęs pavasaris kelias 
Ir ateina mieguistais laukais, 
Kur dainuodami eina ratelį 
Viso kaimo subėgę vaikai.
Žodžio ir muzikos vakare klausiausi 

net ketverto poetų eilių. Vieni eiliavo 
prasmingas žodžių virtines, su giles
nėmis mintimis, paslėptomis trūk
čiojančiuose posmuose. Viešnia iš JAV 
skausmingų pergyvenimų ir nevilties 
tundrose išlaikė bėgančias eilių gijas ir

• neapsunkino klausytojų. Sekančias' 
poetes buvo sunku suprasti. Pabiro 
bespalviai ir besvoriai žodžiai, pakibo 
virš klausytojų galvų, nepasiekdami jų. 
Ypač sunku buvo klausytis pasku
tiniosios, kuri labai tyliai, su ilgomis 
pertraukomis kalbėdama, atėmė bet 
kokią galimybę susigaudyti tyloje ir

veikiančioje parodoje Jolantos su
sirūpinimas mūsų planetos ateitimi 
(vienas kritikas kartą ją pavadino be
veik „greenie“) išreikštas dailininkės 
Manifestu, kurį ji dažnai iškabina kaip, 
sakykime, instaliacijos dalį arba at
skirą kūrinį.

Dideli luitai, sukarikatūrinti dra
konai, gana rupi piešinio linija ir 
nepaprastas spalvų šiltumas - visa tai 
Jurgis, pasitelkęs akrilio dažus ir 
popieriaus lapą ar drobę, tarsi sustingo 
tingioje popiečio saulėje. Ar tai būtų 
raudona mašina dykumoje, ar pora su 
vaikų vežimėliu priemiesčio gatvėje, ar 
Lietuvos piliakalnis, ar audros debesys, 
ar peizažas „Netoli Canowindra“ ar 
„Rollestone Sub Newsagency“, Jurgis 
visur lieka ištikimas ne vien tik savo 
filosofijai, bet ir švelniam ironijos 
jausmui.

Pastarasis itin ryškus 176x65 cm 
paveiksle, pavadintame „Trys su puse 
kadro“. Šis labiau negu vidutiniškai 
netradicinis Jurgio kūrinys vaizduoja 
kaip ir filmo juostą, kurioje užfiksuota 
kelionė į Ayers Rock, su dviem 
prasilenkiančiom mašinom, kengūra ir 
australišku aviganiu Blue healer. Kar
tu tai lyg ir priminimas, kad Jurgis pui
kus fotografijos meistras (užtenka 
prisiminti vien jo Naujosios Gvinėjos 
vaizdų ir veidų parodą). Atvirai pa
sakius, ne taip jau daug mūsų „et
ninių“ menininkų gali savo kūryboje 
pasigirti australiškais motyvais kaip 
abu Janavičiai. Gal todėl jie ir geriau 

išmėtytų žodžių chaose. Jei tai poe
zija, tai ji skirta privačioje artumoje, b 
ne plačioje auditorijoje, be to, joje bu
vo per daug individualizmo ir juodo 
pesimizmo; jokio ryšio su klausytojais.

Kodėl niekas nepareiškia kritišką 
pastabų? Dauguma dalyvavusiųjų 
stebėjosi tokia poezija, bet mandagiai 
tylėjo. Anksčiau iš poetų buvo rei
kalaujama griežtai laikytis idėjų ir 
formos. Šiandieniniai poetai prarado 
impulsą: praradę kūrybinį veržlumą 
dėlioja žodžius. Eilės kadaise buvu
sios pilnos ugnies ir gyvybės, šiandien 
kažkokie teatrališki žodžiai; pasimetę ir 
pabirę be jokios naujos minties ar 
polėkio.

Mes pasidarėme per daug nuolai
dūs. Liaupsiname menkiausius pasi
reiškimus. O gal tai baimė pasirodyti 
poezijos profanu? ar nenoras gaišinti 
laiko, kai jau leidžiamos poezijos kny
gos su keliais žodžiais puslapyje (kun. 
R. Mikutavičius „Šviesos spalvos“ psl. 
42 - „Žodis? supančiotas ir laisvas 
Gotikos Paukštis!“ Šeši žodžiai - visas 
puslapis.

Poezija yra gyvenimas; putojantis ir 
veržlus , apimantis visą žmogaus 
pasaulį. Poezija priklauso visiems. 
Poezijoje nereikia „gilaus“ filosofa
vimo ir perkrautų metaforų. Jos atstu
mia klausytoją ir skaitytoją. Nenuos
tabu, kad poezijos leidinių toks žemas 
tiražas.

Dainos gimsta iš poezijos eilių. 
Šiandieninė poezija neskambi, nuto
lusi nuo melodiškumo ir joks kom
pozitorius nebegali surasti jai muzikos 
akordų.

Laukiame poezijos renesanso!
V. Baltutis

suprantami platesnio rato žmonių - 
nemažai paveikslų parduota.

Baigdama norėčiau, jūsų, brangūs 
skaitytojai, paprašyti: padarykite sau 
„locką“ - artėjant Velykoms (arba jų 
metu) aplankykite mūsų tautiečių pa
rodą. Turėsite didelį malonumą. Be to, 
nors ir nesinori baigti liūdna gaida, 
prisiminkite, kad Jurgis ir Jolanta 
Janavičiai bene vieninteliai mūsų 
žmonės kelis dešimtmečius be pertrau
kos aktyviai dalyvaujantys šios šalies 
meno gyvenime. Argi tai nepakankama 
priežastis „išsikrapštyti“ į Surry Hills. 
Žinoma, abu dailininkai visuomet 
dalyvauja ir lietuvių dailininkų pa
rodose, bet tai ne visai tas pats. Ar 
ne? Rita Baltušytė

Jurgis Janavičius priesavopaveik!ų„.

. ■ .• ...J . .. ... .
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Apie sovietinį paveldą
(Pradžia praėjusiame "M.P."nr.)

Deja, šalia menkos kompetencijos 
H prasiveržė dar viena buvusių vadovų 

savybė: pramonei persitvarkant ne vie- 
j nas iš jų stengėsi kiek įmanoma sa

vintis ar kitaip perpumpuoti įmonės lė- 
r ' šas. Bankrutuojant įmonei, pildėsi 

vadovų sąskaitos užsienio bankuose ir 
j augo šaunios asmeninės pilaitės. Net ir 

šiomis dienomis dar gyvas vadinamų 
j '„sponsorių“ reiškinys: paviršutiniškai 
r žiūrint, įmonė atlieka labdaringą dar- 
t bą remdama („sponsoriaudama“), 

sakysim, sportininkų kelionę į užsienį. 
Tačiau neretai tikrovė yra kitokia: 
vadovai nori apsilankyti dar nematy- 

. toje šalyje: kelionės pateisinimui per- 
j kami bilietai vienam kitam sportininkui

ar kultūros darbuotojui, kad kartu ga
lėtų vykti ir "sponsorius",„gal net su 
žmona. Išlaidos apmokamos iš įmo- 

į nės kasos - nors, kaip spauda ne kartą 
s yra komentavusi, toji įmonė galbūt 

neįstengia išmokėti algas savo dar
bininkams. Panašiai ir su skraidy- 

, mais, kuriems jau seniai prigijo „tu
ristinių skrydžių“ vardas. Prieš kiek 
laiko viename Anglijoje leidžiamame 
ekonomikos laikraštyje tilpo pokalbis 
su vokiečiu fabrikantu, kuris išsireiš— 

. kė šitaip: „Didžioji mūsų prekyba 
vyksta su vakariečiais. Jie išstudijuoja 
mūsų katalogus, reikalui esant išsiaiš— 

. ra telefonu, ir užsako už milijonus.Bet 
duris nuolat varsto kažkokie ministerijų 

, ir firmų atstovai iš buvusios Sovietų 
Sąjungos, kurie tik retkarčiais nuperka 
už vieną kitą tūkstantį. Palengvėle 
supratome, kad tokios kelionės po 
užsienius vyksta dėl jų pačių malonu
mo ir galbūt prestižo. O smulkūs pirki
niai - tai tik tokių pasivažinėjimų 
pateisinimui“.

Minėti pavyzdžiai parodo, kaip 
persipina nekompetencija ir korupcija. 
Su šia tendencija yra susietas dar vie
nas, fiziškai neapčiuopiamas, bet krašto 
ekonominiam klimatui gana svarbus 
faktas. Jei vadovais tampama ne tiek dėl 
kompetencijos, kiek dėl politinio 
patikimumo, už šito slypi principas, kad 
paaukštinimas darbovietėje seka ne tiek 
iš gerai atliekamo darbo, kiek iš 
mokėjimo prisitaikyti vadovams, ar šis 
prisitaikymas būtų politinio pobūdžio, 
ar tiesiog pataikavimas viršininkams. 
Tą faktą puikiai nusako garsus sovie
tinis posakis: „svarbu turėti ryšius“. 
Šiai situacijai būdinga yra tai, kad 
tikrovėje įvyksta darbo nuvertinimas, 
kartu ir sąžiningumo, padorumo nu
vertinimas. Kiek sovietinė propaganda 
bekalbėtų apie darbą ir kiek medalių 
būtų buvę išdalinta vadinamiesiems 
„socialistinio darbo pirmūnams“, 
konkreti tikrovė buvo kitokia, ir ji bu
vo tipingai sovietinė, nes vakarietiš
koje ekonomikoje darbo nuvertinimui 
negali būti vietos. Ten;kur gamyba yra 
privačiose rankose, svarbu yra gerai 
atliekamas darbas, išradingumas, 
nuolatinis dalykiškas gamybos prbcesų 
gerinimas. Juk tik tokiu būdu firma ar 
įmonė gali išsilaikyti ar net prasiverž
ti konkurencinėje kovoje. Nekom- 
petetingiems, prastiems darbuotojams 
vietos nėra, arba jie toleruojami tik dėl 
ypatingų priežasčių. Bet sovietinėje 

ekonomikoje visai gamybai esant 
suvalstybintai, konkurencijos nėra, to
dėl dirbti, net vadovauti, gali ir 
nekompetetingas asmuo. Jei produk
cija blogos kokybės, tokį vadovą visgi 
išgelbės ryšiai.

Lietuva šiuo metu, kaip nuolat pabrė
žia spauda, dar kenčia nuo prastų, 
užsilikusių ir, kaip prasmingai pri
dedama, „nuo seniau užsilikusių“ 
pramonės ir, žinoma, kitokių vadovų. 
Aplaidumas, lengvabūdiškas žaliavų 
eikvojimas ir lėšų švaistymas yra tapę 
kasdieniniais kaltinimų taikiniais, nors 
prie jų neretai tenka pridėti ir anksčiau 
minėtą korupciją, būtent įmonės turto 
perpumpavimą į privačias kišenes. Vi
sa tai lietuviškus gaminius ne kartą da
ro brangesnius už tuos, kuriuos galima 
įsivežti iš kitur, net iš Vakarų Europos, 
už žemesnę kainą. Vakarų pasaulio 
ekonominis gerbūvis yra susikūręs per 
vadinamosios „darbo etikos“ įsigalė
jimą. Gi sovietmečio Lietuvoje „dar
bo etika“, kuri kadaise buvo būdinga 
lietuviams, stipriai sunyko.

Kalbant apie valstybinio turto, įmo
nės lėšų perpumpavimą, turime reikalo 
su korupcija, kuri, paviršutiniškai žiū
rint, yra finansinis, na, dar ir juridinis 
reiškinys. Bet pasisavinimas yra taip 
pat moralinis dalykas, o valstybinio tur
to fondų perpumpavimas yra, psi- 

chologiškai^neatsakingumas prieš tautą 
ar žmones^ iš kurių darbo, per mokes
čius ir panašiai,toks turtas ir tokie fon
dai buvo sukurti. Pasisavinimas banki
nio kapitalo yra neatsakingumas, net 
nusikaltimas prieš indėlininkus bei 
akcininkus. Žinoma, pasisavinimo, ar 
tai būtų valdžios turto, ar tai bankinio 
kapitalo, yra visame pasaulyje, o ryškių 
pavyzdžių randame ir čia pat Austra
lijoje. Bet Lietuvoje, kaip ir panašaus 
likimo valstybėse, šitoks pasisavini
mas buvo akiplėšiškas, kur ministerijų 
lėšos, bankų kapitalas yra tuštinami 
dienos šviesoje, nežiūrint akivaizdžių 
nuoskaudų paprastiems, dažnai net ir 
šiaip jau prastai gyvenantiems žmo
nėms. Iš kur toks nesiskaitymas su ki
tais, arba, kitaip pasakius, iš kur toks 
moralinis bukumas bei aklumas? 
Atsakymas panašus: tai vėlgi kom
partijos elgesio dalis. Leninistinio 
principo besilaikanti partija laikydavo 
save turinčią vienintelę teisę valdyti, 
vadinasi, iš anksto yra pažeminami ki
ti, nes jie prie valdymo neprileidžianti 
iš principo. Ir jei valdančioji partija turi 

, nekontroliuojamą teisę teisti ir bausti, 
išsivysto moralinis aklumas kitų as
menų atžvilgiu. Plataus masto mo
ralinio aklumo pavyzdžiai buvo sta
lininės deportacijos, masiniai žudy
mai, gulagai ir kalėjimai. Bet kai to
kius dalykus sau leidžia partija, pana
šią teisę - o kartu ir moralinį bukumą - 
įsigyja ir partijos narys, nes juk partija 
nėra abstrakcija, o tam tikrų realių, gy
vų žmonių asociacija. Tokios tradicijos 
fone lengviau suprasti, kodėl per 
pastaruosius keletą metų Lietuvoje 
valstybinio turto išsidalinimas, vals
tybinių lėšų grobstymas buvo vykdo
mas dienos šviesoje, be jokių skru
pulų. Taip elgėsi ir bankininkai, su
rinkę indėlius iš privačių asmenų ir vė-

t Mūsų mirusieji f

A. f A. Joan Birt
mirus, nuoširdžiai užjaučiame brolį Laurie Cox, gimines ir 
artimuosius.

Taniara ir Benius Vingiliai

Mirus
A. f A. Joan Birt, 

muoširdžią užuojautą reiškiame sūnui Daniel, dukrai Mar
nie, broliui Laurie ir Mlarinai Cox, jų dukroms, visiems giminėms 
bei artimiesiems.

Kabulių šeima

A. f A. Joan Birt
mirus, nuoširdžią užuojautą jos broliui Laurie Cox ir šeimai bei 
giminėms ir artimiesiems reiškia

A LB Krašto Valdyba

A. f A. «foau Birt
mirus, nuoširdžiai užjaučiu jos brolį Laurie Cox su šeima ir 
sūnų Daniel, dukrą Marnie bei visus artimuosius.

Valentina Barkienė

A. f A. tYoau Birt
mirus, reiškiu nuoširdžią užuojautą jos broliui Laurie Cox su 
šeima bei visiems giminėms ir artimiesiems.

Vytautas Patašius

ėlių A. f A. Stasio Kavaliausko

15-ųjų mirties metinių prisiminimui "Musų Pastogei" aukoju 55 
dolerius.

Margarita Kavaliauskiene

liau dideles sumas išdalinę saviesiems 
ir, žinoma, sau - nors toks išdalinimas 
ir buvo pridengiamas „paskolų“ var
du. Panašus nesiskaitymas vyko ir, 
sakysim, grūdų bei mėsos kombina
tuose, kur žaliava buvo priimama, bet 
pinigai išmokami tik pinigams jau 
nuvertėjus. Per tą laiką neatlygintieji 
pinigai buvo „įsukami“ į kitas ope
racijas, kad asmeniškai pelnytųsi 
kombinato vadovybė.

Nesąžiningumo ir korupcijos me
chanizmus analizuoti būtų kita tema, 
bet dabar tik verta pabrėžti, kad per 
pastaruosius kelerius metus Lietuvoje 
vyko toksai neatsakingumas prieš tau
tą arba bent prieš tautos dalį, kokio 
Lietuvos istorija nebuvo mačiusi. Sa
vo įžulumu ir nesiskaitymu kai kurių 
ministrų, vadovų, bankininkų elgesys 
prilygo blogiausiems baudžiavos lai
kotarpiams - bet anuo metu dvarinin
kai ar kiti galiūnai net neapsimetinėjo, 
kad jie dirbą žmonių gerovei. Gi pa
starųjų metų aferistai ministerijose, 
įmonėse ir bankuose savo darbus den
gė kalbomis apie „žmonėms dirban
čią valdžią“, apie „netikėtas“ krizes 
bankuose, ir panašiai. Šios kalbos viena 
prasme prilygo ankstyvesnių Sovietų 
Sąjungos vadovų kalboms apie taiką, 
kai aiškiausiai buvo ruošiamasi ag
resijai; apie humanistinius idealus, kai 
milijonai vargo gulaguose ir kalėji
muose; apie tarybinio žmogaus laimę, 
kai iš tiesų jis buvo apraizgytas 
draudimais ir grąsinimais. Dabar

Lietuvoje dar sutinkamas neatsa
kingumas, nesirūpinimas eiliniu žmo
gumi, tebėra tąsa to ankstyvesnio 
laikotarpio, kai nesiskaitymas su val
domaisiais buvo partijos elgsenos dalis. 
Reikia pridurti, kad ir žiaurumas, 
individualioje plotmėje ryškiausiai 
sutinkamas mafijozų bei reketininkų 
elgsenoje, taip pat turi tas pačias šak
nis. Žiaurumas jau buvo įprotis So
vietinėje kariuomenėje (elgsenoje su 
rekrūtais, Afganistano kare), prieš tai 
jau Antrojo pasaulinio karo metu, kai 
Raudonosios Armijos buvo bijota kaip 
tik dėl jos nehumaniško elgesio. 
Agresyvumas, žiaurumas yra kiek
vienos autoritarinės organizacijos 
neišvengiami elementai, bet komu
nistinėje sistemoje šie bruožai buvo dar 
ir skatinami vardan politinio budrumo 
ar, kaip buvo sakoma, reikalo priešui 
duoti „ryžtingą atkirtį“. Šią laikyseną 
savotiškai stiprino ir patys piliečiai. 
Gyvendami įtampoje ir patirdami 
buitinius trūkumus, jie iš savo pusės 
pridėdavo niūrumo, irzlumo - bendrai 
to nemandagumo, kuris greit krisdavo į 
akis užsieniečiams. Šitokios emocinės 
atmosferos, kuri galbūt yra nema
loniausia sovietinio paveldo dalis, 
neišvengė ir Lietuva, nors dabar jau 
galima kalbėti apie pastebimą atoslūgį.

***
Skaitytojui galėjo atrodyti, jog čia 

išsakytos mintys prilygsta, taip sakant, 
Lietuvos „nurašymui“. Anaiptol, pil—

Nukelta j 8 psl.
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Informacija
Dėl Velykinių rekolekcijų Sydnėjuje

Kun. Vaclovas Aliulis, MIC, atvykęs iš JAV, Sydnėjaus lietuviams praves 
Velvkines rekolekcijas Lidcombe šv. Joachimo bažnyčioje balandžio 5 ir 6 d.d.

Rekolekcijų tvarka:, šeštadienį (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.

. Kun. V. Aliulis atvyks į Sydnėjaus "Domestic" aeruostą balandžio 3 d.. 3.15 
vai. p.p. QF 534 skrydžiu. Kun. Povilas Martūzas

Pranešimas vyresniajai Sydnėjaus kartai
Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos draugija kartu su Sydnėjaus pen

sininkų klubo valdyba praneša, kad balandžio mėn. 3 d. (ketvirtadienį), 12.30 vai. 
Sydnėjaus lietuvių namuose Bankstowne, pensininkų klubo susirinkimo metu 
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

Visi maloniai kviečiami į

Jurgio Mikševičiaus
tapybos darbų parodę,

kurią balandžio 6 d., 2.30 vai. p. p. Tarptautiniame Sydnėjaus aeruoste (Inter
national airport), Terminal 3, II aukštas, atidarys NSW gybematorius Sir Gordon 
Samuels. Paroda tmks visą mėnesį, Įėjimas nemokamas.

Žygis į Vilnių
Žurnalo "Kardas" redaktorius Antanas Martinionis iš Vilniaus praneša, kad jau 

pakelyje į Australiją yra 20 egzempliorių naujai išleistos knygos ’’Žygis į Vilnių 
1939 metais". Knyga - 400 psl., kietais viršeliais ir su persiuntimu į Australiją 
kainuoja 8 dol. Pageidaujantys įsigyti šią knygą gali siųsti čekį, išrašytą "Kardo" 
vardu: 83 Queen St., Canley. Heights, 2126 NSW. A. Kramilius

Tautodailės "Ratelis" praneša, kad lapkričio 16d.. tarpininkaujant Sydnėjaus 
lietuvių apylinkės valdybai, pasiųstos 34 labdaros dėžės, 1 I adresų Lietuvos 
našlaičiams ir kitiems varguoliams, adresatus pasiekė vasario mėnesio pradžioje.

Gautuose laiškuose išreiškiama nuoširdi padėka "Ratelio” moterims ir visiems 
aukojusiems.

Varguolių vardu dėkojame už parodytą jautrumą, supratimą ir rūpestį.
"Ratelio" auka A S2000 dolerių Sibiro tremtinių grįžimo fondui yra gauta. 

"Rateliui" yra atsiųstas specialus rėmėjo pažymėjimas.
Sydnėjaus tautodailės "Ratelis"

Apie sovietinį...
Atkelta iš 7 psl.
nesnis Lietuvos vaizdas nurodytų, kiek 
Lietuvoje yra noro gyventi padoriai, 
kūrybiškumo, geraširdiškumo, pa
siaukojimo, kuriuos galima statyti 
pavyzdžiu ir kitoms tautoms. Tačiau jei 
rūpi tautos gerbūvis ir jos nepri
klausomybė, reikia skirti tai, kas ben
drą gerbūvį kelia bei nepriklausomy
bę sutvirtina, ir tai, kas sukuria tokias 
sąlygas, kad gyvenimas jau nepri
klausomoje valstybėje tampa nebe
mielas - ir tiek nebemielas, kad iš 
valstybės norima pabėgti. Išeivijai, ku
ri keletą dešimtmečių savo dėmesį bu
vo nukreipusi į tautos išlaisvinimo 
galimybes, buvo lengviau ir patogiau 
viską matyti kaip arba juoda arba bal
ta. Ir taip Lietuvos įvaizdis buvo su
paprastintas: Lietuva esanti pavergta 
svetimųjų, visi lietuviai esą prispausti 
ir kenčia. Tikras vaizdas, deja, buvo 
margesnis: buvo prispaustų ir kenčian
čių, buvo tų, kurie tą priespaudą uoliai 
vykdė ir kančias kitiems mielai už- 

. kraudavo, buvo ir stovinčių kur nors 
viduryje. Todėl neužtenka kalbėti apie
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Lietuvą bendrai ir apie lietuvius lyg tai 
jie visi būtų vienodi. Ir kaip tik todėl, 
kai rūpestis liečia tautos gerovę, o' tuo 
pačiu ir valstybės stiprinimą bei jos 
šviesesnę ateitį, yra būtina skirti tarp tų 
faktorių, kurie veikia teigiamai, ir tų 
faktorių, kurie valstybės tobulėjimų 
stabdo ir ją suka link, ar bent pririša 
prie nepageidaujamos praeities - prie 
tos praeities, prieš kurią reikėjo kovoti 
kai Nepriklausomybės dar buvo tik 
siekiama.

Iš Lietuvos kartais atkeliauja mintis, 
kad Lietuvoje visi yra sugadinti ir kad 
todėl, sakysim, visos partijos yra blo
gos. Išeivijoje kartais peršama panaši, 
bet švelnesnė. mintis: išeivija tu
ri būti nepolitiška, vadinasi, neremti 
Lietuvoje nei vienokių, nei kitokių. Bet 
jei tokia mintis teisinga, tai ir per perei
tus penkiasdešimt metų reikėjo tam, kas 
Lietuvoje dėjosi, likti abejingiems. Bet 
sveikas protas diktavo kitaip, ir išeivija 
rėmė vienus, bet priešinosi kitiems. Tad 
ir šiandien, galvojant apie dabartinę 
Lietuvos padėtį, verta stoti tų pusėje, 
kuriems Nepriklausomybė yra ne 

nesavanaudiškumo pelno šaltinis, bet 
padoraus gyvenimo idealas.

Vytautas Doniela

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

DĖMESIO! DĖMESIO t 

Vakarienė - muzika - šokiai i 
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

S

i 
t

Ieško
Laimutė Bislytė ieško dėdės Alfonso Bislio, su kuriuo yra nutrūkę ryšiai. Anks- | 

tyvesnis jo adresas buvęs: Pemberton, Building, State Saw Mills. Adresas labai i 
neaiškus, gal tenykščiai lietuviai ką nors žino apie Alfonsą Bislį? Rašyti: Laimutei 
Bislytei, Partizanų 214 - 63, Kaunas. Lithuania arba "Mūsų Pastogės" redakcijai, į

.JO"“**.

ii!

AUKOS

LBETUVUę

Vasario 16 - sios proga aukojo:
20 dol. - V. Aukštiejus (510);
10 dol. - M. Kymantas (240).

A.a. Otonui Akeniui mirus vietoje 
gėlių:
30 dol. - A. ir G. Kaladės (160);
20 dol. - K. Starinskas (325);
10 dol. - A. Obeliūnas (1130).

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Vincas Ališauskas

AL fondo iždininkas

Aukos
"Mūsų Pastogei"

P. Morkūnas Vic. $5
J. Jankienė Tas. $10
J. Mikutavičius NSW $5
Mrs. E. Stasis NSW $5
V. Lozoraitis NSW $5
J. Simaitis NSW $55
K. Sasnaukas Qld. $5
Soc. gi. mot. dr-gija Melbm. Vic. $100 
A. Kudžius Qld. $5
Dėkojame už aukas.

Admin.

PADĖKIMEVILNIJOS VAIKAMS!
lOMIll

Į Jus, gerbiamosios ponios ir ponai, 

žvelgia šimtai Vilniaus 

apskrityje gyvenančių vaikų. 
Žvelgia liūdnai, bet su viltimi.

Labdaros fondas "Vilnijos vaikai" 
paskelbė naujas savo veikios programas.

Dabar mokykloms, ypač kaimo, kitoms vaikų 
įstaigoms ir organizacijoms, labai trūksta kompiuterių, 

garso ir vaizdo technikos, drabužių, avalynės 
(visa tai gali būti ir nenauja), maisto ir vitaminų.

Labdarą galima siųsti adresu: Labdaros fondas 
■Vilnijos valkai’. Laisvės pr. 60, 2056 Vilnius. Lietuva.

Telefonai (3702) 42-80-52, (3702) 42-83-68. 
Faksas (3702) 42-85-63.

Piniginės aukos priimamos j šią sąskaita:

Please pay to Wmaus Bankas AB, Vilnius. SWIFT: CB'/I 
IT 2X. correspondent account no.l 135-544701-099 with COM
MONWEALTH BANK of AUSTRALIA. Sydney SWIFF: 
CTBA AU 2S, for further credit to Canty fond ’Children of 
Vilnius region’ account no. 1647310/1003601210

Siųsdami pinigus galite nurodyti ir kam konkrečiai ski
riate savo labdarą (rajoną, mokyklą, vaikų darželį, ligoni
nę, kitą vaikų įstaigą ar organizaciją).

Fondas Lietuvos spaudoje nurodo labdaros tikslus, davė
jus bei gavėjus. Tačiau ii informacija bus skelbiama tik lab
daros davėjui sutikus.

Visiems rėmėjams bus iisiųsti padėkos raitai.

Padėkime vaikams!
Jie nekalti, kad kenčia.

Prašome nepamiršti
užsimokėti 

•Mūsą Pastogės*4 
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