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LIETUVA ATSISVEIKINA SU SAVO KARDINOLU
Vatikano laikraštis “Observatore 

Romano” J.E.kardinolą Vincentą Sladkevičių 
pavadino Kryžių kalno kardinolu. Birželio 1 
d. prie Kauno arkikatedros bazilikos nuo pat 
ryto rinkosi minios tikinčiųjų atsisveikinti su 
kardinolu, žymiu visuomenės veikėju, 
kovotoju už tikinčiųjų teises. Jo gedėjo ne tik 
Lietuva, bet ir visa Katalikų bažnyčia.

11 vai prasidėjo Šv.mišios. Susirinko visi 
Lietuvos vyskupai, bažnyčios hierarchai iš 
Lenkijos, Latvijos, Baltarusijos, kitų šakų. 
Laidotuvėse dalyvavo Seimo Pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, premjeras Andrius 
Kubilius, kiti aukšti Lietuvos valdžios atstovai, 
taip pat Kauno apskrities ir miesto valdžia. 
Laidotuvių apeigas atliko Lenkijos primas 
kardinolas Juzefas Glempas.

Prisimindamas savo bendražygį, jis 
Lenkijos Katalikų Bažnyčios vardu tarė 
atsisveikinimo žodį. Jis pažymėjo, kad 
kardinolas VSladkevičius savo gyvenimu 
parodė, kad bet kokioje visuomeninėje 
santvarkoje galima gyventi krikščioniškai, ir 
prisiminė savo susitikimus su velioniu 
Lietuvoje, Lomžoje, popiežiaus vizito metu, 
taip pat Vatikane. Lietuvos Bažnyčios 
kardinolas visada spinduliuodavo artimo

žodis. J.Glempas priminė, kad būtent 
VSladkevičius, lankęsis Lomžoje su didžiule 
Lietuvos maldininkų minia, pakvietė Šventąjį
Tėvą atvykti į Lietuvą.

Buvo perskaitytas ir Apaštališkasis Jono pasitikėjimą Dievu (“Lietuvos aidas”)

Katalikų Bažnyčiai Jame popiežius iškėlė 
Lietuvos kardinolo nuopelnus tikėjimui, 
pabrėžė krikščioniškos meilės principus, kurių
velionis laikėsi visą gyvenimą, jo tvirtumą ir

11.45 vaL baigėsi žodžio liturgija, ir 
Šv.mišias aukojantys vyskupai pradėjo 
giedojimo liturgiją. 12.20 vai pradėta dalyti 
Šv.komunija. Apeigoms vadovavo vyskupas 
Juozas Preikšą. 12.30 vai. prasidėjo 
atsisveikinimo ceremonija.

Po dvidešimties minučių karstas su 
Lietuvos kardinolo J.E.VSladkevičiaus kūnu 
buvo išneštas iš Arkikatedros bazilikos. 
Laidotuvių procesija apėjo Arkikatedros 
bazilikos pastatą, ir palaikai buvo grąžinti atgal 
į bažnyčią. Procesija lėtai traukė Švč. 
Sakramento koplyčios link, kurioje turėjo būti 
palaidoti VSladkevičiaus palaikai. 13.45 vai 
buvo pašventinta kapo duobė, 13.50 vai 
karstas nuleistas į duobę. Po “Viešpaties 
angelo” tikintieji, susirinkę Arkikatedroje 
bazilikoje, sugiedojo “Marija, Marija” ir 
Lietuvos himną. Paskui kiekvienas galėjo 
pritjei prie kapo atsisveikinti su legendiniu 
kardinolu.

meile, jos buvo kupinas kiekvienas jo ištartas Pauliaus II užuojautos palaiminimas Lietuvos Su kardinolu VSladkeviriumi atsisveikinti
atėjo kelios dešimtys tūkstančių žmonių. 
Atvažiavo kunigai iš visų parapijų, buvo ir 
kariškių garbės sargybos būriai

Lietuvos įvykių apžvalga
Anskis Reisgys

Europos Sąjungos pataikavimas Rusijai
Lietuva, kaip ir kitos Rytų Europos šalys, 

deda dideles pastangas, kad galėtų įstoti 
pilnateisėmis narėmis į Europos Sąjungą. 
Pastaruoju metu šiose šalyse jaudamas didelis 
žmonių nusivylimas Sąjungos neveiklumu, o 
ypač jos veikla nepageidaujama kryptimi. 
Mažosios valstybės narės skundžiasi, kad jos 
yra didžiųjų dominuojamos ir joms tiesiog 
nurodoma, kaip elgtis, kas priimtina ir kas 
ne, neatsižvelgiant į šalies žmonių norus. 
Šveicarijos gyventojai pasisako prieš jungimąsi 
į Europos Sąjungą (ES), nors anksčiau buvo 
kitos nuomonės.

Gegužės gale Rygoje įvyko Europos 
Atkūrimo ir Plėtros Banko (EAPB) metinis 
posėdis. Šešiasdešimt banko akcininkų aptarė 
skolinimosi ir investicijų strategiją. Vietoje 
anksčiau Tarptautinio Valiutos Fondo (TVF) 
paskirto vadovo, naujuoju EAPB vadovu 
buvo išrinktas Prancūzuos finansų ministerijos 
ekspertas Lemierre. Jis tvirtino, kad euras 
stovi ant tvirtų finansinių pamatų. Prancūzijos 
finansų ministras nepaprastai daug energijos 
išliejo girdamas Rusijos ekonomikos pažangą 
ir teigė, kad Rusijai reikia skirti stambių 
paskolų, pamiršęs, jog praėjusiais ir 
ankstyvesniais metais EAPBankas yra 
praradęs Rusijoje šimtus milijonų dolerių. 
Rytų Europos žurnalistai kalbą vadino “ode 
Rusijos ūkio perspektyvoms”.

Gegužės pradžioje EAPBankas jau 
paskelbė apie šimtą penkiasdešimt milijonų 
dolerių paskolą Rusijos naftos koncernui 
“LUKoil”. Be to, banko vadovybė kalbėjo 
apie norą įsipareigoti, ir per ateinančius tris 
metus kasmet Rusijai skirti iki devynių šimtų 
milijonų dolerių. Tokią aklą banko skelbtą 
politiką pritemdė Rusijos centrinio banko 
vadovo Viktor Geraščink pareiškimas, kad 
prezidento Putino administradja planuoja 

įsteigti bent tris ar keturis tvirtus valstybinius 
bankus, nes privati bankininkystė esanti per 
silpna, kad jai būtų leidžiama perimti 
pagrindinius šalies bankus. EAPB ekspertai 
vieningai būkštavo, kad tokia politika pakirs 
privačią Rusijos bankininkystę ir kad tai 
grėsminga Putino ateities ekonominė politika.

Ekspertams lieka tikėtis, kad naujai 
išrinktas EAPBanko vadovas laikysis buvusio 
vadovo Koeler finansų politikos dėl paskolų 
strategijos. Pagal šią politiką buvo planuojama 
skirti po 30% banko paskolų Rusijai ir ES 
kandidatėms, o likusius 40 % - Azijai, 
Kaukazo regionui, Rumunijai, Bulgarijai.

Lietuva, kartu su kitomis Baltijos šalimis, 
uoliai ruošiasi ES narystei ir tikisi, kad 
Europos finansinės institucijos jas parems. 
Toks EAPB pinigų švaistymas Rusijai, kuri 
nerodo jokių demokratėjimo pastangų laisvos 
rinkos link, yra atstumiantis žestas visoms 
Rytų ir Vidurio Europos šalims, 
besiruošiančioms narystei Europos Sąjungoje. 
Nenuostabu tad, kad euroskeptikų Rytų 
Europoje, o kartu ir Lietuvoje, padaugėjo
Artėjant 

Seimo rinkimams, opozicija kaltina 
Vyriausybę, kad ji derybose su Europos 
Sąjungą daranti per daug nuolaidų Lietuvos 
nenaudai

Suprantama, kad augant Rusijos 
he ge meninėms užmačioms, visos trys Baltijos 
šalys skuba tapti Europos Sąjungos ir NATO 
narėmis.

Lietuvos kariuomenės pertvarkymas
Lietuvos kariuomenės skaičius šiemet ir 

kitais metais padidės daugiau nei tūkstančiu 
karių. Lietuvos kariuomenė, kurioje dabar 
tarnauja apie 11500karių, padidės iki 13000. 
Tokiam planui gegužės mėnesio gale pritarė 
posėdžiavusi Valstybės gynybos taryba, kuriai 
vadovavo Prez. Valdas Adamkus. Posėdyje 

dalyvavo ir min. pirmininkas Andrius 
Kubilius, Seimo pirm. Vytautas Landsbergis, 
krašto apsaugos ministras Česlovas 
Stankevičius ir kiti pareigūnai. Min. 
ČStankevičius paaiškino, jog karių skaičius 
bus padidintas pašaukiant daugiau karių į 
privalomą tarnybą.

Ministras aiškino, kad šių metų pabaigoje 
vietoje numatytų 3 900 bus pašaukti 4 700, o 
kitais metais šis skaičius dar padidės. Dėl 
biudžeto trūkumų karių skaičiaus didinti 
praėjusiais metais nebuvo galima. Karių 
skaičiaus didinimas nereiškia, kad reikės 
didinti ir biudžeto išlaidas. Jau porą metų 
Krašto apsaugos biudžetas sudaromas 
programiniu principu. Šiuo principu nuo 
dabar bus sudaromas ir Lietuvos valstybės 
biudžetas.

Kiek žinoma, ateinančių metų Krašto 
apsaugos biudžetas bus didinamas. Jau porą 
metų Lietuva neišpildė visų savo 
įsipareigojimų norint būti priimtai į NATO. 
Iki šiol Krašto apsauga buvo viena iš 
blogiausiai finansuojamų ministerijų Praeitais 
metais ši ministerija negavo daugelio milijonų 
litų jai skirtų lėšų o iki šiol (šiais metais) tegavo 
vos du trečdalius jai priklausančių lėšų

Valstybės gynimo taryba taip pat pritarė 
Krašto apsaugos ministerijos projektui per 
dvejus metus pairti priešlėktuvinės gynybos 
batalioną, kuris bus dislokuotas prie Šiaulių 
Dalį priešlėktuvinių pabūklų padovanojo 
Švedija

Atsiskleidžia naftos nusikaltimų 
panorama

Fter dešimtį nepriklausomybės atkūrimo 
metų Lietuvos teisėsaugos institucijos tyrė 
šimtus bylų susijusių su šalies naftos ūkiu 
Bylose kartojasi kaltinimai dėl valstybinio ir 
visuomeninio turto grobstymo, vagysčių, 
tarnybinių suklastojimų, kontrabandos, 
oficialių dokumentų klastojimų ir tt

Praėjusių metų gale, prie Generalinės 
prokuratūros buvo sukurta specialioji darbo 
grupė, kurios uždavinys buvo nustatyti, ar 
Lietuvos naftos ūkyje nėra įsišaknijęs

Rasta, kad daugiausiai nusikaltimų 
padaryta Šiaulių ir Klaipėdos apygardose, kur 
veikia akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” 
ir “Klaipėdos nafta”. Didžiausius įtarimus 
kelia atsiskaitymai už rusišką naftą. Dabar 
tikrinama visa atsiskaitymo grandinė, siekiant 
suprasti, kodėl lietuviai su rusais atsiskaitinėja 
per tolimose šalyse įsteigtas ofšorines 
kompanijas. Šiauliuose ir Klaipėdoje 
figūruoja vienas ir tas pats koncernas, o su 
juo įsivelia kitos lietuviškos bendrovės, nieko 
bendro neturinčios su naftos prekyba.

Šiandien klausiama, kodėl šie faktai 
nebuvo ištirti anksčiau.. Atrodo, kad 
teisėsaugos darbas tiriant naftos bylas buvo 
neprofesionalus. Didžiausių trūkumų rasta 
Mažeikių apygardos prokuratūroje. Už 
“nepagrįstų” bylų eigos stabdymus prokurorui 
buvo pareikštas tik papeikimas, o 
pavaduotojui pastaba. Tikimasi, kad laikui 
bėgant bus atskleista plati naftos nusikaltimų 
panorama.

Pertvarkyta “Lietuvos energija”
Pertvarkyta specialiosios paskirties akcinė 

bendrovė “Lietuvos energija”. Vyriausybė 
nori “Lietuvos energiją” privatizuoti, tariau 
tai per didelis vienetas ir sunku surasti pirkėją, 
kuris rūpintųsi visomis bendrovės funkcijomis. 
Vyriausybė paruošė ir Seimas priėmė 
“Lietuvos energijos” padalinimo įstatymo 
projektą. Bendrovė buvo padalinta į tris dalis: 
elektros gaminimo, elektros perdavimo ir 
paskirstymo tinklus. Su šiuo įstatymu nesutiko 
Seimo opozicija, o prezidentas negalėjo 
apsispręsti, ar įstatymą reikėtų pakeisti, ar 
papildyti, ar jį priimti, koks jis paruoštas ir 
Seimo priimtas.

Gegužės gale Prezidentas sušaukė partijų 
pasitarimą, į kurį atvyko konservatoriai, 
krikščionys demokratai, centristai, LDDĘ 
liberalai ir kitų partijų atstovai Pasitarime 
dalyvavo Vyriausybės atstovai ir specialistai, 
kurie šį įstatymo projektą sukūrė. Projektas 
nepaprastai svarbus Lietuvos ūkiui ir neturi 
ankstyvesnio precedento Lietuvos ūkyje.
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♦ Aboukir įlankoje, Viduržemio jūros 
dugne, 6 km nuo Egipto krantų, 
archeologai surado paskendusį Thanis 
(Herakleiono) miestą, senovėje garsėjusį 
turtais, šventovėmis ir meno paminklais. 
Miestas nugrimzdo j jūrą per žemės 
drebėjimą. Rastos gerai išsilaikiusios 
šventovės, uosto įrengimai, didžiulės 
statulos. Arčiau Egipto krantų rasti ir 
dviejų žymiai vėliau nugrimzdusių 
Menouthis ir Canopus miestų griuvėsiai, 
irgi žemės drebėjimų aukos.
♦ Gegužės 29 d. Indonezijos prokuratūra 
paskelbė uždedanti namų areštą buvusiam 
prezidentui Soeharto, kuriam ruošiama 
byla dėl milijoninių sumų pasisavinimo jo 
valdymo laikais.
♦ Gegužės 30 d. Čečėnijoje žuvo rusų 
civilinio administratoriaus pavaduotojas 
Sergei Zverev, jo mašinai užvažiavus ant 
minos. Kartu žuvo drauge važiavęs rusų 
paskirtas Groznyj burmistro pavaduotojas, 
pats burmistras sužeistas. Po sprogimo 
mašina buvo sukilėlių apšaudyta iš gretimų 
namų.
♦ Afrikos Vienybės organizacijai 
tarpininkaujant, Etiopija ir Eritrėja veda 
taikos derybas. Eritrėja pasitraukė iš visų 
ginčijamų sričių, o Etiopija evakuavo 
užimtą vakarinę Eritrėjos teritoriją. 
Sunaikintas ir išplėštas Barentu miestas 
grįžo Eritrėjai.
♦ Musulmonai sukilėliai Jolo saloje Vis 
dar laiko pagrobtus 21 turistą, nors leisdavo 
užsienio žurnalistams įkaitus aplankyti. 
Birželio 2 d. jie staiga sulaikė 11 vokiečių 
žurnalistų, terorizavo juos, grasindami 
ginklais. Po 12 valandų žurnalistai atgavo 
laisvę, išsipirkę už 25 000 JAV dolerių.
♦ Birželio 4 d. Maskvoje JAV 
prezidentas Bill Clinton susitarė su Rusijos 
prezidentu Putin sunaikinti 68 tonas 
branduolinių ginklų gamybai tinkamo

Vytautas Patašius

plutono. Jie taip pat susitarė dėl Rusijos ir 
JAV bendradarbiavimo tobulinant 
ankstyvo branduolinių ginklų užpuolimo 
įspėjimo sistemas. Nesusitarta tik dėl JAV 
sumanymo apsaugoti savo kraštą 
priešraketinėmis raketomis. Rusai 
reikalauja būti šio projekto dalininkais.
♦ Birželio 4 d. Vakarinėje Papua baigėsi 
visą savaitę trukęs gyventojų atstovų 
kbngresas. 3000 kongreso dalyvių išrinko 
31 asmens vyriausybę ir paskelbė Vakarinę 
Papua nepriklausoma nuo Indonezijos. 
Indonezija jau iš anksto buvo paskelbusi 
kongreso nelaikanti reprezentaciniu, o be 
to jokiu būdu neleisianti Vakarinei Papua 
atsiskirti.

Olandija pasitraukė iš Vakarinės Papua 
1961 metais, o 1963 metais ją užėmė 
Indoneziją, galutinai teritoriją prisijungusi 
po 1969 metų referendumo. Nepri
klausomybės šalininkai tvirtina, kad 1969 
metų referendumo rezultatas pasiektas 
smurto, grasinimų ir žudymų būdu.
♦ Pasviręs Pizos bokštas buvo uždarytas 
turistams per pastaruosius 10 metų. Jis 
buvo stiprinamas ir stabilizuojamas. Dabar 
italai rengiasi jį vėl atidaryti, tačiau sunkaus 
svorio asmenys nebus į bokštą įleidžiami.
♦ Fidži perversmo šalininkai visą savaitę 
derėjosi su kariuomenės vadovybe, 
reikalaudami sau prezidento ir min. 
pirmininko postų naujojoje vyriausybėje. 
Birželio 4 d. komodoras Frank Baina- 
marama atmetė vėliausius George Speight 
reikalavimus. Perversmininkai žada 
išžudyti pagrobtus 30 parlamentarų, jei 
kariuomenė bandytų juos jėga išlaisvinti.
♦ Birželio 5 d. Malaita salos sukilėliai
Honiaroje pagrobė Solomonų salų ministrą 
pirmininką ir generalinį gubernatorių, 
reikalaudami vyriausybės atsistatydinimo. 
Perversmui vadovauja advokatas Andrew 
Nori. n

1 Šį trečiadienį, birželio 14 id., sueina 59 
metai, kai prasidėjo Lietuvos žmonių 
trėmimas į Sibirą. Oficialiai Baisųjį Birželį 
minėsime artimiausią savaitgalį, tačiau ir 
trečiadienį ne vienas susimąstysime apie 
artimuosius ir tolimesnius, kurių gyvenimą 
sugriovė šis žiaurus okupantų aktas prieš mūsų 
tautą.

Ir šiame MP numeryje spausdiname 
sydnėjiškės Danutės Svaldenienės redakcijai 
atsiųstus prisiminimus apie savo tėvo kančių 
kelius. Jo, kaip ir dešimčių tūkstančių kitų 
Sibiro kankinių, didžiausia svajonė (deja, taip 
skausmingai retai išsipildžiusi!) buvo sugrįžti 
į Tėvynę.

Paskaičius paprastas nuoširdžias Danutės 
eilutes, jau nekalbant apie daugybę tremtinių 
prisiminų knygų, nejauku darosi dabartiniame 
gyvenime stebint aistringą lietuvių, daugiausia 
jaunimo, veržimąsi iš Lietuvos.

Kaip paradoksas atrodo ir laikraščių 
antraštės apie prievartinį lietuvių išsiuntimą 
(trėmimą?) iš svetimų kraštų į tėvynę. Birželio 
6 d. “Lietuvos rytas” skelbia “Namo išsiųsta 
jau tūkstantis lietuvių”. Rašinyje nurodoma, 
kad tūsktantasis “tremtinys” į tėvynę išvarytas 
iš Didžiosios Britanijos, kur sustiprintai 
bandoma atsikratyti nelegaliais imigrantais. 
Šiemet iš Anglijos deportuota arba neįleista į 
šalį 500 Lietuvos piliečių. Pasak stambiausio 
Lietuvos dienraščio, išsiunčiamų lietuvių 
skaičiumi šiemet pirmauja Vokietija, iš ten 
išsiųsta 25% visų deportuotųjų, likusiejie - iš 
kitų Vakarų Europos šalių. Nieko negirdėt 
apie “neįvykusius amerikonus”, bet pažįstame 
kelis “tremtinius” iš Australijos...

Naują prasmę dabar Lietuvoje įgavo ir 
žodis “atėjūnai”, kurį buvome Įpratę taikyti 
okupantams. Netgi “dešiniuojančiame” 
“Lietuvos aide” taip pat birželio 6 d. 
skelbiamas straipsnis “Atėjūnai žaidžia į 
valdžios politiką”. Jo autorius Ignas Česonis 
mąsto: “Atkūrus nepriklausomybę į Lietuvą 
suskato vykti įvairaus plauko patarėjai ir 

“specialistai’, kurie kuo toliau, tuo labiau 
skverbėsi į ūkio ir valstybės institucijas.... kiti 
net ryžosi vadovauti valstybei” Ir toliau: 
“Seimo narys Kazys Bobelis bent savo lėšomis 
remia Marijampolės gydymo įstaigas, 
padovanojo stipresnį naujovišką gėrimą 
“Bobelinė”. O Seimo Pirmininko pava
duotojas Feliksas Palubinskas, atvykęs iš už 
jūrų marių, išskyrus oratoriaus įgūdžius, 
nesužibėjo ypatingu politiko talentu.” Dar 
daugiau “pylos” gauna finansų minstras 
Vytautas Dudėnas, pasak LA žurnalisto, 
“užjūnio princas” ne su savo munduru, kuris 
per patį valstybės biudžeto koregavimo įkarštį 
išvyko į JAV tvarkyti savo pensijos reikalų...

“Nesakau, kad užsienio liertuvių paramos 
visiškai nereikia. Jiems reikia padėkoti už 
pagalbą ir labdarą sunkiu nepriklausomybės 
atkūrimo laikotarpiu, “ rašoma į straipsnio 
pabaigą.

Beje, atėjūnais Lietuvon suplūdusius 
tautiečius pavadino Sąjūdžio pradininku ir 
ideologu skaitomas filosofas Arvydas 
Juozaitis. Jei ne labai savotiškai susiklos
čiusios aplinkybės - Sąjūdžio vadovybės 
nutarimu, nenorint erzinti to meto galingųjų, 
Juozaitis sutiko atsiimti savo kandidatūrą 
rinkiminėje apylinkėje, kur tuometinės 
Lietuvos komunistų partijos kandidatu buvo 
Algirdas Brazauskas - jis tikriausiai šiandien 
būtų galėjęs stovėti prie valstybės vairo. Tačiau 
kažkaip lyg ir nepastebimai buvo išstumtas iš 
vadovaujančių pozicijų. Laisvėjimo pradžioje, 
jaunas gražus išsilavinęs ir jau tuomet drąsus 
vyras, įžymus plaukikas (beje, 1976 metų 
olimpiados bronzos medalininkas) Juozaitis 
buvo tapęs Sąjūdžio simboliu. Dabar - irgi lyg 
tremtinys savoje šalyje, tačiau išlikęs dideliu 
moraliniu autoritetu.

Ką gi, keičiasi laikai, vos nepasakiau, 
keičiasi papročiai (jie irgi), nors norėjau 
pabrėžti: keičiasi sąvokos. Ir neduok Dieve, 
kad grįžtų senosios.

R.B.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL
Ministras pirmininkas Andrius Kubilius jau 
buvo įspėjęs, kad “Lietuvos energijos” 
reorganizavimas ir privatizavimas palies 
įtakingas interesų grupes ir bus bandoma šį 
procesą įvairiomis porpagandiųėmis 
kampanijomis stabdyti

Vienas didžiausių nesutarimų buvo dėl 
įstatyme numatyto Elektrėnų elektrinės 
atskyrimo nuo “Lietuvos energijos” 
bendrovės. Daug bakų buvo už tai kad ji kaip 
strateginis Lietuvos objektas, liktų 
Vyriausybės kontrolėje.

Po pasitarimo prezidentūroje, ūkio 
ministras Valentinas Milaknis ir toliau gynė 
Vyriausybės poziciją. Centro sąjungos pirm 
Romualdas Ozolas mano, kad elektrinę reikia 
palikti bendrame “Lietuvos energijos” 
komplekte, numatant palaipsniui ją atskirti 
ir privatizuoti. Ozolas baiminasi, kad toks 
padalinimas gali iššaukti chaosą energijos 
tiekime. Buvo ir kitų pasiūlymų.

Prez. Valdas Adamkus, pasiūlęs pataisas, 
pasirašė “Lietuvos energijos” bendrovės 
pertvarkos įstatymą. Prezidentas atsižvelgė į 
dieną prieš tai įvykusių politinių partijų 
atstovų pasitarimų rezultatus ir todėl parašė 
laišką Seimo ekonomikos komitetui, 
prašydamas apsvarstyti pataisas šiam 
įstatymui

Lietuva nutraukė pasitarimus su 
Baltarusija

Jau keletą metų Vakarų Europos šalys 
nebepalaiko jokių diplomatinių santykių su 
Baltarusijos prezidentu ALukošenka ir jo 
vyriausybe. Lietuva, turėdama bendrą sieną 
su Baltarusija, palaikė draugiškus ryšius. 
Paskutinėmis dienomis šie ryšiai apkarto ir 
Lietuvos Užsienio reikalų ministerija nutarė 
atidėti konsultacijas, turėjusias įvykti šio 
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mėnesio pradžioje.
Prieš kiek laiko Lietuva pareiškė, kad 

Sausio 13 sąmokslininkas gen. Vladimir 
Uschopčik paskyrimas Baltarusijos gynybos 
viceministru, gali pakenkti dvišaliams 
santykiams. Teisindamas Uschopčik 
paskyrimą, Baltarusijos ambasadorius 
Vilniuje teigė, kad tai ne politinis paskyrimas 
ir juo nenorėta sukelti įtampą tarp Lietuvos 
ir Baltarusijos. Toliau aiškinamasi, kad 
Uschopčik rūpinsis tik techniškais ir 
moksliškais reikalais.

Baltarusijos atsakymas netenkino 
Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos ir 
gegužės gale ji ėmėsi griežtesnių diplomatinių 
priemonių. Birželio mėnesį numatytos 
konsultacijos tarp dviejų šalių atidėtos 
neribotam laikui - diplomatų 
bendradarbiavimas įšaldomas.

Reikia nepamiršti, kad 1991 m sausio 13 
d. Uschopčik vadovavo motorizuotų šaulių 
divizijai, kurios tankai traiškė žmones prie 
Vilniaus televizijos bokšto. Prieš šešerius 
metus Lietuvos Generalinei prokuratūrai 
paprašius Baltarusijos leisti gere V.Uschopčik 
apklausti, gautas neigiamas atsakymas.

“Saulėlydžio komisija” vykdys 
pasiūlymus

Praėjusių metų gale (ne prieš “penkerius 
metus”, kaip buvo atspausdinta “M.P” š.m 
Nr. 17) įkurta “Saulėlydžio komisija” pateikė 
Vyriausybei rekomendacijas ir gavo 
Vyriausybės pritarimą pertvarkyti Vyriausybei 
pavaldžias institucijas bei sveikatos apsaugos 
sistemą. Numatoma taupant biudžetines lėšas 
kasmet mažinti išlaidas vais^bės išlaikomiems 
valdininkams bei tarnautojams. Šiuo metu 
Lietuvoje valdininkų išlaikymui skiriama kur 
kas didesnė biudžeto dalis negu išsivysčiusiose 
Europos šalyse.

Vyriausybė nori, kad per ateinančius 
penkerius metus valdininkų atlyginimai 
sudarytų panašią biudžeto proporciją kaip 
Europos Sąjungoje.

Vieni svarbiausių “Saulėlydžio komisijos” 
darbų, kuriems pritarė Vyriausybė, tai 
Vyriausybės įstaigų reorganizavimas. Visos 
Vyriausybės įstaigos bus priskirtos kuriai nors 
ministerijai ir ministras bus atsakingas už šios 
įstaigos finansus bei darbo našumą. Iki š.m 
rudens visos valstybinės įstaigos turi būti 
pertvarkytos ir priskirtos ministerijoms, arba 
jos bus pertvarkomos į vidinius ministerijų 
struktūrinius padalinius. Be to, bus 
siaurinamos kai kurių įstaigų darbo sritys. 
Daugelis įstaigų turi atskirus skyrius teikti pvz. 
informaciją ar dirba kitus neproduktyvius 
darbus. Reikalinga informacija bus 
sukoncentruota j informatikos specialybės 
centrus, kur žmonės galės gauti plačios 
apimties informaciją. Reikia tikėti - bus 
daugiau skaidrumo, patarnavimo visuomenei 
ir atsakingumo tarnyboje. To pagaliau ir 
siekiama.

Ypatingą dėmesį “Saulėlydžio komisija” 
skyrė sveikatos apsaugos sistemos valdymo 
pertvarkai. Daug Sveikatos apsaugos 
ministerijai pavaldžių institucijų dubliuoja 
darbus ir didina išlaidas.

Pozityvūs ekonominiai rodikliai
Laisvosios Rinkos Institutas (LRI) teigia, 

kad šiemet Lietuvos bendrasis vidaus 
produktas (BVP) paaugs 1.5%, o Ūkio 
ministerija prognozuoja 2%. Ekspertai 
sutinka, kad ekonomika atsigauna, tačiau 
valstybės finansų ir verslo padėtis verčia žiūrėti 
į pagerėjimo ženklus santūriai

Vidutinis Lietuvos įmonių pelningumas, 
palyginus su 1997metais, sumažėjo dvigubai 
įstebėta, kad krintant įmonių pelnui įmonių 
investicijos iš pelno nemažėja ir sudaro apie 
60% visų investicijų. Jai reiškia, kad ateityje 

tikimasi geresnio biznio, o kartu ir didesnės 
gamybos.

Šešėlinė ekonomika kasmet po truputį 
mažėja. Prieš porą metų šešėlinės ekonomikos 
dalis buvo 27% BVP, o praėjusiais metais - 
22% BVP Panašios proporcijos tikimasi ir 
šiemet

LRI mano, kad infliacija Lietuvoje šiemet 
sieks 4 %. Nedarbas šiemet padidės ir pasieks 
13.5 %: didmiesčiuose kiek mažiau - apie 
12%, o miestuose - 16%. Bedarbystė 
kaimuose kur kas aukštesnė. □

Baigėsi Lietuvos II Eucharistinis 
kongresas

Praėjusį savaitgalį baigėsi svarbiausias 
Didžiojo Krikščionybės Jubiliejaus įvykis - 
Lietuvos II Eucharistinis kongresas “Jėzus - 
tikroji Gyveninio Duona”, prasidėjęs Kaune 
birželio 1 dieną.

Šventės pradžią paskelbė visų Kauno 
bažnyčių varpai

Popiežiaus Jono Rudiaus II sveikinimą 
ir palaiminimą korteso dalyviams perdavė 
Šventojo Tėvo atstovas antrajame Lietuvos 
Eucharistiniame kongrese, Aukštutinės 
Bosnijos arkivyskupas, kardinolas Vinco 
Pujjidus.

^grindinė kongreso diena buvo skirta 
visoms tikinčioms Šurnoms ir parapijoms, 
taip pat visiems beieškantiems Dievo.

Su Šeštinėmis sutapusi Eucharistinio 
kongreso Šeimų ir parapijų diena sutraukė į 
Santaką didžiausią Lietuvos tikinčiųjų ir 
užsienio svečių būrį.

Eucharistinis kongresas baigėsi Kauno 
santakoje Lietuvos paaukojimu 
Švenčiausiajai Jėzaus širdžiai

(“Lietuvos aidas”)
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BENDRUOMENĖS VEIKLOJE
Svarstyta, pritarta, nutarta

Sekmadienį, birželio 4, Sydnėjaus 
Apylinkės Valdybos kvietimu neformaliam 
pasitarimui susirinko virš 20 visuomenininkų
- lietuviškų organizacijų bei vienetų vadovai 
arba jų atstovai Darbotvarkei esant lanksčiai, 
ji daugmaž sugebėjo atspindėti dabarties 
veiklos rūpesčius. Susitikimas prie “apskrito 
stalo” (nors iš tiesų, jis buvo pailgas) suteikė 
progl susipažinti tiek su panašiomis, tiek su 
skirtingomis pažiūromis, pasisakyti palyginti 
atvirai ir, išvengiant kategoriškumo, ne kartą 
padaryti gana vieningas išvadas. '

Pirmuoju darbotvarkės punktu svarstyta 
labai praktiška problema: renginių derinimas. 
Per apytikriai paskutinius metus pagyvėjus 
vietinei veiklai (dalinai dėl “naujų vėjų” Klubo 
vadovybėje), padažnėjo nesusipratimai ta 
prasme, kad tą pačią dieną ar net panašiu 
laiku netikėtai susiduria skirtingi renginiai Tai
- erzinantis dalykas rengėjams ir 
nemalonumas tiems, kurie nori dalyvauti ir 
vienur, ir kitur. Nutarta: Apylinkės Valdyba 
sudarys, prižiūrės ir paskelbs pagal 
organizacijų pageidavimus sudarytą metinį 
renginių planą. Tačiau organizacijos, norinčios 
naudotis Klubo patalpomis, pirmiausia 
užsiregistruoja Klube. Kad lengviau būtų

{ŽYGIAIS, O NE ŽODŽIAIS MES TĖVYNĘ MYLIM...

Paveiki pagalba...tąsa
Isolds Poželaitė-Davis, AM

Jei paštas eitų 
tvarkingai, tai 
nebūtų reikėję 
anksčiau spaus
dinto straipsnio 
tąsos.

Du laiškai iš 
Lietuvos įstaigų

Vilniuje ir vienas iš kolegės anglistės
šiaulietės keliavo daugiau kaip 30 dienų.
Visi buvo siųsti oro paštu ir pažymėti 
2000.04.18 antspaudu Lietuvoje. Matyt, šį 
kartą reikia kaltinti Australijos paštą, nes 
Sydnėjaus dienraščio “The Sydney 
Morning Herald” laiškų redaktoriui 
skiltyse radau nusiskundimų dėl gerokai 
pavėluotai gaunamo pašto iš užsienio.

Taigi, žinutė apie LR Švietimo ir mokslo 
ministro K.Platelio vizitą Šiauliuose ir 
susitikimą J.Janonio gimnazijoje su 
pedagogais, moksleivių tėvais ir mokiniais, 
yra gerokai pavėluota. Ministro padėtis 
nepavydėtina, nes Vyriausybė neskiria 
pakankamai lėšų mokslui. Anot jo “Padėtis 
grėsminga: dar keleri metais irpinigųugdymui 
neliks”. Toliau ministras teigė, kad 
“...Kukliaispaskaičiavimais, šalies švietimui 
(ir reformai) reikia 5 milijardų litų
vienkartinės injekcijos: 2.5 milijardo -

aktualijos

REFERENDUMAS
dr. Algimantas Kabaila

Girdėti, kad kairieji Lietuvoje norėtų 
suorganizuoti referendumą, kviečiantį 
piliečius pasisakyti prieš NATO ir 
reikalaujantį sumažinti išlaidas gynybai. Tūriu 
prisipažinti, kad mano manymu referendumai 
gali būti naudingas dalykas, nors ir nepigus. 
Fter referendumus galima patikrinti piliečių 
nuomonę vienu ar kitu klausimu. Tik reikia, 
kad klausimai būtų informatyvūs ir 
neklaidinantys. Be to, per referendumą 
reikėtų paklausti keletą klausimų, 
gvildenančių klausimų esmę. Reikia 
prisiminti, kad Lietuvos išlaidos gynybai 
nesiekia dviejų procentų Bendro Vidaus 
Produkto (BVP), o tai yra mažesnė BVP dalis, 
negu NATO kraštų. Tad prieš pradedant 
bet kokią kalbą apie šių išlaidų mažinimą, 
referendume pirmiausia reikėtų klausti:

1. Ar norite, kad Lietuva būtų 
nepriklausoma valstybė?

Jei atsakymas į šį klausimą yra NE, tai 

orientuotis susidomėjusiems, Klube bus lenta, 
kuri nurodys lietuviškus renginius mėnesį ar 
porą mėnesių į priekį. Dar bus tariamasi, kas 
bus atsakingas už šios lentos priežiūrą. 
(Renginių išankstinis kalendorius bus 
sudarytas ir šių metų antram pusmečiui.)

Kalbant apie lėšų sudarymą ir skirstymą, 
natūraliai kilo klausimas: ką skirti Lietuvai ir 
kaip grįsti savo veiklą. Suprantant, kad 
Lietuvai reikia finansinės paramos (ypač, 
buvo pabrėžta prasta finansinė padėtis 
Lietuvos švietimo institucijose), stipriai buvo 
pasisakyta ir už pirmenybę “savo kiemui”. Iš 
Apylinkės Valdybos pusės buvo priminta, kad, 
išskyrus ypatingus atvejus, jos pagrindinės 
pajamos susidaro iš “Lietuvio mokesčio” - o 
tai tik kelių šimtų dolerių suma, kurios dalį 
tenka perduoti ALB Krašto Valdybai Šiame 
kontekste buvo atkreiptas dėmesys į tai, jog į 
Klubo Biblioteką vis dažniau atnešama 
palikimuose susikaupusių lietuviškų knygų, 
kurios dabartinėse sąlygose geriausiai tinka 
Lietuvos bibliotekoms (ypač provincijoje, nes 
didžiosios bibliotekos Vilniuje, Kaune ir 
turbūt Klaipėdoje jau yra susilaukusios daug 
išeivijos siuntų). Pasitarimo metu buvo 
pritarta, kad siuntimo išlaidas pridera dengti 

bendrojo lavinimo mokykloms, 1 - 
profesinėms ir 1.5 - aukštajam mokslui”. Jis 
taip pat pabrėžė, kad mokyklose “...Trūksta 
kabinetų, sporto salių, mokyklinių baldų. 
Lietuvoje 73 moksleiviai turi vieną 
kompiuterį. (Latvijoje vienas kompiuteris 
tenka 32-iems moksleiviams, Estijoje - 25- 
iems, o Vakarų Europoje - 7-iems)” Apie 
ateinančių mokslo metų vadovėlius 
mokykloms irgi nelabai linksmų žinių
turėjo ministras. Anot jo “...Mokamų 
vadovėlių padaryti nemanome. Gal atsisakyti 
spalvų ir leisti nespalvotus? Dar reikia 
pagalvoti, ar vadovėliai - tokia sritis, kurios 
turime laikytis įsikibę. Galime tik stengtis juos 
atpiginti”. (Visos citatos iš “Šiaulių kraštas”, 
2000.03.15. Aut.)

Jei nėra pakankamai kompiuterių ir 
kitos mokymui pagalbinės medžiagos, 
vadinamos “software” Australijoje, o jei ir 
vadovėlių nebus, tai kaip vyks mokslas? 
Vyks, nes geri pedagogai sugalvos kaip nors 
mokyti moksleivius. Su lenta ir man 
nepamirštamais kreidos gniužulais kovote 
kovojau 1990-91-92 metais Lietuvos 
mokyklose, bet ir taip galima pasiekti šiokių 
tokių rezultatų. Tačiau žengiame į XXI 
amžių! Tad kuo toliau, tuo bus sunkiau 
pasivyti Vakarų Europos standartus, jei

toliau nėra ko ir beklausti ir visi kitiems 
klausimams atsakymai turi būti NE.

2. Ar reikia valstybę ginti nuo agresyvių 
kaimynų?

Kai kam gali atrodyti, kad šis klausimas 
yra savaime aiškus, bet iš ties kai kurių 
komentatorių pasisakymai kelia abejones, ar 
tikrai taipjau aišku. Vienas iš leitmotyvų tų, 
kurie pasisako prieš krašto gynybą yra tai, kad 
pasiruošti gintis yra tolygu norėti kariauti, gi 
karas yra beabejo baisus dalykas. Tbo teigimu, 
bet kokia kariuomenė ir visi jos kariai yra iš 
anksto paaukojami nelygioje kovoje. Tokie 
komentatoriai tuoj panaudoja tokius ausį 
rėžiančius ir dėmesį patraukiančius išsireiš
kimus, kaip “mėsmalė”, “skerdynės” ir tt

Aišku, kad bet koks ginkluotas 
susirėmimas yra skaudus ir sunkus įvykis ir iš 
ties, Lietuva yra laiminga, kad nepriklau
somybė buvo atgauta be didžiulių aukų, be 
tokio sunaikinimo, kurį patyrė Čečėnija, 
Bosnija ir daugkitų kraštų. Bet kaip išvengti 
tokių nelaimių?- Turėtų būti aišku; kad jei 
kraštas yra gerai pasiruošęs ir pasiryžęs gintis, 

iš prie Apylinkės Valdybos iždo esančio 
nedidelio “Parama I ietuvai” fondo. Su pora 
tūkstančių dolerių Lietuvą paremti būtų 
sunku, tačiau ta pati suma gali atlikti naudingą 
švietėjišką darbą perkeliant Lietuvon dalį 
išeivijos kultūrinio lobio.

Iškilus giminingam organizacijų archyvų 
klausimui, neprieštarauta, kad reikia skatinti 
archyvų išsaugojimą nuo išmetimo ir 
retkarčiais organizuoti jų perkėlimą į ALB 
Archyvą Adelaidėje.

Dėl lietuviškos radijo valandėlės per SBS 
stotį Sydnėjuje, iškilo kritiškų pastabų tiek 
turinio, tiek skelbimų perdavimo atžvilgiu, 
tačiau kartu prisiminta, jog SBS yra atskira 
institucija su savo taisyklėmis. Platesnių 
diskusijų neišsivystė, nes susirinkime negalėjo 
dalyvauti Valandėlės vadovė, tuo metu 
kelioms dienoms išvykusi į Canberrl.

Ryšium su artėjančia Olimpiada, 
pasiūlyta, kad jos pradžioje ar kitu patogiu 
laiku būtų surengtos lietuviškos pamaldos, 
turint omenyje atvykstančius Lietuvos 
sportininkus ir svečius. Didesnis tikslumas 
šiuo metu nėra įmanomas, nes tebėra 
neaiškumų dėl pagrindinės programos bei 
atvykstančiųjų sąrašo. Pamaldų galimybės 
apsvarstymu susidomės Parapija.

Per pastaruosius porą metų yra kilę 
neaiškumo ar net nesusipratimo dėl 

švietimui Vyriausybė negali skirti 
pakankamai lėšų, o pagalbos iš šalies irgi 
neatsiras.

Ta pačia proga malonu pranešti, kad 
pedagogai ir jaunimas Šiauliuose rimtai 
rūpinasi jaunimo išsimokslinimo 
galimybėmis. “Šiaulių krašto” reporterė 
pastebėjo, kad po Ministro pranešimo buvo 
daug klausimų žodžiu ir raštu, o J. Janonio 
gimnazijos auklėtinis vienuoliktokas 
M.Baranauskas (laimėjęs K.Butkaus 
premiją už gerus pažymius 1999 m. Aut.) 
nepabijojo ministro paklausti, ”...ar įstengs 
tėvai vaikus išleisti į mokyklą?” Verta 
pagalvoti!

Nuo paskutinių straipsnių apie pagalbą 
Lietuvos mokykloms praėjo kelios savaitės 
ir vėl atsirado geradarių. Biržų “Aušros” 
gimnazijos vardu dėkoju Valentinai 
Markevičiūtei-Barkuvienei už finansinę 
paramą tos gimnazijos nepasiturintiems, 
gabiems mokiniams. O kolegė iš Šiaulių 
dėkoja menininkams Vladui Meškėnui, 
Vidai Kabailienei, Jolantai ir Jurgiui 
Janavičiams ir Aleksandrai Vingienei už 
padovanotus kūrinius bei auką jiems 
įrėminti. Jie papuoš J.Janonio gimnazijos 
antro aukšto koridoriaus galeriją. Nuoširdi 
padėka bičiuliui Kazimierui Butkui už 
gražius lietuviškus ir australiškus pašto 
ženklus ir memorialinius Australijos 
medalius, kurie praturtins tos gimnazijos 
muziejų. Q

daug mažiau galimybių, kad jis bus užpultas. 
Gerai žinomas pavyzdys - Šveicarija. 
Nedidelė valstybė, būdama per praėjusį 
pasaulinį karą apsupta nacistinės Vokietijos, 
visgi nebuvo okupuota. Ne dėl to, kad 
Vokietija tokių kėslų nebūtų turėjusi, bet tik 
dėl to, kad Šveicarija buvo pasiruošusi gintis. 
Jos pasiryžimas gintis irgi nekėlė jokių 
abejonių ir potencialus agresorius suvokė, kad 
to krašto pavergimas jam per brangiai 
kainuotų. Žodžiu, pasiruošus gintis daugiau 
galimybių, kad gintis nereikės! Priešingi 
išvedžiojimai - tai tik žmonių klaidinimas.

3. Ar gynybai ruoštis reikia su 
sąjungininkais, ar vienai Lietuvai?

Ir aklam turėtų matytis, kad geriau su 
sąjungininkais. O kur rasi geresnį sąjungi
ninką, kaip NATO? Tad visa propaganda 
prieš NATO, yra iš ties propaganda prieš 
Lietuvos valstybės gynybą, tad ir prieš jos 
nepriklausomybę.

Tad grįžtu prie pirmojo ir svarbiausiojo 
klausimo - Ar norite, kad Lietuva būtų 
nepriklausoma valstybė? Zinia, paklausti mes 
daugumoje atsakytume, kad taip./ ,Bet mes 
gyvename ne Lietuvoje. Kai nusimenu skaity

“oficialių” kalbų tautiečių laidotuvėse. 
Problemą sukelia tai, kad vieni artimieji 
“oficialių” kalbų tikisi, kiti gi - į paskutinį 
atsisveikinimą žiūri kaip į giliai privatų dalyką, 
kur kalbėtojai pasirenkami, jei iš viso jie 
kviečiami. Susirinkimui atrodė, jog šis 
klausimas iš tiesų yra jautrus, todėl vertėtų 
kalbėti tik su kvietimu ar išankstiniu pritarimu.

Viena iš svarbiausių temų buvo 
sąmoningai palikta pasitarimo pabaigai, 
būtent: inkorporacijos klausimas. Prisiminta, 
jog Australijoje jau egzistuoja apie 10 ar 
daugiau inkorporuotų lietuviškų organizacijų 
ir kad apie inkorporacijos galimybę jau 
kalbėjo (seniau) ALB Krašto Valdyba ir (prieš 
porą metų) Sydnėjaus Apylinkės Valdyba. 
Inkorporacijos taisykles plačiai referavo 
Valdybos iždininkas Vincas Bakaitis. Jis 
nurodė inkorporacijos pliusus (didesnė 
galimybė gauti finansinę paramą iš valdžios 
ir tt) ir minusus (brangiai kainuojąs būtinas 
apdraudimas ir t.t.). Įvairius aspektus 
konkrečiai savo patirtimi papildė atstovai tų 
organizacijų, kurios jau inkorporuotos 
(Klubas, pensininkai, Moterų Soc. Globos D- 
ja). Nors šiuo klausimu dar bus aiškinamasi, 
susirinkimas buvo bendros nuomonės, kad 
inkorporacijos reikalą šiuo metu galima 
atidėti

Vytautas Doniela

MŪSIŠKIAI SVETUR

Kiekvienais metais Vokietijoje įvyksta 
lietuviškasis Studijų Savaitgalis, dažniausiai 
Vasario Šešioliktosios Gimnazijos 
patalpose (Huttenfeld). Anksčiau 
sutraukdavęs Vokietijoje ir bendrai 
Europoje gyvenančius lietuvius 
intelektualus, pastaruoju metu Savaitgalis 
susilaukia paskaitininkų bei svečių ir iš 
Lietuvos.

Šiemet ten vyksta dr. Kristina Čėsnaitė- 
Brazaitienė, germanistikos dėstytoja iš 
Melboumo Universiteto. Ji skaitys paskaitą 
“Profetinė vizija Johannes Bobrowski’o 
kūryboje: lietuvių ir vokiečių santykiai”. Po 
karo išgarsėjęs rašytojas Johannes 
Bobrowski dažnai imdavosi Lietuvą ir 
senuosius Rytprūsius liečiančių temų. Savo 
romane “Litauische Klaviere” jis vaizduoja 
Klaipėdos krašto vokiečių ir lietuvių 
santykius maždaug 1936 metais, bet kartu 
piešia ir Kristijoną Donelaitį kaip 
lietuviškosios dvasios atstovą.

Dr. Kristina Čėsnaitė-Brazaitienė 
pirmąsias studijas baigė Melbourne, o 
vėliau daktaro laipsnį iš germanistikos 
įsigijo Heidelbergo Universitete. Jos 
disertaciją apie “die Hildeerzaehlung” 
išspausdino prestižinė akademinė leidykla 
Peter Lang (Frankfurt, Bern, USA).

VDn.

damas lietuvišką spaudą, man atrodo, kad 
Lietuvoje daug kas su nostalgija prisimena 
sovietinius laikus ir “buvo geriau po rusu” 
sindromas - gyvas ir sveikas ne vien tik tarp 
kaimo žmonių, kaip dažnai girdžiu teigiant, 
bet ir dalyje inteligentijos. Pakankamai daug 
apologjstų sovietinei sistemai, pakankamai 
daug sovietinės Lietuvos atsiekimų liaupsi
nimo -liaupsinimo tariamiems atsiekimams 
visur, ne vien moksle, mene, literatūroje, bet 
ir ekonominiame gyvenime, patogiai 
užmirštant nuolatinius stygius, eiles prie 
pustuščių pardotuvių, kuriose tik per vedėjų 
malonę kartais “išmetama” šlapios dešros ar 
kokių kitų gėrybių. Šiems apoligistams reikėtų 
priminti, kad Sovietų Sąjungos nebėra ir kad 
atgal į sovietinį gyvenimą grįžti net ir to 
norintiems nebėra kelio. Kelias liko tik tikrai 
pakliūti “po rusu”, tapti svetimšaliu savoje 
tėvynėje, matyti savo kalbos, religijos ir 
papročių niekinimą. Tik šią realiją suvokus 
tenka dar kartą klausti, ar norite, kad Lietuva 

išliktų nepriklausoma valstybe?
(Parengta transliacijai per Čikagos S. Šluto 
radijo'valandėlę, sekmadieiiį, 2000.06.)
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SPECIALIAI “MUSŲ PASTOGEI” IS LIETUVOS

Šiaulių
Ankstyvas rytas. Pusė aštuonių, bet 

saulutė jau pakilusi Bunda miestas. Gatvės 
švarios. Jau daug rytinio transporto ir jo 
triukšmo, nemaža pėsčiųjų.

Pažvelgus iš šalies į Šiaulių centrinio 
turgaus pusę, atsiveria naujų statybų vaizdas. 
Dideliame plote sumontuoti stulpai, kranas 
kelia betonines perdengimų plokštes. Bus 
pastatytas nemažas paviljonas ir gausūs 
prekiautojai persikels Į geresnes patalpas.

Štai ir turgaus aikštė. Atvykę prekiautojai 
pamažu dėsto savo prekes. Triukšmingesni 
senų geležų pardavėjai. Tai jau tradiciniai 
didesnių turgų prekiautojai. Jiems prekė 
nieko nekainuoja, bereikia išardyti 
netinkamas senienas, o ir uždirbti daug 
nereikia: gana jei gausi alui ir nebrangioms 
cigaretėms. Tiri dalių dviračiams, mopedams, 
rusiškiems automobiliams ir motociklams, 
skalbimo mašinoms. Tirtą atsigabena 
vežimėliais ir jau iš pat ryto po keletą susėdę 
atsipagirioja alumi

Daržovių prekiautojai aikštėje ilgomis 
eilėmis išsirikiavę rodo daržų gėrybes. 
Dauguma jų atsivežė prekes savo 
automobiliais. Visko čia ras šeimininkė. 
Nebrangios bulvės - po pusę lito, pilna gražių 
svogūnų po litą, morkų, obuolių po pusantro 
lito. Gausu ridikėlių, salotų. Žiū, jau 
šiemetiniai kopūstai po 3 lt Iš kur jie? Ogi iš 
Kėdainių, - agurkų sostinės. Iš ten atvežtų 
agurkų po 2,80 Ii. nupirksi

Visa tai kėdainiečiai moka išauginti 
paprastuose polietileno šiltnamiuose ir 
aprūpina jais net kaimyninių rajonų turgus. 
Bet gegužės mėnesį šviežius vietinius kopūstus 
matau pirmą kart Ten toliau siūk) kaimiško

turgus
sviesto, grietinės, varškės. O kiaušinių 
gausumas - po 1,5 - 2 litus už dešimtį.

Toliau - fasuotų, daugiausia importinių 
maisto prekių atviri paviljonai: kava, arbata, 
cigaretės, bananai, prieskoniai, aliejus. Čia 
prekių kainos šiek tiek mažesnės nei 
parduotuvių, ir turgaus prekiautojai yra 
parduotuvių konkurentai. Dabar jie neblogai 
jaučiasi, bet žiemą - nepavydėtinai

Šitie prekiautojai, vadinami “paten
tininkais”, dirba be kasos aparatų. Valdžia 
norėjo, kad jie įsigytų aparatus ir prekiautų 
pagal parduotuvių taisykles. Kilo didelis 
triukšmas ir viskas liko po senovei

Turguje atskiras uždaras mėsos paviljonas. 
Jau užimtos visos vietos. Gausumas visko, 
ypač rūkytų gaminių: tokio didelio 
pasirinkimo niekad nebuvo. Iš šaldytuvų 
prekiautojams vežimėliais veža šviežią mėsą 
ir krauna į šaldomas vitrinas. Už pertvaros 
kampas skirtas mėsos iškapotojams. Dirba 
kirviais, o pjaustytojai tuoj pat atskiria nuo 
kaulų mėsą. Labai pigi jautiena. Veršiena 
kainuoja 8 litus, jautiena bifšteksui - tik 6,5 
lito kilogramas.

Pirkėjui gerai, gyvulių augintojui - nelabai 
Prieš trejetą metų šiame turguje jautiena 
kainavo 10 -11 litų. Išauginimo kaštai per tą 
laiką nesumažėjo. Manau, kad mėsa 
parduodama su nuostoliu. Nėra eksporto 
rinkų, ir dėl jos pertekliaus tenka mažinti 
kainas. Beje, kiauliena gerokai brangesnė, 
pavyzdžiui mėsa karbonadui kainuoja 10-12 
litų. (Pasaulio rinkose - atvirkščiai). 
Parduotuvėse mėsa kainuoja gerokai 
brangiau

Laikas grįžti namo. Vilniaus gatvėje, 

kurios didžioji dalis pertvarkyta į pėsčiųjų 
alėją, gražios parduotuvių vitrinos. Gatvėse 
pilna įvairiausių modelių automobilių, nors 
naujų nepamatysi, vis 10-15 metų. Neteko 
matyti nė vieno “Moskvič”, kada tai tokio 
populiaraus, pagaminto Maskvoje. Jų dar yra, 
bet tik kur nors kaime. Baigia nykti ir prieš 8 
-10 metų buvusi gausiausia VAZ automobilių 
markė arba “Žiguliais” vadinti Tai didelės 
SSRS Volgos automobilių gamyklos 
produkcija. Ir dabar galima nebrangiai 
nusipirkti naujų šios gamyklos automobilių, 
jie kainuoja 15-20 tūkst. litų. Nedaug jų 
perka.

Šiauliečiai eina, važiuoja, perka ir verčiasi, 
kaip kas išmano. Pagal statistiką čia apie 15 
proc. bedarbių. Užsidarė didžiulė gamykla 
“Nuklonas”, tiekusi detales Rusijos karo 
pramonei Merdi senoji odų ir batų gamykla 
“Elnias”, mėsos kombinatas.

Net ir naujoji, tik ką pastatyta stambi 
pieninė, gal būt bankrutuos, nes nepajėgia 
išsimokėti paimtų statybai kreditų.

Dviračių gamykla pasidalino į dvi Vienoje 
vokiečiai gamina dviračius, o kitoje kiniečiai 
buvo pradėję surinkinėti motorolerius. Juos 
galvojo tiekti Rusijai Bet užpernai Rusijos 
rublį ištiko krizė, paklausos motoroleriams 
nėra, ir ši gamykla tur būt bankrutuos.

Kaip bebūtų keista, sėkmingai veikia 
televizorių gamykla “Tauras”. Ffersiorientavusi 
iš Rytų į Vakarus rinką, pagal ilgalaikes 
sutartis gamina televizorius vienai Danijos 
prekybinei firmai “Tauro” markės televizorių 
Lietuvoje retai bepamatysi, bene daugiausia 
lietuviai perka Pietų Korėjos gaminius.

Sėkmingai dirba senoji “Gubernijos” 
alaus gamykla.

Daugelis Šiaulių miesto namų pablukę, 
senai dažyti Mat ne pagal gyventojų kišenes 
dažai Kilogramas aliejinių dažų kainuoja 12

Šiaulių miesto centras

- 15 litų. Kodėl jie tokie brangūs - sunku 
suvokti Anais laikais dažų ir maistinio aliejaus 
kainos buvo panašios, atmenu, saulėgrąžų 
aliejaus litras kamavo 1,8 rublio, dažai - apie 
1,5. Importinis rapsų aliejus pastaraisiais 
metais vis pigo ir dabar litras jų tekainuoja 
tik 3 litus. Kodėl tų aliejų pagrindu pagaminti 
dažai 4-5 kartus brangesni?

Vietinė nauja Obelių aliejaus gamykla 
sustojo, nes sandėliuose susikaupė daug 
nerealizuoto lietuviško aliejaus. Obeliai negali 
pigiau parduoti savo produkciją, kaip po 4,8 
lito už litrą. Gal čia dempingas kaltas? Valdžia 
svarsto, kaip padėti gamyklai ir lietuviškų 
rapsų augintojams.

Autobusų stotis. Radijas pranešė, kad 
atvažiavo autobusas iš Maskvos. Iki ten - apie 
tūkstantis kilometrų. Šis reisas - vienas per 
savaitę, bet reguliarus. Pravažiuoja mažesni 
ir didesni autobusai, visi gerokai padėvėti. 
Keleivių nedaug, nereiks pulti į pasirodžiusį 
aikštelėje autobusą, kaip kadaise būdavo.

Visiems užteks vietos. Su turgaus 
gėrybėmis laikas namo.

Dr. Kazys STROLYS 
Baisogala

Ir iš Paryžiaus... ATSIŲSTA PAMINĖTI

ATOSTOGOS PRASIDEDA GERAI
Apsistojome pas krikšto dukrą Jūratę, prie 

pat “Arch de Triomphe” (Pergalės Vartai), 
siauroje gatvelėje, ketvirtame aukšte. 
Atvykome 7 vai ryto. Po pusryčių Jūratė 
išsivedė mus susipažinti su Paryžium. Gegužės 
mėnesį čia ypatingai gražu. “Concorde” parke 
žydi tulpės, kaštonai, kurių žiedų kekės tiesiog 
spindi tarp tamsiai žalių lapų. Gižiūriu irsavo 
akimis netikiu: gražus, didelis kaštonas, 
apsipylęs žiedais, o žiedai ružavi ružavi...

Pasivaikščiojom po 16 “Arondissment” 
(vienas iš Paryžiaus centrų). Priėję labai jau 
prancūzišką kavinę-bistro dviejų gatvių 
sankryžoje, pasirinkome stalelį lauke. Gėrėm 
kavą, kakavą, stebėjom praeivius, paryžietišką 
peizažą.

Fb to už kelių kvartalų priėjome nedidelį 
maisto turgų. Siaura gatvė, iš abiejų pusių 
stalai su prekėmis per kokius du kvartalus. Ir 
ko ten nebuvo: daržovių, mėsų, dešrų, sūrių, 
žuvų, gėlių, prieskonių ir Lt Pasirinkimas 
prekių, kokybė -labai aukšto lygio, pardavėjai 
labai paslaugūs. Džiaugiausi galėdama lengvai 
susikalbėti prancūziškai

Iš tok) užuodžiau konvalijų kvapą, Tioj 
prisiminė vaikystė Lietuvoje, Kaune, miškai 
Nusipirkau jų puokštę ir labai saldžių braškių.

Kitą dieną siaurais laiptais užskorėm į patį 
“Arch de Triomphe” viršų. Koks puikus 
vaizdas atsivėrė, koks gražus miestas. Dvylika 
plačių kaip spinduliai alėjų prasideda nuo 
Triumfo Arkos. Judėjimas didelis: ir mašinų, 
ir žmonių. Tolumoje matėsi daug įžymesnių 
pastatų, muziejų, bažnyčių.

Pailsėję apžiūrėjom Luvrą, abi stiklo 
piramides. Jos, viena, einanti į aukštį, kita - 
žemyn, duoda daug šviesos požeminėms 
galerijoms, arkadoms, gerai kontrastuoja su 
aplinkiniais, senoviniais pastatais. Nusileidę 
judančiais laiptais, prie kasos įsigijome 
leidimus į galerijas ir muziejus. Kainavo 
nemažai, bet užtat nereikėjo stovėti eilėse. 
Jurgis norėjo pamatyti Ge’ricault paveikslą 
“Medūzos plaustas”. Užtrukom ko ne 
valandą, kol susiradom. Reikėjo kopti j 
ketvirtą aukštą ir eiti iš salės įšalę. 
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Suvaikščiojom kelis kilometrus. Pagaliau 
priėjom didžiausių XVIII šimtmečio 
paveikslų salę. “Medūzos plaustas” (3x4m) 
labai įspūdingas, dramatiškas: jame 
pavaizduota grupė išbadėjusių žmonių, 
susigrūdusių ant plausto audringoje jūroje. 
Apžiūrėjome ir kitus panašių išmatavimų 
paveikslus: Delacroix “Libertė” ir kt Prie 
“Mona Lisos” nėjome, ten stovėjo eilės 
turistų, o aš ją mačiau 1994.

Kas rytą ėjau į kepyklą 3a pat, ant kampo, 
nusipirkti bukos “baguette”. Seniai bevalgiau 
tokios skanios duonos. Su sviestu ir uogiene 
buvo mūsų skaniausi pusryčiai

Kitą dieną aplankėme Pompidou centrą. 
Labai smagu pasikelti judančiais, išoriniais 
laiptais po stiklu į šeštą aukštą ir išėjus ant 
platformos pažvelgti į Paryžių... Ketvirtame 
ir penktame aukšte labai atidžiai apžiūrėjome 
meno kūrinius iš XIX šimtmečio. Ypač 
įdomus Dubufet kūrinys - mažas kambarys 
kaip ola, banguotos grindys, sienos, lubos, 
viskas balta, kontūrai apvedžioti storom 
juodom linijom, gali įeiti į vidų ir pasėdėti. 
I ^bai mėgstamas vaikų.

Sekmadienį apvaikščiojom Montmartą, 
užėjome į “Sacrė Coeur” baltą bažnyčią. Už 
kelių gatvelių suradome Salvador Dali 
muziejų. Nusileidome į rūsį. Sienos, lubos, 
grindys juodos. Piešiniai, paveikslai puikiai 
apšviesti, skulptūros, lietos iš bronzos, įvairių 
dydžių. Įspūdingai pateiktas Dali surreaHstinis 
pasaulis. Nuotaikinga muzika, kartais 
pasigirsta paties dailininko bakas.

Apvaikščiojom daug gražių parkų. 
Pasivaikščiojom garsiąja alėja “Champs 
Ellisee”, kur publika susirenka, ypatingai 
sekmadieniais, išgerti kavutės, į kitus 
pasižiūrėti ir save parodyti.

Užėjome į gražiausią pasaulyje kvepalų 
sakmą-galeriją “Sephora”. Daug pirkėjų, 
lankytojų, smalsuolių kaip ir mes. Nusipirkau 
ir aš kvepalų bonkelę. Pagaliau atėjo diena 
apleisti Paryžių. Dar tiek daug ko 
nebespėjome apžiūrėti.

Jolanta Janavičienė
■*»«»£ iHti t % -

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 50 metų metraštis”. 
Išleido Kanados lietuvių katalikų kultūros 
draugija “Žiburiai”, spausdino Printing Net, 
Torontas, Kanada, 2000m.

72 psl. gausiai nuotraukomis iliustruotas 
leidinys, papildytas ne mažiau gausiais 
sveikinimais jubiliejaus proga (pirmasis tarp jų 
- Lietuvos Prezidento) ir dviem puslapiais 
reklamos, talpina bendradarbių atsiminimus, 
pakartoja pasisakymus metų būvyje 
spausdintus TŽ.

Įžanginiame straipsnyje “Nueitą kelią 
apžvelgiant” TŽ redaktorius prel. dr. Pranas 
Gaida rašo:

"... Visų pirma iškyla betliejiška laikraščio 
pradžia. Pasivaidena kelių pasiaukojančių 
narsuolių ryžtas, tamsus klebonijos rūsys 
Toronte, iš kurio turėjo sklisti lietuviškoji šviesa. 
Sklido ji varganai bet nuostabiai greitai ėmė 
stiprėti ... Per keletą metų TĖVIŠKĖS 
ŽIBURIAI pasklido ... visoje išeivijoje.... tapo 
._ laikraščiu, kuriame telkėsi ir bendradarbiai 
ir skaitytojai, ir rėmėjai iš daugelio pasaulio 
kraštų. Tokie TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI išliko iki 
šių dienų.”

Geriau nepasakysi! Red.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ

METRAŠTIS

194-9-1999

Jubiliejinio leidinio titulinis puslapis.

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčio (Tax deductable)

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation INC. 44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051. 
Turint klausimų, galite skambinti Algui Šimkui teL (03) 9578 4319.

a.a. Norbertui Igauniui
mirus, žmonai Liudai, sūnui Tomui, seseriai Julijai ir broliui Romui, 
gyvenantiems Amerikoje, bei jų šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime. Jadvyga ir Juozas Dambrauskai

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.
j ii. 5 r., f , 1^9724 54®8- Veikia 24 valandas per parą.
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Įdomus praeivis
Būna, kad atvažiuoja žmogus iš kur 

nors, trumpam sustoja ir važiuoja toliau. 
Sutinki jį vieną kartą, ir iš karto norisi apie 
jį papasakoti kitiems. Toks žmogus, 
stabtelėjęs Melburne pakeliui iš Lietuvos į 
Italiją, buvo profesorius Bernard Hickey, 
kuris dėsto australų literatūrą Lecce 
universitete Italijoje (pačiame Italijos 
“kulne”). Jis yra australas ir už nuopelnus 
švietimui bei literatūros studijoms yra 
apdovanotas MOA (Member of the Order 
of Australia).

Jo studijos neapėmė vien literatūros 
siaurąja prasme, bet vertė įsigilinti į jos 
ištakas ir kitų kultūrų įtakas, o tuo pačiu ir 
Autralijos imigrantų gyvenimo sąlygas bei 
jų įsiliejimą į Autralijos socialines ir 
kultūrines struktūras, arba - atsiribojimą 
nuo jų.

Viename straipsnyje prof. B.Hickey 
rašo: “Autralija yra manp tyrinėjimų 
atsparos taškas. Tai verčia tyrinėti įtampas 
- Imperijos ir imigracijos pasėkas, iš esmės 
išorines, bet su vidinėm atšakom, kurios 
dažnai pasireiškia geografine ir kultūrine 
skizofrenija, kuri paliečia daugumą 
australų.”

Victoria University ribose veikia 
Europe - Australia Institute. EAI tikslas - 
Australijos ir tų Europos tautų, kurių 
gyventojai sudaro dalį Australijos

MELBŪURMO ŠAUNUOLIAI
Atrodo, ne taip seniai vežiojome savo vaikus į savaitgalio mokyklą, krepšinio sales, tautinių 

šokių repeticijas ir 1.1., kol, galų gale, pradėjome džiaugtis ir jų sėkme moksle. Nepastebimai 
mūsų antroji karta subrendo, daugumas įsigijo profesijas, sukūrė šeimas. Iš jų gimė trečioji 
karta

Šių metų pradžioje Melboumo spaudoje ir televizijoje staiga sutviksėjo dvi lietuviškos 
pavardės, antrosios ir trečiosios kartos jaunuolių, kurių ypatingais pasiekimais ima noras
pasidalinti ir su “Mūsų Pastogės” skaitytojais.

Prof. Ray (Raimondas) Volkas.

Lietuvių vaikas - apdovanotas 
profesorius

1999 m. vasario 15 d. UniNews 
(Melboumo Universiteto savaitinėse žiniose) 
atspausdintame straipsnyje apie naujuosius 
išradimus mokslo srityje, yra minimas 
Associate Professor Ray Volkas, kurį 
Australijos Mokslų Akademija (The 
Australian Academy of Science) apdovanojo 
Pawsey medaliu už išskirtinius įnašus 
nagrinėjant fizikos teoretines dalelytes ir 
ankstyvąjį visatos mokslą (outstanding 

bendruomenės, santykių tyrinėjimas. 
Institutas turi ryšius su daugeliu Europos 
universitetų.

Lecce universitetas vykdo “Erasmus” 
programą*, kurios tikslas - universitetų 
pasikeitimas studentais, tuo ugdant tautų 
supratimą. Prie tos programos yra 
prisijungęs ir Viktorijos universitetas. Prof. 
B.Hickey yra tos programos labai aktyvus 
narys ir vienas išjos pagrindinių stūmoklių.

Kanadoje sužinojo, kad Vilniaus 
universitetas per anglų k. katedros vedėją, 
Kanados lietuvaitę dr. Reginą Siniūtę- 
Ayre, palaiko ryšius su Kanados 
universitetais. Jis panoro sužinoti, kokiais 
būdais vystomas Lietuvos - Kanados 
bendravimas ir ta pačia proga įjungti 
Lietuvą j “Erazmo” programą. Kai jam 
pasitaikė proga nuvažiuoti į Lietuvą, nors 
neilgai ten buvo, labai susižavėjo lietuviais 
studentais ir Lietuva.

Lietuvoje gavęs adresą ir trumpam 
stabtelėjęs Melburne, jis tuoj susisiekė su 
mūsų bendruomenės pirmininku Andrium 
Vaitiekūnu ir pakvietė jį, su keliais 
bandruomenės nariais, susitikti ir pakalbėti 
apie Australijos lietuvius. Į susitikimą be 
Andriaus ir Viktorijos universiteto 
dėstytojo Erik Llogo, atvyko Andrius 
Žilinskas, Birutė Prašmutaitė ir Alena 
Karazijienė.

contributions to theoretical particle physics 
and early universe cosmology). Pawsley 
medalis skiriamas Australijos mokslininkams, 
dar nesulaukusiems 40 metų, už ypatingus 
tyrimus fizikos srityje.

Š.m balandžio 27 d. ABC Quantum 
Science Series programoje prof Ray Volkas, 
kartu su kitais dviem mokslininkais, 
supažindino su naujosiomis mokslinėmis 
teorijomis.

Prof. Raimondas yra melbourniškių 
Aleksandros ir a.a. Leonardo Volkų sūnus. 
1978 m jis baigė SL Kevins College, kurio 
buvo ir Dux (pirmuoju baigęs). Pamėgęs 
matematikos ir fizikos mokslus, 1983 m. 
Melboumo Universitete įsigijo Bachelor of 
Science degree with Honours. 1987 m. 
Melboumo Universitetas jam suteikė mokslų 
daktaro laipsnį. Jau kuris laikas jis dirba 
Melboumo Universiteto Fizikos 
departamente.

Prof. Raimondas kalba lietuviškai, du 
kartus buvo Lietuvoje, žada ten lankytis ir 
vėliau. Dalyvavo V Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongrese Amerikoje.

Sveikiname ir didžiuojamės taip aukštai 
iškilusiu melboumiškiu ir linkime sėkmės 
ateityje.

Busimasis gydytojas
Alė ir Algis Dubinai užaugino ir išleido į 

mokslus keturis sūnus: vaistininką, inžinierių, 
optometristą ir gydytoją, kurie jiems 
padovanojo 14 anūkų.

Paaiškėjo, kad 
profesorius labai 
domisi, kaip 
lietuviai integ
ruojasi į Autralijos 
gyvenimą, kokie jų 
siekiai ir ryšiai su 
Lietuva. Jis labai 
norėtų ir lietuvius 
rašytojus, rašan
čius angliškai, 
įjungti į savo 
skaitomą australų 
literatūros kursą.

Jamrūpinetik 
literatūros kursas, 
bet labiausiai - 
visų tautų viena

Susitikimo dalyviai (iš kairės): EJLlogo, prof. BJIickneję A.Karazijienė 
ir A.Vaitiekūnas.

kitos supratimas ir *-------- ---------------- - 
sugyvenimas, ir jis ketina atsiųsti 
pakvietimą į 2001 rugsėjo mėn. Lccce 
universitete vykstančią konferenciją, 
pavadintą “Susitaikymai” (“Reconci
liation”).

Lietuvių bendruomenės jie prašė 
parūpinti Lecce universitetui informacijos 
anglų kalba apie lietuvius Australijoje, o 
taip pat ir Australijos lietuvių rašytojų 
grožinės literatūros anglų kalba(arba 
dvikalbės), kurią Lecce universitete galima 
būti įjungti į Australijos literatūros 
kolekciją.

Birutė Prašmutaitė, kuri dirba Victoria

Simas Liubinas (antras iš kairės) su Victorijos premjeru Steve Bracks.

1999 gruodžio lid. ‘Tire Age” pirmame 
puslapyje yra nuotrauka dešimties linksmų 
jaunuolių, pasiekusių geriausius VCE 
(Victorian Certificate of Education) 
rezultatus. Simas Liubinas, Juliaus 
(optometristo) ir Anne sūnus, yra vienas iš 
jų, baigęs antruoju (99.95) Viktorijoje. Mes, 
tėvai, kurie kartu su savo vaikais “laikėme” 
jų brandos egzaminus, žinome, ką reiškia 
nelengvai pasiekiami geri rezultatai norint 
patekti į universitetą.

Š.m. balandžio 25 d. “Community News” 
(Moonee Valley edition) straipsnyje “Top 
students aim to make a better world” Goya 
Bennett rašo apie Penleigh ir Essendon 
Grammar Schools absolventą Simą. Simas, 
baigęs mediciną, tikisi dirbti Raudonąja me 
Kryžiuje arba su Doctors without Borders, 
kurių tikslas - gydyti ir padėti “trečiojo 

University, jau yra davusi jam kai kurios 
informacijos. Būtų gerai, jei knygų (ar net 
rankraščių) autoriai galėtų universitetui 
nusiųsti savo darbų. Adresas:

Prof. Bernard Hickey,
Universita degli Studi di Lecce, 
Centro Linguistico.
Viaie Gallipoli
49 - 73100 LECCE. ITALY
* Erasmus Roterdamietis (iš 

Roterdamo) - žymiausias 15 -16 amžiaus 
humanistas.

A-Karazijienė

pasaulio” kraštų žmonėms. Iš 10-ties su 
geriausiais VCE rezultatais, net keturi baigė 
Penleigh ir Essendon Grammar. Panašus 
aprašymas tilpo ir “Sun Herald”.

Balandžio 19 d. Gubernatoriaus 
rezidencijoje Viktorijos premjeras Steve 
Bracks pasveikino sėkmingiausius Viktorijos 
abiturientus, pagiriamas ne tik jų pačių 
pastangas, bet ir juos rėmusius tėvus, 
mokytojus ir draugus. Švietimo ministrės 
Mary Delahunty manymu, Premiers Awards 
yra ne tik tam, kad būtų pagerbti geriausi 
mokiniai, bet ir pripažinimui, kad auklėjimas 
yra mūsų visuomenės gerovės pagrindas.

Simas, kuris atliekamu laiku daug skaito 
ir mėgsta “surfing”, jau studijuoja mediciną 
Melboumo Universitete.

Sveikiname ir linkime visų jo troškimų 
išsipildymo. yy

Mirė Kostas Pauliukėnas
Praėjusį trečiadienį, gegužės 31 d. savo 

namuose Coffs Harbour tyliai su šiuo pasauliu 
atsisveikino 77 metų amžiaus mūsų tautietis Kostas

Pauliukėnas, anksčiau gyvenęs Newcastle ir 
Adelaidėje.Liūdesyje liko žmona Jadvyga, sūnūs 
Douglas ir Bruce. MP int

a.a. Juozui Makuliui
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai p. Br. Makulienei ir artimiesiems.

Soc. Globos Moterų Draugija Melbourne

“M.P.”Nr. 21 išspausdintoje užuojautoje įsivėlė klaida. Užuojautą perspausdiname, o 
p.p. Meiliūnų ir ypač, liūdesyje likusios p. Jadvygos Rekešienės bei kitų velionio artimųjų 
nuoširdžiai atsiprašome. Redakcinė kolegija

v Mielam bičiuliui
a.a. Vaclovui Rekežiui

mirus, žmoną Jadvygą ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.'  ' Sofija ir Jonas Meiliūnai

Mielam skautininkui
a.a. Juozui Makuliui

mirus, reiškiame gilią užuojautą reiškiame žmonai Bronei ir artimiesiems.
Juozas sulaukė garbingo 92 metų amžiaus. Kaip buvęs “Džiugo” tunto 
tuntininkas, ugdė mūsų lietuvišką jaunimą skautiškoje dvasioje.
Ilsėkis Dievo ramybėje. Vis budžiu.

įMr».iui *' ' Melboumo Skautininkų Ramovė
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Gegužės 5-7 dienomis Baltimorės 
mieste, Amerikoje, vyko jubiliejinės 50-osios 
Š. Amerikos sporto žaidynės. Šias žaidynes 
surengė Baltimorės “Lietuvių Atletų Klubas”. 
Šiame mieste gyventa jau 1875 metais, tada 
ir buvo įkurta pirmoji Šv. Jono Krikštytojo 
lietuvių draugija, o po poros metų įsteigta ir 
lietuvių parapija. 1915 metais įvyko taip 
vadinamų “galinau” steigiamasis susirinkimas 
ir buvo įsteigtas sporto klubas, vėliau 
pasivadinęs “Amerikos Lietuvių Atletų 
Klubu” Šis Klubas veikia iki šios dienos, po 
karo įtraukęs ir daug naujai atvykusių lietuvių.

Jubiliejinėje sporto šventėje dalyvavo šie 
klubai: Baltimorės “Lietuvių Atletų Klubas”, 
Bostono “Grandis”, Clevelando “Žaibas”, 
Čikagos “IJtuanica”, Detroito “Kovas”, New 
Yorko “Lietuvių Atletų Klubas”, New Jersey 
“Liepsna”, Toronto (Kanada) “Aušra”, 
Philadelfijos “Aras”, Washingtono “Vėjas” ir 
Los Angeles “Banga”. Vyko krepšinio, 
tinklinio, stalo teniso, šaudymo, šachmatų, 
raketbolo, kėgliavimo ir rankų lenkimo 
varžybos.

Šventė praėjo gražioje sportiškoje 
nuotaikoje, vykdant ir sportinės priesaikos 
žodžius, kad “sportinis judėjimas tejungia 
mūsų gretas, Aukščiausiojo padedami, 
stengsimės išlaikyti savo širdyse gaivią 
Tėvynės meilės ugnį ir išlikti tikrais jos 
sūnumis ir dukromis”.

Šventės dalyvius sveikino Lietuvos 
Respublikos prezidentas Valdas Adamkus, 
ŠALFASS pirmininkas iš Kanados Audrius 
Šileika, LB Baltimorės pirmininkas Vytautas 
Ėringis ir specialiu sveikinimu, kuris 
talpinamas atskirai, Sydnėjaus Olimpiados 
Lietuvos attache Antanas Laukaitis. 
Baltimorės miesto meras Martino O’Malley 
oficialiu raštu šią šventę paskelbė specialiomis 
dienomis Baltimorėje. Šventės proga išleistas 
leidinys, kurį redagavo ir Australijos 
lietuviams gerai pažįstamas, čia su savo 
sūnumis dalyvavęs sporto varžybose, Algirdas 
Veliuona.

Šių metų Baltimorės Lietuvių Klubo 
Valdybą sudaro Viktoras Sajauskas 
(pirmininkas), Antanas Uleckas 
(vicepirmininkas), Algirdas Brazauskas 
(iždininkas), Cynthia Lochwich (sekretorė), 
Vytas Brazauskas (sporto vadovas) ir Charles 
Loskam (informacija). Prie šventės rengimo 
prisidėjo Augustinas Uleckas, Nerimantas 
Radžius, Algirdas Veliuona, Vaclovas 
Laukaitis, Vincas ir Vytas Dūliai bei vietos 
radijo valandėlė “Lithuanian Melody Time”, 
kuri be jokios valstybinės paramos (ne taip, 
kaip Australijoje, kur visas išlaidas ir vedėjų 
algas apmoka valstybė) jau veikia daugiau 
kaip 50 metų. Jos ilgametis vadovas yra 
J. Kęstutis Laskauskas.

Be sportinių varžybų, kiti parengimai vyko 
lietuvių Namuose, kurie buvo pastatyti dar 
1921 metais. Dabar jiems vadovauja po karo 
į Baltimorę atvykęs geras krepšininkas ir 
dabar reguliariai žaidžiantis tenisą bei 
plaukiojąs kilometrinius nuotolius Balys 
Brazauskas.

Išskubėkite
Norintieji pamatyti Lietuvos vyrų 

krepšinio rinktinę, prieš pat Olimpiadą 
žaidžiančią (rugsėjo 11 ir 12 dienomis) 
Wollongonge su Australijos ir Jugoslavijos 
rinktinėmis, paskubėkite užsisakyti bilietus ir, 
jei norite, kelionę autobusu iš Sydnėjaus 
Lietuvių Klubo. Skambinkite A Laukaičiui 
tel 9798 0306 arba V Šliteriui 9498 2571.

Žinios iš Lietuvos
▼ Šešerius metus iš eilės Lietuvos vyrų 
krepšinio čempionu yra buvęs Kauno 
“Žalgiris”. Tačiau šiais metais rungtynių 
rezultatu 3 :1 laimi Vilniaus “Lietuvos ryto” 
krepšininkai ir tuo laimi Lietuvos čempionų 
žiedus. Komandos treneriai Šarūnas 
Sakalauskas, Antanas Sireika ir Algis 
Būdėnas. Po šio pralaimėjimo Kauno 
“Žalgirio” trenerio vietą palieka Jonas 
Kazlauskas, kuris vis tiek yra Lietuvos 
rinktinės treneris.
▼ Neseniai baigėsi Rusijos supertygos

varžybų finalas; jo laimėtojais tapo Maskvos 
CSKA lyrų komanda, rezultatu 3 : 0 
nugalėjusi Permės “Ural Great” krepšininkus. 
Abiejose komandose geriausi žaidėjai yra 
lietuviai: CSKA komandoje nesulaikomas 
buvo centro puolėjas Gintaras Einikis, prelnęs 
daugiausiai taškų; antrą vietą laimėjusioje 
komandoje buvo Tomas Pačėsas, išrinktas 
geriausiu šios komandos žaidėju. Jo motina 
Alvida šiuo metu gyvena Sydnėjuje, tėvas 
Kęstutis Pačėsas, buvęs Lietuvos tinklinio 
rinktinės žaidėjas, prieš kurį laiką svečiavosi 
čia pas savo dėdę. Permės rinktinės žaidžiantis 
treneris yra žinomas Lietuvos krepšininkas 
Voldemaras Chomičius.
▼ Vienas geriausių Europoje žaidžiančių 
krepšininkų buvo lietuviškos kilmės 35 metų 
amerikietis Joe Arlauckis. Neseniai jis buvo 
sugautas vartojant dopingą ir dvejiems 
metams diskvalifikuotas. Jį bandė gauti ir 
Lietuva, bet jo kaina Lietuvai per didelė.

□
Š. Amerikos 50-osios Lietuvių Sporto Šventės dalyviams, 

vadovams ir rengėjams - Baltimorės lietuviams
Nuoširdžiai sveikinu visus šioje jubiliejinėje Š. Amerikos sporto šventėje 

dalyvaujančius sportininkus ir vadovus. Būdamas Lietuvos olimpinis attache Sydnėjaus 
Olimpiadoje, aš turiu garbę pasveikinti jus visus iš šio olimpinio Sydnėjaus miesto ir 
visų mūsų ir būsimų Lietuvos olimpiečių vardu palinkėti jums visiems daug geros ir 
gražios sportinės sėkmės šių jubiliejinių varžybų metu. Tegul olimpinė sportinė dvasia 
visą laiką būna ir gražioje Baltimorėje.

Tiek aš pats, tiek ir mano buvę vadovaujami Australijos lietuviai sportininkai ir po 
tiek daug metų negalime pamiršti tų gražių dienų, praleistų sportinėse varžybose 
Amerikoje ir Kanadoje. Jūsų broliškas mūsų priėmimas ir nuoširdi tarpusavio draugystė, 
mūsų atmintyse išliko ir dabar. Ir tai buvo ne tik sporto aikštėse, bet ir jūsų gražiuose 
namuose, kur lietuvio lietuviui meilė, nesvarbu, nors ir iš kito žemyno, buvo jaučiama 
visą laiką.

Dar kartą visų tada buvusių sportininkų vardu nuoširdžiai dėkoju jums ir tikiu, kad 
gal ir vėl ateityje pasimatysim. Gi ypatinga padėka yra Baltimorės lietuviams, kurie ir 
dabar rengia šią jubiliejinę šventę ir, manau, ji bus labai gera, sėkminga ir graži.

Su geriausiais olimpiniais sportiniais linkėjimais
Antanas Laukaitis, 2000.04.11, Sydney

Iš musų pris

Dar apie Snieguotųjų Kalnų statybas
vadovas norvegas Mr. Kolve atskubėjo 
patikrinti tunelių susivienijimą. Ir, štai, 
didžiausias džiaugsmas! Susijungimas 
įvyko kaip turėjo būti! Atsiradusioje 
didžiulėje skylėje dar kabėjo 
atsipalaidavusių akmenų, kuriuos 
reikėjo pašalinti štangomis ir vandens 
srovėmis. Tačiau kartu prasidėjo ir 
spontaniška šventė. Kaip matyti toje 
istorinėje nuotraukoje, kalnakasiai jau 
rankose laiko alaus butelius ir iš jų 
gurkšnoja. Tai nuostabiai progai visai

s Pranešimas vyrams
Verbuojame vyrus dainininkus. Gal kadaise dainavote mokyklos ar gimnazijos chore , 

* Lietuvoje arba Australijoje? Mėgstate dainuoti? Kodėl tada neįsijungti į dainininkų * 
I ratelį? Melboumo “Dainos Sambūrio” mišrus choras kviečia jus įsijungti į choro eiles. I 
I Jeigu emigravote j Australiją prieš 7,5 ar 3 metus, gal norėtumėte dabar ką nors naujo I 
| daryti savo laisvalaikyje? Pasikviesk įsijungti savo lietuvį draugą, o gal ateikite su žmona. Į 
| Repeticijos vyksta antradienio vakarais, nuo 7 iki 930 vaL vakaro Melboumo Lietuvių | 
| Namuose, 44 Errol St, North Melbourne. Kviečiame į repeticijas nuo birželio 20 d. i 
. Daugiau informacijos pateiksiu skambinant teL 9579 3946.
. Kviečia dirigentė Birutė Prašmutaitė,

Prieš gerą pusmetį Australija, ypač New 
South Wales, plačiai ir iškilmingai paminėjo 
Snieguotųjų Kalnų statybų (Snowy Mountains 
Scheme) penkiasdešimtmetį. Paminėti iš tiesų 
buvo ką - juk tai buvo didžiausios ir 
brangiausios statybos Australijos istorijoje, 
pakeitusios ne tik to regiono gamtovaizdį, bet 
ir aprūpinusios stambią Australijos dalį visai 
naujais ir žymiai pigesniais energijos šaltiniais.

Ftnkiasdešimtmečio sukakčiai Australia 
Post išleido keturių pašto ženklų seriją. Iš 
statybose dirbusių įvairiausių svetimšalių,

nekuklų alaus kiekį iš anksto buvo parūpinusi 
vadovybė. Iš tiesų, euforija buvo tokia didelė, 
kad net nebuvo saugiai užbaigtas kabančių 
uolienų pašalinimas.

Laimei, kalnakasiai palengvėle jau buvo 
pradėję keliauti šventės pratęsimui į savo 
gyvenvietes (Surge Tank, Adit), nes netrukus 
tunelio angoje dar krito kelios tonos akmenų, 
ir nuostabioji šventė galėjo pasibaigti daug 
liūdniau. Žinoma, panašūs pavojai ir akmenų 
valymas tęsėsi dar daug dienų po džiaugsmo 
viršūnės.

KRYŽIAŽODIS “LIETUVOS ISTORIJA”
3. Lietuvos valstybė nuo Jogailos ir Vytauto valdymo

serijoje yra parodyta tik vokiečių stalių grupė 
(viename 45 centų ženkle), bet verta paminėti, 
kad kitame tos sukakties pašto leidinyje matyti 
ten dirbusių lietuvių. Kartu su šiais pašto 
ženklais buvo išleistas ir aplankas 
(“presentation pack”), kuris vaizduoja patį 
įspūdingiausią statybų momentą, būtent kai 
susijungė iš priešingų pusių gręžiami tuneliai

Kadangi šioje storinėje ir daug reklamos 
gavusioje nuotraukoje yra užfiksuoti ir 
statybose plušę tautiečiai, paaiškinsiu - 
sakysim dėl Australijos lietuvių istorijos - to 
momento aplinkybes.

Kaip ir visose kalnų statybose, tunelių 
gręžimas yra labai tiksliai apskaičiuojamas. 
Visgi nėra absoliučios garantijos, kad iš 
priešingų pusių besiartinantys tuneliai 
susijungi kaip planuota. Taip buvo ir tą 
akimirką. Fb paskutinio sprogdinimo, kai dar 
viską gaubė tiršti dinamito dūmai, patsai

Istoriniai pašto ženklai jubiliejiniame 
lankstinuke paskelbti aukščiau minėtos 
nuotraukos fone. Toje nuotraukoje, beveik 
centre, stovi ir du jauni (prieš 50 metų!) 
lietuviai kalnakasiai Jonas Aleksandravičius 
ir Renoklas Čėsna. Deja, Jono jau nebėra 
gyvųjų tarpe.

Tūriu pridurti, kad mano gyvenime tos 
statybos paliko neišdildomus prisiminimus, 
todėl rūpestingai registruoju visus ten 
dirbusius tautiečius ir ieškau jų nuotraukų.

lietuvių esu užregistravęs jau 160, tačiau 
jų buvo šiek tiek daugiau - kai kurie atvyko 
statyboms jau einant prie galo.

Tikslesnis skaičius būtų netoli 200. Fb tiek 
metų, šiame pasaulyje turėtų būti dar apie 
60, ir aš pats žinau maždaug 40.

Renoldas Čėsna
. t įsa " t ri&ėntn

Vertikaliai: 1. Kryme gyvenusi tauta, kurios žmonių Vytautas atsivežė į Lietuvą. 2. 
Viena iš Lietuvos valstiečių prievolių. 3. Mūšis, kuriame sutriuškinta Kryžiuočių ordino 
galybė. 6. Lietuvos kunigaikštis, tapęs Lenkijos karaliumi. 8. Kunigaikštis, kuriam 
nepavyko tapti Lietuvos karaliumi. 11. Vytauto žmona.

Horizontaliai: 4. Bajoras, gavęs daugžemių, valstiečių ir aukštas valstybines pareigas. 
5. Priverstinis valstiečio darbas dvare. 7. Valdžios raštas, suteikiantis lengvatą. 9. 
Privilegijuoto luomo narys, dažniausiai dvarininkas. 10. Lietuvos sostinė. 12. Socialinė- 
ekonominė valstiečių priespauda feodalinėje visuomenėje. 13. Lietuvai priklausęs 
Ukrainos miestas, kur buvo ruošiamasi karūnuoti Vytautą.

Anksčiau spausdintų kryžiažodžių teisingi atsakymai:
Nr. 1. Vertikaliai: 1. Baltai. 2. Laima. 3. Kaulas. 5. Žalvaris. 6. Pagonybė. 9. Prūsai. 10. 

Dalgis. Horizontaliai: 4. Archeologija. 7. Slavai. 8. Ragana. 11. Archyvas. 12. Gintaras.
Nr2. Vertikaliai: 1. Kęstutis. 2. Algirdas. 3. Maršalas. 5. Sostinė. 6. Taranas! 8. Voruta. 

9. Saulės. Horizontaliai: 3. Mantas. 4. Krivis. 7. Mindaugas. 8. Vilnius. 10. Birutė. 11. 
Pilėnai.

PASTABA: priebalsių derinys “ch” kryžiažodžiuose 
skaitomas viena raide, taigi, rašytinas į vieną langelį; pvz. 
žodyje “archeologija” yra 11, o ne 12 raidžių. , .Red.,, 

>1 J i r"!® t f, r JuZ t r. 1 ►TIP*' Sudarė Jūratė Zailskieaė
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Aliutės kampelis
TREMTINIAI IR KOLONISTAI

Ne tik žmones trėmė, šmeižė, pravardžiavo ir naikino sovietiniai okupantai Ne 
tik savo žmonėmis stengėsi pripildyti ištuštėjusias sodybas. Kentėjo ir mūsų brangioji, 
gražioji kalba.

Iš enciklopedijų ir žodynų pradėjo nykti žodžiai. Nors žmonių kalboje jie gyveno, 
bet oficialiai jų nebebuvo, “asmens dokumento” jau nebeturėjo. “Dokumentus” atėmė 
daugeliui su religija surištų žodžių, arba juos taip sudarkė, kad nei penki, nei dešimt: 
baptistas, dekalogas, evangelistas, prisikėlimas - dingo; išganyti paaiškinta: bažnyt. k. 
- išgelbėti; išganytojas, -a (daiktavardis); apreikšti: paskelbti; apreiškimas (2-ros 
linksniuotės). Trejybė aiškinama kaip “trijų vienybė”, o filantropija (žmonių meilė, 
labdarybė) pradžioje visai išnyko iš enciklopedijos, o paskui tarptautinių žodžių žodyne 
buvo apibūdinta kaip “labdarybė”; buržuazija maskuoja savo išnaudotojišką esmę 
veidmainiška, žeminančia parama beturčiams, norėdama atitraukti juos nuo klasių 
kovos”. Vėlesniam žodyne jau paprasčiau: “privatus šelpimas neturtingųjų 
kapitalistinėse šalyse” (O sovietijoje ko nebuvo - neturtingųjų, ar šelpimo?).

Skautai žodyne labai “išsamiai” paaiškinti: buržuazinė karinio-politinio pobūdžio 
vaikų, jaunimo organizacija. (Ateitininkai iš viso neegzistuoja).

Partizanai žodyne Ūko, bet su paaiškinimu: “mūsų partizanai daug padėjo Tarybinei 
Armijai”. Lietuviški partizanai žodyne neminimi. Nėra žodyne ir stribų, nors tai buvo 
plačiai vartojamas žodis.- Tiesa, jis liaudies sukurtas, ne literatūrinis. Tačiau žodyne 
yra ciuckis (irgi ne literatūrinis). Matyt jau ir tais laikais kas nors suvokė, kad “ciuckis” 
vertingesnis už “stribą”. Nėra žodyne enkavedisto - gal norėta įtikinti, kad tokių 
sutvėrimų nebūta.

Bet pažiūrėkime, kiek nekviestų kolonistų apsigyveno mūsų kalboje! Kolūkis, 
kolūkietis (net ne kol-ūkininkas), buožė (turtingesnis ūkininkas), išbuožinti (viską 
atimti ir buožę sunaikinti), oficijantė (padavėja), komunaras, išdirbis (atlikto darbo 
kiekis), perlenkti (perdėti, persistengti - grynas vertimas iš rusų kalbos), generalisimas, 
čekis (kuris pasidarė nebe banko čekis, o sąskaita restorane ar pan.), apsiprekinti 
(nusipirkti prekių; bet neatsirado “apsinanrinti”, “apsibatinti” - matyt tokių dalykų 
nebuvo galima pirkti).

Atsirado visokių sudurtinių žodžių, pagal sovietinį pavyzdį: saviveikla, saviveiklinis 
(mėgėjų), kelialapis (pažymėjimas vykti atostogų į kurortą), bendratautis (tautietis); 
bendrasąjunginis (sąjunga savaime yra bendras dalykas, tai kam sviestą sviestinti), 
sienlaikraštis, kultorgas (kultūrinis organizatorius), partorgas (partinis organizatorius). 
Kas juos visus ir suskaičiuos...

Represuotų žodžių į Sibirą netrėmė, jie pogrindyje išliko, ir dabar atgyja. O per 
prievartą apgyvendinti kolonistai pamažu išmiršta arba sulietuvėja.

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
Anoniminė kritika

- Redakcijos skiltyje (M.R Nr 20) buvo 
užuomina apie skaitytojo iš Viktorijos siūlymą 
įvesti savaitraštyje Anonimų skyrelį. 
Redaktorė, atrodo, šią mintį sutiko palankiai 
Jeigu kas klaustų mano nuomonės tuo reikalu, 
tvirtai pasisakyčiau prieš. Nuoširdžiai 
siekiantis tiesos ir pažangos nesibaimina tapti 
nepopuliariu ar nemėgiamu. Sakyti tiesą 
nesislapstant laikau dorybe. Tokia nuostata 
neabejotinai reikalauja atsakomybės 
pajautimo, asmeninės drąsos, atkaklumo, net 
pasiaukojimo. Kiekvienas jautriai reaguojame 
į kritiką, ne tik bendruomeninio darbo 
vadovai todėl privalu apdairiai reikšti savo 
mintis, kad vėliau netektų graužtis dėl 
neapvaldytų emocijų iškrovos, ištrukusio 
dygaus žodžio, o ypač reikia vengti į asmenis 
nukreiptos kritikos. Suaugusio žmogaus juk 
nepakeisi, bet tikslinga paskatinti jį patį 
permąstyti savo darbus, žodžius, poelgius. Štai 
pasižodžiavome viešai su kun Petraičiu, ir 
naujausias biuletenio numeris bent savo 
išvaizda jau panašėja į leidinuką 
pagyvenusiems žmonėms, o būdavo paraštėse 
pilna Jėzusiukų, žvakelių, rožantėlių ir kitokių 
devocionalijų, tarsi būtumėm jau visai 
suvaikėję. Taip iliustruojamos knygelės tik 
darželinukams, dar neišmokusiems atskirti 
meškiuko nuo beždžionikės ar viščiuko nuo 
katinėlio. Viliuosi, kad mano respondentas 
mintimis peržvelgi ir savo paties užsimiršimo 
valandą parašytus žodžius bei juos teisingai 
įvertins kaip pritinka kultūringam žmogui, 
juolab dvasininkui

Bėda ta, kad dažniausiai nesugebame 
skirti visuomeninio pobūdžio reikalų nuo 
asmeninių, o savimeilė ir puikybė nedelsiant 
pasisiūlo į pagalbą. Nereikėtų, žinoma, ir 
apmaudauti jei tavo pastabą ne visi teisingai 
supras ir nesulauksi į ją dalykiško atsako. 
Bendravimo kultūra mūsuose, tolygiai 
tėvynėje ir išeivijoje, labai žema. Tai ne tik 
mano asmeninė nuomonė. Plačiai žinomas 
publicistas B. Raila, kurio kūrybos tomelį 
dabar skaitau, rašo: „Dažną išeivį graužia 

pavydo geluonis, kitą degina iracionali 
neapykanta savo tautiečiui tretįjį—liguistas 
išdidumas, o aplamai chamizmas ir vulgari 
panieka daugiau pasiekusiam, gabesniam ir 
ypač idealistui“ Apie Lietuvoje gyvenančių 
tautiečių išvidinę kultūrą kiekvienas išeivis 
geriau žino nei mes, neseniai iš ten atvykę, 
todėl ir burnos aušinti neverta.

Akylesnis savaitraščio skaitytojas, tikiuosi 
yra pastebėjęs, kaip suinteresuoti asmenys 
atsiliepia į viešus pasvarstymus, liečiančius 
visuomeninio gyvenimo aktualijas. Pirmiausia 
puolamas publikacijos autorius, siekiant jį 
pavaizduoti dykaduoniu, neišprusėliu, 
menkysta ir pan., pylos gauna ne tik pats, bet 
ir jo šeima, vaikai Kartais ir svetimos piniginės 
turinį gviešiamasi patikrinti — ar tik nebūsi 
ką nors nugvelbęs, kaimyne, jei tokią sumą 
išmeti visuomenės labui?.. Toliau seka savojo 
AŠ eksponavimas. Čia ir įgytas mokslo cenzas, 
eitos pareigos, nuveikti darbai nuopelnai ir 
kas be ko — patriotizmas, kad skaitytojui 
nekiltų nė menkiausia abejonė, jog ši 
nuomonė vienintelė neklaidinga. Žinoma, 
pasitaiko dar primityvesnių argumentų, bet 
negi čia juos visus išskaičiuosi. Tito tarpu 
problema taip ir lieka nepaliesta, nes jai 
aptarti girdi stinga vietos, laiko, o tikrumoje 
— geros valios. Tokia polemika ir dar 
neautorinė, kuria siekiama ne tiesą surasti, o 
apgfušinti priešininką, didžiai žalinga. Todėl 
ir siūlau atsisakyti anoniminės kritikos, nes ji 
įneš dar daugiau sumaišties į bendruomenės 
gyvenimą. Būtų naudinga, jei šiuo klausimu 
pasisakytų platesnis skaitytojų ratas.

’ Janina Malijauskienė
Quo Vadis, lietuvi?

Taigi kur eini, brangus tautieti? Didžiųjų 
švenčių proga taip iškilmingai, iš širdies 
giedame himno žodžius, užbaigdami 
“Vienybė težydi!”

Bet perskaitęs “M.R” Nr. 22, psl 6 ir 7 
atspausdintą dialogą tarp kun. J.N. Petraičio, 
MIC ir p. J.Malijauskienės, labai suabejojau, 
ar mes tikrai gilinamės į tuos himno žodžius, 
ar tik “barstome garsus kaip žirnius”.

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO

Sugrįžo į pražūti
Birželio trėmimų minėjimo proga noriu 

prisiminti vieną politinį kalinį, kurio atžalos 
gyvena Sydnėjuje, atvažiavę į Australiją 
prieš 20 metų.

Knygoje “Likimo blaškomi” autorė 
rašo, kad sugrįžti į tėvynę pabėgusiems iš 
Lietuvos į Vokietiją nuo fronto ir rusų - 
tai tas pats, kaip sugrįžti į pražūtį.

1944 m rugpjūčio 15 d., staiga priartėjus . 
frontui, minėto kalinio šeima traukėsi į 
Vokietiją. Eitkūnuose pateko į didelį 
bombardavimą. Ten sužeidė jo dukterį, 
dvylikos metų mergaitę. Jiems nesisekė 
atsiplėšti toliau nuo fronto, teko ieškoti 
gydytojų pagalbos. Ištisai būdama arti 
fronto, šeima atsidūrė prie Brombergo 
miesto. Jį užėmė rusai. Viską atėmę, 
pasiuntė į lagerį ir po kelių savaičių grąžino 
į Lietuvą. Vežė traukiniu, skirtu kroviniams 
vežti. Nebuvo vietos atsisėsti. Pusantro 
mėnesio teko keliauti iki Lietuvos su ilgais 
pratovėjimais traukinių stotyse. 1945 m 
gegužės 2 d. šeima pasiekė Vilnių. Iš ten į 
Kybartus. Savo namų nerado, fronto buvo 
sunaikinti. Apsistojo pernakvoti pas 
kaimynus. Pirmą naktį, tik užmigus, 
pasibeldė į duris KGB. Patikrinus 
dokumentus, pasakė, kad S.Šmaila 
areštuotas ir išsivedė tardymui į Kybartų 
miestelį. Už savaitės perkėlė į Kazlų Rūdą 
dokumentų peržiūrėjimui. Iš ten į Sibirą - 
Vorkutą - griežto režimo katorgą 20-čiai 
metų, be jokių teisių, kaip politinį kalinį. 
Šeima apie jį nežinojo daug metų. Jis buvo 
visiškai nekaltas.

Lagerį ir tremtį lengvino muzika. 
Būdamas trylikos metų, pats pasidirbo 
smuikelį ir grojo iš klausos. Vėliau tėvas 
išleido į Karaliaučių mokytis muzikos.

Vorkutos griežto režimo kolonijoje, 
tamsioje, šaltoje vienutėje alkanas, sušalęs 
ir tarp žiurkių jis švilpavo seniau smuiku 
grotas melodijas, kurios skambėjo jo 
ausyse.

Mirus Stalinui geraširdis prižiūrėtojas 
jam padovanojo seną smuiką. Jis buvo labai 
sujaudintas tokios brangios dovanos. To 
žmogaus - buvusio prižiūrėtojo - 
nepamiršo visą likusį gyvenimą. Lagerio 
vyresnieji, išgirdę gražiai grojant smuiku,

“Musų Pastogės” redakcijai ir tautiečiams
Esu sena “Mūsų Pastogės” skaitytoja ir 

man visada rūpėjo, kuo gyvena kita mūsų 
tautos dalis - išeiviai Australijoje. Dažnai su 
ašaromis akyse skaitydavau apie Jūsų 
pastangas išlaikyti lietuvių kalbą ir kultūrą.

Tačiau viena polemika (greičiau puolimas) 
mane suneramino. Prieš kurį laiką “Mūsų 
Pastogėje” pasirodė pasisakymai smerkiantys 
daktarą A Viliūną. Pasidomėjau, ką gi jis 
tokio pasakė “Atgimime”, kad sukėlė tokį 
didelį savo tėvynainių pasipiktinimą. 
Pasirodo, nieko ypatinga, viso labo jis 
palinkėjo p. VLandsbergjui tik dar labiau 
praturtėti, kas jam taip gerai ir greitai pavyko. 
Lietuvoje šis palinkėjimas taip ir liko 
nepastebėtas, nes kur kas didesnės kritikos 
susilaukia p. V.Landsbergis kasdien per TV 
ir spaudoje. Ir kaip nesusilauks, kai visa tauta 
skursta ir nežino, kas jos laukia ateityje, o 
saujelė išrinktųjų, kurie apsirūpino ne tik save, 
bet ir visą giminę, savęs per daug nevaržo. 
V.Landsbergis šiandien yra turtingiausių 
Lietuvos piliečių sąraše.

Vadinasi nieko tokio įžeidžiančio lyg ir 
neparašė daktaras A Viliūnas, linkėdamas p.

Nepažįstu asmeniškai nei vieno, nei kito 
šios “scenos aktorių”, kurie susipjovę kaip 
“katė su šunimi” (liaudies išsireiškimas - čia 
netaikomas nei vienam, nei kitam 
asmeniškai), kad net “pūkai dulksta”, išėjo į 
viešumą, atseit “teisybės ieškoti”. Kulminaciją 
pasiekė kun. Petraičio pasiūlymas p. 
Malijauskienel ne literatūriškai tariant, 
susipakuok savo mantą, pasiimk savo sūnų 
(!!!) ir nešdinkis ten, iš kur atsiradai Ir tai £

iii

StanislovasŠmaila su savo smuiku, vienintele 
paguoda Sibiro tremtyje.
perkėlė “muzikantą” į invalidų lagerį. Ten 
jis gavo geresnį maistą, priežiūrą bei 
gydymą. Tada įsikūrė orkestrėlis, kuriame 
jis grojo tuo senu dovanotu smuiku. 
Grojant jų orkestrui, padainuodavo ir 
dainininkas iš Kauno. Tai solistas Kučingis, 
kuris buvo suimtas Kauno Muzikiniame 
teatre, atliekant savo rolę scenoje. Tbo 
metu Kaune jis buvo geriausias 
dainininkas. Ištremtas į Vorkutą kaip 
politinis nusikaltėlis.

Po dešimties metų, pasikeitus 
įstatymams, Pabaltijo tribunolas, 
peržiūrėjęs jo bylą, įsakė paleisti iš kalėjimo 
be jokių užlaikymų. 1955 m spalio mėnesį 
jis sugrįžo į Lietuvą, išbuvęs katorgoje 10 
metų. Tą pačią dieną nusifotografavo su 
dovanotu smuiku sodelyje.

Minėtas politinis kalinys - Stanislovas 
Šmaila - sydnėjiškės Danutės Svaldenienės 
tėvas ir jos sūnaus, krepšininko Audriaus 
Svaldenio, bei dukros Ditos Svaldenytės 
senelis. Kalinio žmona Stefanija Šmailienė 
palaidota Sydnėjuje, Rookwoodo kapinėse. 
Čia ji gyveno tris metus.

Stalino laikais kalinio šeimai teko 
patirti daug vargo, baimės, teko slapstytis, 
kad neišvežtų į Sibirą. Tokios šeimos 
vaikams visi aukštojo mokslo keliai buvo 
uždaryti. Jų nepriėmė j aukštąsias 
mokyklas. Buvo laikomi nepatikimais 
žmonėmis. M.D.Svaldenienė

VLandsbergiui pavyti p. K Bobelį
Ši polemika man sukėlė tam tikrų liūdnų 

minčių, kad lietuviai, gyvenantys tolimose, 
sočiose, ekonomiškai geriau sutvarkytose 
šalyse, nebegali suvokti ir užjausti čia, 
I Jetuvoje, skurstančių tautiečių. Galbūt Jums 
nesuprantamas gali pasirodyti ir tas faktas, 
kad moteris, kažkada stovėjusi prie barikadų, 
kai reikėjo ginti parlamentą, visai neseniai ėjo 
į parlamentą su ginklu ieškoti teisybės. Kai 
už viso gyvenimo darbą jai priskaičiavo 
pensiją, iš kurios ji negali pragyventi (320litų). 
Lieka tik du keliai: nusižudyti (ką dažnas 
Lietuvoje pasirenka) arba bandyti kaip nors 
apsiginti pačiam.. Todėldarkartąsakaiųkad 
per tą dešimt metų Lietuvoje pasikeitė daug 
kas, įskaitant patį p. V. Landsbergį, kuriam 
jau seniai labiau rūpi jo, o ne visos tautos 
gerbūvis... Todėl baigdama norėčiau paklausti 
tautiečių, gyvenančių Australijoje, ar taipjau 
beviltiškai esame toli vieni nuo kitų, kad 
nežinotume tikros tiesos? >

Buvusi pedagogė, pensininkė, “Mūsų 
Pastogės” skaitytoja

Genovaitė Ragauskienė iš Vilniaus

sielovados, dvasininko burnos! Galbūt ne pro 
šalį būtų priminti Šventojo Rašto žodžius: 
“Atleisk jiems, Viešpatie, nes jie nežino ką 
daro...”

Neturiu nei noro, nei pasiryžimo leistis j 
bet kokią polemiką šia tema, tik baigdamas 
esu verčiamas pastebėti, kad tokiems 
kivirčams bendruomeninis laikraštis “Mūsų 
Pastogė” neturėtų skirti nei laiko, nei vietos.

Teodoras JJtokas
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SYDNĖJA VS LIETVVIIJ KLUBE
Sutikus vakaro prieblandoje, pakeliui 

link namų, Klubo tarpduryje Dr. Liuda 
Popenhagen ir besikalbant, nustebau 
sužinojęs, kad prisirenka gražaus lietuviško 
jaunimo mokintis tautinių šokių.

Džiaugėsi ir ponia Liuda, kad jau turinti 
grupelę, siekiančią net 17 ir dar yra 
susitarusi su keliais, prisidėsiančiais už 
poros savaičių.

’ Kiekvieną sekmadienį nuo 4 iki 5 vai 
repetuoja mūsų jaunasis prieauglis. 
Seneliai, jei norite per Sydnėjaus Lietuvių 
Dienas anūkais didžiuotis, tai dabar gera 
proga jiems prisidėti

Važiuojant namo prisiminiau jaunutę 
.Liudą, aktyviai visur dalyvavusią ir ryškiai 
pastebimą mūsų bankstovniškių tarpe.

Aš vis jos nepamirštu “Dainavos” 
scenoje kaip Batuoto Katino, o dabar, 
apvažinėjus pasaulį, nuritusi kalnus savo 
mokslo bare, vėl sugrįžo lyg į tėviškę, kur 
kartu su dukrele ir sūneliu eina tais pačiais 
keliais kaip ir jos mamytė.

'^Neveltui, pasirodo, vis ragindavau 
W:’ • ’

užkalbinti budinčius Direktorius ir 
pasidalinti su jais savo idėjomis.

Taigi, vieną naują mintį pakišo Juozas 
Kalgovas. Baigęs darbą, priėjo ir užklausė, 
kodėl mes neraginame mūsų menininkus 
iškabinti savo darbų Klube. Atseit, turime 
daug gerų menininkų, bet jų darbų Klube 
nematome. Prisiminė man Latvių Namai, 
kur koridoriuje teko žavėtis latvių 
dailininkų darbais. Prie jų net ir kainos 
buvo pažymėtos. Būtų įdomu sužinoti, ką 
apie tai galvoja musų dailininkai?

Esame dėkingi p. Pranui Andriukaičiui, 
šokusiam mums į pagalbą superviserio 
pareigose ir net atsisakiusiam imti 
atlyginimą.

Palengva, gauname vis naujų narių 
pareiškimų: p.p. Juzė Šatkauskienė, 
Rodney J. Stanmore, Eleanor Kains.

Birželio 25 d. bus Klubo Ttirgus, 
lauksime Jūsų apsilankant -

IKI PASIMATYMO KLUBE!

Algis Bučinskas

Laukiame vaikui piešiniui
Kai kurių tėvų paprašytos, piešinių pristatymą nukėlėme į liepos 1 d., o 
premijas įteiksime per Valstybingumo šventę liepos 9 d.

Parodos-konkurso sąlygos:
1) dalyvauja dvi amžiaus grupės: iki 10 metų ir 11-14 metų; 2) piešinių tema 

laisva; 3) piešinio dydis: ne mažesnis kap 21 x 29 cm .(A. 4); 4) be parašo, bet 
galima uzrayti piešinio pavadinima; antroj pusėj - vardas,pavardė amžius; 5) ne 
daugiau, kaip trys to paties autoriaus paveikslai; 6) jei popierius plonas, prašome 
jį priklijuoti ant kartono; 7) visi darbai turi būti pristatyti Entuziastėms iki 
šeštadienio, liepos 1 d.

Laukiame ir Geelongo vaikų!
Entuziastės

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, BANKSTOWN NSW 2200

TEL.: 9708 1414 FAX.: 9796 4962_

Atvykęs į Sydnėjų būtinai aplankyk Lietuvių Klubą!
Klubas veikia šeštadieniais ir šventadieniais nuo 12.00 vai.

Darbo dienomis nuo 4.00 vai.
antradieniais uždaryta

POOL CLUB RENKASI KETVIRTADIENIAIS 7.00 vaL
Atsilankykite pabandyti, gal patiks?

Sekmadieniais nuo 5.00 Bd 6.00 vai

LINKSMOJI VALANDA

BIBLIOTEKA VEIKLA SEKMADIENIAIS NUO 1230 IKI 230 vaL

PENSININKU POPIETĖ 
Birželio 22 d. 12.00 vaL ŠVEDIŠKAS STALAS

Birželio 25 d. 2.00 vaL

VISI KAS TIK GALI Į

TURGŲ
SAVAITĖS MINTIS: Meilę moteris gali slėpti keturiasdešimt metų, tačiau pykčio ir 

neapykantosji negali nuslėpti nė dienos.Arabų priežodis

Valstybingumo šventė
Iš anksto pranešame, kad Valstybingumo Šventė (liepos šeštoji kaip Mindaugo 

karūnavimo sukaktis) bus minima
sekmadienį, liepos 9 <L, 2 vaL p.p. Lietuvių Namų didžiojoje salėje, Bankstown.
Plačiau - kituose “M.P” numeriuose. ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Siuntiniai į Lietuvą
Melboumo Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos Valdyba, paskatinta atsiklausimų 

ir užtikrinimų, kad labdaros siuntiniai, ypač šiuo metu, Lietuvoje labai reikalingi, nutarė 
ir šiais metais ruoštis dar vieno talpintuvo pripildymui.

Būtų labai pravartu žinoti, kiek tokių siuntinių susidarytų. Todėl, kas numato šia 
siunta pasinaudoti, prašomi pranešti Halinai Statkuvienei tel. 9819 1434, Vidai 
Vaitiekūnienei teL 9379 0579 arba Genei Mackevičienei tcL 9560 6187.

Palengvinti labdaros siuntinių persiuntimą Lietuvoje vargstantiems gauta ir aukų: 
po $50 paaukojo p. E Gužas ir p. G.Narušis, kartu pridėdamas ir 5 dėžes drabužių, už 
ką nuoširdus ačiū.

Būtumėme labai dėkingos, jeigu kas galėtų dar paaukoti gerame stovyje drabužių ir 
avalynės, ypač vaikams. Melboumo LKM Draugijos Valdyba

Sekmadienį, birželio 18 <L, 130 vaL po pietų minėsime
Gedulo ir Vilties Dieną

Bus rodomas dokumentinis filmas “Šiaurės Golgota”, skirtas Lietuvos 
karininkams, kalėjusiems Norilsko lageriuose. Kartų dalyvaus ir “Dainos 
Sambūris”.

Visi kviečiami prisiminti šį tragišką Lietuvos laikotarpį Melboumo Lietuvių 
Namuose, Koncertų salėje. ALB Melboumo Apylinkės Valdyba

Canberros pensininkų “Paguoda” kartu su Canberros LKVS Ramove ruošia 
išleistuves Edvardui Laurinoniui, kuris išvažiuoja gyventi į Lietuvą.

Atsisveikinimo pietūs įvyks birželio 21 d., trečiadienį, 12 vai. Woden 
Tradesman’s Union klube - Woden, Launceston - Furzer gatvių kampas. 
Pensininkai ir ramovėnai, norintys dalyvauti pietuose, kurie bus nemokami, 
prašomi pranešti apie savo dalyvavimą iki birželio 18 d. (sekmadienio) 
“Paguodos” pirmininkei Onai Pečiulevičienei teL 6247 2506.

“Paguodos” Valdyba

Išvežimų minėjimas - Gedulo diena
NSW Jungtinis Baltų Komitetas ruošia tradicinį Birželio išvežimų minėjimą, 

kuris įvyks birželio 18 d., sekmadienį, Latvių Namuose Parnell Street, Strathfield. 
Pradžia 14 vai.

Pagrindinis paskaitininkas Vincas Bakaitis.
Meninėje dalyje estų, latvių ir lietuvių chorai bei kitos meninės pajėgos. 

Minėjime dalyvauja visų trijų tautų atstovai su palydovėmis ir su savo tautinėmis 
vėliavomis.

Atsargos karių vainiko padėjimas Martin Plazoje yra atšauktas visam laikui. 
Estų, latvių ir lietuvių karių organizacijos minėjime dalyvauja su savo skyrių 
vėliavomis. Lietuvių bendruomenės nariai su savo draugais ir pažįstamais 
kviečiami kuo gausiau dalyvauti.

■ A.VKramilius, Baltų Komiteto Pirmininkas

Padėka
Palydint į amžinybę mūsų mylimą vyrą, tėvelį ir senelį a.a. Juozą 

Petraitį, širdingai dėkojame kun. S.Gaideliui SJ, už atliktas religines apeigas, 
įspūdingus atsisveikinimus bažnyčioje, bei aukojusiems šv. Mišioms. Taip pat 
dėkojame visiems, gausiai dalyvavusiems laidotuvėse; solistams, už labai gražiai 
išpildytas giesmes; nekrologus spaudoje ir už raštu ar žodžiu mums išreikštą 
užuojautą liūdesio valandoje.

\ Jadvyga Petraitienė ir visa šeima

[ DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO! ]
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos draugijos valdyba, padedant | 

| “Dainos” choro moterų grupei, kartu su Savaitgalio mokyklos mokiniais nutarė | 
š. m. liepos mėn. 30 d. 2 vai p.p. surengti: g

“Gintaro popietę” j
Popietės metu stengsimės surinkti ir parodyti įdomius ir retai I 

. pasitaikančius gintaro gaminius. Bus gera proga parduoti ir nusipirkti i
| gintarinius papuošalus, pabendrauti prie kavos puodelio, pasiklausyti pokalbio | 
| apie gintarą ir jo pritaikymą, kartu pasižiūrėti vaikų programos, pasiklausyti | 

moterų choro dainų. g

Kviečiame visas ponias ir paneles peržiūrėti savo turimus gintarinius I 
papuošalus ir parodyti susirinkusiems, o atliekamus, mažiau mėgiamus * I 

? siūlome parduoti kur bus atskirai paruoštas stalas. |
į Įėjimas ir kava su pyragaičiais tik 5 dol. |

į Kviečiame kuo gausiau atsilankyti ir dalyvauti gintaro parodos - g
pardavimo popietėje. g

3 SLMSGD ir mokyklos vardu J. D. I
I I
L —— — — — — — _ J

Mūsų Pastogė 
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: RO. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@hotmail.com

Redakcinė kolegija
Rita Baltušytė-Ormsby, Antanas Laukaitis, Kęstas Protas, Vytenis Šliogeris 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

Prenumerata metams $50. Užsienyje paprastu paštu $65. N.Zelandįjoje oro paštu $80.
Užsienyje oro paštu $110.

Mūsų Pastogė Nt. 23,2000.06.12, psl. 8

8

mailto:mpastoge@hotmail.com

	2000-06-12-MUSU-PASTOGE_0001
	2000-06-12-MUSU-PASTOGE_0002
	2000-06-12-MUSU-PASTOGE_0003
	2000-06-12-MUSU-PASTOGE_0004
	2000-06-12-MUSU-PASTOGE_0005
	2000-06-12-MUSU-PASTOGE_0006
	2000-06-12-MUSU-PASTOGE_0007
	2000-06-12-MUSU-PASTOGE_0008

