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Dirmąjame, UjĄg-ais melais išlekiame, '<JVt.JP.“ numeryje redaktorius rašo: 

Jšeiname lankyli trolių ir seserų, paguosti jų, praskaidrinti, pastiprinti jų jėgas 

nelengvame tremties kelyje...

T/isus tuos melus "C/Wūsų Pastogė' tikrai mus guodė, informavo ir padėjo iš

likti lietuviais tolimame nuo Tėvynės .Lietuvos krašte.

"Atūsų pastogė" nepartinis, apolitinis savaitraštis, dėka mūsų pasišventu

sių redaktorių bei ilgos eilės nuolatinių ir trumpalaikių korespondentų, ap

lanko Australijos ir net kitur gyvenančius lietuvius jau JO metų!

TJisų Australijos lietuvių vardu sveikiname ’C/Vlūsų Pastogę' jubiliejaus 

proga. Dėkojame fjos Pedaktoriui bei korespondentams, kurie tęsia prieš JO 

melų pradėtą lietuvybės darbą ir linkime dar daug darbingų melų lietuviškame 

žodyje. <Su pagarba

ų AJPB Prasto "Valdyba y

Australijos Lietuvių Spaudos Sąjungos V-bos 
Pirmininko Vytauto Patašiaus žodis "Mūsų
Pastogės" 50-mečio proga (1999.04.25)

Vytautas Patašius

Šiandien, per ANZAC dieną, kiek 
pavėluotai susirinkome paminėti „Mū
sų Pastogės“, Australijos Lietuvių Ben
druomenės savaitraščio, 50 metų sukak
tį. Tikrasis laikraščio gimtadienis yra 
kita australų šventė - „Australia Day“. 
1949-tųjų metų ''Australia Day", sausio 
26-oji, atžymėta dėl dviejų svarbių įvy
kių Australijos istorijoje. Tą dieną įsi
galiojo National Citizesnship Act, ku- 

' riuo įvesta Australijos pilietybė, skiriama 
nuo ligi tol galiojusios britų pilietybės. 
Antrasis gi įvykis - tą dieną Sydnėjuje 
pasirodė pirmas lietuvių savaitraštis 
Australijoje. Tai Juozo Žukausko reda
guojama ir Australijos Lietuvių Drau
gijos pirmininko Antano Baužės lei
džiama „Mūsų Pastogė“.

„Mūsų Pastogė“ - pirmasis lietuvių 
savaitraštis, nors ir ne pirmas lietuvių 
laikraštis Australijoje. Pirmuoju laik
raščiu buvo Jurgio Glušausko (Armino) 
Pietų Australijoje nuo 1948 metų rugsė
jo 12 dienos leidžiamas „Australijos Lie
tuvis“, kuris pradžioje buvo dvisavaiti
nis laikraštis.

Penkiasdešimties metų jubiliejus! 
Jei tai būtų vedybinė sutartis, tiktų ją 
vadinti auksine. Laikraščių jubiliejai

turėtų būti net dar brangesni, nes jų 
amžius, bent lietuviškų, dažniausiai bū
na trumpesnis riegu normalių vedybų. 
„Australijos Lietuvis“ išgyveno nepilnus 
8 metus, sustojęs eiti 1956 m. gegužės 1 
dieną. Tebegyvuoja „Tėviškės Aidai“ 
Melbourne, pradėjęs eiti 1956 m. vasario 
11 dieną. Įdomu, kad su „Mūsų Pasto
ge“ vienmetis yra Sydnėjaus savaitraštis 
Sun Herald (leidžiamas nuo 1949 m. 
sausio 21 d.)

ALB savaitraštis „Mūsų Pastogė“ iš
tikimai lanko savo skaitytojus jau pusę 
šimto metų, nežiūrint į audras ir negan
das, leidėjų ir redaktorių pasikeitimus. 
Jį ypač brangina tolesnių vietovių tau
tiečiai, kuriems laikraštis yra ne vien 
informacijos šaltinis, bet ir gyvybinis 
ryšys su tauta ir gimtąja kalba.

Per 50 metų „Mūsų Pastogės“ redak
toriai ir bendradarbiai savo pastango
mis pastatė ir istorinį paminklą - archy
vą ateities kartoms, kuriame atsispindi 
šių 50-ties metų lietuviškojo gyvenimo 
įvykiai, žmonės, jų mintijimas, siekimai 
ir rūpesčiai. Per tuos metus „Mūsų 
Pastogė“ buvo kartais ir ginklas kovoje 
dėl lietuvių tautos išlikimo tėvynėje, dėl 
nepriklausomos Lietuvos valstybės at
statymo. Gough Whitlam pripažinus 
Baltijos valstybes sovietams (sužinota 
1974.8.3), jau 1974 m. rugpjūčio 19 d. 
„Mūsų Pastogės“ numeris anglų kalba 
atspausdino 4 puslapius su protestais ir 
informacija apie Lietuvą, Latviją ir Esti
ją. Išleista visa eilė „M.P.“ priedų anglų 
kalba (Baltic Herald), bendradarbiaujant 
su Australijos Piliečių K-tu Lietuvių 
Teisėms.

Šiek tiek informacijos apie laikraš
čio redaktorius ir leidėjus. Kiekvienas 
redaktorius palieka laikraščiui savo 
charakteringą atspalvį, balansuodamas

50-mėtį atsventus 
savo polėkius, bendradarbių teikiamą 
medžiagą, skaitytojų skonį ir leidėjų pa
geidavimus. „Mūsų Pastogę“ redagavo: 
Juozas Žukauskas 1949.1.26 iki 1950.7;
Julius Vėteikis 1950.7.19- 1951.10;
Aleksandras Mauragis 1951.10.11 -1952.1;
Bronius Zumeris 1952.2.4 - 1952.8; 
Juozas Žukauskas 1952.8.12- 1953.11; 
Jurgis Kalakauskas-Kalakonis 1953.11.18 - 
1958.7.7;
Julius Vėteikis 1958.7.7. - 1961.10; 
Vincas Kazokas 1961.10- 1970.12; 
Aleksandras Mauragis 1971.1.1 - 1974.12; 
Vincas Kazokas 1975.1.1 - 1984.10.30; 
Bronius Žalys 1984.11.5- 1984.12.1;
Jonas Mašanauskas 1984.12.1 - 1985.8.19; 
Rita Juzėnaitė 1985.8.19- 1986.7.13;
Redakcinė kolegija (V. Augustinavičius, B. 
Žalys, V. Patašius) 1986.8.1 - 1986.9.18;
Vincas Augustinavičius 1986.9.18 - 
1991.8.12;
Bronius Žalys 1991.8.12 iki dabar (per 
atostogas pradžioje pavaduotas Vinco 
Augustinavičiaus, dabar - Dalios Donie- 
lienės).

Leidėjų sąrašas yra žymiai trum
pesnis. Pirmasis laikraščio leidėjas An
tanas Baužė, dengęs savo pinigais susi
dariusius leidimo nuostolius. 1952 m. 
rugpjūčio 12 d. perleido „Mūsų Pastogę“ 
ALB-nės Krašto Valdybai, kuriai tuo 
metu pirmininkavo Justinas Vaičaitis. 
Krašto V-ba tiesiogiai rūpinosi „M.P.“ 
leidimu iki 1970 m. gruodžio mėnesio 
pabaigos. Jai nuo 1971 m. sausio išsikė
lus į Adelaidę, 1975 m - į Melboumą, 
„Mūsų Pastogę“ leido ir prižiūrėjo Ad
ministracinė Komisija Sydnėjuje, dele
guota ALB Krašto V-bos ir gaudama iš 
Krašto V-bos nurodymus savo veiklai.

1977 m. sausio mėn. ALB Krašto V- 
bos būstinė vėl grįžo į Sydnėjų dviejų 
metų kadencijai. Krašto V-ba, vado
vaujama prof. Algimanto Kabailos, su 
Krašto Tarybos pritarimu inkorporavo 
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Są
jungą „Mūsų Pastogei" leisti bei admi
nistruoti ir perleido jai „Mūsų Pastogę“ 
1977 m. gmodžio 1 d. Ši organizacija 
yra dabartinė „M.P.“ leidėja, išlaikanti 
glaudžius ryšius su ALB Krašto Valdyba 
bei duodanti veiklos pranešimus ALB 
Krašto Taryboms.

Per50 metų „Mūsų Pastogės" vaizdas 
pasikeitė. Iš 4 puslapių laikraščio (kurių 
vienas priverstinai anglų kalba) dabar 
turime 8 puslapių savaitraštį. Palaips
niui pagal išgales tobulinama leidimo 
technika (dažnai ačiū rėmėjams, kaip, 
prof. Algimantui Kabailai ar kun. Povi-
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"Mūsų Pastogės" redakcinis-adminis- 
tracinis kolektyvas, iš kairės: Jadvyga 
Dambrauskienė, Zita Bartkevičienė, 
red. Bronius Žalys, Vytautas Patašius 
ir Dalia Donielienė. Nuotr. V. Donielos
lui Martūzui). Seniai dingo klišės, rūgš
timis užfiksuojamas tekstas (prie kurio 
taip sunkiai vargo p. Aldona Jablons
kienė).

Viena kas nepasikeitė - tai laikraščio 
finansiniai rūpesčiai. „Mūsų Pastogė“ 
negalėtų gyvuoti be bendruomenės para
mos. Tikrai norėčiau čia paminėti, pa
dėkoti, įvardinti visus, kūne per tuos 50 
metų išlaikė „Mūsų Pastogę“ ar tai savo 
darbu, ar finansine parama, bet tai neį
manomas darbas. Leidėjų vardu tariu 
ačiū visiems dabartiniams ir buvusiems 
redaktoriams, administratoriams, eks
peditoriams, techniniams darbuotojams, 
„M.P.“ platintojams, korespondentams, 
prenumeratoriams, rėmėjams, t.y. vi
siems bendradarbiams.

1949 m. pradžioje, dirbdamas Bat- 
hursto emigracinėje stovykloje, gavau 
iš p. Lukausko pluoštą „Mūsų Pasto
gės“ pirmojo numerio egzempliorių, kad 
padalinčiau juos susipažinimui atvyku
sio naujo transporto tautiečiams. Tada 
tikrai nepagalvojau, kad už 50 metų 
dalyvausiu šio laikraščio jubiliejaus 
minėjime. Kas žino, gal visų mūsų ir 
ateinančių kartų pastangomis „Mūsų 
Pastogė“ (ir kai kurių iš mūsų vaikai ar 
vaikaičiai) švęs kitą jubiliejų už 50 metų.

Seimas pasitiki premjeru .
Trečiadienį (99.4.21) įvyko neeilinis 

Seimo posėdis, kuriame buvo spren
džiamas klausimas, ar Seimas atšaukia 
savo duotą pasitikėjimo mandatą Vy

riausybei. Klausimas iškilo po Prezidento 
Valdo Adamkaus viešai paskelbto nepa
sitikėjimo premjeru Gediminu Vagno
riumi, kuriame G. Vagnorius buvo apkal-

Nukelta į 2 psl. .
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.
tintas norais „grąžinti Lietuvą į sovietinės 
nomenklatūros laikus" ir „kurti ne laisvų 
piliečių, bet paklusnių pavaldinių vi
suomenę“. Iš išreikšto nepasitikėjimo 

kilusią problemą Prezidentas Valdas 
Adamkus pavedė spręsti Seimui ir Mi
nistrui Pirmininkui. Seimo posėdžio išva
karėse konservatorių frakcijos 57 Sei
mo nariai vieningai pritarė V. Landsber
gio paruoštam rezoliucijos projektui, ku
riame reiškiamas pasitikėjimas Ministro 
Pirmininkosugebėjimuivadovauti  Vyriau
sybės programos įgyvendinimui ir kuria
me abudu vadovai kviečiami atsakingai 
ir konstruktyviai bendradarbiauti valsty
bės ir piliečių gerovei.

Tą patį vakarą valdančiai koalicijai 
nepriklausančios Seimo frakcijos (cen
tristai, socialdemokratai, LDDP, Nepri
klausoma frakcija ir frakcijoms nepri
klausantys parlamentarai) sutarė remti 
Prezidento poziciją ir neparemti konser
vatorių siūlomos rezoliucijos. Ši opozicija 
konstatavo, kad konservatorių siūloma 
rezoliucija yra netinkama, nes Konsti
tucijoje numatyta, kad Seimas gali tiktai 
pareikšti nepasitikėjimą ir siūlomą rezo
liuciją įvertino kaip farsą valdančiosios 
koalicijos balsais.

Seimo posėdžio metu konservatorių 
frakcijos seniūnas Arvydas Vidžiūnas, 
pristatydamas rezoliuciją „Dėl pasitikėji
mo Ministro Pirmininko sugebėjimu va
dovauti Vyriausybės programos įgyven
dinimui“ sakė, kad „Konstitucija numato, 
kad Seimas sudaro Vyriausybę. Seimo, 
ne Prezidento kompeticijai priklauso 
spręsti, ar gali Ministras Pirmininkas 
vądovąųli^eimppatvirtintos Vyriausybės 
programos įgyvendinimui“. Anot A. 
Vidžiūno, kadangi Prezidentas nepasi
naudojo teise dekretu atstatydinti Minis
trą Pirmininką ir, kadangi Seimo nariai 
nesurinko užtektinai parašų nepasitikė
jimo dokumentui paremti, tai dėl to kon
servatoriai siūlo šią pasitikėjimą reiškian
čią rezoliuciją.

Pasitikėjimo rezoliucija Seimo buvo 
priimtą, už ją balsavo 7i/'jiarlaih<!ntdrai, 
prieš balsavo 46. o 5 parlamentarai susi
laikė nuo balsavimo. Priėmus rezoliuciją, 
LDDP frakcijos seniūnas Česlovas Juršė
nas komentavo, kad jis abejojąs, ar priė
mus rezoliuciją pavyks konstruktyviau 
bendradarbiauti. Jis teigė, kad „Vyriau
sybė ir asmeniškai Gediminas Vagnorius 
nei atsiprašė Prezidento, nei pasakė, ką 
jie darys geriau, kaip įgyvendins Prezi
dento metiniame pranešime suformuotus 
siūlymus". Centro Sąjungos frakcijos 
seniūnas Egidijus Bičkauskas neigiamai 
įvertino Seimo posėdį, kuriame vėl buvo 
išreikšta nepagarba Prezidentui.

„Mažeikių naftos“ rūpesčiai
Naftos tiekimą į Mažeikius koordi

nuojanti Rusijos kompanija „LUKoil“ 
yra nepatenkinta Lietuvos valdžios poli
tiniu sprendimu kontrolinį „Mažeikių 
naftos“ akcijų paketą parduoti JAV ben

drovei „Williams International“. (Balan
džio 12 dieną valstybės gynimo taryba 
pritarė „Williams“ pageidavimui įsigyti 
66% „Mažeikių naftos“ komplekso akci
jų). „LUKoil“ dėl to siūlo nutraukti naf
tos tiekimą Lietuvai. Tai penktadienį 
(99.4.23) pareiškė Lietuvoje ir Latvijoje 
veikiančios bendrovės „LUKoil - Balti
ja“ generalinis direktorius Ivan Paleičik. 
Jo žiniomis, Rusijos kuro ir energetikos
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ministerija tokį klausimą gali svarstyti 
artimiausiu metu. Vasario pradžioje Vil
niuje kompanijos „LUKoil“ prezidentas 
V. Alekperov Lietuvos vadovams pa
tvirtino „LUKoil“ susidomėjimą „Mažei
kių naftos“ bendrovės bei Būtingės termi
nalo privatizavimu ir pageidavo gauti 
apie tai išsamios informacijos. Ūkio mi
nisterija pažadėjo prašomą informaciją 
suteikti iki gegužės mėnesio. Ivan Palei
čik teigimu „LUKoil“ nėra gavusi jokios 
žadėtos informacijos iš Lietuvos insti
tucijų.

„LUKoil - Baltija“ generalinio direk
toriaus teigimu „Mažeikių naftos“ gamyk
la yra priklausoma nuo Rusijos naftos ir 
be Rusijos kompanijų dalyvavimo nieka
da nedirbs pelningai. Jis toliau teigė, kad 
be Rusijos kompanijų suinteresuoto daly
vavimo Būtingės terminalas niekada ne
pajėgs konkuruoti su Latvijos Ventspilio 
uostu, transportuodamas naftą į Vakarus, 
nes Būtingės terminalą slegia didelė pa
skolų našta.

NATO narystės perspektyvos
Ministras Pirmininkas Gediminas Vag

norius tikisi, kad įtakingų amerikiečių 
ekspertų parengtos teigiamos išvados 
apie Lietuvos pasirengimą NATO narys
tei padės šiuo metu Washingtone sureng
tame aljanso viršūnių susitikime daly
vaujančiam Prezidentui Valdui Adam
kui geriau pristatyti Lietuvos siekius. 
Washingtono nepriklausomo tyrimų ins
tituto The Council of Foreign Relations 
parengtoje analitinėje studijoje „JAV 
Politika Šiaurės Rytų Europoje“ reko
menduojama, kad kitame NATO plėtros 
etape narystei, būtų pakviesta geriausiai 
narystei pasiruošusi šalis - Lietuva. Stu
dija pabrėžia, kad Lietuva yra padariusi 
didžiausių pažangą įvairiose NATO na
rystei svarbiose srityse. Studija parengta 
vadovaujant buvusio JAV prezidento 
Jimmy Carter patarėjui saugumo reika
lams Zbigniew Brzezinski.

Baltijos šalių prezidentai Valdas 
Adamkus, Guntis Ulmanis ir Lennart 
Meri ketvirtadienio (99.4.22) susitikime 
su JAV valstybės sekretore Madeleine 
Albright ją informavo, kad Baltijos šalys, 
siekdamos NATO narystės, didina kari
nes išlaidas bei modernizuoja savo ka
rines pajėgas. Jie pabrėžė, kad Baltijos 
šalių narystė NATO padės įtvirtinti Euro
pos stabilumų. Nors M. Albright pripa
žino Baltijos šalių pažangą artėjimui prie 
NATO reikalaujamą standartų, jinai ne
žadėjo greito Baltijos šalių priėmimo į 
šiaurės Atlanto organizaciją.

Prezidentas Valdas Adamkus pažy
mėjo, kad Lietuvos integracijos į NATO 
narystę procesas yra negrįžtamas ir kad 
Lietuva vertina NATO kaip savo saugu
mo garantiją.

Kun. Mikutavičiaus byla
Praėjusį šeštadienį (99.4.19) Kaune 

buvo pabėgęs Vladas Beleckas, kuris yra 
laikomas kunigo Ričardo Mikutavičiaus 
nužudymoorganizatoriumi. Suimtasis pa
bėgo tuomet, kai jį vežęs Valstybės sau
gumo pareigūnasoiegasTravkinastrum- 
pam nuėjo į parduotuvę Beleckui nupirkti 
mineralinio vandens ir paliko Vladą Be
lecką mašinoje be priežiūros. Suimtasis 
buvo be antrankių ir jisai greitai dingo 
vakaro prietemoje, jam gerai pažįstama
me Juozapavičiaus gatvės rajone. Pa
sitelkus saugumo ir policijos pajėgas Vla
das Beleckas buvo surastas po dešimties 
valandų.

Pirmadienį (99.4.19) generalinis pro
kuroras Kazys Pėdnyčia iškėlė baudžia

< 9 Trumpai is visur
Balandžio 14 d. audros Sydnėjaus ry

tiniams priemiesčiams padaryti nuosto
liai dabar jau viršija vieną bilijoną dole
rių. NSW valstijos vyriausybė po ilgesnio 
delsimo buvo priversta šauktis kariuome
nės pagalbos, dengiant brezentais suža
lotus namų stogus.

Balandžio 21 dieną Dili mieste buvo 
pasirašytas sustirimas tarp Indonezijos 
vyriausybės bei ginkluotos milicijos iš 
vienos pusės ir Rytų Timoro nepriklau
somybės šalininkų ir Fretlin sukilėlių iš 
kitos pusės. Pažadėta sustabdyti smurtą, 
žudynes, bauginimų ir teroro kampaniją 
ruošiantis referendumui dėl R. Timoro 
autonomijos. Susitarimo pasirašymą ste
bėjo Indonezijos kariuomenės vadas gen. 
Wiranto.

Indonezijos prezidentas B.J. Habibie 
pakvietė Australiją, JAV, Japoniją, Fili
pinus ir Europos Sąjungą prisidėti mo
siant Rytų Timorą referendumui dėl 
autonomijos.

Balandžio 22 dieną Suai srityje, apie 
200 km nuo Dili, Indonezijos kariuome
nei talkinant, milicija pravedė naujas 
žudynes. Nutrauktas telefoninis susisie
kimas tarp Dili ir Suai, gi tarptautinės 
žiniasklaidos apskaičiavimu Suai nužu
dyta apie 100 žmonių. Milicijos vadai 
viešai skelbia, kad Rytų Timore prasidės 
pilietinis karas, jei nepriklausomybės 
šalininkai atmestų autonomijos pasiū
lymą per rugpjūčio mėnesio referendumą.

Sonia Gandhi vadovaujamai Kongre
so partijai nesiseka susitarti su mažesnė
mis partijomis dėl koalicinės vyriausy
bės sudarymo. Manoma, kad Indijos pre
zidentas paskelbs naujus parlamento 
rinkimus.

Balandžio 24 dieną Melbourne mirė 
78 metų amžiaus Arthur Boyd, vienas iš 
žymiausių Australijos dailininkų.

Balandžio 26 dieną į Australiją grįžo 

mąją bylą Valstybės saugumo departa
mento Kauno apygardos vadovui Olegui 
Travkinui dėl tarnybos įgaliojimų virši
jimo... Tą pačią dieną Travkinas buvo 
atleistas iš pareigų. Sąryšyje su kun. Ri
čardo Mikutavičiaus bylos tyrimu, buvo 
atleisti trys Kauno prokurorai ir vienas 
buvo perkeltas į žemesnes pareigas. Jie 
buvo nubausti už „šiurkščius tarnybinius 
pažeidimus ir blogą kontrolę tiriant kun. 
Mikutavičiaus nužudymo ir jo meno kūri
nių rinkinio dingimo bylą“. Nuobaudos 
paskirtos ir dvylikai policijos pareigūnų, 
kurie aplaidžiai atliko tarnybines pareigas 
tirdami kun. Mikutavičiaus nužudymą.

• Išleista „Vietines Rinktines“ kny
ga. „Kardo“ redaktorius Antanas 
Martinonis ėmėsi iniciatyvos surinkti 
buvusių Vietinės Rinktinės karių ir 
likusių gyvų karininkų atsiminimus 
apie gen. P. Plechvičiaus Vietinės 
Rinktinės likimą.

Knyga turi 590 psl., joje surinkta daug 

buvęs min. pirmininkas Malcolm Fraser, 
kuriam pasisekė pasimatyti su Jugoslavi
jos kalėjime laikomais dviems australais, 
humanitarinės pagalbos darbuotojais. Deja, 
per keturias dienas, praleistas Belgrade, 
jam nepasisekė pasiekti jų išlaisvinimo.

Balandžio 20 dieną du jaunuoliai, 
Columbine gimnazijos Denver, Colorado, 
mokiniai iššaudė savo gimnazijoje 8 
berniukus, 4 mergaites, vieną mokytoją, 
sunkiai sužeidė 28 kitus gimnazistus ir 
patys nusišovė. Jie paliko gimnazijoje virš 
30 namų gamybos bombų. Policija iš
aiškino, kad abu jaunuoliai visus metus 
rengėsi savo išpuoliui. Kaip ir ankstes
niais panašiais atvejais, vis daugiau balsų 
JAV reikalauja sugriežtinti šaunamų gink
lų kontrolę, gi ginklų laisvės šalininkai 
siūlo apginkluoti mokyklų personalą.

NATO kaltina Jugoslavijos vyriausy
bę naudojant albanus vyras kaip priedan
gą serbų tankams Kosovo srityje, ver
čiant juos kasti duobes masinių žudynių 
aukoms. Vaikai ir moterys priverstinai 
naudojami kaip kraujo tiekėjai serbų 
sužeistiesiems, moterys ir vaikai albanai 
prievartaujami serbų karių „linksmybės 
centruose“.

NATO oro puolimai balandžio 21 die
ną sugriovė 18 aukštų pastatą Belgrade - 
valdančios socialistų partijos centrą, gi 
sekančią dieną nukentėjo vieni iš Slobo
dan Milosevič rūmų.

Serbų kariai užėmė Prevlaka pusiasa
lį - demilitarizuotą zoną tarp Monte
negro ir Kroatijos. Kol kas Montenegro 
vyriausybė atsispiria Jugoslavijos kariuo
menei vadovybės reikalavimui pavesti jos 
žinion Montenegro policiją.

Balandžio 22 dieną Sydnėjaus Olim
pinių Žaidynių Komitetas nutarė, kad2000- 
ųjųmetųžaidynes atidarys Australijos min. 
pirmininkas, nebent Australija iki 2000 
metų rugsėjo mėn. pasidarytų respublika. 
Tuo atveju šią pareigą atliktų Australijos 
prezidentas.

Paruošė Vytautas Patašius

Kun. Mikutavičiaus byloje buvo sulai
kytas keturioliktasis įtariamasis - kaunie
tis Jonas Žirlys, apkaltintas bendrinin
kavimu pagrobiant kunigo turtą. Vladas 
Beleckas ir jo sūnėnas Rolandas Beleckas 
prieš areštą ir kalėjimo sąlygas paskelbė 
bado streiką.

Paskutinėmis dienomis Lietuvos spau
da teigia, kad V. Beleckas yra ilgalaikis 
kriminalas ir kad ankstesnius jo nusikal
timus nesėkmingai tyrė sovietmečio ir 
laisvos Lietuvos Kauno prokuratūra. Nuo 
buvusių nusikaltimų praėjus dešimčiai 
metų bylų tyrimai buvo sustabdyti.

Spaudai paruošė Dailius Kairaitis

gausios dokumentinės medžiagos ir 
Vietinės Rinktinės karių atsiminimų.

Iš Australijos savo pergyvenimus 
pateikė Antanas Kramilius, Grigonis iš 
Adelaidės ir L. Bungarda iš Geelongo.

Knygaišleista lOOOegzempliorių. Dėl 
informacijos galima kreiptis į A. 
Kramilių tel. (02) 9727 31321.

A. Kramilius
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Atšventėm ’’Mūsų Pastogės’ 50-metį
Balandžio 25 dieną Sydnėjaus Lietu

vių Namuose, Bankstowne, buvo ne tik 
iškilminga, bet ir labai gerai visus nutei
kusi diena. Mat tą dieną tautiečiai iš arti 
ir toli skubėjo ne į bet kokias, bet į „Mūsų 
Pastogės“ - lietuviško savaitraščio - 50- 
ąsias metines, sumestas Lietuvių Klubo 
šauniausioje salėje.

Jau įėjus į salę žinojai kur esi - iš tolo 
švietė didžiulis spalvotas užrašas „"Mū
sų Pastogei" 50“. Salės šone puikavosi 
„M.P.“ skirta parodėlė, kur galėjai pama
tyti pirmuosius laikraščio numerius...

Šventę, kaip ir dera, pradėjo Spaudos 
Sąjungos Valdybos vyr. galva Vytautas 
Patašius, pranešdamas apie minėjimo 
atidarymą ir paprašydamas atsistojimu ir 
tylos minute pagerbti mirusius savait
raščio kūrėjus, bendradarbius ir skaity
tojus. Po to buvo perskaitytas ALB Kraš
to Valdybos sveikinimas šios iškilmin
gos sukakties proga. Sekė V. Patašiaus 
pranešimas apie ,M-P-“ kūrimąsi ir to
limesnį savaitraščio leidimą, jo redakto
rius ir darbą (žiūr. V. Patašiaus str. šio 
„M.P.“ nr. 1-me puslapyje).

Sekanti kalbėjo dr. Genovaitė Kazo- 
kienė, primindama savo vyro Vinco Ka
zoko darbą su bendruomenės laikraščiu, 
kurį jis pasišventusiai redagavo 22 metus, 
pastatydamas „Mūsų Pastogę“ į aukštą 
lygį. Laikraščio vedantieji, rašyti paties 
V. Kazoko, būdavo cituojami net kitų pa
saulio lietuvių laikraščių (dr. G. Kazokienės 
žodis bus spausdinamas atskirai).

Po jos kalbėjo Rita Juzėnaitė, „M.P.“ 
redagavusi tik vienerius metus, papasa
kodama apie savo laikotarpio šviesiąsias 
ir ne taip šviesias valandas...

Trečiuoju kalbėtoju pasirodė dabarti
nis „M.P.“ redaktorius Bronius Žalys, prie 
laikraščio vairo dirbąs 8-tus metus, ap
žvelgdamas savo laikų „Mūsų Pastogę“ 
bei darbą prie jos ir pasidžiaugdamas 
gražia bendradarbių talka (žiūr. jo žodį,
spausdintą atskirai).

Tolimesnę šventės eigą perėmė šau
nusis choras „Daina“, vadovaujamas Bi
rutės Aleknaitės ir Justino Ankaus. Miš
rus choras smagiai padainavo kebas dai
nas: „Audros siaučia“ (žodžiai ir muzika 
M.K. Klajūno) ir „Už jūrų marių“ (harm. 
K.V. Banaičio). Vyrų choras padainavo:

"Dainos" choras koncerto metu. Nuotr. A. Kramiliaus

Padėka
Už gerų draugų susirūpinimą dėl Prano Šimaičio sveikatos, už gems linkėji- 

' mus pasveikimui ir už suteiktą paguodą jo šeimai, nuoširdžiai dėkoja
Žmona Ina

Pranas po insulto (stroke) paguldytas Geelongo miesto Hgoninėje

"Mūsų Pastogės' redakcijoje darbo 
metu, iš kairės: Lietuvos politinių ži
nių apžvalgininkas dr. Vytautas Do- 
niela ir red. Bronius Žalys prie darbo 
stalo. Nuotr. V. Donielos

„Dunda, trankosi griaustiniai...“ (K. In- 
čiūros žodžiai, E. Gailevičiaus muzika). 
Šioms trims dainoms dirigavo Justinas
Ankus.

Sekė moterų choro dainuojama „De
vynbalsė“ (muz. M. Noviko) ir mišraus 

choro- „Vai, upeli...“ (žodžiai J.M.Tuikie- 
nės, muz. V. Jakubėno) ir, Jūra“ (muz. A.

Raudonikio, žodžiai V. Bložės). Pas
kutinėms trims dainoms dirigavo Birutė 

Aleknaitė.. Minėjimas užbaigtas visų 
minėjimo dalyvių bendrai sugiedotu Tau
tos Himnu.

Sekė padėkos minėjimo programos 
dalyviams, o po to - „M.P.“ redakcijos- 
administracijos ponių ir jų talkininkių 
paruošta kavute su pyragais, kuriais pa
sivaišino visi minėjimo dalyviai. Besi- 
vaišindami pažįstami, draugai ir draugės 

dar kurį laiką salėje pasisvečiavo, pasi
kalbėjo, pavartė ir senus senus „Mūsų

Pastogių“ komplektus...
O „Mūsų Pastogė“ ir toliau žengia į 

savo 51-uosius metus, palaikoma būrio 
šaunių bendradarbių ir rėmėjų!

Vyt. Šiaurys

^UstOgeS SH^meCIO jubiliejaus proga sveikiname 

leidėjus - JjfiB Spaudos Sąjungos Ualdybą, Uiedaklorių ir visus laikraščio bendradarbius. 

-Cai mūsų visų nplas ir dosnumas įgalina "CŽMūsų CPasfcgp” alšvęsli 1OO melų.

______________________________ ^jedongo Jjietuvii^ Sąjungos rJdubo Ualdgba

PENKIASDEŠIMT KARTŲ VALIO "Mūsų Pastogei",jos 
Redaktoriams, leidėjams, bendradarbiams ir rėmėjams

Danutė ir Viktoras Simankevičiai
___________ Melboumas, 1999.4,25. Priedas - čekis.Š 50.______________

"Mūsų Pastogės" džiugi 50 metų sukaktis!
Siunčiu glėbį sveikinimų!!! 

Valio + Valio + Valio!
Ačiū už savaitinį aplankymą! Šviesios ateities!

______________________________________ Vanda Narušienė

< N
SNuoširdžiai dėkojame Sodybieaui iš Gigadine, $O-ties melų sukaktuvių proga pa

rimusį ’u/Mūsų SPaslogp" anonimine S 1OO auka.

"lMSP.'SUninislradja

Padėka
LB Spaudos Sąjungos Valdyba nuoširdžiai dėkoja visiems, savo įnašu prisi- 

dėjusiems prie "Mūsų Pastogės' 50-mečio jubiliejaus renginio.
Ačiū dr. Genovaitei Kazokienei, p. Ritai Baltušytei, "Mūsų Pastogės" redak

toriui Broniui Žaliui už pasidalinimą savo prisiminimais, chorui "Daina" ir jo 
dirigentams Birutei Aleknaitei ir Justinui Ankui už skambias dainas, Jonui Bire- 
tui už jubiliejaus plakatą, ponioms Zitai Bartkevičienei, Jadvygai Dambraus
kienei, Daliai Donielienei, Onutei Kapočienei ir Palmyrai Žalieriėi už suaukotus 
pyragus ir kavutės suorganizavimą, bei visiems, prisidėjusiems loterijos fantais ar 
kitokiais būdais prie renginio pasisekimo.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba

Adelaidės Liet Pensininkų Klubo atgarsiai
Adelaidės Lietuvių Pensininkų Klu

bas 1999 metų veiklą pradėjo visa eile 
renginių. Vasario 11 dieną Adelaidės 
Lietuvių Namuose įvyko Pensininkų 
Klubo „Bingo“ popietis. Kovo 20 dieną 
- Pensininkų Klubo iešminė Thomton 
Park'e, o balandžio 8 dieną - vėl Pensi
ninkų Klubo „Bingo“ popietis Lietuvių 
Namuose.

Adelaidės lietuvių pensininkų meti- 
nis susirinkimas įvyko balandžio 15 die-
ną Adelaidės Lietuvių Namuose. Susi
rinko 74 dalyviai. Susirinkimą atidarė 
pirmininkas E. Dukas, pakviesdamas pir
mininkauti A. Šerelį ir pravesti susirin
kimą, o B. Nemeiką - sekretoriauti.

Susirinkimo pradžioje Klubo pirmi
ninkas pakvietė atsistojimu prisiminti 
1998 metais mirusius narius, o jų buvo 
visa eilė: Edvardas Baškus, Jonas Bagu- 
šauskas, Juzefą Veroneckienė, Anelė 
Vokietaitienė, Ona Vakselienė, Pranas 

"Gintaro" viešbučio bėdos
Red. Ne vienas Australijos lietuvis pa
žįsta „Gintaro“ viešbutį, esantį priešais 
Vilniaus geležinkelio stotį. Sovietmečiu 
jame būdavo apgyvendinami Lietuvą 
lankantys užsienio lietuviai. Dabar šis 
viešbutis pergyvena „privatizavimo“ 
skausmus - kaip ir daug kito buvusio 
valstybinio turto. Susidarė įtampa tarp
generaldirektoriaus ir tarnautojų, o vie
nos prancūzų firmos pasiūlymai šį vieš
butį perimti nepatinka pastato vadovui. 
Apie šias bėdas rašo „Lietuvos aido“ 
žurnalistė Auksė Aurylaitė.

* * *
Šešerius metus veikianti akcinė ben

drovė „Gintaro viešbutis“ turi visą maišą 
skolų. 1994 m. birželį buvo paimta 100000 
Vokietijos markių paskola, iš šios sumos 

Kuncaitis. Sekė išsamus Klubo pirmi
ninko veiklos pranešimas. Klubas šiais 
metais turi 154 narius. Po to sekė sekre
torės B. Launikaitienės, iždininkės A. 
Kazlauskienės ir K. Pociaus (Revizijos 
Komisija) pranešimai. Išklausę visų pra
nešimų, nariai juos priėmė rankų ploji
mu. Pasisakymų nebuvo. Vienbalsiai 
paprašyta, kad ta pati Valdyba pasilik
tų sekančiai kadencijai. Vienu žodžiu, 
visi patenkinti.

Uždarant susirinkimą padėkota su
sirinkimo pirmininkui Antanui Šereliui, 
sekretoriui Balui Nemeikai. Po to Klubo 
pirmininkui E. Dukui kviečiant, visi at
sistojo ir sugiedojo Tautos Himną. Pir
mininkas dar pakvietė visus pasivaišinti 
kavute. Kurį laiką gražiai pabendravo
me, pasidžiaugėme Pensininkų Klubu, 
kuris taip reikalingas mums visiems. 
Lauksime naujų renginių. Iki sekančio 
karto Ona Baužięnė, BEM

beveik 6 000 lig šiol negrąžinta. Prieš 
pusantrų metų bendrovė iš banko pasi
skolino dar 175 000 JAV dolerių, šių metų 
pradžioje skolos likutis buvo 145 800 dole
rių. Pernai skolų maišas pasunkėjo 75 000 
JAV dolerių, imtos paskolos net du kartus. 
O pinigų vis maža. „Gintaro viešbutis“ 
skolingas apie200000Ltelektros, šilumos,
vandens tiekėjams, telekomui, „Sodrai“, 
statybininkams ir net saviems darbuoto
jams - atlyginimai vėluoja po pusantro 
mėnesio.

Taigi bendrovė skolinga beveik mdi- 
joną litų. O jos vadovo (K. Vertelka taip 
pat yra dviejų trečdaliu akcijų, t.y. kon- 
trobnio paketo savininkas) naujų paskolų

Nukelta į 8 psl.
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Redaktoriaus Bronio Žalio žodis 
"M.P." 50-mečio minėjimo proga

Prie pirmojo "Mūsų Pastogės" numerio - redaktorius Bronius Žalys (kairėje) 
ir dr. Vytautas Doniela.

Kas neturi atostogų?

Kai 1950-aisiais pirmąkart pamačiau 
„Mūsų Pastogę“, žinoma, ir svajot nesva
jojau vieną dieną ją redaguoti, nors spau
da kaip magnetas mane traukė nuo pat 
vaikystės dienų. Dar būdamas 14-15 me
ti) draugams leisdavau „laikraščius“, ku
riuos daugumoje pats ir prirašydavau.

„M.P.“ rimčiau bendradarbiauti pra
dėjau per skautus. Iš pradžių kelioliką me
tų leidome liėtū'Viams skautams tokį 
mėnesinį laikraštėlį - „Pėdsekį“, kurį su 
laiku - 1966-aisiais - pasitaręs su visuo
met jaunimui palankiu tuometiniu „M.P.“ 
redaktoriumi Vincu Kazoku, perkėlėme 
kaip priedą į „M.P.“. .Pėdsekio“ pava
dinimu jis ėjo iki 1969 metų galo. Vėliau, 
irgi maždaug kas mėnesį, vietoje skautiš
ko laikraštėlio, ėjo atskiras skautams skir
tas puslapis, nors jau kitu pavadinimu, jį 
vis dar globojant redaktoriui V. Kazokui.

Bet saulėtos dienos, o ypač metų metai, 
ne visuomet išsilaiko saulėti... 1984-ųjų 
spalio 30 dieną staiga į amžinybę išėjus 
V. Kazokui, laikinai „M.P.“ redagavimo 
našta, iki nuolatinio redaktoriaus suradi
mo, teko man, pirmąkart paragaujant re- 
daktoriškos duonos, kad ir nelabai jos 
anuomet noriiit!:: Laimei, atsirado kitas 
žmogus - Jonas Mašanauskas, nepabū
gęs šios naštos ir ją kurį laiką nešęs.

Vistik atrodo, kad likimo buvo skirta į 
šį darbą - ir net ilgesniam laiku - įsijungti 
ir man. Susidėjus sąlygoms, berods 1990 
metais, keliems mėnesiams pakeičiau 
tuometinį, redaktorių Vincą Augus- 
tinavičių, o nuo 1991-ųjų metų „M.P.“ nr. 
33, jau galutinai perėmiau „M.P.“ redak
toriaus pareigas ir jas einu iki šiol, tapda
mas, turbūt, vyriausiu amžiumi lietuviško 
laikraščio redaktoriumi pasaulyje. Tai 
sakau ne pasigirdamas, tik pabrėždamas 
mūsų - išeivijos - spaudos liūdną padėtį, 
nes verkiant reikia jaunesnių žmonių prie 
bendruomenės savaitraščio vairo, o jų kol 
kas net nematyti!..

Žinau, kad kaip ir visiems redakto
riams, taip ir man, iš savo skaitytojų tenka 
gauti nemažai patarimų. Vieni jų ateina iš 
tikrai susirūpinusių bendruomenės ir jos 
laikraščio darbu bei ateitimi žmonių, ki
ti... na, bet čia jau aišku, kad ir geriau
sias redaktorius niekad, o niekad visiems 
neįtiks!..

Bendradarbiai, ypač tankiau rašą į 
laikraščio skiltis, redaktoriuje mato arti
mą žmogų, su kuriuo norėtų arčiau paben
drauti, pasidalinti mintimis (to labai norė
tų ir redaktorius!). Deja, čia jie labai daž
nai nusivilia, nes tas redaktorius labai 
nedraugiškas, dažniausiai net neatsakąs į 

'Mūsų Pastogė" Nr.17 1999.5.3 psl. 

jų malonius laiškus!.. Prieš ketvertą metų 
lankiausi „Lietuvos ryto“ redakcijoje, 2 ar 
3 aukštų pastate, kurio kambariai pilni 
redaktorių, reporterių ir įvairiausios rūšies 
su spaudos darbu susijusių žmonių, berods 
850 asmenų (žinoma, jų daug „išbarstytų“ 
po visą Lietuvą ir net užsieniuose). „Lie
tuvos rytas“yradidžiausiasLietuvosdien- 
raštis, bet ir kiti Lietuvos ir JAV laikraš
čiai negali įsivaizduoti, kad ir mažą 8 
puslapių savaitinuką gali leisti tik 2 žmo
nės - tekstų spausdintoja ir taip vadina
mas redaktorius, atliekąs visas kitas pa
reigas, susijusias su laikraščio paruošimu. 
Ačiū Dievui, kad dar turime administrato
rių ir ekspeditorę. Už tai ir pritrūksta lai
ko maloniems pokalbiams su bendra
darbiais ar jiems rašomiems laiškams.

Vis tik yra ir šviesesnių pragiedrulių!.. 
Mūsų bendruomenės vyresnioji karta be 

didelių raginimų vis dar informuoja savo; 
savaitraštį apie Australijos lietuvių gyve
nimą, drauge džiaugiamės jos vargais ir', 
pasiekimais; mūsų pasišventėliai - Lie
tuvos gyvenimo įvykių komentatoriai -dr. 
Algimantas Kabaila, Jurgis Rūbas, dr. 
Saulius Varnas, dr. Vytautas Doniela, 
Anskis Reisgys, dr. Danius Kairaitis ir 
savaitinių pasaulio įvykių stebėtojas Vy
tautas Patašius, sporto reikalais nuolat ra
šąs Antanas Laukaitis, meno klausimais - 
dr. Genovaitė Kazokienė, kritikos - Juo
zas Almis Jūragis ir daug kitų. Visi be 
didelių prašymų, tik už ačiū, rūpinasi 
laikraščio informacija. Jaunesnioji karta 
karts nuo karto pabando prakišti vieną kitą • 
straipsnį anglų kalba, nes daugumai jau
nųjų lietuvių kalba jau yra per sunki. 
Bandoma patenkinti ir juos, nes „M.P.“ 
priklauso visiems lietuviams. Baigdamas, 
dar kartą noriu padėkoti visiems Adelaif 
dės, Brisbanės, Geelongo, Hobarte , 
Melbourne, Perth'o ir Sydnėjaus ,M-P “ 
bendradarbiams už jų nepailstamą talką 
teikiant žinias iš mūsų kolonijų gyveni
mo, ALB Krašto Valdybai bei leidėjams - 
Australijos Lietuvių Spaudos Sąjungos 
vadovams, kurių remiančią ranką visuo
met jautėme ir jaučiame!

Labai nuoširdus ačiū redakcijos talki— 
ninkėms-darbuotojoms p.p. Zitai Bartke- 
vičienei ir Daliai Donielienei, savaitę iš 
savaitės atliekančioms tikrai nelengvą 
darbą renkant „M.P.“ tekstus, o p. D. Do
nielienei dar ir už redaktoriaus pareigų 
atlikimą, jam išvykstant atostogų. Dėkin
gas ir p. Jadvygai Dambrauskienei, kas 
savaitę užbaigiant redakcijos darbą - 
pristatant bendruomenės laikraštį tau- 
tiečiams! Dėkoju už dėmesį.

Juozas Almis Jūragis

Šį klausimą nagrinėja ir į jį atsako 
daktaro Alfonso Viliūno knyga, išleista 
Lietuvoje dėmesį patraukiančiu vardu - 
„Tautos garbė atostogų neturi“. Tautos 
garbė, kaip ir asmeniškasis geras vardas, 
yra vertybė tik sąmone pajuntama ir jos 
trūkumas arpilnatvėjausmais išgyvenama.

Išmintingi kultūros žmonės garbę va
dina pareigos poezija ir tvirtina, kad gar
bė yra kaip jaunystė: kartą praradus - 
'nebeįmanoma atgauti. Su apgailestavimu 
reikia pasakyti, kad lietuviai dėl žydų yra 
praradę gerą vardą. Nors lietuvių tauta 

. pati savo širdyje jaučiasi pilnoje gero 
| vardo skaistybėje, jos veidas ne kartą yra 
1 aptaškomas melo ir neapykantos purvais. 

Bet tinkamo atsakymo Lietuvos gero vardo 
teršėjams iš mūsų pusės - tai yra iš vyriau
sybės ir iš išeivijos vadų - vis dar nėra.

Štai ir Lietuvos Respublikos Preziden
to metiniame pranešime (1999) kalbama 
apie piliečių ir tautos interesams jautrią 
valstybės tarnybą, apie ūkinį žmonių pa
jėgumą ir mokėjimą savarankiškai vers
tis, apie gyvenimą, nuosekliai grindžiamą 
teisėtumo ir teisingumo principais, apie 
socialinį Lietuvos žmonių saugumų, svei
katos apsaugą, švietimą, užsienio politiką, 
bet apie tautos garbę nei žodelio. Lietu
va, dabar užsiėmusi žemiškų gėrybių 
kaupimo ir jų pasidalinimo reikalais, prag
matiškai galvoja: kol krašte yra pusalka
nių žmonių, užsiimti tautos garbės gyni
mu būtų per didelė ištaiga.

Nepriklausomoje Lietuvoje anksti, apie 
1927 metus, pradėtas jausti tautos garbės 
supratimo ir jos ugdymo reikalingumas. 
Tuo reikalu rūpinosi organizacija - Lie
tuvos tautinė apsauga „Geležinis vilkas“. 
Naujų narių priėmimo iškilmėje kandi
datai duodavo priesaiką ir bučiuodavo 
vado durklą su obalsiu „Tautos garbė - 
valstybės gerovė“. Ginti tautos garbę 
buvo tos organizacijos narių pareiga.

Dabartinėje nepriklausomoje ir lais
voje Lietuvoje galvojama kitaip: apie tau
tos garbę negalvojama. Ir štai į tokias po
litines ūkanas išeina Alfonso Viliūno kny
ga „Tautos garbė atostogų neturi“, kurios 
autoriui didžiausias rūpestis yra tautos 
garbė. Knygoje yra dvi svarbiausios da
lys: praktiškoji - „Mintys apie ligas ir jų 
gydymą“ ir ideologinė - „Visuomeninė 
veikla“, kuri praktiškai apima ir kitus 
mažesnius knygos skyrius.

Kalbėdamas apie ligas ir jų gydymą, 
daktaras Viliūnas pakartoja savo 1995 
metais išleistą knygutę „Patarimai apie 
sveikatą ir ligas“, kuri buvo sudaryta iš 
lietuviškose radijo programose Australi
joje skaitytų populiarių sveikatos patari
mų. Šiai naujai publikacijai daktaras sa
vo patarimus yra rūpestingai peržiūrėjęs 
ir pridėjęs 10 naujų informacinių skyre
lių. Sydnėjuje daktaras Viliūnas yra bu
vęs (dabar pensijoje) garsiausias lietuvių 
gydytojas. Ne vienam padėjo išsisukti iš 
sunkių sveikatinių bėdų, ar yra įstatęs į 
kelią, padedantį išvengti mirtinų kom
plikacijų. Daktaras mylėjo savo profesiją 
ir savo pacientus. Kaip turįs ilgametį gy
dymo patyrimą, apie ligas jis rašo taip 
lengvai, tarsi su šypsenėle, tarsi ramin
damas, vis pasakydamas kaip gydytis. 
Rašo įdomiai, suglaustu stiliumi. Malonu 
skaityti.

Ideologinė „Visuomeninė veikla“ api
ma spaudai rašytus straipsnius, skaitytų 
paskaitų tekstus ir Lietuvos žurnalistų 

įvairiuose tenykščiuose laikraščiuose rašy
tus straipsnius apie dr. Alfonsą Viliūną ir 
jo veiklą. Daktaras Viliūnas yra patriotas 
iki kaulų smegenų, 1941 metų sukilėlis, 
kovos būrio vadas, sužeistas, praliejęs 
šiek tiek kraujo kovoje už Lietuvos laisvę. 
Jį skaudžiai žeidžia žydų vis kurstomi 
šmeižtai, kad Lietuva - žydšaudžių kraš
tas. Jį jaudino Lietuvoje ir išeivijoje už
šalęs nesidomėjimas 1941 birželio mėn. 
sukilimu, jo vertės nesupratimas ir tylėji
mas apie sukilimą iki 1994 metų.

1993metų lapkrityje „Kauno dienoje“ 
jis rašė: „Su širdgėla turiu pabrėžti, kad 
Tėvynėje ir išeivijoje dabar yra vienybė 
tarp politiniųpartijų(taippat įvairiųdrau- 
gijų, sambūrių, netgi spaudoje, ypač 
išeivijos), kaip tik vienu aspektu - TAU
TOS GARBĖS NEGYNIMU nuo tų, kurie 
teigia, kad lietuvių tauta, jos nariai vo- 
kiečių okupacijos metu buvo tik žydų 
žudikai. Bijomasi, kad jei gins, bus ap
šaukti antisemitais ir susilauks repre
sijų“. (108- 109 psl.)

Kalboje, pasakytoje 1995 metais suki-. 
limo minėjime ir išspausdintoje tų metų 
„Trimito“ Nr. 10, dr. Viliūnas užakcen
tavo: „1941 metų birželio 22 - 23 dienų 
sukilimas buvo herojiškas aktas. Atkurta 
Lietuvos nepriklausomybė buvo paskelb
ta pasauliui perStockholmo radiją. Visiš
kai suprantama, kad Sovietų Sąjungos ir 
sovietinės Lietuvos respublikos spauda, 
radijas nuo antrosios sovietų okupacijos 
1944 metais pradžios vykdė didelę ak
ciją, siekdamos niekinti ir sumažinti šio 
sukilimo reikšmę, tvirtindami, kad tai 
buvo nacistinės Vokietijos inspiruota ir 
vykdoma. Sukilėlius apkaltino karo nusi
kaltimais, ypač prisidėjus prie žydų tau
tos genocido. Šita akcija pavyko ta pras
me, kad pokarinė karta Lietuvoje iš da
lies tais šmeižtais patikėjo, o geriausiu 
atveju nenorėjo nieko girdėti apie 1941 
metų sukilimą ",

Dr. Viliūnas, garbę laikydamas svar
biu veiksniu tautos gyvenime, šias pagrin
dines savo mintis visur skelbė su neat- 
baidomu rimtumu. Iš to nepalaužiamo rū
pesčio gimė šioje knygoje spausdinami 
straipsniai ir kalbų tekstai. Kelis kartus 
vyko į Lietuvą ir tenai skaitė paskaitas, 
siekdamas pabudinti tautos garbės il
gesį. „Esu įsitikinęs, kad bet kokios poli
tinės pakraipos Vyriausybė privalo lai
kytis principo „ Tautos garbė - valstybės 
gerovė" ir ginti tautos garbę, ypač tada, 
kai ji pažeidžiama svetimos valstybės 
piliečiųar oficialių pareigūnų“ (171 psl.).

Dr. Viliūnas kalbėjo tautai Lietuvoje 
ir išeivijoje, kartais atsigręždamas prieš 
savuosius, neįstengiančius greitai susi
orientuoti atsirandančiose kebliose pa
dėtyse. Regimai peikiamas dėl griežto, 
atviro žodžio, jis rašo: „LAF narių ir su
kilėlių, kurie pirmieji, gal vieninteliai, 
1941 metų birželį trumpam laikui nukėlė 
Lietuvą nuo kryžiaus, atsakymo į šmei
žikus ir niekinimo tonas, ir pareiškimai 
negali būti per aštrūs. Manau, kad tie 
klausimai turėtų būti keliami ir svarstomi 
visam pasaulyje, kur tik gyvena lietu
viai“ (117 psl.).

Autorius budriai sekė mūsiškę ir pa
saulinę spaudą, stebėjo mūsų žmonių 
nuotaikas, apmaudus ir neramius lūkes
čius laikotarpyje maždaug nuo 1988 me
tų pradžios iki Adamkaus atėjimo į val
džią. Ir viską, ką matė jo pastabi akis, ką 
širdis jautė, ką surinko ir neužmiršo
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ViiiCiLS Kudirka

Rašytojos Elenos Jonaitienės pas
kaita, skaityta balandžio 18 dieną Syd- 
nėjaus tautiečiams. Red.

* * *

Elena .Jonaitienė

Prieš šimtą metų į Meištų kapinėles 
prie Naumiesčio mažas būrelis žmonių 
atlydėjo karstų vieno iš reikšmingiausių 
Lietuvos atgimimo skatintojų ir laisvės 
kovotojų, visuomenininką, poetų, publi
cistą, didįjį varpininkų Vincą Kudirkų. 
Kuklios buvo jo laidotuvės: be iškilmių, 
be kalbų, be kunigo. Šiek tiek vėliau vie
nas amžininkas šitaip paminėjo tą mirtį: 
„Tą dieną, kai pūtė dideli rudens vėjai, 
mirė čia, Naumiestyje, atsiskyrėlis žmo
gus (...) Tarp mokinių ėjo gandas, kad jo 
kapinėse nelaidos (...) Mes jo gailėjomės 
(...) Kodėl? Nežinojome. Jo niekuomet 
nematėme (...) Šnekėjo, kad jis žandarų 
buvo labai sekamas (...) Sako, jis uždraus
tas knygas rašė." Po poros metų ant jo 
kapo buvo pastatytas granitinis pamink
las, kuklus kaip ir tos laidotuvės. Pamink
las vaizdavo ąžuolų su nulaužtu liemeniu. 
Priėjo buvo prikalta lentelė su įrašu:

Tegul saulė Lietu vos tamsumus prašalina. 
Ir šviesa ir tiesa mus žingsnius telydi, 
Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, 
Vardan tos laetuvos vienybė težydi.

Vincas Kapsas
Tas įrašas išliko vos kelis mėnesius. 

Laidojant vieną katalikę, ištekėjusių už 
ruso, jį pastebėjo laidotuvėse dalyvavęs 
Naumiesčio policijos viršininkas. Parei
kalavęs jį išversti, nusprendė, kad užrašas 
esąs priešvalstybinis ir įsakė jį iškirsdin- 
ti. Kudirkos kapą pažymint! lentelė pasi
liko tuščia. Tik nepriklausomoje Lietu- 
vojeNaumiestis, kur Kudirka gyveno pas
kutinius savo metus, pavadintas Kudirkos 
Naumiesčiu, o 1934 metais Kudirkos Nau
miestyje pastatytas skulptoriaus Grybo 
sukurtas įspūdingas paminklas Kudirkai.

Šiandienų Vincą Kudirkų minime su 
pagarba, dėkingumu ir nuostaba. Su pa
garba ir dėkingumu, nes jo palikimas ir 
mūsų gyvenimų yra paženklinęs, su nuos
taba, kad vos keturias dešimtis metų te
gyvenęs, jis paliko tokį milžinišką įnašą 
ir taip pat, kad jo mintys ir siekimai pasi
liko ir šiandien reikšmingi ir nepasenę.

Antroji XIX-ojo amžiaus pusė, kurioje 
Vincas Kudirka gyveno, Lietuvai buvo 
vargų ir kovų metai. Jungtinė Lietuvos - 
Lenkijos valstybė buvo žlugus, padalinta, 
rasų okupuota, visokeriopai niokojama. 
Tuo tarpu, nelemta, virš dviejų šimtų me
tų užsitęsusi unija Lietuvą buvo palikusi 
sulenkėjusią. Iš viešojo gyvenimo lietuvių 
kalba buvo išstumta: daugumoje dvarų
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atmintis, jis surašė savo straipsniuose, 
tartum kokį vaizdingą anų įdomių dienų 
lietuviškos veiklos dienoraštį. Laikui 
bėgant didės tos knygos pažintinė ir isto
rinė vertė.

Alfonsas Viliūnas„TAUTOS GARBĖ 
ATOSTOGŲ NETURI", 240 psl. Auto
riaus leidinys, 1999. Knyga gaunama pas 
autorių - 1 Hutchins Cresc, Kings 
Langley, NSW 2147. Kaina su persiun
timo išlaidomis - $ 15.

Dr. Vincas Kudirka

kalbėta lenkiškai, mokyklos, bažnyčios, 
universitetas buvo lenkiški.

Tautinis atgimimas prasidėjo antroje 
šimtmečio pusėje, kai į viešąjį gyvenimų 
atėjo iš kaimo kilusi inteligentija. Jos 
atėj i mą paskatino ano meto istoriniai įvy
kiai: 1863 metų sukilimas ir baudžiavos 
panaikinimas. Lietuvoje sukilimą visu 
žiaurumu malšino iš Rusijos atvykęs ge
neralgubernatorius Muravjovas-Korikas. 
Daugybė žmonių buvo suimti, ištremti į 
Sibirą, nužudyti. Visos parapinės ir vie
nuolynų mokyklos, blaivybės draugijos 
buvo uždarytos, katalikų bažnyčios veik
la suvaržyta, o vietoje ištremtųjų į ištuš
tėjusius kaimus privežta kolonistų nišų. 
Pagaliau panaudota anksčiau negirdėta 
rusifikacijos priemonė: uždrausta spauda 
lotyniškomis raidėmis. Pasipriešinimas 
pastarajam draudimui virto 40 metų už
trukusia pusiau atvirakova, pareikalavusia 
daugybės aukų, bet kartu pagreitinusia 
lietuviškosios sąmonės brendimą.

Baudžiavos panaikinimo pagreitinimas 
glaudžiai siejosi su sukilimu. Muravjovas 
sukilimo kaltininkais laikė dvarininkus ir 
todėl pagreitino uždelstą baudžiavos pa
naikinimo įvykdymą jiems nepalankiau
siomis sąlygomis: valstiečiai nuo bau
džiavos buvo atleisti drauge su jų dirbtą
ja žeme. Ekonominė jų būklė dabar šiek 
tiek pagerėjo ir jie pradėjo leisti vaikus į 
aukštesnes mokyklas, kas anksčiau jiems 
buvo neįmanoma. Iš čia ir išaugo naujoji 
iš kaimo kilusios inteligentijos karta. Tai 
kartai priklausė ir Vincas Kudirka.

Kudirka gimė 1858 metais Paežeriuo
se, Vilkaviškio apskrityje, pasiturinčio 
ūkininko šeimoje. Iš tėvo paveldėjo tvirtą 
būdą, atkaklumą, savarankiškumą. Iš mo
tinos - palinkimą į menus, grožio meilę. 
Kudirka motiną prisiminė kaip puikią 
dainininkę, gražių pasakų sekėją, nuosta
biai spalvingų margučių margintoją. Ir 
pats jau iš vaikystės turėjo gerą klausą, 
gražų balsą, mokėjo gražiai piešti, išsisky
rė pasakotojo talentu. Augdamas buvo 
švelnus vaikas, malonaus elgesio, visų my
limas. Tačiau lepūnėliu neturėjo progos 
išaugti, nes jau dešimtus metus eidamas 
neteko džiova mirusios motinos, o tėvas 
buvo griežtas ir atokus.

Pradžios mokyklą Kudirka ėjo Paeže
riuose, kur iš karto išsiskyrė gabumais ir 
per visą mokyklą ėjo pirmuoju mokiniu. 
Mokykla buvo skirta lietuvių vaikams, 
bet mokoma vien tik rusiškai ir net per 
pertrauką vaikams buvo draudžiama kal
bėti lietuviškai.

Vincukui baigus pradžios mokyklą, 
tėvas jį išsiuntė į Marijampolės gimnaziją, 
planuodamas savo vienturtį sūnų išleisti į 
kunigus. Ir gimnazijoje jaunas Kudirka 
savo gabumais atkreipė demesį. Puikiai 

mokėsi, gimnazijos orkestre grojo pirmuo
ju smuiku, nors muzikoje buvo tik sava
mokslis, giedojo bažnytiniame chore, da
lyvavo įvairuose parengimuose ir pramo
gose, o dėl savo gražios išvaizdos, links
mo būdo, sąmojaus, visų buvo mėgiamas, 
visur kviečiamas, laukiamas. O draugija, 
kurioje dalyvavo, buvo lenkiška. Nepaju
to, kaip ir pats, prisitaikydamas prie drau
gų ir aplinkos, pradėjo stengtis neišsiskir
ti, pasijuto esąs, kaip ir jo numylėtas Ado
mas Mickevičius, o taip pat ir kai kurie 
draugai, „gente lituanus, nationepolonus“, 
atseit, lietuviškos kilmės lenkas. Vėliau 
Kudirka aprašė tą savo jaunystės nukry
pimą: „Vos spėjau apsivilkti mėlyną 
mandieraitį su baltais sagučiais ir susi- 
maišiausudraugaismokintiniais,  pajutau, 
kad mano dvasioje kažin kas dedasi. Kas 
dedasi, numatyti ir išreikšti negalėjau, tik 
jaučiau, kad man gėda atsiminti, kuom aš 
buvau, o ypač bauginausi, kad draugai 
nepatirtų, jogei aš moku lietuviškai. Tas 
dalykas galėjo mane išduoti artojaus sū
num esant."

Pati gimnazija, žinoma, buvo rusiška ir 
mokslo dalykai dėstomi rusiškai, bet 
norintiems buvo ir lietuvių kalbos pamo
kos, Kudirka jas lankė, bet įtakos jos jam 
nedarė. Jis žavėjosi lenkų kalba ir litera
tūra, ypač didžiaisiais romantikais: Micke
vičium, Kraševskiu, Syrokomle, Slovac- 
kiu. Lenkiškuose vertimuose plačiai susi
pažino ir su pasaulio literatūra.

Kudirkai baigus keturias klases, tėvas 
norėjo, kad jis stotų į kunigų seminariją, 
bet vaikinas išsiprašė likti gimnazijoje dar 
dvejus metus. Baigus šešias klases, tėvas 
daugiau nebenusileido ir vaikinas įstojo į 
Seinų kunigų seminariją. Seminarijoje iš
buvo dvejus metus ir buvo išjos pašalintas 
dėl stokos pašaukimo. Pašalinimas iš 
seminarijos labai užrūstino tėvų, kuris at
sisakė sūnų toliau remti. Iki pat gyvenimo 
galo tėvo ir sūnaus santykiai nepasitaisė ir 
Kudirkaį tėviškę nebeparvažiuodavo.Ta- 
čiau ir tėvo paramą praradęs, vaikinas 
negalvojo atsisakyti mokslinimosi. Tą pa
tį rudenį įstojo j Marijampolės gimnazi
jos septintą klasę ir pradėjo varganą sa
varankišką gyvenimą.

Vertėsi duodamas privačias pamokas, 
perrašinėdamas įvairius rankraščius, gai
das, kartais net grodamas subuvimuose už 
pinigus. 1881 metais Kudirka baigė gimna- 
zijąsusidabro medaliu irpagarsėjogausiais 
literatūriniais ir žurnalistiniais bandymais.

Brandos atestate Kudirka turėjo ir 
lietuvių kalbos pažymį, su kuriuo lengvai 
galėjo gauti lietuviams skiriamą stipen
diją Maskvos ar Petrapilio universite
tuose. Rusų valdžia tokias stipendijas bu
vo įvedus kaip priemonę atitraukti lie
tuvius iš lenkiškos įtakos, matyt dar ne
supratus, kad lietuviškoji įtaka galėjo bū
ti okupantams dar nepalankesnė. Mask
vos universitete studijavo nemažai lietu
vių. Stipendijomis pasinaudoję studentai, 
baigę mokslą turėjo pasilikti dirbti Rusi
joje. Kudirka į Rusiją važiuoti nenorėjo ir 
įstojo į Varšuvos universitetą, istorijos - 
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filologijos fakultetą. Po metų perėjo į 
medicinos fakultetą, kurį baigus įsigy
jama savarankiška profesija ir leidžiama 
gyventi Lietuvoje. Ir dabar kuklias lėšas 
pragyvenimui užsidirbdavo privačiomis 
pamokomis, perrašinėjimais.oatostogoms 
grįžęs į Lietuvą, mokė dvarininkų vaikus. 
Vargingos gyvenimo sąlygos turėjo prisi
dėti prie jo ir taip jau neperst ipriausios 
sveikatos pakirtimo.

Jei Marijampolės gimnazijos aplinka 
beaugantį Kudirką įtraukė į lenkiškumo 
srovę ir norą plaukti su ja, tai, gyvendamas 
Lenkijos sostinėje, suaugęs Kudirka rado 
tikrąjį save ir be kompromisų grįžo į lie
tuvybę. Gerai žinodamas ir dažnai skaito
mas jo atsivertimo epizodas, kai, grįžęs 
atostogoms į Lietuvą ir užtikęs vieną nu
merį Basanavičiaus redaguojamos ir 
slapta iš Prūsų atneštos „Aušros“, Kudirka 
išgyveno dvasinį atsivertimo lūžį. Grei
čiausiai tas posūkis jame vyko lėčiau, 
palaipsniui, bet „Aušros“ poveikis galėjo 
būti lemiamas. Štai kelios eilutės iš jo 
paties prisiminimų: „Ėmiau skubiai var
tyti „Aušrą" ir... nebeatsimenu jau visko, 
kas paskiau su manim darėsi... Tiek te- 
parnenu, kad atsistojau, nuleidau galvą, 
nedrįsdamas pakelti akių į sienas savo 
kambarėlio... rodos, girdėjaulaetuvosbal- 
są, sykiu apkaltinantį, sykiu ir atleidžian
tį: O tu, paklydėli, kur iki šiol buvai? 
Paskiau man pasidarė taip graudtą kad 
pasikniaubįs ant stalo apsiverkiau. “

Nuo to laiko Kudirka pasiryžo ne tik 
eiti drauge su tautiškai ir kultūriškai at
bundančia Lietuva, bet ir stoti jos prieša
kyje, jai vadovauti. Dabar jo gyvenimas, 
kūryba, visosjėgos buvo skirtos lietu vybei.

Įsitikinęs, kad tautinė veikla gali būti 
sėkminga tik organizuota, 1888 m. Kudirka 
su kitais Varšuvos universiteto studentais 
lietuviais įsteigė lietuvių studentų drau
giją „Lietuva“. Draugijos tikslas buvo 
šviesti lietuvių tautą, gaivinti ir kelti jos 
tautinę sąmonę, ugdyti jos literatūrą ir 
dailę, gerinti ekonominę būklę ir saugoti 
lietuvių tautą nuo sunykimo, t.y. nutau
tėjimo. Draugija buvo slapta ir rusų prie
spaudos laikais veiklos išplėsti negalėjo, 
tačiau jos tikslai ir jiems siekti priemonės 
sudarė 1889 m. draugijos pradėto leisti 
mėnesinio laikraščio „Varpas“ programą. 
„Varpas“ greitai tapo reikšmingiausiu 
atbundančios Lietuvos skelbėju ir ska
tintojų, o Vincas Kudirka - jo pagrindiniu 
leidėju ir redaktoriumi.

"Varpas" nebuvo pirmutinis nei vie
nintelis slaptas lietuviškas laikraštis. Nuo 
1883 metų ėjusi "Aušra" lietuvių tautos 
gyvenime suvaidino labai didelį vaidme
nį. Ji garsino didžią Lietuvos praeitį, pro
tėvių žygius, lietuvių kalbos senumą ir 
grožį, sielojosi dėl dabartinio lietuvių kal
bos slopinimo mokyklose ir lietuvių len
kinimo per bažnyčias. Tačiau apie galimą 
išsivadavimą iš rusų priespaudos aušri
ninkai dar nedrįso kalbėti. Politinių klau
simų jie nedrįso svarstyti ir išliko svajoto
jais, romantikais, ne kovotojais.

Nukelta į 6 psl.
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’’Žalgiris” - Eurolygos čempionas
Kaip praneša Lietuvos spauda, pra

eitą ketvirtadienį (balandžio 22 dieną) 
Kauno „Žalgirio' krepšinio komanda 
nugalėjo Bolonijos „Kinder“ klubo 
krepšininkus, tapdami Eurolygos čem
pionais. Nugalėta rezultatu 82 : 74.

Tai buvo vienas sėkmingiausių „Žal
girio“ sezonų, nes iš 26 žaistų rungty
nių, žalgiriečiai pralaimėjo tik keturias.

Kaune, Karmėlavos oro uoste, grįžu
sius iš rungtynių žalgiriečius pasitiko 
virš 10 000 gerbėjų. „M.P.“ inf.

Šaunieji lietuvaičiai sportininkai, paskutiniųjų Lietuvių Dienų metu Geelonge.
Nuotr. R. Ragausko

Sydnėjaus olimpinės naujienos
Liko tik 500 dienų

2000-ųjų metų Olimpiada Sydnėjuje 
prasidės rugsėjo 15 dieną, sekmadienį. 
Joje dalyvaus 10 200 sportininkų iš 200 
atskirų valstybių ir jie rungsis 28 sporto 
šakose. Be pagrindinių sportininkų, čia 
bus apie 5 100 jiems padedančių žmonių, 
15 000 spaudos, radijo ir televizijos 
žurnalistų. Numatoma, kad šią olimpiadą 
stebės 3.5 bilijono žmonių visame pa
saulyje. Pirmą kartą per visas iki šiol 
buvusias olimpiadas, Australija apmokės 
visas kelionių į olimpiadą išlaidas akre
dituotiems sportininkams, treneriams ir 
vadovams, o taip pat nemokamai atveš ir 
visus sportinius reikmenis, įskaitant jach
tas, žirgus ir kt. Rugsėjo mėnesis Austra
lijoje yra pavasario pradžia ir dienos metu 
temperatūros vidurkisyramaždaug 16-20 
laipsnių šilumos. Olimpiados bilietų bus 
parduodama virš 6 milijonų ir pagrinde jie 
yra paskirstyti Tarptautinio Olimpinio 
Komiteto. Olimpiados metu dirbs virš 
50 000 savanorių pagalbininkų. Visi 
olimpiadoje dalyvaujantys sportininkai, 
pirmą kartą olimpinėje istorijoje, gyvens 
kartu viename Olimpiniame kaimelyje. 
Patys tolimiausi olimpiniai stadionai yra 
tik 35 minutės kelio iki šio Olimpinio 
kaimelio.

Australija yra labai sportą mėgstanti 
šalis ir australai nori pasauliui parodyti, 
kad čia gyvena apie 130 įvairių tautybių ir

Vincas Kudirka
Atkelta iš 5 psl.

Vinco Kudirkos redaguojamo "Var
po” tikslai išplaukė iš realios tikrovės. 
Jie buvo nebe romantiniai, o pozityvi
niai. Tai buvo šviesuomenei skirtas laik
raštis, kurio turinį sudarė literatūra, po
litika, mokslas, menas, amatai, preky
ba, švaros ir sveikatos reikalai, kaimo 
gyvenimo lygio pakėlimas. Su lenkais ir 
ypač su lenkuojančiais lietuviais "Var
pas" nevengė aštrios polemikos, o rusų 
valdžios daromas neteisybes bei rusini
mo politiką jau atvirai smerkė ir skati
no su ja kovoti.

"Varpas"ėjonuol889iki 1906 metų. 
Nuo pat pradžios per dešimtį metų iki 
savo gyvenimo galo jį redagavo Vincas 
Kudirka. Jo dėka "Varpas", kaip nė vie
nas kitas laikraštis, sukėlė tautą visuoti
nei - dvasinei ir medžiaginei - pažan
gai ir davė aiškią kryptį savarankiškam 
tautos gyvenimui, kurio pačiam auto
riui, deja, neteko išvysti.
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rasių žmonės, kad nėra jokios rasinės ne
apykantos ir socialinių skirtumų. Jie nori 
parodyti, kad olimpinis sportas pasauliui 
turi atnešti taiką ir tarpusavio draugišką 
sugyvenimą.

Pats Olimpinis kaimelis jau baigiamas 
įrengti ir jis yra ant 94 hektarų žemės plo
to. Kaimelis yra tik kelių minučių ėjimo 
nuotolyje nuo pagrindinio Olimpinio 
stadiono ir kitų čia esančių 15 sporto 
vietovių, kaip plaukimo baseino ir kitų 
uždarų sporto stadionų. Visas kaimelis bus 
apšildomas saulės spindulių duodama 
energija. Čia bus apie 700 atskirų butų ir 
apie 500 specialiai įrengtų namų. Po 
olimpiados šie butai ir atskiri namai bus 
parduodami ir čia gyvens virš 5 000 žmo
nių. Kiekvieną dieną specialiai įrengtos 
virtuvės išduos apie 100 000 valgio porci
jų čia gyvenantiems sportininkams.

Olimpinė ugnis bus uždegta nuo sau
lės spindulių Olimpo kalne, Graikijoje, 
2000 metų gegužės mėnesį. Iš čia specia
liame olimpiniame degle ir dar dvejose 
angliakasių apsaugos lempose graikų 
bėgikai šią ugnį atneš į Atėnus. Kol ši ug
nis pasieks Sydnėjų, ji bus nešama per 
šalimai Australijos esančias šalis, tai 
Okeania - Guam, Mikronezia, Nauru, So- 
lomono salas, Papu N. Gvinėją, Vanuatu, 
Samoa, Amerikos Samoa, Cook salas, 
Tonga, Fiji ir N. Zelandiją. Per Austra-

Nuo pat atsikėlimo į Varšuvą, Kudir
kos asmeninis gyvenimas buvo itin sun
kus. Beieškant lėšų pragyvenimui, 1885 
metais dėl perrašymo Markso "Kapita
lo" santraukos jis buvo policijos suim
tas, kalintas ir pašalintas iš universiteto. 
Į universitetą buvo vėl priimtas tik po 
dvejerių metų, 1887. Pašlijo sveikata, o 
darbų vis daugėjo. 1889 metų rudenį 
baigė medicinos mokslus. Grįžęs į Lie
tuvą įsikūrė Šakiuose ir pradėjo verstis 
gydytojo praktika. Ir čia kūrimasis buvo 
sunkus: ligonius priiminėjo ir pats gyve
no nekūrenamame kambaryje. Sveikata 
menkėjo, bet į tai nekreipė dėmesio. La
bai daug rašė. Nors apie "Varpą" buvo 
susispietęs visas būrys lietuvių šviesuo
lių, daugiausiai jame reiškėsi pats Ku
dirka, savo publicistika užpildydamas 
"Tėvynės Varpų" skyrių, kuriame rodė 
lietuvių tautos gyvenimo svarbiuosius 
įvykius ir kėlė aktualiausius klausimus.

(Tęsinys sekančiame "M.P." nr.) 

liją šią ugnį neš 10 000 sportininkų, 
kiekvienas jų bėgs po vieną kilometrą. 
Šalia ugnį nešančių bėgikų, dar visur 
bėgs ir apie 3000jų palydovų.

Sydnėjaus Olimpiados Organizacinis 
Komitetas pakvietė kiekvieną olimpia
doje dalyvaujančią valstybę paskirti po 
vieną savo valstybę reprezentuojantį 
olimpinį Attache kurio pagrindinis darbas 
yra prieš olimpiadą ir jos metu būti tar
pininku tarp tos valstybės sportininkų, 
vadovų ir Organizacinio Komiteto. Olim
piniu Attache Lietuvos Olimpinis komi
tetas jau 1997 metais paskyrė mane ir aš 
dalyvauju šaukiamuose posėdžiuose, 
padedu Lietuvos sportininkams ir kt. 
Organizacinis Komitetas paprašė atskirų 
šių attache duoti jiems iš kiekvienos 
valstybės ir po keletą olimpinių asistentų, 
kurie bus atskirai opmokami ir olimpia
dos metu padės savo krašto sportininkams 
bei vadovams. Aš parinkau iš Sydnėjaus 
7 sportui nusipelniusius jaunus žmones - 
merginas ir vyrus, juos pristačiau Orga
nizaciniam Komitetui. Jie dirbs su Lietu
vos sportininkais. Šiuo metu Olimpinių 
Attache jau yra paskirta gerokai virš 100,. 
o mažos valstybėlės prašo žinomų aus
tralų, kad juos atstovautų, nes neturi čia 
savo žmonių.

Kiti olimpiniai nutikimai
* Olimpiados organizatoriai nori 
surasti’ ar padaryti senovės graikų laivo 
repliką, kuris olimpinę ugnį atplukdytų 
per gražiąją Sydnėjaus įlanką. Toks grai
kų karo laivas būtų 35 metrų ilgio, svertų 
30 tonų ir būtų su trejetu eilių irklų. To
kie laivai išgelbėjo Atėnus ir Graikiją nuo 
persų užpuolimo mūšyje 480 metų pr. Kr. 
Salamijoje. Tokį laivą irkluodavo 280 
irklininkų. Laivo atgabenimas iš Graiki
jos kainuotų virš milijono dolerių, tačiau 
tai būtų pats įspūdingiausias olimpinės 
ugnies atgabenimo momentas.
* Olimpiados metu numatoma pada
ryti 300 specialių zonų visame Sydnėjuje, 
kur nebus galima naudoti alkoholinių 
gėrimų. Tai bus daroma apsaugos sume
timais. Šiose vietose bus padaryta specia
lios perspėjimo lentos ir, jų nesilaikant, 
skiriamos baudos ir atimamas alkoholis.
* Sydnėjaus oro uostas olimpiados 
metu bus vienas iš judriausių pasaulyje. 
Lėktuvai leisis ir pakils kas 50 sekundžių. 
Po uždarymo ceremonijų čia bus dau
giausiai išskridimų, nes apie 150000 žmo
nių tą dieną išskris per 1120 pakilimų. 
Prieš tai oro uoste bus maždaug 104 000 
žmonių kiekvieną dieną, kai normaliai šis 
oro uostas kasdien aptarnauja apie 66 000 
keleivių. Sydnėjaus oro uoste naktį negali 
nei atskristi, nei nusileisti joks lėktuvas. 
Taip yra dėl lėktuvų keliamo triukšmo 
nakties metu. Draudimas galioja nuo 11 
vai. vakaro iki 6 vai. ryto. Dar ir dabar 

Atsisveikinimas
Baigę savo darbus Sydnėjuje, nutarėme persikelti į Karalienės Žemės Auksinę 

Pakrantę, kur su šeima gyvena sūnus ir kiti artimieji.
Atsisveikinant sakome SUDIE visiems savo draugams, ypatingai "Kovo" spor

tininkams, su kuriais tiek metų bendravome, reprezentavome klubą valdybose ir 
įvairiose varžybose. Geriausios sėkmės visiems!
___________________________ Donas ir Marija Atkinson

nežinoma (nes tam priešinasi gyventojai), 
ar šis nakties ramybės laikas bus pakeis
tas. Numatoma, kad olimpiados metu 
atvykę keleiviai, nuo nusileidimo iki visų 
reikalų sutvarkymo ir išėjimo iš oro uosto, 
sugaištų tik apie 30 minučių.
* Pirmieji sportininkai į Olimpinį 
kaimelį atvyks kitų mettj rugsėjo mėnesį. 
Iki to laiko visas Olimpinis kaimelis bus 
pilnai baigtas ir pirmą kartą 470 mln. sau
lės spindulių duodama elektros energija 
duos visą apšvietimą, šiltą vandenį ir visa 
kita šiame kaimelyje. Šio kaimelio butuo
se ir namuose yra virš 4000 tualetų ir šio 
kaimelio architektai, norėdami išbandyti 
tualetų vandens įrengimus, vienu laiku iš 
karto patrauks tualetų vandens nuleidimo 
grandinėles ir pažiūrės, ar nebus kokio 
nors užsikimšimo nutekėjimo vamz
džiuose.
# Sydnėjaus Bankstowno priemies
tyje, kur yra ir mūsų gražūs Lietuvių Na
mai, kūnuose vyksta visas lietuviškasis 
Sydnėjaus lietuvių kultūrinis, meninis ir 
kitas gyvenimas, ypatingai savaitgaliais, 
olimpiados metu bus vyriausia Lietuvos 
Olimpinio Komiteto būstine.
# Šiuo metu yra baigiamas statyti 
olimpinis velodromas, kur vyks atskiros 
dviračių lenktynės. Įdomiausias bus šio 
velodromo stogas, panašus į didžiulį dvi
ratininkų rungtynių šalmą. Šis velodro
mas talpins 6000 žiūrovų ir kainuos virš 
40 mln. dolerių.
* Jau dabar ruošiamasi ir bus labai 
smarkiaikovojama irkontroliuojamaprieš 
sportininkų draudžiamų narkotikų var
tojimą. Specialūs perkeliamieji antinar- 
kotiniai būriai ir specialios komandos bus 
apmokomos ir naudojamos sportininkų 
patikrinimui. Jienetikėtaiatsirasatskiruose 
prieš olimpiadą paruošimo centruose ir 
kitur. Susitarus suTarpt. Olimp. Komiteto 
antinarkotiniais vadovais, sportininkų 
patikrinimai bus labai griežti. Olimpiados 
organizatoriai jau dabar ruošia 500 sava
norių, kurie padės imant šlapumo pavyz
džius ir kt, o taip pat bus ir 50 specialių 
gydytojų, kurie tai tikrins. Tam reikalui 
yra paskirta milijonas dolerių ir manoma, 
kad kova prieš narkotikų vartojimą bus 
sėkminga.

Australija būsimai olimpiadai ruo
šiasi ne tik norėdama šią olimpiadą pada
ryti viena iš geriausių ir gražiausių iki šiol 
buvusių, bet taip patji nori parodyti, kad 
ir jos sportininkai yra geri. Olimpiadoje 
dalyvaus apie 650 Australijos sportinin
kų ir numatoma laimėti apie 60 medalių, 
iš jų 20 aukso. Atlantos olimpiadoje aus
tralai laimėjo 41 medalį, tarp jų 9 aukso, 
taip, kad savo krašte, daly vaujant daugiau 
sportininkų, tikimasi ir geresnių rezultatų.

Antanas Laukaitis
Lietuvos O.K. Attache Sydney Olimpiadai
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MUSŲ MIRUSIEJI
Skamba ir žvanga, gaudžia varpai, 
Liūdną ir skaudų skleisdami gandą: 
Vii pavilliojo auką kapail 
Dieną Į dieną tiek Jų atranda!..

(Maironis)

Atsisveikinant Janiną Vandą Deikienę

Nutilo Tavo mielas švelnus balsas, 
Nebaigęs išsakyti ką žinai.
Ir nuaidėjo liūdnas čionai garsas 
Kad Tu iškeliavai jau amžinai.

Balandžio 17 dieną, po sunkios vėžio 
ligos, mirė Janina Vanda Deikienė. Jani- 
nagimė 1919 m. birželio 18 dieną Kur Juš
kų šeimoje, Kaune (Šančiuose). Čia baigė 
pradžios mokyklą ir įstojo į suaugusių 
gimnaziją, kurią baigė sulaukusi 18 metų. 
Būdama 19 metų ištekėjo už Kazimiero 
Gilandžio-Heiningo ir susilaukė dukros 
Dalės ir sūnaus Vito.

Karo metu visa šeima pasitraukė į 
Vokietiją ir gyveno Uchtės lageryje. 
1949 metais emigravo į Australiją, kur 
atvyko į Bathursto pereinamąją stovyklą. 
Išėjus iš šios stovyklos, šeima apsigy
veno Sydnėjuje ir čia susilaukė antro sū
naus Naručio-Petro. Po sunkaus visos 
šeimos darbo, jie pasistatė gražius namus 
Belrose priemiestyje. Vyrui susirgus sun
kia liga, persikėlė gyventi į Inglebum, 
kur gyveno iki jo mirties. Jam mirus, Ja
nina pardavė turėtą didelį bei labai gražų 
namą ir persikėlė gyventi į mažesnį butą 
Ashfielde. Praėjus 7-iems metams po 
vyro mirties ji ištekėjo už Vytauto Del
kaus ir persikėlė gyventi netoli kurortinio 
miesto Gosfordo, į Kincumber,ir čia gra
žiai bei laimingai gyveno iki savo mirties.

Velionė Janina buvo labai gerai ži
noma ir mėgiama Sydnėjaus lietuvių tar
pe. Nors aktyviau visuomeniniame gyve
nime ir nedalyvavo, tačiau visą laiką bu
vo labai artima visai lietuviškai veiklai. 
Labai dažnai ji paremdavo, ypatingai spor
tininkus, savo aukomis ar dovanomis, 
aukodama įvairias dovanas loterijoms ar 
kitiems renginiams. Labai mylėjo visą 
savo šeimą, ypatingai anūkus. Nors pas
kutiniu metu ir gyveno toliau nuo Sydnė
jaus ir buvo labai laiminga gražioje ku
rortinėje aplinkoje su savo mylimu vyru 
Vytautu, anksčiau buvusiu žinomu Syd
nėjaus lietuvių veikėju, dažnai aplanky
davo Sydnėjų ir visuomet dalyvaudavo 
ruošiamuose kultūriniuose ir meniniuose 
mūsų renginiuose. Janina labai norėjo vėl 
aplankyti Lietuvą, tačiau sunki vėžio liga 
jos svajonėms neleido išsipildyti.

Paskutinis atsisveikinimas su Janina 
vyko Palundale, netoli Gosfordo, kre
matoriumo koplyčioje, kuri buvo pilnu
tėlė atvykusių iš Sydnėjaus lietuvių ir 
vietinių Deikų šeimos draugų. Australų 
kunigui sukalbėjus maldas. Velionės anū
ko žmona Samanta trumpu žodžiu apibū
dino savo mylimą močiutę. Draugų vardu 
gražų atsisveikinimo žodį lietuviškai 
pasakė Dana Gulbinienė, į savo kalbą 
(pindama ir gražius poetiškus posmus. 
„Tavo meilė ir gyvenimo šviesa liks ilgai 
mūsų širdyse ", - baigė ji.

Po atsisveikinimo kalbų tyliai su
skambėjo „Avė Maria“ giesmė. Kunigui 
atlikus paskutinį palaiminimą ir arti
miesiems padėjus ant karto atsisveikini
mo rožę, karstą gaubianti užuolaida pa
mažu užsitraukė ir taip buvo paskutinį 
kartą atsisveikinta su Janina. Jos pelenai 
bus padėti Sydnėjaus Rookwoodo kapi
nių lietuvių sekcijos ūmų sienelėje. Po 
laidotuvių apeigų, atsisveikinimo vakarie
nė vyko Erina Leagues Club, kurio narys 
yra Velionės vyrąs.

Ilsėkis ramybėje miela Janina, palikusi 
dideliame skausmę savo vyrą, šeimą ir 
savo draugus. Mano nuoširdi ir didelė 
užuojauta vyrui Vytautui ir visiems arti
miesiems. Ant. Laukaitis

Mirė a.a. Petras Šapronas
Mus pasiekusiomis žiniomis, balandžio 27 dieną Westmead ligoninėje mirė 

vyresnio amžiaus tautietis (90metų) Petras Šapronas, gyvenęs Carlingford'e. 
Palaidotas balandžio 28 dieną Sydnėjaus Rookwoodo kapinių lietuvių sekcijoje.

"M.P." inf.

Mirė a.a. Albinas Pocius
Prieš pat baigiant šį ''Mūsų Pastogės" numerį, gauta skaudi žinia, kad Adelai

dėje balandžio 27 dieną mirė visuomenininkas, žurnalistas a.a. Albinas Pocius, 80 
metų amžiaus, buvęs Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybos pirmi
ninkas, skautininkas, Lietuvių Skautų Sąjungos Australijos Rajono vadas, "Mūsų 
Pastogės" bendradarbis. Nekrologą spausdinsime sekančiuose "Mūsų Pastogės” 
numeriuose. B. Ž.

A. f A. Gediminui Antanėliui
mirus, vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame $ 20.

Dana ir Edvardas Bartkcvičiai
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A. f A. Janinai Vandai Dcikicnei
mirus, jos vyrui Vytautui, vaikams ir jų šeimoms bei artimiesiems gilią 
užuojautą reiškia

Paulė, Lioiia Heiningai ir 
Barbara, Romas Geniai

Vi^^9ėUu

Vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame $ 30

'ų Mirus
a.a. Janinai Dcikicnci

nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą Vytą Deikų ir visą šeimą, kartu liūdime. 
Vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame $ 40.

Danutė, Dita ir Audrius Svaideniai

eiitt Pagerbiant mirusią
Janiną. Vandą Dcikicuę,

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame $ 30.
Dora ir Jurgis Staugirdai

A. f A. Janinai Dcikicuci
minis, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą Vytautą

Elena Kiverienė,
Elena ir John Erzikov

A. f A. Janinai Dcikienci
mirus, nuoširdžią užuojautą vyrui Vytautui, šeimai ir visiems ar
timiesiems reiškia

Janina ir Juozas lialgovai

Pagerbdami
A. f A. Janiną Dcikicnę

vietoje gėlių ant jos kapo "Mūsų Pastogei" aukojame $ 30.
Irena ir Eduardas Vailokai

Mirus
A. f A. Petrui Saprouui

reiškiu gilią užuojautą jo dukrai Renatai Migienei, jos šeimai bei artimiesiems
Onutė Maksvytienė

A. f A. Pctrni Sapronui
mirus, reiškiu nuoširdžią užuojautą Renatai ir Aliui Migams, jų šeimai ir 
artimiesiems.

Vytautas Patašius

Mirus a J ' Jitiųi.iriO □nu.n.i. m
A. f A. Pctrni Sapronni, iFimii t 

reiškiame gilią užuojautą dukrai Renatai Migienei su šeima bei artimiesiems 
Nijolė, Irvis, Rasa, Marcus ir Audrė Venclovai

A. f A. Petrui Saprouui
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrai Renatai, žentui Aliui ir visai
šeimai. Laima ir Kęstutis Protai

Liudvika Bilevičienė

A. f A. Petrui Sapronui
milus, jo durą Renatų, žentą Alių, anūkes Moniką ir Betiną, jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučia

Elena Kiverienė
Elena ir John Erzikov

Padėka.
Mielam broliui A. f A. Vaclovui Valodkai minis Perthc (1999 

balandžio 1 d.), reiškiu gilią padėką liet, kapelionui kun. dr. Alfonsui Savickiui ir 
kun. Ričardui Rutkauskui už aukotas šv. Mišias ir maldas prie Velionio karsto.

Ačiū visiems, dalyvavusiems bažnyčioje gedulingose Mišiose, susikaupime 
maldos ir atsisveikinime momente prie karsto krematoriume.

Esu nuoširdžiai dėkinga visoms ponioms, paruošiusioms gedulingas vaišes, 
tautiečiams bei svetimšaliams, Velionio draugams, pažįstamiems, taip gausiai 
dalyvavusiems visoje laidotuvių eigoje. Visiems Jums, mieli Pertho lietuviai, 
išlydėjusiems mano brangų brolį a.a. Vaclovą į Amžinojo Tėvo namus, širdin
giausia mano padėka.

Ilsėkis Pietų Kryžiaus žvaigždynuose Dievo Tėvo globoje. Liūdesyje likusi
Elena Juškevičienė ir dėdės Vacio netekę: 

Dana, Natalįja, Jolanta, Vladas ir Jurgis
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
KLUBAS

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

NEPAMIRŠKITE GEGUŽĖS 13 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

" Gintaro".
Atkelta iš 3 psl.
paieškos kelia siaubą darbuotojams - di
dėja bankroto grėsmė.

Bendrovės darbuotojai vis labiau neri
mauja. Tikrą paniką sukėlė direktoriaus 
primygtiniai siūlymai net po 20-30 metų 
čia išdirbusiems žmonėms sudalyti ter
minuotą darbo sutartį. Vieniems metams! 
Tik apie šeštadalį darbuotojų nepasirašė 
pražūtingo dokumento, nors generalinis 
direktorius „agitavo“. Tai, pasak darbuo—

sutartis, tiek ii' jų nepasirašiusiems. Ne
pasiduoti vadovo spaudimui apsisprendė 
„Gintaro viešbučio“ senbuviai. Jie žino - 
darbdaviui nesunku sukurti precedentą, 
kad galėtų nutraukti sutartį, „kai dar
buotojas nerūpestingai atliko pareigas ar 
kitaip pažeidė darbo drausmę, jei kartą 
per pastaruosius 12 mėnesių buvo taiky
tos drausminės nuobaudos". Negana to, 
neklusnumas jau atsirūgsta. Nors atlygi
nimas terminuotiĮ sutarčių nepasirašiu
siems darbuotojams nebuvo sumažintas,

INFO RMACIJA
•' ■ ■ i_________________________________________________________________________—---------------------

Pranešimas
Socialinės Globos Moterų Draugijos Melbourne Valdyba kviečia nares ir pri

jaučiančias gegužės 16 dieną, sekmadienį, 1 vai. po pietų į metinį susirinkimą, 
įvyksiantį Lietuvių Namuose, Moterų Seklyčioje. Dienotvarkėje -Draugijos metinės 
veiklos apžvalga, klausimai ir sumanymai. Po to - kavutė. Valdyba

Dirigentų ir dainos gerbėjų dėmesiui
Š.m. balandžio mėnesį Lietuvos knygynuose pasirodė Boleslovo Zubricko 

knyga "PASAULIO LIETUVIŲ CHORVEDŽIAI". Šis išsamus 770 puslapių 
enciklopedinis leidinys talpina chorvedžių ir vargonininkų kūrybines biografijas 
ir nuotraukas. Taigi, jame ir Australijos lietuviškoje veikloje pasireiškę dirigentai.

Knygos kaina - $ JAV 25. Skambinti ir rašyti Boleslovui Zubrickui adresu: 
Tverečiaus 14 -1, Vilnius 2040, Lithuania, tel. 76 84 83.

Paskaita Sydnėjaus tautiečiams
Gegužės 16 dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų Lietuvių Namuose, Bankstowne, 

dr. Alfonsas Viliūnas skaitys paskaitą sveikatos tema: Apie žmogaus virškinimo 
sistemą. Visi maloniai kviečiami atvykti pasiklausyti šios įdomios paskaitos.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus skautininkams ir židiniečiams
Sesės ir Broliai,

š. m. gegužės 23 dieną, 1 vai. po pietų Sydnėjaus Lietuvių Namuose, Bankstowne, 
viršutinėje mažojoje salėje šaukiama Sydnėjaus skautininkų sueiga, vyks įžodis. Skauti- 
ninkai(-kės) atvyksta uniformuoti.

Tą pačią dieną, 130 vai. po pietų, yra šaukiama ir Sydnėjaus Skautų Židinio narių 
metinė sueiga. Laukiami visi - sesės ir broliai. Budėkime!

Sydnėjaus Skautų Židinys

"Mūsų Pastogei" 50-mečio proga aukojo

Dėkojame už aukas.

Valentina Barkus $50
Cecilija Protienė $20
V. ir A. Kabailos $20
B. Nagulevičienė $ 10
S. Grybienė $20
A. Pauliukonienė $ 5
V. Ratkevičius $ 10
V. Binkis $20
A. Bumeikis $ 10
K. Ridikienė $ 10
S. Dryža $ 10
G. Dryža $ 10
Viliūnai $ 10
P. ir J. Pullinen $20
A. Giniūnas $ 10

A. Kramilius $20
L. Pukys $ 10
I. ir A. Dudaičiai $ 10

"M.P." Administracija

V. A. Skeivys $ 10
O. Leveris $ 5
J. Zinkus $ 10
S. Skorulis $ 10
A. M. Reisgys $ 10
O. Maksvytienė $10
E. Mensonas $ 10
J. Kedys $ 5
N. Vaičiurgytė $ 10
R. ir R. Zakarevičius $ 10
V. Gulbinas $ 5
N. Liutikaitė $20
J. Červinas $20
K. Kazokas $20
G. Kazokienė $20
V. Šneideris $20
V. Narušienė $ 10

tojų, jis darė ne vien pareiškimais apie 
europinius įstatymus, bet ir perspėjimais, 
kad nepaklusnieji labai gailėsis.

„Gintaro viešbučio“ darbuotojų nuo
gąstavimai atsidurti gatvėje-pagrįsti. Per
nai buvo atleista apie trečdalį darbuotojų. 
Ypač išretintas restorano kolektyvas. Ne
pagailėjus 50000 litų išeitinėms pašalpoms, 
atleistapusė darbuotojų, taippat direktorius, 
vyriausioji buhalterė ir gamybos vedėja. Į 
kai kurias vietas priėmus naujus žmones, 
vietoje 46 liko 28 darbuotojai. Jiems mo
kamas minimalus atlyginimas, anksčiau, 
beje, jis buvo ketvirtadaliu didesnis. „ Tik 
šitaip galima priversti kai kuriuos gerai 
dirbti. Mūsų organizacijoje apie pusę 
darbuotojų niekada normaliai nedirbs, 
nes įpratę viską daryti kaip tarybiniais 
laikais", - sakė žurnalistei generalinis 
direktorius. Anot jo, restoranas iki šios 
pertvarkos buvo nuostolingas. Kasmet 
nuostoliai sudarydavo 144 000 - 343000 
litų, o pernai siekė tik 135 000 Lt, šiemet 
artėjama prie nulio.

Taigi restorano pavyzdys kitiems dar
buotojams rodo, kokie vadovo užmojai. 
Tiek pasirašiusiems terminuotas darbo 

"Mūsų Pastogė" Nr.17 1999.5.3 psl. 8

generalinis direktorius taip paskirsto pre
mijų, visokių priedų pinigus, kad žmonės 
pajuto pinigines gerokai suplonėjus, pa
lyginti su ankstesniais metais.

Kovo pabaigoje vykusiame akcininkų 
susirinkime generalinis direktorius pa
skelbė, kad apie dividendus nėra ko ir 
kalbėti. Jie sistemingai nemokami. O K. 
Vertelka sukaupė du trečdalius akcijų. Jis 
mielai perka akcijas iš bendrovės dar
buotojų, kurie, negaudami atlyginimų, 
leidžia jas apyvarton. Per šešerius metus 
akcininkų sumažėjo nuo 645 iki 350. 
Nemažai akcininkų perleido jiems pri
klausančius vertybinius popierius, kad 
nereikėtų pyktis su viršininku.

Generalinis direktorius neslepia, kad 
bendrovę nori parduoti. Girdi, čia nesise
ka taip gerai kaip kitose jam priklausan
čiose įmonėse, kurių keletą išvardijo žur
nalistei. Tai UAB „Luras“, baldų parduo
tuvė Kalvarijų turguje, kurios filialą di
rektorius jau rengiasi atidaryti viešbučio 

. patalpose ir kt. Kodėl ten verslas sekasi, o 
„Gintaro viešbutyje“ viskas taipjau pras
ta, direktorius negalėjo įtikinamai paaiš
kinti.

Padėka
Gerb. dr. Gediminui Rimdeikai. Sapiegos ligoninės Vilniuje direktoriui, 
nuoširdžiai dėkojame už atsiųstas Lietuvos telefonų abonementų knygas, taip 
labai reikalingas Sydnėjaus lietuvių informacijai!

 Sydnėjaus Lietuvių Klubo Direktoriai

Aukos "Mūsų Pastogei” B. Dambrauskas
V. Bakaitis

NSW
NSW

$10
$30

V. Lazauskas Vic. $10 E. Stankienė Qld. $20
K. Protas NSW $15 V. Jakštienė Qld. $20
A. Liubinas Vic. $ 10 Dėkojame už aukas.
A. Muceniekas Vic. $ 10 "M.P." Administracija

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 U žsienyje paprastu paštu $ 65 N . Zelandijoje oro paštu $ 80

U žsienyje oro paštu $ 110
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