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Lietuvos įvykių apžvalga
Krizė praeina

Ministras Pirmininkas G. Vagnorius 
pareiškė, kad Lietuvoje jau baigiasi 
sunkiausi laikai dėl Rusijos krizės įta
kos šalies ekonomikai. Tą, jo nuomone, 
liudija geriau vykdomas valstybės 
biudžetas - kovo mėnesį lėšų į biudže
tą surinkta 60% daugiau nei vasarį.

Kartu Premjeras baiminasi naujos 
krizės bangos, kurią gali sukelti įvykiai 
Jugoslavijoje. „Savaime dėl Kosovo 
įvykių Rusijos padėtis nepablogės, ta
čiau gali atsitikti taip, kad ji negaus 
tarptautinės finansinės paramos ir 
negalės grąžinti anksčiau gautų pa
skolų. Tai pablogintų finansinį padėtį 
Rusijoje ir turėtų neigiamos įtakos 
Lietuvos ekonomikai", - sakė G. 
Vagnorius. Tačiau jeigu Lietuvą už
kluptų antroji Rusijos krizės banga, ji 
būtų gerokai mažesnė nei persiritusi 
praėjusį rudenį ar žiemą. „Mes iš esmės 
jau atsigauname ir dabar finansiškai 
jaučiamės gerokai stipriau nei anks
čiau", - tvirtino jis.

Daugiau dėmesio Rusijai
Dėl įvykių Jugoslavijoje paaštrėjus 

NATO ir Rusijos santykiams Lietuva 
ketina daugiau dėmesio skirti gerų 

kaimyninių santykių su Rusija pa
laikymui. Apie tai kalbėta Prezidento 
Valdo Adamkaus iniciatyva surengta
me posėdyje, kuriame dalyvavo Seimo 
Pirmininkas Vytautas Landsbergis, 
Ministras Pirmininkas Gediminas 
Vagnorius ir užsienio reikalų ministras 
Algirdas Saudargas.

V. Landsbergio teigimu, susitikime 
daugiausia dėmesio buvo skirta ren
giamoms sutartims su Rusija. „Pa
grindinis klausimas - abiejų valstybių 
delegacijų derybos, šlifuojant kai ku
rias sutartis, tarp jų - dėl pasienio re
gionų bendradarbiavimo", - paaiškino 
jis.

Atsakydamas į klausimą, kada įvyks 
seniai planuojamas Lietuvos premjero 
vizitas į Maskvą, A. Saudargas teigė, 
kad šio apsilankymo data turėtų būti 
suderinta dvišalės komisijos pirminin
kų susitikime. G. Vagnoriaus vizito me
tu turėtų būti pasirašytas visas pluoštas 
svarbių dvišalio bendradarbiavimo 
sutarčių.

Parama Kosovo 
pabėgėliams

Tikimasi, kad balandžio viduryje iš 
Lietuvos į Makedoniją išvyks kelių 

sunkvežimių kolona, gabenanti lie
tuviškus maisto produktus pabėgė
liams iš Kosovo provincijos. Už 
humanitarinei pagalbai skirtus 500 000 
litų siunta jau suformuota. Du trečda
lius jos sudarys Marijampolės pieno 
konservų fabrike pagamintas kon
densuotas pienus su cukrumi, likusį 
trečdalį - įvairiose Lietuvos mėsos 
perdirbimo įmonėse pagaminti troš
kintos jautienos konservai.

Prieš tai Lietuvos vyriausybė buvo 
pareiškusi, kad ji prisijungia prie Euro
pos Sąjungos pareiškimo, kuriame 
smerkiama Jugoslavijos laikysena ir 
žadama parama pabėgėliams.

Kosovo atgarsiai Lietuvoje
Kadangi Lietuvoje gausu žinių iš 

Rusijos spaudos ir vaizdų iš Rusijos 
televizijos, Kosovo įvykių vertinimai 
gana ryškiai skiriasi. Kai kurie laikraš
čiai gana plačiai rašo apie serbų vyk
domą etninį valymą ir albanų pabė
gėlių problemą, bet netrūksta ir teigi
nių, kad tą konfliktą sukėlė Vakarų, 
ypač JAV, tradicinis agresyvumas ir 
todėl, esą, nekaltai kenčia „taikūs 
Serbijos žmonės“. Pavyzdžiui, „Res
publikos" apžvalgininkė Violeta-Mic
kevičiūtė rašo: „Ir vėl vakariečiai 
pasirodė esą dviveidžiai, ryte kalban
tys apie stabilumą ir taiką žemyne, o 
sutemus palaiminantys bombonešių 
skrydžius... Šia Vakarų „diplomatijos" 
bacila sėkmingai užsikrėtė ir Lietu
va“.

Užstojam Jugoslaviją, kurią mora
liai remia Rusija, patrauklioje šviesoje 
iškeliamas Rusijos „taikingumas“ ir 
„padorumas“ - kaip kontrastas Va
karams.

Kita vertus, „Lietuvos rytas“ daro 
platesnę pastabą, kad tokia nostalgija 
Rusijai ir net sovietiškai praeičiai da
bar atgyja be reikalo. Vienas šio 
dienraščio vedamasis išvardija kelis 
blogus pavyzdžius, kaip įtakingos 
Lietuvos grupės giria Rusiją ir net 
Lukašenkos Baltarusiją, ir užbaigai 
komentuoja šitaip:

„Šiemet Kovo 11 - osios Akto meti
nių išvakarėse daug kam šalyje kel
rode žvaigžde tapo Baltarusija, ga
linti pasigirti tik į diktatūrą linkusiu 
prezidentu ir tuščiomis maisto pro
duktų parduotuvėmis.

Net ir praėjus devyneriems metams 
po istorinės Kovo 11 - osios, praeities 
šešėliai neišnyksta. Praėjus pirmajai 
euforijai, nusvilus rankas Vakaruose, 
ne pirmos jaunystės gamyklas pri
vatizavę jų direktoriai ar įtaką prara
dusi kolchozų nomenklatūra natū
raliai metėsi atgal į praeitį.

Daugelį šalies gyvenimo sričių val
do ir dar kurį laiką valdys sovietme
čiu užsigrūdinusi karta, neturinti nei 
jėgų, nei naujų idėjų. Tai stabdo Lietu
vos ekonomikos plėtrą...

Iki šiol norinčių geriau gyventi 
Lietuvoje buvo kur kas daugiau nei 
norinčių geriau ir daugiau dirbti.

Veržimąsi dirbti geriau iki šiol 
nustelbdavo nostalgiškas žvalgymasis 
į praeitį (pavyzdžiui, Baltarusiją) bei 
tikėjimas, kad geresnį gyvenimą, ir dar 
ant padėklo, turi atnešti Vyriausybė, 
Seimas arba Prezidentas.

Neperkainojus vertybių galvoti apie 
gražesnį gyvenimą nėra prasmės".

Panaikins priedangos 
firmas?

Balandžio 6 d. Seimas pritarė Vytau
to Landsbergio parengtam įstatymo 
projektui, pagal kurį būtų uždarytos 
įmonės bei įstaigos, kurios išaugo iš 
ankstesnio KGB tinklo ir yra įtariamos 
priešiškumu Lietuvos valstybei. Kaip 
gerai žinoma, Sovietų Sąjungos su
byrėjimo metu dalis KGB tarnautojų 
persimetė į „komercinę veiklą“ ir pa
gal to meto instrukcijas sukūrė „prie
dangos“ firmas ir pan.

Pagal įstatymo projektą Vyriausybė 
arba institucijos, kurios tiria užsienio 
valstybių slaptųjų tarnybų veiklą, 
kreipiasi į teismą dėl priedangos įstai
gos likvidavimo. Teismas, nustatęs, 
kad įmonė, įstaiga ar organizacija vei
kė ar veikia kaip užsienio slaptųjų tar
nybų priedanga, priima sprendimą 
likviduoti ją, o jos turtą perduoti valsty
bės nuosavybėn.

„Tokios priedangos įstaigos gali 
atrodyti kaip privačios, jos galėjo bū
ti sukurtos dar prieš Kovo 11 - ąją, kad 
galėtų būti įgyvendinamas principas: 
išeinant pasilikti", - sakė V. Landsber
gis. Pasak jo, niekas neabejoja, kad 
užsienio slaptųjų priedangos įstaigų 
veikla yra ir žalinga, ir pavojinga: 
„Jos gali būti ir įšaldyto, snaudžian
čio pobūdžio, tad nereikia laukti, kol 
jos atvirai pasireikš, o tiesiog stab
dyti jų veiklą “.

Gyventojų surašymas
Visuotinis Lietuvos gyventojų su

rašymas vyks ateinančiais metais. 
Statistikos departamento prašymu, 
Vyriausybė surašymo datą perkėlė iš 
1999 metų gruodžio 1 - mosios į 2000 
metų gegužės 5 dieną.

Statistikos departamento pareigū
nai mano, jog gruodžio mėnesį užimtu
mo ir nedarbo rodikliai gali būti iš
kreipti dėl darbų sezoniškumo - būtent 
šiuo laikotarpiu šalyje yra fiksuojamas 
mažiausias užimtumas ir didžiausias 
nedarbas. Kol kas nenaudojami eu
ropiniai klasifikatoriai pagal ekono
mines veiklas, profesijas ar dirbamą 
darbą, todėl gali iškilti sunkumų 
grupuojant užimtus gyventojus.

Trečiadienį priimtu Vyriausybės 
nutarimu buvo atsižvelgta ir į Europos 
Sąjungos rekomendacijas gyventojų ir
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.

būstų surašymus organizuoti 2001 metų 
sausio - gegužės mėnesiais.

Ekonomika
Šių metų sausio - vasario mėnesiais 

bendras Lietuvos užsienio prekybos 
balansas išliko neigiamas - deficitas 
sudarė 779 raln. Lt. Metų pradžioje, 
palyginti su tuo pačiu praėjusią metų 
laikotarpiu, eksportas sumažėjo 28.3% 
arba 701.2 mln. Lt, o importas suma
žėjo 26.4% arba 916.5 mln. Lt. Ne
galutiniais muitinės deklaracijų duo
menimis, šių metų vasario mėnesį bu
vo ekportuota prekių už 905,1 mln. Lt. 
Į Lietuvą importuota prekių už 1 mlrd. 
352 mln. Lt.

Pasaulyje pabrangus naftai, Lietu
voje vėl pabrango benzinas. Litras 
kainuos 3 centais daugiau. Dabar lit
ras benzino vidutiniškai kainuoja 2 li
tus (apie 83 autral. centus).

Geležinkelių bėdos
Prezidentas Valdas Adamkus su

sirūpinęs dėl padėties valstybinėje 
bendrovėje „Lietuvos geležinkeliai“: ji 
lėtai restruktūrizuojama ir dirba nuo
stolingai. Apie tai jis kalbėjosi su 
„Lietuvos geležinkelių“ generaliniu 
direktoriumi Stasiu Labučiu. Vėliau S. 
Labutis Eltai sakė, kad Prezidentui 
papasakojęs apie „Lietuvos geležinke
lių“ struktūrą, valdymą, finansinius 
rodiklius. S. Labutis apgailestavo, kad 
mažėja tranzito apimtys per Lietuvą. 
Tai susiję ir su krize Rusijoje, ir su 
kaimyninių valstybių aktyvia tranzito 
skatinimo politika. Prezidentas buvo 
informuotas ir apie „Lietuvos ge
ležinkelių“ paimtas paskolas užsie
nyje, kurios esančios nepakankamos ir 
reikią paramos iš Vyriausybės.

Muitines tikrins griežčiau
Naujasis muitinės vadovas Stasys 

Stažys yra pasiryžęs eksporto ir impor
to krovinius tikrinti daug detaliau. Tik 
tokiu būdu, pasak jo, bus galima 
sumažinti kontrabandą, kuri iki šiol per 
Lietuvos sieną prasiskverbdavo dide
liais kiekiais. Anksčiau Lietuvos mui
tinės tikrindavo tik 1 -1.5% krovinių, o 
tai buvę nenormalu, nes užsienio 
valstybės detaliai tikrina apie 5 - 7 % 
krovinių. Muitinės vadovas taip pat 

■ pripažįsta, kad kai kuriems muitinin
kams „sąžiningai dirbti yra tiesiog 

neparanku". Sąžiningumo tikrinimui bus 
įkurta speciali tarnyba.

Griežtesnis krovinių tikrinimas vėl 
sukūrė ilgas eiles prie Lietuvos pasie
nio mutinių. Tai buvo ypač akivaizdu 
balandžio pradžioje. Manoma, kad 
padėtis pagerės, nes nurodyta netikrinti 
neįtartino tranzito sunkvežimius bei 
krovinius, kurių vežėjai pateikia 
patikimus tarptautinius dokumentus 
(TIR knygelę).>. /e w ES centras

Vilniuje atidarytas Europos Sąjun
gos informacijos centras. Lietuvos 
Prezidentas pažymėjo, kad centro 
paslaugos labai pravers Lietuvos 
politikams, diplomatams, ekspertams, 
akademiniams sluoksniams, spren
džiant šalies integracijos į ES klau
simus.

Naujasis Australijos 
ambasadorius

Balandžio 7 d. Prezidentui Valdui
'Mūsų Pastogė" Nr.15 1999.4.19 ps 

Adamkui prisistatė naujasis Australijos 
ambasadorius Lietuvai. Tai - Stephen. 
Brady, kuris reziduoja Stockholme ir 
pakeičia dvejus metus ambasadore 
buvusią Judith Pead. Naujasis am
basadorius sakėsi pažįstąs kai kuriuos 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
vadovus ir domisi Australijoje gy
venančiais lietuviais menininkais. Jis 
paminėjo Teisutį Zikarą, Henriką 
Šalkauską, Ievą Pocius ir kt. Am
basadoriui (kuris jau ketvirtas) rūpės 
pagyvinti šalių bendradarbiavimą.

Vokietija dovanoja 
karo laivą

Vokietijos gynybos ministerija 
Lietuvos karinėms jūrų pajėgoms 
perduoda minų paieškos laivą „Kob
lenz“. Pasak flotilės admirolo Rai
mundo Baltuškos, kova su jūrinėmis 
minomis yra labai svarbi visų šalių 
kariniams laivynams, nes jos yra vie
nos iš grėsmingiausių ginklų sekliose 
jūrose. Tokioms jūroms priklauso ir 
Baltijos jūra. Nors laivas „Koblenz“ 
yra nenaujas, pagal savo konstrukciją 
yra priskiriamas prie geriausių pasau- 
Ho priešmininių laivų. Minų tralerio 
atnaujinimui Vokietija planuoja skirti 
2.5 milijono markių, o Lietuva - 50 000 
JAV dolerių (apie 200 000 litų). 
Pradedama apmokyti ir laivo įgula: 
pirmieji septyni karininkai ir pus
karininkiai jau išvyko į šiaurės Vokie
tiją dalyvauti priešmininėse pratybo
se. Pasak R. Baltuškos, Vokietijai 
sutikus, „Koblenz“ bus pavadintas 
„Sūduvio“ vardu.

Pramogų centras Kaune
Kaune, Laisvės alėjoje, buvo ati

darytas didžiulis pramogų centras. Tai 
120 vietų restoranas „Miesto sodas“ ir 
600 vietų - muzikinis klubas „Siena“. 
Atidarymo linksmybėse grojo džazo 
grupė iš Klaipėdos, o joms vadovavo 
Vytautas Kernagis. Pramogų centras 
priklauso privačiai Lietuvos ir Didžio
sios Britanijos bendrovei „Veina“, kuri 
jau ketvirtus metus vadovauja resto
ranui „Astra“, pamėgtam pasiturinčių 
kauniečių ir miesto svečių. Pramogų 
centras įrengtas sklype prie gynybi
nės, beveik metro storio miesto sienos, 
kurioje yra du apvalūs bokštai. Ar
cheologai leido įgilinti požeminę pa
stato dalį, o antžeminėje dalyje resto
ranas buvo papildytas stiklo galerija. 
Už jos matomas Miesto sodas ir Kau
no muzikinis teatras. Atidarymo links
mybės truko tris dienas.

Vilniaus festivalis ‘99
Tradicinė muzikos šventė - Vilniaus 

festivalis ‘99 - prasidės koncertu bir
želio 2 dieną ir tęsis iki liepos 6 - to
sios (Mindaugo karūnavimo - Lietuvos 
valstybės dienos).

Neketindami nusibrėžti kokių nors 
griežtų išankstinių taisyklių, festivalio l 
rengėjai pasiryžę išsaugoti keturis 
kertinius stulpus: programoje būtinai 
turi būti atliekamas specialiai jam 
užsakytas naujas kūrinys, būtinai turi 
būti pristatoma dvidešimtojo amžiaus 
muzika, taip pat lietuvių kompozito
rius ir lietuvių atlikėjas.

Festivaliui užsakytą Onutės Nar
butaitės kūrinį birželio 20 dieną atliks 
instrumentalistai Vadimas Repinas, 
Jurijus Bešmetas, Davidas Geringas ir 
solistė Mūza Rubackytė. Atskiruose 
koncertuose pasirodys smuikininkas 
Raimundas Katilius ir kompozitorius 
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Rytų Timore siaučia kariuomenės 
apginkluoti Timoro integracijos į 

■ Indoneziją šalininkai. Balandžio 6 d. 
ginkluota 500 civilių minia Liquica 

. mieste užpuolė nepriklausomo R. Ti
moro šalininkus, prie jų prisidėjo ir 
kariškiai. Katalikų bažnyčioje ir gre
timoje klebonijoje mačetėmis nužu
dyta virš 40 žmonių, kurių kūnus 
kareiviai dviem sunkvežimiais kažkur 
išvežė. Ginkluotų civilių būriai grąsina 
mirtimi nepriklausomybės šalininkų 
vadams bei visiems užsieniečiams.

Balandžio 11 d. iš Dili į Liquica at
vykęs Rytų Timoro vyskupas Carlos Be
lo atlaikė pamaldas už nužudytuosius. 
Vyskupo motorkadai grįžtant į Dili, iš 
pasalų ją užpuolė akmenimis, mačetė
mis, kardais ir lazdomis ginkluota mi
nia. Ginklais ir akmenimis daužė maši
nas su užsienio žurnalistais, kunigais ir 
vienuolėmis. Motorkadą lydėjusi poli
cija nesikišo.

Albanijai ir Makedonijai nepajėgiant 
išmaitinti (šimtatūkstantinių minių al
banų pabėgėlių iŠ Kosovo, tą naštą 
pasiėmė NATO. Dalį pabėgėlių įsilei
do Turkija bei keletas kitų Europos 
valstybių. Balandžio? d. Australijos min. 
pirmininkas John Howard paskelbė, 
kad įsileis 4000 pabėgėlių iš Kosovo, 
bet tik keliems mėnesiams, kol jie vėl 
galės grįžti į Kosovą. Po kelių dienų, 
Jungtinių Tautų ekpertams spiriant, šis 
planas buvo atšauktas. Jungtinės Tautos 
atsisakė tiek Australijos, tiek Kanados ir 
JAV paslaugų dėl per didelės traumos 
pabėgėliams, juos išvežant taip toli nuo 
Europos.

ųįyųįyŲii'

Balandžio 8 d. Jugoslavijos vyriau
sybė paskelbė, kad jos kariuomenė jau 
pabaigė karo veiksmus prieš albanų 
sukilėlius, ir kad Kosovo pabėgėliai 
kviečiami grįžti namo. Deja, kovos su 
sukilėliais tęsiasi ir toliau. Kasdien 
atsiranda vis daugiau įrodymų apie 
serbų įvykdytas žudynes Kosovo pro
vincijoje. Dėl žudynių, kurias įvykdė 
jų vadovaujami daliniai, devynis Ju
goslavijos armijos vadus Kosovo pro
vincijoje JAV paskelbė karo nu
sikaltėliais.

NATO tęsia sustiprintą Jugoslavijos 
bombardavimą, ypač puolant karinius 
sandėlius, tiltus, karinius telkinius. 
NATO valstybių viešoji nuomonė 
pageidauja, kad, kovojant su Jugosla
vija, būtų panaudotos sausumos kari

Mindaugas Urbaitis.
Festivalyje rengėsi dalyvauti ir 

pasaulinio garso virtuozas smuikinin
kas Yehudi Menuhin. Tačiau jam mi
rus kovo 13 dieną, birželio 5 dienos 
koncertas bus skirtas jo atminimui ir 
vyks pagal tą pačią programą.

Proginės monetos
Balandžio 6 dieną Lietuvos bankas 

išleido į apyvartą 10 litų monetą, kuri 
skirta Kaunui. Moneta susilaukė dide

nės pajėgos, tačiau kol kas nėra ženk
lų, kad tam būtų ruošiamasi. Visgi 
Jugoslavijos kariuomenė pradėjo telk
tis Albanijos ir Makedonijos pasieniuo
se, juos minuoti bei ruošti įtvirtinimus.

Rusija grąsina savo įsikišimu bei 
branduolinių ginklų karu, jei prieš 
Jugoslaviją bus panaudota sausumos 
kariuomenė.

Kipro prezidentas Spiros Kyprianou 
nesėkmingai lankėsi Belgrade, ban

dydamas išlaisvinti Mekedonijos pa
sienyje pagrobtus tris amerikiečius 
karius. Balandžio 10 d. Montenegro 
vyriausybė atmetė vietinės Jugoslavi
jos karinės vadovybės reikalavimą 
uždrausti žinių iš užsienio transliavimą 
per vietines televizijos ir radijo stotis. 
Montenegro prezidentas Milo Dju- 
kanovič nepripažįsta dabartinės Ju
goslavijos vyriausybės teisėta, kadangi 
per jos rinkimus buvo prasilenkta su 
konstituciniais reikalavimais.

'SS'UfJftAg'

Balandžio 11d. Jugoslavijos televi
zija parodė ištrauką iš suimto australų 
humanitarinės pagalbos darbuotojo Ste
ve Pratt tardymo, kur jis neva tai pri
sipažįsta šnipinėjęs NATO naudai. 
Australijos vyriausybė skaito šį pri
sipažinimą sufabrikuotu ir reikalauja 
suimtųjų australų grąžinimo.

Balandžio 11 d. Indija sėkmingai 
išbandė naują Agni II raketą, galinčią 
nuskristi virš 2000 kilometnĮ. Dabar 
Indija savo branduoliniais ginklais gali 
pasiekti visą Pakistano teritoriją bei 
didesnę Kinijos dalį.

Balandžio 9 d. Nigerio respublikos 
diktatorius prezidentas Ibrahim Bare 
Mainassara buvo nušautas savo asmens 
sargybinių. Krašto valdžią perėmė ka
rinė chunta, kurios priekyje yra avia
cijos majoras, vadovavęs nužudytojo 
prezidento asmens sargybai.

Balandžio 10 d. laivas su nelegaliais 
kiniečiais imigrantais nepastebėtas 
prisiartino prie Australijos, NSW, 
pakrantės ties Scotts Head (prie 

Macksvillejir išlaipino apie 50 kiniečių. 
Policija beveik visus juos sulaikė. Kiti 
panašūs laivai pasiekė Queenslando , 
ties Caims, ir Vakarinės Australijos 
pakrantę. Australija susirūpino per silpna 
savo krantų apsauga.

Paruošė V. Patašius

lės paklausos, nes per pirmąją preky
bos valandą buvo parduota daugiau kaip 
300 monetų.

Gegužės ar birželio mėnesį pasiro
dys proginė 50 litų sidabrinė moneta, 
skirta Vinco Kudirkos šimtmečiui. Ją 
sukūrė skulptorius Gediminas Kara
lius. Tai bus devynioliktoji proginė 
moneta.

Parengė 
Vytautas Doniela
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8 BENDRUOMENĖS VEIKLOJE g

gyven tojus • Nuotrauka V. Vaitkaus

Lietuvos Respublikos Generalinis Konsulatas
Informuoju, kad iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų 

) ministerijos Politikos departamento gavau pranešimą, kad LR
V JSįfl V 77 garbėskonsuloponoJurgioVytenioJonavičiausprašymasatleisti
X. ji ^R garbės konsulo pareigų Australijoje (rezidavimo vieta

------ Adelaidėje, konsulinė jurisdikcija - Pietų Australija, Vakarų 
Australija, Šiaurinės Teritorįjios) buvo patenkintas.

Šia proga noriu išreikšti didelę padėką ponui J. V. Jonavičiui, 
kuris 5 metus atidavė šiam svarbiam Australijos lietuviams ir Lietuvai garbės 
konsulo darbui. Linkiu Jam ir žmonai Birutei dar daug pelnytų laimingų poilsio 
metiĮ. Su pagarba

Viktoras Šliteris
Lietuvos Respublikos generalinis 

garbės konsulas Australijoje 
P.S. Iki tolimesnio pranešimo visais konsuliniais klausimais Pietų Australijos, 

Vakarų Australijos ir Šiaurinės Teritorijos piliečiai gali kreiptis į LR generalinį 
konsulatą Australijoje, kuris reziduoja Sydnėjuje adresu: 40B Fiddens Wharf Rd., 
Killara, NSW 2071. Tel./faksas (02) 9498 2571.

Mūsų mielam, ilgamečiu! MLK pirmininkui
Vladui Bosikiui

80 - tojo gimtadienio sukakties proga linkime geros 
sveikatos, ištvermės ir Dievo palaimos.

Melburno Lietuvių Klubo Valdyba ir nariai

♦ Sodybietis Vytautas Vaitkus 
būdamas Lietuvių Dienose laiko veltui 
neleido - jo videoaparatas dirbo, galima 
sakyti, be pertraukos. To pasėkoje - 
puikus XX - jų Lietuvių Dienų Aus
tralijoje filmas. Jo trukmė - 2 vai. 45 
min. Sodybiečiai buvo tie laimingieji, 
kurie jau suredaguotą filmą matė sau
sio mėnesį. Kadangi filmas ilgokas, pu
sė jo buvo palikta pasižiūrėti sekančiam 
kartui, kadangi režisierius nutarė, kad 
„gerą daiktą reikia naudoti po truputį“.

P.S. Atėję žinios sako, kad filmas

Pamokslai papuasams, vėjui ir bangoms
(Tęsinys iš praeito nr.),

Bažnyčią papuošė trispalve
Šiaudinėje Port Morsbio bažnyčioje 

buvo tik viena siena, altorius stovėjo ant 
dviejų tamtamų. Pusnuogiai papuasai į 
ją ateidavo išsidažę kūnus, apsikaišę 
spalvingomis paukščių plunksnomis. 
A. Savickį šiek tiek dirgindavo šler- 
pimas, kurį sukeldavo bažnyčioje 
žindomi kūdikai. „Per pamaldas jie 
energingai čiulpdavo motinų krūtis“, - 
pasakojo kunigas.

Kartą į papuasų bažnyčią įbėgo ir po 
altoriumi pasislėpė tropinių ligų ap
niktas šuo. Šventovę nuo tokių lanky
tojų galėjo apsaugoti tvora, bet pa
rapijiečiai niekaip negalėjo suprasti, 
kam jos reikia. A. Savickis suvokė, kad 
bažnyčios paskirtį ir pagrindines 
krikščionybės sąvokas papuasams rei
kia aiškinti jiems suprantama kalba ir 
simboliais.

„Pirmiausia bažnyčią išpuošiau 
margaspalvėmis polietileno juosto
mis, - pasakojo A. Savickis. - Papuasus 
sužavėjo trispalve Lietuvos vėliava 
užtiestas altorius, [rengdami prakartė- 
lę, Jėzaus statulėlę jie paguldė į bana
no lapą. Per Velykas parapijiečius 
išmokiau marginti ir ritinėti kiauši
nius“.

Vėliau papuasai patys ėmė puošti sa
vo bažnyčią, gėrio ir grožio pamokas 
derindami su įprastomis elgesio tra
dicijomis. Savo misijos pabaigoje A. 

pasiekė ir kitas lietuvių gyvenvietes.
♦ Sausio 2 d. lietuvių Sodyboje 

apsilankė jos įkūrėja p. Ona Baužienė, ■ 
BEM, prieš grįždama iš Sydnėjaus na
mo į Adelaidę. Prie kavutės puodelio 
sodybiečiai ją pasveikino su artėjančia 
95 - ja gimimo diena (gimė 1904 m. 
sausio 26 d.).

♦ Kovo pabaigoje Sodyboje lankėsi 
net porą garbingų svečių - kunigų jė
zuitų. Tai kun. Gintaras Vitkus ir kun. 
Kazimieras Ambrasas.

B.Ž.

Savickis sužinojo, jog keli parapijiečiai 
iš parduotuvės vogė dažus bažnyčiai 
remontuoti ir dėl to buvo uždaryti į 
kalėjimą. Gentainiai vadų nurodymu 
rinko pinigus jiems išvaduoti.

Gavo daugiau negu atidavė
Per Antrąjį pasaulinį karą į Naująją 

Gvinėją įsiveržusi Japonijos kariuo
menė vos neužėmė visos salos. Miš
kuose ir vandenyno pakrantėje pamatęs 
rūdijančius tankus, A. Savickis dažnai 
prisimindavo karą.

Naujojoje Gvinėjoje A. Savickis paty
rė tris maliarijos priepuolius. Grįžęs į 
Perthą ir ten lengviau atsikvėpęs ku
nigas nesigaili saloje praleisto laiko. 
„Bendraudamas su žmonėmis, gy
venančiais modernaus pasaulio ir ak
mens amžiaus sandūroje, savotiškai 
praturtėjau, jaučiu, kad daugiau gavau 
negu daviau“, - tvirtino kunigas.

Kai kas mano, kad papuasai ir kitos į 
juos panašios tautelės neišnyktų, pali
kus jas likimo valiai. Antropologų dar
bus studijavęs A. Savickis tokia versija 
linkęs abejoti: „Šiandien papuasai 
nepasislėps ir tankiausiose džiunglėse. 
Civilizacija neišvengiamai keičia pri
mityvių tautų buitį. Misionieriaus pa
reiga - padėti joms susigaudyti verty
bių sistemoje“.

Sakė pamokslus vandenynui
Kunigą visuomet viliojo nepažinti 

kraštai. 1993 metais aplink pasaulį 
plaukiančiai „Lietuvos“ jachtai stab
telėjus Perthe, A. Savickis paskutinę

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju Onutei, Henrikui ir Ninai Stošiams už priežiūrą 

mano ligos metu. Dėkoju už lankymą ligoninėje, dėmesį ir priežiūrą 
suteikusiems Bronei Ropienei, Anelei Pauliukonienei, Albinai ir Algir
dui Bieliūnams, Zitai ir Alfredui Bartkevičiams, Juozui Červinui, Idai 
Barilienei, Lilei Gaidžionienei, Margaritai Kavaliauskienei.

Labai dėkinga esu "Dainos" choro chorvedžiams ir choristams, vi
siems, kurie mano ligos metu skambino telefonu su geriausiais sveika
tos palinkėjimais. Ačiū.
_____________________________________________ Izabelė Daniškevičienė J,

akimirką nusprendė prisidėti prie įgu
los. Vėjo kapelionu pramintas dva
sininkas praskaidrino buriuotojų kelio
nę, kartu su jais plaukęs per Indijos 
vandenyną iki Maurikijaus salų.

Žvilgsnis krypsta į Sibirą
Vandenyno druskos paragavęs ku

nigas sakė, kad Sydnėjuje gyvenantys 
Australijos karinių jūrų pajėgų kari
ninkai broliai dvyniai Algis ir Rimas

Kun. dr. A. Savickis jachta per Indijos vandenyną. G. Pilaičio nuotrauka

A. Savickis jachtą vadino kryžiumi, 
prie kurio jis galėjo tuo metu susikaup
ti didesniems apmąstymams. Kelionę 
jis suvokė kaip galimybę “būti ir mąs
tyti kartu su Dievu neįprastomis 
sąlygomis“. Kai vienas buriuotojas 
paklausė A. Savickio, kodėl jis taip anks
ti pabunda, kunigas paaiškino, kad ry
tais sakąs pamokslus vėjui ir bangoms.

„Vandenyne mums įprasto pasaulio 
ribos ištirpsta, žmogaus siela išlaisvėja, 
- dalijosi patirtais įspūdžiais A. Savic
kis. - Ten aš pasijutau, šv. Augustino 
žodžiais tariant, išplaukęs į savo dva
sinę kelionę amžinybės krantų link“. 

Dičiūnai įsigijo gerą jachtą, su kuria 
rengiasi atplaukti į Lietuvą. Apie savo 
planus A. Savickis nekalbėjo. „Įgulą 
surenka kapitonas. Dievas suteikia 
sąlygas plaukti“, - teigė buriuojantis 
kunigas.

Atvykęs į Lietuvą Pertho klebonas 
aplanko Klaipėdoje gyvenančią seserį 
Ireną. Ji sakė, kad neramios sielos bro
lis vėl norįs keisti darbo vietą ir dėl to 
tarėsi su Telšių vyskupu Antanu 
Vaičiumi bei kitais Bažnyčios hie- 
rarchais. A. Savickis kelerius metus 
mielai padirbėtų Sibiro lietuvių pa
rapijoje. "Lietuvos aidas", 1999
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Kas prisimenate buvusią Covvros stovyklą?

Anądien man ir sako bičiulė Bronė S.:
- Ar žinai, kad gegužės 1 - 2 dienomis 

Cowra miestelis, NSW, švęs penkias
dešimties metų sukaktį nuo to laiko, kai 
į čia jiems įrengtą šeimų stovyklą at
vyko pirmieji pokario imigrantai?

- Nežinau, iš kur žinosiu? Aš savo 
"naujojo australo" dienas pradėjau 
Viktorijos valstijoje, Bonegilloje, - 
sakau.

Bičiulė man parūpino visą glėbį įdo
mių nuotraukų iš šios stovyklos anų 
laikų gyvenimo, bet - nelabai daug ži
nių.

Puoliausi jų ieškoti. Suradau, kad 
Cowra yra mažas miestelis, besiver
čiantis gy vtdininkyste ir pieno ūkiu, kad

Lietuva ieško savojo kelio
Grįžęs iš trumpos keliones į Lietu

vą, išsitraukiau vienintelį savo pirkinį 
- „Bočių“ duonos kepalėlį. Kambarys 
pamažu prisipildė nepakartojamo, su 
niekuo nepalyginamo gimtinės rugelio 
kvapo. Atrodo, visko yra Amerikoje, bet 
tokios duonelės veltui ieškotum. Ne 
kartą randi parduotuvėje užrašą „Lit
huanian Rye“, tačiau tai ir visas lie
tuviškumas. O ši duonelė priprasta nuo 
gimimo. Vokietis ar italas, airis ar 
prancūzas tikrai nejustų to, ką jaučia 
lietuvis, pasiilgęs gimtinės duonos.

O Lietuva smarkiai keičiasi. Ant sie
nų ir tvorų nebėra rusiškų šūkių, rei
kalaujančių žygiuoti į komunizmo ry
tojų, milžiniški} politbiuro vadų nuo
traukų, vėliavų su kūju ir pjautuvu. 
Nebėra eilių parduotuvėse ir „defici
to“, kurio ne vienas ieškodavo norėda
mas geriau pasiruošti svečio sutiktu
vėms ar šeimos šventei.

Už spindinčių prekystalių šypsosi 
pardavėjos. Neregėtas dalykas... Jos net 
pataria, stengiasi atspėti tavo skonį. 
Rinkis, žmogau, ko panorėjęs, jei tik 
piniginė leidžia. Tiesa, su tais pinigė-

tyta per sovietmetį. Sunkios durys, 
aptrupėjusios staktos. Viduje lyg ir
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1949 metais čia buvo įrengta naujų po
kario imigrantų stovykla šeimoms. Mat, 
visi vyresnio amžiaus vyrai buvo dviem 
metams paskirti dirbti ten, kur valdžia 
norėjo, o motinos su mažais vaikais 
būdąvo( atvežamos į šią stovyklą, kol 
vyrai susiras butą arba baigs valdžios 
skirtą dvimetę darbo sutartį. Taigi šio
je stovykloje buvo nemažai ir lietuvių 
motinų su mažais vaikais, kurių dalis 
pradėjo lankyti vietos mokyklas.

Čia anais senais, gerais laikais gyveno 
Jonė Žitkevičienė, Ona Jarmalavičienė, 
Bronė Sidarienė, Andriuškai. Grin- 
cevičiai ir daug kitų, kurių vardai ir 
pavardės baigia išdilti atmintyje. Žino
ma, tos šeimos visą laiką keitėsi, kadangi

liais - sudėtingiau. Vienas nesivar
žydamas deda į vežimėlį ne tik buvu
sius „deficitus“, bet ir tokias prekes, 
kokių net „deficitų“ turėtojai prieš 
dešimtmetį nedažnai pamatydavo. O 
kitas, dar kartą centukus suskaičiavęs, 
renkasi tik tai, kas būtiniausia ir pigiau
sia.

Žvilga naujų parduotuvių ir įstaigų 
iškabos. Tiesa, jų pavadinimai keisti. 
Vis kartojasi užrašas „international“. O 
štai kioskelis, ant jo užrašas „Silvijon“. 
Automobilių taisykla „Aurem“. Par
duotuvė „Picanti“. Pikantiška? Ne, 
pikantiškos ten nebent tik kainos, 
didesnės negu Amerikoje. Aha, štai 
dailus, dar nematytas pastatas. Užrašas 
paprastas - „Kotryna". Be jokių „in
ternational“. O ten toliau, ant kalnelio, 
iškilusi pilis. Bokšteliai, siauri langai, 
aukšta tvora. Kieno ji? Niekas nežino. 
Toliau antra, trečia...

O štai vienas svarbios draugijos 
pastatas beveik pačiame Vilniaus cen
tre. Betoninė dėžė. Daug tokių prista- 

susirasdavo namus, kuriuose įsikurti 
galėjo jau visa šeima. Bet buvo ir tokių, 
kurios čia praleido net ir visus dvejus 
metus.

Š. m., gegužės 1 - 2 dienomis Cowra 
miestas kviečia buvusius naujuosius 
australus atvykti į Cowrą ir prisiminti 
čia praleistas pirmąsias dienas Australi
joje.

Norintieji smulkesnės informacijos 
turėtų susisieikti su Cowra, NSW, mies
to savivaldybe.

Laukiame taip pat ir savo skaitytojų 
prisiminimų apie Cowros ir Gretos 
šeimų stovyklose praleistas dienas.

B. Žalys

mėginama tvarkytis šiuolaikiniškai, bet 
ką gali padaryti, jei neturi atliekamų 
pinigėlių. Draugija- nekomercinė. Nors 
i j? krypsta tūkstančių suvargusių žmo
nių akys, bet ji nedaug gali padėti. 
Lietuvos biudžete kur kas daugiau iš
laidų negu pajamų.

Išeinant iš šio pastato ir vėl susiduri su 
ryškiais pokyčiais. Net mažiausias 
kiemas prigrūstas lengvųjų automobi
lių “Audi“, „Opel“, „Saab“, „Ford“, 
„Mazda“. Dauguma jų - ne pirmos 
jaunystės, tačiau dar rieda. Gatvėse - 
kamščiai. Kai jas tiesė, tokių permainų 
nesitikėjo.

Pasišnekėjęs su žmonėmis, išgirsti 
daugybę įvairiausių nuomonių. Sako, 
Vilniui šį kartą pasisekė su meru: „Tas 
lakūnas žino, ką daro. Ar matei, kaip 
tvarkomas Senamiestis? Jeigu būtų 
toks atėjęs į valdžią iš pradžių, oho, 
kiek būtų padaręs...“

Kadaise buvusių galingų gamyklų 
pastatai vakarais žvelgia į gatvę 
tamsiomis langų akiduobėmis. Tik jų 
pirmuose aukštuose šviesu. Ten - gro
žio salonai, „servisai“, „ofisai“. Buvu
siuose cechuose nebedūzgia staklės. 
Kur dingo čia dirbę ir gaudavę atly

ginimus žmonės? Praeivis gūžteli 
pečiais. Kas žino? Gal Gariūnuose? O 
ką daryti tam, kuris nesugeba prekiau
ti?

Iš ko gyvena valstybė, jei savos 
gamybos nedaug? Iš to, ką komersan
tai praveža ir įveža. Iš to, ką parduoda 
Privatizavimo fondas. Iš mokesčių, 
kuriuos moka negalintys nuo jų išsi
sukti. O juk derėtų labiau rūpintis savo 
gamyba. Bet aiškiai matyti, kad val
džiai tai ne itin rūpi. Nelabai valdžios 
vyrai apie gamybą išmano. Kas kita - 
tarptautiniai ryšiai. Konferencijos, 
simpoziumai, suvažiavimai, asamblėjos. 
Lietuva jau turi tokių piliečių, kurie 
šiuose renginiuose puikiai jaučiasi. Jie 
sklandžiai kalba angliškai.

Lietuvoje įregistruotos, atrodo, net 
35 politinės partijos. Demokratija? 
Labiau panašu į balaganą. Tikrų parti
jų yra tik keletas. Aiškiai matyti, kad 
Sąjūdžio skilimas į partijas įvyko per 
anksti, dar nesusiformavus sociali
niams sluoksniams, atitinkantiems nau
ją ekonominę sanklodą. „Partijų“ 
programos beveik sutampa, jose - tie 
patys šūkiai ir pažadai, tik neaišku, kaip 
juos įgyvendinti. Vientisos, ilgametės 
valstybės atkūrimo programos nėra.

Bene geriausiai partijos bruožus iš
laikė buvusių sovietinių viršininkų 
(nomenklatūrininkų) klanas, turintis 
didžiausią ūkinę įtaką. Vis ryškesnius 
partinius bruožus įgyja naujoji preky
bos ir pramonės mafija. Jos viršūnėje 
stovi ne kokie nors buvę gatvių valka
tėlės ar gaujų vadukai. Ten - daug 
solidesni rykliai. Neieškokite jų ofi
cialiuose partijų sąrašuose. Bet jų įta
ką ryškiai parodė ir skandalai dėl 
Lietuvos energetikos ateities.

Nereikėtų numoti ranka į tokį partinį 
darinį, kaip vadinamieji socialistai. Na 
ir kas, kad dabar jie neturi savo atsto
vų Seime. Tačiau tai - „penktoji kolo
na“. Tai junginys, panašus į panirusį 
ledkalnį, matoma tik jo viršūnėlė. Jų 
rėmėjai - gana gausus buvusių kolo
nistų sluoksnis - anksčiau veikusių 
gamybinių, administracinių, karinių ir 
represinių struktūrų atstovai. Prie jų 
noriai prisidėtų ir nemažas lium- 
penproletariato sluoksnis. Buvę pigaus 
vyno („rašalo“), dabar - „kaukolinio 
pilstuko“ gerbėjai anksčiau dirbo 
statybose, kochozuose, gamyklose. Jie 
buvo pripratę prie valdžios botago. Da
bar dauguma jų - bedarbiai. Iš jų 
papildomos nusikaltėlių eilės. Jie ne
turi tėvynės.

Daugelis kitų dabar partijomis va
dinamų darinių tėra tik jų užuomazgos 
arba grupuotės, susitelkusios apie 
„lyderius“. Į jas susibūrė įvairiausių 
pažiūrų ir socialinių sluoksnių atsto
vai. Kol jie taps tikrais konservato
riais, socialdemokratais, liberalais, pra
eis daug laiko. Tarp tokių dar nesu
siformavusių partijų yra ir tautininkai. 
Jų sutinkame ir tarp „konservatorių“, ir 
tarp „krikščionių demokratų“, ir net 
tarp „socialdemokratų“. Todėl dabar 
labai svarbu, kad tos „partijos“ ne 
skaidytųsi, o jungtųsi. Žmonės nusivylė 
tiek buvusiais, tiek esančiais valdžioje 
dėl jų nesugebėjimo spręsti konkre
čius savo ūkio uždavinius. Būtina kuo 
greičiau išsiaiškinti valstybės gamybi
nių jėgų struktūrą ir kiekvienos šakos 
vystymosi galimybes. Lietuva turi daug 
gabių, darbštų žmonių ir gali greitai 
atsigauti. jonas Jasaitis. JAV
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Lietuvos baleto bičiulių draugija - 
didelio ir gražaus kelio pradžioje

R. Geli
Ankstesnėse SBS radijo laidose savo 

klausytojus trumpai supažindinau su 
nauju kultūriniu reiškiniu bei veikla 
Australijos lietuvių bendruomenėje - 
Lietuvos Baleto Bičiulių Draugija 
(Friends of Lithuanian Ballet).

FLB garbės komiteto spaudos - 
vedėja Rymantė Geli._________

propagandos direktorė ir SBS programos

Šios naujos organizacijos aktyvumas 
per tokį trumpą laiką, 6 mėn., buvo la
bai produktyvus. Jau įkurta Taryba - 
pirmininkas Jurgis Žalkauskas, direk
torė Ramona Rataitė - Zakarevičienė iš 
Sydnėjaus, sekretorė Joan Songaila iš 
Auksinės Pakrantės ir iždininkas Justi
nas Ankus iš Sydnėjaus.

Surinkus šiek tiek lėšų, išleidžia
mas pirmasis aplinkraštis, o po kurio 
laiko Lietuvos baletui paremti Sydnė- 
juje nusprendžiama organizuoti pirmą
ją labdaros vakaronę.

Po to kai per Sydnėjaus lietuvių 
bendruomenės savaitraštį „Mūsų Pa
stogė“ ir lietuvišką SBS radijo progra
mą buvo paskelbta apie būsimą ren
ginį, kai kurie skaitytojai ir klausytojai 
FLB nariams pateikė šiuos klausimus: 
Kodėl susikūrė ši nauja organizacija? 
Kodėl reikia padėti Lietuvos baletui? 
Kodėl ši labdaros vakaronė bus fil
muojama Lietuvos TV? Kodėl or
ganizuojamos varžytinės ir panašiai?

Kadangi ir pati aktyviai dalyvauju 
FLB veikloje, šiame straipsnyje pa
bandysiu nors trumpai atsakyti į šiuos 
klausimus, o taip pat supažindinti su 
šios organizacijos įkūrėjais.

Lietuviškos Australijos bendruome
nės per pastarąjį dešimtmetį nenuilsta
mai ir dosniai padėjo Lietuvai. Kartais 
jau atrodė, kad jėgos ir išgalės visiškai 
išseko ir bus sunku suruošti kokį nors 
naują labdaros vajų.

Dr. Vytauto Donielos apskaičiavi
mais, nuo Atgimimo laikotarpio įvairi 
pagalba kūdikių, senelių, tremtinių 
namams, įvairioms mokykloms, li
goninėms, bažnyčioms ir kitoms or
ganizacijoms sudarė apie 1,5 mln. 
Australijos dolerių. Per „Talkos“ ban
ką pervesta į Lietuvą apie 4—5 mln. 
dolerių, o asmeninė pagalba giminėms, 
draugams ir pažįstamiems sudarytų 
apie 10 - 15 mln. Australijos dolerių. 
Įspūdingi skaičiai, turint omenyje mū
sų negausias lietuviškas bendruome
nes.

Kiekviena naujos veiklos užuomazga 
visada prasideda nuo keleto entuziastų. 
Prisiminkime kaip keletas Sydnėjaus 
moterų po savo apsilankymo Lietuvos

kūdikių namuose, sugrįžusios subūrė 
gražų būrį prijaučiančių. Siuvo, mezgė,
rinko, pakavo, ruošė įvairius labdaros 
pobūvėlius, kad tik kuo daugiau su
rinktų lėšų. Arba prisiminkime vajų 
Vilniaus tremtinių namams pastatyti. 
Buvo surinkta lėšų, ir nemažai, ir aš 
manau, kad tie, kurie prisidėjo prie šio 

kilnaus vajaus po to pajuto tikrą dvasinį 
pakilimą. Taigi gyvenimas nestovi 
vietoje. Pasibaigus vienai veiklai, 
atsiranda kita. O dabar pats laikas 
papasakoti apie FLB įkūrėjus - Jurgį 
Žalkauską ir Ramoną Rataitę - Za
karevičienę.

Architektas Jurgis Žalkauskas iš 
Melburno yra pats tikriausiuas ir 
ištikimiausias baleto gerbėjas, su
sižavėjęs šiuo menu jau nuo anksty
vos vaikystės. Emigracijos rūpesčiai ir 
vargai Australijoje nesuktrukdė jam ir 
toliau žavėtis baletu. Nuo 1962 m. su 
žmona Jone tapo Australijos baleto 
bičiuliu ir aktyviai dalyvauja šioje 
veikloje. Kartais, kai Australijos bale
tas gastroliuoja užsienyje, su grupe to
kių pačių entuziastų išvyksta į Singa
pūrą, Niujorką, Vašingtoną ar Londoną.

Na, bet, žinoma, kad širdžiai ar
timiausias ir brangiausias - Lietuvos 
baletas. 1995 m. Jurgis Lietuvos baleto 
70 - mečiui padovanoja knygas, pašto 
ženklus, vaizdajuostes, viską, ką per to
kį ilgą laiką sukaupė, surinko Aus
tralijoje. Jo rūpesčio ir dėmesio dėka, 
šiai garbingai datai pažymėti Austra
lijos baleto meno direktorė Maina 
Gielgud nusiuntė pasveikinimą. 1997 
m. J. Žalkauskas įteikia 2000 Lt as
meninę premiją jauniems baleto šokė
jams Nelei Beliakaitei ir Mindaugui 
Baužiui.

Atskirai reikia papasakoti apie gar
saus dailininko grafiko Vaclovo Rato 
dukrą Ramoną Rataitę - Zakarevičienę. 
Dabartiniu metu ji yra Friends of 
Lithuanian Ballet vykdančioji direk
torė.

Ramona gimė ir užaugo menininkų 
šeimoje. Jos patys artimiausi giminai
čiai buvę Lietuvos baleto šokėjai, teta - 
Janina Čiunovienė ir dėdė Borisas 
Čiunovas.

Be abejonės, kad atvykus į Australiją 
ji pradėjo baleto meno mokytis Pertho 
Anglijos karališkos baleto mokyklos 
sistemoje, kurią 1956 metais užbaigė 
Sydnėjuje.

Nuo 1957 m. ji tapo profesionalia 
Australijos baleto kompanijos šokėja 
dešimčiai metų. Per tą laikotarpį 

intensyviai dalyvavo ABC, Channel 7 
televizijos programose, o taip pat su 
Australijos baletu gastroliavo įvairiose 
pasaulio šalyse.

Jos tėveliui sunkiai susirgus, norė
dama Jam paskirti daugiau dėmesio bei 
laiko, Ramona atsisako pasirašyti 
kelionių sutartį ir pasilieka Sydnėjuje. 
Po to net 19 metų dirba privačiose 
mokyklose. Ramonos nuomone, kla
sikinio baleto pagrindai Lietuvoje yra 
labai aukšto lygio, tačiau nedaug yra 
žinoma apie modernius šokius. Bet 
ypač jai suskaudo širdį ir labai nuliū
dino nelengvos mokymosi sąlygos 
Vilniaus baleto mokykloje. Žiemą ba
leto klasės nepakankamai apkūrentos, 
šalta, trūksta būtiniausių dalykų. Ta
čiau ir tokiose sunkiose sąlygose yra 
išugdytas talentingų šokėjų žvaigž
dynas, tarptautiniuose konkursuose 
laimėjęs aukštus prizus. Deja, išvyks
tant į tarptautinius konkursus dėl pi
nigų stokos baleto šokėjai negali apsi
stoti viešbučiuose, jiems tenka miegoti 
savuose automobiliuose, nežiūrint ar 
tai būtų žiema, ar vasara. Mums, žino
ma, neįmanoma suprasti ir įsivaizduoti 
kaip patyrus tokias žiaurias sąlygas, 
laimimi garbingi prizai ir garsinamas 
Lietuvos vardas.

O ką ir bekalbėti apie tai, kad norint 
pastatyti naują baleto spektaklį, reikia 
kviestis garsius choreografus, o ne de
rėtis su vidutinybėmis. Puikus scenos 
apipavidalinimas, gražūs ir patogūs 
baleto rūbai - visa tai privaloma norint 
žiūrovui sukurti baleto šventę.

Kai pirmą kartą Ramona kreipėsi į

Vietinės rinktinės kario odisėja
(A. Kramiliaus prisiminimai)

Aš, kaip ir daugelis Lietuvos jaunuo
lių, net tėvo nesiklausęs, pėsčiomis 
nužygiavau 14 kilometrų į Šakius 
užsiregistruoti į gen. Povilo Plecha
vičiaus organizuojamą Vietinę rinkti
nę. Vyresnieji tuo metu kalbėjo ir kar
tu abejojo, ar verta buvo pasitikėti tuo 
Žemaitijos generolu. Man, tik 17 metų 
„vyrui“, jokie senių argumentai ne
buvo įdomūs. Žinios iš Rytų fronto, 
kad vokiečiai jau pradėjo atsitraukti, 
mane ir kitus bendraminčius jaudino. 
Niekas nelaukė grįžtant raudonųjų, ypač 
į ramius Zanavykuos laukus. Daugelis 
jau pradėjo planuoti pasitraukimą į 
Vakarus, kiti, apsimetę patriotais, sakė
si, kad iš Lietuvos niekur nevažiuos. 
Apie pasipriešinimą grįžtantiems 
raudoniesiems jie irgi nekalbėjo.

Mano ir kitų bendraminčių nuomonė 
buvo aiški. Mes priešinsimės. Su kuo? 
Su spragilais? Ne, su ginklais, bet juos 
reikėjo iš kur nors gauti. Atsakymą 
radome gen. P. Plechavičiaus armijoje. 
Apraudoti tėvų ir giminių rinkomės 
sniegui tirpstat į paskirtas kareivines. 
Maža valtele persikėlęs per Nemumą, 
atsiradau prie Seredžiaus kareivinių 
vartų. Keturios savaitės apmokymo 
Seredžiuje, ir štai mes jau parengti ko
vai su mūsų tautos priešais. Mūsų 
paskyrimo vieta - Vilniaus kraštas, 
kuriame jau siautė lenkų Armija krajo- 
va, rusų diversantai. Išsirikiavus 
kareivinių rajone, 309 - ajam ir 310 - 
ajam batalionams ugningą išleistuvių 
kalbą pasakė pats gen. P. Plechavičius. 
Vėliau šis milžiniškas vyras dar su 

mane per mano vedamą radijo programą 
pranešti apie būsimus FLB renginius, 
mielai sutikau ir pati pareiškiau norą 
aktyviai dalyvauti.

Abi kartu pradėjome galvoti apie tai, 
kaip ir kuo pritraukti naujus narius, kaip 
suruošti pirmą labdaros vakaronę. Tada 
ir kilo mintis surengti varžytines. Tuoj 
pat susisiekiau su Vilniaus baleto 
mokykla ir paparašiau, kad jie atsiųstų 
savo telentingų mokinių įvairių as
meninių daiktų, kaip baleto batelių, 
nuotraukų, afišų, diplomų, knygų, 
žurnalų ir kt. Direktorė Lili Ra
manauskienė tuoj pat ką galėjo surinko 
ir išsiuntė. Ačiū Dievui! Siuntinys 
atkeliavo laiku, vos prieš kelias dienas 
iki mūsų renginio.

Neįmanoma apsakyti to džiaugsmo, 
kai dėžę išpakavusi radau visas šias 
vertybes. Nedelsiant reikėjo įrėminti 
diplomus, nuotraukas, na, o baleto 
bateliams demonstruoti pasiuvau ak
somines, aukso juostelėmis apvedžio
tas pagalvėles. Ant jų puikavosi bū
simų baleto primadonų bateliai. Teko 
piešti plakatus.

Šiame siuntinyje buvo viena žavinga 
nuotrauka, kurioje Jo Ekscelencija 
Lietuvos Respublikos Prezidentas 
Valdas Adamkus su žmona Alma ap
supti linksmų Vilniaus baleto mokyk
los šokėjų bei pedagogų po Naujame
tinio koncerto Prezidentūroje. Mane ši 
nuotrauka ypatingai paskatino susi
siekti su p. Almą Adamkiene ir daugiau 
sužinoti apie įvykį.

(Tęsinys sekančiame numeryje) 

lietuviška uniforma praėjo pro atskirus 
dalinius.

Nebuvome labai patenkinti, kad ant 
mūsų buvo užvilktos vokiškos unifor
mos ir tik skydelis ant rankovės rodė, 
jog esame lietuviai.

Kelionė garlaiviu į Kauną ir iš ten 
traukiniu į Vilniaus kraštą. Garlaiviu 
plaukiant skambėjo dainos, o trauki
nyje artėjant prie Vilniaus jau atsirado 
baimė. Ne naujiena būdavo skaityti 
laikraščiuose, kad traukiniai užva
žiuodavo ant minų. Kelio atgal jau, 
žinoma, nebuvo. Mūsų traukinys, 
stumdamas kelis tuščius prekinius 
vagonus, laimingai pasiekė Vilnių. Iš 
Vilniaus kelias toliau į Rytus. Štai vė
lai vakare atsirandame Šalčininkų 
mieste. Palikus traukinį, mums praneša, 
kad šiame mieste pasiliks viena kuopa, o 
mūsų kuopa turi eiti į Šalčininkų dvarą, 
kuris yra už trijų kilometrų. Čia jau esa
me priešo zonoje. Pražygiuojame pro 
policijos būstinę. Priekyje būstinės 
bunkeris ir prie kulkosvaidžio budi 
lietuvis policininkas. Nesunku buvo 
pastebėti šio policininko džiaugsmą, kai 
jis pamatė visą kuopą vyrų, kurie 
atžygiavo jam į pagalbą. Gyventojai, 
daugiausiai lenkai ar lenkiškai kalban
tys, nerodė didelio entuziazmo dėl mū
sų atvykimo. Vėliau sužinojome, kad 
čia miškai buvo pilni lenkų reguliario
sios kariuomenės ir lietuviai čia nebu
vo pageidaujami.

Jau po vidurnakčio vos bepavilkda
mi kojas pasiekėme Šalčininkų dvarą. 
Apgraibomis suėjome į dvaro rūmus, 
kurie kelias savaites buvo mūsų namai.

Nukelta į 8 psl.
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Atsiųsta
• Agnietė Ambraziejūtė - Steponai

tienė - Žvaigždė - „Židinio žarijos
KOVAS NEWS
Junior Basketball

Under 10
Kovas 112 — Bobcats 4
NO, not a misprint, Kovas Under 10’s 
actually scored 112 points against a 
team they had previously beaten by a 
mere 30 points. After racing to a first 
half lead of 48 - 2 tiic Kovas Juniors 
lead by mercurial Daniel Sepokas (who 
top scored with 46 points - more then 
his dad, newly ordained Kovas Life 
Member, Michael usually scores in a 
COUPLE of SEASONS) All the 
players played exceptionally well with 
fine contributions from Nicole Šlio
geris (16 pts), Chad Hcnncy (22 pts) 
and Darius Poppcnhagcn (14 pts).
Kovas finished on lop of the table after 
the preliminary rounds with 14 wins 
and two losses.

Semi-final
Playing against Rcedbucks, Kovas was 
in deep trouble and trailed at half time 
by 5 points with our two “little” 
dynamos, Chad Henney and Daniel 
Sepokas, unable to penetrate against 
their tailor opponents. Coach, Rita 
Kasperaitis, changed tactics and 
concentrated on feeding the ball to our 
tallest, but also one of the more 
inexperienced players, Darius Poppeti- 
hagen (son of Ron and Liuda). Darius 
even surprised himself by scoring four 
quick baskets as Kovas hit the lead for 
the first time and with the defensive. 
pressure off Chad and Daniel, our 
youngsters quickly surged to a healthy 
lead which they sustained to the full 
time bell running out eventual winners 
by 41-29.

Grand Final
To the supporters total anguish Kovas’ 
opponents for this decider were Bank- 
stown Aces, the team that had beaten 
us by 20 points at our last encounter. 
To make matters worse a tew of our 
“star” players were ‘flu’ suffering so 
everything pointed to a miserable 
climax to season’s end. The first half 
could only be described as an arm 
wrestle with both teams committing 
numerous fouls called by over zealous 
referees and with half time approaching 
Kovas lead by the single basket. The 
second half opened with a much more 
lenient display by the “harassed” 
officials who must have suddenly 
realised that the Grand Final was for 
the kids not for THEM! Kovas 
eventually got on top with the girls in 
the team playing well above themselves 
and Daniel and Chad braking their 
opponents hearts with their decisive 
and determined lay ups. The final score 
was a victory to Kovas 31 - 16. Well 
done to all concerned and especially to 
their “suffering" coach Rita Kasperaitis 
and injured manageress, Laura Bclkus 
and to all the parents and grandparents 
for the continual support and 
encouragement. Our mighty little 
midgets were: Daniel Sepokas , Chad 
Henney (who has now left the team 
because of other family commitments), 
the ever exuberant Nicole Šliogeris, the 
fiercely determined Katia Todd, the 
much improved Giorgia Gakas and her 
sister, the happy go lucky Yasmina,
"Mūsų Pastogė" Nr.15 1999.4.19 psl. 6

Kovas Under 10 Basketball 
Team. Top row: Darius Poppen— 
hagen, Rita Kasperaitis, Yasmina Ga - 
kas. Middle Row: Chad Henney, 
Daniel Sepokas , Giorgia Gakas. Bot
tom Row: Andrius Belkus , Nicole 
Šliogeris , Katia Todd .

Photo by Renata Poppcnhagcn i 

“tall timber” Darius Poppcnhagcn and 
the ever smiling Andriukas Belkus.

Winter Competition
Kovas has entered two teams in the 
Winter Competition, a mixed Under 12 
team and a Girls’ Under 14 team. The 
Under 12’s will continue to play in a 
Saturday morning competition and' 
coached by Rita Kasperaitis. The 
Under 14 Girls will play on a Friday 
evening at 6.30pm and will coached by 
Jerry Bclkus and Marisa Vaiciurgis. If 
you have children interested in playing 
Basketball please contact the newly 
appointed Kovas Junior Basketball 
Coordinator Eddie Karp at home on 

.9798.4352. ...
Kovas Training

All men and women Basketball players 
as well as ALL juniors are invited to 
attend a general training session to be 
held at:

The Hills Basketball Stadium 
Fred Catcrson Reserve 

Caterson Drive (off Gilbert Road) 
Castle Hill

On SATURDAY the FIRST of MAY 
From 2.00pm to 4.00pm.

Kovas will be holding these general 
training sessions about once every 2-3 
weeks in an effort to get ALL Kovas 
players together and hopefully build up 
their numbers for the Lithuanian Sports 
Carnival to be held in Melbourne at 
year’s end.
For further information please contact A donation to Kovas in lieu of flowers
Peter Andricjunas on 9680 3389.

Kovas Committee
The new Kovas committee is as 
follows:
President Nita Wallis
Vice President Jerry Belkus
Secretary Rita Kasperaitis
Treasurer Gražina Newman
Others: Arnoldas Skinkys ’

Victor Slitens (Jnr)
Peter Burokas

Section Leaders:
Basketball:
Men Peter Andriejunas 

neužges“. Atsiminimų ištraukos, apy
sakos „Sunkmetis“ fragmentai, ei
lėraščiai. Sudarytojas - Juozas Grušys. 
Redagavo - Robertas Keturakis. Išleido 
Lietuvos gydytojų sąjungos Kauno 
skyrius, ir Kauno medicinos akade
mija. Spausdino Kauno medicinos 
akademijos spaustuvė 1998 m. 132 psl. 
ir 20 psl. iliustracijų.

• Latvijas okupacijas muz ejs - „Lat
vija zem padomju savienibas un 
nacionalsocialistiskas Vacijas varas - 
1940 - 1991 - Lettland unter sowje- 
tisher und nationalsozialistischer 
Herrshaft“ (Latvijos okupacijos muzie
jus - Latvija po Sovietų Sąjungos ir 
nacionalsocialistinės Vokietijos galia, 
1940 - 1991). Išleista Rygoje 1998 m. 
Knygoje naudoti istoriniai ir aiškina
mieji tekstai, daugumoje paremti Ri- 
hardo Petersono surašytais Okupacijos 

• muziejaus tekstais, prie kurių prisidė
jo P. Lazda, G. Michele ir A. Zoldere. 
Redakcija - V. Nollendorfs ir M. Knoll. 
Išleido 1998 m. Latvijos 50 - mečio 
Okupacijos muziejaus fondas. 191 psl. 
gausiai iliustruoti juodai baltomis ir 
spalvotomis nuotraukomis. Knyga

Women Marisa Vaiciurgis
Juniors Edis Karpavičius
Volleyball
Women Jacinta Ankus
Men G “Official” Sauka
Golf
Captain Jim Pocock
Secretary John Erzikov

«!> ' „I .| : Mi
Junior Basketball 

Under 12
Initially there were 12 teams in this 
“boys” competition but after 11 round 
with each team playing each other once 
the competition was divided into “A” 
and “B” grades with our 
team which comprises nearly all girls 
promoted; to the top grade despite 
loosing 6 out of 11 matches. The final 
games in the “A” competition resulted 
in a 20-47 loss against the Grand Final 
winners Slammers and a 23-54 loss to 
the runners-up Bankstown Ragers 23- 
44and eventually finished in 5th place. 
Kovas Under 12’s can be extremely 
proud of their efforts considering ALL 
of the top teams were all boys’ teams. 
The team was coached by Rita Kas
peraitis with Julija Soulas acting as 
manageress. The team consisted of 
Renata Poppcnhagcn, Jonathan Lee, 
Alexander Karp, Melissa Belkus, Elissa 
and Kristina Erzikov, Caroline Hickson 
and Elizabeth Soulos.

In memory of 
Gediminas Antanėlis

is gratefully acknowledged from: -
Rimantas Kuckaitis $10
Vladas Šneideris $10
Viktoras Slitcris $20
Jurgis Liutikas $20
Demitrious Kriaucevicius $20
Antanas Laukaitis $20
Gediminas Rimdeika $20
Stasys Juraitis $10
Jeronimas Bclkus $20
Edis Karpavičius $20
Vytas Kasperaitis $10

SLSK “Kovas'

paminėti
didesnio formato - 210 x 260 cm.

Pagrindiniai knygos skyriai: Okupa
cijos grėsmė (1939 - 1940 m.); Pirmoji 
sovietų okupacija: „Baisieji metai“ 
,(1940 - 1941 m.); Nacionalsocialistinės 
Vokietijos okupacija (1941 - 1945 m.); 
Antroji sovietų okupacija: Stalino te
roras (1944 - 1953 m.); Antroji sovietų 
okupacija: „Atolydis“(1953- 1959 m.); 
Antroji sovietų okupacija: „Stagnaci
ja“ ir „Latvijos industrializacija ir 
kolonizacija“ (1959 - 1985 m.); Antroji 
sovietų okupacija: „Perestroika“ ir 
„Tretysis tautinis prisikėlimas Latvi
joje“ (1985 - 1991 m.) irkt.

Tikrai vertinga ir labai gražiai išleista 
knyga, ją dabar norima išleisti angliš
kai „Latvia Under the Yoke of Soviet 
Union and Nazi Germany 1940- 1991“. 
Ieškomi sponsoriai. Tuo klausimu siun
čiami laiškai žymiesiems australų 
politikams bei kultūrinėms organi
zacijoms, prašant paremti naujai 
leidžiamą knygą.

Kaina nenurodyta. Leidyklos adresas: 
OME, Strelnieku Laukums 1, Riga, 
Latvia •
• Alfonsas Viliūnas - „Tautos garbė 

atostogų neturi“. Vilnius, 1999 m. 
Tiražas 400. Leido Alfonsas Viliūnas, 
spausdino BSPB spaustu vė Vilniuje. 239 
psl. Turinyje (be pratarmės ir įžangos)- 
„Mintys apie ligas ir jų gydymą“, 
„Visuomeninė veikla“, „Pasisakymai 
apie dr. A. Viliūną“, „Nepublikuoti 
straipsniai ir laiškai“, „Dr. A. Viliūno 
darbų bibliografija“.

Šioje dr. A. Viliūno knygoje sudėti 
straipsniai, apimantys įvairias daktaro - 
visuomenininko gyvenimo ir veiklos 
sritis. Tai medicina, ekonomika, politi
ka, tautos išlikimo problemos, tautinių 
mažumų reikalai, 1941 m. sukilimo 
Lietuvoje reikšmė, karo nuskaltėlių te
ma, valstybės suverenumo svarba, 
religijos vieta visuomeniniame gyveni
me ir dar daugelis kt. Dr. A. Viliūnas 
per savo 80 gyvenimo metų įgijęs di
džiulę patirtį originaliai ir drąsiai reiš
kia savo mintis.

„Daktaras Viliūnas turi tvirtą nuo
monę bet kuriuo klausimu. Jis „žodžių 
nevynioja į vatą“, sako viską, kaip jam 
atrodo, nepripažindamas jokių au
toritetų“, „Kauno dienoje“ rašo Leonas 
Žalys. Toliau tame pačiame straipsnyje 
L. Žalys tęsia: „... galima sakyti, kad jis 
(A. Viliūnas) daug kam yra neparankus 
žmogus“.

Apie save dr. A. Viliūnas sako: 
„Australijoje esu populiarus tuo, kad 
nesu populiarus“ (Damijono Riaukos 
žodis „Pratarmėje“).

Knygą galima gauti pas autorių: Dr. 
A. Viliūnas, 1 Hutchins Cres., Kings 
Langley, NSW 2167 arba Sydnėjaus 
Lietuvių Bibliotekoje - 16 - 18 East 
Terrace, Bankstown, NSW 2200.

• Metmenys - Nr. 75 - 1998. Kūryba 
ir analizė. Redagavo Violeta Kelerienė, 
Rimvydas Šilbajoris, administravo 
Marija Paškevičienė, 306 55th Place, 
Downers Grove, II. 60516, U.S. A. Išei
na dukart per metus. Vieno numerio 
kaina 8 JAV doleriai. 176 psl.

Šio numerio straipsnių autoriai Aldo
na Veščiūnaitė (eilėraščiai), Kostas 
Ostraukas ,Vladas Sirutavičius, Nijolė 
Miliauskaitė (eilėraščiai), Stasys Goš
tautas, Artūras Tereškinas, Vytautas A. 
Jonynas. . B. Ž.
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Vietinės Rinktinės - - • -
55 ■ sios įkūrimo metinės

Po skaudžių pralaimėjimų prie Mas
kvos, Stalingrado ir Kursko, vokiečių 
kariuomenė, nesugebėdama rimčiau 
pasipriešinti raudonajai armijai, pa
mažėle traukėsi į Vakarus. 1944 metų 
pradžioje frontas artėjo prie Lietuvos 
ribų. Tuo metu Lietuvoje padaugėjo 
sovietinių diversantinių grupuočių ir 
pagausėjo banditiškų išpuolių prieš 
vokiečių karinę ir civilinę vadovybę. 
Tai kėlė didelį rūpestį ne tik vokiečių 
administracijai, bet ir sąmoningiems 
lietuviams, kurie iki šiol prisiminė 
enkavedistų siautėjimą, žudynes, 
suėmimus, kankinimus, trėmimus... 
Artėjant frontui, tuo pačiu grėsė ir lie
tuvių jaunuolių mobilizacija į vokie
čių kariuomenę.

Kaip apginti Lietuvą nuo raudonųjų 
barbarų, išsaugoti Lietuvos jaunimą ir 
duoti atkirtį banditiškiems sovietinių 
diversantų išpuoliams? Tokios mintys 
kamavo ne vieną tuometinį Lietuvos 
patriotą. Šių minčių įgyvendinimo ėmė
si vienas žymiausių Lietuvos karinin
kų, 1926 metų valstybinio valdžios pa
keitimo organizatorius, buvęs Lietuvos 
kariuomenės vadas, generolas leitenan
tas Povilas Plechavičius.

Pasitelkęs pagalbon patikimus Lie
tuvoje buvusius karininkus ir suderinęs 
šį klausimą su vokiečių karine vado
vybe, generolas P. Plechavičius 1944 
metų vasario 16 dieną paskelbė įsaky
mą dėl Vietinės Rinktinės įkūrimo. 
Įsakymo. paskelbimo diena pasirinkta 
buvo neatsitiktinai. Tai simbolizavo 
mūsų tautos ir valstybės nepriklau
somybę bei laisvę. Su vokiečių karine 
vadovybe buvo sutarta įkurti 13 bata
lionų ir vieną atsargos batalioną pus
karininkių ruošimui, kurio tikslui Ma
rijampolėje buvo įsteigta karo mokyk
la, kurioje kariūnus apmokė Lietuvos 
karininkai.

Paskelbus Lietuvoje įsakymą - at
sišaukimą apie Visuotinės Rinktinės 
įkūrimą, į jį, tarsi į Laisvės varpą, atsi
liepė tūkstančiai Lietuvos jaunuolių. 
Vokiečių vadovybė buvo labai nuste
binta lietuvių vyrų ryžtu, pasiaukoji
mu ir entuziazmu organizuojant Vie
tinę Rinktinę. Prie karinių komenda- 
tūrų skyrių, registruojančių į Rinktinę, 
tęsėsi nesibaigiančios stojančių eilės. 
Taip jaunuoliai boikotavo ir vokiečių 
skelbiamą mobilizaciją. Per trumpą lai
ką į Rinktinę užsirašė apie 15 tūkstan
čių plechavičiukų.

Organizavus Rinktinę, generolas P. 
Plechavičius labai ryžtingai pasiprie
šino vokiečių siūlymams pervesti Vie
tinę Rinktinę į SS pajėgas ir su raudo
nąja armija kovoti fronte. Tai ir lėmė 
Rinktinės ir kai kurių jos karių likimą 
- Rinktinės paleidimą ir karių sušau
dymą.

Sovietmečiu bolševikinė propaganda 
įvairiais būdais stengėsi apjuodinti 
Vietinės Rinktinės karius. Kontra- 
žvalgybos ir NKVD dokumentuose 
plechavičiukai buvo traktuojami kaip 
vokiečių kolaborantai ir jiems buvo 
taikomas „tėvynės išdaviko“ statusas, 
todėl daug Rinktinės karių pokaryje 
buvo ištremti, dalis įsijungė į rezisten
cinę kovą ir žuvo nelygioje kovoje. Tik

Antano Martinionio knyga „Vietinė 
Rinktinė". Viršelyje — gen. Itn. P. 
Plechavičiaus portretas, darytas dail. 
Vi. Žiliaus (JAV).

nedidelė dalis karių sulaukė šių dienų. 
Lietuvoje ir išeivijoje beliko apie 300 
buvusių generolo P. Plechavičiaus 
Vietinės Rinktinės narių. Juos vienija 
tų metų dvasia ir Vietinės Rinktinės 
sąjunga.

Į tokius išpuolius prieš Vietinę Rink
tinę ir jos karius galima pareikšti, kad 
tokius kaltinimus platina asmenys nie
ko nežinantys apie tai. Vien tik tas fak
tas, kad Paneriuose už' nepaklusnumą 
vokiečių vadovybei buvo sušaudyta 80 
Rinktinės karių, pasako, kad ple
chavičiukai buvo pasiryžę kovoti už 
Nepriklausomą Lietuvą su bet kokiais 
priešais. Nereikia užmiršti ir to, kad 
Rinktinės kariai per visą Rinktinės 
egzistavimo laikotarpį pastoviai kovojo 
su Armija Krajova, kuriai klastingai 
ginkluotą pagalbą teikė vokiečių ka
rinė vadovybė. Tokiu būdu nuo kru
vinų Armijos Krajovos teroristinių 
išpuolių buvo išgelbėtos šimtų Lietu
vos šeimų gyvybės. Nereikia užmiršti 
ir Ašmenoje žuvusių Vietinės Rink
tinės karių atminimo kovoje su lenkų 
šovinistais. Trumpa, bet labai garbinga 
Vietinės Rinktinės istorija. Ji visam 
laikui įeis į Lietuvos pasipriešinimo ir 
išsivadavimo kovų metraštį.

Artėjant Vietinės Rinktinės 55 - sioms 
įkūrimo metinėms, „Kardo“ žurnalo 
redaktoriaus, dimisijos majoro Antano 
Martinonio pastangomis buvo išleista 
reikšminga knyga, įamžinanti Vietinę 
Rinktinę, jos suformavimą, kovą, jos 
narius ir tragiškas žūtis - „Vietinė 
Rinktinė“, kurios pristatymas įvyko 
sausio 23 dieną Kauno karininkų 
ramovėje.

Dar gerokai prieš renginio pradžią į 
Kauno karininkų ramovę iš visų Lie
tuvos kampelių rinkosi dar gyvi likę

A. j* A. Jadvygą Kecoricnę prisimenant
Š. m. kovo 10d. Cabramattoje mirusią 

a.a. Jadvygą Kecorienę prisimenantys 
artimieji atsiuntė ir jos nuotrauką. Ve
lionė palaidota kovo 13 d. Sydnėjaus 
Rookwoodo kapinių lietuvių sekcijoje, 
vyro kape.

Velionės tėvai - Jonas Bartkevičius ir 
Ona Peleckaitė. Jadvyga gimė 1910 m. 
gruodžio 2 d. Ukrainoje. Grįžus į Lietu
vą, Kaune ištekėjo už Leono Kecoriaus.

Australijoje Kecoriai, būdami ūki
ninkais, buvo pirkę 22 akrus žemės ir 
užvedę pieno ir kiaulių ūkį, 18 metų 
neblogai vertėsi, vėliau išėjo į pensiją.

Velionės vyras a.a. Leonas Kecorius 
mirė 1975.08. 13 d. būdamas 67 m. 
amžiaus. "M.P." inf.

A. f A. Albert iriai Anglieuei - Nekrošienei 
mirus, Jos dukrai Irenai, sūnums Gintarui, Alfredui, jų šeimoms bei 
artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Sydnėjaus lietuvių pensininkų 
klubas "Neringa"

A. f A. Paul Ramučiui Aleknai 
minis, gilią užuojautą seseriai Birutei, jo šeimai ir artimiesiems reiš
kia

AI.B Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

A. f A. Paul Ramučiui Alekuai 
mirus, seseriai," Dainos" choro chorvedei Birutei Aleknaitei ir Velionio 
šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

Choras "Daina"

Pagerbdama
A. f A. Albertiną. iVekraŠius, 

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju 30 dolerių.
Galina Aras

Pagerbdami
A. f A. Vaclovą Volodką, 

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei” aukojame 40 dolerių.
Evi ir Zigmas Budrikiai

Patikslinimas
12 - me "Mūsų Pastogės" numeryje, pasirašęs "Geelongiškis”, aprašydamas 

Geelonge įvykusį "Pako" festivalį, kuriame dalyvavo ir lietuviai, įdėjo Koplystul- 
pio nuotrauką ir pastebėjo, kad "Kryžiastulpį darė V. Šalaviejus". Deja, korespon
dentas klydo. Tai buvo mano projektas ir V. Šalavėjus tik padėjo jį man įvykdyti.

M. Davalga

Vietinės Rinktinės kariai, atsargos 
karininkai, rezistentai, šauliai, sa
vanoriai, Kauno Įgulos karininkai bei 
kariai, birutietės ir miesto gyventojai, 
kurie brangina šios Rinktinės ir jos ka
rių atminimą. Susirinkusieji galėjo 
apžiūrėti Ramovės fojė veikiančią 
fotoparodą „Jie tikėjo, kad mes būsi
me laisvi“ apie pokario rezistencinę 
kovą, įsigyti čia platinamą pristatomą 
knygų „Vietinė Rinktinė“ bei kitus 
spaudos leidinius, susitikti ir paben
drauti su anų laikų bendražygiais, gro
jo Kauno Vytauto Didžiojo atskirojo 
jėgerių bataliono pučiamųjų instru
mentų orkestras. Į minėtos knygos 
pristatymą atvyko daug garbingų sve
čių.

Po Vietinės Rinktinės sąjungos

MŪSŲ MIRUSIEJI
Skamba Ir žvanga, gaudžia varpai, 
Liūdną ir skaudų skleisdami gandą: 
Vėl pavillląjo auką kapai! 
Dianą Į dieną tiek Jų atranda!..

(Maironis)

Jadvyga Hccorienė

vėliavos įnešimo, Tylos minutės, 
pagerbiant žuvusiuosius už Lietuvos 
Nepriklausomybę ir svečių pristaty
mo, susirinkusius pasveikino ir kon
certavo KASP Kauno ATGR vyrų 
choras, 1998 metų kariškos dainos 
konkurso laureatas, savanorių choras 
„Margiris“ ir vokalinė moterų savano
rių grupė. Salėje skambėjo Lietuvos 
karių, Vietinės Rinktinės narių ir 
partizanų dainuotos dainos. Kalbėjo 
visa eilė pareigūnų, organizacijų va
dovų.

Prasmingos knygos išleidimas ir bu
vęs renginys reikalingas mūsų tautos ir 
kariuomenės istorijai, kad ateityje 
istorikai ir besidomintys šia istorija 
neturėtų baltų dėmių.

Stasys Ignatavičius
."Mūsų Pastogė"-Nr.15 1999.4.19 psl. 7

7



SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS

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

NEPAMIRŠKITE BALANDŽIO 29 D.
PENSIJŲ DIENA - KLUBAS VEIKIA NUO 12.00 VAL. 

TAIP PAT ŠVEDIŠKAS STALAS

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

ANTRADIENIAIS - UŽDARYTA

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

VAKARIENĖ NUO 6.00 IKI 8.00 VAL.
SEKMADIENIAIS NUO 12 IKI 7.00 VAL.

KLUBAS LAUKIA LIETUVIŲ IŠ VISŲ 
PASAULIO VIETOVIŲ

Dėmesio, Melburno lietuviams! Valdybos rinkimai. Sekmadienį, gegužės 2 d., 
1.30 vai. popiet Melburno Lietuvių Namų Jubiliejinėje Salėje įvyks Melburno 
Apylinkės metinis susirinkimas, kurio metu išrinksime sekančią valdybą. Visi 
nariai, jauskime pareigą dalyvauti, pagalvoti, ką išrinksime, kandidatuoti.

ALB Melburno Apylinkės Valdyba

Vietinės Rinktinės . - -
Atkelta iš 7 psl.
Kambariuose radome šiaudų ir jau 
degtukų šviesoje pasileidę juos ruošė
mės miegoti. Štai ateina budintis 
karininkas ir perskaito sargybos sąra
šą. Bunkeris prie pietinio įvažiavimo, 
kitas prie vakarinio, po vieną kareivį, po 
vieną valandą, du kareiviai paskiriami 
slapukais į mišką rytiniame dvaro kraš
te.

Miškas, geriau pasakius - pelkynas, 
apaugęs tankiais krūmais, priėjo visai 
arti Šalčininkų dvaro pastatų ir buvo 
ideali vieta banditų landynei ir už
puolimams. Slapukų uždavinys buvo 
saugoti rytinį dvaro pakraštį vieno 
kilometro atstumu ir pasirodžius prie
šui vienam iš dviejų pranešti miegan
čiai kuopai, o kitam gintis. Su kuo gin
tis? Mūsų ginkluotė buvo 25 šoviniai 
ir dvi rankinės granatos. Viena iš jų 
priešui, o kita, be abejo, pačiam, kad 
nepakliūtum į rankas gyvas. Man tenka 
eiti sargybą tą pirmutinę naktį pietinėje 
dvaro pusėje. Čia jau buvo įrengtas 
bunkeris, kulkosvaidžio lizdas, kur bu
vo daug patogiau ir saugiau negu 
slapukams, viduryje miško saugo
jantiems rytinį šiaurinį pakraštį. Nuo 
mano bunkerio ėjo kelias į pietų pusę. 
Abiejose kelio pusėse augo stori ber
žai, kurie dienos metu sudarė gražų alė
jos vaizdą, bet naktį buvo priedanga 
banditams priartėti nepastebėtiems prie 
mūsų įgulos.

Sekiau visą valandą tą judančią ber
žų alėją, ir ne kartą atrodė, kad tamsu
moje jau mačiau figūras, slenkančias 
nuo beržo prie beržo. Supratau, kad šios 
figūros buvo tik vaizduotėje, ir visai 
teisingai pasielgiau nepaleisdamas šū
vio į tą pusę, nes jis, aišku, būtų sukė- 
kęs ant kojų visą kuopą.

Už valandos, kuri truko labai ilgai, 
atėjo mano pamaina, ir gaidžiams gie
dant kritau į šiaudus. Po kelionės trau-

"Mūsų Pastogė" Nr.15 1999.4.19 psl

kiniu ir dar po sargybos miegui didelių 
patogumų nereikėjo.

Rytą nubudus nosį užrietė kvapas 
kažkokių rūgščių kopūstų, kuriuos 
atsinešę iš virtuvės vyrai jau bandė 
valgyti. Užsimovęs kelnes, nueinu ir aš 
prie virtuvės. Aišku, kopūstai ir duona. 
Niekada nebuvau kopūstų mėgėjas ir 
namuose, bet čia daugiau nieko nėra, o 
valgyti jau norisi. Sakiau, bandysiu, 
bet, prikišus liežuvį prie šaukšto, pra
ėjo visas apetitas. Ten nebuvo jokio ki
to skonio, kaip tik baisi rūgštis. Išpy
lęs savo porciją į šiukšlyną, dar radau 
kuprinėje lašinių gabalėlį, kuris numa
rino alkį. Po pusryčių švilpukas rikiuo
tei ir patikrinimui.

Mano nustebimui išeina naujas kuo
pos vadas Itn. J. Sutkus. Aš pažinojau 
J. Sutkų kaip Bartkų mokyklos moky
toją. Į ją ėjo mano brolis ir sesuo Ele
na. Ltn. J. Sutkus čia atrodė visai kitaip 
negu mokykloje. Skruostai įkaitę, kal
ba pynėsi, ir tikriausiai ne nuo kopūs
tų.

Įspėjo, kad reikia taupyti šovinius ir 
nešaudyti ančių prie dvaro esančiame 
ežerėlyje. Liepė nesavivaliauti ir ne
užkabinėti vietinių gyventojų, kurie 
kalbėjo tik lenkiškai. Maniau sau: tai 
čia tas Vilniaus kraštas, dėl kurio mes 
tiek daug sielojomės, o čia atvykus be 
vertėjo negalima lietuviškai susikal
bėti.

Laikas bėgo greitai. Vargo ir skurdo 
padarinių nereikėjo ilgai laukti - mus 
tuoj užpuolė tie baltieji gyvūnai, ku
riuos saulutei pakilus, nusivilkę balti
nius, mesdavome į gretimai esantį gra
žų ežerėlį. Maistas vis tas pats - kopūs
tai su kopūstais. Ne tik man, bet ir ki
tiems atėjo siuntinėliai su lašiniais iš 
namų.

Laukėme, kas bus toliau. Atėjo ži
nios, kad kitos kuopos turėjo susirė
mimų su lenkų partizanais, yra daug 
aukų. Mūsų kuopa buvo laiminga, ir jos 
niekas nepuolė.

(Tęsinys sekančiame numeryje) 
8~ -------------

INFO RX AC g JT A

"u/Vtūsij Pastogės" $O - mečio jubiliejinė 

popietė įvyks balandžio 25 d., sekmadienį, 

2 vai. po pietų lietuvių tylamuose rBankslowne. 

tylviečiame visus ir visas apsilankyti ir pami

nėti šią reikšmingą mūsų bendruomenės laikraš

čio sukaktį, išgirsti "čMūsų [Pastogės" redak

cijos darbuotojų prisiminimų pluoštą, pasiklau

syti skambių Sydnėjaus lietuvių choro "tydaina" 

dainų, pavartyti pirmųjų "[Mūsų [Pastogės" nu

merių puslapius.

JtyB Spaudos Sąjungos ^Valdyba

ALB Adelaidės Apylinkės visuotinis metinis susirinkimas įvyks balandžio 25 
d ieną, sekmadienį, 1.30.val. popiet Lietuvių Namuose. Susirinkimo darbotvarkėje: 
1. Susirinkimo atidarymas. 2. Prezidiumo rinkimas. 3. Mandatų komisijos rinkimas. 
4. Praeitų metų susirinkimo protokolo priėmimas. 5. Adelaidės Apylinkės parei
gūnų pranešimai: a) Valdybos pirmininkės; b) Radijo komiteto; c) Kontrolės 
komisijos ; d) Savaitgalio mokyklos; e) Tautinių šokių grupės. 6. Pasisakymai dėl 
pranešimų. 7. Radijo komiteto rinkimai. 8. Kontrolės komisijos rinkimai. 9. Trumpi 
organizacijų pranešimai. 10. Pasisakymai, klausimai ir pasiūlymai. 11. Rinkimų 
rezultatų paskelbimas. 12. Susirinkimouždarymas:Tautoshimnas.

Pagal ALB statuto 32 paragrafą, kviečiamu laiku nesusirinkus reikiamam skai-
čiui narių, už pusvalandžio įvyksta teisėtas susirinkimas.

Adelaidės Apylinkės Valdyba prašo bendruomenės narius, kurie dar nėra sumo
kėję solidarumo mokesčio, tai padaryti artimiausiu laiku.

Organizacijos, norinčios padaryti savo metinės veiklos apžvalgą, yra prašomos 
pranešti apie tai Apylinkės Valdybos sekretorei G. Dundienei vakarais tel. 8269 
3862 iki š. m. balandžio 18 dienos. ALB Adelaidės Apyl. Valdyba

Dėmesio ■ SBS dokumentinė programa - trečiadienį, balandžio 21 dieną, 4 vai. 
popiet (3.30 vai. popiet Adelaidėje), SBS programoje "Tales from a Suitcase” - 
p. Martina Reisgienė iš Sydnėjaus papasakos apie atvykimą į Australiją.

ALB Adelaidės Apyl. Valdyba

...dainos, žaidimai, dainos...
"Sutartinė"

ruošia liaudies dainų ir žaidimų pynę.
Prisideda šeštadienio mokyklėlės vaikučiai ir dainoriai vyrai. 

Režisierė - Rasa Mauragienė (Canberra).
Gegužės 2 d., sekmadienį, 2 vai. p.p. Lietuvių klube Bankstowne. Įėjimas - 5 dol.

Popietę užbaigsime prie kavos puodelio, kurį paruoš mokyklėlė. 
Laukiame ir kviečiame visus į dainų popietę.
."Sutartinė" y

Sydnėjaus Lietuvių Bibliotekos knygų skaitytojams
Kiekvienais metais Biblioteka patikrina išduotas skaitytojams knygas, tad ir 

šiais metais maloniai prašome tautiečius, turinčius Bibliotekos knygų, jas grąžinti į 
Biblioteką, kad galima būtų patikrinti, o gal perregistruoti.

Paskutiniųjų metų laikotarpyje Bibliotekos darbuotojai patyrė knygų trūkumą, 
tad būkite malonūs padėkite Bibliotekai ir grąžinkite knygas iki š.m. balandžio 30 d.

Biblioteka bus dėkinga Jums už šią talką.
Br. Stašionis, Bibliotekos Vedėjas

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės66 prenumeratą.

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 turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 50 Užsienyje paprastu paštu $ 65 N. Zelandijoje oro paštu $ 80

U žsienyje oro paštu $ 110
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