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ĮVYKIAI LIETUVOJE
Kariuomenės vadas

Nepatvirtintomis žiniomis, Seimas 
pritarė Prezidento dekretui, pagal kurį 
Kariuomenės vadu paskirtas 49 metų 
pulkininkas Jonas Andriškevičius. 
Naujasis vadas gimė Anykščių rajone, 
1967m. baigė aukštąją karo mokylą 
Leningrade, 1967-73m. buvo Sovietinės 
armijos kuopos vadu Rytų Vokietijoje, 
1973-76m. studijavo Maskvos Frunzės 
karo akademijoje, 1976-81m. tarnavo 
Sibiro karinėje apygardoje, 1984-91m. 
vadovavo Vilniaus universiteto karinei 
katedrai, 1991-92m. buvo Savano
riškosios krašto apsaugos tarnybos 
mokymo centro viršininku, nuo 1992m. 
Karo mokyklos viršininku.

Aptariant jo kandidatūrą Seimo 
Nacionalinio saugumo komitete, buvo 
pastebėta, kad jo anketoje nėra minima 
tai, jog 1965-1990m. Andriškevičius 
priklausė komunistų partijai ir 1981- 
84m. dirbo Etiopijos štabe patarėju. 
Kadangi darbas užsienyje galėjo turėti

Puik. Jonas Andnskevicius
ryšių su saugumu, plkn. Andriškevičius 
pareiškė, jog jo komandiruotė į Etiopiją 

‘buvo tarsi bausmė, o ne pasitikęjimo 
reikalas.

Plkn. Andriškevičių Kariuomenės vado 
pareigoms pasiūlė LDDP frakcija. 
Atsakydamas į žurnalistų klausimus, jis 
pareiškė, kad dabartinę krašto apsaugos 
padėtį jis įvertina kaip „vos paten
kinamą“, dalinai todėl, kad atsiranda 
trinties, kai skirtingos ginkluotės nėra 
finansuojamos vienodai. Jo manymu, 
politikai neturėtų kištis į kariuomenės 
reikalus. Politikų uždaviniai yra 
nuspręsti, kokio dydžio turėtų būti 
Lietuvos kariuomenė, parūpinti jai 
būtiną finansavimą^mspręsti, į kokius 
karinius blokus Lietuva turi įstoti, ar iš 
viso neįsijungti. Pasak jo, „reikia 
peržiūrėti, kas dabar dirba štabo 
sistemoje ir pagal pareigas rinkti 
žmones.“

Kerštas
Antradienio rytą, spalio 12d., Vilniuje 

trimis šūviais į veidą ir nugarą prie 
namų buvo nušautas Vitas Lingys. Jis 
buvo „Respublikos“ dienraščio re
daktoriaus pa vaduotoj as ir vienas iš trij ų 
laikraščio savininkų. Beveik neabe

jojama, kad tai nusikaltėlių pasaulio 
kerštas ir įspėjimas kitiems, nes 
„Respublika“ neretai spausdindavo 
ilgokus reportažus apie taip vadinamos 
mafijos struktūrą ir veiklą, kartais 
aprašydama ryškesnius individus. 
Pogrindžio tyrimu užsiėmė ir patsai V. 
Lingys. Po nužudymo buvo sulaikytas 
Dovydas Kaplanas kaip vienas iš 
nusikaltėliškos „Vilniaus brigados“ 
vadovų (apie kurią „Respublika“ rašė 
keletą kartų) ir dar keletas kitų policijai 
žinomų asmenų, bet kol kas rezultatų 
nėra. Žmogžudystė iššaukė gyvąreakciją 
spaudoje, Seime ir visuomenėje, nes jau 
anksčiau buvo klausiama, ar nu
sikaltėliai nėra pradėję užvaldyti 
Lietuvą, pereidami iš spekuliacijos į 
prestižinį nekilnojamo turto bei kapitalo 
sukaupimą. Spauda nurodydavo, jog 
mafija jau turi stiprių ryšių bei gynėjų 
tarp valstybės tarnautojų, policijoje, 
teismuose ir net valdžios sluoksniuose.

Per 8 šių metų mėnesius Lietuvoje 
įvykdytas 41,261 nusikaltimas, arba 21% 
daugiau nei per tą patį praėjusių metų 
laikotarpį. Daugiau nei pusė (54%) 
sudaro asmeninio turto grobimai, būtent, 
įsilaužimai į butus ir automobilių 
vagystės. Tyčinių nužudymų užre
gistruota 244, o tai 89 daugiau negu per 
analogišką laikotarpį pernai. Ne
pilnamečių nusikaltimai paaugo 23 
procentais, o labiausiai padidėjo nu
sikaltimai tų, kurie buvo buvę bausti 
anksčiau. Šita kategorija pašoko 54%. 
Susirūpinimą visuomenėje kelia tai, kad 
daug nusikaltimų lieka neišaiškintų ir 
kad daug bylų nenuvedama iki galo, 
nors nusikaltėliai žinomi. Pastaruoju 
atveju būdinga, kad dėl menkų rezultatų 
policija, prokuratūra ir teismai kaltina 
vieni kitus.

Naujokai
Nuo spalio 1d. prasidėjo du mėnesius 

truksiantis šaukimas į Lietuvos gink
luotąsias pajėgas. Šį rudenį turėtų 
pradėti tarnauti apie 4,500 kareivių, o 
tai beveik 2,000 daugiau nei pavasarį. 
Skaičius padidintas todėl, kad reikia 
daugiau kareivių lauko kariuomenės 
brigadai ir Vidaus reikalų ministerijos 
vidaus kariuomenės daliniams (pvz., 
kalėjimų ir pasienio sargybai). Šie 4,500 
naujokų bus atrinkti iš maždaug 12,000 
šaukiamųjų.

Šiuo metu nežinoma, kiek šaukiamųjų 
atvyks į šaukimo punktus. Pavasarį, iš 
18,000 gavusių kvietimus nepasirodė 8 
tūkstančiai. Tokio pavojaus yra ir dabar, 
nes beveik visi šaukimo išvengę asmenys 
liko nenubausti. Apie šimtą gavo 
administracines 50 talonų (dabar 50 
centų) baudas, tačiau jos neturi jokio 
efekto. Šaukimo rimtumą sumažina ir 
tai, kad - kaip ir sovietmečiu - šaukimo 
kartais galėjo išvengti turtingų ar įtak
ingų tėvų sūnūs. Tačiau šį rudenį bus 
žiūrima griežčiau. Birželio mėnesį

Seimas pakoregavo naujokų šaukimo 
įstatymą ta prasme, kad vietoj ad- 

. ministracinių baudų, būtinosios karinės 
tarnybos vengimas gali būti baudžiamas 
laisvės atėmimu iki vienerių metų. Tokie 
pat veiksmai karo metu baudžiami 
laisvės atėmimu iki 5 metų. Ad
ministracinės baudos tapo padidintos 

—ikė- 80 Mtų.

Pabrango paštas
Nuo spalio 1d. pabrango kai kurie pašto 

tarifai. Svarbiausias pokytis liečia 
vietinius laiškus, kurie vietoje 5 et 
kainuos 10 et. Tarifas atvirukams paaugo 
nuo 4 et iki 5 et, o registracijos mokestis 
(tiek vietinėms, tiek užsienio siuntoms), 
pakilo nuo 15 et iki 30 et. Tarifas laiškams 
į užsienį liko tas pats: laiškas iki 20 g 
paprastu paštu 60 et., oro paštu 80 et.

Išskirtinai pabrango laikraščių siuntos 
(„banderolės“) į užsienį, kurios dabar 
kainuos apie pustrečio karto daugiau. 
Pavyzdžiui, siuntimas laikraščio, kuris 
sveria tarp 100g ir 250g, dabar kainuos 
2.80 Lt paprastu paštu ir 3.80 Lt oro 
paštu. Itin didelis tokių siuntų pa
brangimas skaudžiai paliečia vietinių 
žmonių ryšius su užsienio lietuviais, nes 
ne vienas savo geradariams užsienyje 
bandydavo atsilyginti vienu kitu 
laikraščiu ar knyga. Naujasis spaudinių 
tarifas taip pat palietė jautrų nervą 
laikraščių redakcijose, nes joms gali 
prisireikti kelti prenumeratos mokestį 
ir ko gero prarasti dalį vertingų užsienio 
skaitytojų. Tuoj pat Ryšių ministrą 
Gintautą Žintelį ir Lietuvos pašto 
direktorių Anatolijų Mitrofanovą aštriai 
kritikavo „Lietuvos rytas“ savo ve
damajame: „(Brazausko) Vyriausybė 
smogė dar vieną smūgį krašto vi
suomenės ir išeivijos santykiams... 
(Žintelis ir Mitrofanovas) pasityčioja iš 
savo šalies ir užsienio lietuvių, keliskart 
be ekonominės būtinybės padidinę 
paslaugų kainą... Kaip atrodo, dabartinė 
šalies valdžia vis labiau krypsta į šalies 

.. uždarumą nuo viso likusio pasaulio, 
stengiasi sudaryti kliūtis net ten, kur jų

TRAKŲ PILIS. Nuotrauka G. Umbražiūno.

jau nebebuvo paskutiniais sovietiniais 
metais...“ Pagrįsdamas savo kritiką, 
„Lietuvos rytas“ nurodo, kad banderolė 
kainuoja 3.80 Lt, o tokio pat svorio 
„smulkus paketas“ - tik 1.60 Lt - bet į 
„smulkų paketą“ spaudinių negalima 
dėti.

Knygų siuntimo suvaržymu skundžiasi 
skaitytojas „Lietuvos aide“. Nusipirkęs 
neseniai išleistą Lietuvių kalbos žodyno 
15-tą tomą, norėjo jį pasiųsti į JAV iš 
Lazdynų (Vilniaus dalis) pašto. Ten 
knygą priimti atsisakė ir nurodė ją nešti 
į centrinį paštą. Gi centriniame pašte 
paaiškino, kad pirma reikia „leidimo“. 
Teko eiti į Paveldo inspekciją, ten 
parašyti pareiškimą nurodant tikslą 
(„mokytis taisyklingos lietuvių kalbos“), 
bet, kaip tyčia, leidimus pasirašąs 
viršininkas buvo kažkur išvykęs su 
reikalais... Supakuotoji knyga iškeliavo 
po 5 dienų.

Daug kritikų
Vyriausybės žingsnius retkarčiais 

kritikuoja dešinieji, tačiau po lito įvedimo 
susidariusios naujos problemos iššaukė 
keletą kitų puolimų. Prieš kiek laiko 
paskelbtame socialdemokratų pa
reiškime sakoma, kad žemės ūkis šiuo 
metu atsidūrė kritiškoje būklėje. 
Monopolistai, nuolaidžiaujant LDDP 
Vyriausybei, lobsta žemės ūkio pro
dukcijos gamintojų sąskaita. Nesi
rūpinama žemės ūkio produktų rinka ir 
gamintojo apsauga, nesprendžiama 
grūdų supirkimo problema, mažinamos 
supirkimo kainos, nelikviduojami 
įsiskolinimai už supirktą pieną ir mėsą.

Po to sekusiame Lietuvos pramo
nininkų konfederacijos pareiškime 
teigiama, kad nesą sisteminės ūkio 
reformavimo politikos, o vykdomoji 
monetarinė politika siekianti tik 
trumpalaikių tikslų. Skundžiamasi, kad 
vedama politika „padarė didžiulių 
nuostolių šalies pramonei, susilpnino 
padėtį rinkoje, neleido didžiajai pra-

Nukelta į 2 psl.
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TRUMPAI 
IŠ VISUR
Spalio 12 d. atvykęs į Japoniją 

trumpam vizitui, Rusijos prezidentas 
BorisJeldnas atsiprašė už 55 tūkstančių 
japonų karo belaisvių bei civilių mirtis 
Stalino koncentracijos stovyklose. B. 
Jelcinas pažadėjo paspartinti keturių 
ginčijamų Kurilų salų demibtarizaciją, 
bei vesti „rimtus pasitarimus“ su Japonija 
dėl eventualaus šių salų priklausomumo. 
Vizito metu B. Jelcinas buvo priimtas 
imperatoriaus Akihito, gi Japonijos min. 
pirmininkas Morihiro Hokasawa sutiko 
apsilankyti Rusijoje.

*
Rusų-japonų santykiai vėl pablogėjo 

vos porai dienų praėjus po Jelcino vizito, 
kai paaiškėjo, kad rusai teršia Japonų 
jūrą savo branduolinių povandeninių 
laivų kuro atlaikais. Šimtai tonų skystos 
radioaktyvios medžiagos pilama tiesiog į 
jūros vandenį apie 400 jūrmylių nuo 
Japonijos krantų.

*
šių metų Nobelio taikos premija 

paskirta Pietų Afrikos prezidentui F. W. 
de Klerk pusiau su Afrikos Tautinio 
kongreso lyderiu Nelson Mandela, 
įvertinant jų abiejų pastangas taikingai 
likviduoti "apartheid," išvengiant pra
našautų „kraujo vonių“.

*
Spalio 12 d. Vokietijos konstitucinis 

teismas Karlsruhe mieste išnešė 
sprendimą, kad valstybės suverenumas 
ir konstitucija nebus pažeistos, Vokietijai 
tampriau susirišant su Europos Ben- 

• druomene pagal Maastrichto sutartį. Tuo 
pašalinta paskutinė kliūtis Maastrichto 
sutarties įsigaliojimui, nes visos kitos 
Europos Bendruomenės valstybės šį 
susitarimą jau anksčiau ratifikavo.

*
Po kelių savaičių pertraukos, spalio 17 

d. serbai atnaujino Sarajevo apšaudymą 
artilerija. Jie sakosi, kad šį jų puolimą 
išprovokavo Bosnijos karinės pajėgos,

ĮVYKIAI LIETUVOJE.
Atk^k^l psl. "
monės dabai gauti planuotų pajamų, 
laiku atsiskaityti su partneriais, 
biudžetu, laiku išmokėti atlyginimus 
darbuotojams“. Pramonininkų kon
federacija pateikė 7 konkrečius pa
siūlymus, įspėdama, kad jei vyriausybė 
nesiims koreguojančių priemonių, ji 
nuves į „šalies ūkio apmirimą su 
nenusakomomis politinėmis, eko
nominėmis ir socialinėmis pasekjnėmis“.

Krikščionių demokratų partijos 
pareiškime kritikuojama LDDP vyk
doma žemės ūkio pobtika. LDDP turinti

paleidusios minosvaidžių šūvių į jų 
pozicijas. • |

* ♦ I
Buvusį Gruzijos prezidentą Zviad I 

Gamsachurdiją palaiką sukilėliai užima t 
vis didesnius plotus Gruzijos vakarinėje • 
dalyje. Jų rankose, be Poti, atsidūrė * 
Zugdidi, ‘Samtredia ir Khoni miestai.

*
Haiti valdančios juntos lyderis gen. j 

Raoul Cedras nesiruošia vykdyti savo | 
pažado, iki spalio 30 d. valdžią perduoti j 
demokratiniai išrinktam prezidentui | 
kunigui Aristide. Kariuomenės ir | 
policijos remiamos ginkluotos civilių | 
grupės neleido Jungtinių Tautų taikos •.

„Sunkus JTO „ugniagesių“ pasit I 
rinkimas, kurį konfliktą gesinti I 
pirmiausia“. (Iš „Frankfurter Algemeine“',!

palaikymokontingentuiišsilaipintiPort- I 
au-Princeuoste,išvaikytitenatvykęJAV • 
diplomatai ir užsienio žurnalistai, gi * 
spalio 15 d. jų nužudytas Haiti tei- Į 
singumo ministras Guy Malary, de
mokratinio režimo šalininkas, kartu su 
savo šoferiu ir asmens sargybiniu.

* . I
Jungtinės Tautos paskelbė naftos ir | 

ginklų tiekimo Haiti uždraudimą, kurį | 
prižiūrėti atvyko trys Kanados ir šeši I 
JAV karo laivai. Laukiama karo lajvų ų I 
iš eilės kitų valstybių. i

* I
Iš Haiti oro kebu evakuoti apie 250 

žmogaus teisių pažeidimų stebėtojų bei 
keliasdešimt anksčiau atvykusių Jung
tinių .Tautų taikos kontingento karių. 
Tebeveikia JAV ambasada, saugoma 
sustiprinto marinų dalinio.

I 
I 
t 
I 
I 
I 
I

strateginį tikslą: „žemės ūkio bendroves 
paversti stambiais ūkiais, kurie remtųsi 
samdomuoju darbu“, o tokių ūkių 
savininkais taptų „žemės ūkio bendrovių 
vadovaujantys darbuotojai“, kitaip, 
sakant, LDDP atgaivinanti kolūkius.’ 
Krikščionys demokratai pabrėžia, kad. 
kur įmanoma, žemę reikia grąžinti) 
savininkams, o kitiems - sudaryti 
lengvatines sąlygas ją įsigyti ar 
išsinuomoti. Šiaip gi reikia remti 
vidutinius ūkius, regubuojant produktų 
importą ir remiant eksportą.

Tautininkų sąjungos pareiškimas eina 
toliau. Jame sakoma, kad „LDDP 
akivaizdžiai įrodė, kad yra nepajėgi 

spręsti politines ir ekonomines šalies 
problemas, ir kad jos valdymas yra 
žalingas“. Todėl,LDDP turi pasitraukti“. 
Tautininkai taip pat pabrėžia, kad reikia 
suvienyti dešiniąsias jėgas. „Visos 
dešiniosios jėgos turi eiti petys į petį 
prieš LDDP“, buvo pasakyta spaudos 
konferencijoje. Priešlaikinių rinkimų 
atmesti negalima, tačiau pirmiausia 
reikia susitarti su kitomis opozicinėmis 
partijomis.

Gana aštriai pasisakė prof. Kazimieras 
Antanavičius, kuris ir šiame Seime buvo 
Ekonomikos komiteto pirmininkas. Jis 
atsistatydinęs todėl, kad „esi atsakingas 
prieš žmones, jie tavim tiki, o tu - 
apgaudinėji. Grumies,betpadarytinieko 
negali. Lyg ir nedoros tos grumtynės - 
rezultatų juk nėra!“ Kas valdo? „Valdo 
juodasis, didysis kapitalas!... Kapitalo 
daugiaukairėj,nesdešiniosiosjėgos dirbo 
Sąjūdy, užsiiminėjo politika. O šitie - per 
nomenklatūrą, komjaunimą, kompartiją 
- kopė į verslo sritį. Be to, jie ir patirties 
daugiau turi, ir ryšių.“

Skolos
Sumokėjus didelę dalį Lietuvą labai 

slėgusios skolos Rusijos monopolijoms 
už naftą ir dujas, iškilo reikalas surasti 
30 mil. JAV dolerių sumokėti už 
branduolinio kuro kasetes, kurias 
naudoja Ignalinos atominė jėgainė. 
Finansų ministrui Eduardui Vilkeliui 
pareiškus, kad tokią paskolą galima 
gauti iš vieno vokiečių banko, Seimas 
visgi nepritarė, siūlydamas ieškoti kitų 
išeičių. Buvo prisiminta ir tai, kad 
Baltarusija ir Kaliningrado sritis yra 
skolingos Lietuvai už elektros energiją 
lygiai tokią sumą, kokią Vyriausybė 
norėtų pasiskolinti iš Vokietijos bankų. 
Bet vėliau paskolai buvo pritarta.
j Per debatus buvo susidomėta, kiek iš 
viso Lietuva yra pasiskolinusi. Sąrašas 
toks: 30 mil JAV dol. iš Pasaulio banko, 
18 mil. dol. iš Europos rekonstrukcijos ir 
vystymo banko, 12 mil. dol. iš Credit 
Lyonnais banko (Prancūzija), 35 mil. 

doL iš Commodity Credit Corporation 
(JAV), apie 50 mil. doL iš Europos 
ekonominės bendrijos, 3 rpil. dol. pagal 
PHARE programą. Tariamasi ar jau 
susitarta ir dėl tolimesnių paskolų: 70 
mil. dol. iš Pasaufio banko, mihjoninės 

sumos iš Japonijos, Pietų Korėjos ir 
prekinė paskola iš Kinijos Liaudies 
Respublikos. Kokia šiuo metu reah 
Lietuvos užsienio skola? Lietuvos banko 
duomenimis, valstybės vardu gauta ar 

numatoma gauti paskolų už 308 mil. 
dol.., be to Vyriausybė garantuoja 88.8 
mil. dol., kuriuos skolinasi didelės 
Lietuvos įmonės. Bendra skola užsieniui 
- maždaug 400 mil. dol., neskaitant 
palūkanų. Šitokiai padėčiai esant, kai 
kurie Seimo nariai yra sunerimę, nes 
skolas reikės kada nors grąžinti. Šiuo

metu, kaip išsitarė vieno ministro 
pavaduotojas, didele dalimi paskola yra 
„pravalgoma ir išeina per kaminą“.

Paruošė V. DONIELA

; Krašto apsaugoje
i'

Spalio 19 dieną galutinai pasitraukė 
Krašto apsaugos ministras Audrius 
Butkevičius. Jis jau buvo pateikęs 
atsistatydinimo raštą Prezidentui po to, 
kai SKATo (Savanoriškosios krašto 
apsaugos tarnybos) būrys su ginklais 
pasitraukė į pakaimės miškus. Bet A. 
Butkevičių tada rėmė premjeras Šle
ževičius ir Prezidentas atsistatydinimo 
nepriėmė. Dabar Prezidentas savo 
sutikimą davė.

A. Butkevičius buvo vienas iš keletas 
ministrų, kurie savo poste paliko per 
visas vyriausybių kaitas. Jis gimė 1960 
m. Kaune, iš profesijos yra gydytojas, bet 
po Kovo 11 tapo svarbiausiu Lietuvos 
kariniųpajėgų atkūrėju. Nuopatpradžių 
veikęs Sąjūdyje, jis vėliau krypo link 
politinio centro. Už tai retkarčiais 
kritikuotas dešiniųjų, jis juto spaudimą 
ir iš politinės kairės. Neseniai jis 
paaiškino, kad esą rimtų nesutarimų 
tarp jo ir seimo Nacionalinio saugumo 
komiteto, kuriam šiemet vadovavo LDDP 
pirmininko pirmasis pavaduotojas 
Gediminas Kirkilas, o per paskutines 
savaites - aštrus dešiniųjų kritikas ir 
laikraščio „Opozicija“ leidėjas Vytautas 
Petkevičius.

Laikraščio „Respublika“ ir Amerikos 
balso žiniomis, ryškus kandidatas į 
Krašto apsaugos ministro postą yra 
Linas Linkevičius. Gimęs 1961 m., Linas 
Linkevičius prieš Kovo 11 buvo kom
jaunimo Centro komiteto narys, o vėliau 
pasižymėjo kaip aktyvus LDDP veikėjas. 
Pastaruoju metu jis yra Seimo užsienio 
reikalų komiteto pirmininko pava
duotojas.

Svarbiu įvykiu tenka laikyti Jono 
Lukausko paskyrimą kariuomenės štabo 
bendrojo skyriaus viršininku. „Lietuvos 
rytas“ pirmojo puslapio reportaže
atkreipia dėmesį į tai, kad J. Lukauskas 
buvo aukštas Lietuvos komunistų 
partijos veikėjas, nuo 1976 m. - LKP 
politbiuro narys. Gimęs 1935m.,jisįstojo 
į SSKP 1963 m., buvo komjaunimo 
sekretoriumi Panevėžyje ir kompartijos 
sekretorium Siaubuose, 1974 m. baigė 
aukštąją partinę mokyklą prie SSKP 
Centro komiteto. Ilgametis LKP Centro 
komiteto narys, nuo 1980 m. jis buvo ir 
LTSR Aukščiausios Tarybos deputatas. 
Paskutiniais sovietiniais metais jis 
vadovavo LTSR liaudies kontrolės 
komitetui. J. Lukauskas turi ir karinio 
patyrimo: nuo 1954iki 1957 m. jismokėsi 
Frunzės karo mokykloje Kijeve ir ją 
baigė, o vėliau tarnavo armijoje.

Per paskutinių savaičių pokyčius, 
įskaitant ir kariuomenės vado pa
skyrimą, LDDP reikšmingai sutvirtino 
savo pozicijas Krašto apsaugos mi
nisterijoje ir karinių pajėgų struktūrose. 
Kita vertus, yra nepasitenkinimo iš 
dešiniųjų pusės. Tarp kritikų bus 
greičiausiai ir SKATas, tačiau ši 
organizacija jau ir anksčiau buvo 
pamažėle ribojama. Įsakas SKATo 
ginklus laikyti ne vietovėse, bet 
centriniame sandėlyje, buvo viena iš 
priežasčių, nulėmusių kai kurių SKATo
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Mūsų mecenatas - kim. Povilas Martūzas
„Mūsų pastogės“ mecenato kun. Povilo 

Martūzo gyvenimo kelias toks įvairus, 
kad parašius scenarijų, galėtų tikti 
įdomiausiam filmui...

Gimė 1926.4.8 Berčiūnų km., Nau
jamiesčio vis., Panevėžio apskr., nors iki 
14-jų savo amžiaus metų gyveno 
Panevėžyje, kur augo brolio (dabar jau 
mirusio) ir sesers daugystėje. Baigęs 
pradžios mokyklą ruošėsi būti sodininku 
-patėvio žemėje, Skynimųkm. - užaugino 
sodą, užveisė medelyną, mokėsi so
dininkystės. Viena jo sodintų obelų, 
kurios kiekviena šaka vedė skirtingus 
vaisius, ilgą laiką buvo apylinkės 

■pasididžiavimas. 1944 m. vokiečiai jį 
paėmė darbams į Vokietiją. Išmokas 
vairuoti sunkvežimius, šį darbą dirbo 
iki karo pabaigos, o karui pasibaigus 
šoferiavo pas amerikiečius.

1947.7.22 atvyko („Amarapoora“laivU) 
į Australiją, Freemantle. Buvo paskirtas 
prie geležinkelio darbų Pemberton'e, 
W.A., kur praleido vienus metus. Vėliau 
dirbo Perth'o priemiestyje, Belmonte, 
vištų ūkyje. Baigęs privalomą 2 metų 
valdžios sutartį, atvyko į Melburną, dirbo 
“Nestle“ bendrovės sandėliuose.

Jausdamas kunigišką pašaukimą, 
1952 m. įstojo į šv. Sakramento Tėvų 
vienuolymą Melburne; iš ten išsiųstas į 
Bowral,NSW, šio vienuolyno novicijatan, 
kur išbuvo pusantrų metų juvenate ir 
beveik dvejis metus novicijate. Prieš pat 
baigdamas vienuolio įžadus - 1955 m. 
spalio mėn. - susirgo džiova. Išbuvęs 6 
mėnesius ligoninėje ir dar metus pailsėjęs 
privačiai, pakviestas prel. Lado Tulabos, 
1957 balandžio 19 d. išvyko į Romą, šv. 
Kazimiero kolegijom Ten studijavo 6 
metus, parodydamas neeilinius gabumus 
- mokslus teko , pradėti, taip sakant, 
beveik iš nieko, nes Lietuvoje buvo baigęs 
tik pradžios mokyklą. Į kunigus įšven
tintas 1962.12.22. Studijas baigė 1963 
m. birželio mėn. Po to buvo nuvykęs i 
JAV, kur buvo East St, Louis lietuvių 
parapijos svečiu, globojamas prel. Antano 
Deksnio(dabarvyskupas). Tenviršporos 
mėnesių dirbo pastoracinį darbą.

Į Sydnėjų atvyko 1963.12.25 - tiesiai iš

laivo į lietuviškas kalėdines pamaldas 
Lidcombe, kur pasakė pirmąjį pamokslą 
Australijos lietuviams. Vėliau, dalinai 
pavaduodamas kun. Petrą Butkų, 
įsitraukė į platų pastoracinį darbą, 
laikydamas šv. mišias bei teikdamas 
kitus religinius patarnavimus Can- 
berros, Newcastle, Wollongong ir net 
Brisbanės lietuviams, prisidėjo prie 
Sydnėjaus Lietuvių katalikų kultūros d- 
jos veiklos, dirbo su jaunimu - studentais, 
skautais ir ateitininkais.

1966 m. lapkričio mėn. jį smarkiai 
užgavo pravažiuojantis sunkvežimis, 
sužalodamas galvą, taip, kad ligoninėje 
išgulėjo be sąmonės 9 dienas. Bet ir 
išgijus sveikata liko nebe ta. Nežiūrint 
to, vis dar lankė NSW tolimųjų apylinkių 
bei Canberros lietuvius, 1981 ir 1988 m. 
pavadavo lietuvius kunigus Adelaidės 
parapijoje, po pora kartų pravedė 
gavėnios rekolekcijas visose (išskyrus 
Perth'ą) Australijos lietuvių parapijose, 
buvo beveik nuolatiniu pamokslininku 
Sydnėjaus lietuviškų pamaldų metu. 
Šiuo metu, pablogėjusi sveikata ka
peliono nebeprileidžia prie platesnio

PADĖKA
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos valdyba reiškia gilią padėką kun. 

Povilui Martūzui, atėjusiam j pagalbą „Mūsų Pastogei“ kritišku momentu. Jo 
dosnumo, asmeniškų pastangų ir pasišventimo dėka teigiamai išsisprendė eilė 
„Mūsų Pastogės“ techninio paruošimo problemų.

Eilę metų mums ištikimai tarnavusi surinktų tekstų spausdinimo mašina (print
er) buvo pradėjusi rimtai šlubuoti. Vis dažniau ją reikėjo taisyti, o ir pataisymui 
nebuvo galima rasti tinkamų dalių. Vis sunkiau darėsi surasti ir technikus, kurie 
nusimanytų šios mašinos taisyme.

Reikėjo įrengti naują mašiną. Kilo klausimas, kokio tipo mašiną? Technikai 
sparčiai žengiant pirmyn, nesinorėjo pirkti naujos to paties tipo spausdinimo 
mašinos, nes jos amžius jau iš anksto būtų buvęs labai ribotas. Tačiau modem
išką lazerio tipo mašiną įsigijus, nebetiktų turima lietuviško raidyno programa, 
būtų tekę ieškoti naujos programos.

Žinojome, kad kun. Povilas Martūzas turi parengęs gražių lietuviškų šriftų. Jis 
mums jau seniai talkininkavo, paruošdamas įmantrias, išdailintas antraštes bei 
skelbimų tekstus „Mūsų Pastogei“. Deja, jo sukurta programa nebuvo galima 
pasinaudoti mūsų turimame kompiuteryje, ji naudojo skirtingą sistemą.

įsijautęs j Spaudos Sąjungos rūpesčius, kunigas P. Martūzas atėjo jai į pagal
bą. Jis padovanojo Spaudos Sąjungai naują kompiuterį, pritaikytą jo sukurtų 
lietuviškų šriftų programai. Jis taip pat leido „Mūsų Pastogei“ naudotis jo paruošta 
maketavino programa, ją dar patobulindamas ir pritaikydamas „Mūsų Pastogės“ 
specifiniams reikalavimams.

Negailėdamas savo laiko kun. Povilas apmokė visą eilę „Mūsų Pastogės“ 
tarnautojų, kaip naudotis šia naująja programa, surenkant tekstus.

Galiausiai Spaudos Sąjungai perkant naują lazerio tipo tekstų spausdinimo 
mašiną, kun. P. Martūzas dosnia auka prisidėjo prie susidariusių pirkimo kaštų 
padengimo, tuo įgalindamas „Mūsų Pastogę“ įsigyti daug tobulesnę mašiną 
negu Spaudos Sąjunga būtų įstengusi iš savo turimų išteklių.

Dar kartą reiškiame didelę padėką savo mecenatui kun. Povilui Martūzui, 
tardami ačiū visų Spaudos Sąjungos narių ir „Mūsų Pastogės“ skaitytojų vardu.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos sįos Valdyba

pastoracinio darbo. Sveikatos likučiais 
jis stengiasi aptarnauti Sydnėjaus 
lietuvių dvasinius reikalus.

Jau keliolika metų, kai kun. P. 
Martūzas gyvena Cronulloje, kunigų 
emeritų namuose. Jo laisvalaikio 
užsiėmimas - kompiuteriai, jų pro
gramavimas. Kun. Martūzas įvedė į 
kompiuterį lietuvišką raidyną, yra 
sukūręs visą eilę lietuviškų šriftų, kuriais 
naudojasi ne tik abu Australijos lietuvių 
laikraščiai, bet jais naudojasi ir eilė 
Lietuvos laikraščių. Kol MP neturėjo 
dabartinio - McIntosh - kompiuterio, jis 
- kas savaitė - pats spausdindavo 
straipsnių antraštes ir atveždavo į 
redakciją. O kelias iš Cronullos tolokas - 
45minutėsįvieną galą... Jo pastangomis
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„Mūsų pastogei“ įsigijus kompiuterį, dar 
teko apmokinti ir tekstų rinkėjas, nes 
ankstyvesnio kompiuterio valdymo 
technika nebeatitiko naujajai.

Kun. Povilas Martūzas apie save 
nenoriai pasakojasi. Tad ir žinios apie jį 
teko rinkti iš visų galimų šaltinių, o jų 
nedaug. Šiam straipsniui naudotos žinios 
daugiausia imtos iš J.A. Jūragio 
straipsnio „Kun. P. Martūzo kunigystės 
25 metų sukaktis“ („TA“, 1988, Nr. 46).

Šia proga linkime kun. Povilui 
Martūzui viso geriausio, o ypač geros 
sveikatos! Tegu jo gyvenimo takas dar 
ilgai pinasi tarp mūsų takų ir takelių!..
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ESAME TURTINGI (TALKAI 33 metai)
Šiais metais TALKA atšventė 33-sius 

veiklos metus. Ši finansinė Lietuvių 
veikla galėjo prasidėti daug anksčiau, 
betneatsirado iniciatorių. 1960m. Liudas 
Barkus Melboune ėmėsi iniciatyvos ir 
kovo 25 į savo namus sukvietė asmenis, 
kurie turėjo patyrimo ekonominėje 
srityje. Po ilgų diskusijų nutarta steigti 
finansinę draugiją - kooperatyvą 
Lietuvių bendruomenės rėmuose. 
Pirmasis susirinkimas įvyko 1960 
birželio 4, jame dalyvavo 30 asmenų, o 
liepos 15 - steigiamasis.

Susirinkimas priėmė oficialų pava
dinimą: “Lithuanian Co-operative Credit 
Society “Talka“ Limited“. Išrinkta pirmoji 
TALKOS valdyba: L. Barkus (pirm.), V. 
Bartuška, F. Gružas, J. Šniras ir J. 
Kalnėnas.

1961 rugsėjo 15 TALKA oficialiai 
įregistruota Viktorijos kooperatinių

atsivežtas įtarinėjimas. TALKOS 
vadovybė nepasidavė ir, nors labai 
pamažu, žengė į priekį. Narių skaičius 
augo, indėliai didėjo. Po trijų metų

j /avimo narių skaičius pakilo iki 107, o 
. _ . . . indėliai iki 16 tūkst. svarų. Paskolų
draugijų registraro įstaigoje. Pirmieji . išduota -12 tūkst. svarų. 
TALKOS žingsniai buvo sunkūs; Lie
tuvių bendruomenėje siautusi ne
santaika neigiamai atsiliepė ir TALKOS 
veiklai. Nepasitikėjimas, įvairios 
paskalos, dar iš Vokietijos stovyklų

TALKOS vadovybėskleidėirpuoselėjo 
lietuvių ekonominio susivienijimo idėją, 
kuri pamažu, vėžio žingsniais, įleido 
šaknis ir įgavo lietuvių pasitikėjimą. 
TALKOS veikla augo dienomis. 1972 

TAIKOS valdyba su skyrių tarnautojais. Sėdi: B. Karazijienė, stovi iš kairės: V. 
Baltutis (AdeL), M. Šumskas (Sydn.), V. Alekna (pirm.), G. Žemkalnis, V. 
Neverauskas (AdeL), A. Šimkus ir A. Muceniekas.

metais narių skaičius pasiekė 283, 
indėliai - 166 tūkst. dolerių, o paskolų 
išduota - 99 tukst.

Virš dešįmt metų TALKA veikė tiktai 
Melbourne, nors turėjo narių ir kituose 
miestuose. 1975metaisTALKOS skyrius 
įsisteigė Adelaidėje, o 1978 - Sydnejuje. 
Švenčiant 25 metų veiklos sukaktį (1986 
m.) TALKOJE jau buvo susibūrę virš 
tūkstančio lietuvių (1063), o indėliai _

viršijo 4 mil. dolerių sumą; paskolos - 3,5 
mil.

Per 33 metus TALKA kas metai skyrė 
dalį pelno lietuviškoms organizacijoms, 
kurios beveik visos, su mažomis 
išimtimis, savo sąskaitas laikė TAL
KOJE. Per 33 metus lietuviškoms 
organizacijoms paskirta daugiau kaip 

Nukelta į 5 psl.
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„Geležiniam vilkui44 - 40!
Skautų vyčių Geležinio vilko būrelis, 

įsteigtas 1953.3.1, Sydnėjaus prie
miestyje, Camperdowne, šių metų 
pradžioje sulaukė 40 metų sukaktį, kurią 
neužilgo žada atitinkamai paminėti. Ta 
proga - trumpai apie šio vieneto veiklą.

***

Steigiamojoje sueigoje dalyvavo du sk. 
vyčiai - v. sk. Bronius Žalys ir pi. Teodoras 
Rotcas bei trys kandidatai: pi. Ričardas 
Jaselskis (miręs 1973, JAV),pi. Vytautas 
Cižauskas (m. 1991) ir Vytenis Šliogeris. 
Dar tą pačią dieną į būrelį įstojo pora 
kitųsk. vyčių-Algirdas Vasaris ir Valiuj 
Rotcas. B. Žaliui po kurio laiko dėl 
asmeniškų priežasčių negalint eiti 
pareigų, jas iki kadencijos galo ėjo 
Vytautas Narbutas.

sis Sk Vyčių kandidatų „Juodųjų vorų“ 
būrelis. Draugovei ir 1-j am būreliui * 
vadovavo v. si. A. Garolis, 11-jam - pi. R 
Daukus, III-jam - ps. Petras Pilka ir IV- 
jam - ps. B. Žalys.

1962 m. pradžioje Wonga Park, Vic., 
vykusiame Pasauliniame skautų vyčių 
sąskrydyje (Rover Moot), rajono vyčius 
atstovavo vienintelis lietuvis sk. vytis - 
Romas Cibas, būrelio narys, 1962 m. d- 
vei priklausė 27 sk. vyčiai ir 9 kandidatai?

Vėliau, dėl įvairių priežasčių, d-vės 
veikla ėmė smukti. 1963.4.12d-vėsvadu 
išsirinktas v. si. Mikas Rudys, 1964m. 
pradžioje - B. Žalys (atsistatydinęs po 
trumpo laiko dėl narių disciplinos). Tų

GEUM IiNIO VILKO MIRUSIEJI

1 .Cižauskas, v. si. Vytautas (1992)
2. Jaselskis, ps. Ričardas (1973)
3. Kapočius, Raimondas (198?)'
4. Laurinaitis, Audrius Jonas (1970)
5. Nagulevičius Eduardas (1976)
6. Pilka, s. Petras (1976)
7. Plūkas, Algimantas (1977)
8. Pranulis, ps. Ignas (1985)
9. Sankauskas, v. si. Stasys (1971)
10. Vasaris, v. si. Algirdas (1980)
U. Zigaitis, Leonas (1971)

Iš kairės: T. Rotcas, E. Kymantaitė, R. Stakauskas, B. Jaselskis, N. Ropaitė 
ir V. Cižauskas „Aušros“ tunto stovykloje apie 1958 m.

1954.4.15 būrelio vadu išsirinktas T. 
Rotcas. Tų metų balandžio 16 d. (Didįjį 
Penktadienį) Casuloje, N.S.W., vyčio 
įžodį davė Jurgis Bliokas, Vytautas 
Cižauskas, Rimgaudas Daukus, Ri
čardas Jaselskis, Algis Kapočius, 
Kęstutis Protas, Romas Stakauskas ir 
Vytenis Šliogeris. Nuo to laiko, per eilę 
metų, būreliu Didžiojo Penktadienio 
naktį ruošdavo tradicines pirmojoįžodžio 
išvykas, kurių metu kandidatai duodavo 
įžodį, būdavo aptariami per metus atlikti 
darbai, planuojami nauji.

1954.4.18 būrelis surengė vakarą 
Newtowne, į jį sutraukdamas didesnę

1958.2.9 būrelio vadu išsirinktas ps. 
Ignas Pranulis. Būrelis, per Karalienės 
gimtadienio savaitgalį, suruošė iškylą į 
Mt. Kosciusko kalnus. Tokios iškylos 
darytos beveik kas metai. 1958m. gale - 
1959 m. pradžioje, Viktorijoje suruoštoje 
IV Tautinėje (papild.) Stovykloje 
dalyvavo 19 būrelio narių; šauniai 
pasirodyta - iš vadovybės gauti net du 
vieši pagyrimai.

1959.3.1 būrelio vadu išrinktas V. 
Šliogeris. Pradėtas leisti „Geležinio Vilko 
aidas“ biuletenis, skirtas vienišiems 
būrelio nariams, kurių buvo keletas, bet 
biuletenį mielai skaitė ir kiti vieneto

metų gegužės 4 d. d-vės vadu paskirtas 
Ged. Sauka, jam pavedant peror
ganizuoti vyčių d-vę. Jo pastangos buvo 
nevaisingos ir d-vė 1964 m. gale 
išformuota.

SK. VYČIŲ GELEŽINIO VILKO 
BŪRELIS (2) atkurtas 1965.4.24 
„Aušros“ stovyklavietėje, Ingleburne,' 
NSW, B. Žabui sukvietus 8 sk. vyčius. 
Vadu išsirinktas ps. Alfonsas Alčiauskas. 
Būrelio ateities veikla pagrįsta griežtos 
drausmės principu, savęs tobulinimu ir 
tarnyba. Būrelio sueigos vyko kas 
mėnesį.

Nuo 1965.11.1 būreliui vadovavo T. 
Rotcas. Būrelio nariai buvo įsijungę į 
tunto vienetų vadovavimą arba dirbo 
rajono vadijoje.

Nuo 1968.3.16 būreliui vadovavo s. B. 
Žalys. Narių informacijai atgaivintas 
„Geležinio vilko aido“ biuletenis. 
Gruodžio 8 d. įvyko bendras vyr. skaučių 
- sk. vyčių pasitarimas dėl glaudesnio 
bendradarbiavimo. 10 būrelio narių

vadijoje ir „Aušros“ tunte, būrelio veikla 
apsilpo. Po kelių, nepavykusių sueigų, 
būrelio vadas atsistatydino. Jo pareigas 
laikinai ėjo rajono sk. vyčių sk. vedėjas 
Ričardas Badauskas.

1972.1.9 būrelio vadu išsirinktas 
Ričardas Bukevičius, 1971.4.9-11 
suruoštas rajono sk vyčių - vyr. skaučių 
sąskrydis, Inglebum'e.

1973.9.3 būrelio vadu išsirinktas 
Jeronimas Belkus;

1975-78 - būreliui vadovavo Viktoras 
Šliteris;

1979 - būrelio vadu minimas Arvydas 
Zduoba.

1980.2.17 vadu išsirinktas Gediminas 
Sauka, 1981.2.15 - Edis Zduoba; 1982-84 
- Algis Kapočius.

Paskutinius kelis metus (1985-1993) 
būreliui vadovavo ps. Arvydas Zduoba. 
Būreliui priklauso 5-7 nariai. Jų 
dauguma įsijungusi į tunto veiklą ir 
savo, kaip vyčių veiklos, beveik neturi.

1983m. eigoje vyčiaiapsodinomedžiais
Sydnėjaus liet, jaunimo dalį, gražiai 
pasirodė egzilų skautų sporto šventėje, 
laimėdamas taurę ir kelis diplomus.

1955-1956 būreliui vadovavo v. si. 
Vytautas Deikus. Vyčiai įsijungėįAušros

nariai. Metų bėgyje suruošta kelios 
kelionės po N.S.W. Būrelio narys, v. si. 
Algirdas Dudaitis, dalyvavo X-je 
Pasaulinėje džiamborėje, Filipinuose, 
kaip liet, kontingento vadovas. Per-

dalyvavo V Tautinėje stovykloje, kur jų 
dalis ėjo įvairias pareigas, kiti prisidėjo 
prie „Mažosios tautinės stovyklos“ 
Ingleburne rengimo ir pravedimo. 
Būrelio sueigos paįvairintos kviestų

dalį „Aušros“ stovyklavietės, tų metų 
spalio 15 d. - atšventė būrelio 30-metį, 
suruošdami banketą, į kurį buvo 
pakviesti visi kada nors buvę būrelio 
nariais.

vietininkijos vienetų vadovų darbą ir ėjo 
įvairias pareigas vietininkijos štabe. 1954 
m. gale - 1955 m. pradžioje būrelis, 
vietininkijos vadovybės pavedimu, 
suruošė pirmąją Sydnėjaus skautų-čių 
stovyklą Wallaciaje, N.S.W. 1954.4.1 
išleistas Sydnėjaus vietininkijos laik-

organizuotos būrelio sueigos, įjas įvedant 
dainas, paskaitas, instruktavimą iš vyčių 
programos. Pravestas rašinėlių kon
kursas. Mokslo metų atostogų proga 
pradėti ruošti pasilinksminimų vakarai 
lietuviškam jaunimui, su šokiais, 
žaidimais ir dainomis.

prelegentų paskaitomis, nariųreferatais, 
pasirodymais ir dainomis bei ju
moristiniu „Pėdlekio“ laikraštėliu. 
Sutvarkytos būrelio knygos.

1970 m. pradžioje vadu išsirinktas 
Algis Sankauskas. Didesnei daliai būrelio 
vyčių einant įvairias pareigas rajono

Ankstyvoji būrelio veikla turėjo 
nemažai įtakos ne tik vietos tunto 
gyvenime, bet ir visoje rajono veikloje. Jo 
nariai ėjo(ar ir dabar tebeina) atsakingas 
pareigas tuntų, rajonų ar net LSS 
organuose. Daug jų aktyviai reiškiasi 

Nukelta į 5 psl.
raštėlio „Pėdsekį s“ Nr 1. (Vėliau virtęs 
Australijos rajono skautų laikraščiu). Sk. 
vyčiai J. Bliokas ir A. Plūkas už 
skęstančio gyvybės gelbėjimą Cassuloje 
rajono vado apdovanoti Padėkos raštais.

1957.3.3. būrelio vadu išsirinktas A.
Vasaris. „Pėdsekio“ leidimui nupirktas 
rotatorius. Suorganizuotas Sk. vyčių 
kandidatų „Lapinų' būrelis, pravedęs 
1958 m. velykinę stovyklą, žiemos metu, 
labai sunkiose gamtos sąlygose atlikęs 2 
dienų žygį iš Waterfalls į Camp- 
bellltowną, N.S.W.
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1960.3.12 būrelio vadu išsirinktas v. 
si. V. Gaidžionis, 1961.2.18 - v.sl. A. 
Garolis. Būrelis, išaugęs narių skaičiumi, 
tradicinės sueigos metu - 1961.3.31 - 
Ingleburne, persitvarkė į SKAUTŲ 
VYČIŲ GELEŽINIO VILKO DRAU
GOVĘ. Ją sudarė 1-sis sk. vyčių v. s. 
Boriso Dainučio būrelis (nariai virš 26 
m. amžiaus), 11-sis Sk. vyčių būrelis 
(nariai 17-26 m.), III-sis - Vienišų vilkų 
būrelis (sk. vyčiai gyveną už Sydnėjaus 
ribų ir negalį dalyvauti reguliariose d- 
vėssueigose)ir-1962.1.21- įsteigtasIV- „Aušros tunto stovykloje, 1961 m. (iš kairės): P. Volodka, R. Vingilis, A.
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ESAME TURTINGI
Atkelta iš 3 psl.

134 tūkst. dolerių.
TALKOS valdybos pirmininkais buvo: 

L. Barkus 7 metus, Pov. Baltutis 19, V. 
Alekna 7. Adelaidės skyriui vadovauja 
V. Neverauskas, V. Baltutis, L. Ge-

TALKOS sekretorė sekretorė B. 
Karazijienė.
rulaitis. Sydnėjaus - A Reisgys, M. 
Šumskas, P. Šumskas.

TALKA savo įstaigoms nuomoja 
Lietuvių namuose patalpas, už kurias 
moka nuomą, tuo prisidėdama prie 
Lietuvių namų išlaikymo Melbourne, 
Adelaidėje ir Sydnėjuje.

Visi metiniai susirinkimai, išskyrus 
vieną, kuris įvyko Adelaidėje, vyksta 
Melbourne. Šiais metais įvykusiame 
Melbourne, 1993 spalio 2, susirinkime 
dalyvavo apie 80 TALKOS narių. Praeito 

Visiems su šypsniu patarnauja K. 
Baltutytė-McLean.

susirinkimo protokolą paskaitė Br. 
Karazijienė, protokolas buvo priimtas 
be pataisų. Platų pranešimą padarė 
TALKOS pirmininkas V. Alekna. Jis 
paminėjo naujus valdžios įstatymus, 
kurie sukėlė nemažai problemų, bet 
TALKOS vadovybė naujus įstatymus 
lengvai pritaikė mūsų reikalams.
Valdžios įsteigta nauja finansinė 
institucija., kuri prižiūri kooperatyvinių

personalui.
Kas metai yra renkama pusė TALKOS

Atkelta iš 4 psl.

ALB padaliniuose. Dar ir dabar skautų 
vyčių bei vadovų uniformas puošia 
Geležinio Vilko būrelio emblema, kurią 
jie tebedėvi ir nebebūdami aktyviais 
būrelio nariais.

Palinkėkime sukaktuvininkui vėl 
suaktyvinti savo veiklą. O kol kas - 
Ilgiausių metų!

Vyt ŠIAURYS

draugijų veiklą. Pagal naujus įstatymus 
reikalinga paruošti net 15 puslapių 
raportą, smulkiai nurodant visas 
finansines operacijas. Prie naujų 
įstatymų teko pritaikyti TALKOS įsta-
tus, kas pareikalavo nemažai laiko ir 
darbo, kol jie buvo galutinai patvirtinti.

Nauji įstatymai nustatė direktorių 
atsakomybę. Pažeidus nuostatus, tenka 
mokėti , baudas, kurios anksčiau buvo 
mokamos iš TALĘOS iždo; dabar jas 
teks mokėti patierųs direktoriams, jei 
dėl jų kaltės ar neapdairumo bus 
padaryta klaida. Iš direktorių rei
kalaujama aukštesnių kvalifikacijų, o 
taip pat žiūrima, kad direktorių ir 
TALKOS veiklos sferos nesusikryžiuotų.

Naujų įstatymų išdavoje TALKOS 
veiklos periferijos praplatėjo. Nariais gali 
būti visų Baltijos kraštų žmonės 
(lietuviai, latviai, vokiečiai, lenkai, danai, 
švedai ir kt.) Be to, metinio susirinkimo 
metu leidžiama balsavimo teisę pavesti 
kitam TALKOS nariui (iki 3). Pakelta 
paskolų suma iki 150 tūkst. asmeniui. 
Panaikinamas taupytojo statusas, - visi 
yra TALKOS nariai. Balsuoti turi teisę 
įsigiję bent vieną akciją.

Žadama pasirašyti sutartį su Com
monwealth banku, kuris priimtų 
TALKOS narių paskolų ir indėlių 
įmokėjimus. Taip pat žadama išduoti 
kredito korteles ir čekių knygutes. 
TALKOS vadovybė į ateitį žvelgia 
optimistiškai. Buvę vaikai - šiandien 
TALKOS nariai, kurie naudojasi visais 
patarnavimais, - baigė savo pranešimą , 
TALKOS valdybos pirmininkas V. 
Alekna.

Trumpus pranešimus padarė Ade
laidės ir Sydnėjaus skyrių vadovai. 
TALKOS vicepirmininkas A. Mu- 
ceniekas paaiškino kai kuriuos metinės 
apyskaitos ir balanso įrašus ir atsakė į 
klausimus. Jis taip pat pranešė, kad 
pinigus persiųsti į Lietuvą galima per du 
Lietuvos bankus: Komercinį Vilniaus 
banką ir Litimpex banką. Persiųsti 
pinigus gali ir ne TALKOS nariai. Siųsti 
galima tiesiog į viršminėtų bankų 
sąskaitas, jei gavėjas jas turi, o jei ne, tai 
užtenka pažymėti asmens paso numerį.

Susirinkimas buvo sklandus; nebuvo 
jokių kontroversijų, nusiskundimų ar 
priekaištų TALKOS vadovybei ir

valdybos narių, kurie turi teisę kan
didatuoti į naują valdybą. Perrinkti šie 
valdybą^ nariai; B.«Karazijienė, G. 
Žemkalnis, ir A. Šimkui atsisakius 
kandidatuoti, A. Lubinas.

Susirinkimas plojimu padėkojo TAL
KOS vadovybei už kruopštų ir nuoširdų 
darbą bei rūpestį narių indėlių ir paskolų 
tvarkyme. TALKOS vadovybė neliko 
skolinga - susirinkusius pakvietė į 
Melbourne lietuvių namų klubo svetainę

<hh:M:s dirbę b įklosi

Apsvarstyti ALB reikalai
ALB Krašto valdyba š. m. spalio 1, p. p. 

P. Jokūbaičių namuose susitiko su 
senatoriumi J. Short. Susitikime 
dalyvavo: sen. J. Short, V. Perton MP 
(Viktorijos), latvių atstovas S. Eglitis, 
estų Australijos krašto valdybos pirm. 
E. Kartus ir vicepirmininkas A. Vai- 
namae, ALB Krašto v-bos pirm. V. 
Baltutis, Baltic Council pirm. V. Patašius, 
ALB Adelaidės ir Melbourne apylinkių 
pirmininkai: J. Stačiūnas ir P. Jokūbaitis 
ir kt.

Patašius, R. Kabaila, L Valodkienė, V. Baltutis, o. Schrederis, E. Eskirtienė ir J. Stačiūnas.

Prieš atvykstant sen. J. Short, trumpą 
posėdį turėjo Baltų Council nariai ir ALB 
krašto v-bos pirm. Latvių ir lietuvių 
nuomonės dėl tolimesnės Baltic Council 
veiklos sutiko, kad Baltic Council atliko 
didelį ir svarbų pabaltiečiams politinį 

Susitikimo su sen. J. Short dalyviai, sėdi is k: V. Baltutis, sen. J. Short, E. Kartus. Stovi iš k: 
J. Stačiūnas, V. Patašius, A Vainamae, P. Jokūbaitis, R Fuster ir S. Eglitis.

tiktai egzistencija, t. y., nenumatant jai 
jokių veiklos gairių, bet reikalui esant, 
galėtų atstovauti pabaltiečius. Estai 
skyrė daug reikšmės Baltic Council 
veiklai, kuri privalo ir toliau aktyviai 
reikštis politiniame Baltijos kraštų 
gyvenime. Nutarta šį klausimą svarstyti, 
kai visi trys pabaltiečių krašto valdybų 
pirmininkai reziduos Adelaidėje, t. y. 
nuo 1994 sausio mėnesio pradžios.

pasivaišinimui.
Šiais metais TALKAI buvo įteiktas 

Viktorijos finansų departamento pa
žymėjimas už tvarkingą ir pavyzdingą 
TALKOS administravimą.

TALKA per 33 savo gyvavimo ir veiklos 
metus įrodė, kad ir maža grupė, t. y., 
lietuviai, vieningai ir nuoširdžiai 
veikdami, gali pasiekti puikių rezultatų.

Džiugu, kad lietuviškasis jaunimas 
stoja į TALKOS narių eiles, nes TALKA 
moka aukščiausius procentus už indėlius, 
o paskolų procentai, ypač pirmiesiems 

namams, yra žemesni už kitų finansinių 
institucijų.

Posėdį su sen. J. Short pradėjo ALB 
Melbourne apylinkės v-bos pinn. Paulius 
Jokūbaitis, pristatydamas senatoriui 
visus į susitikimą susirinkusius ir 
įvedamojoje kalboje palietė įvairius 
etninių grupių traktavimo klausimus ir 
bandymą kuo greičiau visus imigrantus 
nutautinti - asimiliuoti.

Sen. J. Short, kuris ėmėsi iniciatyvos 
šį susitikimą organizuoti, paaiškino lib
eralų partijos politiką imigracijos 
atžvilgiu, etninių organizacijų veiklą ir 

ekonominę bei politinę Australijos padėtį. 
Po jo kalbos iškilo klausimai, į kuriuos 
senatorius stengėsi atsakyti, nors liko 
nemažai neaiškumų, kurie gali būti 
atsakyti tiktai valdančios kraštą 
vyriausybės narių.

tralijos konsularinės įstaigos rei
kalingumas Lietuvoje ir Latvijoje, 
dvigubos pilietybės, pensijų ir norinčių 

. aplankyti Australiją vizų gavimo 
sunkumai. Senatorius paaiškino kai 
kuriuos nuostatus, kurių tenka laikytis 
Australijos vyriausybei užsienio po
litikoje, o dėl dvigubos pilietybės, atsakė, 
kad kas liečia Latviją ir Estiją, nėra 
jokių problemų, tik Lietuvos vyriausybė 
reikalauja iš savo išeivių pareiškimų, 
kurie nepriimtini Australijos vyriausybei 
ir įstatymams. Dėl pensijų mokėjimo 
Australijos piliečiams, gyvenantiems 
kituose kraštuose, nėra problemų, jei tie 
kraštai turi finansinius ir prekybinius 
ryšius su Australija. Dėl konsularinės 
įstaigos atidarymo Lietuvoje ir Latvijoje, 
arba viename iš šių kraštų, senatorius 
pažadėjo kreiptis į Užsienių reikalų 
ministeriją, nes, jo manymu, dabartinė 
padėtis yra nenormali, ypač kai Lietuvos 
piliečiams tenka vykti į buvusio okupanto 
kraštą ir ten esančią Australijos 
konsularinę įstaigą.

Nukelta į 7 psl.Viktoras BALTUTIS
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^SPORTAS
ALFAS ŽINIOS

* Spalio mėn. 10 dieną ALFAS valdyba 
turėjo posėdį, kurio metu buvo priimti 
sekantys nutarimai:

Gautas iš Hobarto „Perkūno“ laiškas, 
kuriuo klubas praneša, kad dėl įvykusių 
pasikeitimų, jis negali surengti šių metų 
43-sios Sporto šventės. Nors suvažiavimo 
metu Sydnėjaus klubų atstovai buvo 
pasisakę už šios šventės rengimą 
Hobarte, tačiau vėliau, apskaičiavus vi
sas kelionių išlaidas, nusprendė, kad dėl 
didelių finansinių išlaidų, klubai į 
Hobartą galės pasiųsti tik labai mažą 
skaičių savo sportininkų, arba hėt ir visai 
nesudarant komahdų.

Gavusi šį raštą ALFAS valdyba greitai 
susirišo su paskirais sporto klubais, 
atsiklausdama, kas iš jų norėtų ruošti 
šių metų sporto šventę. Tik Melbourne 
„Varpas“ sutiko surengti šią šventę Mel
bourne. ALFAS šį pasiūlymą priėmė ir 
pavedė 43-ją Sporto Šventę surengti 
Melbourne „Varpui“. Apie visą šventės 
programą, joje būsimas sporto šakas ir 
dalyvių registraciją vėliau praneš 
šventės rengėjai.

* ALFAS valdyba prašo visus klubus, 
kurie dar nėra susimokėję ALFUI klubų 
registracijos mokesčio $ 30.00., jį 
susimokėti prieš busimosios šventės 
pradžią.

* Kaip ir kiekvienais metais, šventės 
metu bus renkamas naujas ALFAS 
Garbės narys. Klubai, norintieji išstatyti

savo kandidatą, prašomi, drauge su 
pareiškimu, ALFAS valdybai atsiųsti 
kandidato sportinę biografiją ir jo 
atsiekimus. <

* “Baltic Sports Council“ mums pranešė 
iš Adelaidės, kad Pabaltiečių Sporto 
šventė įvyks 1994metaisbirželio mėnesio 
ilgojo savaitgalio metu Adelaidėje ir šios 
šventės pagrindiniai rengėjai bus 
Adelaidės „Vyčio“ sporto klubas.

* Dabartinė ALFAS valdyba savo 
dviejų metų kadenciją pabaigia šiais 
metais. Naujoji valdyba bus renkama 

. Sporto šventės metu Melbourne. Klubai, 
norintieji išstatyti savo kandidatus, turi 
juos, kartu su jų pasirašytais sutikimo

Moterys dviratininkės
(Trenerio pasakojimas prieš išvykstant iš Pertho)

įveikdavome patys už vairo, važiuo
davome mašinomis, kuriomis vėliau 
sportininkes lydėdavome treniruočių 
metu. Kelionė būdavo labai sunki, 
kadangi Rusijoje blogi keliai, pritrūkdavo 
ir benzino. Tačiau bendras trenerių ir 
sportininkių darbas nenuėjo veltui. Du 
kartus pasaulio čempione tapo L. 
Zilporytė, vieną kartą - S. Lizdenytė. 
Seulo olimpinėse žaidynėse L. Zilporytė 
iškovojo trečią vietą.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
mes pradėjome tarptautinėse varžybose 
startuoti sava komanda'. Barselonos 
olimpiadoje iš 80 sportininkių da
lyvavusių grupinėse lenktynėse A. 
Zagorska užėmė 14 vietą;1 L. Zilporytė - 
18, D. Čepelienė - 20. Pasaulio ko- 
mandinių lenktynių čempionate Lietuvos

Lietuvoje moterų dviračių sportas 
pradėtas vystyti po 1982 metų. Tuo metu 
su mergaitėmis dirbo daug trenerių ir 
lankančių treniruotes sportininkių 
skaičius buvo labai didelis.

Išvykti į tarptautines varžybas 
galėdavo tik sportininkės, patekusios į 
TSRS rinktinę. O tai nebuvo lengva. 
Pagrindinės atrankos varžybos būdavo 
TSRS čempionatai, po kinių sudarydavo 
rinktinę, kuri vykdavo į tarptautines 
varžybas. Norėdami gerai pasirodyti 
atrankinėse varžybose, specialų pasi
ruošimą turėdavome pradėti jau sausio 
mėnesį. Lietuvoje tuo metu, kaip žinia, 
žiema, todėl dviratininkės treniruotis 
vykdavo į Vidurinės Azijos respublikas 
(Tadžikiją, Uzbekiją), už 5-6 tūkstančių 
kilometrųnuo Lietuvos. Tuos kilometrus 
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raštais pristatyti ALFAS valdybai. 
Dabartinės ALFAS valdybos sąstatą ir 
toliau išstato Sydnėjaus „Kovas“, nes ši 
valdyba turi labai gerus ir artimus 
santykius su Lietuvos Kūno Kultūros ir 
Sporto Departamentu, Lietuvos Tautiniu 
Olimpiniu Komitetu bei ŠALFAS, todėl 
ji pajėgi tinkamai paruošti Australijos 
lietuvius sportininkus 1995-jų metų 
Pasaulio Lietuvių Sporto šventei, 
įvykstančiai Lietuvoje, kur mes turėsime 
reprezentuoti ne tik mūsų sportininkus, 
bet ir visą mūsų Lietuvių Bendruomenę.

* 1992 m. Lietuvoje yra įsteigta 
„Lietuvos Krepšinio Šlovės knyga“, į 
kurią yra įrašoma ypatingų nuopelnų 
krepšiniui turėjusių žmonių pavardės. 
Ši knyga yra laikoma Kaune, Sporto 
muziejuje. Iš Australijos šioje knygoje 
įrašyta L. Baltrūnas (miręs) ir dr L. 
Petrauskas, abu buvę 1937-39 metų 
Europos čempionai, atstovavę Lietuvos 
rinktinę. Įrašytus į knygą asmenis
išrenka Patikėtinių Taryba, kurios 
pirmininkas yra Lietuvos ir Sov. S-gos 
buvęs rinktinių žaidėjas doc. J. La- 
gunavičius. šioje Taryboje Australiją 
atstovavo L. Baltrūnas. Jam mirus, 
susitarus su ALFAS, Australiją at
stovaus dr L. Petrauskas.

* ALFAS valdyba nuoširdžiai dėkoja 
Perth'o lietuviams už tokį gražų ir 
brolišką priėmimą Lietuvos jaunių 
dviratininkių D. Žiliūtės, R Mažeikaitės 
ir jų trenerio A. Jakimavičiaus. Ypatinga 
padėka priklauso nepavargstančiam ir 
nesenstančiam Perth'o sportininkui ir 
sporto darbuotojui J. B. Jasui. Jo ir jo 
padėjėjų V. Franco, V. Radzivano, V. 
Repševičiaus ir jų šeimų rūpesčiu svečiai, 
buvo ypatingai gražiai priimti, parodant 
miestą, apylinkes ir rūpinantis visais 
kitais reikalais. ALFAS taria sportišką ’ 
ačiū ir visiems pinigine ar kitokia auka 
prisidėjusiems perth‘iškiams, kurie ir 
vėl parodė, kad ir toli nuo Lietuvos 
gyvendami, mes esame vienos tautos 
broliai ir seserys.

Antanas LAUKAITIS
Pirmininkas

dviratininkės iškovojo pąnktą vietą. 
Pasauliojaunimo pirmenybėse D. Žiliūtė 
buvo septinta, R Rakštytė - aštunta, E. 
Pučinskaitė - keturiolikta. Pernai 
Lietuvos moterų sporte įvyko kartų kaita: 
vyresnes sportininkes pakeitė darbštus 
ir gabus jaunimas, merginos jau šią 
vasarą neblogai pasirodė atsakingose 
varžybose. Jų iškovoti rezultatai teikia 
daug vilties ateičiai - Atlantos ir 
Sydnėjaus olimpinėse žaidynėse.

Kad pasaulio jaunimo dviračių pir
menybės šiemet vyks Australijoje mes 
žinojome jau prieš metus, tačiau mūsų 
atvykimą į Perthą stabdė finansiniai 
sunkumai.

Į čempionatą atvykome tik nepaprastų 
vietos lietuvių pastangų dėka. Jeigu ne 
ponas Jasas, kuris išsprendė mūsų 
komandos priėmimo sunkuihus, Lie
tuvos komanda varžybose nebūtų 
galėjusi dalyvauti. Kai nusileidę Perthe, 
pasigedome savo dviračių, manėme, kad 
viskas prarasta, bet jįūsų tautiečiai jau 
kitą-Jįeną sugebėjo paskolinti dvirąčįųs 
iš parduotuvės f ir mepginąą gplėjp 
treniruotis. Ponas B. Jasas taip pat 
pratęsė mūsų viešnagę dar savaitei ir 
mes su mergaitėmis aplankėme įdo
miausias Pertho miesto vietas. Visur 
jautėme dėmesį, tėvišką šilumą, todėl 
net neatrodė, kad esame toli nuo 

Lietuvos. Iš visosširdiesnorimepadėkoti 
B. Jaso, V. Franco, V. Radzivano. V. 
Repševičiaus šeimoms ir visiems kitiems 
žmonėms, kurie taip šiltai priėmė mus.

Na, o įvertindamas mūsų pasirodymą 
varžybose, galiu pasakyti, kad iškovoti 
aukštesnę vietą mums sutrukdė vėlyvas 
mūsų atvykimas. Nuo atvykimo iki 
varžybų turėjome tik dvi paras, o tai 
labai mažas laiko tarpas organizmui 
persiorentuoti į labai didelį laiko 
skirtumą. Merginos varžybas pradėjo 9 
vai. ryto vietos laiku, tuo metu Lietuvoje 
buvo trečia valanda nakties (ryto). Mūsų 
patyrimas turėtų padėti Lietuvos 
sportininkams, kurie ruošis Sydnėjaus 
olimpinėms žaidynėms. Į Australiją 
jiems reikėtų atvykti bent dvi savaites 
prieš varžybas.

Na, o baigdamas, linkiu Jums visiems 
laimės, džiaugsmo gyvenime, na, ir 
stiprios sveikatos. Būkite laimingi.

Antanas JAKIMAVIČIUS
Lietuvos merginų dviračių 

rinktinės treneris
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BiMiiti iiaicbi, baisi om
Apsvarstyti ALB...

Atkelta iš 5 psi.

Latvių ir estų atstovai irgi kėlė jų 
-bendruomenes liečiančius klausimus. 
Senatorius po labai įdomaus ir sėkmingo 
pokalbiopasiliko vaišėms, kurias paruošė 
p. Juškienė.

Spalio 3, sekmadienį, Melbourne 
Lietuvių namuose, ALB Krašto v-boš 
sušauktame susitikime dalyvavo Ade
laidės, Geelongo, Melbourne, Sale 
apylinkių pirmininkai ir jų atstovai.

ALB Krašto v-bos pirm. V. Baltutis

Šį d^į;atiieka prie^LB Krašto v-bos 1 Atgimusi Lietuva pradėjo atsistatyti 
dirbąs parama Lietuvai Komitetas“, Į sugriautą valstybę. Atstatymas vyksta 
kuris jau suorgahižavo ir sėkmingai , pamažu, nes sugriautas visas prieš- 
pasiuntė keletą siuntų. Pasigendama 
pilnesnės apyskaitos, nors operuojama 
nemažomis sumomis. Krašto valdyba 
privalėtų į tai atkreipti dėmesį. Gal 

trumpai painformavo dėl garbės konsulo reikėtų kiekvienai apylinkei siuntas 
Australijai paskyrimo. Jis kreipėsi į 
keletą mūsų bendruomenės narių ir

organizuoti atskirai ir gautą pelną 
panaudoti bendruomenės veiklai fi- 

pristatė du kandidatus, kurie sutiko nansuoti? Melbourne apylinkėje vei- 
garbės konsulo postą priimti, jei bus kiančiosorganizacijospačiosorganizuoja 
patvirtinti Lietuvos ir Australijos 
vyriausybių. Susirinkusiems pasiūlytos 
kandidatūros buvo priimtinos, o taip pat 
pageidauta, kad vicekonsulai būtų 
paskirti ir didesniuose miestuose, kur 
gyvenadaugiaulietuvių. Šįpageidavimą 
persiųs ALB Krašto v-ba Lietuvos 
Respublikos Užsienio reikalų ministrui 
P. Gyliui.

Svarstytas ir Lietuvos Respublikos 
Užsienių reikalų ministro P. Gylio

„Neringiečiai“ Gubernatoriaus Rūmuose
Spalio 1 d. grupelė „Neringiečių“ 

ir svečias-Jonas Zinkus-turėjome mus linksmino „Benjamin's Big 
garbės dalyvauti “Gala Garden 
Party“. Atvažiavome traukiniu iki Lygiai 12-tą valandą įvyko 
Circular Quay, iš kur autobusas oficialus „gala“ šventės atidarymas, 
mus nuvežė ir išlaipino prie Mus sveikino C.O.T.A. (NSW), 
Gubernatoriaus rūmų sodo vartų. prezidentė - Sheila Rimmer ir. | vargu ar padėjo. Istorijos tėkmėje žūva, 

iškyla, išsivaduoja tautos, net ir tos, . 
kurios buvo praradusios viltį ir pa- • 
sitikėjimą. Kam jos privalo dėkoti, kai jų. J 
pagalbos šauksmo negirdi nei dangus, 
nei žemė, nekalbant apie didžiąsias 
tautas, kurios skelbiasi laisvės gy
nėjomis, demokratijos saugotojomis?

Iš kairės: „Neringos“ pensininkų klubo pirm. - Pranas Sakalauskas, Marija 
Sakalauskienė, Genovaitė Stepanovic, Monika Kopcikienė, Jadvyga 
Muščinskienė, Jonas Zinkus ir Aleksas Levandauskas.

Nuėję radome nemažai žmonių, bet 
vis atėjo naujų ir neužilgo prigužėjo 
pilnas sodas įvairių tautybių senyvo 
amžiaus svečių. Sodo viduryje 
stovėjo salės dydžio palapinė ir 
provizoriška scena, ir sustatytos 
kėdės eilėmis. Tačiau, mums 
palapine pasinaudoti neteko, 
kadangi oras tą dieną buvo ne
paprastai puikus. Horizonte ne
simatė nė mažiausio debesėlio, o 
tik dangaus mėlynė.

Mes išsirinkome sau vietą di
džiulių lapuočių medžių pavėsyje pasipuošusios. Po to buvome 
5eBeciBBoeBBOo<»eaBaBBSflflBBBBBcaHSBBOBPBessaggoBPSBBo<»c<»ooc „MūsųPastogė“ Nr.43 1993.10.25psL7

pasiūlymas apdovanoti nusipelniusius 
ALB narius Sausio 13 medaliais. Po ilgų 
diskusijų nutarta apdovanojimo at
sisakyti, nes praktiškai tai būtų sunku 
padaryti, nesukeliant bendruomenės 
narių nepasitenkinimo ir trinties.

Paliestas ir siuntų į Lietuvą klausimas.

I

r-----—,-------- o--------- ------- —
I karinis Lietuvos gyvenimas; sugriautas 
I visos Tautos sąmoningumas, atimta 
I savigarba, dingo sąžiningumas ir 
I tolerancija.
I Pakilę iš griuvėsių tuoj atgaivinome 
I tautai brangias ir atmintinas datas, 
| kurių svarbos negalime paneigti ar 
I pamiršti. Tai sausio 13, birželio 14, kovo 
I 11 ir vasario 16. Visų jų nepajėgiame
* švęsti, todėl paliktos Vasario 16, o vietoj
* Tautos šventės (rugsėjo 8) gimė nauja -
* liepos 6, Valstybės (valstybingumo ir
* tautos) šventė, o rugsėjo 8 pavadinta 
j Padėkos diena, matyt, nužiūrėta JAV 
j (Thanksgiving Day), kur dėkojama už 
I vasaros ir rudens derlių.
I Prisimenu anekdotą, kuriame velnias 
I skundžiasi dėl žmonių nedėkingumo. Jis 
| .sako, kad kai žmogus suranda prapuohisį 
I gyvulį ar dingusį daiktą, dėkoja Dievui,
* o kai nesuranda, kolioja velnią sa-
* kydamas: „Kur jį velnias nukišo?“
* Gal kas tai panašaus yra ir su mūsų 
j nauja Padėkos diena! Kam dėkojame ją

ir susėdome ant kėdžių. Visą laiką švęsdami? Lietuva po vergijos ir kančių 
n j metų iškovojo laisvę. Bet dar ir šiandien

I bando išbristi iš klano įvairių blogybių, 
I sunkumų, nepriteklių ir kitų problemų. 
I Vienas agnostikas man aiškino, kad visi 
| mūsų Tautos pavedimai ar paaukojimai,

siuntas, tuo išvengdamos transporto 
mokesčių, kurie yra gana aukšti. ALB 
Krašto v-bos pirmininkas pažadėjo šį 
reikalą pasvarstyti.

Baigiant susitikimą, ALB Krašto v- 
bos pirmininkas apgailestavo, kad dėl 
didesnių atstumų ir finansų ne visi ALB 
apylinkių pirmininkai ar jų atstovai 
dalyvavo šiame svarbiame ir visiems 
naudingame susitikime.

V.

Band“-jaunimo orkestras.

ceremonmeisteris Ian Miller. 
Prasidėjo koncertas: Pirmieji į sceną 
išėjo „Pastance Wandering Min
strels“ ir solistė. Jie, pritariami 
įvairių muzikošJ‘instrumentų, 
padainavo gražiti australiškų 
dairiųy O T„'Bhi"bershop Quartet“ 
padainavo tai dienai pritaikintų 
senoviškų australiškų, škotiškų ir 
airiškų dainų. Pietų metu su
sirinkusius aptarnavo mokyklinio' mus i geležinkelio stotį, 
amžiaus mergaitės mėlynais si- . Tačiau ši „Gala Party“ diena liks 
jonukais ir baltomis bliūzelėmis ilgai mūsų atmintyje.

JJVI.

I Dažnai girdime priekaištus dėl ne
I dėkingumo. Tiesa, už suteiktą paslaugą 
I reikia padėkoti. Australijoje dėkojame 
I visiems, visur; reikia ar nereikia.
I 0 kaip su valstybiniu dėkingumu?

I

I

I

pakviesti užeiti į Rūmus apžiūrėti 
jų iš vidaus. Oi kaip ten gražu: 
viskas prabangiškai įrengta, se
noviški baldai-indai, o sienos 
nukabinėtos žymių australų di
džiuliais portretais. Išėjus pro kitas 
duris į lauką, atsidūrėme lyg 
pasakų šaly!.. Prieš akis matėsi 
uostas su daugybe įvairių laivelių, 
vartai į jūrą, operos rūmai ir Syd
ney miesto dangoraižiai. Sode pilna I 
gražiausių medžių. Mes ten pa
darėme nuotraukų.

Staiga virš mūsų galvų pasirodė 
nedidelis lėktuvas. Jis išmetė 3 
parašiutininkus ir greit dingo iš 
akių. Parašiutai buvo išmarginti 
gražiomis ryškiomis spalvomis su 
didžiuliu užrašu: „Sydney Olym- j 
piad 2000“. ' |

Parašiutininkai nusileido kitame | 
sodo gale ir išsinarplioję iš pa- I 
rašiutų atėjo į „galą“ balių.

Mes ten tikrai gražiai pasi
linksminome! Tačiau, kaip ir 
visiems geriems dalykams ateina 
galas, taip ir mums reikėjo apleisti 
gražųjį sodą ir keliauti link vartų, 
kur laukė autobusai, kad nuvežtų I 

I 
I 
I

Nesileidau į ginčą, nes daug karčios 
tiesos pasakyta.
Juk be kovos, aukų ir pastangų nieko 

nepasiekiama, iš vergijos neišsiva
duojama. Vien laukiant stebuklo, 
niekuomet nepasiekiamas tikslas, nes 
stebuklų gadynė pasibaigė. Todėl 
šiandien dėkoti už iš vergijos išsi
vadavimą, vargu ar būtų teisinga. Gal 
tiktų žuvusiųjų pagerbimas?

Kam šiandien Lietuva privalo dėkoti? 
Žlugusiam komunizmui? Vakarų tau
toms,kurios įstūmė mūsų tautą vergijon? 
Kurios pardavė mus?
Todėl Padėkos diena nerado atgarsio 

nei Lietuvoje, nei išeivijoje. Jos įvedimas 
irgi nepakankamai apibūdintas, ne
suteikta pilna prasmė: už ką, dėl ko ir 
kam dėkoti?

Mes negalime dėkoti Raudonajai 
armijai,kadjiišsikraustėišmūsų krašto, 
nes niekas jos nekvietė. Vargu, ar 
dėkojama už teisę būti laisvam, nes laisvė 
nėra jokia privilegija, o teisė. Laisvės 
netekimas dažniausiai yra kitos tautos 
brutalumo ir uzurpacijos išdava.

Kai Australijoje lankėsi kun. A. 
Svarinskas, jis skundėsi dėl kai kurių 
mūsų politinių kalinių ir tremtinių 
nuolaidžiavimų. Jiems buvo pasiūlyta 
paduoti prašymą dėl reabilitacijos, t. y., 
prisipažinti nusikaltus. Reabilituotieji 
dėkoja už atleidimą kalčių, kurių jie 
nepadarė!

Gal panašiai ir su mūsų nuolankiu 
dėkingumu didžiosioms valstybėms, 
kurios padarė mums „malonę“ pri
pažindamos Lietuvos valstybę, prieš tai 
ją išmainydamos ar parduodamos savo 
buičiai pagerinti.
Man padėkos žodį sunku ištarti: jį 

užgožia istorinė tiesa.
It

Moterys ir mados
Kai Ievutei, mūs močiutei 
Nusibodo Rojuj būti, 
Madą pirmą sugalvojo - 
Lapeliu save užklojo. *

Senos - jaunos; plonos - storos, *'
Visos gražios būti port , :
Ievos dukros esam mes - - lti,
Madų meno nieks nemes!..

Gaudom madą mes kiekvieną: 
Reikia - ilginsim blakstieną, 
Tepsim paakius juodai,I

I Kuodan susišiaųš plaukai...

Antakiai bus išpešioti, 
Skruostams dažo reikės - duosim, 
Spalvos vyšnių lūpos bus, 
Šypsena jų - kaip medus!..

I

Pirštelius visus - kiek turim - 
Visada gerai prižiūrim, 
Nagai ilgi - net per sprindį, 
Nulakuojam - krauju spindi!..

***
Kaip nešioti, kam įtikti 
Kas mums šiandien patartų?.. 
Ar mamos klausyti reikia, 
Ar kad Jonui patiktų?..

I

I

Kai sijonas šluoja žemę 
Baisiai džiaugiasi mama, 
Bet kai „mini“ aukščiau kelių, 
Džiaugias vyrija visa!..

SODYBIETĖ

I

I 
I 
I 
I
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16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTCWN, tel. 708 1414

SYDNEJUJE

Melbourne Contemporary Art Gallery 
163 Gertrude Street, Fitzroy Victorie 3065 

Kviečia atvykti į 
FAUSTO SADAUSKO 
skulptūrų parodos atidarymą, 

kuris įvyks š. m. spalio 2 d. 4 vai. p.p. 
Paroda tęsis iki lapkričio 20 d.
Galerijos darbo valandos: nuo antradienio iki šeštadienio nuo 
10 vai. ryto iki 5 vai. p. p.
Tel. 417 1527 arba 555 0403

• Vėlinės Sydnėjuje
Vėlinių pamaldos Sydnėjaus lie

tuviams įvyks Lidcombe, šv. Joachimo 
bažnyčioje, spalio 31 d. (sekmad.), įprastu 
laiku -11.30 vai. ryto. Bus atlaikytos šv. 
mišios už visus mirusiuosius.

Tuoj po pamaldų įvyks kapinių 
lankymas.

Kun. P. Martūzas

LSS 75 m. minėjimas
Sydnėjaus Skautų organizacijos - 

Akademinio Skautų Sąjūdžio Skyrius ir 
Skautų Židinys, lapkričio 14 d., 2 vai. 
popiet, Lietuvių namuose, Bankstowne, 
ruošia Lietuvių Skautų S-gos 75-mečio 
minėjimą.

Maloniai kviečiame Sydnėjaus ir 
apylinkių visuomenę dalyvauti šiame 
minėjime, tuo pagerbiant vienos mūsų 
jaunimo organizacijų garbingą sukaktį.

RENGĖJAI

PRANEŠIMAI

Pranešame Sydnėjaus Ramovėnams, 
kad š. m. spalio mėn. 31d. Sekmadienį 2 
vai. 30 min. po pietų yra šaukiamas 
Sydnėjaus Skyriaus informacinis su
sirinkimas Lietuvių Namuose Banks- 
town mažoje salėje. Maloniai kviečiame 
visus Ramovėmis susirinkime dalyvauti 
ir aptarti einamus reikalus. Tad 
iki pasimatymo.

Sydnėjaus Ramovėnų Valdyba

sjc sjc
Laikraštyje „Trimitas“ Nr. 9/93, pusi. 

8 yra pastebėtas Lietuvos Šaulių 
sąjungos Centro Valdybos nutarimas, 
kad Dariaus ir Girėno Saulių kuopos 
pirmininkui Stasiui Pačėsai, už nuo
pelnus Lietuvai ir Lietuvos šaulių 
Sąjungai suteikiamas Garbės šaulio 
vardas.

Anksčiau paminėto dėliai pranešame 
visiems Sydnėjaus Dariaus ir Girėno 
šaulių kuopos šauliams žinoti.

Dariaus ir Girėno šaulių kuopos 

Valdyba.

LSS Australijos Rajono 
Tiekimo Skyriaus 

PRANEŠIMAS
Dabar jau galima užsisakyti ar 

atnaujinti 1994 m etų Skautų Aido, 
leidžiamo Jungtinėse Amerikos Val
stybėse, prenumeratą.

Prenumeratos kaina vieneriems me
tams paprastu pašt u yra $8.00.

Prenumeratorių sąrašas ir pinigai bus 
pasiųsti administracijai gruodžio mėn. 1 
d.

Užsakymą su čekiu, išrašytu Lithua
nian Scout Association vardu, siųsti 
tiekimo skyriaus vedėjui ps. J. Visbarui, 
40 Aitken St., Sunbury, Vic., 3429.

ps. J. VISBARAS

■llUaMIIHIIIIIHHIMMIIIIMimUllimillllllllllllllll

Prašome nepamiršti 
užsimokėti 

„Mūsų Pastogės66 
prenumeratų

Artimiausios siuntos 1993 m.: spalio 23 ir gruodžio 4,

„Mūsų Pastogė“ Nr. 431993.10.25 psk8

nity based services.
3. Demonstrated ability to report and liaise with refugee communities in NSW.
4. Demonstrate ability to represent interests of specific refugee communities.

COMMUNITY REPRESENTATIVES STARTTS MANAGEMENT COMMIT
TEE

NUMATYTOS SIUNTINIŲ IŠSIUNTIMO DATOS 
1994 M.:

Sausio 29., kovo 5., balandžio 23, birželio 11, liepos 23, rugsėjo 3, spalio 22, gruodžio 3.

Siuntiniai j Lietuvą
išsiunčiami kas 6 savaitės
ŽEMIAUSIOS KAINOS
AUKŠČIAUSIAS PATARNAVIMO STANDARTAS 

Dėl smulkesenės informacijos kreiptis j Kristiną

S4 Liffitaven Ave. Lethbridge Park 2770 
tel. W 835 1176; tel. (02) 628 2009

R _____ __ agentau;_ __  — —
-< ^$hN%$$281 9664, BRISBANE (07) 287 433&6AN8ERRA (06)2972506. MELBOURNE (03) 3638346. NEWCASTLE(049)517437.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ ' 
NAMUOSE

r ■ Nominacijos | klubo direktorius 
turi pasiekti IdUbo raštinę ne vėliau š. m. spalio 31 d. 4val. popiet • * »

Klubo bare gaunamas riaujas alus - TOOHEYS 
NEW ir TOOHEYS OLD.

Labai skanus, kviečiame paragauti!

Klubo barui reikalingas stiklų plovėjas, -a. 
Kreiptis į klubo vedėją, tel. 708 1414.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų socialinės globos draugija rengia

Metinę iešminę
Lietuvių Sodyboje Engadinėje, š. m. spalio mėn. 31d. 

sekmadienį vidurdienį.
Mielus tautiečius kviečiame apsilankyti Lietuvių Sodyboje

sodybiečiais.
Moterų Draugijos Valdybos ponios vaišins skaniais 

lietuviškais patiekalais, o tautinių šokių grupė (senjorai) 
linksmins šokiais ir dainomis.

Laimei išbandyti veiks laimės šulinys. 
Lauksime visų iš arti ir iš toli.

I S.L.M.S.G. D-jos Valdyba '.......................... .. .................. •..... .

The Management Committee of STARTTS (Service for the Treatment and 
Rehabilitation of Torture and Trauma Survivors) has several vacancies for 
community representatives from the following regions:

Latin America, Middle East, Africa, Asia and Europe.
The Management Committee of STARTTS is responsible to the Minister of 
Health (NSW) for the effective management of STARTTS.
STARTTS is a statewide service providing clinical and community services to 
torture and trauma survivors and their families. The agency is responsible for 
developing Clinical services, training, research, community liaison and advo
cacy.
Representation of STARTTS Management Committee is voluntary, and at the 
approval of the Minister of Health (NSW).
Special Criteria
1. Knowledge of refugee countries in NSW and issues related to resettlement

Selected applicants may be interviewed.
Applications to be forwarded to:

Chairperson
STARTTS Management Committee
1st Floor, 28 Nelson Street, Fairfield NSW 2165

By 25th October, 1993.

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
Published bįttHejLfffiŽĮŽžSah.Conimunity 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) 7903233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

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 
oro paštu $90 m.—~~
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