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Šiaulių - Zoknių problemos
Šiaulių miesto savivaldybė įdėjo daug 

vilčių ir išleido daug pinigų į Zoknių oro 
uosto išvalymą, kad jame būtų galima 
įrengti laisvąją ekonominę zoną, o aero
dromą pritaikyti komercinių prekių 
pervežimui ne tik Šiaulių regijonui, bet 
ir visai Lietuvai. Šiandien nėra nei eko
nominės zonos, nei civilinio oro uosto, 
pritaikyto prekių pervežimui. Tačiau liko 
didelė paskola, kurią reikia pradėti išmo
kėti. Šiaulių miesto savivaldybės biu
džetui tai per didelė našta, tad buvo šauk
tasi politikų pagalbos. Vasario mėnesio 
gale į Šiaulius buvo pakviesti Seimo 
nariai (nesakoma kurie), tačiau šie ne
atvyko. Savivaldybės vadovams susidaro 
įspūdis, kad į Šiaulius iš viso vengiama 
važiuoti. Nenuostabu, jei reikalas sukasi 
apie paskolų išmokėjimą.

Šviesesnė Šiaulių savivaldybės pusė 
ta, kad paskola suteikta savivaldybei 
buvo su Lietuvos vyriausybės garantija.' 
Kaip žinome, sovietmečiu Zoknių oro 
uostas buvo pats didžiausias Pabaltijy ir 
jis buvo tarsi pabaisa NATO šiauriniam 
sparnui. Jo plotas turi ekonominės vertės 
Lietuvai. Tik gaila, kad jo pritaikymas 
civiliniams reikalams pareikalaus didelių 
investicijų.

Kovo 2 d. posėdžiui rinkosi Seimo 
Nacionalinio saugumo komitetas, kuria
me buvo svarstomas tik Zoknių aerodro
mo klausimas (ne laisvosios zonos stei
gimas). Posėdyje dalyvavo krašto apsau
gos ministras Česlovas Stankevičius, fi
nansų ministras Algirdas Šemeta, susi
siekimo ministras Algis Žvaliauskas, ūkio 
ministras Vincas Babilius, kariuomenės 
vado atstovas, bei Seimo ekon. komiteto 
pirmininkas Albertas Šimėnas.

Nacionalinio saugumo komiteto pir
mininkas Juozapas Katkus Laisvosios 
Europos Radijui sakė, kad Šiaulių savi
valdybė, iki šiol valdžiusi oro uostą, pa
ėmė apie 29 milijonų dolerių paskolų jo 
valymui ir tvarkymui. Paskolų garantu 
yra valstybė ir nuo dabar jau reikia pra
dėti išmokėti dalį paskolų ir palūkanas. 
Iki 2006 metų reikia grąžinti visą pas
kolą. Jau šiais metais reikia sugrąžinti 13 
milijonų litų paskolų, ko savivaldybė 
padaryti neįstengia.

Oro uostu dalinai naudojasi Krašto 
apsaugos ministerija, tad ji sutinka iš savo 
biudžeto skirti truputį lėšų. Pasiūlymas 
problemos neišsprendžia. Be to, kad civi
linė aviacija galėtų oro uostu pilnai nau
dotis, reikia į jį įdėti daug lėšų. Nutarta 
valstybei perimti Zoknių oro uostą ir jį 
toliau tobulinti.

Atrodo, kad Šiaulių savivaldybė bu
vo apžiojusi per didelį kąsnį, kurio nepa
jėgė suvirškinti. Tiesa, kad sovietmečiu 
apie Šiaulius buvo sukoncentruota daug 
pramonės. Likvidavus karinį oro uostą, 
užsidarė daugelio įmonių durys ir žmo
nės liko be darbo. Kaip praneša LER, 
pramones gamyba čia sumažėjusi apie 

dešimt kartų. Mėsos perdirbimas suma
žėjęs net 13 kartų, o trikotažo gamyba - 
šešis kartus. 1990 metais Šiaulių pramo
nės įmonėse dirbo 30 000 darbuotojų, o 
1998 metų pradžioje tik 7 500 darbuo
tojų. Užsidarė daugelis elektros ir elek
troninių gaminių įmonių ir apie 10 000 
žmonių su technikos žinyba liko be darbo.

Nėra abejonės, kad tai ne savivaldy
bės, o valstybės mąsto problema. Aero
dromo perėmimas į valstybės rankas 
nedarbo problemų Šiauliuose neišspręs. 
Savivaldybė tikėjosi, kad Zokniuose bus 
įsteigta laisvosios prekybos zona, kurioje 
įsikurs daugybė įmonių ir Šiauliuose bus 
išspręsta bedarbystės problema. Dabar 
žmonės laukia vyriausybės ėjimų.

Seimo ir Amerikos lietuvių 
pasitarimai

Kovo 2-6 dienomis Vilniaus Par
lamento rūmuose vyko Lietuvos Seimo ir 
Amerikos Lietuvių Bendruomenės atsto
vų komisijos posėdžiai. Prieš du su puse 
metų sudarytos komisijos tikslas: sustip
rinti ryšius tarp lietuvių, gyvenančių 
tėvynėje irišeivijoje. Komisijaposėdžiau- 
ja du kartu?- per metus. Bendromis jėgo
mis norima spręsti bendras aktualias 
problemas, kaip skleisti Lietuvos kultūrą 
užsienyje, teikti informaciją norintiems 
grįžti laikinai ar nuolatinai apsigyventi 
Lietuvoje.

Buvo aukštai įvertintas išeivijos kny
gų leidimas, kada to negalėjo padaryti 
okupuotas kraštas. Taip pat buvo nagri
nėti Amerikos Lietuvių Bendruomenės 
archyvo likimo klausimai, aptartos rytų 
Lietuvos ir Karaliaučiaus srities švietimo 
problemos, stojimas į NATO, genocido 
bylų kėlimo klausimai ir t.t.

Lietuvos Seimo pirmininko pavaduo
tojas ir vienas iš pirmininkaujančių šios 
komisijos posėdžiams, Feliksas Palu
binskas mano, kad Lietuvos ir užsienio 
lietuvių ryšiai nepakankami ir būtų ge
riau, jei tais ryšiais rūpintųsi vyriausybė, 
tam tikslui įsteigdama ministro va
dovaujamą struktūrą.

Seimas patvirtino 
Gediminą Vagnorių

Kovo 10 dieną Lietuvos Seimas pri
ėmė prezidento Valdo Adamkaus pasiūly
tą Gedimino Vagnoriaus kandidatūrą į 
ministro pirmininko postą. Už Vagnoriaus 
kandidatūrą balsavo 91 Seimo nariai, 
prieš - 19 ir 9 susilaikė. Prieš balsavo 
LDDP, Socialdemokratų ir Rimanto Sme
tonos vadovaujamos Jungtinės frakcijos 
nariai. Susilaikė Centro frakcijos nariai, 
išskyrus Romualdą Ozolą, kuris balsavo 
už Vagnorių.

Kalbėdamas Seime, Gediminas Vag
norius sakė, kad sunkiausias reformų 
laikotarpis jau liko praeityje. Dabar pra
sidėjo rinkos subalansavimo ir valstybės 
valdymo pertvarkos laikotarpis, kuris 
užtruks iki 2000-tųjų metų.

Svarbiausi ekonominiai laimėjimai 
buvo: infliacijos sumažėjimas, investi-

Močiučių prižiūrima auga jaunoji tautos karta

cijų padidėjimas ir santykinis valstybės 
skolų sumažėjimas. Vagnorius apgai
lestavo, kad nepasisekė sumažinti nusi
kalstamumą ir sulikviduoti organizuoto 
nusikalstamumo gaujų. Opozicija teigė,
kad praeitais metais Lietuvos žemės ūkis 
nukentėjo, gaudamas 500 milijonų litų 
mažiau pajamų.

‘Bendrai Seimo nariai Gediminą Vag
norių Įvertino teigiamai. Jis jau subren
dęs politikas, ypač palyginus su Sąjūdžio 
laikais. Buvęs vienas iš Sąjūdžio vadovų 
Romualdas Ozolas teigė, kad Vagnorius 
jau tretį kartą yra tvirtinamas Lietuvos 
premjeru. Po nepriklausomybės atsta
tymo Gediminas Vagnorius dirbo pir
mojoje vyriausybėje ir buvo aktyviausias 
tos vyriausybės kritikas. Po sausio 13-tos, 
tapęs premjeru, jis buvo įveltas į priva
tizacijos, bankininkystės pradžią. Tie laikai 
buvo sudėtingi, tad Vagnoriaus gabumų 
tinkamai įvertinti neįmanoma. Tačiau 
šiandien Vagnorius daug geriau subren
dęs ir rimtas politikas, sakė Ozolas. Jis 
geriau tvarkosi su savo aplinka. Kietas 
žemaitis nelinkęs paklusti niekam, išsky
rus savo paties valiai ir protui, tęsė Ozolas.

Seimo pirmininkas Vytautas Lands
bergis prisiminė Gediminą Vagnorių tais 
laikais, kada dar nebuvo įvykęs pirmasis 
Sąjūdžio suvažiavimas. Jis prisimena 
Gediminą Vagnorių kaip aktyvų atku
riamojo Seimo narį. Pasisakymus, kad 
esą nesutarimų tarp G. Vagnoriaus ir V. 
Landsbergio, Landsbergis pavadino nepa
grįstais. Ginčijamasi tik dėl taktikos, sakė 
Vytautas Landsbergis.

Darbinga prez. Valdo Adamkaus 
pirmoji savaitė

Po prezidento inauguracijos Valdas 
Adamkus pradėjo darbą gausiais susi
tikimais su partijų vadovais, parlamen
tarais, diplomatais ir aukštais valstybės 
pareigūnais.

Kovo 2 dieną prezidentas susitiko su 
ministru pirmininku Gediminu Vag
noriumi. Aptarė ministerijų struktūrų ir 
valstybės įstaigų reorganizavimo klau
simus. Numatoma sumažinti ministerijų 
skaičių nuo septyniolikos iki keturioli
kos. Prezidentas Valdas Adamkus mano, 
kad ateityje užtektų dvylikos ministerijų.

Tą pačią dieną prezidentas susitiko 
su Krikščionių demokratų bei Centro 
sąjungos vadovais.

Kovo 3 dieną prezidentas susitiko su 
parlamento opozicijos frakcijų vadovais.
skirdamas maždaug po pusvalandį kiek
vienai opozicinei Seimo frakcijai. LDDP 
pasiūlė prezidentui sutvarkyti valdymo 
funkcijas: neapsiriboti vien tik ministe
rijų skaičiaus mažinimu, bet ir peržiūrėti 
biurokratų funkcijas ir jų reikalingumą. 
Povilas Gylys nori mažinti biurokratiją, 
o Česlovas Juršėnas rekomenduoja pa
naikinti Europos reikalų ministeriją. J 
tai, kaip praneša LER, prezidentas rea
gavo santūriai. Socialdemokratų partijos 
vadovas Vytenis Andriukaitis LERadijui 
sakė, kad susitikimas buvęs tik nuomonių 
pasikeitimas. Prezidentas sakęs, kad bet 
koks vyriausybės reorganizavimas bus 
pristatytas Seimui. Rimantas Smetona, 
po susitikimo su prezidentu, LER sakė: 
„Aš manau, kad prezidentas nuoširdžiai 
nori tiesioginio kontakto su Seimo frak
cijomis. “ Susitiko prezidentas ir su 
nepriklausomos frakcijos seniūne Kazi
miera Prunskiene.

Kovo 4 dieną prezidentas susitiko su 
Lietuvos ambasadoriais Baltarusijoje - 
Viktoru Baubliu ir Ukrainoje bei Mol
dovoje - Vytautu Plečkaičiu. Buvo aptar
ta ir ekonominė padėtis šiose šalyse.

Kovo 5 d. prezidentas susitiko su 
Lietuvos banko valdybos pirmininku 
Reinoldijumi Šarkinu ir aptarė šalies 
finansinės politikos problemas. Po su
sitikimo Šarkinas teigė, kad prezidentas, 
sutinka su Lietuvos banko pinigų politi
kos programos nuostata. Ne anksčiau, 
kaip kitais metais bus atsisakyta Valiutų 
valdybos ir bus pereita prie Centrinio 
banko modelio. Prezidentas pabrėžė, kad 
fiksuoto lito ir dolerio kurso atsisakymas 
gali būti vykdomas tam gerai pasiruošus 
ir palaipsniui, kad nestabilizuotų šalies 
finansų rinkos. Su tuo sutinka ir Šarkinas.

Tą pačią dieną prezidentas susitiko 
su Europos Komisijos delegacijos Lie
tuvoje vadovų, ambasadoriumi Heinrich 
Schmiegelov, kuris sakė, kad Lietuva 
padarė didelę pažangą, besirengdama
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.

Europos Sąjungos narystės deryboms. 
Tačiau jis pabrėžė, kad būtina išspręsti 
likusias problemas: Lietuvoje vis dar per 
mažai dėmesio skiriama privatizavimui, 
valstybės valdymo reorganizacijai, ener
getikos ir ūkio restruktūrizavimui.

Valdas Adamkus taip pat susitiko su 
Europos Sąjungos ir JAV ambasadoriais 
Vilniuje. JAV ambasadorius Keith Smith 
nusiskundė prezidentui dėl Amerikos 
kompanijos Williams neigiamo įvertini
mo Lietuvoje. Williams International 
kompanija yra pasiruošusi investuoti į 
Būtingės terminalą. Ambasadorius Smith 
teigė, kad Williams yra geros reputacijos 
bendrovė. LER pranešė, kad Europos 
reikalų ministerija pateikė pažymą mi
nistrui pirmininkui Gediminui Vagnoriui, 
kurioje kritikuojama Ūkio ministerijos ir 
Williams sudaryta ketinimo sutartis, dėl 
investicijų į Lietuvos energetikos objektus.

Tuo reikalu JAV valstybės sekretorės 
užsienio reikalams pavaduotojas Straub 
Talbot parašęs laišką ministrui pirminin
kui Gediminui Vagnoriui, kuriame tei
giama, kad bendrovė Williams stengsis 
daryti viską, kad pateisintų Lietuvos žmo
nių ir su tuo susijusias saugumo reikmes. 
Manoma, kad Williams siūlymai galėjo 
užkliudyti kai kurių Rusijos naftos ben
drovių interesus Lietuvoje.

Susitikimo proga prezidentas Valdas 
Adamkus perdavė JAV ambasadoriui 
laišką prezidentui Bill Clinton, kuriame 
dėkojama už Amerikos paramą Lietuvai 
ir reiškiamas įsitikinimas, kad glaudus 
Lietuvos ir JAV bendradarbiavimas bus 
plėtojamas ateityje.

Kovo 6 dieną prezidentas pasirašė įsa
ką, teikiantį Seimui svarstyti Gedimino 
Vagnoriaus kandidatūrą j ministro pir
mininko postą. Jis taip pat susitiko su 
Seimo Nacionalinio saugumo komiteto 
pirmininku Algirdu Katkumi, kur pre
zidentas išreiškė pageidavimą, kad Lietu
vai reikia geresnio operatyvinio tarnybų 
darbų derinimo. Katkus neatmetė gali
mybės, kadvisastruktūrabus pertvarkoma.

Prezidento patarėjas užsienio politikos 
ir saugumo klausimais Albinas Januška 
žurnalistams sakė, kad prezidentas yra 
susirūpinęs saugumo reikalais Lietuvoje. 
Valstybės saugumo departamento di
rektorius Jurgis Jurgelis supažindino 
prezidentą su departamento darbais ir 
problemomis, tačiau apie departamento 
personalijas nebuvo šnekama. Saugumo 
departamento gen. direktorius dirba tol, 
kol prezidentas inepaprašo jo atsi
statydinimo.

Kovo 7 dieną prezidentas Valdas 
Adamkus lankėsi Kaune, kur miesto 
savivaldybėje įvyko pokalbis su kultūros, 
verslo atstovais, tema „Kaunas - Lietu
vos širdis“. Po pasitarimų prezidentas 
pasakė savo turiningą pasveikinimo kal
bą Kauno žmonėms. Kaip pranešė LER, 
jis pareiškė, kad „Turime atgimti siela, 
jungtis dvasia, sustiprinti tikėjimą ateiti
mi, ... o laisvė, demokratija ir žmonių 
gerovė tikrasis mūsų gyvenimo tikslas“. 
Paminėjo ir nemalonius dalykus: „Žmo
nės nepasitiki valdžia, nemato korupcijos 
ir nusikaltimų pabaigos, ne retai kuklių 
pajamų ar pensijų neužtenka patenkinti 
elementariems gyvenimo reikmenims“. 
„Ten, kur blogai saugomos valstybės 
sienos - netvarka ir piktnaudžiavimas“. 
Apie verslo varžymus prezidentas pasakė: 
„Ideologiniai verslo suvaržymai upsun 
kiną n • tik mūsų žmonių gyvenimų, bet ir
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Prezidentas Valdas Adamkus 
prisiekė Tautai žodžiais, užrašytais 
LR Prezidento įstatymo str.3:

Aš, Valdas Adamkus,
prisiekiu Tautai būti ištikimas 

Lietuvos Respublikai ir Konstituci
jai, gerbti ir vykdyti įstatymus, saugo
ti Lietuvos žemių vientisumą;

prisiekiu sąžiningai eiti savo pa
reigas ir būti visiems lygiai teisingas;

prisiekiu visomis išgalėmis stip
rinti Lietuvos nepriklausomybę, tar
nauti Tėvynei, demokratijai, Lietu
vos žmonių gerovei.

Tepadeda man Dievas!

Prezidentui V.Adamkui ir Kon
stitucinio Teismo pirmininkui J.Ži- 
liui pasirašius Priesaikos aktą, susi
rinkusiųjų plenarinio posėdžio 
dalyvių, lygiai vidudienį, buvo atlik
ta Tautiška Giesmė. Konstitucinio 
Teismo pirmininkas įteikė Seimo 
Pirmininkui Priesaikos aktą saugo
ti Seime. Ekscelencija Valdas 
Adamkus pradėjo vykdyti Respub
likos Prezidento pareigas.

"Seimo Kronika" 1998 m. kovo 2 d.

menkina mūsų įvaizdį pasaulyje“.
Prezidentas savo kalboje pabrėžė, kad 

Kaune, kaip niekur kitur, stiprus laisvės 
troškimas, tautiškumas ir ekonominis 
savarankiškumas. Kaunas gali būti pa
vyzdžiu, kaip reikia pereiti prie pasaulyje 
įprastos bendradarbiavimo su privačiu 
sektoriumi politikos.

Susitikime kalbėjo iškilūs kauniečiai 
iš universiteto, savivaldybės, verslo. Visi 
kalbėtojai įvertino, kad prezidentas pir
muoju aplankytu miestu pasirinko Kauną.

Manau, kad čia paminėti tik svarbes
nieji įvykiai. Jų būta daugiau.

Vyriausybės pokyčiai
Kovo 12 dieną prezidentas Valdas 

Adamkus oficialiai pasiūlė ministrui 
pirmininkui Gediminui Vagnoriui pa
naikinti dvi ministerijas ir apsvarstyti dar 
dviejų ministerijų ateitį. Panaikinti Ryšių 
ir informatikos ministeriją, vadovaujamą 
konservatoriaus R. Pleikio ir Statybos bei 
urbanistikos ministeriją, vadovaujamą 
centristo Algirdo Čapliko. Siūloma ap
svarstyti galimybes sujungti: Socialinės 
apsaugos su Sveikatos apsaugos, o kultū
ros su Švietimo bei mokslo ministerijomis.

Ministras pirmininkas Gediminas Vag
norius pareiškė, kad vyriausybė galutinai 
apsispręs ateinančią savaitę. Premjeras 
prasitarė, kad po reorganizacijos vietoje 
17 turėtų likti 14 ar 15 ministerijų. Atro

do, jog ne visi prezidento pasiūlymai bus 
priimti. Dėl pozicijų teks konservato
riams, krikščionims demokratams ir cen
tristams derėtis.

Spaudai paruošė Anskis Reisgys

Tarptautinis Valiutų Fondas sustabdė 
paramos išmokas Indonezijai, kol ši 
neparodys, kad vykdomos sutartos eko
nominės reformos. Australijai užstojus 
Indoneziją, Valiutų Fondas sušvelnino 
kai kuriuos reikalavimus. Australija yra 
ypač susirūpinus, kad TVF reikalavimu 
sustabdžius subsidijas maisto produktams, 
bado grėsmė gali iššaukti sąmyšį krašte.

Kovo 11d. įvyko Indonezijos prezi
dento Soeharto inauguracija jo septintai 
penkių meti] kadencijai. Sekančią dieną 
Indonezijos studentai pradėjo demons
tracijas ir riaušes, nukreiptas prieš prezi
dentą Soeharto ir naująjį viceprezidentą 
Jusuf Habibie. Riaušių centras - Surabaya 
universitetai.

Australijos Užsienio reikalų ir Krašto 
apsaugos ministerijų darbuotojai yra 
parengę planus evakuoti Indonezijoje 
gyvenančius 15 000 Australijos piliečių, 
jei padėtis krašte grūstųjų saugumui.

Kovo 10 d. Rusijos gynybos ministras 
maršalas Igor Sergejev pareiškė, kad ka
rinė disciplina Rusijoje yra tiek nusilpusi, 
kad mafija gali infiltruoti ir perimti kai 
kuriuos reguliariai algų negaunančios 
kariuomenės dalinius. Užsienio stebėto
jai patvirtina, kad kai kurie rusų karinin
kai užmezga ryšius su kriminaliniais' 
biznieriais, išpardavinėdami karinį turtą, 
kad galėtų gelbėti nuo bado nepakanka
mai apmokamus kareivius. Kiti karinin
kai tiesiog naudojasi betvarke, kad su
sikrauti turtus.

Kovo 12 d. NATO pareigūnai tarėsi su 
Albanijos vyriausybe, kaip išvengti Al
banijos konflikto su Serbija dėl įvykių 
Kosovo provincijoje. NATO padės Alba
nijai saugoti pasienį, kad ginklai ir sa
vanoriai kovotojai neplauktų iš Albanijos 
į Kosovo sritį, aštrindami padėtį. NATO 
taip tap padės apgyvendinti ir aprūpinti 
pabėgėlius iš Kosovo srities į Albaniją.

JAV pagrąsino Serbijai, kad ji gali im
tis karinių priemonių, jei Serbija nesu
stabdys savo „etninio valymo“ akcijos 
Kosovo provincijoje ir nepradės rimtų 
derybų su Kosovo albanų vadovais. Koso
vo albanų dauguma nebenori tenkintis 

' autonomijos pažadais, jie siekia visiškos 
nepriklausomybės.

Užsienio lietuvių vargo kelius įteisi
nant Lietuvos Respublikos pilietybę bū
tina palengvinti ir sutrumpinti. Tokia 
mintis akcentuota Lietuvos Seimo ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės atstovų komi
sijos posėdyje. Nuo 1993 iki 1997 metų 
pabaigos užsienyje gyvenantiems lietu
viams išduota 8 000 Lietuvos Respublikos 
piliečio pasų.

Nors įstatymai ir palankūs, gauti Lie
tuvos pasą ne kiekvienam užsienio lietu
viui pakanka sveikatos. Daugiausia laiko 
sugaištama dokumentų kelionėms. Pra
šymus ir būtinus dokumentus dėl pilie
tybės įteisinimo priima užsienio šalyse 
veikiančios konsulinės tarnybos. Paskui 
dokumentai siunčiami į Vilnių. Čia per
žiūrimi ir išrašomi pasai, kurie vėl grįžta į 
konsulines tarnybas. Kadangi Lietuva dar 
neturi diplomatinio kurjerio tarnybos,

Į rytus nuo Leipcigo prie Muldės upės 
prisiglaudęs buvusios Rytų Vokietijos 
miestas Wurzen staiga susilaukė spaudos 
dėmesio. Mat, per neapsižiūrėjimą, jo 
garbės piliečių sąraše figūruoja Adolfas 
Hitleris. Miesto vadovybė žada neap
sižiūrėjimą atitaisyti.

Kovo 13 d. naujasis Pietų Korėjos 
prezidentas Kim Dae-jung amnestavo virš 
2000 ilgalaikių kalinių, jų tarpe 74 politi
nius kalinius. Daug jų buvę nuteisti už 
nelegalius santykius su Šiaurės Korėjos 
pareigūnais. Pats Kim Dae-jung kadaise 
yra buvęs sąžinės kaliniu.

Prancūzijos Istorinių paminklų ap
saugos komisija skundžiasi, kad ji nebe
gali tęsti Panteono remonto darbų, apkar
pius jos biudžetą. Panteonas, kuriame 
palaidota daug garsiausių Prancūzijos 
įžymybių, pradėjo griūti. Iš lubų krenta 
stambūs granito luitai (iki 9 kg sunkumo), 
galį užmušti Panteono lankytojus.

Burmos karinis dalinys įsiveržė į 
Tailando teritoriją ir užpuolė pabėgėlių 
Karenų stovyklas. Sudegintos beveik visos 
(1500) bambuko trobelės, glaudusios 
pabėgėlius, užmušti 4 karenai, daug 
sužeistų. Atrodo, kad Tailando kariai, 
saugoję sieną, įspėti pasitraukti iš savo 
pozicijų prieš pat Burmos karių įsiverži
mą. Australijos vyriausybė padarė oficia
lų priekaištą Tailandui, kad šis nesirū
pina pabėgėlių saugumu.

Kovo 14 d. Norvegija ištrėmė penkis 
Rusijos diplomatus už bandymą užver
buoti Norvegijos piliečius šnipinėjimui 
Rusijos naudai. Norvegijos ministras pir
mininkas Kjell Magne Bondevik neribo
tam laikui atidėjo savo šiomis dienomis 
turėjusį įvykti vizitą Maskvoje.

Kovo 11 d. Izraelio kareiviai nušovė 
tris palestiniečius darbininkus prie sienos 
perėjimo punkto netoli Hebrono. Jų tvir
tinimu, nušautieji bandė prasilaužti su 
automašina per užtvarą. Arabų tvirtini
mu, darbininkai tyčia nušauti. Kilusios 
masinės arabų demonstracijos ir susi
rėmimai su Izraelio policija ir kariais 
pareikalavo dar daugiau aukų.

sunku
dokumentai pirmyn ir atgal dažniausiai 
keliauja su įvairiomis oficialiomis de
legacijomis. Naudotis greituoju paštu 
Užsienio reikalų ministerija neturi fi
nansinių galimybių. Ji tik gali patarti 
norintiems greičiau gauti pasus patiems 
užsimokėti šias išlaidas.

Posėdžio dalyviai pritarė siūlymui 
konsulinėms įstaigoms suteikti teisę 
pačioms išduoti Lietuvos Respublikos 
pasus. Tai labai paspartintų procesą, nes 
dabar, kaip buvo pasakyta, kai kas iš 
vyresnio amžiaus užsienio lietuvių, pa
davę dokumentus pilietybei, paso jau 
nebesulaukia. (ELTA)

ŽMOGŲ SUDARO: kūnas, siela ir. 
galiojantis pasas.
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S BENDRUOMENĖS VEIKLOJE
Prisiminta Kovo Vienuoliktoji
„Kovo Vienuoliktoji tarp mūsų šven

čių neužima tokios pirmaeilės vietos kaip 
Vasario Šešioliktoji. Vis dėlto ji yra svar
bi diena istoriškai, nes be jos nebūtų 
dabartinės nepriklausomos Lietuvos“, - 
šiais žodžiais Tėvynės Sąjungos Sydnė- 
jaus skyriaus pirmininkas dr. Vytautas 
Doniela pradėjo savo detalizuotą prane
šimą „KGB trukdymai atstatant Lietu
vos nepriklausomybę“. Kovo 11 dienos 
progai skirta diskusinė popietė įvyko 
sekmadienį, kovo 15 dieną, Lietuvių 
Namuose Bankstowne.

Pasinaudodamas Lietuvos KGB ar
chyvuose išlikusiais dokumentais ir ypač 
ataskaita už 1989 metus, dr. V. Doniela 
išdėstė, kaip buvo infiltruotos naujosios 
Atgimimo laikotarpio organizacijos, Baž
nyčia, kokia propagandinė ar disin- 
formacinė medžiaga buvo siunčiama į 
Vakarus irt.t. KGB generolo E. Eismunto 
pranešime minima, kad su „individualio
mis žvalgybinėmis ir kontražvalgybi- 
nėmis užduotimis“ 1989 m. į Vakarus 
buvo pasiųsti 170 agentai (Vakarų žval
gybos ir Australijos ASIO kai kuriuos 
asmenis žinojo). Prelegentas ilgiau susto
jo prie Algio Klimaičio (slapyvardis 
„Kliugeris“), kuris KGB nurodymais 
nemažai žalos išsilaisvinančiai Lietuvai 
padarė Europarlamente. Naudodamasis 
dokumentais, prelegentas nurodė, jog po 
Kovo 11 Lietuvos KGB buvo pasirengusi 
nepriklausomybininkus nušluoti su ka
rinės jėgos pagalba, tačiau Maskva ne
pritarė, nes buvo supančiota susitarimo su 
JAV prezidentu. Pranešime taip pat buvo 
apibūdinta kai kurių buvusios kompar-

Atėjo
Metų metais, nepaisydami įvairių 

suvaržymų ir aukštų įvežamųjų muitų, 
siuntėme Lietuvon siuntinius. Siunčiame 
ir dabar, jau laisvai: vaistus, rūbus, įvairius 
reikmenis, dolerius. Tačiau, atrodo, atėjo 
metas prisiminti šiame krašte plačiai 
vartojamą posakį, sakantį, kad labdara 
prasideda namie. Globos ir priežiūros 
reikalingų čia gyvenančių mūsų tautie
čių skaičius nuolatos auga. Vieni norom 
nenorom yra priversti eiti į ligonines, ki
ti į slaugos namus, o dar kiti, kad ir sle
giami įvairių negalių, bando, kiek pajėgia, 

. patys savose pastogėse prisižiūrėti. Lai
mingi tie, kurie gyvena su savo artimai
siais, turi gems draugus ar paslaugius 
kaimynus. Deja, neišvengiamai atsiranda 
beveik niekieno nelankomų, ligos ar 
amžiaus pakirstų galių, globos reikalin
gų vienišų mūsų tautiečių. Tokius jau 
daugelį metų lanko Sydnėjaus Lietuvių 
Moterų Socialinės Globos Draugijos na
rės. Tačiau ir iš jų kai kurios jau paseno ir 
lazdele pasiremti turi. O lankytinų tau
tiečių skaičius didėja. Praeitais metais 
Sydnėjuje buvo lankomi 62 asmenys, o 
juos lankančių buvo tiktai apie dešimt.

Šiuo metu Sydnėjaus LMSG Draugi
jos ligonių lankymo sekcijai vadovauja 
Onutė Kapočienė, kuri praeitais metais, 
lankydama globos reikalingus tautiečius, 
apkeliavo virš 1600 km. Lankytinų lietu
vių sąrašus ji gauna per Community 
Visiting Scheme. Apie kitus sužino per 
draugijos nares ir žmones. Kartais jai

tijos vadovų (pvz. A. Brazausko) tuome
tinė laikysena. Aptartas Virgilijaus Če
paičio atvejis, buvo sustota prie Kazimie- 
ros Prunskienės aiškinimo, kad ją per 
, juodąjį scenarijų“ žlugdę dešinieji, pa
tys (pasak Prunskienės) būdami KGB 
įtakoje. Nurodyta, kaip ankstyvesnė KGB 
kova prieš nepriklausomybės šalininkus 
eventualiai transformavosi į asmeninius 
šmeižtus apie Landsbergį kaip centrinę 
dešiniųjų figūrą. Užbaigai, dr. Doniela 
teigė, kad sovietinis palikimas Lietuvoje 
tebėra stiprus ir ta prasme, kad formulė 
„bendradarbiavimas su KGB“ yra su
prantamas vienapusiškai. Kartais yra ap
kaltinami asmenys, kurie į tokį ben
dradarbiavimą buvo įtraukti per prievartą 
ar šantažą, tačiau, priešingai, patys KGB 
darbuotojai ir KGB institucijai dirigavę 
kompartijos vadovai lieka „švarūs“, nes 
laikoma, kad kaltinimas „bendradar
biavimu“ jų neliečia ir todėl jie palieka
mi ramybėje. O juk iš tiesų kaltė turi kristi 
ne ant KGB aukų , bet kaip tik ant ne
moralios KGB ir jai dirigavusios kom
partijos. Kaltinti reikia ne auką, bet prie
vartautoją.

Pranešimas iššaukė gyvas ir ilgokai 
trukusias diskusijas šiais ir panašiais 
klausimais. Popietės gale buvo pasikal
bėta ir apie tebesitęsiančius kaltinimus 
lietuviams dėl karo meto įvykių, nes to
kios temos iškyla dabai- rodomose TV 
programose.

Šią diskusinę popietę pravedė TS 
Sydnėjaus skyriaus vicepirmininkas 
Vytautas Patašius.

„M. P.“inf.

metas
paskambina iš ligoninės, o kartais ir iš 
policijos. Atsitinka, kad toliau gyvenam . 
tys ar būdami labai užsiėmę artimieji, 
negalėdami dažniau lankyti paliegusio 
savo šeimos nario, kreipiasi prašydami 
pagalbos.

Reikia taip pat nepamiršti, kad ne visi 
senosios kartos žmonės gerai kalba an
gliškai. Tad tenka kartais ir pas specialis
tą ar dantų gydytoją palydėti, ar į akių 
ligoninę padėti nuvažiuoti. Silpniau ma
tantiems laiškus, lietuvišką laikraštį pa
skaityti ar kokį laišką parašyti. Yra tokių, 
kurie prašo nors telefonu paskambinti, 
kad galėtų lietuviškai pasikalbėti, nes, 
gyvendami tarp svetimųjų, yra pasiilgę 
gimtosios kalbos.

Praeitais metais Draugijos pirmininkė 
Julija Lašaitienė per ,,Mūsų Pastogę“ 
kreipėsi į sydnėjiškius, kviesdama prisi
dėti prie ligonių lankymo. Atsiliepė... vie
na. O, regis, kol kojos neša, ir daktarai 
pataria daugiau vaikščioti. Gi retkarčiais 
ligonį aplankyti ar kokią mažą paslaugą 
atlikti laiko visada galima būtų rasti. Kaip 
žmonės kad sako: prie gero noro, nėra 
blogo oro.

Norintiem ateiti į talką, Onutė iš turi
mų sąrašų tuoj surastų artimiausioj ligo
ninėj ar slaugos namuose esantį tautietį ar 
tautietę. Tad galintys prisidėti prie ligo
nių lankymo ar žinantys apie lankymo 
reikalingus asmenis, prašomi skambinti 
Onutei Kapočienei tek: (02) 9724 9749.

Danutė Skorulienė

Atitaisymas
Perrašant neaiškų rankraštį, praeitame "M.P." nr. 10, psl. 6, straipsnyje "Olimpinių

attache subuvimas" buvo padaryta klaida. Sakinys turėjo būti: "Malonu buvo sutikti... nazis have shown they were the cruelest
legendinę plaukikę D. Frazer". Red. conquerors the world has ever seen, but

........................  "Miisn Pastogė" Nr.ll 1998.3.23 psl.3

80-oji Vasario 16-oji Geelonge
Vasario 16-osios 80-ąsias metines 

Geelonge paminėjome vasario 14 dieną. 
Lietuvių namuose, kurie laikinai šiuo me
tu yra Pettit Parke, sveikinimo žodį ta 
proga tarė ir tylos minute pagerbti žuvu
sius už Lietuvos laisvę pakvietė ben
druomenės pirmininkas Stasys Šutas.

Sekančią minėjimo dalį pravedė val
dybos narė Irta Valodkienė. Kalbėdama 
apie Vasario 16-osios ypatingą reikšmę 
mūsų tautai, ji sakė, kad jau 200 metų 
didžiausias lietuvių tautos rūpestis ir 
tikslas buvo valstybės atkūrimas. Šis dar
bas pradėtas Vasario 16-osios aktu ir 
šiandien jį tęsia kovo 11-osios aktu visa 
Lietuva. Būdami toli nuo tėvynės, mes 
pagal savo išgales prisidedame prie šio 
darbo, puoselėdami lietuvybę čia, kadan
gi į Lietuvą yra nukreiptos mūsų mintys, 
darbai, ilgesys ir meilė tėvynei. Lietuvos 
vardas jungia mus visame pasaulyje ir 
graži lietuvių kalba išskiria mus iš kitų 
pasaulio tautų. Šis minėjimas yra ypatin
gai šventiškas, sakė ji, nes kartu su mu
mis yra ir dalelė Lietuvos. Tai šokėjų 
grupė iš Panevėžio - „Pynimėlis“ Su savo 
vadovais ir rėmėjais, be kurių ši kelionė 
pas mus nebūtų įvykusi. Taigi Lietuvoje 
yra daug žmonių, kurie garsina Lietuvos

Lois koi redokcijai J
Gerb. Redaktoriau,

Kai metų pradžioje daviau pranešimą 
apie prezidento rinkimus, buvo žinoma, 
kad lenkiškieji ir slaviškieji rajonai bal
savo už kandidatą Artūrą Paulauską. 
Tačiau tikslesnės statistikos dar nebuvo. 
„Mūsų Pastogės“ skaitytojams gal bus 
įdomu sužinoti, kad dr. Sigitas Šilinskas 
padarė balsavimo analizę pagal tautybes, 
pagrindu imdamas tautybių procentus 
rinkiminėse apygardose. Jo analizės re
zultatai tokie: Lietuvoje lietuviai 61.07 
% balsų atidavė už Valdą Adamkų ir 
38.93% balsų už Artūrą Paulauską. 
Kitataučiai 8.3% atidavė už Valdą Adam
kų ir 91.7% už Artūrą Paulauską. Pagal 
kitą duomenų pjūvį apskaičiuota: Valdas 
Adamkus 96.6% gavo iš lietuvių ir 3.4% 
iš kitataučių. Artūras Paulauskas 62.4% 
savo balsų surinko iš lietuvių ir 37.6% iš 
kitataučių. Ši analizė buvo paskelbta 
„Lietuvos aido“ nr. 40.

Vytautas Doniela, Sydney

Gerb. Redaktoriau,
Paskutines kelias savaites per ABC 

televizijos kanalą buvo rodomas serijalas 
„The Nazis“. Filmas pagamintas BBC 
TV. Serijalo skripto konsultantas prof. 
Ian Kersaw.

Šio filmo atskiras dalis teko matyti 
kovo 5 d. ir kovo 12 d. Nors trumpai noriu 
supažindinti mūsų žmones su ištraukomis 
iš šių filmų, trukusių po valandą.

Kovo 5 d. buvo rodomi vaizdai iš 
Lenkijos. Ten neminimi kolaborantai - bet 
matėsi civiliai su baltais raiščiais, velkan
tys moteris į vagonus. Kas jie buvo: len
kai, žydai? Nebuvo jokių komentarų apie 
juos. Vaizdai žiaurūs. Vokiečių kareiviai 
šaudo, karia. Žmonių grupės kabo ant 
virvių. Šį filmą siūlau pasižiūrėti. Galiu 
paskolinti videojuostą.

Pasibaigus šiam filmui, pabaigoje 
buvo toks komentaras: ,Jn the first 20 
monthįof the occupation of Poland the 

vardą ir kurie padeda jį garsinti. Šie vai
kai yra mūsų Lietuvos ateitis. Gražios ir 
laisvos Lietuvos ateitis ir visi matome, 
kokius gražius žmones užaugina Lietu
vos žemė.

Sekantis kalbėjo mons. Jonas Jodelis, 
kuris papasakojo apie žlugdžiusią, de
šimtmečius trukusią okupaciją Lietuvoje 
ir niekada neužgęsusį lietuvių tautos lais
vės troškimą. Šokėjų grupės vadovas R. 
Bakanauskas papasakojo apie „Pynimė- 
lio“ veiklą ir po to visi sužavėti žiūrėjome 
mažųjų atliekamą koncertą. Po koncerto 
grupės vadovas įteikė atminimo dovaną, o 
mes šokėjus apdovanojome marškinėliais 
su aborigenų meno raštais, o vadovus bei 
rėmėjus - bumerangais. Mažasis šokėjas 
Egidijus, visus be išimties sužavėjęs savo 
artistiškumu, gavo ir asmeninę dovaną - 
didelę knygą apie Australiją. Po koncerto 
buvo surengta iešminė. Visi vaišinomės 
kartu su svečiais.

Sekančią dieną, sekmadienį, susi
rinkome į šv. Petro irPovilo bažnyčią, ku
rioje išklausėme iškilmingas pamaldas, 
kurias atlaikė svečias iš Lietuvos, mons. J. 
Jodelis ir mons. dr. P. Dauknys.

ALBGeelongo Apylinkės Valdyba

even worst to come...“ Nemanau, kad čia 
reikalingas vertimas.

Kovo 12 d. 21.30 vai. prasidėjo 
priešpaskutinė filmo dalis. Komentaras, 
kad Lietuvos nacionalistai drauge su 
naciais jungė žydus su komunistais. 
Vaizdas Kaune. Sakoma, kad vietiniai, 
surinkę žydus, simpatizuojančius komu
nistams, atsivarę į aikštę juos užmušė 
geležinėmis štangomis. Apie šias žmog
žudystes su vokiečių kareiviu kalbėjosi 
Wilhelm Gunsilius, filmavęs šią akciją. 
Matėsi pusračiu apstojusi minia žmonių, 
priekyje stovėjo vokiečių kareiviai ir ste
bėjo šį keletos vyrų „darbą“, kol buvo 
užmušti visi sugauti žydai. Girdėjosi bal
sai: „duoktiems žydpalaikiams“. Girdėjosi 
ir žydų balsai lietuviškai ir keiksmai 
rusiškai. Komentavo, kad užmušus tuos 
žydus, vienas iš žudikų, atsistojęs ant 
užmušto žydo ir su armonika grojęs Tau
tos himną. Girdėjosi Himno muzika, bet 
grojančio muzikanto nesimatė. Reikia 
manyti, kad šis momentas buvo „page
rintas“ režisierių. Apklausinėtas Lietu
vos kariuomenės uniforma apsirengęs 
Petras Selionka, šaudęs žydus ir už tai 
20 metų atsėdėjęs Sibire. Tie, kuriuos jis 
išdavė, buvo sušaudyti. Kodėl šaudė? - 
sakė, kad tuomet duodavo daugiau deg
tinės. Apklausinėti ir kiti lietuviai bei 
viena gudė moteris iš Butrimonių. Ji sa
kėsi pabėgusi iš egzekucijos vietos, ta
čiau nemini, kas vėliau ją slėpė. Minima, 
kad Butrimonyse šaudė vietiniai, nors 
Lietuvoje prieš karą ten jokių problemų 
su žydais nėra buvę. Kelias sekundes 
buvo rodomas vaizdelis iš egzekucijos 
'Liepojoje, Latvijoje, komentuojant, kad 
Baltijos kraštuose daugiau nei 80% vieti
nių žmonių dalyvavo žydų šaudyme.

Lietuviško skyriaus sudaryme mini
mos sekančios pavardės: Leonas Ston
kus, Algis Žalys, Kauno Karo muziejus, 
Alicija Žukauskaitė ir asistentas Saulius 
Beržinis. A. Kramilius
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Mūsų bendra pareiga ~ sutvirtinti žmonių pasitikėjimą savo valstybe
J. E. Valdo Adamkaus, Lietuvos Respublikos Prezidento, kalba Seime inauguracijos iškilmių proga

Pone Seimo Pirmininke, garbingasis 
Seime, ekscelencijos, brangieji tėvynai
niai, ponios ir ponai!

Šiandien, priimdamas Tautos, Lietuvos 
žmonių, Lietuvos Respublikos Konsti
tucijos bei įstatymų man suteiktus Prezi
dento įgaliojimus, po savo priesaikos pir
miausia norėčiau tarti padėkos žodį Tau
tai ir Tėvynei.

Tauta kaip suverenas neklystamai ren
kasi savo lemties kelią. Prieš aštuonias 
dešimtis metų Vilniuje ryžtingiausi tautos 
didžiavyriai įkūnijo per amžius iškentėtą 
Tautos siekį - paskelbė nepriklausomą 
Lietuvos valstybę.

Prieš aštuonerius metus jų ainiai ypač 
sunkiomis sąlygomis šį žygdarbį pakar
tojo. Aš norėčiau padėkoti visiems, kurie, 
vedami savo širdies balso, iškentėję dau
gelį dvasinių ir fizinių kančių ir paaukoję 
gyvybes, nutiesė kelią naujam Lietuvos 
gyvenimui.

Iš šios garbingos tribūnos norėčiau 
padėkoti tiems, kurie jau nebegali mūsų 
išgirsti, nes pokario metais padėjo galvas 
už mūsų laisvę. Norėčiau padėkoti tiems, 
kurie sunkiai dirbo, augino vaikus, puose
lėjo laisvės ir nepriklausomybės dvasią 
čia, Tėvynėje, arba nublokšti toli nuo jos.

Nepriklausomybė yra visų viena ir 
nedaloma. Kaip ir Lietuva.

Šioje garbingoje salėje yra žmonių, 
kuriems norėčiau padėkoti atskirai. Tai 
Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo ' 
Seimo, paskelbusio Lietuvos valstybės 
atkūrimo Aktą, Pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, buvęs faktiniu valstybės va
dovu tuomet, kai pakilusi tauta nusimetė 
okupacijos jungą, ir Jo Ekscelencija Lie
tuvos Respublikos Prezidentas Algirdas 
Brazauskas - penkerius metus savo dar
bais ir siekiais buvęs Lietuvos Konstitu
cijos garantu. Ačiū jums.

Mielieji Lietuvos žmonės, brangūs 
tėvynainiai. Šiandien, jau davęs priesaiką 
tarnauti Tautai ir Tėvynei, visų pirma pri
simenu tuos jausmus, patirtus daugybėje 
susitikimų su Jumis. Tuomet supratau, kad 
vieno žmogaus, net ir Prezidento, galių 
niekada neužteks padaryti stebuklui, pa
grįstam vien tik tikėjimu geresne, teisin
gesne ateitimi, kurios visi taip nuoširdžiai 
trokštam.

Per ypač trumpą laiką Lietuva išgy
veno daugybę pasikeitimų, blaškydamas! 
nuo vieno kraštutinumo į kitą, dažnai net 
susipriešindama, bandydama atspėti, ku
ris kelias būtų tikresnis. Taip buvo, tačiau 
daugiau taip neturi būti. Į XXI amžių 
Lietuva turi įžengti pakilusi pilnaverčiam 
gyvenimui.

Tam tėra vienas kelias - santarvė ir 
bendros, į vieną tikslą nukreiptos pastan
gos. Tokia santarvė - tai politiniai ir žmo
giški susitarimai, kurių pagrindinis tikslas 
ir kriterijus - demokratija, žmonių gero
vės kilimas ir saugus šalies gyvenimas.

Žmonių viltys, išsakytos per Preziden
to rinkimus, parodė, kad Prezidento ins
titucija turi aukščiausią piliečių pasitikėji
mą ir mandatą. Todėl aš sieksiu būti ne 
vien simboliniu valstybės vadovu ir atsto
vu, aš stengsiuos būti visųLietuvos žmonių 
Prezidentu, stengsiuos dalyvauti visose 
valstybės ir visuomenės veiklos srityse ir 
šventai tikiu, kad jūs mane palaikysi!.

Lietuva įžengia į naują tūkstantmetį 
ir į naujų idėjų pasaulį. Informacijos am
žius, globalinės ekonomikos slinktys 
verčia mus rinktis racionalų veiklos būdą,
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Juosta ką tik prisiekusiam Prezidentui

nustatyti prioritetus, leidžiančius sukon
centruoti žmogiškuosius ir materialinius 
išteklius bei pasiruošti naujai iškylan
tiems reikalavimams ir problemoms.

Todėl piliečių išrinktas Seimas ir 
Lietuvos Vyriausybė gali ir turi kelti nau
jas idėjas ir sudaryti sąlygas joms įgyven
dinti. Tačiau šiandien pernelyg dažnai 
valstybės institucijos yra laikomos arba 
dėl visko kaltomis, arba už viską atsa
kingomis. Pirmoji mūsų, čia susirinku
siųjų, bendra pareiga - sutvirtinti žmonių 
pasitikėjimą savo valstybe ir jos ins
titucijomis.

Manau, kad Seimas, Vyriausybė ir 
Prezidentas dės visas pastangas, kad 
galėtume būti tikri dėl rytdienos, dėl savo 
galimybių naudotis konstitucinėmis tei
sėmis ir laisvėmis. Tokį bendrą darbą su 
Seimu ir vykdomąja valdžia laikau 
svarbiausiaPrezidentopareiga.Savoasme- 
niniiK’pattyzdžiu, reiklumu ir įstatymų 
tobulinimo iniciatyva sieksiu būti valsty
bės k jos piliečių tarpininku.

Šio darbo reikia imtis jau šiandien. 
Ryžtinga valstybės struktūrą reforma ga
lėtų būti tinkamas būdas šiems tikslams 
pasiekti. Manau, kad Vyriausybėje nu
stačius optimalų, mažesnį nei šiandieną, 
ministerijų skaičių, pagerėtų jų veikla ir 
funkcijų derinimas, sumažėtų valdymo 
išlaidos.

Valstybės pareigūnus reikėtų skirti 
demokratiškai suderinus politinių partijų 
interesus ir atsižvelgus į šių žmonių 
autoritetą visuomenėje. Be to, skiriamų, 
pareigūnų profesinė kvalifikacija ir są
žininga veikla niekam neturėtų kelti 
abejonių.

Esu įsitikinęs, kad bet kokia mūsų 
gyvenimo pažanga yra galima tik išug
džius, įtvirtinus moralės standartą, pagal 
kurį už savo žodžius ar poelgius žmogus 
būtų atsakingas ir sau pačiam, ir kitiems.

Nepaneigtas būdas didinti kiekvieno 
žmogaus galias darant įtaką valdžiai yra 
pačios valdžios decentralizavimas, ben
druomenės savivaldos galių stiprinimas. 
Visuomenei turi būti prieinama informa
cija apie valstybės ir savivaldybių insti
tucijų bei pareigūnų veiklą ir sprendimus.

Atvirumas, pagarba ir tolerancija yra 
būdas visuomenei pažinti pačią save, 
suvokti ir realizuoti savo tikslus. Valdžios 
institucijų pareiga - sudaryti tam teisines 
ir technines sąlygas.

Gerbiamieji, aš tikiu, kad jūs supra
site, jog politika šiandien nėra niekas 
daugiau, kaip tik būdas rasti ir užtikrinti 
kelią realiam gyvenimo gerėjimui. Tiek 

iškentėjusi, išgyvenusi ir išlikusi kūry
binga Tauta yra verta tą pagerėjimą pajus
ti ne kada nors tolimoje ateityje, o dabar.

Todėl labai aiškiai turime sutarti, kas 
artimiausiu metu turėtų būti mūsų šalies 
prioritetai, kokiu keliu eidami tą gerovę 
galėtume sukurti per kuo trumpesnį laiką.

Remdamasis man suteiktu pasitikėji
mo mandatu, siūlau šiuos valstybės 
politikos prioritetus: finansinė tvarka, 
švietimo, mokslo ir kutūros plėtra, sveika
tos priežiūros stiprinimas, naujų rinkų 
lietuviškoms prekėms paieška, kovos su 
nusikalstamumu stiprinimas.

Gindamas šiuos prioritetus, ketinu 
veikti tik Konstitucijoje įtvirtintais bū
dais. Esu įsitikinęs, jog šie principai 
neprieštarauja Seimo patvirtintai Vyriau
sybės programai, todėl laikysiu savo 
tiesiogine pareiga Seuno bei Vyriausybės 
pastangas visų pirma kreipti būtent šiems 

Inauguracijos iškilmėse, iš kairės: V. Landsbergio žmona Gražina, G. Vagnoriaus 
žmona Nijolė, A. Brazausko duktė Laima Mertinienė, V. Adamkaus žmona Alma.

prioritetams realizuoti.
Remsiu Seimo ir Vyriausybės pastan

gas plėtoti liberalią krašto ekonomiką, 
paremtą privačia nuosavybe ir asmens 
iniciatyva bei atsakomybe, tobulinti teisi
nę ir ūkinę laisvosios rinkos funkciona
vimo sistemą.

Tik dirbantis žmogus yra orus, linkęs 
rūpintis savo ir visuomenės turtu, tik jis 
yramoralėsvertybiųišsaugojimo garantas. 
Valstybės pareiga yra sudaryti palankias 
sąlygas sąžiningai dirbti ir užsidirbti, 
skatinti darbo vietų kūrimą, nes tik taip 
įmanoma mažinti socialinių išlaidų naštą. 
Ypač tai aktualu kaime, nes žemės ūkio 
reformos iki šiol neatnešė lauktų rezultatų.

Tačiau Lietuva netaps nei turtingesne, 
nei labiau europine valstybe, kol netaps 
saugesnė ir sau, ir tiems, kurie notėtų 
investuoti. Piliečiai nepasitiki teismais, 
policija, netgi įstatymų leidėjais.

Teisėsaugos sistemą būtina atnaujinti 
tokiu būdu, kad kiekvienas šalies pilietis 
suvoktų, jog nusikaltimą padaręs asmuo, 
nepriklausomai nuo savo visuomeninės 
padėties, negalės išvengti bausmės. Nusi
kalstamumo prevencija, ypač tarp jauni
mo, yra svertas ne tik kovoti su padari
niais, bet ir šalinti jų priežastis. Todėl' 
stiprinti švietimo sistemą yra esminis 
valstybės uždavinys.

Mes - politikai ir verslininkai, tėvai ir 
pedagogai - visi kartu galime pakelti 
mokytojo ir mokyklos prestižą, investuo
dami į jaunimo, taigi ir į savo valstybės 
ateitį.

Gerbiamieji, remdamasis Prezidento 
konstitucine atsakomybe užsienio poli
tikoje, noriu oficialiai pareikšti, kad ir to
liau tęsiu Lietuvos valstybės nepriklau
somybės stiprinimo politiką, pagrįstą visų 
joje gyvenančių žmonių saugumo siekiu, 
plėtosiu abipuse pagarba ir supratimu 

grindžiamus draugiškus santykius su 
visomis, ypač kaimyninėmis, šalimis, 
tarptautines iniciatyvas, užtikrinančias 
pasaulyje taiką, demokratiją ir žmogaus 
teises. Lietuva, siekdama įgyvendinti sa
vo tikslus ir apginti savo interesus, toliau 
pasirengusi vykdyti atvirą ir labai aktyvią 
užsienio politiką.

Vyraujanti Lietuvos užsienio politi
kos kryptis - kuo greičiau tapti NATO ir 
Europos Sąjungos nare. Aš asmeniškai 
rūpinsiuos, kad Lietuvos žmonės kuo ge
riau suprastų šios integracijos svarbą. 
Dėsiu visas pastangas, kad mūsų šalis jau 
mano prezidentinės kadencijos metu tap
tų pilnateisė Europos ir Euroatlantinės 
bendrijos narė. Siekiant tapti NATO na
re, ypatingą dėmesį skirsiu praktiniam 
pasirengimui būsimai narystei, Lietuvos, 
gynybinių pajėgų plėtrai.

Tačiau turime prisiminti, kad Tauta ir 

žmogus gyvi tol, kol juos maitina gimto
sios šaknys, kol jų syvais atiteka šimt
mečių išmintis ir kultūra. Branginkime 
istorinę atmintį, kiekvieną žingsnį ženg
dami atsakingai, tik įvertinę savo galimy
bes ir siekius.

Brangūs tėvynainiai, Lietuvos kelias.

Prezidentui pristatomos rinktinės ka
riuomenės dalys.

jos Tautos ir jos valstybės kelias vingiuo
ja jau tūkstantmetį. Mūsų darbai, vargai 
iir lūkesčiai - tik trumpa šio kelio atkarpa. 
Tačiau mes, lietuviai, kur begyventume, 
kur bebūtume, esame viena Tauta, dir
banti Lietuvos labui.

Jūsų valia tapęs Lietuvos Respublikos 
Prezidentu, nuo šios dienos pradedu vyk
dyti Konstitucijos nurodytas valstybės 
vadovo pareigas. Kviečiu visus ir kiek
vieną dėti visas pastangas, kad pasitikėji
mas ir viltis, darbas ir teisingumas taptų 
kelrode žvaigžde nelengvame, bet pras
mingame mūsų kelyje.

Tepadeda mums Dievas.

"Lietuvos aidas" 1998.
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
Knyga apie Akvilę
Juozas Alinis Jūragis

Australijoje 1991 metais mirė jauna, 
vos 28 metus teišgyvenusi, talentinga 
dailininkė Akvilė Zavišaitė. Ji išsiveržė 
iš Lietuvos į Australiją studijuoti meną, 
nes Lietuvoje jos, kaip nekomjaunuolės, 
j Vilniaus Dailės institutą neįsileido. 
Siekdama savo tikslo, ji buvo priversta 
mokslo ieškoti svetur. Australijoje ji bai
gė meno mokslus, bet jos gyvenimo gija 
nutrūko per anksti.

Akvilė Zavišaitė (1962 - 1991) pri
klauso grupei tų talentingų Lietuvos 
jaunuolių, kurie šio šimtmečio pradžioje, 
carinės Rusijos okupacijos sąlygose, bu
vo priversti siekti mokslo ne savo tėvų 
žemėje. Juos pakirto vargingų gyvenimo 
sąlygų sukelta džiova jaunus, nesulau
kusius 30 metų amžiaus. Jie mirė svetur, 
bet paliko savo kūrybos vaisius Lietuvos 
kultūroje. Tai poetas Edmundas Steponai
tis (1892 - 1908) 16 menj, poetas Zigmas 
Gėlė - Gaidamavičius (1894 - 1912) 18 
metų, poetas Pranas V aičaitis (1876 -1901) 
25 metų, rašytojas Jonas Biliūnas (1879 - 
1907) 28 metų. Prie jų galima priskirti ir 
dailininkę Marcelę Katiliūtę (1912-1937) 
25 metų, pasitraukusią iš gyvenimo.

Jie visi yra brangus tautos turtas. Jų 
kūryba papildo Lietuvos kultūrinį aruo
dą. Pasiekę Lietuvą Akvilės Zavišaitės 
paveikslai yra saugomi Dailės muziejaus 
fonduose, kaip „vertingas įnašas į bend
rų Nacionalinės galerijos XXamžiąus 
lietuvių vaizduojamosios dailės lobyną ", 
(R. Budrys, muziejaus direktorius)

Pati dailininkė Akvilė apie savo kū
rybą yra liūdniau kalbėjusi: „Žinai, kaip 
įmonės sako: tų būsi įžymi po mirties, 
taip jau dailininkams yra. O man atrodo 
tie paveikslai vertingi, bet jie paskęs, 
pasimirs šitam triukšmingam pasauly, 
gal kokį straipsnelį kas parašys apie 
juos, bet ir viskas, taip ir sudūlės" (117- 
118 psl.).

Akvilės šlovė nesudūlės. Tyto alba 
leidykla Vilniuje išleido knygą „Akvilė“. 
Ją paruošė dailininkės motina Rita Bal
tušytė. Tai graži motinos meilės pastanga. 
Meilės gilios, negęstančios... Galima nu
jausti, kad motinos širdžiai buvo skaudus 
šis darbas, lyg apgijusių netekties žaizdų 
pradraskymas, lyg antrasis Akvilės pa
gimdymas. Ir mes nusilenkiame prieš 
kilnų motiniškumą. Šiuo motinos veiks- ■ 
mu Akvilė tikrai gimė antrą kartą ir kaip 
gyva vėl žvelgia į pasaulį, į mūsų atmintį

A. Zavišaitė "SIBIRAS". Drobė, anglis, akrilis, 109 x 160.3 cm.

Akvilė savo parodos atidaryme 
Vilniuje, Dailės muziejuje,1989 m.

ir širdis.
Knygų amžius ilgas, jos turi savo li

kimą. Akvilės Zavišaitės žemiškasis 
likimas surištas su šios knygos likimu. Ji 
neša Akvilės laisvės troškusią dvasią, jos 
svajones, planus ir gyvenimo būdą, dalį 
jos tapybos darbų ir tragišką jos likimą. 
Ji yra dailininkės tvirtas žingsnis į am
žinumą Lietuvos kultūroje.

Gilindama meno studijas, Akvilė pa
rašė aspirantūroje reikalaujamą diserta
ciją, kuri rodo jos subrendusį galvojimą 
ir žymius literatūrinius sugebėjimus. Ji 
mokėjo paaiškinti kaip ji supranta meną, 
koks yra jos kūrybos procesas, kokią 
įtaką menas daro jos pačios gyvenimui ir 
kaip pats gyvenimas įtakoja jos meną. 
Tos knygos dalies, įdomų praplėtimą su
daro Akvilę pažinusių žmonių - jos mo
kytojų ir draugų - atsiminimai, pasisa
kymai apie dailininkę. Bodoni stiliaus 
šrifto didžiosiomis raidėmis surinkti, jie 
įstrižais gabalais įtalpinti tarp pagrindinio 
teksto puslapių. Visi atsiliepimai apie jos 
asmenį yra paties aukščiausio gyriaus 
laipsnio. Ji „labai išsiskirianti iš kitų 
aukšta, grakšti gražuolė, su stipriu už
sienietišku akcentu, nuoširdžia šypsena 
ir ypatingu kimiu juoku. Tačiau drauge 
ji atrodė drovi, aiškiai varžėsi, o gal 
buvo kiek netikra dėl savo anglų kal
bos" (Garry Jones, Newcastle universite
to dėstytojas).

Geriausiai Akvilę pažino jos draugo 
Deimjeno motina. "Labiau asmeniškai 
turėčiau pasakyti, kad Akvilė tapo ma
no priimtinė duktė, o mano vaikams - 
sesuo, nuostabi draugė. Akvilė visiems 
buvo labai tolerantiška, tačiau ypač už
jautė vargšus, nusiminusius, nelaimėn 

patekusius žmones, buvo jų draugė. 
Apskritai jos sugebėjimas gyventi lais
vų pilnakraujį gyvenimų man tiesiog 
užgniauždavo kvapą. Aš ja didžiavausi, 
bet kartais jausdavau ir nerimą dėl jos 
gerovės... Nors esu daugiau nei dvigu
bai už. ją vyresnė, iš Akvilės daug ko 
pasimokiau. Supratau, kaip reikia ver
tinti laisvę, nebijoti būti savimi, tikėti, 
jog pasieksi, kų beužsibrėžtum. Akvi
lėje pažinau žmogiškąją būtybę, kuriai 
buvo absoliučiai svetimas piktavališ
kumas, kuri į viską žiūrėjo su meile ir 
draugiškumu" (87 psl.).

Knygoje yra apie 20 didesniųjų Akvi
lės paveikslų spalvotų fotografijų ir 
keliolika mažesnių piešinių - eskizų. Kri
tikų atsiliepimai apie parodose išstatytus 
jos darbus beveik tokio pat laipsnio, kaip 
jau minėti pasisakymai apie jos asmenį. 
Visi jai pripažįsta talentą. „Akvilės dar
bai kiekvienam juos mačiusiam paža
dina kažką, kas yra labai intymu, dva
siška, o satyros, karikatūros elementai 
galbūt net gąsdina. Akvilė buvo tikra 
menininkė. Lietuvė burtininkė. Ji pra
turtino daugybę žmonių, kuriems teko 
laimė per tuos metus jų pažinti" (Gany 
Jones, Newcastle universiteto dėstytojas).

Pomirtinėse parodose apžvalgininkai 
stengėsi įžiūrėti paveiksluose mirties ir 
nebūties užkoduotų dramatiškų pavaiz
davimų. Taipjau yra su Akvilės paveikslais. 
Ieškosi juose mirties, viename kitame gal 
ir įžiūrėsi vos atspėjamas mirties pėdas. 
Ieškosi gyvenimo, rasi gyvenimą. Ir dar 
kokį gyvenimą! Verdantį gyvybės pulsu, 
erotišką, susižavėjusį žmogaus kūno for
ma ir spalva, semiantį džiaugsmą pla
čiausiais delnais. Rasi moters nuogo kūno 
grožį, kuriuo galėsi skaisčiai gėrėtis. 
Paveikslas „Nuotaka“ dramatiškas, labai 
mįslingas. Primenąs Adomo Mickevi
čiaus veikale vaizduojamus Vėlinių naktį 
burtininko iššaukiamų vėlių pasirody
mus. Ateina jos įvairios, viena net su 
kryželiu rankoje...

Antroje knygos dalyje surinkti ir 
parašymo datų eile sudėti Akvilės laiškai 
motinai, tėvui, giminėms ir draugams. 
Daugiausia laiškų, rašytų motinai. Tuose 
laiškuose ji motiną vadina įvairiausiais 
malonybiniais vardais. Tuojau galima 
pajusti, kad tie laiškai toli išeina iš 
paprastųjų laiškų paskirties. Jie yra 
aštriažvilgsnės, daug pamalančios asme
nybės komentaras apie gyvenamąjį laiką,

A. Zavišaitė "SVAJOJANTI SIMONA".

1989 m. Drobė, pastelė, 151 x 96 cm.

apie jaunosios kartos žmonių elgesį ir 
buvimo būdus pilnutinėje laisvėje, išsi
veržus iš tėvų globos ir reikalavimų lai—

.kytis tos gyvenimo linijos, kurią išpa
žįsta tėvai. Kelioliką puslapių paskai
čius, man sąmonėje ėmė užsibrėžti laiš
kų forma parašyto trumpo metražo roma
no apmatai.

Akvilės rašymo stilius šviežias, sod
ins, nesugadintas literatūriškumo. Gyvoji 
Lietuvos žmonių kalba. Jaunų žmonių 
kalba geriausiame Jack Kerouac rašymo 
stiliuje. Nemažai sutrumpinimų, kurie 
atrodo lyg naujadarai žodžiai: egzeliai - 
egzaminai, instikas - institutas, konservą - 
konservatorija, stipkė - stipendija. (Stipkė 
ir pagal prasmę labai tinkamas žodis. 
Stipendininkas, jei neturi kitų pajamų, tik
rai stimpa pusbadžiu. Taigi - stipkė.)

Veiksmas vyksta trijuose kontinen
tuose: Lietuvoje komunistiniu laikotar
piu, Australijoje, Amerikoje, Australijoje 
antrą kartą, atgimstančioje Lietuvoje ir 
vėl Australijoje. Veikėjai - jau taiksčiau 
paminėti Zavišų šeimos, jau suskilusios, 
biriai ir Akvilės draugės Lietuvoje. Dau
giau - autorės gyvenime pasirodę artimi 
vyrai: Deimjenas, Benas (Bulius), Kipras.
Kiekvienas jų apgaubtas savo paslapti
mi ir dramatiška savo nelaime - vienas

Nukelta į 6 psl.
;"Mūsų Pastogė" Nr.ll 1998.3.23 psl.5
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Marčiulioniukai išvyko namo!..

Pirmieji metai Australijoje
Ištrauka iš seno dienoraščio...

Paskutines savo krepšinio rungtynes 
Marčiulionio mokyklos krepšininkai žai
dė prieš Sydnėjaus (iki 18 metų) "Bruins" 
komandą, kuri yra savo amžiaus NSW 
čempionė ir, pagal jų pasisakymą, šie
met tikisi tapti savo amžiaus grupėje 
visos Australijos čempionais.

Po sunkios kovos laimėjo australai, 
kurie buvo metais vyresni už mūsiškius,

Tarptautinės 1OOO mylių lenktynės
Mums praneša "International Associa

tion of Ultrarunners" organizacija, kad 
11-12 dienomis Nanango vietovėje, 
Queenslande, vyksta 1000 mylių lenk
tynės 440 yardų taku. "Tarptautinių To
limų Distancijų Lenktynių Asociacija" ir

Knyga apie Akvilę

Pradžių pradžia... Jaunoji Akvilė su mama 1963 m.

Atkelta iš 5 psl.
sudužusia meile, kitas narkotikais, tre
čias vedybomis, iš kurių nieko neišėjo. Tų 
trijų Akvilės satelitų nuotykiai ir per
gyvenimai užpildo romano pasakojimo 
tarpus. Fabulos linija tvirtai laikosi ant 
svarbiausiųjų personažų - autorės Ak
vilės ir jos motinos Ritos. Jų meilės tvir
tumas, jų buvimas širdimis arti, nors 
atsiskyrime, tiesiog nuostabus. Nuotai
kos keičiasi, bet meilė niekada nesu
svyruoja, nors kliudo jai išsiskyrimas, di
deli nuotoliai ir skirtingas gyvenimo ver
tybių supratimas. Motina norėtų vado
vauti dukters gyvenimui taip, kad ji iš
kiltų į kultūrinio elito viršūnes. Duktė 
daugiau žiūri į pažemes. Jai nesvarbi 
medžiaginė gerovė, jei jai pasiekti reikė
tų miesto mūruose kaip narve gyventi. 
„Mane traukia dabar kaip niekad miš
kas, ramuma, sveikas užsigrūdinęs gy
venimas" (102 - 103 psl.)....... o gali
džiaugtis tiek pat ir būti laimingas, 
nepersitempęs, nepervargęs, mažais da
lykais - kaip giedra šilta diena, namu su 
prieangiu, kiemeliu, ciuckiais - sargais 
su dideliais snukiais, gražiu pajūriu, 
paprastais savo draugais“ (88 psl.).

■ Menas. Taip. Jame ji siekė aukštumų, 
ir tos aukštumos specialistų buvo jai 
pripažįstamos. Akvilė norėjo ir plačiau 
praplėsti savo asmenines galias, pra
siskverbti giliau į pasaulio paslaptis. 
„Norėčiau su daile sujungti.ir kitus sa-

"Mūsų Pastogė" Nr.ll 1998.3.23 psl. 

rezultatu 93 : 90. Prieš tai lietuviai lai
mėjo prieš australų Sydnėjaus miesto 
komandą "Comet" rezultatu 114: 55.

Draugiškose rungtynėse su "Kovo" 
komanda, kuri yra lietuvių čempionė 
Australijoje, sužaidė lygiomis - 44 : 44. 
Kaip sakė gausus lietuvių žiūrovų būrys, 
tai "laimėjo lietuviai”. Plačiau apie šias 
gastroles - vėliau. A. L-tis

"Australijos Atletikai" šias lenktynes 
laiko pasaulinėmis.

Šiose lenktynėse iš 18 dalyvių daly
vauja ir vienas lietuvis - Petras Silkinas, 
atvykęs iš Lietuvos.

"M.P." inf.

vo mėgstamus dalykus - astrologiją, 
pąsamonės paslaptis, gal net delno 
skaitymą“. „Taip pat pradėjau rašyti 
eilėraščius, gal juokas ima? Būsiu po
etė, dailininkė ir „fortūna teller“, muzi
kantė ir šokėja, daržininkė ir gyvulių 
mylėtoja (dar išmoksiu gydyti rankom, 
turiu knygą apie tai!) linksma ir gera 
miške gyvenanti ragana!" (102 psl.).

Motina buvo jos gyvenimo inkaras, o 
Akvilė - tas laivelis, kuris ir nori inkarui 
priklausyti, bet tik taip, kad galėtų plau
kioti kur nori. „Aš esu, pavyzdžiui, tikra, 
kad mane laimė lydi (juk gimiau po visa 
didele laimės žvaigžde) ir kad man vis
kas savaime susiklostys taip, kaip aš no
riu ir dar su pagerinimais “ (89 psl.).

Kaip visuose romanuose, taip ir ši
tame priartėja fabulos atomazga, tiktai ne 
tokia laiminga, kokios Akvilė tikėjosi. Ji 
suserga nepagydoma liga, atranda ti
kėjimą ir su didele širdies stiprybe pa
mažu, motinos slaugoma, artėja prie 
baigmės. 1990 m. gruodžio 5 d. rašo pas-į- 
kurinį laišką savo draugei Danguolytci. 
„Man yra nepagydoma kraujo liga. Tu 
neišsigąsk, nes man visai nebaisu. Mirti 
nebijau. O dienos daugmaž suskai
čiuotos" (127 psl.).

Buvo minėta, kad Akvilė paliko 
lagaminą, pilną laiškų. Tie laiškai - tai 
medžiaga platesniam romanui. Tikiuosi, 
kad Akvilės Zavišaitės, kaip dailininkės 
ir rašytojos, istorija ar nepasibaigė.

1998 vasario 25 d.
fi-

Antanas Skėrys

Tęsinys iš "M.P." nr. 3,1998
1950.1.17. Maloni žinia - gavau laiš

ką iš Amerikos nuo Stanaičio. Jis at
siuntė Reginos laišką iš tėvynės. Pa
galiau mano laišką jos gavo, tik iš jo 
nesuprato kur aš randuosi. Gaila, kad 
labai mažai teparašė. Net nepaminėjo 
ai- tėvukas tebegyvas. Rašo trumpai ir 
neaiškiai, bet ir tai gerai, nors žinau, 
kad jos tikrai tėvynėje. Mėginsiu dar 
parašyti ir patikinti, kad gyvenu tiktai 
dėl jų ir vis tebeturiu viltį, kad ir po 
daugelio metų vis tiek susitikti.

1950.2.14. Gavau iš Reginos antrą 
laišką, prašo skubiai atsakyti. Rašo, kad 
visi sveiki ir gyvena gerai. Malonu 
girdėti, kad jie sveiki, bet apie gerą 
gyvenimą - netikiu. Parašiau porą žo
džių ir aš. Turiu labai apie daug ką 
parašyti, bet nedrįstu, bijau, kad jiems 
nepakenkčiau, galvoju, kad laiškus iš 
užsienio tikrina ir perskaito. Jau šeši 
metai prabėgo. Irena bus jau didelė. 
Jau šeši metai, kaip kasdien mintyse 
gyvenu kartu su jomis. Tėvas senas, 
vargu ar beišvysiu. Politika mums nie
ko gero nežada. Ilgesio nuraminimą 
randu darbe, o viltis kada nors susitikti 
stiprina mano dvasią.

1950.2.1A Mt. Moriac. Vasario 16 - 
oji. Nepriklausomybės dieną Geelongo 
lietuviai minėjo šiandien. Turėjau daug 
reikalų atlikti mieste, ir pas notarą, ir 
kitur, tai į minėjimą pavėlavau. Buvo 
be galo malonu čia sutikti jaunystės 
dienų artimą bičiulę Kastę. Abu 
stebėjomės, kad po tiek metų susitikti 
teko tolimojoje Australijoje. Jaunystėje 
apie tai nė pagalvoti nebūtume pagal
voję. Ji jau ištekėjusi, turi du sūnus, 
jau įsikūrusi savame namelyje Ge- 
elonge, prašė būtinai juos aplankyti. 
Žinoma, aplankysiu, juk tiek gražių 
jaunystės dienų prisiminimų turime.

1950.2.24. J. Popielskis laimingas. Jį 
išmetė iš stovyklos ir dabar jis turi 
lengvą darbą, gyvena Geelongo mieste. 
Buvo taip: praėjusį šeštadienį gerda
mas alų Mt. Moriac karčiamoje žodis 
po žodžio susipyko su vietiniais 
australais, daugumoje apylinkių fer
meriais, ir priėjo iki muštynių; kol anie 
raitėsi rankoves būsimam boksui, 
Popielskis nesilaikydamas jokių tai
syklių trenkė kiekvienam kur ir kaip 
papuolė, išguldė juos kaip triušius. 
Karčiamininkas protestavo, kad, girdi, 
nebelanko „pabo“ fermeriai ir nuo to 
labai kenčiąs jo .biznis. Rezultate 
stovyklos valdžia nusprendė jį nubausti 
- išmesti iš darbo ir stovyklos.

1950.3.3. Nakį miegančius prižadino 
nepaprastas riksmas. Išbėgome iš 
palapinių ir matome J. Masliauską 
persigandusį su lazda rankose. Sako, 
gyvatės įlindo į jo palapinę ir lovą. Su 
šviesa apžiūrėjome visus jo palapinės 
pašalius, bet nieko neradome. Kiti sako, 
kad jam prisisapnavo, arba galva 
susisuko nuo perdidelio gėrimo.

1950.04.10. Mt. Moriac. Visą naktį siau
tė vėjas. Atrodė jau, kad nuneš mūsų 
palapines. Baugu buvo užmigti, o laike 
pusryčių valgykloje vėjas įsiveržė į mano 
palapinę, išplėšė iš rėmų mano portretą ir 
išnešė laukais. Vėjui aprimus mėginau
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ieškoti, bet kur jį rasi tokioje plačioje 
erdvėje. Gaila man portreto. Nupiešė jį 
man prietelius dail. Alfonsas Docius kai
po dovaną tuojau po karo, dar Freiburge 
gyvenant. Buvo labai nusisekęs, gerai 
išryškino mano ir ydas, ir geras savybes. 
1950.05.05. Keletas lenkų padarė pala
pinėje balių, pakvietė ir mane. Gėrėme 
džiną ir alų, o J. Mosliauka be pertraukos 
traukė „Cicina byta chorą“, paskui nei iš 
šio, nei iš to Henrikas primušė Mosliauką. 
Mat jis norėjo man pasirodyti esąs nar
suolis. Jis tarnavo gen. Anderso armijoje, 
o Mosliauka buvo senas lenkų armijos 
„podoficer“ ir visą karo laiką praleido 
nelaisvėje Prancūzijoje, kur ir išmoko tik 
du prancūziškus žodžius „sava“ ir „savapa“. 
Šiais žodžiais girtas jis kalbina kiekvieną 
sutiktą australą, o šie ir mes stovykloje ir 
tevadinome jį „sava pa“.
1950.07.10 Mt. Moriac. Porąkartųper- 
daviau Vankai po dešimt dolerių. Jis sako, 
kad doleriai yra daug naudingiau pasiųs
ti į Europą nei svarai. Apie tai sužinojo 
stovyklos girtuokliai Silovs, Jozef ir kt. 
Įžiūrėjo mane turtingu esant, nutarė 
apiplėšti. Silovs su šautuvu buvo įsibro
vęs į mano palapinę, bet paskutiniu 
momentu pritrūko drąsos apiplėšimui. 
Baisu, su kokiais žmonėmis čia tenka 
gyventi. Mosliauka sako, kad jie tikrai 
buvo pasiryžę mane apiplėšti ir net 
nužudyti.
1950.09.10. Mt Moriac. Vakar naktį vi
sa mūsų stovykla pergyveno terorą. Atvy
ko keletas australų, apsiginklavusių 
lazdomis ir šautuvais, ieškojo mušeikų 
Silovs ir Jozef. Australai norėjo jiems 
atkeršyti už ankstesnes muštynes, bet šie 
abu narsuoliai buvo kažkur pasislėpę. 
Australai visą naktį terorizavo iš vienų 
paimdami pinigus, kitur skrybėles ar ki
tus daiktus, bet niekas iš mūsiškių jiems 
nepasipriešino. Aš pasiėmęs plaktuką 
budėjau užsirišęs savo palapinėje, bet 
manęs jie nelietė. Baisu, kokiose sąlygose 
čia tenka gyventi ir su kokiais žmonėmis 
dirbti.

Nukelta į 7 psl.
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Pirmos dienos Australijoje: 1948
1948 m. vasario 12 d. II-ras transpor

tas pasiekė Fremantle uostą. Sekančias 
ištraukas iš a.a. Jono jkloekūno-dienyno 
atsiuntė jo sūnus Jonas.

Vasario 12 d.
Jau esame Australijos žemėj. Viskas 

nauja ir keista. Na, bet aprašysiu viską iš 
eilės. Vakar vakare, būdami laive, gavo
me instrukcijas apie išlipimą į krantą. 
Dar kartą šią naktį pasukome laikro
džius 1 vai. į priekį (7 vai. nuo Vokietijos 
laiko), susilygindami su dabar čia esan
čiu Vakarų Australijos laiku. Pusryčiai 
buvo 6.30 vai. Naktis laive praėjo įtemp
tai, nes visi laukė to momento, kad galė
tų greičiau išvysti savo naują žemę - 
Australiją. Po pusryčių sunešėm bagažą į 
lauką, o patys vis žiūrėjome į rytus, ar 
nepamatysime žemės. Apie 8 vai. mus 
sutiko pirmosios Australijos kregždės - 
gražūs balti buriniai laiveliai, kuriuose 
žmonės užsiima buriavimu. Toliau iš
vydome švyturių bokštus ir salų kontū
rus. Artėjant arčiau, vaizdas ryškėjo. Ma
tėsi gana plikos, šiek tiek medžiais apau
gusios salos, o už jų ir žemynas.

Pirmas žvilgsnis į Australiją buvo 
palydėtas gana nusivylusio ir abejingo 
mūsų įspūdžio. Gan pliki, smėlėti kran
tai, kai kur apaugę medžiais ir krūmais, 
rodė gana nykų vaizdą. Tiesa, j ie neatrodė 
taip plikai kaip Afrikos ar Arabijos 
krantai, bet suteikė gana liūdną įspūdį. 
Dar labiau artėjant, išrykėjo ir Fremantle 
uostas, keli fabrikų kaminai ir gana žemi 
namai. įspūdis buvo dar gana skurdus. 
Laivas sustojo ir iš atplaukusio laivuko 
pas mus įlipo australų komisija. Tuoj vėl 
buvo tikrinama, ar kas neturi SS ženklų 
pažastyse. Dar laive turėjome pavalgyti 
pietus ir tik apie 12 vai. laivas vėl paju
dėjo uosto link. Keli laivai traukė į gana 
mažą, iš šalies žiūrint gana skurdų, uostą. 
Jau matėsi gana dideli miesto pastatai, 
sandėliai ir kiti įrengimai. Pagaliau ir 
krantinė su dideliu, skarda dengtu san
dėliu. Prie šio sandėlio ir sustojo mūsų 
laivas. Tuoj pamatėme ir nemaža žmo
nių, atėjusių pažiūrėti DP. Visi apsiren

Ištrauka is seno dienoraščio...
Atkelta iš 6 psl. nuperka imigrantai, sumokėdami daug
1950.1224. ML Moriac. Baigiame dar
bą ir turime dvi savaites atostogų. Su 
Martinu susikrovėme savo menką turtą ir 
atvykomeįGeelongą. 4 Orchard St. privatų 
išsinuomotą kambarį. Tvirtai pasiryžome 
daugiau į Mt. Moriac stovyklą nebegrįžti, 
nors ir turime pusę metų dirbti pagal dar 
Europoje pasirašytą sudartį. Malonu po 
pusantrų metų gyvenimo palapinėje vėl 
būti name, mieste, jausti gyvenimo pulsą 
ir, svarbiausia nebegirdėti kiekviename 
žingsnyješlykštųlenkiškąkoliojimąsį.Kas 
bus, kas nebus, bet aš jau į stovyklą jokiu 
būdu nebegrįšiu.
1951.01.09. East Geelong. Pradėjau dirb
ti Fordo automobilių fabrike. Davė mažą 
plaktuką, parodė kaip kalinėti kniedės. 
Vieni juokai, kai palyginu su ankstyves
nių darbu, kur reikėjo naudoti sunkią kir- 
ką, laužtuvą ir dumbliną kastuvą. Nauju 
darbu esu visai patenkintas.
1951.03.20. East Geelong. Susitarę su 
Martinu nusipirkome namą, esantį 101 
Hope St. West Geelong. Pardavėjas pa
žadėjo įleisti tik po keturių mėnesių, t.y. 
liepos 1 dieną. Lauksime, nes apieškojus 
su agentais visus parduodamus namus, 
nieko geresnio neradome. Čia dabar 
kiekvieną parduodamą namą tuojau

gę švariai, geros medžiagos kostiumais. 
Didžiausias skirtumas taip Vokietijoje 
apsirengusių ir čia. Čia nei vieno darbi
ninko nematėme su suplyšusiais rūbais 
arba nešvariais. Bet ir tokių visokių 
blizgučių, kaip Vokietijoj, nėra. Dar ilgai 
mūsų laivas stovėjo mūsų neišleisdamas. 
Pagaliau 2 vai. po pietų pradėjome lipti. 
Atsirado vienas australų žurnalistas, kuris 
stengėsi mus fotografuoti ir pasikalbėti. 
Laive jis turėjo pasikalbėjimų.

Į Australijos žemę išlipau su žmona. 
Iš laivo tiesiai patekome į tą sandėlį, 
kuriame mandagūs muitininkai peržiū
rėjo mūsų rankinius bagažus gana pavir
šutiniškai, ieškodami tik apelsinų ar ci
trinų. Tik tuos dalykus konfiskuodavo, į 
visą kitą net nežiūrėdami. Patikrinus rei
kėjo dar kiek palaukti. Jugoslavus ir dalį 
mūsų tautiečių tuoj atskyrė į kitą sandė
lio pusę. Jie buvo nuvežti į kitą stovyklą, 
kuri yra netoli nuo mūsų. Pro duris vienas 
Australijos vokietis, čia išgyvenęs 10 
metų, kalbėjosi su mumis. Jis jokiu būdu 
nenorėtų grįžti į savo tėvynę Vokietiją. 
Atvažiavo neblogas autobusas ir mes 
buvome patogiai į jį susodinti. Prasidė
jo kelionė per miestą ir mūsų nuomonė 
apie šį kraštą tuoj keitėsi. Pamatėme 
gražius, sveikus namus, puikias krautuves, 
gražiai apsirengusius žmones. Viskas kaip 
sapne. Daug gražių gatvių, skverų, ap
sodintų gėlėmis, palmėmis ir kitais de
koratyviniais augalais. Važiuojama kaire 
puse - tai naujiena! Pravažiuodami pa
matėme labai daug įdomių namukų. Tai 
vieno aukšto, gražiai dažyti, modernūs 
namukai, apie kuriuos aplinkui padarytos 
verandos, kad saulės spinduliai nešvies
tų į langus. Prie namukų labai gražiai 
pasodintos1 gėlės, kurios puikiai žydi. 
Krautuvių vitrinose matėme daug vaisių, 
kas labai žadino mūsų apetitą.

Mūsų autobusas važiavo nuolat tai 
kildamas į kalniukus, tai leisdamasis pui
kiu plentu. Keista, bet kai kur atrodė vi
sai negyvenami plotai, nuskurusi aug
menija, o plentai per juos puikūs. Daug 
gražių, nors ir ne taip puikių kaip ame
rikoniškos formos, automobilių.

aukštesnę kainą negu iš tikrųjų jie verti. 
Mums kainavo 3100 svarų. Vėliau, 
atšvęsdami, šį pirkinį gerokai aplaistėme 
alumi.
1951.04.03. Apyl.valdybospastangomis 
Cemento fabriko salėje buvo suruoštas 
pirmas Geclongo lietuvių balius. Dabar, 
kai visi .uri darbą ir pakankamai pinigų, 
visokie gėrimai liejosi su kaupu, ko 
pasėkoje buvo apsistumdyta.
1951.05.20. East Geelong. Latviai taip 
pat turėjo savo pirmąjį balių Cemento 
fabriko salėje, nes niekas kitas jiems, kaip 
ir mums neišnuomoja. Kaip pridera 
„broliams“, jie ir čia nuo mūsų neatsiliko. 
Martinas sugrįžęs pasakojo, kad gėrimai 
ir antausiai buvo neatskiriami. Jis neat
simena kaip atsidūręs policijoje. Viktoras 
šiandien man prikaišioja, girdi, tavo draugas 
Martinas sugrįžęs duris išspardęs. Ko čia 
dėtas aš? Aš gi nesu jo auklėtojas ar 
globėjas?

1969 m. gegužės 31 d. 20-ties metų sukaktį 
paminėjo laivu "Skaugum" iš prancūzų 
zonos atvykę: J. Rakuzinas. V. Pranskūnas. 
A. Skėrys, I. Sasnaitis ir P. Repšys.

R. Skerienė

f Mūisi| mirusieji f
A.a. Liucija Š»efei*iene

Gimė 1910 metų liepos 23 dieną. 
Sukūrusi šeimą, paauginusi dvi dukras ir 
sūnų, įsisiautėjus ligai, prarado juos vieną 
po kito dar vaikų mokyklinio amžiaus 
metuose. Tai buvo skaudžiausia jos 
gyvenimo tragedija. Atvykusi Australijon, 
Melbouman čia gražiai su vyru įsikūrė. 
Tačiau ir gyvenuno draugui pasimirus, 
labai išgyveno ir jau pasidarė būtina 
glaustis prie Latvių Sodybos, kur Socia
linės Globos Moterų Draugijos narių, 
ypatingai a.a. D. Žilinskienės padedama 
lengvatinėmis sąlygomis ir įsikūrė. Ma
žame kambarėlyje minėtos Draugijos 
narių ir ypač Liolės Bartaškienės lanko
ma, išgyveno 12 metų. Ištikta širdies

Buvusiam ALB Melboumo Apylinkės Valdybos iždininkui k aktyviam 
benruomenės nariui Alltaillli Itčljoi'Ili mirus, jo vaikus Antaną, 
Marytę ir Ievą, artimą draugę Ireną O. Dwyer bei visus artimuosius nuošir
džiai užjaučiame. ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

Pagaliau pasiekėme stovyklą, kurios 
net vardo nežinau. Tai mažų ir didesnių 
barakėlių stovykla. Savotiški tie name
liai. kuriuose mes gyvename. Sienos 
lentų, stogas skardos. Viskas išardoma ir 
tokiam mažam namelyje gyvename po 5 
asmenis. Paklotos švarios lovos, visur 
švaru. Stovykloje yra kąntina, kurioje 
pirkome vaisių. O kokie puikūs čia vai
siai. Didžiuliai persikai, milžiniškos 
slyvos. Svaras persikų kainuoja 9 penai, 
slyvų - 8 penai. Taip pat yra apelsinų, 
bananų, vynuogių ir kt. Ten pat-yra gerų 
gėrimų k kitų menkniekių. 5 vai. mus 
pakvietė pirmai australiškai vakarienei. 
Ant stalo prikrauta vaisių, o į lėkštes įdė
jo daržovių, mėsos ir glūdžios košės. Be 
to dar arbata su balta duona ir marme
ladu. Pumas įspūdis buvo neblogas. Va
kare vienas australas mums padarė prane
šimą apie tvaiką šioje stovykloje.

Karštis buvo nemažas. Ilgiau pabu
vus saulėje skauda galvą. Bet karštis čia 
yra sausas k klimatas sveikas. Buvo atėję 
3 lietuviai, kurie čia yra išgyvenę 17,15, 
12 metų. Jie daug mums papasakojo apie 
gyvenimą Australijoje. Visi apie Austra
liją atsiliepė gana gerai.
Vasario 13 d. - Graylands stovykla

Naktis buvo šalta, reikėjo 2 dekiais 
užsikloti. Aš peršalau k gavau slogą. Šiaip 
jau juokinga - tropiniam krašte turėti 
slogą! Pusryčiams gavome kiaušinienės, 
kumpio, bulvių košės, džiūvėsių su pienu 
k arbata. Pakako. Po to mus nufotogra
favo naujiems dokumentams. Kalbėjo, 
kad čia būsime tik 10 dienų, o po to veš į 
Viktorijos provinciją.
Vasario 15 d.

Sekmadienį viena lietuvių šeima bu
vo mus pasikvietusi pas save į svečius 
Perthan. Buvo labai įdomu. Iš pradžių mes 
nuvykome į parką, iš kurio matėsi visas 
miestas. O koks gražus šis miestas, apsup
tas didelių, plačių upių. Tose upėse pilna 
jachtų ir valčių. Puikiausios sąlygos 
buriavimui. Parkas pilnas palmių, agavų, 
kaktusų ir kitų medžių, kokie pas mus tik 
kambariuose teauga. Čia jie milžiniški ir 
labai gražūs.

Nusileidę į miestą nustebome. Di
džiulių krautuvių vitrinos pilnos visokių 
prekių. Medžiagos, batai, brangenybės, 
laikrodžiai, vaisiai, gėrimai ir t.t. ir t.t. 
Visko pilna, kad net akys raibsta. Radijo 

priepuolio, šių metų kovo 2 dieną mirė 
Femtree Gully ligoninėje.

Laidotuvių trumpas apeigas Spring
vale kapinių koplyčioje atliko prel. kun. 
P. Dauknys, dalyvaujant gražiam būriui 
Soc, Globos narių bei didesniam Latvių 
Sodybos gyventojų skaičiui, įskaitant ir 
tos Sodybos administratorių.

Po apeigų visi buvo pakviesti Sody
bom kur prie balčiausiomis staltiesėmis 
užtiestų stalų ir šermeniniai papuoštų 
degančių žvakių, geriant kavą dar išklau
syta Sodybos vadovybės, bei vienos 
gyventojos ištartų gražių žodžių apie 
Liuciją.

Ilsėkis ramybėje. D. S.

aparatai, motociklai, automobiliai ir kt. 
Gatvėse pilna pasipuošusių žmonių su 
gražiomis mašinomis. Ak, sunku tai 
aprašyti, ką žmogus po ilgų karo metų 
pamatai ramiame, karo nemačiusiame 
krašte.

Šiaip stovykloje gyvename gana nuo
bodžiai. Maistas pakenčiamas, nuolat 
einame į įvairius tikrinimus: sveikatos, 
darbo ir kt. Bet dar nežinome, kur mus 
paskirs. Sako, kad vedusius skirs į far- 
mas. o nevedusius vyrus įvairiai: prie 
geležinkelio, į miškus, ūkius ir fabrikus. 
Nuotaika truputį krito, kuomet paskelbė, 
kad į Viktorijos provinciją ne visi galės 
pakliūti. Aš irgi norėjau ten pakliūti, bet 
jie atsakė, kad neišskiriant su šeima ten 
darbo duoti negalės. Ak, likimas įvairius 
bandymus man vis siunčia. Nejau taip ir 
liksime blaškomi po pasaulį ten, kur kam 
kas patinka. Na ir demokratija!

Klimatas čia gana karštas, nors sausas 
ir mums pakenčiamas. Bet dirbti laukuo
se bus gana sunku. Vėl trokštame ko nors 
geresnio, vėl ieškome nors trupučio lai
mės, bet jos čia nerasime. Svetimi žmo
nės niekad nesupras mūsų tėvynės lais
vės troškimo. Tik Lietuvoje vėl atgim- 
tume, tik ten vėl atsikvėptume savo pilna 
krūtine.

. Vasario 16 d.
Minėjome Nepriklausomybės šventę. 

Buvo gana sunku suruošti, bet keli iš mū
sų darbo griebėmės ir suorganizavome. 
Aš. skaičiau paskaitą, Pranas Mariukas 
grojo smuiku, Elena Kepalaitė šoko. 
Turėjome pasikvietę vietinę australietę 
lietuvaitę, panelę Kurtinai, kuri mums vis
ką vertė angliškai. Prieš minėjimą ma
niau, kad nepasiseks, bet viskas praėjo 
labai gražiai. Minėjime dalyvavo Mr 
Huck, stovyklos vadovas, kuris irgi pasa
kė kalbą, bei vietos lietuviai, kurių apy
linkėje gyvena 5 šeimos ir su kuriais jau 
susipažinome. Tai gana malonūs žmonės, 
kurie mums padeda ir nuolat mus aplanko
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Sporto klubo "Kovas" metinis susirinkimas
Kovo 29 dieną Lietuvių Klube, Bankstowne, 2 vai. po pietų šaukiamas sporto 

klubo "Kovas" svarbus informacinis susirinkimas, kurio metu bus svarstoma klubo 
ateities veikla ir naujos klubo valdybos rinkimai. Susirinkimas vyks anglų kalba.

Kviečiame visus kuo gausiau dalyvauti šiame svarbiame susirinkime.
Sporto klubo "Kovas" valdyba

LIETUVIŠKAI KALBANTIS 
ADVOKATAS

Patariu visais juridlnals klausimais, ypatingai

• Nekilnojamo turto 
pirkimu Ir pardavimu

• Testamentų Ir palikimų

• Pinigų investavimu
• Šeimos teisės

■ Civilinės ir kriminalinės 
bylos

■ Verslo raikalals

Kreipkitės į Andrių Žilinską
Lukaitis Partners

Advokatai ir Notaras j
123 Church Street 

HAWTHORN VIC 3802

Tel: (03^9819 5515
Fax: (03)9819 6078

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

f Funerals of Distinction!
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 

Tel. 9724 5408, Veikia 24 valandas per parą.

ridikui:
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

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

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

Klubas atidarytas 
Pirmadieniais 5.00 v.v. - 10.30 v.v. 
Antradieniais klubas uždarytas 
Trečiadieniais 5.00 v.v. - 10.30 v.v. 
Ketvirtadienis 5.00-v.v. - 11.00 v.v. 
Penktadienis 5.00 v.v. - 12.00 v.v. 
Šeštadienis 12.00 v.p.p. - 1.00 v. nakties 
Sekmadienis 12.00 v.p.p. - 10.00 v.v.

Klubo valgykla veikia:
Šeštadieniais -12.00 v.p.p. - 2.00 v.v. švediškas stalas 
(smorgasboard) ir 6.00 v.v. - 8.00 v.v.
Sekmadieniais - 12.30 v.p.p. - 7.00 v.v.

Sydnėjaus Apylinkės Valdybos aukų lapas
Nepirklausomybės šventės proga aukojo: po $ 20 - Nita Wallis, Nata Liutikaitė, 

neišskaitoma, Daiva Bieri; po $ 15-Grigas; įx>$ 10-V. Vaitkus, J. Zinkus, Y. M., A. 
Jūragis, A. Giniūnas, R. Jumeau, O. Grosienė, A. ir M. Reisgiai, J. Kataržis, V. 
Petniūnienė, Mr. & Mrs. Haivey; po $ 5 - Petčiulienė, G. Kazokienė, A. Savickienė, J. 
Zintautas, A. Rupšys, D. Bartkevičienė, M. Kavaliauskienė, M. Paltanavičienė, V. 
Patašius, A. Jokantas, D. Šumskienė, A. ir L. Kramiliai, S. Skorulis, R. Lašaitytė, A. 
Bumeikis, A. Mikalauskas, B. Vingilis. A. Dudaitis, P. Pullinen, B. Sidarienė, V. 
Šliogeris, A.O. Kataržis, Kasvilaitis, Skinkis. Viso surinkta $ 320. Dėkojame aukojusiems.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Katalikų Kultūros Draugijos literatūrinė popietė
Įvyksta kovo 22 d. (sekmadienį) 2 vai. po pietų Sydnėjaus Lietuvių Namuose. 

Programą išpildys Sydnėjaus "Sutartinė" ir kitos meninės pajėgos. Tautiečiai maloniai 
kviečiami apsilankyti. Katalikų Kultūros Draugija

Labdaros siuntiniai į Lietuva
Pakartotinai pranešame, kad yra planuojamas sekantis talpintuvas su labdaros 

siunta į Lietuvą. Suinteresuoti paremti savo gimines ir labdaros reikalingas institucijas 
prašomi užsisakyti dėžes iki kovo mėnesio pabaigos. Talpintuve dar yra daug vietos, 
Persiuntimo kaina: didelėms dėžėms 50 - 60 dolerių, mažoms dėžėms 30 - 40 dolerių. 
(Dar negauta kvota iš Lietuvos). Dėžių svoris ne daugiau 30 kg tiek mažoje, tiek didelėje 
dėžėje. Kuo greičiau užsisakysite dėžes, tuo greičiau jūsų dovanas išsiųsime. Tuo pačiu 
priimami užsakymai iš Canberros, Brisbanės, Wollongongo ir Newcastle lietuvių 
bendruomenės narių. Ši siunta bus paskutinė iš Sydnėjaus.

Užsakymus pranešti Antanui Kramiliui tel: (02) 9727 3131.
Katalikų Kultūros Draugija

Rekolekcijos Sydnėjaus lietuviams
Prelatas Vytautas Gustaitis, svečias iš Vilkaviškio, praves rekolekcijas Sydnėjaus 

lietuviams sekančia tvarka:

PADĖKA
Aš asmeniškai dėkoju visoms šeimoms, rašiusioms man korteles, kurios 

stiprino mane sunkiai sergant: Grybams, P. ir M. Tamos (Melbourne), savo 
seseriai ir jos šeimai Lietuvoje, savo žmonos seserim ir jų šeimoms Vokietijoje, 
M. Schlosser, Užubaliams. O daugiausiai dėkoju savo sūnui Edmundui ir mar
čiai Zitai bei anūkams, kurie buvo atvažiavę iš Amerikos manęs aplankyti.

Labai ačiū mane lankiusiems: Belkams, Erzikovs, Antanaičiams, Koliavams, 
Linams, Narbutams, p. Paul iukonienei, Poliokams ir mano buvusiems kaimynams 
ir geriausioms draugams, p. Marušinskienei, kuriai negaliu atsidėkoti užjos gerą 
širdį irkun. Jonui Girdauskui, kuris mane lankė Liverpool ligoninėje. Daugiausiai 
dėkoju savo sūnui Arvydui ir marčiai Dovilei, kurie mane prižiūri kiek tik gali. 
Labai širdingas ačiū visiems. Vincas Zduoba

Širdingai dėkojam visoms, kurios prisidėjo prie darbų ruošiant užkan
džius bendruomenei po praeitos Vasario 16-tosios minėjimo: D. Lynikienei, V. 
Bladzevičienei, A. Vyšniauskienei, V. Vaitiekūnienei, E. Šumienei, G. Mac
kevičienei, M. Sodaitienei, E. Daugvilienei, E. Šeidukienei, I. Tamošaitienei, 
P.. Mačiulaitienei, A. Volkienei ir A. Ramoškienei.

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

SKELBlirrtS „MĖSĘ! PASTOGĖJE“ - VISI 
ŽINOS

Mūsų Pastogė" Nr.ll 1998.3.23 nsl 8~------

Kovo 28 d., šeštadienį, 2 vai. po pietų išpažintys Lietuvių Klubo patalpose Dailės 
kambaryje. 3,30 vai. po pietų pamokslas-konferencijakoncertinėjesalėje,viršuje.

Kovo 29 d., sekmadienį, 11 vai. ryto išpažintys St. Joachim’s bažnyčioje, Lid- 
combe. 11.30 vai. šv. Mišios įprastu laiku, pamokslas ir rekolekcijų užbaigimas.

Po rekolekcijų pietūs Lietuvių Klube . . Tautiečiai kviečiami apsilankyti į
pietus ir arčiau susipažinti su mūsų svečiu. Lietuvių Katalikų Misijos Komitetas

Aukos "Mūsų Pastogei”
K. Bartaška Vic., $10.00
J. Mockūnas ACT $20.00
S. Sagatienė Qld. $10.00
J. Fedar Qld. $ 5.00
V. Lozoraitis NSW $ 10.00

Dėkojame už aukas.

V. Zduoba NSW $ 58.00
A. Kudžius Qld. $10.00
B. Butkus Qld. $10.00
A. Virgeningienė NSW $ 5.00
V. Vaitkus NSW $ 5.00

"M.P." admin.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200
Redaktorius Bronius Žalys. Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 2319

Fax (02) 9790 3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turini redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 50 U žsienyje paprastu paštu $65 N. Zelandijoje oro paštu $ 80

U žsienyje oro paštu $ 110
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