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Lietuvos įvykių apžvalga
Aštrėja Lietuvos energetikos 

finansiniai sunkumai

Kovo 5 d. Vilniaus pirmosios apylin
kės teismo anstolis areštavo, t.y. įšaldė, 
akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ 
(LE) bankų sąskaitas. Sprendimo 
priežastis - „Lietuvos energijos“ 
įsiskolinimas Ignalinos atominei elek
trinei (LAE). „Lietuvos energijos“ 
direktorius V. Jurgaitis aiškino, kad 
bendrovė turi visų pirma atsiskaityti su 
užsienio bankais ir tik po to su Atomine 
elektrine. V. Jurgaitis aiškinosi, kad 
ateityje visą dėmesį bendrovė skirs sko
los grąžinimui. Tokiu būdu per pirmą 
šių metų pusmetį skola sumažėsianti. 
Jis priminė, kad „Lietuvos energijos“ 
vartotojai bendrovei yra skolingi apie 
50 mln. litų. Vartotojai bus raginami 
skolą greičiau grąžinti. V. Jurgaitis net 
pareiškė, kad „skolos iškėlimas yra 
bereikalingas įtampos sudarymas ir kam 
tas naudinga aš nežinau“. LE vadovai 
išreiškė viltį, kad sąskaitų areštas bus 

- teismo greit panaikintas ir bendrovė vėl 
galės atsiskaityti savo sąskaitų per
vedimais.

Tačiau Lietuvos energetikos, Mokslo 
ir Technikos draugijos pirmininkas 
Algirdas Stumbras Laisvosios Europos 
radijui pareiškė, kas jis sąskaitų 
užšaldymui pritaręs ir, kad žingsnį rei
kėjo žengti pernai. Toliau jis aiškino, 
kad skolos Ignalinai susijusios su 
Baltarusijos skolomis, nes negaunant 
pinigų iš Baltarusijos, neįmanoma 
atsiskaityti su gamintoja atomine 

elektrine. Toliau jis aiškino, kad elek
trinė atsidūrė Vakarų dėmesio centre. 
Nemokumas elektrinei kuria blogą 
Lietuvos įvaizdį ir rodo, kad Lietuva 
nepajėgia spręsti atominės elektrinės 
problemų.

Kovo 5 d. abiejų bendrovių, t. y. 
„Lietuvos energijos“ ir Ignalinos 
atominės elektrinės vadovai tarėsi su 
ūkio ministru Vincu Babiliumi. Minis
tras mano, kad Baltarusija turėtų 
atsiskaityti prekėmis, o LE direktorius, 
kad pinigais. Sąskaitų užšaldymą tarp 
dviejų ūkio subjektų ministras pava
dino neprotingu. Buvo nutarta pasira
šyti „taikos sutartį“, tačiau iš kur 
„Lietuvos energija“ gaus pinigų at
siskaitymui, ministras nepaaiškino, tik 
vėl minėjo, kad „tam tikros jėgos šalyje 
kursto įtampą“.

Kovo 10 d. prokuratūra bylą panaiki
no nors nuodugnių tyrimų ji ir nepa
darė. Valstybės Kontrolė savo tyrimus 
tęsia, nes ten apie 50 mln. litų neaiškios 
skolos. Atrodo, kad dėl užsienio skolų 
reikia susirūpinti, bet vidaus skola 
nesvarbi.

Seimo ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės komisijos 

posėdžiai
Kovo 1-5 dienomis Lietuvos 

Respublikos parlamento rūmuose 
posėdžiavo Seimo ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės komisijos nariai. Ko
misija renkasi posėdžiams du kartus 
metuose. Posėdžiui vadovauja du 
pirmininkai. Lietuvą atstovavo Seimo 
pirmininko pavaduotojas Feliksas 
Palubinskas, po nepriklausomybės 
atstatymo grįžęs iš Kanados, o JAV 
Lietuvių Bendruomenę atstovavo Liu
da Rugienė.

Prieš keletą metų įsteigta komisija 
rūpinasi bendrais visų lietuvių reika
lais, stiprina tarpusavio ryšius, vals
tybiniame lygyje sprendžiamos ak
tualiausios problemos.

Kovo 5 d. Seime surengtoje spaudos 
konferencijoje Feliksas Palubinskas 
aukštai vertino Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės veiklą, sprendžiant 
svarbius politinius Lietuvos klausimus, 
kaip žygiia?*'5uti priimtai į NATO. 
Pripažinta, kad tai patikimiausias 
Lietuvos laisvės garantas. Susitikimuo
se su Užsienio reikalų ir Krašto apsau
gos ministerijų vadovais, komisijos na
riai gavo naujos informacijos apie 
Lietuvos pasirengimą stoti į NATO. 
Informacija bus naudinga Amerikos 
lietuviams kreipiantis į savo senatorius 
ir kongresmenus, siekiant jų palanku
mo Lietuvai.

Savaitės bėgyje buvo aptartas dau
gelis abiems šalims rūpimų klausimų, 
kaip genocido klausimai, parama 
Amerikos lituanistinėms mokykloms, 
grįžimo į tėvynę programa ir t.t. Kaip 
rašo .Lietuvos rytas“ š. m. sausio 29 
dienos publikacijoje, kad Vilniuje, 
Gerontologijos ir reabilitacijos centre 
gyvena 122 žmonės, 24 grįžę iš 
emigracijos JAV. Girdime iš ten daug 
skaudžių nusiskundimų. Kaip rašo 
„LR“: „Grįžusieji iš užsienio šalių, 
gyvendami viename kambaryje, moka 
du tūkstančius litų per mėnesį. Lietu
vos gyventojai - apie 450 litų“. Išeitų, 
kad mums „australiečiams“ reikėtų 
mokėti apie 1000 australiškų dolerių 
asmeniui. Mūsų senatvės pensijos toli 
gražu neužtektų. Keistas sovietinio 
galvojimo palikimas, kad žmonės iš 
Vakarų už tas pačias paslaugas turi 
mokėti net keturis su puse kartų dau
giau negu vietiniai.

Britų, ne amerikiečių, 
bendrovė ties laidus j 

Vakarus
Lietuva pagamina daugiau elektros 

energijos, negu jai pačiai reikalinga, 
taigi iki šiol elektros energija buvo

Rumšiškėse. Nuotr. V. Kučo

tiekiama Baltarusijai. Tačiau beveik už 
dyką: Baltarusija mažai stengėsi, kad 
atsilygintų Lietuvai. Europos Sąjunga 
yra nedviprasmiškai pareiškusi, kad 
norint įsijungti . į ES, IganalinbT’SrO- 
minė elektrinė turi būti kuo greičiau 
uždaryta. Uždarymo planai turi būti 
pateikti ES iki šių metų vidurio. Tai 
reiškia, kad Lietuva turi statytis naujas 
šilumines elektrines, o tam reikia 
milijardų dolerių, kurių ji neturi. Jei 
šiandienininį elektros perteklių Lietu
va galėtų parduoti Vakarams, kur yra 
elektros energijos trūkumas, finansinės 
problemos būtų bent dalinai išspręstos. 
Atrodo, kad paskutiniais metais Lietu
va suprato, kad jai reikia savo elektros 
tinklą jungti prie Vakarų.

Praeitų metų birželio 15 d. amerikie
čių konsorciumas „Power Bridge 
Group“ pasirašė sutartį su „Lietuvos 
energija“, kad suras stambių investuo
tojų ir paruoš planus, kad Lietuvos 
elektros tinklas būtų pertvarkytas ir 
įjungtas į Europos tinklą. Konsorciu
mas iki nustatytos datos neįvykdė 
Lietuvos reikalavimų. Neįvykdytas 
projektas Lietuvos ūkio ministrui V. 
Babiliui lyg rakštis alkūnėje, jam 
priekaištų daug.

Kovo 9 d. Lietuvos Prezidentūroje 
apsilankė britų energetikos bendrovės 
„National Power“ atstovai, informavo 
Prezidentą Valdą Adamkų apie dery
bas su Lietuvos vyriausybe dėl elek
tros tiekimo linijos į Vakarus, kurio 
įgyvendinimo iki šiol norėjęs „Power 
Brigde“ konsorciumas.

Kovo 10 d. ministrų kabinetas, 
apsvarstęs visas galimybes, nutarė 
atmesti „Power Bridge Group“ ir pri
imti britų bendrovės „National Power“ 
pasiūlymą pertvarkyti Lietuvos elek
tros tinklą ir įjungti jį į Europos tinklą. 

Į naują tinklą bus įjungta ir Krūonio (į 
pietus nuo Kauno) hidroakumuliacinė 
elektrinė, kurią bus galima įjungti, kada 
elektros pareikalavimas Europdie_vra_ 
labai aukštas. Tai bus svarbus re
guliavimo elementas Europos elektros 
tinkle.

Reikia pastebėti, kad britų „National 
Power“ yra labai stambi bendrovė su 
ilgamete praktika ir stambiais fi
nansiniais ištekliais. Strateginiai in
vestuotojai bus parinkti per konkursi- 

' nes derybas ir be jokių tarpininkų. Rei
kia tikėtis, kad šį kartą darbai pajudės 
iš mirties taško ir Lietuva galės ištrūkti 
iš Rusijos ir Nepriklausomų valstybių 
sąjungos elektros sistemos priklau
somybės.
Prezidentas nori balansuoti 
ūkio plėtrą ir gamtosaugą 
Lietuva yra pasirašiusi 1992 metais 

Jungtinių Tautų Rio de Žaneire priimtą 
„subalansuotos plėtros programą“. Ši 
programa nusako, kad ekonominė plėt
ra neturi būti daroma gamtosaugos 
sąskaiton.

Atsistatydinus gamtos apsaugos 
ministrui Algirdui Čaplikui, kurį 
Prezidentas taip aukštai vertino, Valdas 
Adamkus susirūpino ar bus surastas 
specialistas, kuris galėtų užimti šį pos
tą. Kovo 10 d. Prezidentas susitiko su 
kvalifikuotais žmonėmis, kaip buvusiu 
ministru A. Čapliku, Seimo gamtosaugos 
komiteto nariu, krikdemu Jonu Šimėnu 
ir kitais. Krikščionys demokratai 
įsitikinę, kad pagal su konservatoriais 
pasirašytą koalicijos sutartį, šis minis
tro postas turėtų priklausyti jiems. J. 
Šimėnas teigė, kad susitikime niekas 
kandidatų nesiūlė, o buvo aptarti 
svarbiausi Lietuvos aplinkos apsaugos 
klausimai ir privalumai.

Nukelta į 2 psl.
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.

Lietuvos ekonominė padėtis
Paskutiniais mėnesiais Lietuvos 

žmonės skundžiasi, kad jų ekonominė 
padėtis pablogėjo. Kaltė, kaip papras
tai, atitenka Vyriausybei. To pasėkoje 
.krito ir valdančiosios partijos įver
tinimas. Reikia pasakyti, kad G. 
Vagnoriaus vadovaujama vyriausybė 
padarė didelę pažangą stumiant vals
tybę ant vakarietiškų, demokratiškų 
rinkos ekonomijos bėgių. Tai aiškiai 
pasako Europos Sąjungos įvertinimai, 
kurie yra teigiami ir giriantys, kad Lie
tuva yra padariusi didelę pažangą.

Tačiau praeitų metų bėgyje, kada 
Rusiją ištiko katastrofiška ekonominė 
krizė, Lietuvos vyriausybė neįvertino, 
kokią didelę ir ilgalaikę įtaką ji turės 
Lietuvos ekonomijai. Bet tai aiškiai 
pajuto eiliniai piliečiai, ypač dirbą 
privačiame sektoriuje, kaip įmonėse, o 
ypač žemės ūkio produktų perdirbimo 
įmonėse. Staiga nutrūko eksportas į 
Rusiją ir už anksčiau eksportuotas pre
kes nebegavo pinigų. To pasėkoje 
daugelis žmonių buvo atleisti iš darbo, 
o ir tie, kurie tebedirbo,negavo Savo at
lyginimų. Darbininkai Lietuvos pri
vačiame sektoriuje paskutiniu laiku jau 
buvo reguliariai atlyginami. Dabar 
Lietuvoje vėl įsimetė rusiškas virusas - 
atsiliko algų išmokėjimai, nors ir ne to
kiu mastu kaip Rusijoje. Nėra jokios 
abejonės, kad tai žmonių pragyvenimo 
lygio nuosmūkis.

Suerzino Žmones ir tai, kad tuo pat 
metu valdiškų įstaigų darbuotojams 

—atiminimai buvo keliami, o kai kuriems 
net be jokio saiko. Pasiteisinimas, kad 
jie būtų nepaperkami. Nejaugi žmonės, 
užimantys aukštus ir atsakingus pos
tus, neturi jokios savigarbos, ir pinigas 
yra vienintelis jų atpildas, o darbas už 
dyką, tai eilinių piliečių privalumas?

Susipažinkime su žurnalo „The 
Economist“ Lietuvos ekonomikos 
įvertinimais: „Lietuvos politinė padėtis 
turėtų būti stabili, nes valdančioji par
tija turi parlamente daugumą, o kai
rioji opozicija silpna. Užsienio politi
kos variklis - Lietuva ir toliau stengia
si įsijungti į ES ir NATO, galimybės 
nepagerėjusios“. (Manau, kad ne dėl 
Lietuvos kaltės, o dėl vakariečių 
finansinių nesutarimų).

Ūkio augimas šiemet sulėtės iki 3% 
per metus, kadangi Rusijos krizė 
neigiamai veikia eksportą. Vyriausybei 
teks peržiūrėti biudžeto tikslus bei sa
vo politiką, jei ji sieks laiduoti, kad 
einamosios sąskaitos deficitas ne
nusmuktų žemiau 10% bendrojo vi
daus produkto (BVP).

Tolimesnė privatizacija suteiks lėšų 
deficito finansavimui, tačiau užsienio 
skolos bus našta. „Economist“ mano, 
kad šių metų gale teks nuvertinti litą, 
kad,eksportas įgytų bent kiek daugiau 
svorio.

Šių metų biudžetas finansiškai su
balansuotas, tačiau jis neapima geros 
.dalies valstybinio sektoriaus veiklos. 
Be tp, mokesčių surinkimo prognozės 
liūdnps, nepaisant aukštesnių akcizų 
mokesčių.

. Ekonomijos augimas praeitais metais 
sulėtėjo nuo 10% antrąjį ketvirtį iki 3% 

trečiąjį ketvirtį. Didelę įtaką padarė 
Rusijos krizė.

Infliacija praeitais metais buvo pati 
mažiausia visame regione. Tai dėl že
mų maisto produktų kainų. Nedarbas 
praeitų metų gale išaugo ir augs, kadan
gi Rusijos krizės galo nematyti ir to 
pasėkoje sumažės ir vietos paklausa.

Palūkanų lygis prognozuojamas gan 
'aukštas vietos ir užsienio rinkoje, taigi 
investicijų lygis bus žemesnis.

Prekybos deficitas 1998 m. kovo 
mėn. buvo 16% BVP. Vyriausybė 
tikėjosi; kad eksportas? -vis augs, tad 
priėmė nuomonę, kad BVP augs net 
5%. Tačiau ekonomistai prognozuoja 

.tik 2% augimą. -Kada Lietuva už savo 
eksportuotas prekes ar elektrą atsiskai
to svetimomis prekėmis, tai nežadina 
vietos produkcijos, o užsienio valiutos 
įplauka taip pat sumažėja. Praeitais 
metais Lietuva turėjo didžiausią ei
namosios sąskaitos deficitą pasaulyje, 
net 13%, o Šiemet prognozuojama net 
14% BVP. Per didžiųjų įmonių pri
vatizaciją ir pagerinus įstatymus 
investicijoms, ateis į šalį truputį dau
giau užsienio investicijų, tačiau jų 
neužteks einamosios sąskaitos deficito 
panaikinimui. Šiuo metu ir ateityje 
Lietuva negalės sumažinti savo impor
to, nes ji priversta importuoti daug 
technologijos, kad pakeltų gamybos 
našumą, prekių kokybę, o industrijai 
reikalinga užsienio žaliava.

Lietuvos valstybė bus priversta 
peržiūrėti savo biudžetą ir metų bė
gyje pakoreguoti išlaidas. Opozicija, 
pripratusi prie sovietinio galvojimo ir 
planavimo, mano, kad tai vyriausybės 
nesugebėjimas. Priešingai, vyriausybė 
turi sekti visus pokyčius ir pakoreguoti 
ekonomiją kuo greičiau, kad nesusi
lauktų didelių nuostolių ir užbėgtų 
įvykiams už akių. Pats premjeras yra ne 
kartą pasakęs, kad „aš nenoriu girdėti 
apie politiką, man rūpi ekonomija“. 
Tiesa, dėl žmonių gerbūvio jis turi- 
grumtis ne tik su Vakarais, bet ir su 
auksaburniais, kurių jis nenori girdėti.

Lietuvos okupacijų 
nusikaltimams tirti komisija 

dirba
Nacių ir sovietinių okupacijų režimų 

nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 
tarptautinės komisijos vykdomuoju 
pirmininku Prezidentas Valdas Adam
kus paskyrė Vytauto Didžiojo uni
versiteto profesorių Liudą Truską, o 
pirmininku Seimo narį Emanuelį Zin- 
gerį. Dalyvauti komisijos darbe buvo 
pakviesta dar trylika žinomų polito
logų, istorikų, visuomeninių organiza
cijų atstovų, iš Lietuvos, JAV, Vokie
tijos, Rusijos,-Britanijos. .

Vyriausybė įsteigė .šešių tarnautojų 
sekretoriatą, kuris organizuos komisi
jos darbą. Išlaidoms dengti vyriausybė 
šiems metams paskyrė 150 000 litų.

Kovo vienuoliktosios 
minėjimai Lietuvoje

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
- kovo 11 - toji buvo plačiai paminėta 
Lietuvoje; Ryte' Seime prasidėjo šiai 
progai'skirtas iškilmingas posėdis. Ja
me kalbėjo Seimo pirmininkas, Aukš
čiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo 
pirmininkas, nepriklausomybės akto 
signataras Vytautas Landsbergis, 
Prezidentas Valdas Adamkus, Ministras

O Trumpai iš visur
JAV kaltina Kiniją sistematiškai vo

gus per pastaruosius 15 metų jos 
branduolinių ginklų gamybos paslaptis. 
Įtartas šnipinėjimu Kinijos naudai iš 
darbo Los Alamos valstybinėje la
boratorijoje atleistas ginklų projek
tuotojas Wen Ho Lee.

uy/ufj/uiP

Kovo 11 d. Europos Sąjunga raštu 
informavo Izraelį, kad ji tebelaiko ryti
nę Jeruzalę atskiru vienetu, „corpus 
separatum“, okupuota teritorija, o ne 
Izraelio dalimi, kaip kad skelbia Izrae- 
llio ministras pirmininkas B. Netanyahu 
'savo rinkiminėje kampanijoje.

Kovo 11 d. Australijos vyriausybė 
pranešė federaliniam parlamentui, kad 
ne vėliau kaip birželio 30 d. Australija 
turės dvi karo aviacijos ir laivyno 
remiamas brigadas, parengtas pa
naudojimui už Australijos ribų. Bri
gadoms reikės 28 dienų įspėjimo. Iki 
šiol Australija turėjo tik vieną brigadą 
parengties stovyje, tai 3 - čią brigadą 
Townsville, Queensland'e. Nuo dabar 
pradėta stiprinti I - moji brigada Dar
vine, Šiaurės Teritorijoje. Šis pa
tvarkymas padarytas ryšium su ne
ramumais Indonezijoje, susitarus su 
Indonezijos vyriausybe.

Kovo 12 d. Independence, Missouri 
valstijoje, JAV, įvyko Čekijos, Vengri
jos ir Lenkijos priėmimo į NATO 
iškilmės. Maskva boikotavo šias 
iškilmes. Nuo dabar NAT&Kat tufo blo
ko valstybės turį bendras sienas ;su. 
Lietuva, Gudija ir Ukraina.

©®® ‘

Po dvidešimties metų izoliacinės 
laikysenos, Iranas bando suartėti su 
Vakarais. Irano prezidentas, musul
monų dvasiškis Mohammad Khatemi 
trijų dienų vizitui atvyko į Romą ir ta
rėsi su Italijos vyriausybės nariais.

Kovo 12 d. prezidentas Khatemi 
kalbėjosi su popiežiumi Jonu Povilu II. 
Kathemi šiuo metu yra musulmonų 
kongreso, kuriam priklauso 55 valsty
bės, pirmininkas.

Kovo 12 d. Vokietijos vyriausybė 
pergyveno krizę, kai po aštresnio 

pirmininkas Gediminas Vagnorius, 
buvęs AT Atkuriamojo Seimo pre
zidiumo sekretorius, Seimo narys 
Liudvikas Sabutis, Konstitucinio Teis
mo pirmininkas Juozas Žilys, vy
riausybės nariai.

Katedroje vyko iškilmingos pamal
dos. Vidudienį sostinės Nepriklau
somybės aikštėje vyko iškilmingas 
vėliavų pakėlimas, kur dalyvavo 
Prezidentas Valdas Adamkus su žmona 
Alma, Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, Ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius, parlamentarai, 
vyriausybės nariai, Lietuvoje akre
dituotas diplomatinis korpusas, kariū
nų dalinys, pučiamųjų orkestrai, vil
niečiai.

Gal įspūdingiausia minėjimo dalis 

susikirtimo su kancleriu Gerhard 
Schroeder atsistatydino finansų minis
tras Oskar Lafontaine. O. Lafontaine 
buvo laikomas svarbiausia asmenybe 
valdančioje socialdemokratų partijoje, 
jo pastangomis buvo sudaryta žaliųjų 
partijos ir socialdemokratų koalicija, 
prieš 6 mėnesius laimėjusi rinkimus.

Finansiniai Vokietijos sluoksniai bu
vo patenkinti O. Lafontaine atsi
statydinimu, kadangi jis laikėsi pase
nusių ekonominių principų. Rinkoje 
tuoj pat pakilo „Euro“ valiutos vertė. 
Naujuoju finansų ministru paskirtas 
buvęs Hesse valstijos premjeras Hans 
Eichel.

Kovo 12 d. Berlyne mirė garsiausias 
šio šimtmečio smuikininkas Yehudi 
Menuhin. Jis buvo atvykęs į Berlyną 
diriguoti Varšuvos simfoniniam or
kestrui. Žydų kilmės Yehudi Menuhin 
gimė Niujorke 1916.4.22 d., smuiku 
groti pradėjo būdamas tik 3 metų am
žiaus, o 10 metų sulaukęs jau koncer
tavo Carnegie Hali. Filantropas ir 
humanistas Y. Menuhin po Antrojo 
pasaulinio karo buvo žydų bendruo
menės kritikuojamas, kad grojo su 
Berlyno filharmonijos orkestru, di
riguojant Wilhelm Furtwangler. Y. 
Menuhin mokėjo apginti savo elgesį.

WWW

Ambon saloje vis dar vyksta religi
niai neramumai, krikščionys degina 
musulmonų namus, musulmonai - 
krikščionių. Į Ambon nusiųsti Ka
riuomenės vienetai pradėjo imtis griež
tų priemonių tvarkai atstatyti, kartais 
yra šaudoma į įsikarščiavusias minias.

ųhvųlPųiP

Tarpininkaujant Jungtinių Tautų 
atstovams, Afganistane prasidėjo 
pasitarimai tarp valdančios Taliban 
milicijos ir šiauriniame Afganistane 
tebesilaikančios opozicinės koalicijos. 
Po keturias dienas trukusių pasitarimų, 
kovo 14 dieną pasiektas susitarimas 
sudaryti bendrą vyriausybę, bendrą 
parlamentą ir bendrą teisėtvarkos apa
ratą. Su tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus pagalba bus palaipsniui keičia
masi belaisviais.

Paruošė Vytautas Patašius 

buvo vaikų paleisti 10 000 geltonų ža
bų raudonų helio pripūstų balionėlių 
skrydis į dangų su prie jų pririštais 
šventiniais linkėjimais tiems, kurie 
juos ras. Linkėjimus surašė 4-8 klasių 
Vilniaus vaikai.

Kovo 11 - sios ryte policijos ko
misariato darbuotojai Šilutės gyven
tojams dalijo valstybines vėliavas. Jos 
buvo dovanotos pensininkams, ne
turtingiems gyventojams neįstengu
siems nuspirtai savo vėliavą. Vėliavos 
kaina apie 46 litai. Išdalintoms 100 
vėliavų audeklą padovanojo Kauno 
lengvosios pramonės įmonės, o jas 
pasiuvo Šilutės žemės ūkio mokyklos 
moksleiviai.

Spaudai paruošė 
Anskis Reisgys
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$ BENDRUOMENĖS VEIKLOJE iį
"Girių aidas" Adelaidėje

Apie patį svečių dainorių koncertą 
taikliai apibūdino dr. Genovaitė Ka- 
zokienė ir dailaus žodžio meistrė Aliu
tė Karazijienė. Man lieka tik visa šir
dimi pritarti abiejų ponių išreikštai 
nuomonei. Jie mus ne tik graudino ir 
žavėjo, bet vertė ir giliai susimąstyti. 
Daug iškentėjo jie, daug jų bendražy
gių nesulaukė išsvajotos laisvės Tė
vynei. Ne pyragais klotas buvo ir mūsų 
tremties kelias. Išlikome tik susibūrę į 
bendruomenines organizacijas, pri
siglaudę prie lietuviškų parapijų, įsi
giję Lietuvių Namus. Štai choras 
„Lithuania“ jau švęs 50 metų sukaktį. 
Veikia tautinių šokių grupės, ansamb
liai, teatras, savaitgalio mokyklėlės, 
skautai ir kt. Viskas be turtingų firmų 
ar įmonių „šefavimo“, be finansinės
paramos iš valstybės iždo.

Tautinių apraiškų vadovai be už
mokesčio atiduoda savo laiką, sveika
tą, sugebėjimus, o dažnai ir dolerius. Be 
jų nebūtų kam šaunius svečius pa
kviesti, pagloboti, koncertus suruošti.

Vasario 16 - ji Geelonge
Dievo dovana 
Lietuva esi. 
Ar šviesi diena, 
Ar naktis tamsi.

Tu mums kaip sesuo, 
Tu mums kaip mama, 
Kai danguj šviesu, 
Kai širdy žiema.

Iš A. Paulavičius knygos "Rytmečio 
sapnas"'

Norisi pasidžiaugti gražiai praėjusiu 
Geelongo lietuvių Vasario 16 - sios 
minėjimu, Lietuvos vyrų „Girių aidas“ 
koncertu, kuris įvyko vasario 20 d. 
Lietuvių namuose.

Kai susirinko į salę suvažiavę svečiai 
lietuviai iš Melburno, Ballarato ir kitų 
apylinkių, nutilo kalbos. Susirinkimą 
atidarė ir pravedė savaitgalio mokyk
los mokytoja Jūratė Reilly. Ji apibū
dino dienos programą ir pakvietė 
Geelongo bendruomenės pirmininką 
Stasį Šutą, kuris trumpai paminėjo apie 
Vasario 16 - sios šventės reikšmę. Tylos 
minute buvo pagerbti virš 200 mirusių 
apylinkės lietuvių. Nepamiršti liko ir 
seneliai esą slaugos namuose, jų ten 9 
lietuviai. Visiems buvo palinkėta geros 
sveikatos ir nuotaikos. Vėliau supa
žindino su pirmą kartą atvykusiu iš 

Šiuo ir noriu padėkoti jiems visiems.
Dabartinė mūsų ALB Valdyba su

sideda vien iš jaunesnės kartos šaunuo
lių. Jūratė Grigonytė pranešinėjo 
koncerto eigą, Šarūnas Vabolis tvarkė 
scenos techniką, Gailutė Dundienė, 
Birutė Mikužienė įteikė dovanėles. 
Bendruomenės pirmininkė Liucia 
Vaičiulevičius dėkojo dainininkams ir 
žavingai pianistei. Krašto valdybos 
pirm. Janina Vabolienė, labai jautriai 
išsakė visos Australijos lietuvių nuo
taikas apie šį puikų „Girių aido“ žygį į 
tolimą Australiją. Lietuvos Respubli-
kos garbės konsulas J. Jonavičius ir 
Ramovės pirm. J. Bočiulis taip pat gra
žiu žodžiu prisijungė prie kalbėtojų.

Mes su nerimu lauksime partizano A. 
Lukšos paminėto būsimo filmo apie
Lietuvos tragediją ir raudonojo siaubo 
žiaurumus. Taip pat ir iniciatorių 
pastangas įnešti į platesnę areną filmą 
.Niurnbergo teismą Nr.2“, tuos įvy
kius sovietmečio metu. Parodyti isto
riją iš kitos medalio pusės. y ję

Lietuvos garsiuoju partizanų ir trem
tinių ansambliu „Giriu aidas“. Ansamb
lis aplankė Sydnėjaus, Canberros, 
Geelongo, Adelaidės ir Melburno 
lietuvius. Visur apie juos vien tik labai 
geri atsiliepimai.

Ansamblio programoje partizanų ko
vų ir tremties dainos, pasakojimai. Tai 
ypatinga lietuvių tautos istorijos dalis, 
viena iš pačių svarbiausių. Dar gyvi 
likę laisvės kovotojai, partizanai, 
politiniai kaliniai, tremtiniai, gynę 
Lietuvą per ištisus 50 metų, kovoję, 
kentėję. Iškilmingai salėn buvo įnešta 
skylėta Lietuvos vėliava, išbuvusi 
bunkeryje iki 1962 metų. Dabar šią 
vėliavą globoja Kauno istorijos muzie
jus. Jeigu ji kalbėtų, daug atvertų 
paslapčių. Ant stalo buvo išdėstytos 
žuvusių didvyrių fotografijos su užra
šais, liudijančiais partizanų nueitą ke
lią. Matėsi laikraštėlio „Kovojantis 
Lietuvis“ išleisto 1952 m. Nr.6 kopija, 
brošiūros apie Lietuvos valstybinės 
operos solistą - tremtinį Vincentą Kup
rį, knygos - A. Paulavičiaus „Rytmečio 
sapnas“ ir kt.

Paminėtas Vincas Kazokas

Vyrų ansamblio „Girių aidas“ kon
certo metu daugiausiai buvo atlieka
mos partizanų, tremtinių dainos, eilės, 
pasakojimai. Visų dainininkų balsai 
skambėjo gerai ir maloniai, ypač solis
to V. Kuprio. Liūdnos, graudžios dai
nos net ašarą išspaudė ir priminė ma
no tremties kelius prieš 54 metus, kai 
šaltą 1945 metų žiemą išvežė mane, 
kaip pavojingą Lietuvos valstybei 
liaudies priešą į Kareliją. Nespėjau net 
atsisveikinti su savo 6 metukų dukryte 
Irute ir tėvuku Matu Skėriu (vyras a.a. 
A. Skėrys tuo metu buvo Freiburge, DP 
stovykloje), o aš gyvenau ir vargau 
lageryje Medvedzhegorsk miestelyje 
prie Ladogos ir Onegos ežero. Kas
dieninis badas buvo dažnas reiškinys. Į 
duoną tada buvo maišomi jauni pušų 
metūgiai ir baltoji žievės dalis, kurie 
nėra maistingi, bet iš dalies apsaugo 
nuo skorbuto. Tekdavo valgyti „sriubą“,

Prasminga popietė
Kovo 28 dieną, antrą valandą po pietų 

Lietuvių namų didžioji salė pilnutėlė 
susirinkusių tautiečių į ne eilinę po
pietę. Sydnėjaus lietuvių moterų 
socialinės globos draugijos (SLMSGD) 
valdyba kviečia publiką pasiklausyti 
trijų paskaitų apie sveikatos silpnėji
mą, kuris pamažu ir visai nejučiomis 
užklumpa vyresnio amžiaus žmones. 
Kaip žinia, jų gyvenimo tempas sulė
tėja, atmintis susilpnėja, o puodeliai ir 
lėkštutės pradeda kristi ant grindų. 
Paklausti apie sveikatos stovį, skun
džiasi tai viena, tai kita negalia, o 
dažniausiai lėtine osteoporoze. Tad 
programoje skaitytų paskaitų temos - 
osteoporozė, apsisaugojimas nuo šios 
ligos ir jos sukeltų skausmų mažini
mas. Tačiau nebūtų tikslu kalbėti tik 
apie skaitytas paskaitas-ir išgirstus ge
rus patarimus. Didžiąją programos dalį 
užpildė akivaizdžiai gyvo modelio 
pademonstruotas masažas ir lengvos 
mankštos pratimai.

Pirmoji prelegentė, daktarė Irena 
Gumeniukaitė ;Bagdonavičienė su
pažindino publiką su ligą, kuri daž
niausiai ištinka vyresnio amžiaus 
žmones, taip vadinama osteoporoze. 
Kadangi paskaita buvo išsamiai ir 
kruopščiai paruošta ir atsižvelgiant į 
tai, kad daktarė nuodugniai nagrįnė- 
dama šią problemą pateikė ir daug 
profilaktikos patarimų, spausdinsime ją 
atskirai.

Antroji prelegentė, mikrobiologe ir 
profesionali terapeute Regina Lašaity-

—JTVTi'isii Pastogė"

Buvusio ilgamečio "Mūsų Pastogės" 
redaktoriaus, rašytojo Vinco Kazoko 80 
-oji amžiaus sukaktis (15 metų nuo jo 
mirties) sausio 15 dieną paminėta Vil
niuje, Mokytojų namuose. Minėjimą or
ganizavo žurnalistas - visuomenininkas 
Juozas Žitkauskas, kalbėjęs minėjimo 
metu.

Salėje taip pat veikė parodėlė apie 
rašytojo gyvenimą.

Apie įvykusį minėjimą Vilniuje 
pranešė Vincas Augustinavičius.

Tikimės, gavę daugiau žinių apie šį 
minėjimą, parašyti plačiau.

"M.P.” inf.

kurią vadinome pliura. Daugelis nuo 
blogo maisto imdavo viduriuoti ir 
mirdavo.

Taigi, grįšiu prie nuotabaus koncer
to. Klausyčiausi jo be galo. Po koncer
to bendruomenės pirmininkas S. Šutas 
padėkojo svečiams už atvykimą ir dai
nas, apdovanojo dovanėlėmis su 1000 
dolerių. Buvo surinkta už bilietus 650 
dolerių, iš bendruomenės kasos pridėjo 
dar 350. Visiems koncerto dalyviams ir 
akompaniatorei Melitai Kųprienei 
prisiminimui buvo įteiktos spalvotos 
knygutės apie Geelongo miestą. Kon
certo pabaigoje sugiedotas Lietuvos 
himnas, išnešta Lietuvos vėliava. Vė
liau vyko vaišės, o po jų skambėjo dar 
daug lietuviškų girdėtų ir negirdėtų, 
dainų. Išsiskirstė visi vėlokai ir labai 
draugiškoje nuotaikoje.

Nuoširdžiai ačiū organizatoriams, 
rengėjams, atlikėjams ir šcIrmniriKems.

S. Skerienė

tė (BSc) skaitė paskaitą apie gydymą 
vaistažolių preparatais ir demonstravo 
ant savo brolio Andriaus, kokio pobū
džio masažas mažina įtampą ir kūno 
skausmus. Jaunoji paskaitininke, kuri 
dirba šį darbą Westmead ligoninėje ir 
priima pacientus savo privačiame 
kabinete, teigė, kad:

„Masažas ir vaistažolių naudojimas 
gali pagerinti sveikatą, apsaugoti nuo 
visokių ligų ir nervinių sutrikimų“.

Ji taip pat atkreipė publikos dėmesį į 
tai, kad profesionalūs terapeutai at
sižvelgia į bendrą paciento sveikatos 
stovį ir gydo nespecifinius simptomus 
vaistažolėmis, bet drauge stiprina jo
mis ir viso kūno atsparumą. Toks 
gydymas yra nuo senų amžių iki mūsų. 
atėjusi medicinos sistema, kurioje 
naudojami vaistiniai augalai. Lan
kydamasi Lietuvoje, ji pastebėjo, kad, • 
be chemišku būdu pagamintų vaistų, 
labai dažnai naudojamos ir vaistažo
lės. Netgi ir vaistinėse yra pardavi- y 
nėjamos įvairios medicininės vaista- 4. 
žolės, kai tuo tarpu Australijoje jos 4 
perkamos specialiose krautuvėse.

Prelegentė išvardino įvairius me-T 
dicininius augalus, kurie stiprina ’ 
žmogaus sveikatingumą. Paminėsime 
nors kelis šiame straipsnelyje, ' kurių 
arbatėles galima ir pačiam išbandyti. 
Tačiau, vis dėlto, patartina kreiptis pas 
profesionalą vaistažolių terapijos' ži
novą, kuris, be abejo, parinks iiidivi-
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Prasminga popietė
Atkeltais 2psl.

dualiai pritaikytų vaistažolių mišinį ir 
paveikiausią gydymo metodą.

Imbiero šaknelės pagyvina kraujo 
apytaką, palengvina kvėpavimą plau
čių ir bronchito ligoniams, padeda jū
ros liga sergantiems; mėtų arbatą 
patartina gerti sloga ar gripu sergan
tiems; šalavijų arbata mažina gerklės 
skausmų ligas, kaip pav. anginą, larin- 
gitą ir padeda numušti kūno tempera
tūrą; kraujažolių arbata gerina apetitą, 
padeda virškinti maistą, ramina nervus; 
ramunėlių arbata pelengvina slogą, gy
do gastritą, atleidžia nervinį įtempimą 
ir padeda nuo nemigos; erškėtrožių ar
bata turi daug vitaminų, stiprina 
organizmo apsauginę sistemą, gydo 
inkstų , kepenų ir tulžies ligas bei 
mažakraujystę.

Vertėtų dar paminėti, kad po paskaitų 
dalyviai galėjo vietoje ragauti įvai
rių vaistažolių arbatėles, susipažinti su 
jų skoniu ir gydančiomis savybėmis.

Trečioji prelegentė, fizinio lavinimo 
trenerė Tracy Xuerib aiškino ir de
monstravo mankštos pratimus. Ji 
ypatingai pabrėžė vaikščiojimo svar
bą. Anot jos, reikia gan sparčiai žy
giuoti. Tačiau, kaip ir su visais mankš
tos pratimais, būtina pradėti pamaži ir 
iš lengvo, kitaip sakant - reikia pratinti 
kūną ir palaipsniui greitinti arba didinti

judesių pratimus.
Be to, ji akivaizdžiai parodė prati

mus, kurie reguliuoja kraujo apytaką, 
išjudina nuo artrito apstingusias kūno 
dalis ir padeda mėšlungio atvejais. Čia 
pat pademonstravo kaip galima kairės 
rankos nykščio spaudimu ertmėje tarp 
nykščio ir smiliaus mažinti galvos 
skausmą. Tokia netikėta ir nekom
plikuota terapija susilaukė pritarimo 
publikoje. Daugelis klausytojų spaudė 
nurodytą vietą, tik nežinia, ar visiems 
skaudėjo galvą.

Paskaitos ir demonstruoti pratimai 
bei masažai susilaukė daug katučių. 
Tačiau tuo dar nesibaigė vykusis 
renginys. Popietės pabaigoje publiką 
prajuokino šmaikščiai pažertos Palmy
ros Žalienės pastabos apie sodybiečių 
gyvenimą gražiąjame Engadine. Tau
tiečiams kitose Australijos valstijose, 
kurie dar nežino, kas yra'Sodyba;' sku
biai atskleisime paslaptį. Sodybą, 
susidedančią iš septynių dvibučių ir 
vieno tribučio namo, įkūrė SLMSGD 
valdybos narės, netoli Ramiojo van
denyno krantų, pietvakariniame Syd
nėjaus pakraštyje. Patogiuose trijų 
kambarių butuose vyresnio amžiaus 
tautiečiai ten džiaugiasi gyvenimu.

Neprailgo prasminga popietė Syd
nėjaus lietuvių židinyje! Ačiū draugijos 
valdybos narėms už sumanų renginį.

Isolda Požclaitė - Davis A. M.
Kaziuko mugė Sydnėjuje

- r*_TL .m mill i^mih iiri

Tradicinė Kaziuko mugė ir šiemet įvyko Lidcombe, šv. Joachimo bažnyčios 
parapijos salėje kovo 7 dieną. Popietę suruošė Katalikų Draugija ir skautų 
"Aušros" tuntas. Vaizdelyje - Kaziuko mugės talkininkai - skautai ir skautės.

Nuotrauka K. Rupšienės

Sydnėjaus Lietuvių Klube
Kovo 7 d. teko man budėti Klube. 

Vaikštinėjant ir dairantis po šio Klubo 
patalpas, nors ašarą brauk - tuščia ir 
niūru. Taigi, vaikščioju ir galvoju: „Ar 
čia atėjau savo laiką aukoti filipinie- 
čiams, ar latviams?“ Jei ne filipinie
čiai atėję pasimelsti, ir būrelis latvių, 
pasiskanauti lietuviškų blynų - užra
kink duris ir eik namo. Po keletą dienų 
man teko pasikalbėti su nariais, kurie 
yra reguliarūs sekmadienio Klubo 
lankytojai. Visi iki vieno pritarė, kad 
Kaziuko Mugė turėjo būti mūsų Klube; 
Esu įsitikinęs, kad tai buvo galima 
padaryti, nepatiriant nuostolių or-? 
ganizatoriams. Manau, kad mums , 
visiems apie tai vertėtų pagalvoti.

Besėdint bibliotekoje iki 3.00 vai. bu
vo labai malonu matyti, užsukusius čia 
tautiečius, atvykusius iš Lietuvos. 
Pasikalbėjome, pasidalinome mintimis 
ir, važiuodamas greitkeliu į Pictoną, 
prisipažinsiu, pagalvojau, kad biblio
teką uždaryti gal dar ir ne laikas!

Ačiū mūsų redaktoriui Žaliui, Dr.
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Vytautui Donielai, Henrikui Stošiui - jie 
visi pasižadėjo atnešti savo prenu
meruojamus laikraščius ir žurnalus į 
mūsų Klubo skaityklą. •

Trečiadienį, sportininkams posė
džiaujant, iš jų rankų mosikavimų ma
tėsi kaip gyvai jie darė sprendimus apie 
savo numatomą šaunų balių.

Nita Wallis pažadėjo visą būrį jaunų ' -■ 
specialistų sodininkų, Klubo aplinkos 
pagražinimnui. '

Taigi, mano žmonos žodžiais tariant, 
gyvenimas visuomet turi dvi puses: jei 
vienoje pusėje • blogis, kitoje pusėje 
būtinai > bus gėris? Taip-ir buvo - 
sekmadienio blogą nuotaiką pataisė 
sekanti sėkmingesnė savaitė.

Linkiu Klubo nariams sekmadieniais 
smagiai praleisti laiką Klube. Ne- 
partiifškite, kad jis mums visiems labai 
reikalingas. Turėkime vilties, kad jis 
taip pat bus reikalingas ir mūsų 
palikuoniams. Visa tai priklausys nuo 
to, kaip stipriai mes to norėsime šian
dien! Algis Bučinskas .Sekretorius

Lietuvai.
LSS rūpesčiu, Tasmanijos universi

tete jau užbaigtos 4 disertacijos apie 
Lietuvą ir lietuvius: dabar ruošiamos 
dar dvi.

LSS nariai - studentai garsina Lietuvą 
Tasmanijos universitete, rašydami 
mokslo darbus lietuviškomis temomis ir 
sykiu sudomindami savo profesorius 
Lietuva. Šie darbai skaitomi ir svarstomi 
per pietų pertraukų seminarus, kuriuos 
universitete ruošia Lietuvos Studijų

Lietuvos Studijų Sambūris 
Tasmanijos Universitete

Pietiniame žemės pusrutulyje yra tik 
vienas akademinis Lietuvos studijų 
židinys. Tai Lietuvos Studijų Sambūris 
tolimajame Tasmanijos universitete. 
Šiemet (1999 m.) Sambūriui vadovauja 
IV metų humanitarinių mokslų stu
dentas Vincas Taškūnas.

Australijoje yra 36 universitetai, bet 
nė vienas iš jų neturi lituanistikos 
katedros. Nėra nei mažesnių skyrių, 
pašvęstų Lietuvos ar Baltijos kraštų 
studijoms.

Kad bent iš dalies užkišti šią spragą, 
1987 metais privačiomis jėgomis ir 
privačiomis lėšomis Tasmanijos uni
versitete buvo įsteigtas Lietuvos Stu
dijų Sambūris, sutrumpintai vadinamas 
LSS. (Tasmanijos universitetas yra 
ketvirtas senumu Australijoje). Sam
būriui trūksta didesnio vietinių tautie
čių užnugario, nes Tasmanijoje, kuri 
žemės plotu yra panaši į visą Lietuvą, 
yra labai mažai lietuvių: per paskutinį 
gyventojų surašymą buvo užregistruo
ta tik 40.

LSS neturi nuolatinių pajamų, ver
čiasi iš aukų. Tačiau, nežiūrint šių 
sunkumų, Sambūris veikia jau trylik
tus metus.

LSS leidžia „Lithuanian Papers“. Tai 
vienintelis akademinis lietuvių žurna
las anglų kalba visame Pietiniame že
mės pusrutulyje. LSS jau spėjo išleisti 
12 šiožurhalo numerių (po 80 - 96 psl.) 
ir jame išspausdino virš 120 originalių 
mokslo darbų apie Lietuvą anglų kal
ba. Be to, LSS išleido 4 knygas, jų tar
pe „Nereikalingų Svetimžodžių Rin
kinį“. Virš 200 „Rinkinių“ padovanotą .. reikia ir žmonių. Reikia geradario, ku

ris apsigyventų netoli universiteto ir po 
savo pastoge priglaustų Sambūrio 
biblioteką. Reikia savanorio ar sa
vanorės, kas tą biblioteką prižiūrėtų ir 
tvarkytų. Reikia, kas retkarčiais padė
tų suvynioti žurnalus ir kitaip pagel
bėtų.

LSS (Lithuanian Studies Society at 
the University of Tasmania), Post Offi
ce Box 777, Sandy Bay Tasmania 7006 
(Australia). Ellektroninis adresas (e - 
mail): A.Taskunas@utas.edu.au

Sambūris.
LSS nariai garsina Lietuvą ir už 

Tasmanijos ribų. Pavyzdžiui, 1997 m. 
AABS konferencijoje Adelaidėje Vin
cas Taškūnas skaitė paskaitą apie lie- k 
tuvių tautinę sąmonę moderniųjų te
orijų šviesoje; o Amanda Banks gvilde
no Lietuvos gamtosaugos problemas.

1998 m. birželio 19 - 21 dienomis 
Vincas Taškūnas skaitė paskaitą tarp
tautinėje AABS Baltijos Studijų kon
ferencijoje, Indianos universitete, 
Bloomington. Tai pirmas kartas, kai 
studentas iš Australijos buvo pakvies
tas skaityti paskaitą į AABS konferen
ciją JAV - se. Deja, rengėjai kelionės 
išlaidų dalyviams neapmoka ir LSS tu
rėjo prisiimti finansinę atsakomybę už 
savo atstovą.

Esant pareikalavimui, LSS rengia 
lietuvių kalbos kursus Tasmanijos 
universitete. Studentams kursai ne
kainuoja nieko. Kitur gyvenantiems 
LSS padeda mokytis paštu, skolina 
vadovėlius ir kalbos juosteles.

LSS pastangomis Tasmanijos uni
versitetas pernai įvedė metinę stipen
diją (Lithuanian Honours Scholarship) 
geriausiam ketvirtų metų studentui, 
rašančiam Honours lygio disertaciją 
apie Lietuvą arba lietuvius.

O kaip bus ateityje? Tai priklausys 
nuo pačių lietuvių. Lig šiol daug lietu
vių - pavienių ir organizacijų - suprato 
Lietuvos Studijų Sambūrio svarbą ir jį 
rėmė. Jeigu ši parama nesustos, Sam
būris klestės Tasmanijos universitete ir 
toliau. Tačiau reikia ne vit^ pinigų -

Po devynerių nepriklausomo gy
venimo metų Lietuvoje dar vis pasi
reiškia buvusių komunistinių veikėjų 
įtaka Lietuvos valdžios sferose. Tam 
yra būtina priimti desovietizacijos 
įstatymą, kuris išvalytų komunistų 

• - -': partijos aktyvistus.
Šiuo'metu Australijos lietuvių ben

druomenėje yra renkami parašai - peti
cija dėl desovietizacijos įstatymo 
priėmimo Lietuvos Respublikos Seime 
ir jo įgyvendinimo.

Šį labai svarbų mūsų kraštui įstaty—

Brangūs Australijos lietuviai!
mo priėmimą nuosekliai ir pastoviai 
reikalavo ir reikalauja LR Seimą buvę 
politiniai kaliniai, tremtiniai ir parti
zanai nuo Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo dienos.

Gerbiami ir brangūs tautiečiai! Savo 
parašais peticijoje moraliai paremsite 
desovietizacijos įstatymo priėmimą ir 
įgyvendinimą. Antanas Lukša 

Lietuvos laisvės kovų partizanas 
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 

sąjungos tarybos ir valdybos 
pirmininkas

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame p. Justinui Jasuliui už 100 dolerių auką, 

paskirtą Sydnėjaus lietuvių savaitgalio mokyklai.
Tai pirmoji auka mūsų mokyklai, norinčiai įsigyti TV ir video 

aparatus. Šie aparatai palengvintų mūsų darbą, supažindinant moki
nius su Lietuvos vaikų gyvenimu, jų darbais ir kūryba.

Jadvyga Dambrauskienė
Sydnėjaus lietuvių savaitgalio mokyklos vedėja
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Neužmirštamąjį 1991 m. 
sausį prisiminus

Stasys Ignatavičius.

1990 metų pabaigoje sovietinė' vy
riausybė įsitikinusi, kad ekonominės 
blokados pagalba ir kitomis priemonė
mis nepasiseks priversti tuometinę 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją 
Tarybą atsisakyti savo svarbiausio 1990 
metų kovo 11 dienos iškovojimo - 
Nepriklausomybės akto paskelbimo, 
ėmėsi grubių ir nusikalstamų veiksmų 
prieš jauną Lietuvos valstybę ir jos 
piliečius.

Į Lietuvą buvo permesti sovietų spec, 
desantininkų smogikų daliniai, aukšti 
sovietinio saugumo (KGB) ir karinės 
žvalgybos (GRU) pareigūnai, kurie 
turėjo parengti planą Lietuvos valstybės 
sunaikinimui.Visų jų veiksmai buvo 
griežtai kontroliuojami Maskvos dik
tatoriaus. j pagalbą buvo pakviesti 
sovietų sąjungos komunistų partijos, 
„Jedinstvos“ ir kitų prosovietinių - 
šovinistinių organizacijų nariai bei 
lietuvių tautos atskalūnai. Buvo pradė
tas propagandinis darbas prieš Lietu
vos valstybę įmonėse, gamyklose, 
bendrovėse, aukštosiose mokyklose ir 
kt. tarp kitakalbių. Į Maskvą pradėti 
siųsti laiškai ir telegramos su prašymu 
įvesti Lietuvoje tiesioginį sovietų 
sąjungos prezidento M. Gorbačiovo 
valdymą. Maskva laukė momento, 
kuomet galėtų duoti įsakymą ir paleisti 
į kruviną darbą okupacinę - sovietinę 
kariauną. Ir tas momentas netrukus atė
jo.

Sausio 7 dieną K. Prunskienės 
vadovaujama Lietuvos. Vyriausybė 
padidino maisto produktų kainas. Tą 
pačią dieną specialiosios paskirties 
sovietiniai desantininkai pradeda 
Lietuvos jaunuolių „medžioklę“ prie
vartiniam ėmimui į sovietinę ka
riuomenę. Šios nusikalstamos akcijos 
metu nukenčia daug Lietuvos jaunuo
lių.

Sausio 8 dieną prokomunistinė 
„Jedinstvos“ ir sovietinės komunistų 
partijos nariai, pasinaudodami kainų 
pakėlimu, prie Aukščiausiosios Tary
bos surengė protesto mitingą, kurio 
metu mitingo dalyviai bandė įsiveržti į 
Aukščiausiosios Tarybos rūmus, tačiau 
rūmų apsaugos darbuotojų ir jau 
atvykusių pirmųjų gynėjų - savanorių 
pastangomis, užpuolikai buvo išvaikyti 
iš rūmų kiemelio. Aukščiausios Tary
bos prendimu buvo atšauktas Vy
riausybės potvarkis dėl kainų pa
didinimo, kas įgalino K. Prunskienės 
Vyriausybę atstatydinti, tačiau darbas 
jau padarytas ir Maskva į Lietuvą 
siuntinėja naujus nusikalstamus įsa
kymus. '

Sausio 9 dieną sovietinės kariuome
nės šarvuočiai ir mašinos su kariais 
pasirodė Vilniaus gatvėse.

Sausio 10 dieną prezidentas M. 
Gorbačiovas iš Lietuvos Aukščiausio

Klaidos atitaisymas
Š. m. "M. P." Nr. 7, 3 - me psl. spausdintame V. Vitkūnienės straipsnyje "Susi

pažinimo renginys”, pirmoje pastraipoje, eilutėse 10 ir 11 iš apačios yra: ”... pa
geidautina, kad valdybos remtų viena kitos darbus ir užsimojimus rengiant savo
tiškas konkurencijas".

Turi būti: "...vengiant savotiškos konkurencijos”.
Už klaidą p. V. Vitkūnienę ir suinteresuotus atsiprašome. Red.

sios Tarybos pareikalauja nedelsiant 
atstatyti TSRS konstituciją ir panaikin
ti priimtą Nepriklausomybės Aktą bei 
kitus priimtus Lietuvos Respublikos 
dokumentus. Prie Aukščiausiosios 
Tarybos, Vyriausybės ir kitų valsty
binių objektų bei jų viduje pasirodo 
pirmieji gynėjai - savanoriai, kurių tar
pe nemažai šaulių.

Sausio 11 dieną Vilniaus garnizono 
viršininkas generolas V. Uschopčikas 
informavo Lietuvos vadovus apie 
prasidenačius karinius mokymus Vil
niuje. Lietuvoje prasidėjo pastatų 
užgrobimai - Krašto apsaugos patalpų 
Alytuje ir Šiauliuose, Krašto apsaugos 
departamento rūmų Vilniuje, Kauno 
vairuotojų mokyklos pastato, kuriame 
vyko I - ųjų Lietuvos karininkų kursai, 
Spaudos rūmų Vilniuje, Medžiotojų ir 
žvejų draugijos pastato Vilniuje, 
užimamas Nemenčinės televizijos 
retransliacijos centras, sovietiniai 
desantininkai užblokavo Vilniaus 
geležinkelio mazgą ir visiškai paraly- 

žavo traukinių judėjimą. Vilniuje ir 
Panevėžyje į ligonines atvežami pir
mieji sužeisti su šautinėmis žaizdomis, 
sumušimais ir kitomis traumomis. 
Sužeistųjų tarpe ir moterys.

Sausio 12 dienos naktį gatvėse 
intensyviai pradėjo judėti sovietinės 
kariaunos šarvuočiai ir mašinos su 
kareiviais. Buvo užpulta Policijos 
akademija. Kelyje Poreče - Druskinin
kai užpultas krašto apsaugos de
partamento pasieniečių postas, žmo
nės žiauriai sumušti ir išvaikyti. 
Pažeisdamas elementarias eismo tai
sykles, Kauno karinis sunkvežimis 
suknežino lengvąjį automobilį - vienas 
žmogus žuvo, kitas sunkiai sužalotas. 
Tūkstančiai Lietuvos žmonių budi prie 
Aukščiausiosios Tarybos, Vyriausybės, 
Televizijos komiteto, televizijos bokšto 
ir kitų svarbių valstybinių statinių. 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas

Laiškai redakcijai
Gerb. Redaktoriau,
Atsakymas į Genovaitės Kazokienės 

rašytą straipsnį („Mūsų Pastogėje“, Nr. 
3,1999.1.18 d., psl. 5).

Genovaitė Kazokienė mums leidžia 
suprasti, kad mes neturime solistų to
kio lygio kaip Sutherland ir Pavarotti, ir 
iki kol mūsų solistai pasieks tokį lygį, 
jie turėtų būti patenkinti mažesniais 
pasirodymais negu „Dainų Šventės“.

Su tuo nesutinku. Mūsų chorai ne
dalyvauja tokiuose operos rūmuose kaip 
„La Scala“ Milane, Paryžiaus operos 
rūmuose ar „Metropolitan New York“. 
Jie pasirodo prieš mūsų lietuvišką 
bendruomenę įvairiose salėse, chorai ir 
solistai, susidedantys iš tų pačių 
bendruomenių, suteikdami mums 
džiaugsmo taip, kaip Sutherland nei 
Pavarotti niekada nepajėgtų.

Siūlyti, kad tiktai chorai pasirodytų 
per „DainųŠventes“ yra paneigimas ne 
tik mūsų solistams pasirodyti prieš 
didesnę publiką, bet ir mūsų kom
pozitoriams gauti sąlygas pateikti nau
jus ir įvairius kūrinius, ypatingai dar
bus, sukurtus chorams su solistais. 
Atrodo, kad bendruomenė turėtų būti 
patenkinta ta pačia programa metai po 
metų.

Ar Sutherland ir Pavarotti paskirtų sa
vo laiką ir energiją bei gabumus be mo
kesčio suteikti malonumą ir džiaugsmą 
tokiai bendruomenei kaip mūsų tiek, 
daug metų, kaip mūsų solistai suteikia?

Mūsų solistai yra įvairaus amžiaus ir 
įvairių gabumų. Tiktai per didesnius 
pasirodymus, kaip „Dainų Šventės“, jie 
gali tobulinti savo meną. Mes neturime 
teisės atimti.jiems tą.patyrimą, mes,, 
turėtume juos raginti ir remti. Suther
land ir Pavarotti nepasiekė savo 
aukštumų per naktį, jiems tai užtruko 
daugelį metų studijų, praktikos, tre
niravimosi ir pasirodymų prieš įvairaus. 
dydžio publiką.

Ne visi jų pasirodymai buvo sėk
mingi. Pavarotti aiškiai prisimena, kaip 
jį kiaušiniais apmėtė, kada jis nepajėgė 
išdainuoti aukštą gaidą. Sutherland 
pradėjo iškilti tiktai jos vyrui dirigentui 
Richard Bonynge vadovaujant.

Me neturime egzaminuoti solistų 
vaidmens chorų pasirodymuose, tai yra 
chorų direktorių ir dirigentų atsako

prof. V. Landsbergis ne kartą bando 
telefonu susirišti su TSRS prezidentu 
M. Gorbačiovu, tačiau dėl įvairiausių 
priežasčių jo nesujungia. Vakare 
pasiskelbė „nacionalinis gelbėjimo 
komitetas“, kuris paima visą Lietuvos 
valdžią į savo rankas.

Sausio 13 dienos 1 valandą nakties 
tankai ties „Kometos“ parduotuve 
pradeda šaudyti tuščiais šoviniais link 
televizijos bokšto. Tankai pradeda supti 
televizijos bokštą, automatininkai 
koviniais šoviniais šaudo į žemę, bet 
netrukus automatų vamzdžiai buvo 
atsukti ir į aplink bokštą stovėjusius 
žmones. Tankai ir šarvuočiai įsirėžė į 
žmonių minią. Dvi valandas prie 
televizijos bokšto vykdė savo kruviną 
nusikaltimą sovietinės kariaunos 
maitvanagiai. Apsupamas Radijo ir 
televizijos komitetas, šaudoma į pasta
tą ir budinčiuosius. Bus daugiau.

mybė renkant solistus. Mes turėtume 
remti mūsų artistus ir juos padrąsinti 
plojimu salėse ir vėliau aprašymais 
spaudoje.

Yra pasakymas: „Jeigu sieksi iki 
dangaus, tai blogiausiu atveju nukrisi 
ant debesų, ir ar tai nėra geriau, negu 
pasilikti purve“ (mediokratijoje).

Leiskit mūsų chorams ir solistams 
siekti aukštybės, pateikiant daugiau 
naujesnės ir įvairesnės kūrybos. Pro
grama iki šiol buvo nuostabi, profesio
nali ir labai įdomi, ir per „Dainų Šven
tes“, ir per „Kabareto“ pastatymus.

Mes tik galime tikėtis, kad mūsų cho
rai ir solistai toliau mus džiugins, rsravu- 
jiems visiems ir didelis, didelis ačiū! _

Su pagarba
Nijolė Žvirzdinas - Šalkūnas

Gerb. Redaktoriau,
Nusiskundimas!
Lankantis „M.P.“ redakcijoje, p. V. 

Patašius man asmeniškai pardavė 10 
nieko nelaimėjusių loterijos bilietų. 
Nedovanotina! (Cha, cha). Bet visuo
met yra sekantis kartas...

Linksmų šv. Kalėdų visiems „M. P.“ 
darbuotojams, sveikų ir laimingų Nau
jų metų, kad išsipildytų slaptos svajo
nės - kokios ten bebūtų.

Su pagarba A. M..

Gerb. Redaktoriau,
Su pasigėrėjimu perskaičiau sausio 

18 - sios „Kauno dienos“ dienraštyje 
Vinco Franskaičio reportažą apie Kau
no IV - ojoje vidurinėje mokykloje 
įsteigtą Antano Laukaičio vardo per
einamąją krepšinio taurę.

Kiekvienais metais tarp 7-12 klasių 
moksleivių vyks tarpklasinės varžybos 
(1998 metų nugalėtojais tapo 12 klasių 

'12b rinktinė).
Pasirodo, Antanas Laukaitis yra bu

vęs šios vidurinės mokyklos auklėtinis, 
vienas iš eilės Lietuvos krepšinio 
įžymybių, kaip kad V. Chomičius, A. 
Brazys, Ž. Hgauskas ir kiti.

Džiugu, kad Antanas Laukaitis atra
do laiko uždegti sportiniu entuziazmu ir 
jaunimą Lietuvoje, ne tik čia Australi
joje. Vytenis Šliogeris

sų Pastogė" Nr.ll 1999.3.22 psl. 5
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PI S I* OKTAS
Žinios iš Newcastlio

The 48th Australian Lithuanian

1999 m. vasario 28 d. Lietuvos 
Respublikos generalinis garbės kon
sulas Viktoras Šliteris ir Jurgis Kar
pavičius į Newcastle Belmont jachtų 
klubą atvežė tris geriausius Lietuvos 
atletus - disko metiką Virgilijų Alekną

Prie pietų stalo: iš kairės - treneris Z. Kalibatas, koresp. St. Žukas su žmona,. 
V. Alekna, S. Kleiza, Z. Zivatauskas, Arūnas Jurkša ir B. Day.

Nuotrauka S. Žuko

(1998 m. Johanesburge „Pasaulio 
taurėje“ laimėjusį pirmą vietą, jis nu
metė diską 69,66 m.), rutulio stūmiką 
Saulių Kleizą ir ieties metiką Arūną 
Jurkšą, o taip, pat ir minimus atletus 
prižiūrinčius trenerį Rimantą Kalibatą 
ir masažistą Zigmantą Zivatkauską. 
Svečių klube jau laukė niukastliečiai 
Stasys Žukas su žmona Colette bei eilė 
australų sporto klubų vadovų. Per 
susitikimo pietus sportininkus iš Lietu-. 
vos Belmont jachtų klubo komodoras 
pakvietė paplaukioti po ežerąjo didžiu
liu „kreiseriu“. Sportininkai kvietimą 

—tnttTOniai priėmė. Po pietų ir įdomių 
. kalbų, jau ganėtinai pavargusius-sve
čius į jų dabartinius "namus11 Gardi- 
fe. pastatytą. naują motei}, nuve
žė Hunter Olimpic Sports koor- ■ 
dionatorius Terry Charlton. Minimose 
patalpose sportininkai numato išgyven
ti mėnesį laiko.

Aušrokai, atsiliepkite!
Jau praėjo devyneri metai kaip Toronte išleidome knygą "Prisimenam Aušrą". 

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, pagyvėjo ryšys su tėvynėje esančiais aušrie- 
čiais, kurie taip pat norėjo pasidalyti prisiminimais iš gimnazijos laikų ir išleisti 
papildomą leidinį. Toronto leidėjai savo kasoje dar turėjo likutį pelno už parduotas 
knygas. Surinktoji Lietuvoje atsiminimų medžiaga atsirado Toronto leidėjų ran
kose ir buvo nutarta išleisti ją papildomu, nuotraukomis iliustruotu, 200 puslapių 
turinčiu leidiniu.

Knyga netrukus bus spausdinama. Visiems pirmosios knygos rėmėjams - prenu
meratoriams papildomą atsiminimų knygą pasiųsime veltui. Pašto ir pakavimo 
išlaidoms prašome atsiųsti 5 dolerius.

Per eilę metų netekome daugelio rėmėjų - prenumeratorių, o taip pat pasikeitė ir 
mūsų gyvenamosios vietos, todėl prašome visų pranešti savo adresus, kad galė
tume pasiųsti knygas. Adresus siųsti: Mrs. E. Senkus, 1700 Bloor St., W. Apt. 510, 
Toronto, Ont. Canada, M8Z 4V4.

Taip pat dar turime ir "Prisimenam Aušrą" knygų. Jų nužeminta kaina -12 dole
rių. Išleidus papildomą tomą, ir užsakovams išsiuntinėjus kygas, visas likusias
knygas ir gautas nuotraukas persiusime į Lietuvą. Leidėjai

Mažosios Lietuvos fondo leidinys
Mažosios Lietuvos fondas savo na

rius Australijoje aprūpino nauja Lie
tuvoje išleista 531 pusi, iliustruota 
dokumentine knyga „Vilius Gaigalaitis 
- atsiminimai“. Knygą parengė prof. 
Audronė Kaukienė.

Prašom nepamiršti ažsimo&ėti
: Pastogės*6 prenomeratą..
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Sekančią dieną visi sutarėme susi
tikti naujai pastatytame Newcastlio 
priemiestyje Glendale sporto stadione. 
Ten mūsų sportininkai numato tre
niruotis. Nuvažiavę į naująjį stadioną, 
pamatėme visą būrį televizijos stočių 

filmuotojų bei laikraščių fotografų. 
Netgi miesto burmistras John Kilpatric 
atkeliavo su visa svita pasveikinti 
sportininkų iš Lietuvos. Per vakarines 
naujienas net dvi Newcastle televizi
jos stotys perdavė pokalbius su lietu
viais sportininkais, grupines nuotrau
kas ir rodė jų treniruotę. Dienraštis; 
„Newcastle Herald“ išspausdino dide- ■ 
lę grupinę nuotrauką bei aprašymą. * ’

Jūsų korespondentui treneris R. 
.Kalibatas teigė, jog jie į Newcaste at
vyko dėl dviejų priežasčių. Pirma, 
sužinoti kaip ilgai užtrunka sportinin
kų iš Lietuvos aklimatizavimasis. An
tra, pasiruošti Europos sportinio sezo
no varžyboms.

' Apie lietuviškirš ,subuvimus, geguži
nes bei pobūvius negali būti nei kal
bos, nes jie turi kasdien treniruotis, 
treniruotis ir treniruotis.

S.Ž.'

Knygoje rasite ir prof. Domo Kauno 
ilgą dokumentinį straipsnį “Gyveni
mas vardan tikėjimo ir lietuvybės“ ir 
Alberto Juškos straipsnį .Laikas nėra 
visagalis“.

J. R.

(Tęsinys iš praeito „M P.“ nr.) 
GOLF

Thirty two players competed in this 
event which was played at the Geelong 
Golf Club. Due to the lack of rain the 
course was not at its best with the fair
ways far below standard and the greens 
inconsistent.
There was representation from five 
clubs with Melbourne “Varpas” pro
viding II players (including 2 lady 
players - “associates”) , Sydney 
“Kovas” had 10 whilst the hosts, Gee
long “Vytis” had 9 players (including 
one associate player). Brisbane 
“Baltija” and Adelaide “Vytis” had a 
player each. Canberra and Perth which 
have quite a few golfers were not 
represented.
GROSS SCORE
In the Gross event {“off the stick”) 
Geelong’s Gary Kucharski (later to be
ruled ineligible by the Sport Club 
delegates - NOT the golfers) shot a 79 
on the first day to be the leader. Next 
best were 80 E Koszela (Geel), 81 E 
Virzintas (Syd), 82 V Levickis (Mel). 
On the second day G Kucharski went 
ballistic and shot a two under par 70 , 
the best golf seen at a Sporto Švente in 
living memory, to end up with a score of 
149 however due to his ineligibility the 
official results were as follows:
162 E Koszela (Geel) 80,82
165 E Virzintas (Syd) 81 , 84 
170 V Levickis (Mel) 82,88
175 J Pocock (Syd) 88,87
178 V Binkis (Syd) 88,90
179 R RagausKas trviefj------91,88
180 S Žiedas (Mel) <90,-90
182 J Lipsys (Geel) 86,96
182 K Saldukas (Geel) 89,93
185 M Watach (Geel) 93,92
186 V Burokas (Syd) 97,89
189 O Baltrušaitis (Mel) 89,100

LADIES - Stableford
In this event Dana Ragauskas (Mel) 
took the lead on day one with 36 points 
and despite the best efforts of Birute 
“Call me Jenny” Knowles (Geel) held 
on to win.
Results:
68 D Ragauskas (Mel) 36,32
58 B Knowles (Geel) 31,27
53 P Baltrušaitis (Mel) 23,30

MEN’S - Stableford
This event is commonly known as the 

“burglars’ cup” or the “golfing lottery” 
because nobody knows how it will turn 
out.
Day one saw the “usual” emergence of 
V Levickis (Mel) with 42 points 
followed by fellow “Varpian” R Ra
gauskas and Geelong’s B Porter (later 
also deemed ineligible) on 40. Others 
“still in the hunt - but only just” were 
Geelong players E Koszela and J Lipsys 
both on 37. Last year’s winner, A 
“Skimba” Skimbirauskas had a disas
trous 28 points and lost all chance of 
winning. The “golfing gurus” should 
perhaps look at re-handicapping players 
who “beat the handicapper” after day 
one to enable more players to remain 
competitive - otherwise as happened in 
Geelong, only two players out of a field 
of 32 had any realistic chance of win
ning. After all this “stableford” is a fun 
event and not the main individual

Sports Festival 
trophy.
Final results:
82 R Ragauskas (Mel) 40,42
80 V Levickis (Mel) 42,38
74 V Burokas (Syd) 34,40
73 E Koszela (Geel) 37,36
71 S Žiedas (Mel) 35,36
71 JPocock(Syd) 35,36
70 J Barila (Syd) 32,38
69 E Virzintas (Syd) 36,33
69 J Tomkins (Mel) 33,36
68 A Migus (Syd) 33,35
67 P Kains (Syd) 36,31
66 J Lipsys (Geel) 37,29
66 M Watach (Geel) 31, 35
63 J Belkus (Syd) 32,31
63 G Žemkalnis (Mel) 28,35
62 P Knowles (Geel) 36,26
62 G Sauka (Syd) 30,32
61 K Saldukas (Geel) 33,28

' 61 A Skimbirauskas (Mel) 28,33
TEAMS EVENT

Each team has four selected members 
(normally from the same club but can 
be mixed) and can contain male and 
female players. This event is based on 
the best three out of four stableford 
scores over two days
Day one saw the Geelong No.l team 
leading on 110 points due to good 
scores from E Koszela, P Knowles and 
J Lipsys closely followed by Melbourne 
No.2 on 107, then Melbourne No.l on 
104.
On the second day both Geelong teams 
were reduced to three players due to the 
ineligibility saga which wiped out any 
realistic chances for victory.
Final results: ■ •
214 Melbourne No.l
(V Levickis, G Žemkalnis, S Žiedas,
A Skimbirauskas)
212 Sydney No.2
(V Burokas, P Kains, G Sauka,
J Barila)
211 Melbourne No.2
(O & P Baltrušaitis, R & D Ragauskas)
208 Sydney No.l
(J Pocock, E Virzintas, A Migus,
J Belkus)
201 Geelong No.l
(E Koszela, P Knowles, J Lipsys)

CLUB CHAMPIONSIPS
This club event is based on the best 
three gross scores each day. Day one 
results suggested that the same two 
teams, Geelong and Sydney, would once 
again be the main contenders. Day one 
results showed Geelong on 256 strokes 
leading from Sydney (257) and Mel
bourne (261).
Sydney “Kovas” top players performed 
more consistently on the second day to 
take out the trophy.
Being a club trophy it would seem that 
taking the best three scores isn’t quite 
enough and perhaps the organisers 
should look at the best 6-8 scores each 
day to decide a "club champion”.

Final Results :
517 strokes Sydney
(V Burokas, P Kains, J Barila, G 
Sauka, J Pocock, E Virzintas, A Migus, 
J Belkus, V Binkis, V Labutis)

523 strokes Geelong
529 strokes Melbourne

J. Belkus:
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Laikas apginti 
ALB garbę!

Andrius Žilinskas, buvęs ALB pir
mininkas, Geelongo suvažiavime skai
tė paskaitą: "ALB kryžkelėje". Savo kal
boje (Žiūr. "M.P." Nr. 1 - 2) jis suminėjo 

visą eilę naudingą siūlymų,kaip pertvar
kyti mūsų ALB veiklą ateityje. Tačiau 
apie mūsų bendruomenės garbės gy
nimą, kuri jau nuo 1986 m. viešai yra 
šmeižiama kaip "karo nusikaltėliai", 
"žydšaudžiai" ir kitokiais vardais, mū
sų bendruomenės vadovybės per 15 
metų beveik neparodė savo tautinės 
garbės gynimo! Wiesenthal'io centro 
agentai privežė Australijos vyriausy
bei apie 800 "karo nuskaltėlių ir 
žydšaudžių" sąrašų. Buvo išrinktas 
didžiausias nusikaltėlis ir surengtas 
jam teismas, jis buvo ukrainietis. Po 
metus trukusio teismo jis buvo išteisin
tas. Mokesčių mokėtojams ta byla kai
navo apie 40 milijonų dolerių, darbie- 
čių valdžia dalinai dėl to pralaimėjo 
rinkimus ir daugiau bylų teisme nebu
vo! Tačiau lietuvių šmeižtas per spau
dą ir televiziją, su Wiesenthal’io cen
tro agentų pagalba vyksta ir toliau. Čia 
mūsų bendruomenės vadovybė galėtų 
pasekti Lakembos libaniečių ben
druomenės pirmininko Faruko Hadido 
pavyzdžiu. Prieš keletą mėnesių nak
čia buvo užpulta ir apšaudyta Lakem
bos policijos stotis. NSW premjeras 
Mr. Carr iškart apkaltino, kad tai "li
baniečių gaujos darbas". Praėjo keli 
mėnesiai ir joks libanietis dėl policijos 
stoties apšaudymo nebuvo apkaltintas. 
Libaniečių bendruomenės pirmininkas 
Faruk Hadidas kaip musulmonas su
ruošė didžiulę šventę užbaigiant mė
nesio pasniką - Ramadan, į kurią pa
kvietė ir NSW premjerą Mr. Carr bei 
kitus darbiečių partijos vadus. Savo kal
boje į tūkstantinę minią, šalia sėdinčių 
Mr. Carr, libaniečių bendruomenės 
pirmininkas paklausė: "Kur tie apkal
tinti libaniečiai, kurie apšaudė Lakem
bos policijos stotį. Mes buvome palan
kūs ir balsavome už Darbo partiją 20 
metų, bet nėra garantijos, kad mūsų 
bendruomenė ir toliau rems Darbo par
tiją". Tai drąsus libaniečių bendruome
nės pirmininko poelgis, iš jo turėtų 
pasimokyti ir mūsų ALB vadai. Šis įvy
kis buvo plačiai aprašytas šių metų sau
sio 20 dienos "The Sydney Morning 
Herald" pirmame puslapyje.

J. P. Kcdys

Pasisakymas
Šiuo metu Lietuvoje ilgai besi

tęsiančios bylos prieš Kazį Gimžauską 
ir Aleksandrą Lileikį eina prie galo. Jie 
kaltinami žydų žudymu Lietuvoje vo
kiečių okupacijos metu. Kaltinimus 
iškėlė dabartinės Vyriausybės pro
kuratūra. Bylos eigos metu Izraelio 
vyriausybės neoficialus atstovas, kuris, 
betgi, yra oficialus Wiesenthal'io cen
tro atstovas, Efraim Zuroff spaudai pa
reiškė, kad "Nesugebėjimas nubausti 

A. f A.. A.Viiigrytė-Miichcll
Kovo 1 dieną, vėžio ligos iškamuota, 

Melburne mirė 52 metų amžiaus a.a. 
Dana Vingrytė - Mitchell, mokytoja.

Danutė jaunystėje priklausė skau
tams ir dainavo mergaičių oktete. Pa-’ 
jįko liūdinčią mamą, vyrą, brolį ir duk
ras su šeimom.y, Ališauskas

lietuvius nacistinius žudikus tebegaubia 
kaip juodas šešėlis šią šalį (Lietuvą), 
kuri atsisako atsigręžti į savo kruviną 
praeitį..."

Didelė dalis Lietuvos visuomenės, in
telektualai, Seimo nariai per spaudą 
("Kauno diena" Nr. 264, 1998 m. lap
kričio 22 d.; "Atgimimas" Nr. 45, 1998 
m. gruodžio 18 d.; "Valstiečių laikraš
tis" Nr.77,79,81,85,88,91,931998 m. 
ir Nr. 5 1999 m., kurį pridedu) pareiš
kė griežtą protestą prieš tokį niekšišką 
ir neteisingą lietuvių tautos šmeižimą. 
Jie pageidavo ir pageidauja, kad dabar
tinė Lietuvos Vyriausybė į tai atitinka
mai reaguotų. Mažų mažiausiai, kad p. 
Efraim Zuroff daugiau niekada nebūtų 
įsileistas į Lietuvą, nes yra įžūlus lietu
vių tautos šmeižikas.

\-------------------------------------------------------------
Padėka

Negalėdama atsakyti visiems bičiuliams už malonius sveikinimus šv. 
Kalėdų ir mano 95 gimtadienio progomis, prašau priimti mano nuošir
džią padėką, kad manęs neužmiršote.

Dėkoju mieliems lietuvių Sodybos gyventojams už parodytą šilumą, 
sveikinimus ir gėles.

Visiems, visiems didelis, didelis ačiū!
Ona Baužienė, B.E.M.\:7

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Z. Andriukaitienei, I. Dudaitienei, E. Giniū- 

nienei, O. Kapočienei, A. Pauliukonienei, V. Petniūnienei, L. Pukui, B. 
Ropienei, V. Stanevičienei, P. Zubrickui už Kaziuko mugei paaukotus 
daiktus. Ačiū Genovaitei Stefanovič už paaukotus 10 dol.

Ypatingai esame dėkingi Z. Andriukaitienei ir O. Kapočienei, 
padėjusioms mums Kaziuko mugės metu.

Reikėtų turėti drąsos ginti tautos gar- Visas gautas pajamas persiusime į Lietuvą našlaičių šalpai.
Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros draugija

HOME
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....

NO HIDDEN FEES

"Mūsų Pastogė" Nr.ll 1999.3.22 psl. 7

Guaranteed for 1 year
& then a law 6.38% variable interest rats

r neerative Credit Society “Talka" ltd 
Uttuanian Co-uPerai

bę. Tautos garbė atostogų neturi.
Dr. Alfonsas Viliūnas

7



—--- ....................... .........u ,,,,.----- ------------—. .......... ; ;................................. , , . ...................

NFORMACIJA
Sporto klubo "Kovo” nariu metinis susirinkimas moisi, 2 vai. p.p.

Lietuvių Klube Bankstowne. Dienotvarkėje:
1. Susirinkimo atidarymas. 2. Prezidiumo kviedmas. 3. Mirusių narių pager

bimas tylos minute. 4. Praeitų metų susirinkimo protokolo skaitymas. 5. Pirminin
ko pranešimas. 6. Iždininko pranešimas. 7. Revizijos komisijos pranešimas. 8. 
Diskusijos dėl pranešimų. 9. Klubo inkorporacija. 10. Naujos valdybos rinkimai. 
11. Klausimai ir sumanymai.

Labai svarbus susirinkimas, laukiame visų klubo narių dalyvavimo.
"Kovo" valdyba

Melburnas dažo margučius
Kovo 27 dieną (šeštadienį), 12 vai. popiet kviečiame jaunus ir senus, šeimas ir 

vaikus ipargučių dažyti
Bus pristatyta dažų, vaško ir kt., telieka visiems atsinešti tik kiaušinius.
Bus skiriamos trijų gražiausių margučių premijos. 1 kų kiškis

Siuntiniai - aukos į Lietuvą
Gruodžio mėn. 18 d. Socialinės Globos Moterų Draugijos Valdyba, pasitelkusi 

pagalbon nares, sukrovėme į 18 dėžių daiktus, suaukotus Melburno lietuvių ir 
mūsų nupirktus maisto produktus bei higienos palaikymo priemones, visas šias 
gėrybes, sudėjusios į dėžes, užklijavusios bei užrašiusios adresus, sekančią dieną 
pridavėme Lietuvių Klubo atstovams, kad pasiųstų į Lietuvą.

Visa ši siunta mums kainavo 1 567,80 dol.
Lėšos - aukos vietoj gėlių, gautos mirus mūsų narei, buvusiai valdybos sekre

torei Meilutei Eimutienei ir jos mamai Janinai Šėkienei. Iš surinktų aukų neiš
leista liko 307 dol., kuriuos palikome sekančiai siuntai.

Siuntiniai pasiųsti šiems adresams: 5 siuntiniai Gelgaudiškio specialiai inter
natinei mokyklai, 5 siuntiniai Kybartų specialiai internatinei mokyklai, 2 siun
tiniai Poškonių lietuvių mokyklos aštuoniems našlaičiams, 2 siuntiniai Skinkų 
šeimai į Alytų (9 vaikai, 7 iš jų paimti iš prieglaudų), 2 siuntiniai 15 vaikų šei
mai į Klaipėdą, 1 siuntinys Lietuvos samariečių draugijai į Varėną, 1 siuntinys 
Ambrulaičių šeimai (7 vaikai) Švenčionyse.

Kol kas dar nesame gavusios jokios žinutės, ar siuntiniai adresatus pasiekė, bet 
tikimės, kad gavo.

Papildomai dar esame gavusios aukų siuntiniams pasiųsti iš šių aukotojų: Irena 
O' Dwyer - 50 dol., Ferdinandas Gužas - 50 dol, Ona Aleknienė - 20 dol., 

-nteicsandras Šidlauskas - 10 dol.
Dėkojame už aukas. Soc. Globos Moterų Draugija Melburne

^ZK.oncerlas ^Sydnėjuje
Muzikologė Rasa Mauragienė (iš Canberros) organizuoja sutartinių, trejinių, 

pabaigtuvių, ūkio dainų ir žaidimų pynę. Atliks "Sutartinė" ir šeštadienio savait
galinės mokyklėlės vaikučiai. "Sutartinei" talkins vyrai dainoriai.

Šis koncertas planuojamas gegužės mėnesio pradžioje. Tikslesnė data bus 
paskelbta vėliau. "Sutartinė"

DISKUSIJŲ POPIETĖ
“Melbourne lietuvių problemų svarstymas tarp 

vyresniosios kartos ir jaunimo”
Sekmadienį, kovo 28 d. 1:00 p.p.

kviečiame visus į Melbourne Lietuvių Namus 
pasikalbėjimui/debatams:

Debatuose vyresniuosius atstovaus A. Karazijienė,
A. Butkutė, J. Rūbas, jaunesniuosius - L.
.Kaspariūnas , R. Vyšniauskas ir S. Vaitkus. Po to 
visi dalyvaukime diskusijose. Pabaigsime prie 
puodelio kavos.

ĄLB Melboumo-Apylinkės Valdyba

SKELBKITĖS „MŪSU PASTOGĖJE“ - VlSltlNOS!

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
KLUBAS

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, 
TEL. 9708 1414, FAX (02) 9796 4962

NEPAMIRŠKITE BALANDŽIO 1 D.
PENSIJŲ DIENA - KLUBAS VEIKIA NUO 12.00 vai. 

TAIP PAT ŠVEDIŠKAS STALAS

ŠIOKIADIENIAIS KLUBAS VEIKIA NUO 4.00 vai.
ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS NUO 12.00 vai.

ANTRADIENIAIS - UŽDARYTA

VALGYKLA PENKTADIENIAIS NUO 6.00 IKI 8.00 vai.
ŠEŠTADIENIAIS ŠVEDIŠKAS STALAS NUO 12.00 IKI 2.00 vai.

VAKARIENĖ NUO 6.00 IKI 8.00 vai.

SEKMADIENIAIS NUO 12 IKI 7.00 vai.

KLUBAS LAUKIA LIETUVIŲ IŠ VISŲ 
PASAULIO VIETOVIŲ

Papigintos oro kelionių kainos 
i visus pasaulio kraštus.

Vilnius - nuo 1399 dol.
(veikia tam tikros sąlygos)

Teiraukitės kitų specialių kainų!

(Established 1972)
48 The Boolevarde, Strathfield, NSW 2135 

sčirV Tel. (02) 9745 3333. Fax (02) 9745 3237
Lie. 2 T AOOO 888 ACN OO1 344 323
Email: agent@russian - gaieway.com.an

Esi.1972 Web: http://russian-gateway.coni.au

Dėkojame Jums. Jūsų nuoširdžiai "Gateway travel"

Komunizmo nusikaltimams įvertinti kongreso fondui aukojo:
Sydnėjaus lietuvių katalikų kultūros draugija - 200 dol;
P. ir Z. Andriukaičiai - 100 dol.;
S. Grybienė - 30 dol.;
po 20 dol. - L. ir M. Cox, A. ir E. Giniūnai, A. Savickienė, J. Šarkauskas, 
neįskaitomas; ■
po 10 dol. - A. Bumeikis, O. Grosienė.L. ir J. Jūragiai, E. Karpavičius, A. Kra- 
milius, V. Patašius, V. Petniūnienė, M. Radzevičienė, T. Rotcas, J. ir J. Skuodai, 
ponia xxx;
7 dol. - Ramona Ratas;
po 5 dol. - A. Dudaitis, A. Mikalauskas, A. Rupšys, A. Prašmutas, Sviderskienė.

Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija

Nori susirašinėti. 27 metų amžiaus tautietis, vedęs, dirbantis Utenos regiono TV 
videooperatoriumi, nori susirašinėti su Australijos lietuviais.

Rašyti: Egidijus Alėjūnas, Aušros 54 - 17, Utena 4910, Lithuania.

AUKOS 
AUSTRALUOS 

UEIUVą 
FONDUI

Australijos Lietuvių Fondui aukojo:
50 dol. - E. Karblane (260) - a.a. V. 

Savickienės atminimui;

20 dol. - J. Balčiūnas (2590) - a.a. S. 
Butkienės atminimui;

50 dol. - J. Balčiūnas (2640);
30 dol. - A. ir J. Širnkai (425);
po 20 dol. - P. Baltutis (113), Z. Au- 

gaitis (305), V. ir G. Ališauskai (1595), 
J. ir O. Bratiškai (205).

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Audrius Balbata

AL Fondo iždininkas
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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. 1885 
Redaktorius Bronius Žalys. $ * Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 2319 

Faksas (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 pastų $ 110
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