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LIETUVOS ĮVYKIU APŽVALGA
Pastarosiomis dienomis politiniai septynių Lenkijos kaimyninių šalių, su

apžvalgininkai daug dėmesio skyrė 
Lietuvos užsienio politikai. Ši mėnesį 
turėtų būti baigta išvesti sovietinė 
kariuomenė is Lietuvos. Ryšiunųsu tuo 
Rusija daro Lietuvai spaudimą pasirašyti 
t. v. politinę sutartį dėl kariuomenės 
išvedimo. Lietuvos santykių su Rusija 
klausimas buvo svarstomas dviejose 
uždarose Seimo sesijose. Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazauskas liepos 
15 d. pasiuntė Rusijos prezidentui 
Borisui Jelcinui laišką, kuriame jis 
išreiškė nuomonę, kad nėra reikalo dabar 
pasirašyti papildomą politinę sutartį dėl 
Rusijos kariuomenės išvedimo iš 
Lietuvos, kadangi šis išvedimas ir taip 
vyksta sklandžiai, remiantis 1992 m. 
rugsėjo 8 d. susitarimu, pasirašytu 
Lietuvos ir Rusijos gynybos ministrų. 
Brazauskas taip pat teigė, kad Lietuva ir 
toliau reikalaujanti iš Rusijos kom
pensacijos, už 1940 m. paimtus Lietuvos 
kariuomenės ginklus ir už visą sovietinės 
kariuomenės padarytą žalą per visą jos 
buvimo Lietuvoje laikotarpį. Lietuvos 
prezidento laiške taip pat rašoma, kad 
Lietuva su pilnu supratimu žiūri į Rusijos 
prašymą dėl socialinių garantijų Lie
tuvoje gyvenantiems sovietinės armijos 
atsargos karininkams užtikrinimo. Ten 
pat rašoma, kad Lietuva supranta reikalą 
geriau koordinuoti sovietinės kariuo
menės atsitraukimo iš Vokietijos tranzitą 
per Lietuvą.

Atrodo, kad Rusijos prezidentas šiuo 
laišku nebuvo labai patenkintas. Kaip 
liepos* 28 d. pranešė Lietuvos radijas, 
Rusijos derybų su Lietuva delegacijos 
vadovas Viktoras Isakovas apkaltino 
Lietuvą nenoru pasirašyti formalią 
sutartį dėl Rusijos kariuomenės išvedimo 
iš Lietuvos. Jis pareiškė, kad Jelcinas 

nenorės susitikti su Brazausku Maskvoje, 
jeigu ši sutartis nebus pasirašyta. Matyt, 
ryšium su šiuo Isakovo pareiškimu, 
liepos 29 d. po pietų netikėtai į Maskvą 
išskrido Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Povilas Gylys. Tos pačios 
dienos vakarą sugrįžęs į Vilniųjis pasakė, 
kad atsivežė naujus Rusijos pasiūlymus 
dėl tos politinės sutarties, bet detalių 
žurnalistams neatskleidė.

*

Liepos 26 d. Varšuvoje Lietuvos 
premjeras Adolfas Šleževičius susitiko 
su Lenkijos premjere Hanna Suchocka. 
Abiejų vyriausybių vadovai sutarė dėti 
visas pastangas, kad Lietuvos ir Lenkijos 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir 
geros kaimynystės sutartis būtų 
pasirašyta dar iki š.m. rugpjūčio mėn. 
pabaigos. A. Šleževičius į Lenkiją 
atvykęs liepos 25 d. su neoficialiu vizitu 
paminklo Lietuvos aviatoriams Pszczel- 
nike atidengimo iškilmių proga, pakvietė 
H. Suchocką atvykti į naujo Kal- 
varijos-Budziszki pasienio posto tarp 
Lietuvos ir Lenkijos atidarymą š.m. 
rugsėjo 1 d. Lietuva yra vienintelė iš 

kuria Lenkija iki šiol nėra pasirašiusi 
dvišalės sutarties. Derybos buvo ilgai 
įstrigusios dėl skirtingo 1920 m. 

Želigovvskio invazijos į Lietuvą ir po jos 
sekusio Vilniaus krašto užgrobimo 
istorinio vertinimo. Lietuva reikalavo, 
kad šio lenkų žygio pasmerkimas būtų 
įtrauktas į sutarties tekstą, o Lenkija su 
tuo nesutiko. Dabar Suchocka pasiūlė 
Šleževičiui, kad 1920 m. įvykių istorinis 
vertinimas būtų užfiksuotas atskiroje 
deklaracijoje, bet nebūtų minimas pačioje 
sutartyje. Lietuvos premjeras atsakė, kad 
tas Lietuvai būtų priimtina, bet jis 
nesutinka su siūlymu pirmiausia pasi
rašyti sutartį ir tik vėliau deklaraciją. Jis 
pareiškė, kad Lietuvos pusės principinė 
nuostata, kad abu dokumentai turi būti 
rengiami ir pasirašomi kartu.

Derybos dėl dviejų naujų sutarties 
projektų prasidėjo Varšuvoje liepos 19 
d. ir pranešama, kad jos vyko draugiškoje 
ir savitarpio supratimo atmosferoje. 
Antrąjį derybų ratą numatoma pravesti 
Vilniuje rugpjūčio 16-17 d.d.

❖
Liepos 21 d. Bonoje pasirašyta 

Vokietijos ir Lietuvos santykių pagrindų 
sutartis, taip pat dviejų šalių kultūrinių 
mainų susitarimas. Vokietijos vardu 
dokumentus pasirašė užsienio reikalų 
ministras k. Kinkei. Lietuvos vardu - 
užsienio reikalų ministras P. Gylys. 
Vokietija jau anksčiau buvo pasirašiusi 
panašiai sutartis su Latvija ir Estija. 
Šioje sutaryje nieko hemininia Tipie 
Vokietijos padarytos žalos Lietuvos 
gyventojams II Pasaulinio karo metais 
atlyginimą, nes Vokietijos pusė kate
goriškai atsisakė įtraukti šį punktą, 
motyvuodama tuo, kad už šią žalą jau 
buvo atsilyginta po karo mokėtomis 
reparacijomis Sovietų Sąjungai. Vizito 
metu buvo pasirašytas vyriausybinis 
protokolas, kuriame numatyta, kad 
Vokietijos bus rengiami Lietuvos 
ekonomikos menedžeriai. Gautas 
kvietimas prezidentui Algirdui'Brazaus- 
ikui atvykti'su oficialiu vizitu į Boną. Jau 
pradėta ruoštis Brazausko susitikimui su 
H. Kohl‘iu’

*
Lietuvoje lankėsi Tarptautinio valiutos 

fondo Baltijos skyriaus vadovas Adalbert 
Knobl. Liepos 22 d. jis sutiko su Lietuvos 
premjeru Adolfu Šleževičium ir pranešė, 
kad TVF spalio mėn. suteiks Lietuvai 40 
mln. J A V dol. paskolą labai palankiomis 
sąlygomis, papildomai dar 60mln. JAV 
dol. paskola bus suteikta ateinančių 18 
mėn,. laikotarpiu. Adalbert Knobl 
pasakė, jog norėtų, kad ši parama būtų 
skirta ūkiui sistemiškai pertvarkyti. 
Pirmoji kredito dalis bus skirta naftos 
terminalui statyti ir naftotiekiui į 
Mažeikius tiesti. Į Lietuvos sąskaitą jau 
atėjo G-24 šalių 60 milijonų JAV dolerių 
kreditas. Šis kreditas bus panaudotas 
įsiskolinimui Rusijai už dujas padengti

bei privačiam verslui skatinti. Adalbert 
Knobl išreiškė pasitenkinimą sėkmin
gomis Lietuvos vyriausybės pastangomis 
pažaboti infliaciją ir savo valiutos 
sėkmingu įvedimu. Tačiau TVF yra 
susirūpinęs dėl bendros gamybos 
apimties mažėjimo Lietuvoje. Baltic 
News Service pranešė, kad birželio mėn., 
lyginant su geguže, gamyba sumažėjo 
35-iose iš 47 pagrindinių ūkio sričių. 
Labiausiai krito produkcija mineralinių 
trąšų (91%), mėsos konservų (88%), 
magnetofonų (71%), popieriaus (28%), 
avalynės (26%). Lietuvoje visiškai 
nustota gaminti sintetinį amoniaką, 
superfosfatus, stiklą langams, cukrų, 
tualetinį popierių, kombinuotus pašarus 
ir eilę kitų paroduktų. Gamyba pakilo tik 
11-oje pagrindinių sričių: kondensuoto 
pieno (97%), sūrio (44%), sviesto (30%), 

•miltų (17%), skalbimo priemonių (16%) 
ir cemento (10%). Birželio mėn. Lietuvos 
pramonė dirbo tik 52 % pajėgumu.

Lietuvos premjeras A. Šleževičius 
Lietuvos ūkio atgaivinimo galimybes 
sieja su ekonominėmis ir prekybos 
sutartimis su kaimyninėmis valstybėmis. 
Neseniai buvo pasirašyta pora tokių 
sutarčių - viena su Kazachstanu ir kita su 
Karaliaučiaus sritimi. Kazachstano 
premjeras Sergei Tereščenko liepos 21 
d., pakeliui į Australiją, trumpam buvo 
sustojęs Vilniuje, kur kartu su Lietuvos 
ministru pirmininku pasirašė keletą 
susitarimų. Tai laisvos prekybos sutartis, 
trys susitarimai dėl bendradarbiavimo 
oro, kelių ir geležinkelio transporto 
srityse. Taip pat nutarta, kad Lietuva ir 
Kazachstanas atidarys savo prekybines 
atstovybes Alma-Atoje ir Vilniuje 
atitinkamai. Kazachstanas norėtų 
padidinti savo grūdų ir anglies eksportą 
į Lietuvą. Jie taip pat siekia pasinaudoti 
Mažeikių refinerijos paslaugomis savo 
naftos produktų eksportui. Klaipėda 

•galėtų būti patogus uostas Kazachijos 
prekybai su Šiaurės Europa , ojuo tarpu 
Kazachstanas gali tarnauti Lietuvos 
prekybai su Kinija ir Centrine Azija 
tranzitui.

Antroji laisvos prekybos sutartis 
pasirašyta liepos 19 d. su Kaliningrado 
srities administracija. Derybose Lietuvos 
pusę atstovavo Prekybos ir Pramonės 
ministerijos vadovai, kurie, atrodo, veikė 
be Lietuvos užsienio reikalų ministerijos 
žinios. Liepos 22 d. užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas A. Miškinis 
pasiuntė ministrui pirmininkui A. 
Šleževičiui stiprų protestą dėl šio 
sutarties pasirašymo. Laiške premjerui 
rašoma: „Šis susitarimas pasirašytas 
grubiai pažeidžiant tarptautines sutarčių 
teises bei Lietuvos Respublikos Įstatymo 
dėl LR tarptautinių sutarčių normas.“ 
(...) „Pramonės ir prekybos ministras K. 
Klimašauskas pasirašė sutartį, netu
rėdamas nustatyta tvarką suteikiamų 
įgaliojimų ir tuo grubiai pažeidė LR 
Įstatymo dėl tarptautinių sutarčių 5 
straipsnį.“ (...) „Todėl Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerija mano, kad netikslinga 
jį padaryti privalomu Lietuvos Res
publikai, t.y. netikslinga pranešti Rusijos 
Federacijai apie šio susitarimo įsi
galiojimą.“

Opozicijos lyderis V. Landsbergis, 
komentuodamas šią sutartį, rašė: 
.Lietuvos protokolinis susitarimas su 
Kaliningrado vyriausybe toli pranoksta 
LDDP užsienio diplomatijos pasie
kimus.“ (...) „Atrodo, LDDP vyriau
sybėje kai kas nejaučia, kuo turi skirtis 
dviejų valstybių sutartis, net ir proto
kolas, nuo dviejų sąjunginio pavaldumo 
įmonių (dėžučių) biznelio.“ (...)

5*:
Valstybės kontrolierius Vidas Kundro

tas apkaltino buvusį energetikos ministrą
Nukelta į 2 psL-
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Leoną Ašmontą lėšų švaistymu. Surinkta 
medžiaga perduota Seimui ekonominių 
nusikaltimų tyrimų komisijai. Pasak jo, 
p. Ašmontas savo potvarkiais už dalį 
Vyriausybės skirtų pinigų energetikos 

! sistemai pertvarkyti iš įvairių firmų 
pirko kompiuterinę techniką, medicininę 
įrangą, finansavo Lietuvos simfoninį 
orkestrą. Įvairiems tarpininkams ir 
privatiems asmenims buvo sumokėta 725 
tūkstančiai JAV dolerių. Ministerijos 
aparatui išlaikyti buvo sunaudota tris 
kartus daugiau lėšų negu skirta vyriau
sybės.

TV

Lietuvos Banko valdybos pirmininkas 
’ susitiko su litus spausdinusios bendrovės 
iUS Banknote Corporation direktoriumi 
Jeremy Willings. Lietuvos Bankas 
pateikė pretenzijas dėl sutarties sąlygų 
nevykdymo ir pagrasino nutrauksiąs 
kontraktą. Manoma, kad kalba eina apie 
šiais metais pasirašytą kontraktą dėl 
labiau apsaugotų banknotų spausdinimo. 
Naujieji banknotai turėtų būti pjaustomi 
ir pakuojami Lietuvoje.

Lietuvos radijas pranešė liepos 26 d., 
kad Lietuvos Banko patarėjas Kęstutis 
Lynikas pasakė, jog Lietuva gaus 
kompensaciją iš litus spausdinusios 
bendrovės už nekokybiškai atliktą darbą. 
Kompensacijos dydis kol kas dar 
nesutartas. Ta pati bendrovė sutiko 
atspausdinti naujus 10, 20 ir 50 litų 
banknotus su 11 ar 12 paslapčių.

❖
Lietuvos Banko nurodymu komer

ciniai bankai turi supirkti valiutą pagal 
Lietuvos Banko nustatytą oficialų kursą. 
Kaina tarp, pirkimo ir pardavimo kainų 
(marža) negali viršyti 2 procentų. Gryni 
pinigai iš gyventojų (turistinis kursas) 
superkami pagal pačių bankų nustatytą 
kursą. Šiuo atveju pirkimo ir pardavimo
kainų skirtumas negali viršyti 4 procentų. 
Oficialus JAV dolerio kursas pereitą 
savaitę buvo 4,25 lito už vieną JAV 
dolerį. Savaitės pabaigoje Lietuvos 
Bankas pakėlė lito vertę iki 4.15 lito už 
1 JAV dolerį. Komerciniai bankai 
supirko valiutą po 4.05 lito už dolerį.

Stambiausiuose Lietuvos bankuose už 
skolinamas valiutines lėšas (kreditus) 
reikia mokėti 84 procentus (Ūkio banke) •
iki 144 procentų (Mažeikių banke)
metinių palūkanų. Tas sudaro nuo 6 iki 
10 procentų mėnesinių palūkanų. 
Skolinantis litus reikia mokėti nuo 160 
procentų (Mažeikių banke) iki 193

kalbos, dainų, žaidimų, žiūrės lietuviškus 
filmus, keliaus po Lietuvą, surengs 
turistinį žygį po Nacionalinį parką. 
Stovykloje organizuojami įvairūs,

keturmečio Mato N. tapybos paroda 
„Abstrakcijos“. „Čia visur dangtis; o čia 
- musė“,- taip savo darbus pakomentavo 

i pats keturmetis autorius. GMdena

PINIGU 
'REFORMA

■/A7 GRElTti 
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renginiai: liepos 15 d. teatralizuotas 
Žalgirio mūšis, laukia lėktuvų šventė.

procentų (Vilniaus banke) metinių 
palūkanų.
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GYVENAME HAIP NORMALIOJE iL 
"X EUROPOS VALSTYBĖJE } , „

LIETUVOS SPAUDOJE

Pereitą savaitę Vyriausybės sprendimu 
buvo likviduotas Lietuvos investicijų 
bankas. Šio banko paskirtis buvo tvarkyti 
iš Vakarų šalių ateinančius kreditus. 
Vietoj šio banko bus kuriamas naujas, 
bankas, kurio savininkais bus ir Skan
dinavijos bankai. Banko pirmininkas, 
Amerikos lietuvis Vytautas Dudėnas, 
išvyko namo. Tai buvo vienas iš 
paskutinių (neskaitant Kazio Bobelio) 
lietuvių iš Vakarų, užėmusių aukštas 
pareigas Lietuvos vyriausybės struk
tūrose.

Vilniaus rajone vyko pakartotini 
rinkimai į' Vilniaus rajono tarybą. 
Vilniaus Sąjūdžio tarybos stebėtojai 
užfiksavo daug rinkimų pažeidimų ir 
paprašė anuliuoti rinkimų rezultatus 
penkiose apylinkėse. Rinkimų komisija 
savavališkai pakeitė rinkimų apygardų 
ribas, trukdė registruotis ne Lenkų 
sąjungos nariams. Naujai išrinktoje 
rajono taryboje daugumą turi Lenkų 
sąjungos nariai, vėl keliama Vilniaus 

į krašto autonomijos idėja.
❖

Lietuvoje vieši Rusijos dujų koncerno 
„Gazprom“ generalinis direktorius Piotr 
Radionov. Šiam koncernui Lietuva yra 
įsiskolinusi 30 milijonų JAV dolerių. 
Dabar per parą Lietuva gauna 1 milijoną 
kubinių metrų dujų, o 1990 m. gaudavo 
20 milijonų. P. Radionov pareiškė, kad 
jie norėtų sukurti bendrą Lietuvos - 
Rusijos dujų tiekimo įmonę, kur Lietuvai 
ir Rusijai priklausytų po 50 procentų 
akcijų. Jie jau turi panašią bendrą įmonę 
su Estija. Taip pat jie norėtų įsigyti 
didžiausios Lietuvoje dujų vartotojos, 
Jonavos trąšų gamyklos „Azotas“, 
kontrolinį akcijų paketą ir bent 20 
procentų Mežeikių naftos perdirbimo
įmonės akcijų.

Liepos 21 d. „Tiesoje“ rašoma, kad
Ignalinos rajone, Palūšėje, šiuo metu 
veikia užsienio lietuvių vasaros stovykla 
„Atgaja“. Penktą kartą ją organizavo 
Lietuvos kultūros ir švietimo ministerijos 
Ryšių su tautiečiais tarnyba. Į stovyklą 
suvažiavo daugiau kaip 80 vaikų iš 
Rusijos (Sankt Peterburgo, Maskvos, 
Sibiro, Kaliningrado srities), Ukrainos, 
Moldovos, JAV, Vokietijos, Vengrijos, 
Brazilijos, Urugvajaus, Lenkijos. Tris 
savaites vaikai ilsėsis, mokysis lietuvių

TRUMPAI 
IŠ VISUR
Liepos 26 d. Pittsburge, Pensilvanijoje, 

mirė 98 metų amžiaus gen. Matthew 
Ridgway Antrojo pasaulinio karo 
parašiutininkų generolas, pagarsėjęs 
drąsa ir kariniais sugebėjimais, jis 
vadovavo Jungtinių Tautų pajėgoms 
Korėjos kare, eventualiai pakeisdamas 
prezidentoTrumano atleistą gen .Doug
las MacArthur.

Liepos 31 d., atostogaudamas Ispa
nijoje, mirė Belgijos karalius Baudoin, 
62 metų amžiaus. Jis valdė kraštą 42 
metus, po tėvo Leopoldo 111 abdikacijos. 
Belgijos sostą paveldėjo Baudoino brolis 
princas Albertas.

*
Liepos 28 d. automobilyje išsprogdinta 

bomba sužalojo šv. Jono Laterano 
baziliką Romoje, gi antra bomba 
apgriovė 7-me šimtmetyje statytą šv. 
Jurgio bažnyčią netoli Romos Forumo. 
Tą pačią dieną Milano centre išsprog
dinta bomba užmušė ir.;.sužeįdė; daug 
žmonių. Įtariama italų mafija.’ kėrš- 
taujanti už pravedamas parlamentines 
reformas bei areštus ir bylas, siekiančias 
pakirsti mafijos įtaką.

*
Ženevoje Bosnijos musulmonų do

minuojama vyriausybė, kroatų ir serbų 
spaudžiama tiėk karo laukė, tiek 
diplomatiniame fronte, nusileido ir sutiko 
su pasiūlymu, kad Bosnijabūtų padalinta 
į tris atskiras etniniais pagrindais 
sudarytas respublikas, kurios tik 
formaliai biis sujungtos į vieną fedėralinę 
valstybę.

Vis dažniau Lietuvos sportinių šokių 
poros pakyla ant aukščiausios pakylos 
įvairiose tarptautinėse varžybose.
Italijoje, Alasio mieste vykusiose 
atvirose Italijos pirmenybėse 11 - 12 
metų šokėjų grupėje Kauno „Sūkurėlio“ 
šokėjai A. Ivašauskas ir V. Palubinskaitė 
(vadovai M. ir V. Fedosovai) Lotynų 
Amerikos šokių grupėje ryškia persvara 
iškovojo aukso medalius (iš 70 porų), 
rašoma liepos 22 d. „Kauno dienoje“.

Pabaigai - žinia dailės mylėtojams, 
atspausdinta liejos 24 d.„Kauno 
dienoje“. Menininkų namuose veikia

Kol kas nėra jokio susitarimo dėl šių 
respublikų sienų.

*
Keletai Izraelio kareivių ir civilių žuvus 

nuo šiitų Hezbollah organizacijos rankų 
pietiniame Libane, bei palestiniečiams 
iš Libano apšaudant raketomis šiaurinį 
Izraelį, liepos 25 d. Izraelio karinės 
pajėgos pradėjo masinį pietinio Libano 
bombardavimą iš jūros, oro ir sausumos. 
Pradžioje pultos pabėgėlių palestiniečių 
stovyklos, vėliau, Hezbollah raketoms 
nesiliaujant, bombarduotos visos gy
venvietės. Akcija tęsėsi visą savaitę, 
daug libaniečių civilių žuvo, arti pusės 
milijono jų pabėgo iš namų į Šiaurę.

*
Liepos 29 d. Izraelio Aukščiausias 

teismas panaikino ankstyvesnį (1988 
metų) teismo nuosprendį prieš ukrainietį 
John Demjaniuk, kuriuo jis buvo 
nuteistas mirti už „Ivano Žiauriojo“ 
padarytus nusikaltimus Treblinkos 
koncentracinėje stovykloje. Pripažinta, 
kad J. Demjaniuk nėra buvęs Jonas 
Žiaurusis.

Tačiau Demjaniukui kol kas ne
leidžiama išvykti į Ukrainą. Teismas 
svarsto, ar neiškelti jam kitos bylos, už 
nusikaltimus kokioje nors kitoje kon
centracijos stovykloje.

*
Prezidentas Boris Jelcin atleido iš 

pareigų Rusijos saugumo ministrą 
Viktorą Baranikovą, apkaltinęs jį 
išnaudojus savo postą šeimos narių 
vizitams užsienyje bei dėl jo klaidų žuvus 
25 rusų pasieniečiams Afganistano - 
Tadžikistano pasienyje. Jelcino prie
šininkai Rusijos parlamente bando 
įrodinėti, kad Jelcino potvarkis nelegalus 
ir kad Baranikovas tebėra saugumo 
ministras.

nors Dailės akademijos studento darbai.“

Ruošiant šią apžvalgą, naudotasi 
Laisvosios Europos radijo informaciniais 
biuleteniais, Lietuvoje paruošiamomis 
Clevelend‘e gyvenančio Algio Giedrai
čio elektroniniu paštu platinamomis 
Lietuviškomis žiniomis ir Baltic Infor
mation Service pranešimais peF Mel
bourne radiją.

Paruošė: Saulius Varnas

LATVIJA IŠSIRINKO 
PREZIDENTĄ

Latvijos Respublikos penktasis seimas 
liepos 7 d. penktuoju valstybės prezi- 

, dentu ateinantiems 3 metams išrinko
Guntį UI-
'manį. Jis 

Įyra paskuti* 
nio Latvijos 
prezidento

Karlio
Ulmahio 

brolio 
anūkas, gi 
męs 1939. 

9.13 Rygo
je. 1941

1 m. drauge 
su šeima 

(ištremtas į 

Sibirą, Guntis Ulmanisl946 m. grįžo į 
tėvynę įr 1963 m. baigė Latvijos 
valstybinio universiteto Ekonomikos 
fakultetą. Nuo 1965 iki 1989 m. buvo 
Latvijos komunistų partijos narys. Yra 
Latvijos banko tarybos narys, prieš tai 
dirbo Rygos miesto valdyboje. Vedęs.

(„AuštralijasLatvietis“, 1993.7.16.)

profesionali menotyrininkė; užėjusi 
parodon nustebo:„Maniau, kad čia kokio
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VALE, ANTANAI MONČY!
Australiją pasiekė liūdna žinia, kad 

Paryžiuje, liepos mėnesio pradžioje mirė 
žymus skulptorius Antanas Mončys.

Skulptorius gimė 1921 m. birželio 8 d. 
Mončių kaime, netoli Kretingos. Baigęs 
gimnaziją, įstojo i architektūros fakultetą 
ir tęsė studijas 1941-1943 metais Kaune.

Antrąkart grėsmingai sovietų sovietų- 
okupacijai artėjant prie Lietuvos, jis 
pasitraukė Vokietijon, kur susidarius 
palankiom sąlygom, pradėjo studijuoti 
skulptūrą tuomet pagarsėjusiose Ecole

,,Paukščių lizdas“ - medis. Antanas Mončys.

des.,-Arts et Metiers, gražiajame 
Freiburg i. B. mieste. Sieloj ir prote 
susikaupusių minčių ir pojūčių išsi
reiškimas mene, jau seniai lydėjo Antaną, 
o dabar nugalėjo ir architektūrą, kurią 
galbūt buvo pasirinkęs kaip materialiniai 
patikimesnę ateities profesiją.

Bestudijuojant Freiburg‘e 1947-1950 
metais, jo ryškus talentas neliko 
nepastebėtas, ir, laimėjęs stipendiją, 
išvyko Paryžiun tobulintis pas pa
garsėjusį skulptorių Ossip Zadkine.

Man nusišypsojo laimė sutikti Antaną 
Mončį 1989 m. Paryžiuje. Nuvykau į rue 
de Vaugirard. Maniau, kad ten būsianti 
jo studija. Tačiau apsirikau. Lietui pilant 
iš dangaus prislėgto debesų gniužulais, 
dalindamiesi mažo skėtelio „palėpe,“ 
skubėjome į netoliese esančią ligoninę. 
Skulptorius paaiškino, kad netekęs 
studijos ir neturėdamas kur išstatyti 
skulptūrų buvo jas laikinai „priglaudęs“ 
ligoninėje, dėka savo draugo, simpatiško, 
juodplaukio direktoriaus.

Jau direktoriaus kabinete pastebėjau 
keletą Mončio skulptūrų, kurios tokios 
savitos, kad niekaip nesupainiosi jų su 
kito skulptoriaus kūryba. Pasikėlę į trečią 
ir ketvirtą aukštą pamatėme daug darbų, 
puošiančių sienas koridoriuose, ka
binetuose ir laboratorijose, kur tik buvo 
kiek laisvesnės vietos. Ir kokios 
nuostabios buvo tos skulptūros! Jos kaip 
magnetas traukė mano rankas jas 
paglostyti arba nors prisiliesti. Kaip 
dėsniai menininkas buvo palikęs vietos 
žiūrovo vaizduotei, neperkraudamas jų 
detalėmis. Jos spinduliavo ramumu, 
švelnumu, kontempliacija, o kartais ir 
humoru ir geraširdiška šypsena bei gyvu 
judesiu. Skulptūros ir jų architektūriniai 
suvokti stovai jungė abu komponentus į 
vieną nebepadalomą vienetą.

Kokios skulptūros, toks buvo ir jų 
autorius: kiek žemaitiškai stoiškas, bet 
kuklus ir nuoširdus. Su tokiu žmogumi 
is karto pajunti malonų jausmą. Tik toks 
žmogus ir tesugeba taip natūraliai 
atsisveikindamas: „Ačiū labai už man 
skirtą laiką “

Paryžiuje matytos Mončio skulptūros 
mane suintrigavo savo šakotumu ir 
ypatumais. Nors jos buvo iškaltos iš 
solidžių medžiagų: akmens, granito, 
skaldos ir medienos, tačiau jos nebuvo 
sunkios ar neatsiplėšiančios nuo žemės 
traukos. Anaiptol! Jas pamačiusi, 
susidariau lengvumo įspūdį, nes skul
ptorius į jas įkomponavo išpiovas ir 
apsupo erdve. Tematika buvo redukuota 
iki minimumo, iki pačios esmės, iki 
kūrinio šerdies. Tokios skulptūros kaip

„Moteris su kate,“ „Juokdarys,“ „Susi
mąstęs paukštis“ ir kitos atstovauja jo 
talento vienai pusei. Nemažiau imponavo 
ir diametraliai skirtinga kryptis - jo 
konstrukcinės skulptūros, išskaptuotos 
iš medžio. Tai buvo žaismas tarp 
materijos ir erdvės, kintančių formų 
raizginys, prašmatnus judesys ar tik
mostas. Galiu jas tik palyginti su trijų dimensijų išmatavimus, 
vėlyvosios gotikos katedrų bokštų Antano Mončio kūryba "nesvetima
liepsnojančiais papuošimais. Prie tokių 
priskirtina skulptūra „Paukščių lizdas.“

Antanas Mončys.

Gaila, kad Antanui Mončiui 
nebepavyko sugrįžti tėvynėn,. į savo 
pamėgtą Palangą. O kad jis ruošėsi 
persikelti Lietuvon, nereikiaabejoti. Dalį 

skulptūrų, kurias jis dovanojo Palangos 
miestui, jau 1992 m. rugpjūčio pabaigoje, 
jis išsiuntė į Klaipėdą. Po mėnesio, kito 
jos turėjo jau būti sanatorijos .Jūratė“ 
bibliotekoje, Daukanto gatvės 16 
numerio antrame aukšte. Jo dukterėčia 
bibliotekos vedėja p-lė Loreta T., 
apgailestaudama man Tašė, kad kol kas
Mončio eksponatams nerasta tinkamos 
vietos:

„ Teks truputį susispausti su knygom, 
nes Palangoje geresnės patalpos 
ekspozicijai miesto valdžios vyrai 
nerado, o naujai galerijai statyti pinigų 
nėra ir greitai nebus. Mes taip nu-

t ALB KRAŠTO VALDYBOS IR
: "BįB KOMITETO PARAMA LIETUVAI
j PRANEŠIMAS

♦ Organizuojant siuntas į Lietuvą, bandoma iš susidariusio 
Z mažo pelno padėti siuntėjams, kurie siunčia paramą ne
♦ privatiems asmenims, bet labdaros, švietimo organizacijoms ar 
t institucijoms.
Z Kadangi pelno susidaro nedidelė suma, todėl tenka riboti
♦ tokių siuntų skaičių.
t ALB Krašto valdyba ir Komitetas Parama Lietuvai priėmė
♦ nuostątus, kuriais bus vadovaujamasi teikiant paramą.
t 1. Rems organizacijų ir pavienių asmenų siuntas, kurios yra
♦ siunčiamos Komiteto Parama Lietuvai konteineriuose labdaros 
Z ir kitoms institucijoms. Siuntiniai privatiems asmenims privalo
♦ būti pilnai apmokami siuntėjo.
t 2. Pirmenybė teikiama siuntoms adresuotoms į Lietuvos
♦ provincijas, kurios mažai gauna paramos iš didžiųjų Lietuvos 
Z centrų.
♦ 3. Siuntėjai norintys gauti paramą, privalo kreiptis į Komitetą 
Z Parama Lietuvai ir tartis dėl norimos persiųsti siuntos. Esant
♦ didesniam skaičiui remiamų siuntų, tik daliai bus įmanoma 
Z suteikti paramą.
♦ 4. Komitetas Parama Lietuvai apmoka išlaidas pervežant 
Z siuntas iš Australijos į Lietuvą. Siuntėjas apmoka už siuntų 
j pristatymą į pervežimo agento sandėlius Australijoje.
Z 5. Organizacijoms ar pavieniams asmenims, kurie patys 
'♦ sudaro konteinerius, parama neteikiama.
Z 1993 liepa ALB Krašto valdyba
♦ Komitetas Parama Lietuvai

sprendėme, kad skulptūros knygoms 
nekliudys, o tik papildys vienos kitas“.

Tais pačiais 1992 m. Dailės muziejuje 
Vilniuje teko aplankyti Antano Mončio 
darbų, sukurtų iki 1968 m., nuotraukų 
parodą. Tai buvo didelio formato, 
skoningai įrėmintos nuotraukos, kurių 
šviesos ir šešėlių žaismas man pasirodė
itin vykęs fonas skulptūroms, kurios įgijo

Europoje ir JAV. Jis dalyvavo parodose 
Prancūzijoje, Belgijoje, Vokietijoje, 

Anglijoje, Airijoje JAV, surengė per
sonalines parodas Lietuvoje. Jo darbų 
rasime ir aukščiau minėtuose kraštuose. 
Prancūzijoje, vienai iš Laon miesto 
bažnyčių jis sukūrė „Kryžiaus kelius“ 
ir Mergelės Marijos ir šv. Juozapo

, Juokdarys“- medis.
i. i Antanas Mončys.

statulas. Meno kritikai .šiltai vertinojo 
talentą. Edward F. Fry įtraukė Antaną 
Mončį į negausias šiuolaikinių auten
tiškų ir talentingų skulptorių gretas.

Vale, Antanai Mončy!
Isolda I. Poželaitė-Davis

PAGALVOKIME!

FONDAI..!!??
Išeivijos lietuviai penkiasdešimtųjų 

metų pabaigoje pradėjo kurti įvairius 
fondus. Jie atsirado JAV, Kanadoje, 
Australijoje, Vokietijoje ir kitur, kur buvo
susitelkęs didesnis lietuvių išeivių būrys. 

Pirmieji pradėjo Amerikos lietuviai, 
kviesdami viso pasaulio išeiviją jungtis 
prie bendro fondo, kurio ištekliais būtų 
remiama visos išeivijos kultūrinė ir 
lituanistinė veikla. VLIKas įkūrė Tautos 
fondą su griežta sankcija, kad lėšos būtų 
naudojamos tiktai politinei veiklai, t. y. 
Lietuvai vaduoti. Nariais tapo tik tas, 
kas įstengė paaukoti nemažiau šimtinės. 
Fondą valdė VLIKas, nes turėjo 45% 
balsų visų susirinkime dalyvaujančių 
sumai. Todėl bet kokie nuklydimai nuo 
VLIKo politikos buvo neįmanomi.

Atskirai įsteigtas Lietuvos laisvės 
iždas. Tai specialus kapitalas Lietuvai, 
kai ji išlaisvinta iš okupacijos. VLIKas 
nutars, kada tą kapitalą išmokėti. 
Kontrolės komisija irgi išrenkama iš 
fondo narių, taip kad pašalinės kontrolės 
ar įtakos neįsileista.

Tautos fonde sutelkta keletas milijonų, 
bet tikra suma nebuvo skelbiama 
spaudoje, ją žinojo tiktai VLIKas. 
VLIKas nesiskaitė su jokiomis kontro
lėmis ar tarybomis, nes turint 45% balsų 
nesunku diktuoti savo valią. Pasku
tiniame Tautos fondo narių susirinkime 
š. m. gegužės 8 d. New York‘e VLIKui 
baigus savo veiklą, jo nariai nebesurado 
bendros kalbos ir susirinkimas baigėsi 
chaosu: praeito susirinkimo protokolas 
nepriimamas, VLIKo apyskaita irgi 
neparuošta. Tautos fonde dar yra apie 
pustrečio milijono dolerių, bet apie kitus 
milijonus niekas nekalba ir jų neieško,
nes buvęs VLIKo pirmininkas dr. K. 
Bobelis turi kitų rūpesčių Lietuvoje.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę 
atsirado nauji fondai. Juos steigiant, 

’ iškilo daug neaiškumų, nesurasta bendra

Nukelta į 6 psl.
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BI\DKl<HII\IS DABBI/ BARIOSE
ALB PERTH'O APYLINKĖS METINIS 

SUSIRINKIMAS

| VISŲ VIENETŲ VYKSTANČIŲ Į 1994 M. 
i DAINŲ ŠVENTĘ LIETUVOJE DĖMESIUI!!!

Metinį narių susirinkimą atidarė val
dybos sekretorė R. Sidarienė patiekda
ma jo dienotvarkę. Pirmininkauti sutiko 
A. Čižeika, sekretoriauti - J. Čyžas.

Pirmininko pranešime Kun. dr. A. 
Savickis padėkojo visiems bendruo
menės nariams už palaikytą solidarumą, 
už tautinę, politinę, kultūrinę ir religinę 
veiklą.

Praeito susirinkimo protokolą perskaitė 
R. Sidarienė.

Revizijos pranešimą pravedė V. Fran
cas. Jis priminė, kad knygos buvo ne
tvarkingai vedamos. Iždininkės praneši
mo nebuvo, nes iždininkė nebuvo tam 
pasiruošusi.

Radijo valandėlės pranešimą pravedė 
V. Radzivanas. Jis padėkojo radijo 
valandėlės rėmėjams už dosnią paramą 
valandėlei.

Ir vėl susidarė sunkumų renkant naują 
valdybą. Visi pasiūlyti į kandidatus at
sisakė, tačiau buvusi valdyba apsiėmė 
dar vieniems metams eiti šias pareigas, 
o Revizijos komisijon įėjo A. Čižeika ir

GOLD COAST PABALTIEČIŲ PARODA

Iš dešinės į kairę: Parodos rengėja - Genovaitė Bakaitienė su galerijos vedėja ir 
jos pavaduotoja . Nuotrauka J. Songailienės

Kaip jau buvo pranešta, sekmadienį, 
liepos 11 d. Gold Coast City Art 
Galerijoje buvo atidaryta paroda „Fine 
Craft from the Baltics.“

Nors ir buvo lietinga diena, lankytojų 
susirinko virš trijų šimtų. Matėsi 
pažįstami iš Melboumo, Sydnejaus ir 
Brisbanės. Brisbaniškiai nusisamdę 
didelį autobusą ne tik atvežė savo tautinių 
šokių grupę, bet dar ir penkiasdešimt 
svečių.

Prie galerijos durų svečius pasitiko 
tautiniais rūbais apsirengę Loreta ir Jonas 
Petraičiai, kurie kiekvienam lankytojui 
įteikė po katalogą ir programą, o jų 
vaikai Kristina ir Paulius, pasipuošę 
tautinėmis juostomis, prisegė kiekvie
nam' svečiui po tautinį kaspinėlį— 
lietuvišką, latvišką ar estišką.

Parodą atidariusi galerijos direktorė 
paaiškino, kad tai vien moterų, be vyrų 
pagalbos, pastangomis įvykdytas 
renginys. Taip pat kalbėjo Qld. Ethnic 
Affairs direktorius. Parodos rengėja 
Genovaitė Bakaitienė padėkojo gausiai 
publikai už atsilankymą, o galerijos 
vedėjai už paramą, taip pat savo 
bendradarbėms, prisidėjusioms prie 
parodos rengimo ir, žinoma, Brisbanės 
tautinių šokių grupės vedėjai bei 
Brisbanės svečiams. Galerijos direktorė 
ir jos padėjėja buvo apdovanotos gėlėmis, 
o Jonas Jurevičius ir Katarina Mil vydienė

„Mūsų Pastogė “ Nr. 32 1993. 08.09 psl. 4

A. Kaminskas.
Naujoji valdyba pareigomis pasiskirstė 

sekančiai: V-bos pirmininkas -kun. dr. 
Alfonsas Savickis, sekretorė - Regina 
Sidarienė ir iždininkas - Balys Steckis.

IŠVYKSTA PERTH'O LIETUVIŲ 
KAPELIONAS

Kun. dr. A. Savickis rugpiūčio 18 d. 
išvyksta į Lietuvą keliems mėnesiams 
atostogų. Jisžada sugrįžti po Naujų Metų.

Ta proga bendruomenės valdyba ruošia 
išleistuves ir kartu atliks Tautos šventės 
minėjimą. Detalės bus paskelbtos vėliau.

Taip pat išvyksta viena iš mūsų 
tautiečių p. T. Kasputienė į Lietuvą 
gyventi ant visados. Ji žada daugiau čia 
nesugrįžti. Daug laimės pasilikusiai 
Lietuvoje.

Grįžo iš Lietuvos, ten išbuvęs dvejis 
metus, A. Dzimonas. Jis bus Perth'e iki 
ateinančių Kalėdų.

ALB V-ba linki visiems geros sėkmės.

Balys Steckis

apibūdino tautinių šokių reikšmę ir 
prasmę lietuvių tradicijose.

Šokėjai pašoko keturis šokius ir 
susilaukė žiūrovų pritarimo.

Publikai labai patiko Katrinos Milvy- 
dienės ir Gailos Bagdonaitės paaiš
kinimai anglų kalba.

Po šokių publika buvo pakviesta 
paragauti tradicinių valgių - bandelių, 
žagarėlių, silkės su juoda duona ir kitų 
skanumynų, pagamintų darbščių lietu
vaičių.

Galerijos kieme mūsų moterys surengė 
šaunų BBQ priėmimą šokėjams, sve
čiams ir vietiniams lietuviams. Drau
gaudami ir pasišnekučiuodami nė 
nepastebėjome, kaip greitai laikas 
prabėgo. Penktą valandą aurobuso 
vadovas pradėjo visus raginti namo.

Ačiū brisbaniškiams už gražią popietę! 
Jų dėka paroda tapo Meno Švente!

Visą renginį video juostoje įamžino 
Joana Songailienė ir Antanas Buš- 
kauskas.

Norintieji užsisakyti 45 minučių juostą, 
skambinkite tel. 075992581 (Songailai).

Nors estai ir latviai taip pat prisidėjo 
prie parodos, lietuvių eksponatai joje 
užėmė ryškiausią vietą. Vos įėjus į 
galeriją, lankytojų dėmesį pagrindinėje 
sienoje patraukė Tanios Žukauskienės 
audinys su užrašu „Lietuva“ ir lininis 
rankšluostis, papuoštas gintarėliais.

Gerbiamieji,
PLB valdyba ir meninės dalies komite

tas, vadovaujamas Juozo Karasiejaus, 
kartu su šokių meno vadove Rita Karasi- 
j iene ir dainų meno vadove Dalia Viskon- 
tiene rūpinasi išeivijos vienetų regis
tracija dalyvavimui 1994 m. Dainų 
šventėje Lietuvoje.

Pranešame, kad dėl dabartinės Lietu
vos ekonominės padėties, kiekvienam 
šventės dalyviui bus taikomas $ 120 J A V 
negrąžinamas registracijos mokestis. 
Šiuo mokesčiu bus apmokamos išlaiky
mo bei transporto išlaidos Lietuvoje. 
Taip pat registracijos mokestis bus nau
dojamas renginių gaidų ir šokių apra
šymų spausdinimo išlaidoms sumažinti. 
Pirminė registracija vykdoma iki š. m. 
liepos 31d. Jums pageidaujant, išsiųsime 
reikalingas registracijos anketas. 
Kviečiame kreiptis:

J. Karasiejus
2364 Adena Court
Mississauga, Ontario,CANADA 

L5A1R1
tel: 416-279-9079
FAX: 416-533-2282 .
Dalyviai bus apgyvendinti bendrabu

tyje. Norintiems apsistoti viešbutyje, 
siūlome kreiptis į G. T. International iki 
šių metų rugsėjo 1 d. ir per juos šį 
klausimą susitvarkyti. Kaip anksčiau 
buvo pranešta, G. T. International kelio
nių agentūra sutiko koordinuoti vyks-

CHORŲ DIRIGENTAI POSĖDŽIO SYDNEJUJE METU. Iš kairės: V. 
Straukas, B. Aleknaitė, B. Prašmutaitė, J. Ankus, N. Stapleton ir G.
Pranauskienė

Toliau prožektorių šviesoje įspūdingai 
spindėjo Veros Juozapavičienės įvai
riaspalvių gintarų tulpės motyvas. Petro

DALIS EKPONATŲ
Nuotrauka V. Bakaičio

samanota, kurioje gimiau“ susilaukė 
didelio žiūrovų dėmesio. Parodos pažiba 
buvo ir Genovaitės Bakaitienės kanklės, 
pagamintos prieš 120 metų!

Buvo daug ir kitokių gintaro dirbinių - 
Irenos Atherton, Veros Juozapavičienės, 
Genovaitės Bakaitienės ir Jeniffer 
Rakauskienės karoliai ir sagės stebino 
svečius australus. O gintaro legenda, 
kad gintaras turi stebuklingą gydymo 

tančiųjų į Dainų šventę keliones.
Užsiregistravusius vienetus kviečiame 

kuo skubiausiai kreiptis į G.T. Interna
tional ir susitarti dėl kelionės maršruto 
tuo būdu užsitikrinant palankiausius 
skrydžius bei kainas. Jų adresas:

J.T. International, Ine.
9525 S. 79th Avė.
Hickory Hills, IL 60457 
tel. (708) 430-7272 
FAX (708) 430-5783 
Šventės dalyviai turėtų būti Vilniuje 

ne vėliau 1994 m. liepos 5 d. Visi vienetai 
privalo dalyvauti tą dieną įvykstančiose 
repeticijose.

Išeivijos programos klausimais pra
šome kreiptis pas Dalią Viskontienę 
(chorams), (416) 762-8098, pas Ritą ir 
Juozą Karasiejus (šokių grupėms), (416) 
896-7239, FAX (416) 533-2282 arba 
pas Vitaliją Vasaitienę (bendrais klau
simais), (70B) 448-5930, FAX (708) 257 
9010.

Šiuo metu yra jau užsiregistravę 700 
šokėjų ir 500 choristų vykti į 1994 m. 
dainų ir šokių šventę, iš JAV,Kanados, 
Vokietijos, Argentinos, Australijos ir 
Lenkijos.

Su pagarba, Juozas Karasiejus 

meninės dalies komiteto pirmininkas
Vitalija Vasaitienė

PLB valdybos vicepirmininkė 
kultūrai 

1993 m. birželio 25 d j

ypatybę, bet tik tada, kai jis paveldėtas ar 
dovanotas, įtikino svečius, kad tai tikra 
tiesa!

Sunku buvo aprašyti ir suminėti visus 
64 eksponatus, registruotus kataloge ir 
surinktus is Gold Coast gyvenančių 
baltijiečių .

Publikai patiko ir paroda, ir šokiai, ir 
vaišės, ir visa tai dėka Genovaitės 
Bakaitienės, kuri nežiūrint kritikos.ir 
kitokių sunkumų, nenuleido rankų, bet 
organizavo kiekvieną smulkmeną, 
reikalingą tokio mąsto parodai - šventei 
suruošti.

Darbštumu pasižymėjo ir Regina 
Smilgevičienė - BBQ šeimininkė, Vlada 
Petraitienė - vaišių stalo prižiūrėtoja, 
Vera Juozapavičienė - gidas / infor
macija, taip pat ir kitos „darbo bitelės.“ 

Moterų draugijos narės budėjo kiek
vieną dieną ir aiškino lankytojams 
lietuviškų eksponatų reikšmę per dvi 
savaites trukusią parodą, tai - Elena 
Volkienė, Vlada Petraitienė, Vera 

Juozapavičienė ir: Genovaitė Bakaitienė.
Ačiū jums už tokią gražią šventę ir 

parodą!" Lankytojas
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75-tieji - LSS
JUBILIEJINIAI METAI

Šias metais sukanka 75 metai nuo 
skautų organizacijos įsikūrimo Lie
tuvoje. Tą sukaktį pirmieji paminėjo 
Australijos rajono skautai susirinkę į 
jubiliejinę stovyklą š. m. sausio 2-10 
dienomis netoli Sydnejaus.

Daug vandens praplaukė Nemunu nuo 
1918 m. lapkričio 1 d. įvykusios lietuvių 
skautų sueigos Vilniuje. Per tą 75-metį 
LSS išgyveno permainingus laikotarpius: 
įsikūrimą, klestėjimą ir skaudžiausią, 
Sovietų sąjungai okupavus Lietuvą, jos 
uždarymą 1940 m. liepos 20 d.

JUBILIEJINĖJE STOVYKLOJE PRIE SYDNEJAUS. Laukiame 
vakarienės Nuotrauka E. Garrick.

Antrojo pasaulinio karo audroms 
nurimus, 1945 m. liepos 25 d. Vokietijoje 
buvo atkurta Lietuvių skautų sąjunga.
Vėliau, per emigraciją, ji išsiplėtė ir 
kitose valstybėse, kur ir dabar tęsia savo 
veiklą. Tai Lietuvos skautai, kai kur gal 
turintieji savas stovyklavietes, bet pagal 
dainos žodžius, „skautai be savų miškų.“

Byrant sovietinei imperijai ir Lietuvos 
Sąjūdžiui vedant kraštą į laisvę, pabudo 
ir Lietuvoje likusių skautų sąmonė. 
Lietuvoje skautų vienetai pradėjo kurtis 
1987 metais, o sekančiais metais per 
spaudą pranešta, kad 1988 m. lapkričio 
14 d. Vilniuje atidaromas atsikuriančios 
Lietuvos skautų sąjungos štabas. Jau 
1989 m. vasario 16-tosios minėjime 
matėsi uniformuoti skautai, o. tų pačių 
metų gegužės mėn. įvyko 1-asis LSS 
atstovų suvažiavimas. Buvo išrinkta 
taryba, vyriausi skautininkai ir kiti 
sąjungos organai. Vadovautasi 1936 m. 
LSS statutu, kuriuo rėmėsi ir išeivijos 
lietuviai skautai. Tarybos pirmininku 
buvo išrinktas kaunietis skautininkas 
Feliksas Šakalys. Priimtas pataisytas 
statutas.

Sukruto išeivijos lietuviai padėti savo 
broliams ir sesėms tėvynėje, savo 
žiniomis, patyrimu, literatūra ir ištekliais. 
Iš JAV keliavo instruktoriai į pirmąsias 
Lietuvoje skautų stovyklas. Vėl Lietu
voje užsidegė kaitrūs skautų laužai, vėl 
jaunimas būrėsi tarnauti Dievui, Tėvynei 
ir Artimui. Atrodė, kad viskas klojasi 
gražiai ir gerai. Draugovių veikla gyva. 
Dažnai daromos sueigos, bet po kurio 
laiko ir čia Juoda katė perbėgo kelią.“

1992 m. balandžio 25 ir 26 dienomis 
Kaune įvyko 11-as LSS atstovų suva
žiavimas. Jame buvo priimtas naujas 
LSS statutas, kuris, kaip numatyta, dar 
nebuvo priimtas. Vadovaujantieji 
suvažiavimui jį pravedėjau pagal naująjį, 
dar nepriimtą, statutą. Kilo ginčai. Dalis 
suvažiavimo dalyvių, nesutikdami su būt, yra vienetų Kaune ar Klaipėdoje,

suvažiavimo tvarka, apleido salę. 
Likusieji išrinko Tarybą ir kitus 
valdomuosius organus. Tarybos pirmi
ninku buvo išrinktas klaipėdietis Pijus 
Ambrozaitis. Naujasis statutas buvo 
nusiųstas įregistruoti teisingumo minis
terijai. Tame suvažiavime dalyvavo 120 
atstovų, balsavimo teisę turėjo 99, 
balsavo 66.

Vadovai, nesutikę su Kaune vykusio 
suvažiavimo nutarimais, sukvietė kitą 
suvažiavimą Vilniuje, gegužės 30-31 
dienomis. Dalyvavo 162 atstovai, 124 
su balsavimo teise. Nutarta veikti pagal 
senąjį statutą. Išrinkta vadija. Tarybos 
pirmininku buvo išrinktas profesorius

Algirdas Končius, o vyriausia skau
tininke - JAV lietuvių skautininke Stefa 
Gedgaudienė.

Taigi, Lietuvoje atsirado dvi LSS
vadijos*. Be J.o, jau anksčiau dalis 
atsiskyrusių skautų su centru Klaipėdoje, 
veikia priklausydami Europos skautams. 
Bet žinoma, visų dėmesio centre yra dvi 
grupės, kurios savinasi LSS vardą. 
Lankęsi Lietuvoje iš JAV atvykę 
vyriausieji išeivijos skautų vadai 
pageidavo abiejų grupių susitarimo. Abi 
grupės Lietuvoje stengiasi išgauti 
išeivijos skautų pripažinimą, bet išeivijos 
skautų vadai laikėsi neutraliai, skatino 
vietinius siekti susitarimo.

Keletą kartų vykusiuose pasitarimuose 
nieko neatsiekta. Net ir švietimo ir 
teisingumo ministeriams nepavyko 
skautų vadų sutaikyti. Pagaliau, tei
singumo ministras atšaukė Kauno 
suvažiavimo pristatytą naująjį statutą, ir 
jis toliau lieka negaliojančiu. Tuo būdu 
galioja tik senasis statutas, pagal kurį 
vyko suvažiavimas Vilniuje ir ta vadija 
save laiko teisėta. Ji organizavo 
jubiliejinę stovyklą Gulbinuose prie 
Vilniaus. Nenusileido ir Kauno grupė 
ruošdama, stovyklą Palangoje. Kai 
Lietuyoje nėra sutarimo, Lietuvių skautų 
sąjunga oficialiai nedalyvavo nei 
vienoje, nei kitoje stovykloje, nors 
pavieniai skautai vyko pagal savo 
pasirinkimą. 'JI

Kokia dabar padėtis^ fcaip Lietuvos 

laikraščiai rašo, ,,skautai atsidūrė 
aklavietėje.“ Abi vadijos save laiko 
teisėtomis. Ypač Viliiiaus grupė, nes 
rinkta.pagal galiojantį 1-jno suvažiavimo 
priimtą statutą. Kauno grupė mano, kad 
vietoj LSS, jie gal pasivadins „Lietuvos 
skautai“ ir veiks savistoviai. Melboumo 
„Džiugo“ tuntas bendrauja su „Ker
navės“ draugove Vilniuje ir ją remia. 
Draugovė priklauso Kauno grupei. Gal

PAS SYDNEJAUS ŽIDINIEClUS
Liepos 18 d. Lietuvių namuose Bank- 

stowne įvyko Sydnejaus Skautų Židinio 
metinė sueiga, kurioje dalyvavo 20 akty
vių Židinio narių ir 3 svečiai. Tarp jų - 
Australijos rajono vadijos narys j.v.s. 
fil. Vytautas Vaitkus.

Sueigą atidarė Židinio tėvūnas v.s. 
Jonas Zinkus, supažindindamas sueigos 
dalyvius su LSS 75-mečiu ir plačiau 
sustodamas prie atsikūrusių Lietuvos 
skautų, kurių veikla, deja, ne visada 
džiuginanti... Jie susiskaldę į dvi sąjun
gas ir „euroskautus.“ Yra ir draugovių, 
kurios nenori klausyti nė vienos 
vadovybės. Lig šiol Lietuvos skautų 
nepasisekė sutaikyti. Lietuvos spauda 
rašo, kad „skautai atsidūrė aklavietėje“. 
Tačiau skautiška veikla vyksta drau
govėse. Tėvūnas perskaitė jų veiklos 
aprašymų ištraukas iš Vilnijos skautų 
laikraštėlio.

J.v.s.fil. V. Vaitkus (rajono vadijoje 
einąs ryšininko su Lietuvos skautais pa
reigas) papildė tėvūno pranešimą kai 
kuriomis smulkmenomis, papasakojo 
apie Australijos rajono paramą Lietuvos 
skautams.

Vėliau tartasi dėl tolimesnės Židinio 
veiklos.

Apie ligšiolinę Sydnejaus Skautų 
Židinio veiklą išsamiai papasakojo 
tėvūnas J. Zinkus.

Šiemet Židiniui sukako 37 metai 
(įsteigtas 1956 m.). Nuo jo įsikūrimo 
naujų narių susilaukta ne taip jau daug , 
nors tam buvo rodomos pastangos. 
Daugelis Židinio narių darbuojasi ir 
kituose Bendruomenės padaliniuose.

Paskutiniu metu dėl pablogėjusios 
sveikatos sueigose nesilanko 5 nariai. 
Židinio eiles nesugrįžtamai apleido 12 
židiniečių, tai ps. Zigmas Staugirdas, 
Leonas Zigaitis, v. si. Stasys Sankauskas, 
Leonora Bukevičienė, v.s. Vytautas 
Kišonas, Arvydas Pūkas, Povilas Protas, 
Laima Deikienė, ps Danutė Bižienė, So
fija Mauragienė, fil. Aldona Adomėnienė 
ir Židinio garbės narys Jonas Kelertas. 
Mirusieji sueigos dalyvių pagerbti tylos 
minute.

Šiuo metu sąrašuose turimas 31 narys. 
Per 37 metų laikotarpį sušaukia apie 
100 sueigų, surengta daug kultūrinių 
renginių, kaip literatūros vakarai- 
popietės, įvairiom temom paskaitos- 
minėjimai (krikščionybės įvedimo 
Lietuvoje, Maironio, šv. Kazimiero, dr. 
V. Kudirkos ir kitomis temomis). 1981- 
82 m. savo paruoštais pusvalandžiais

priklausančių Vilniaus grupei. Kaip iš 
Lietuvos spaudos matyt, draugovėse ir ' 
skiltyse vyksta tikri skautiški už
siėmimai. Kažin, ar pavyks sutaikyti ir 
sujungti į vieną LSS vadijąabi puses iki 
sekančio suvažiavimo, kuris turėtų įvykti 
1995 metais. Gal pavyks susitarti, kai 
pasikeis dabar nesantaikoje gyveną 
abiejų vadijų vadovai? Per nesutarimą 
Lietuvos skautai negalės priklausyti 
Tarptautiniam skautų biurui ir negalės 
dalyvauti tarptautiniuose skautų ren
giniuose. Atrodo, kad kaip ir dauguma 
Lietuvos žmonių, taip ir skautų vadovai, 
yra paveikti sovietinio švietimo ir 
gyvenimo; jie kovoja dėl pirmenybės 
vadovybėje, o ne dėl skautiškos ideo
logijos ar užsiėmimų.

Bet džiugu, kad draugovėse vyksta 
gyva skautiška veikla. Vilniuje sueigos 
vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais. 
Rengiamos iškylos ir stovyklos.

V.s. Jonas Zinkus

s. Teodoras Rotcas - Židinio tėvūnas

dalyvauta Sydnejaus lietuvių radijo 
valandėlių programose. Surengta 20 
ekskursijų į įvairias NSW* ir ACT 
vietoves. 1981 m. rugpiūčio 8 d. atšvęstas 
Židinio 25-metis, o 1986 m. liepos 19 d. 
- 30 metų sukaktis. Teikta moralinė ir 
materialinė parama „Aušros“ tuntui - 
aukoti pinigai perkant stovyklavietę, 
pirktos palapinės, skirtos premijos 
•pasižymėjusiems skautams, daug metų 
padėta „Aušros“ tuntui rengti metinius 
kaukių balius. Aukomis remtas Skautijos 
fondas, skautiškoji spauda ir į vargą 
patekę skautų vadovai. Nuo-1977 m. 
leistas židinio biuletenis „Tėvynės 
židinys,“ ėjęs iki 1992 m. galo. Siųsta 
skautiška literatūra Lietuvos skautams. 
Remtos ir ne skautiškos organizacijos.

v.s. Marina Cox - Židinio kanclerė

Nuo 1985 m., kad ir nereguliariai, 
buvo siunčiami susimąstymo dienos 
sveikinimai pasaulio lietuvių skautams.

Negalima per daug džiaugtis pas
kutinių dvejų metų veikla, bet buvo 
sušauktos dvi sueigos, 1991 m. liepos 
mėn. 7 d. surengta kelionių prisiminimų 
popietė, pats tėvūnas paskutinius (1992) 
metus redagavo „Tėviškės židinį.“ 1992 
m. sporto šventės komitetui įteiktas 
trofėjus.

Nutarta Židinio veiklą tęsti, didesnį 
dėmesį kreipiant į kultūrinę sritį, nes, 
pavyzdžiui, kai kurie kiti veiklos 
aspektai, kaip ekskursijų rengimas, šiuo 
metu nelabai įmanomas.

Sekė naujų Židinio vadovų - tėvūno ir 
.kanclerio-rinkimai. Tėvūnu išrinktas s. 
Teodoras Rotcas, kanclere - v.s. Marina 
Coxiene.

Svečias,LSS Australijos rajono vadijos 
narys j.v.s. fil. V. Vaitkus, perdavė 
židiniečiams rajono vado ir vadijos 
sveikinimus bei paragino Židinio narius 
dalyvauti LSS suvažiavime.

Sueiga baigta giesme „Ateina naktis.“ 
Po to dar pabendrauta prie kavutės ir 
sesių židiniečių suneštų gėrybių.

J „Mūsų Pastogė “ Nr. 32 1993.08.09 psl. 5
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^SPORTAS
ATOSTOGOS LIETUVOJE

IŠ LIETUVOS RAŠO A. LAUKAITIS

Tęsinys iš praeito nr.

RAMUNĖS LAUKUOSE
Viena savaitę svečiavausi keliose 

Širvintų gyventojų ir ūkininkų šeimose. 
Šios vietos turi istorinę reikšmę, čia vyko 
lemiami mūšiai su lenkais ir ber
montininkais, kuriuos nugalėjus, grėsmė 
prarasti nepriklausomybę po 1 Pasaulinio 
karo labai sumažėjo. Gražus ta Aukš
taitijos kraštas. Lygumos ir nemažai 

lapuočių didesnių ir mažesnių miškų. 
Važiuojant per kaimus dar matyti 
nemažai ir prieškarinių namų ir seniau 
buvusių kaimų, nemažai ir vienkiemių. 
Važiuojant pagrindiniais keliais, atrodo, 
kad laukai pilnai užsėti ir nėra tuščių, 
pūdymų. Tačiau pavažiavęs toliau į šalies 
vidurį, pamačiau didelius laukų plotus 
baltuojančius žydinčiom ramunėm. Iš 
pradžių net pagalvojau, kad ūkininkai 
jas čia augina vaistams ir skaniai 
ramunėlių arbatai. Tą pasakiau ir savo 
prieteliams ūkininkams, tačiau jie tik 
nusijuokė ir pasakė, kad tos laukinės 
ramunės tik piktžolės. Jos taip plačiai 
auga, kadangi laukai neprižiūrėti ir 
neapsėti. Jos yra tuo blogos, kad jų stiebai 
labai kieti ir aparti ilgai nepūva ir netampa 
trąšomis žemėje. Ūkininkų paklausiau, 
tai kas gi yra, kad žemė dirvonuoja ir 
kodėl jos neduoda žmonėms. Pikti 
pasidarė ūkininkų veidai, kai jie man 
pradėjo pasakoti, kaip buvo sunaikintas 
jų žemės ūkis, kaip iš pavyzdingo, gerai 
veikiančio valstybinio ūkio buvo kuo ne 
viskas išvogta, kaip neliko veislinių iš 
Olandijos atvežtų karvių, nes ūkių 
ardymas buvo atliekamas be tvarkos ir 
labai savivaliaujant. Sovietai per 50 metų 
negalėjo suardyti Lietuvos ūkio, o ana 
valdžia, kuri jį tvarkė ne su vyriškom ir 
ūkiškom, o su kralikų galvom, viską 
suardė per porą metų. Ir tikrai, 
bevažinėjant po buvusias gražias 
vietoves ir matant išgriautus ir išdaužytus 
pastatus, griaudu darėsi. Susikūrė čia 
kelios bendrovės, tačiau darbas sunkus, 
kai visko trūksta, o algų kai kurie 
darbininkai nėra gavę jau kelis mėnesius. 
Ir pikčiausia, sakė man vienas ūkininkas, 
gavęs tik 3 ha žemės, kad jis turėdamas 
du jaunus sūnus, jau kuris laikas negali 
'gauti ar išsinuomuoti šalia dirvo-
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nuojančios ir neprižiūrimos žemės, nes 
įstatymai to neleidžia. Kaip nesupranta 
tie vargšai norintys gauti žemės žmonės, 
taip ir aš nesuprantu, kodėl norinčiam 
dirbti žmogui negalima, kad ir iš 
valstybės, išsinuomuoti gabalo žemės, 
kurią jis visą laiko dirbo, nors ir nebuvo 
jos savininkas, o dabar ji nedirbama 
priklauso valstybei.

Pabuvęs šiose apylinkėse, o vėliau ir 
Dzūkijoje, labai gerai supratau, kodėl 

ūkininkai ir vargingai gyvenantys 
žmonės tikisi iš dabartinės, kaip jie sako, 
darbininkų valdžios geresnio ir gražesnio 
rytojaus.

LIETUVIŠKOSE
LAIDOTUVĖSE

. Į
Po ilgos ir sunkios ligos birželio 30 d. 

mirė žinomas Lietuvos sportininkas ir 
treneris Vytautas Jaras. Jo treniruojamas 
lengvaatletis Romas Ubartas tapo 
pirmasis sportininkas Barselonos 
olimpiadoje laisvai Lietuvai laimėjęs ■ 
aukso medalį. Velionis jaunystėje buvo 
iškilus sportininkas, vėliau tapo treneriu.

Kartu su Olimpinio komiteto ir Kūno 
kultūros bei sporto departamento 
vadovais ir iškiliaisiais Lietuvos 
sportininkais dalyvavau ir aš šio žymaus 
sportininko laidotuvėse ir atstovaudamas 
Australijos lietuvių sportininkus net ir 
garbės sargyboje stovėjau. Velionis buvo 
pašarvotas Vilniaus laidotuvių rūmuose, 
prie jo karsto visą laiką stovėjo 
sportininkų garbės sargyba, atėjo daug 
jo draugų ir gerbėjų. Aš pirmą kartą 
dalyvavau iškilmingose laidotuvėse 
Lietuvoje. Ha buvo išneštas karstas grojo 
iš įrašų gedulinga muzika, karstas buvo 
atidengtas, degė žvakės. Karstą išnešant, 
grojo dūdų orkestras, iki laidotuvių 
mašinos karstą lydėjo žmonės, nešini 
daugybe vainikų ir gėlių. Tiek daug 
vainikų ir gėjių aš iki tol nebuvau matęs. 
Vėliau, per gedulingus pietus, kurių metu 
Australijos lietuvių sportininkų vardu 
pareiškiau užuojautą Vytauto Jaro šeimai 
irjo mokiniui Romui Ubartui, laidotuvių 
rengėjų Lietuvos lengvosios atletikos 
federacijos paklausiau, ar ne geriau būtų 
buvę vietoj vainikų ir gėlių, kurie 
tikriausiai kainavo kelis šimtus tūks
tančių talonų, pinigus dovanoti, kaip pas

1993.08.09 psl. 6 -

mus priimta, jauniesiems sportininkams, 
kurie netrukus važiuos į pasaulio jaunių 

• pirmenybes ir kuriems pinigų trūksta. 
Teisingai, pasakė pirmininkas, bet pas 
mus tokia jau mada ir ją pakeisti būtų, 
sunku. Nebent kada vėliau. Keista buvo 
ir tas, kad karstas nebuvo apdengtas 
Lietuvos vėliava, o kapuose nebuvo 
sugiedotas Lietuvos himnas, nors 
velionis Lietuvos sporte daug padarė ir 
jo auklėtiniai labai išgarsino Lietuvą.

PRIĖMIMAS OLIMPINIAME 
KOMITETE

Dabartinis Olimpinis Lietuvos komi
tetas jau savo senąsias gražias patalpas 
perleido Švedijos ambasadai ir jau baigia 
įsikurti naujose mažesnėse patalpose. 
Komiteto prezidentas A. Poviliūnas tuo 
metu lankėsi Amerikoje. Susitikau su 
savo senu prieteliumip. Statutą, einančiu 
generalinio sekretoriaus pareigas. Kartu 
su juo važiavome į Estiją, bendravome 
ten, o grįžus jis surengė oficialų 
priėmimą, į kurį pakvietė Sporto ir kūno

GERAS TINKLININKAS - INŽINIERIUS
Australijos lietuviams sportininkams 

gerai žinomas puikus tinklinio žaidėjas, 
adelaidiškis Robis Daniškevičius baigė 
studijas Civil Engineering" srityje ir 
įsigiijo Bachelor of Engineering laipsnį. 
Tai puikus įrodymas, kad prie gerų 
norų sportas mokslui nekenkia. Nors 
Robis buvo atsidavęs sportui, sąžiningai 
visada lankė treniruotes tačiau tai jam 
nesutrukdė sėkmingai baigti mokslą.

Su Pietų Australijos sporto instituto 
tinklinio komanda jis dalyvavo Japo
nijoje kasmetinėse Hirosimos „Taikos 
taurės“ varžybose. Po dviejų savaičių 
Japonijoje vyko į Vokietiją. Čia Osna- 
brucko turnyre laimėjo pirmą vietą. 
Vėliau tą patį pakartojo Olandijoje 
Amsterdamo turnyre. ' '

PAGALVOKIME!

Atkelta iš 3 psl.

kalba. ALB krašto valdyba surėmė vieną 
fondą, apylinkėse atsirado kiti, panašių 
tikslų, matyt, nepasitikėta ar nenorėta 
atiduoti garbės, kaip dr. S. Varno 
paskaitoje minėta, bet siekta indvidualios 
garbės. Sudėjus lėšas vienan fondan, 
dingsta aukotojų ir aukas rinkusių 
iniciatyva, nes fondo pinigus dalina 
fondo valdyba savo nuožiūra ir visi 
dėkojimai ir pagarba eina jos vardu.

Fondai nemėgsta skelbti smulkių 
apyskaitų, nes visuomet susilaukiama 
priekaištų. Be to fondai savo vietovės 
veiklą paremia daugiau, mat, savi 
marškiniai arčiau kūno. Taip pat ir šalpa- 
Tėvynėje vargstantiems, skiriama per 
„savus“ žmones ar artimas organizacijas.

Australijoje lietuviai turi keletą fondų:

PRANEŠIMAS
1993 m. liepos 18 d. Lidcombės 

parapijos salėje įvykusiame Sydnejaus 
lietuvių katalikų kultūros d-jos meti
niame susirinkime į d-jos valdybą 
išrinkti: Albinas Giniūnas - pirmininku, 
Elena Badauskienė - vicepirmininke, 
Pranas Andriukaitis - iždininku, Alfa 
Savickienė - parengimų vadove, Gražina 
Grybaitė - sekretore. Kandidatu liko 
Povilas Laurinaitis.

Į revizijos komisiją išrinkti Antanas 
Vinevičius ir Antanas Kramilius.

Sydnejaus lietuvių kataliku 
kultūros d-jos valdyba. 

kultūros departamento generalinį 
direktorių V. Nėnių, jo padėjėją Č. 
Antanyną ir spaudos atstovus. Buvo 
kalbėta apie pagrindinius sporto dalykus, 
1995 m. būsimas V Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes, jų parengimą, page
rinimą ir patobulinimą. Buvo kalbama 
apie pirmą kartą šiais metais rengiamas 
Pasaulio lietuvių teniso žaidynes, apie 
1997 m. planuojamas Baltijos kraštų 
žaidynes, apie galimas žiemos žaidynes 
net ir Australijoje ir apie daugelį kitų 
sportinių reikalų. Pasikalbėjimai praėjo 
labai gražioje ir draugiškoje nuotaikoje. 
Olimpiniai ir Lietuvos sporto vadovai 
išreiškė padėką Australijos lietuviams 
už jų moralinę ir materialinę pagalbą 
Lietuvos sportininkams ir visuomet 
rodomą nuoširdumą ir draugiškumą. 
Rugpiūčio pabaigoje Lietuvoje kvie
čiamas pasaulio lietuvių sporto vadovų 
pasitarimas, kuriame bus aptartos mūsų 
sporto žaidynės ir kiti varbūs reikalai.

(B. d.)

Pasižvalgęs, pakeliavęs po Europą, 
grįžo į Adelaidę ir po trumpo atsikvėpimo 

išvyko » į Sinagapūrą. Singapūre jisai gavo 
darbą. Gal būt čia praleis pora metų. Dar 
nežino, ar ten susiras tinklinio komandą, 
kur irgi galėtų žaisti. Norėdamas 
palaikyti sportinę formą žada įsijungti į 
kokią nors sporto šaką. Taigi, nežada 
tinginiauti.

Labai Robio pasigenda jo buvusi 
komanda „Campbelltown Cheetas.“ 
Čia Robis žaidė pagrindinio kėlėjo 
pozicijoje.

Robis galvoja, kad gal būt galės atvykti 
į sporto šventę Hobarte.

Tenka pasveikinti Robį baigusįmokslą 
ir palinkėti sėkmės darbe Singapūre.

B. Nemeika

Australijos lietuvių fondas, Tautos 
fondas (turbūt dar veikia, nors aukų 
neberenka), Vilties invalidų vaikų 
fondas, Caritas fondas, Parama Lietuvai 
ir taip be galo. Norintiems padėti yra 
labai platus pasirinkimas fondų ir jie visi 
mielai jums patarnaus.

Gyvename tondų gadynėje. Visifondai 
su kilniausiais tikslais ir užsimojimais, 
administruojami sudarytų valdybų be 
teisės pašaliečiams nurodinėti ar 
patarinėti, kur jo aukotas doleris privalo 
nueiti. Gal todėl mūsų jaunimas, ypač 
vidurinioji karta (čia gimusi ir mokslus 
baigusi ir geriau įsikūrusi negu jų tėvai) 
neskuba fondams savo dolerių atiduoti?

Vis tik pageidautina, kad fondai skelbtų 
smulkesnę apyskaitą, kad parėmęs galėtų 
būti tikras, kur jo doleris nukeliavo ir ar 
pasiekė tuos, kuriems jis buvo skirtas.

Išvt.

Red.

AUROS
„Mūsų Pastogei“

S. Pocius NSW $ 5.-

•A. Meiliūnienė NSW $20.-•
A. Ladyga NSW $ 15.-

A. V. Šutas
i - NSW $ 5.-

A. Guoga NSW $20.-

A. Giliauskas NSW $ 5.-

Nuoširdžiai dėkojame už aukas.
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MŪSŲ MIRUSIEJI
SU JULIUM VETEIKIU ATSISVEIKINANT

Negailestinga mirtis vėl iš mūsų tarpo 
išsivedė vieną buvusių bendruomenės 
kertinių stulpų, - liepos 23 d. pasklido 
žinia per Sydnejaus lietuvius, kad tą 
dieną mirė a. a. JULIUS VETEIKIS, 
žymus visuomenininkas, žurnalistas.

Julius Veteikis gimė 1908 m. vasario 
15 d. Švenčionių apskrityje. Gimnaziją 
lankė Vilniuje, studijavo Vytauto 
Didžiojo universitete Kaune.
Neturima smulkesnių biografinių žinių 

iš jo gyvenimo prieškarinėje Lietuvoje, 
tačiau žinoma, kad jis gausiai bendra
darbiavo lietuviškoje spaudoje, - 
„Tautos kelyje“, „Lietuvos aide“, 
„Jaunojoje kartoje“ ir kt. tautinėje 
spaudoje. Keletą metų redagavo „Tėvų 
žemę“, o po to buvo pakviestas Užsienio 
lietuviams remti d - jos leidžiamo 
dvisavaitinio žurnalo „Pasaulio lietuvis“ 
faktinuoju redaktorium. Anuomet J. 
Veteikis taip pat išvertė iš rusų kalbos 

ir išleido J. S. Turgenevo romaną „Dūmai“, 
iš vokiečių k. - G. Hauptmano „Soanos 
eretiką“, iš žydų k. - „As Salom“ romaną, 
pavadinimu „Dėdė Mozė.“

1940 m. sukūrė šeimą su Liza 
Staugirdaite.

Į Australiją atvyko 1949 m. Čia, drauge 
su kun. Jonu Tamulių, suorganizavo ir 
redagavo pirmąjį Australijos lietuvių 

Stasys Skorulis: „(Gyvenimo) sūku
riuose Tu nepasimetei. Tavo intelekto ir 
dvasinės stiprybės ištekliai išvesdavo 
Tave į naują kelią, kuriuo eidamas ne tik 
savo gyvenimą sėkmingai kūrei, bet 
dažnai ir savo bendrakeleiviams kryptį 
nurodydavai.

Ir vis tik viena, kas tame Tavo 
permainingame gyvenime nesikeitė; 
buvo Tavo meilė Lietuvai... kur būdamas 
ir ką bedarydamas jos nepąmesdavai iš 
savo minčių ir širdies.“

„Nuo pifYnų mūsų šiame krašte 
kūrimosi dienų, iki leido sveikata, 
nesitenkinai vien savo šeimos gyvenimu. 
Bendri mūsų reikalai Tau visuomet 
rūpėjo ir, kur ir kiek galėdamas, būdavai 
to mūsų bendro lietuviško gyvenimo 
dalyvis, ramstis ir variklis.“

Tikrai, a. a. Julius Veteikis buvo vienas 
tų svarbiųjų „ramsčių ir; variklių “ ir jo 
tikrai pasigesime ateities bendruomenės 
veikloje. - •

Ilsėkis ramybėje, Tėvynaini.
B. Žalys

Af A ČESLOVAS PIEČIUKAITIS

iliustruotą žurnalą (spausdintą rota
torium) „Užuovėja“-, ėjusį nuo 1949 m. 
pradžios iki 1950 m. galo.

Vėliau J. Veteikis, dviem atvejais 
(1950 - 51 m. ir 1958 - 61 m.) redagavo 
ALB įsavaitraštį „Mūsų Pastogę“ ir 
pirmojo dešimtmečio Australijos lietuvių 
metraštį (kurį dėl susidariusių sąlygų 
užbaigė J. A. Jūragis).

1970m. J. Veteikis ir jo bendraminčiai, 
talkinant redakcinei kolegijai, redagavo 
neperiodinius, laikraštinio formato 
leidinius, pavadintus „Lietuvos keliu“, 
,kuriuose įtikinančiai pasisakyta prieš 
plintančią mūsų išeivijos tarpe sovietinės 
propagandos įtaką“ („Metraštis“, II d. - 
1983). Buvo Sydnejaus lietuvių Plunks
nos klubo narys.

1954 - 57 m. Veteikis kurį laiką 
mokytojavo tuometinėje ALB Cabra- 
mattos lietuvių savaitgalio mokykloje.

1956m. išrinktas ALB Krašto valdybos 
nariu švietimo-kultūros reikalams. 1960 
m. - ALB Suvažiavimo rezoliucijų

Česlovas Piečiukaitis:

Lankydamasis Lietuvoje š.m. liepos 
16 d. Lukšiuose Šakių apskrityje širdies 
priepuoliu staiga mirė adelaidiškis 
Česlovas Piečiukaitis.

Česlovas gimė 1925 m. balandžio 8 d. 
Vikeliškių kaime Šakių apskrityje. Tėvai 
buvo pasiturintys ir darbštūs ūkininkai,

Juliui Veteikis

komisijos narys. 1975 -1982 m. - Tautos 
fondo atstovybės Sydnėjuje sekretorius. 

Paskutinius keliolika metų Juliaus 
sveikata palaipsniui silpnėjo ir jis vis 
rečiau besirodydavo lietuvių visuo
menėje bei jos darbuose.

Velionio palaikai sudeginti Rook
wood‘o kapinių krematoriume. Lai
dotuvės,“ šeimos pageidavimu, buvo 
privačios - jose dalyvavo tik šeima ir 
artimiausių bičiulių būrelis.

Šeimos ir draugų vardu laidotuvių 
koplyčioje atsisveikinimo žodį tarė 

mylėjo savo žemę ir stengėsi vaikams 
įkvėpti jos meilę. Česlovas augo didelėje 
šeimoje: trijų brolių ir dviejų seserų tarpe.

Karo audra nubloškė į Vokietiją, kur 
po karo apsigyveno DP ŠtOv^kloje. 1948 
m. vasario“ mėn? išvyko į Australiją. 
Pradžioje dirbo Vakarų Australijoje, iš 
ten persikėlė į Adelaidę ir įsigijo taksi. 
Daug-metų sėkmingai vertėsi, iki širdies 
sutrikimo, kai teko parduoti taksį ir išeiti 
pensijon. . p.

Česlovas buvo aktyvus lietuviškame 
gyvenime; lankė bendruomenės paren
gimus, skaitė lietuvišką spauda ir ją rėmė. 
Daug laiko pašventė Adelaidės lietuvių 
spoi^p klpbui „Vytis.“. fŽąįdė tinklinį ir 
talkininkavo sporto klubo parengimuose 
ir veikloje. Jis priklausė ir Adelaidės 
Lietuvių sąjungai, dirbo sąjungos 
muziejuje, Lietuvių namuose. Domėjosi 
ir rinko straipsnius apie Lietuvą ir 
paruošęs iškarpas patalpino muziejuje.

Po sunkios plaučių ligos ir dviejų 

operacijų, nors būdamas silpnos svei
katos, nepasidavė ir optimistiškai žvelgė 
į gyvenimą, vis dar tikėdamasis sugrįžti 
į Lietuvą nuolatiniam apsigyvenimui.

Ši kelionė irgi buvo tik noras aplankyti 
seserį ir brolį bei jų šeimas ir galutinai 
apsispręsti dėl sugrįžimo į gimtinę. Deja,

A f A HENRIKAS KERAITIS
Gauta žinia, kad liepos 29 d. Sydnėjuje mirė Henrikas Keraitis, 

amžiaus (gimęs 1916 m.). A.a. H. Keraitis gyveno Pananijoje. Ilgus 
Palaidotas rugpiūčio 2 d. Palaikai sudeginti Rookwoodo

Ilsėkis ramybėje.

A. f A. JULIUI VETEIKIUI
mirus,jo žmoną Lizą ir artimuosius gilaus liūdesio valandoje užjaučiame 

-ui : f
M. Migevičienė

Algis ir Irena Dudaičiai

£

A. f A. JULIUI VETEIKIUI
mirus, mielai Lizai gilią užuojautą reiškia

E. ir T. Grinčeliai,
Canberra

A. f A. HENRIKUI KERAIČIU1
mirus, giliam liūdesy likusiai žmonai Jadvygai, dukrai Danguolei su 
šeima nuoširdžią užuojautą reiškia

Jadvyga ir Stasys Norvilaičiai

Pagerbdami

A. t A. HENRIKĄ KĘRAITĮ ‘ 
vietoj gėlių „Mūsų Patogei aukojo: A. Pranjic - $ 10.00

J. ir M. Griškaičiai $ 20.00

Iii f oi* mac i ja
KALĖDINIAI SIUNTINIAI 

Į LIETUVĄ
Parama Lietuvai komitetas pakar

totinai praneša, kad priimami užsakymai 
į humanitarinės paramos konteinerį iš 
privačių asmenų, norinčių sušelpti savo 
gimines ar draugus Lietuvoje.

Dėžės to pačio formato kaip ir praėjusį 
kartą: didelės - drabužiams 60 x 46 x 46 
cm, mažos - 44 x 34 x 34 cm.

Užsakymų priėmimas baigsis rugpjūčio 
22 d. Sydnejuje. Dėžėmis aprūpins 
Komiteto atstovas Sydnejuje - Antanas 
Kramilius. ■ . ?r

Dėžes reikės patiems pasiimti iš 
Lietuvių klubo po to, kai bus paskelbta 
apie atsiėmimo laiką. ,,.o,

Didelės dėžės persiuntimo, su pri
statymu Lietuvoje kaina $ 63.00, mažos 
- $ 40.00. Pinigus sumokėti pasiimant 
tuščias dėžes. Kartu gausite formas, 
kurias turėsite užpildyti patys.

rTenbusir visa Jums reikalinga 
informacija dėl siuntinių pokavimo ir 
adresavimo.

Dėžių užsakymus Sydnejuje priima 
Komiteto atstovas Antanas Kramilius, 
tel. 727 3131. Jam nesant namuose, 
palikite savo užsakymą atsakymo aparate 
(answering machine).

A. Kramilius
Parama Lietuvai komiteto vardu 

pavargusi širdis sustojo, svečiuojantis 
pas brolį Lukšiuose.

Palaidotas š. m. liepos mėn. Sintautų 
kapinėse, kur ilsisi jo tėvai ir giminės.

Ilsėkis Viešpaties prieglobstyje savo 
gimtinės žemėje.

VB 

apie 77 m- 
metus sirgo, 

kapinių krematoriume.
B.Ž.

PRANEŠIMAS
Sydnejaus SBS radijo stotis (o tuo 

pačiu ir lietuvių radijo valandėlė) nuo š. 
m. rugpjūčio 14 d. persikelia į kitas 
patalpas: 14 HERBERT ST., AR- 
TARMON, NSW 2064. Pašto adresas: 
LOCKED BAG 028, CROWS NEST, 
NSW 2065. Tel. (02) 430 2828. Radijo 
faksimilė: (02) 438 1114. Žinių fak
similė: (02) 438 1660. Telex - AA 
126617.

AUKOS AUS
TRALIJOS 
LIETUVIŲ 

FONDUI
40 dol. J. Balčiūnas (1670) Vic. A. a. 

Kosto Matukevičiaus ir a. a. Vytauto 
Končiūno atminimui.

Gauta per mūsų įgaliotinį Geelonge A. 
Obeliūną.

A. a. Aleksui Povilaičiui mirus, vietoj 
gėlių-

po 10 dol. - J. Manikauskas (345) ir 
O. Šrederis (375).

5 dol. A. Obeliūnas (1030).
Nuoširdi padėka už aukas -

Vincas Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

„Mūsų Pastogė “ Nr. 32 1993.08.09_psl. 7.
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Informacija
„MUSŲ PASTOGES“ LOTERIJA

Lietuviškos spaudos išlaikymas priklauso nuo mūsų visų 
pastangų. Australijos lietuvių bendruomenės Spaudos sąjunga 
kasmet rengia loteriją, kuri yra svarbus pajamų šaltinis laikraščio 
išlaikymui.

Šių metų loterijos prizai yra:
1. Vienos uncijos aukso lydinys (99 procentų grynumo).
2. Dešimties uncijų sidabro gabalas.
3. Lietuviškas dirbinys.
Loterijos traukimas įvyks rugsėjo 19 dieną, sekmadienį, Lietuvių 

namuose Bankstowne. -
Rezultatai bus paskelbti „Mūsų Pastogėje“ rugsėjo 27 dieną.
Loterijos bilietai platinami, siunčiant juos visiems „Mūsų 

Pastogės“ prenumeratoriams.
Mes kreipiamės į visus Australijos lietuvius,-prašydami remti<- 

mūsų lietuvišką spaudą, perkant ir platinant šios loterijos bilietus.
Loterijos bilietų gavimui ir atsiskaitymui prašome kreiptis 

sekančiu adresu: LB Spaudos sąjunga, P.O. Box 550, Bankstown, 
N.S.W. 2200.

Telefonu užsakyti bilietus galite skambindami: nuo pirmadienio 
iki trečiadienio, darbo valanomis, tel. (02) 790 3233 arba septynias 
dienas savaitėje bet kuriuo laiku tel. (02) 727 9191.

Bilieto kaina 2 doleriai. Bilietų šakneles prašome grąžinti ne 
vėliau rugsėjo 15 dienos. Už pinigus atsiskaityti prašome (mums 
tai būtų patogiausia!) grynais arba moneyt order. Tokiu būdu jūs 
sutaupysite mums pinigus ir laiką. į

Dėkojame visiems, kurie praeityje jau prisidėjo prie bilietų 
platinimo ir pirkimo. Tikimės, kad jūsų talkos sulauksime ir šiais 
metais.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

Šauni klubo - lietuvių bendruomenės
Hh. KULTŪRINĖ POPIETĖ
įvyks rugpjūčio 21 - 22 dienomis (šeštadienį ir 
sekmadienį)nuo 12 vai. Akį iki 7 vai. vakaro.

Kultūrinio savaitgalio metu jus džiugins muzika, tautiniai _ / 
šokiai, dainos, parodos, lietuviški patiekalai.

Nuo’Į^al. įkf/7 vai. vakaro veiks vaiko priežiūros kam
barys, kur paikai žais ir bus pastoviai prižiūrimi.

Ateikite visi ir atsiveskite savo draugus!

“ 'Tsrdk'Jp ----------------- ’
•Mielus'klubo narius, pašmiršuSlts sumokėti klubo nario mokestį,

• prašome tai padaryti galimai greičiau.

Klubui reikalingas patalpų valytojas.
Dėl sąlygų kreiptis į klubo vedėją tel. 708 1414.

Pranešame, kas rugsėjo 25 dieną ruošiamas 
METINIS KLUBO BALIUS.

SYDNĖJUJE
METINIS SUSIRINKIMAS
Sydnejaus lietuvių moterų socialinės 

globos draugijos metinis susirinkimas 
įvyks š. m. rugpjūčio mėn. 8 d., 
sekmadienį 2 vai p. p. Lietuvių namuose 
Bankstowne.

Metinio susirinkimo dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas, j
2. Praėjusio metinio susirinkimo proto-

Australijos lietuvių bendruomenės 
Spaudos sąjungos valdyba

VIDURVASARIO SEZONAS
SPECIALIOS ORO KELIONIŲ KAINOS 

Nuo $ 1960 asmeniui 
(Čekoslovakų oro linija) 
Nuo $ 2090 asmeniui 

(Tailando/Skandinavų oro linija) 
MASKVA - nuo $ 1680 asmeniui 

Teiraukitės specialių oro kelionių kainų 
iš VILNIAUS/TALINO

Viešbučiai, sustojimai ir t. t. 
Teiraukitės dėl detalių. 

Tarkitės su ekspertais

48 The Boulevarde, Strathneld - 2135 
Tel. (02) 745 3333. Fax (02) 745 3237 
Lie. 2 TA 000 888 ACN 001 344 323 
BALTIJOS KELIONIŲ EKSPERTAI

REWRITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, švietimą, 
meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosime jo nariais 
is nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį 
Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street,North Melbourne, Vic. 3051

Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:
P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
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kolo skaitymas.
3. Draugijos pirmininkės pranešimas.
4 Patikėtinių pranešimai.
' Iždininkės oranešimas.

c. Revizijos komisijos pranešimas
7. Ligonių lankytojos pranešimas.
8. Klausimai ir sumanymą).
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9. Susirinkimo uždarymas.
Kviečiame visas draugijos nares ir pri

jaučiančias kuo skaitlingiau dalyvauti. 
Bus renkamas nario mokestis ir priima
mos naujos narės.

Po susirinkimo pasivaišinsime kava ir 
pyragais, pabendrausime.

P. S.
Susirinkimo metu bus renkama 

draugijos valdybą.

SLMG d - jos valdyba

PAIEŠKOJIMAS
Į Ieškau dėdės Broniaus Pivoriūno, Į 
= gyvenusio Sydnejuje, Erskine St. 37. Į 
i Ieško Pivoriūnas Gintautas, gyv.f 
i Žvaigždžių g-vė Nr. 38 bt. 254, Vilnius= 
| 2050. !
miiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii m iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiin

I* Siuntiniai J Lietuva cARGo 1$ 
išsiunčiami kas 6 savaitės f 

žemiau W KAINOS H 
AUKŠCiausms patarnavimo STANDARTAS 
Dėl smulkesenės informacijos kreiptis į Kristiną^-—Į | S 

ii 
ho At oo 
i Si

Masą Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN W MM?

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomu 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako. Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai 
reiškia redakcijos nuomonę.

Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro paštu $ 65 
U žsienyje oro paštu $ 90

8


	1993-08-09-MUSU-PASTOGE_0001
	1993-08-09-MUSU-PASTOGE_0002
	1993-08-09-MUSU-PASTOGE_0003
	1993-08-09-MUSU-PASTOGE_0004
	1993-08-09-MUSU-PASTOGE_0005
	1993-08-09-MUSU-PASTOGE_0006
	1993-08-09-MUSU-PASTOGE_0007
	1993-08-09-MUSU-PASTOGE_0008

