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Gedulo diena Sydnėjii je
Ilgus metus Lietuvių bendruomenės už Lietuvos ribų minėjo pirmąją 

trėmimų į Sibirą bangą birželio 13 - 14 dienomis. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, ši diena buvo pavadinta Gedulo diena. Sydnėjuje 
Gedulo diena pradėta minėti birželio 10 d. Atsargos kariai iš Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos padėjo vainikus prie Nežinomo kareivio paminklo 
Martin Plaza, pačiame Sydnėjaus centre. Šioje ceremonijoje dalyvavo 
nemaža lietuvių grupė. Vainiką padėjo Sydnėjaus "Ramovės" skyriaus 
pirmininkas A. Vinevičius, palydint tautiniais rūbais pasipuošusioms Jus
tinai Kedienei ir Lėtai Kramilienei. Maldas už žuvusius karius paskaitė ir 
šiai dienai skirtą žodį tarė estų evangelikų pastorius.

Pasirašyta asociacijos su 
ES sutartis

Birželio 12 dieną Liuksemburge 
buvo pasirašyta Lietuvos asocijuo
tos narystės Europos Sąjungoje 
sutartis. Kitą dieną šia proga buvo 
surengtas iškilmingas Lietuvos 
Vyriausybės posėdis. Kol kas apie tai 
smulkesnių žinių neturime, bet 
keturias dienas anksčiau apie šią 
sutartį ir galimas jos pasekmes su 
korespondentais Vilniuje kalbėjosi 
Lietuvos premjeras A. Šleževičius.

Premjeras sakė esąs įsitikinęs, 
kad asocijuotos narystės sutarties 
pasirašymas yra svarbus momen
tas naujojoje Lietuvos istorijoje. 
Tačiau, reikia suprasti, ne tik 
narystės Europos Sąjungoje tei
kiamus privalumus, bet ir iš jos 
išplaukiančias problemas, sakė 
ministras pirmininkas A. Šleževi
čius. Viena iš pačių opiausių prob
lemų yra Lietuvos vidaus rinkos 
atvėrimas prekėms iš Europos, kas 
sudarys nemažai sunkumų Lie
tuvos gamintojams, ypač žem
dirbiams.

A. Šleževičius priminė, kad pa
sirašydama laisvos prekybos su
tartį su ES, Lietuva išsiderėjo, jog 
dar 6 metus iš Europos įveža
moms prekėms būtų taikomas mui
to mokestis. Šių šešerių metų 
pereinamasis laikotarpis turi būti 
išnaudotas deryboms ir pasiruo
šimui tapti tikrąja Europos Sąjun
gos nare, sakė premjeras. Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijoje jau 
įkurtas Europos integracijos pa
komitetis, kuriam vadovauja Seimo 
narys A. Saudargas. Vyriausybės 
nariams ir ministerijų specialis
tams nuolat rengiami seminarai, 
kuriuose mokoma ES funkciona
vimo abėcėlė - kokios yra ES 
struktūros, institucijos ir jų funk
cijos, sakė A. Šleževičius. Taigi 
pirmieji pasiruošimo žingsniai jau 
daromi.
Konferencija apie inte
graciją į ES

Birželio 9 ir 10 dienomis Vilniuje 
vyko Krikščionių demokratų parti
jos ir Konrado Adenauerio fondo 
organizuota konferencija, skirta 
aptarti Lietuvos integraciją į Euro
pos Sąjungą. Konferencijoje kal
bėjo beveik visų Lietuvos politinių 
partijų atstovai, ministerijų eks
pertai, kviesti pranešėjai. Be prin
cipinių klausimų, buvo aptartos ir 
atskirų ūkio šakų integravimosi į 
Europio ekonomiką problemos. 
Pirmoji konferencijos diena buvo 
skirta principinėms politinių par
tijų nuostatoms integravimosi į ES 
klausimų suformulavimui. Antrąją 
dieną pranešėjai, kviesti ministeri
jų atstovai kalbėjo apie konkrečias 
problemas, kylančias ar kylsian- 
čias dėl integracijos į Europos 
Sąjungą.

Iš konferencijoje skaitytų pra
nešimų matyti, kad integracija į 
Europos Sąjungą turi ne tik ša
lininkų, bet ir oponentų. Krikščionys 
demokratai, konservatoriai ir LDDP 
nariai stipriai remia Lietuvos 
integraciją į Europos Sąjungą, 
socialdemokratai abejoja jos nau
dingumu, o tautininkai yra nusista
tę prieš stojimą į ES. SDP frakci
jos Seime narys A. Rudys kalbėjo, 
kad Europos Sąjungai reikėtų ieš
koti alternatyvų, nes buvimas joje 
grės „tautiškam kultūros substra
tui“. Jis mano, kad Lietuva, stoda
ma į ES, visų pirma tikisi išspręsti 
saugumo klausimą, kurį, pranešėjo 
nuomone, reikėtų spręsti stojant į 
NATO. A. Rudys mano, kad Lietu
vai geriausiai būtų likti asocijuota 
nare visam laikui ir nesiekti pilnos 
narystės. Griežtokai prieš ES 
pasisakė tautininkas R. Smetona, 
matyt, galvodamas apie rinkimus. 
Jam nekelia simpatijų nei bendra 
Europos pilietybė, nei valiuta. Jis 
įsitikinęs, kad Europos Sąjungoje 
Lietuvos laukia sužlugdyta pra
monė, žemės ūkis ir socialinės 
problemos. Vienas iš konferencijos 
organizatorių bei krikščionių de
mokratų politikos formuotojų C.

Nuotraukoje trečias iš kairės - Sydnėjaus "Ramovės" skyriaus 
pirmininkas A. Vinevičius, greta Justina Kedienė, prie vėliavos 
stovi Pr. Sakalauskas ir sekanti Lėta Kramilienė.

Stankevičius pozityviai įvertino 
konferencijos rezultatus ir mano, 
kad tokios integracijos problemų 
svarstymas ir įvairių nuomonių 
pareiškimas yra sveikintinas.
Prasidėjo terminalo 
statyba

Naujasis Lietuvos energetikos 
ministras Arvydas Leščinskas 
oficialiai paskelbė, kad šią savaitę 
pradedama Būtingės naftos ter
minalo statyba. Tačiau, kalbėdamas 
su Laisvosios Europos radiju, A. 
Leščinskas atsargiai prognozavo 
terminalo statybos užbaigimą. „Aš 
manau, kad jei viskas vyks sėk
mingai, jei sugebėsime surinkti lė
šas, galima tikėtis šio projekto 
įgyvendinimo iki 1998 metų“, sakė 
ministras. Orientacinė Būtingės 
naftos terminalo statybos kaina yra 
220milijonų JAV dolerių, tačiau, anot 
ministro, finansavimo problemos 
nėra paprastos. Lietuvos Vyriausybė 
terminalo statybai tikisi gauti 85 
milijonų JAV dolerių paskolą iš 
Amerikos bankų, o likusias Vy
riausybės dalies išlaidas reikės 
padengti iš biudžeto.

Energetikos ministras Laisvosios 
Europos radijui sakė, kad šiais me
tais terminalo statybai finansuoti 
bus paskirta 50 milijonų litų, o 
ateinančiais metais numatoma skir
ti iki 150 milijonų litų. Lietuvos 
Vyriausybė privalo finansuoti pusę 
terminalo statybos išlaidų; likusias 
išlaidas turi padengti 6 organizacijų 
konsorciumas, tarpe jų Mažeikių 
naftos perdirbimo įmonė ir Palangos 
savivaldybė. Kai kurių ekonomistų 
nuomone, terminalo statyba kaš
tuos daugiau, negu 220 milijonų 
dolerių ir gali siekti net 350 milijonų 
dolerių. Bet ir 220 milijonų dolerių

Nuotrauka A. Kramiliaus

sukaupti nebus lengva, sako ap
žvalgininkai.
Du nauji įstatymai

Birželio 6 dieną Seimas priėmė du 
naujus įstatymus: Lietuvos Res
publikos bibliotekų ir Psichinės 
sveikatos priežiūros. Įdomu, kad 
Bibliotekų įstatymas buvo priimtas 
vienbalsiai, nė vienam posėdyje 
dalyvavusiam nariui net nesu
silaikius, kas Lietuvos Seime šiais 
laikais retai teatsitinka.

Nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos Lituanistikos skyriaus 
vedėja S. Vėlavičienė Laisvosios 
Europos radijui sakė, kad šis 
įstatymas yra ypatingai reikalingas 
Lietuvos kultūrai ir bibliotekoms, 
nes iki šiol iš viso nebuvo jokio tei
sinio pagrindo, neleidžiančio už
darinėti bibliotekas. O per pirmuo
sius keletą nepriklausomybės metų 
Lietuvoje buvo panaikinta virš 200 
bibliotekų. Dauguma šių bibliotekų 
buvo kaimuose ir jos buvo uždary
tos, kai skaitytojų skaičius jose 
sumažėjo iki 150 - 200. Naująjame 
įstatyme sakoma, kad bibliotekose 
saugomi spaudiniai yra Lietuvos 
nacionalinis turtas, kuris saugo
mas įstatymu ir tarptautiniais 
susitarimais. Spaudiniai turi būti 
prieinami nemokamai visiems 
asmenims. Nemokamas priėjimas 
yra labai svarbi nuostata, nes kai
mo biblioteka liks vienintelė kultū
ros įstaiga kaime, kuria bus galima 
naudotis nemokamai. Įstatymas, 
bent jau teoriškai, įpareigoja vals
tybę skirti pakankamai pinigų 
bibliotekų išlaikymui. O tų pinigų 
labai reikia: net 40% kaimo biblio
tekų praėjusią žiemą buvo nešildo
mos, daugelis teturėjo pinigų už-

Nukelta į 2 psl.
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TRUMPAI IŠ VISUR

Atkelta iš 1 psl. 
siprenumeruoti tik vietiniam rajo
no laikraščiui.

Pagrindinė Psichinės sveikatos 
priežiūros įstatymo nuostata yra 
suteikimas psichiniams ligoniams 
visų politinių, ekonominių, sociali
nių ir kultūrinių teisių. Jie negali 
būti diskriminuojami dėl jų psichi
nės sveikatos sutrikimų. Priėmus šį 
įstatymą, pasibaigia neapibrėžtu
mo laikotarpis: nors jau anksčiau 
buvo atsisakyta senosios, sovietinės 
tvarkos, tačiau nebuvo įvesta jokia 
nauja tvarka. Psichiatrinėse li
goninėse viešpataujanti betvarkė ne 
kartą privedė prie skaudžių pa
sekmių - per anksti iš ligoninių 
paleisti pavojingi ligoniai įsigijo 
ginklą ir nukreipė jį prieš savo 
buvusius gydytojus; ne vienas 
gydytojas žuvo nuo savo buvusių 
pacientų kulkų.

Psichinės sveikatos priežiūros 
įstatymas įsigalios 1996 m. sausio 1 
dieną; iki to laiko Vyriausybė pa
rengs jo vykdymą garantuojančius 
poįstatyminius aktus. Įstatyme 
įvedamos svarbios, iki šiol Lietuvai 
nežinomos naujovės: paciento at
stovas ir savivaldybės psichinės 
sveikatos komisija. Paciento atsto
vais gali būti tėvai, globėjai ar bet 
kurie kiti asmenys, kuriais pacien
tas pasitiki. Jų pareiga yra atsto
vauti paciento interesus teisme, 
psichinės sveikatos komisijoje ar 
kurioje kitoje institucijoje. Sa
vivaldybės psichinės sveikatos 
paskirtis bus nagrinėti priverstinio 
laikymo ligoninėse teisėtumą ir ki
tus ginčytinus klausimus.
Uzliekistano prezidentas 
Vilniuje

Birželio 7-8 dienomis su oficialiu 
vizitu Vilniuje lankėsi Uzbekistano 
prezidentas I. Karimovas. Tai ne 
pirmas jo vizitas į Vilnių. 1990 metų 
sausio mėnesį, kartu su TSRS 
prezidentu M. Gorbačiovu, jis buvo 
atvykęs raminti nuo Maskvos 
atsiskyrusių Lietuvos komunistų. 
Per pastaruosius 5 metus I. Kari
movas reformavo Uzbekijos KP į 
Liaudies demokratinę partiją, 
visuotiniuose rinkimuose buvo 
išrinktas prezidentu, o šių metų 
kovo mėnesį vykusiame referendu
me jo įgaliojimai buvo pratęsti iki 
2000 - ųjų metų.

Vizito metu Lietuvos ir Uzbekista

no atstovai pasirašė 7 dvišalius 
dokumentus, tarp jų ir susitarimą 
dėl prekybinio ir ekonominio ben
dradarbiavimo. Anot spaudos pra
nešimų, prezidentas I. Karimovas 
džiaugėsi besiplečiančiais preky
bos lyšiais su Lietuva. Pernai dvi
šalė prekyba sudarė 50 milijonų 
JAV dolerių. Lietuva suinteresuota 
pirkti iš Uzbekistano medvilnės, 
parduoti technologinės pramonės 
gaminius. Lietuvos Ekonomikos ir 
Pramonės bei prekybos ministerijų 
pareigūnai tikisi, kad prezidento I. 
Karimovo vizitas pasitarnaus eko
nominių ryšių plėtojimui su Uz
bekistanu.
Lenkijos delegacijos vi
zitas

Praėjusią savaitę Lietuvoje lan
kėsi ir Lenkijos Senato delegacija. 
Jai vadovavo Senato pirmininkas A. 
Struzik. Lietuva ir Lenkija siekia 
tapti Europos Sąjungos ir NATO 
narėmis, o šis tikslas pasiekiamas 
tik abiem šalims bendradarbiau
jant ir palaikant draugiškus san
tykius - tokias mintis Lietuvos ir 
Lenkijos politikai išsakė priimant 
Lenkijos Senato delegaciją Vilniuje. 
Apibendrindamas vizito rezulta
tus, A. Struzik sakė, kad po susiti
kimo su Lietuvos politikais sutvir
tėjo jo įsitikinimas, jog abi pusės 
sieks nuosekliai įgyendinti Lietu
vos ir Lenkijos bendradarbiavimo 
sutartį. Jis pabrėžė, kad Lietuvos ir 
Lenkijos geopolitiniai interesai 
sutampa tiek Rytuose, tiek Va
karuose. A. Struzik mano, kad reikė
tų suaktyvinti abiejų šalių politiką 
Karaliaučiaus srities atžvilgiu. Anot 
jo, dera sukurti tokią atmosferą, kad 
Karaliaučiaus sritis virstų tokia vie
ta, kurioje vyrauja ekonominiai 
reikalai ir bendradarbiavimas, kad 
ši sritis nekeltų grėsmės. Taip pat 
Lietuva ir Lenkija turėtų pasi
stengti įtikinti Rusiją, kad jų stoji
mas į NATO didintų stabilumą šia
me regione ir atitiktų pačios Rusijos 
interesams.

Pirmąją vizito dieną, birželio 8 d., 
Lenkijos Senato pirmininkas pa
sakė kalbą Lietuvos Seime, o sekan
čią dieną susitiko su prezidentu A. 
Brazausku, valdančiosios partijos ir 
opozicinių partijų atstovais.

Spaudai paruošė J. Kubas
12.06.1995

Birželio 6 d. naujai įsteigtas Pie
tų Afrikos konstitucinis teismas 
panaikino mirties bausmių vykdy
mą valstybėje, kaip nesuderinamą 
su konstitucija.

0
Birželio 7 d. serbų prezidentui 

Slobodan Milosevic spaudžiant, 
Bosnijos serbai paleido dar 111 
įkaitais laikytų „žydriųjų šalmų“. 
Nežinia kada bus paleisti likusieji 
148 įkaitai. Jų paleidimo klausi
mas yra įstrigęs „dėl techniškų 
priežasčių“. Politiniai komentatoriai 
mano, kad šios techniškos priežas
tys yra Bosnijos serbų kariuomenės 
vado gen. Ratko Mladič užsispyri
mas.

0
Serbai per anksti pasigyrė įkaitu 

paėmę virš Bosnijos pašauto JAV 
naikintuvo lakūną. Birželio 8 d., 
šešioms dienoms praėjus po lėktu
vo pašovimo, besislapstančiam 
kapitonui Scott O'Grady pasisekė 
radijo bangomis susisiekti su virš 
Bosnijos patruliuojančio JAV lėktu
vo įgula. Už poros valandų jį išgel
bėjo su dviem JAV malūnsparniais 
atskraidinti amerikiečių marinai, 
palydėti serbų šūvių.

0
Australijos Šiaurės Teritorijos 

aborigenų vadai bando sustabdyti 
parlamento priimto eutanazijos 
įstatymo įsigaliojimą. Jų tvirtinimu, 
jau dabar sunku išblaškyti abori
genų nepasitikėjimą ligoninėmis. 
Įstatymą priėmus, jie žiūrės į 
ligonines, kaip į „mirties namus“, su 
tragiškomis pasekmėmis ligos at
veju.

EI
Birželio 7 d. Australijos ministras 

pirmininkas Paul Keating paskelbė 
planą, kuriuo Australija bus pa
versta respublika 2001 metais ar 
anksčiau, pravedus referendumą 
1998 ar 1999 metais. Opozicija neturi 
vieningos nuomonės respublikos 
klausimu. Liberalai Viktorijos, 
Tasmanijos ir Pietų Australijos 
premjerai pasisakė už respublikos 
įvedimą. Opozicijos lyderis John 

Gegužės 21 - ąją Vilniaus Sereikiškių parke surengta Kariuomenės iir 
visuomenės suartėjimo šventė. Grojo orkestrai, kapelos, kariai rodė kovvos 
meną, susirinkusieji buvo vaišinami kareiviška koše, arbata. Šventėje 
dalyvavo krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius, kariuomenės ‘ 
vadas generolas Jonas Andriškevičius.

Lietuvos kariuomenės ir visuomenės 
suartėjimo šventė

Howard reikalauja išsamių diskus; sijų 
prieš referendumus.

0
Rusijos prezidentas Boris lekiamas 

Soči kurorte susitikęs su Ukrairinos 
prezidentu Leonidu Kučma, pasasi- 
rašė naują sutartį dėl Juodosios p jū
ros karo laivyno pasidalijinano. 
Susitarta ir dėl bendro naudojimmo- 
si Sevastopolio laivyno baze. Ti Tai 
Ukrainos politinis laimėjimanas, 
kadangi iki šiol rusai griežtižtai 
atsisakinėjo įleisti Ukrainos kitkaro 
laivus į Sevastopolio bazę.

ifp|
Boris Jelcinas atsisakė priimtissi sa

vo politinio varžovo gen. Iii Itn. 
Aleksandro Lebed atsistatydininimą 
iš Moldovoje laikomos rusų armįnijos 
vado pareigų. Generolas A. Lebetedir 
toliau pasilieka tarnauti karitriuo- 
menėje, nors Rusijos gynybos n mi
nistras gen. Pavel Gračiov bubuvo 
pasiskubinęs pranešti apie jo a> at
sistatydinimo priėmimą.

(EI
Birželio 9 d. amerikiečių politflicija 

Brooklyn, N.Y., suėmė Viačeslaslavą 
Kirilovičių Ivankovą, rusų mafijifijos 
JAV bosą, apkaltintą pagrobus is du 
rusų kilmės biznierius Amerikojeje ir 
bandant iš jų išreikalauti aštuonnis ■ 
su puse milijonų dolerių. Vienoo iš 
pagrobtųjų biznierių tėvas buuvo 
balandžio pabaigoje mafijos nnu- 
žudytas Maskvoje. Ivankovas,!, tik 
kita pavarde, buvo kalintas Sibiibire 
dešimtį metų už plėšimus ir pipre- 
kybą narkotikais.

EI
Birželio 11 d. Britų vyriausyfeybė 

atidarė dalį savo slaptų Antrcrojo 
pasaulinio karo archyvų visuonme- 
nei. Atskleisti britų žvalgybbos i 
dokumentai rodo, kad britų vvj- 
riausybė žinojo, kad NKVD išžužudė 
apie 22000 lenkų karininkų Katytyne. 
Tačiau ji priėmė sprendimą s su
versti. kaltę vokiečiams, kad broritų 
visuomenė neprotestuotų dėl sbu- 
sirišimo su kraštu, kuris vykdei to
kius pat nusikaltimus, kaip? ir 
Vokietija ir, kad dėl to nenukentėtėtų 
karo prieš Vokietiją veiksmai.

PASKIRSTYTOS LĖŠOS TREMTINIŲ BUTAMS
1995 metų valstybės biudžete 3,1 miliijono litų skirta statyti butus 

grįžtančioms į Lietuvą reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių šei
moms. Šios lėšos taip pat gali būti panaudotos butams rekonstruoti arba 
remontuoti, negyvenamoms patalpoms pertvarkyti į butus, privatiems 
gyvenamiems namams ar butams pirkti. Lietuvos Vyriausybė šias lėšas 
paskirstė miestų ir rajonų valdyboms. Daugiausia asignavimų - 320 tūks
tančių litų - skirta Kauno miestui. Už juos planuojama šiais metais 
atiduoti naudoti 6 butus. Iš rajonų daugiausia asignavimų skiriama Rasei
nių (150 tūkst. litų), Mažeikių (130 tūkst. litų) ir Plungės (120 tūkst. litų) 
rajonams. Iš viso už 1995 metų Lietuvos valstybės biudžete politinių kali
nių ir tremtinių butams statyti skirtas lėšas galima pastatyti daugiau kaip 
8 tūkstančius kvadratinių metrų bendrojo ploto, iš kurių šiemet planuo
jama atiduoti naudoti apie 7 tūkstančius kvadratinių metrų, arba 133 
butus. Šių metų pradžioje įskaitoje gyvenamosioms patalpoms aprūpinti 
buvo 833 politinių kalinių ir tremtinių šeimos. (ELTA)
"Mūsų Pastogė" Nr.24 1995.6.19 psl.2
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Sveikiname Belindą Lietuvos vienybės (Baltic Unity) organizacijos
PAREIŠKIMAS

Canberros lietuvių veikėjų Vidos 
Pužaitės - Howe ir Geoff Howe duk
rai Belindai balandžio 28 dieną bu
vo įteiktas Menų įstaigų me
nedžmente bakalauro laipsnis (Ba
chelor of Arts in Office Manage
ment).

Belinda gerai žinoma ne tik Can
berros lietuvių, bet ir visų Australi
jos lietuvių tarpe. Gimė ji 1972 me
tais Griffith miestelyje, būdama tik 
kelių mėnesių kartu su tėvais iš
sikėlė nuolatiniam gyvenimui į Can- 
berrą. Nuo pat mažens Belinda daly
vavo lietuviškoje veikloje - šoko, dai
navo, deklamavo, skautavo, sporta
vo. Jos tėvai visuomet skatino Be
lindą neužmiršti savo senelių šak
nų. Taip ir matėme Belindą daly
vaujant sueigose, Rajono skautų 
stovyklose, suvažiavimuose ir Can
berros lietuvių minėjimuose. Ji 
Baltijos tunto skautė, tautinių šo
kių grupės "Audėjėlė" šokėja, o da
bar ir Canberros jaunimo sąjungos 
iždininkė.

1989 metais, baigus mergaičių 
gimnaziją, Belinda metams išvyko 
mokytis į Vasario 16 - sios gimnaziją 
Vokietijoje. Grįžus, siekti aukštesnio 
mokslo ji įstojo į Canberros univer
sitetą. šiuo metu Belinda dirba 
valdžios įstaigoje ir jau suka galvą 
apie tolimesnes studijas.

IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS
Jungtinis baltų komitetas, NSW, 

tęsdamas nusistovėjusią tradiciją, 
Trėmimų minėjimą suruošė birže
lio 11 dieną Latvių namuose, 
Strathfield. Ryšium su Gedulo die
na, Latvių menininkų draugija 
organizavo baltijiečių meno parodą, 
kurią prieš koncertinę minėjimo 
dalį atidarė svečias iš Estijos, šiuo 
metu dirbąs ABC Guest Conductor, 
Eri Has. Lietuvių dailininkus šioje 
parodoje atstovavo Diana Keraitis - 
fet, Leką Kraucevičiūtė - Gruzdeff 
ir Josonia Palaitis.
Koncertinė minėjimo dalis buvo 

pradėta 14 vai., visiems kartu 
sugiedant Advance Australia Fair“. 
Lietuvos tautinę vėliavą įnešė An
drius Lašaitis, lydimas Nijolės 
Vaičiurgytės ir Danutės Gailiū- 
nienės. Baltų komiteto pirmininkei 
Lia Looveer susirgus, įvadinę 
minėjimo dalį atliko Tiiu Kroli 
Simmul. Svečių tarpe matėsi mums 

,artimi politikai - Hon. Phil Ruddock 
ir Sir John Carrick su žmona. 
Ministrą pirmininką Paul Keating 
MP atstovavo Lowe elektorato 
delegatė p. Eason MP (Labor). Sve
čių tarpe buvo ir Lietuvos Respubli
kos garbės konsulas V. Šliteris bei 
Slovakijos garbės konsulas. Pa
grindinę ir labai gerai paruoštą 
paskaitą skaitė Sydnėjaus lietuvių 
apylinkės valdybos pirmininkas inž. 
Vytautas Juška, B. B., A. I.M.M. 
Galimai spaudoje šią paskaitą 
matysime ištisai.

Meninę minėjimo dalį pradėjo 
latvių solistė Ingrid Silveus, ji 
jadainavo dainą „Listen to the Voices 
sing“. Po to dainavo lietuvių choro 
.Daina“ vyrai su dirigentu Justinu 
.Ankum. Jie padainavo kun. Petro

Vida Pužaitė - Howe.
Belindos pasiekimais didžiuojasi 

tėveliai, močiutė, artimi draugai ir 
visų lietuvių bendruomenė. Sveiki
name jaunąją mokslininkę ir nuo
širdžiai linkime sėkmės ir gražios 
ateities.

R. Mauragienė

Hon.. Phil Ruddock.
Butkaus kompoziciją „Aras“, kuri po 
kunigo mirties tapo populiariausia 
daina vyrų choruose Lietuvoje. 
Moterų choras su Birute Aleknaite 
padainavo G. Savinos dainą 
„Lietuva“, o mišrus choras - M. 
Kymanto „Lietuva“. Solo partijas 
atliko Vilija Bumeikytė ir Yvone 
Stasiūnaitytė. Diriguojant Justinui 
Ankui, choras dar padainavo J. 
Gudavičiaus dainą „Kur giria 
žaliuoja“. Antanas Šarkauskas 
pianinu solo atliko L. vanBeethoveno 
Sonatą in A Minor. Latvaitė Inga 
Aiztrauta violončele pagrojo Brahm- 
so Sonatą, o estės Thu Mae ir Maia

Šiais metais minima vieno žiau
riausių mūsų žemyno karų, Antrojo 
pasaulinio karo, pabaigos 50 metų 
sukaktis. Karo, kuris žymiai pakeitė 
kai kurių Europos valstybių sienas. 
Tačiau svarbiausia šio karo pada
rinių problema - Karaliaučiaus 
krašto statusas, jo ateitis liko 
neišpręsti iki šiol. Šis kraštas Ru
sijai niekuomet nepriklausė ir yra 
tik laikinas pastarojo karo grobis, 
šiuo metu tapęs militaristiniu 
įtampos Europoje židiniu.

Sutinkamai su Potsdamo kon
ferencijos susitarimais, valstybės, 
Antrojo pasaulinio karo nugalė
tojos, Karaliaučiaus krašto statusą 
(praėjus 50 metų nuo karo pabaigos) 
turi nuspręsti Taikos Konferencijoje. 
Todėl kelia susirūpinimą, kad 
pasitinkant šią sukaktį, nugalėtojų 
bei kitų Europos valstybių vadovai 
apie būtinumą sukviesti tokią 
konferenciją net neužsimena (isto
rinė Karaliaučiaus krašto raida bei 
problemos buvo analizuojamos 
mokslinėje konferencijoje, įvyku
sioje Kaune 1994 m. lapkričio 26 d. 
Vytauto Didžiojo universitete). Ma
ža to, gryna provokacija galima 
pavadinti Rusijos valdžios tolera
vimą liberalų, demokratų lyderio V. 
Žirinovskio bei komunistų partijos 
lyderio C. Ziuganovo vizitą į Ka

Lauterbach pagiedojo L. van Beet- 
hoveno ir R. Eespere kompozicijas 
„Creation-Hymn“ir,,Prayer“. Mišrus 
latvių choras, vadovaujant Ingridai 
Sakurovai, padainavo tris latvių 
kompozitorių dainas.

Minėjimas buvo užbaigtas su
giedant visų trijų Baltijos tautų 
himnus. Tenka pasididžiuoti lietu
vių choru „Daina“ ir jo jaunaisiais 
dirigentais, kurie taip gražiai

"Maišiagalos memorandumas" padės nu
statyti valstybinę Lietuvos ir Latvijos jūros 

sieną
Lietuvos Prezidento paprašyti, 

užsienio reikalų ministras Povilas 
Gylys ir URM sekretorius, Valstybės 
sienos nustatymo komisjos vadovas 
Rimantas Šidlauskas, nuvykę į Rygą 
susitikti su aukščiausiais Latvijos 
vadovais, stengėsi paaiškinti „Mai
šiagalos memorandumo“ teiginius ir 
susitarti, kaip toliau bus tęsiamos 
derybos, gegužės 30 d. teigė 
Respublikos Prezidentas Algirdas 
Brazauskas beveik pusvalandį Sei
mo plenariniame posėdyje kalbėjęs 
apie derybų dėl valstybinės Lietu- Kaimyninės valstybės taip pat
vos ir kaimyninių valstybių sienos susitarė nesiderėti dėl kontinenti-
nustatymo eigą. Kaip jau skelbta, 
Rygoje buvo suderinta, kad ilgai 
ginčytą šalių jūrų sieną derybi
ninkai toliau nustatinės, remda
miesi gegužės 20 dieną Lietuvos ir 
Latvijos vadovų Maišiagaloje pa
sirašytu slaptu memorandumu. 
Jame susitarta, kad nustatant abie
jų valstybių jūros sieną bus va
dovaujamasi 1958 metų konvencija 
dėl teritorinės jūros ribų nusta
tymo, o Lietuvos ir Latvijos eko
nominių zonų Baltijos jūroje ski
riamoji riba eis 55 laipsnių 58 mi
nučių ir 30 sekundžių paralele. 

raliaučiaus kraštą minėtos sukak
ties išvakarėse, jų ekstremistines, 
karingas kalbas susitikimuose su 
šio krašto dūmos nariais, pasienio 
bei vidaus kariuomene. Tokie 
veiksmai neprisideda prie santykių 
gerinimo, todėl tikime, kad į tai 
atkreips dėmesį demokratinės 
Rusijos jėgos.

Siekiant pašalinti šį militaristinį 
įtampos židinį Europos centre, 
pareiškiame:

1. Iš Karaliaučiaus krašto Rusijos 
kariuomenė turi būti išvesta galimai 
greičiau.

2. Šis kraštas galėtų tapti laisva 
ekonomine zona.

3. Pritariame JAV kongresmeno 
Christopherio Coxo siūlymams 
kongreso Atstovų rūmams, kad 
Karaliaučiaus krašto adminis
travimas būtų perduotas tarp
tautinėms organizacijoms, tačiau 
sprendžiant šio krašto integravi
mosi galimybes, būtina vadovautis 
istorinės praeities argumentais ir 
faktais.

Lietuvos vienybės orga
nizacijos (Baltic Unity) 

valdyba, Lietuva

atstovavo lietuvius šiame minėji
me. Gražūs lietuviški rūbai, skam
bios ir melodingos dainos gilų įspūdį 
paliko ne tik saviesiems, bet ir 
kitataučiams.

Po minėjimo kviestieji svečiai Baltų 
komiteto buvo skaniai pavaišinti, 
kartu su baltų atstovais jie mielai 
pabendravo.

A. Kramilius

Povilas Gilys

nio šelfo panaudojimo su trečio
siomis šalimis, kol nebus nustatyta 
jūros siena. Priminsime, kad tarp 
Latvijos ir Lietuvos derybininkų 
konfliktas kilo po to, kai Latvija 
rengiamam tarptautiniam naftos 
paieškų konkursui Baltijos jūroje 
pateikė dokumentų, kuriuose pri
skyrė sau netgi ne ginčytiną, o 
neabejotinai Lietuvai priklausančią 
kontinentinio šelfo Baltijos jūroje da
lį. Šiam konfliktui sureguliuoti, kaip 
žinoma, ir prireikė minėtojo me
morandumo.

(ELTA)
"Mūsų Pastogė" Nr.24 1995.6.19 psl.3

3



Išgirdau, kad Lietuvių namuose 
vėl renkasi senjorės šokėjos. Pa
sišokinėdama tuoj nubėgau į su
siėjimą. Namuose tylu, negirdėti nė 
muzikos, nė šokio trenksmo. Sinjo- 
rės, susėdę apie stalą, su ašara aky
se varto net tris didelius devynių 
metų veiklos albumus. Prisijungiau 
ir aš.

Verčiu lapą po lapo. Pati pradžia 
sunki. Merginų kojytės jau atpratę, 
nors ir teko kada lakstyti paskui 
savo vaikus, o kai kurioms jau ir 
paskui anūkus. Štai ir pirmasis 
pasirodymas per choro „Lithuania“ 
koncertą. Gerai, be klaidų šiaip,taip 
sušoko du šokius: išsigandusiais 
veideliais, sustingusiomis šyp
senomis.

Laikas bėgo. Įgavom drąsos, 
išmokom naujų šokių. Štai pirmas 
pasirodymas pas australus Pasau
lio moters dienos programoje. 
Oktetas, vadovaujamas G. Va
siliauskienės, ir senjorės šokėjos, 
vadovaujamos B. Lapšienės. Publika 
buvo taip sužavėta, kad programai 
pasibaigus lipo ant scenos ir panoro 
su mumis šokti drauge. Užsukom 
„Suktinį“ ir „Noriu miego“. Kiek 
smagumo, kiek juoko.

Seka pasirodymai Salvation Army 
programoje, Sisters of the Poor, 
Uniting Church, Ethnic Com
munities renginiuose. M. Balsienė 
pakvietė visą ansamblį į Canberrą. 
Kiek entuziazmo! Pasiruošta jau 
aštuoni šokiai. Gražu matyti vieš
nias Canberroje pasipuošusias 
baltais kostiumais: šokėjos vio-

I
J 
i

T remti:
Nuo pačio pirmojo kvietimo Aus

tralijos lietuviams taip pat prisidėti, 
prie Tremtinių namų Vilniuje 
įkūrimo prasidėjo aukų plaukimas į 
sąskaitą „Talkoje“ Nr.888. Savaime 
suprantama, kad kai kam ryšium su 
tuo iškilo įvairūs geranoriški klau
simai. Jeigu žinojau, atsakiau, o kai 
kuriuos užklausimus nusiunčiau 
Tremtinių grįžimo fondo pirmi
ninkui V. Cinauskui ir dabar gavau 
jo laišką, kuriame jis rašo:

„Dabar iš eilės atsakymai į klausi
mus:

1 klausimas: kodėl tik 90 senelių?
Atsakymas: mes planavome po 

vieną kambarį vienam žmogui, nes 
po du žmones į vieną kambarį sukiš
ti nederėtų. Patiems žmonėms no
rint viename kambaryje gyventi 
dviese, jokių kliūčių tam nebus. Į 
klausimą, kas atsitiks su kitais, ga
bu tik tiek pasakyti, kad tai tik 
pradžia. Turime įsitikinti tuo, kad 
bendromis jėgomis mes galime 
padaryti labai reikalingų gerų dar
bų, neprašydami malonės iš tų, ku
rie privalėtų tai daryti.

Dėl abejotinos galimybės už 
pusantro milijono nusipirkti 600 
vietų sanatoriją, galiu pasakyti tai, 
kad kol kas nors nusipirks ją ir per
eis visus kryžiaus kelius per įvai
riausias instancijas gal jau nebe
reikės ir tų 600 vietų.

Didžiubai sanatorijų pastatai turi 
daug nereikalingo pagalbinio ar 
reprezentacinio ploto, kurį reikia 
apšildyti ir prižiūrėti. Sanatorijos 
paskirtis priimti žmogų kelioms 
savaitėms pailsėti, bet ne nuo- 
"Mūsų Pastogė" Nr.24 1995.6.19 p

Sudiev, kvieikelės

Šokėjos National Council of Australia renginyje Sterling Parke. 
Nuotraukoje iš kairės: O. Bone, N. Vitkūnienė, M. Pečiulienė, L. 
Radzevičienė, M. Neverauskienė, A. Patupienė, L. Staugaitienė, 
mokytoja B. Lapšienė, A. Dainienė. Už nugaros Mr. McDonald - 
'Town Crier" programos pravedėjas.

lėtinėmis, o dainininkės geltonomis 
bliuzelėmis. Mūsų pasižiūrėti su
sirinko daug žmonių. Net nemu
nėm, kad sostinėje tiek daug lietu
vių gyvena.

Štai mus pasikviečia pasirodymui 
Melbourne pensininkai. Gera kelio
nė, malonūs bendrakeleiviai. Vėl 
dainų šokių pynė. Pasisekimas 
didelis. K Lynikas pareiškė, kad su

n i ų namai 
latiniam gyvenimui su savo buities 
rūpesčiais: išsiskalbimu, valgio 
pagaminimu ir t.t.

Nežinau kiek milijęnų reikėtų 
pridėti prie tų paminėtų pusantro 
milijono, kad pertvarkyti didžiulę 
sanatoriją (jei ir pavyktų ją nusi
pirkti) į pastoviai gyvenančių seno
kų prieglaudą.

Antras dalykas tai, kad mes ėmė
me ką pavyko tuo metu išpešti. 
Daug nulėmė vieta ir beveik hek
taro dydžio žemės plotas ekolo
giškai (sąlyginai) švarioje vietoje, 
susisiekimas su įvairiais Vilniaus 
gydymo centrais ir aukščiausiomis 
valdiškomis instancijomis, kurios iš 
tolimesnių rajonų sunkiai pa
siekiamos. Ne tik kilometrinio 
matavimo prasme.

Tobau. Tremtinių apgyvendini
mas buvusių aukščiausių ir dabes 
dabartinių valdžios žmonių pašo
nėje turintis didelę reikšmę daly
kas. Tai teisingumo atstatymo 
pradžia ir fizinis bei moralinis 
placdarmas prieš raudonųjų tvir
tovę.

Turniškės, kurios viduryje Vala
kampių pušyno tebėra apsitveru
sios tvoromis ( anksčiau nuo bau- 
dies - dabar nuo tautiečių...) ir stro
piai saugomos sargybinių.

Dar noriu pridurti, kad atvežtų ar 
atvykusių iš Sibiro pagyvenusių 
žmonių įvairių dokumentų tvar
kymo reikalai be Vilniaus valdiškų 
įstaigų slenksčių neįmanomas 
dalykas.

Svarbiausiai reikia prisiminti, kad 
šio prieglobsčio įsteigimas yra pir-
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savo pasirodymu įrodėme, ką ga
lima padaryti sulaukus 40 metų. 
Kaip malonu matyti albumuose 
fotografijas, atsiliepimus, apra
šymus. Tiek prisiminimų.

Po Melbourne sekė kelionės į 
Hobartą, Perthą, saulėtąjį Queens- 
landą. Štai ir Lietuvių dienos 
Adelaidėje. Pasirodymai Tautosakos 
vakare, Tautinių šokių šventėje. Čia 

mas pionierius tokio pobūdžio 
darbuose. Jį atlikus, išanalizavus 
galimas klaidas, sukaupus ir įver
tinus patirtį, galima pradėti galvoti 
ir apie kitus projektus.

Esame paskelbę konkursą eili
niam darbų etapui. Varžysis pen
kios statybinės firmos. Biržebo 1 - 
ąją pasirinksime tinkamiausią. Į 
vertinimo komisijos sudėtį pa
sikvietėme ir statybos bei ur
banistikos ministerijos atstovą. Jū
sų surinktų pinigų paprašysime, 
kai pamatysime, kad iš turimų 
resursų neišgalime atlikti eilinio 
apmokėjimo. Nors mūsų bankas yra

LIETUVOJE

Morta: Dar kada buvo vagnor- 
kos, galėjom ir mėsos nusipirkti, o 
dabar būk patenkintas, kad gavai 
kruopų sriubos vakarienei.

J on a s: Ar aš nesakiau, balsavai 
už tuos bezbožnikus, tai dabar ir 
badaujame. Visi atsibudo. Prie 
Landsbergio taip nebūtų nutikę... 

pirmą kartą pasirodė ir naiauja 
Adelaidės vyresniųjų šokėjų gnrupė 
„Branda“.

Ansamblis pasirodė metiniaame 
Ethnic Communities renginjyje, 
Baltic Woomen assoc., metiniaame 
Kalėdų eglutės pobūvyje. Dailinai 
oktetas pasirodo atskirai pas ssa— 
vuosius, o šokėjos - pas australuas.

Metų bėgyje teko atsisveikinti i su 
dviem mūsų šokėjomis: Dovilėj ir 
Lilė antroji iškeliavo į dausas. laiko
me tik 8. Jau turime 15 šokių, (Šių 
metų Lietuvių dienose dalyvavoome 
Tautosakos vakare, bet neteeko 
pasirodyti Tautinių šokių šventtėje. 
Kaip gaila - savo parapijoje.

Atėjo Vasario 16 - sios šventė. V/yko 
kaip dabar daroma Lietuvoje - šošokc 
patys mažiausieji, po to senjoįorės 
(močiutės), tada „Žilvino“ mergifinos 
ir treptelėdama „Branda“. Kaip 
malonu matyti, kad tautiniai šokiai 
pas mus eina stipryn, kad jauninmas 
stengiasi išlaikyti lietuviškas ttra- 
dicijas. Valio Jums!

Vasario 16 - sios minėjimo pro
gramoje mūsų senjorės pašoko B. 
Lapšienės mėgiamą šokį „Skartelė“. 
Tai ir buvo paskutinis šokis: mer
ginos pamojo skarele „sudie“, lyg 
nujausdamos. Mūsų mokytoja Slun
kiai susirgo... Sustojo šokiai, nuitilo 
muzika. Antradienio rytais liko ty
lūs Lietuvių namai... Palikau allbu- 
mą ir išbėgau... Širdį suspaudė liūūd- 
ni senjorių šokėjų veidai... Devyyni 
metai! Kur jie?

Valstybinis - komercinis ir t turi 
valstybės garantijas, bet geririau, 
kad pinigai būtų pas Jus.
■ Kai turėsime konkurso duomnenis 
ir pasirašysime sutartį su konlikre- 
čiais skaičiais ir įmokų datoomis, 
tuomet ir paprašysime prav vesti 
pinigus“.

Esame biržebo 14 - sios šešėUyje, 
minime masinių trėmimų į Siibirą 
pradžią. Kai kurie tremtiniai iš 
Igarkos grįžo karstuose. Dalis ggrįžo 
gyvi ir vėl įsikūrė savo tėvynėje.. Da
bs grįžo ir neturi kur gyventti. Ar 
galime būti jiems abejingi?

Gabrielius Žemkailnis

SYDNĖJUJE
Praėjusią savaitę Sydnėjuje 1 lan

kėsi Pertho Curtin universiteto p prof. 
Zigmas Budrikis.

Dvi dienas jis dalyvavo CSSIRO 
seminare ir skaitė paskaitass, Z. 
Budrikis yra vienas iš Austraabjos 
telekomunikacijų tyrimo instittuto, 
kuris yra remiamas Australlijos 
vyriausybės lėšomis, steigėjų.

Vakarų Austrabjos Curtin uni
versitete dirba virš trisdešimt me
tų. Po seminaro prof. Z. Budnikis 
aplankė savo seserį Rūtą ir brolį 
Vytautą.

Susipažinęs su Tėvynės sąjungos 
Sydnėjaus skyriaus veikla, įsirašė 
nariu ir pabko auką skyriaus veik
lai.
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i Kokia kariuomenė reikalinga 

Lietuvai?
Ansambliui "Dainava"

Tęsinys iš praeito nr.

Tradicijų tęstinumas
Dabar Lietuvoje vis kalbama apie Lie

tuvos kariuomenės tradicijų tęstinumą, 
bet kaip gi yra iš tikrųjų?

1. Nebėra divizijų, net ir pulkų su 
kunigaikščių vardais.

2. Uniforma, nei pėstininkijos, nei avi
acijos, nei laivyno nebėra kokia buvo. Ji 
tebėra sovietinė/rusiška arba visai nebe- 
tradicinė, tik vardu „lietuviška“.
[■ 3. Kariuomenės šventė lapkričio 23 d. 
jau atliekama - švenčiama gegužės 
mėnesį ir kartojama, jog tai tradicijos 
tęsimas.

4. Karo laivyno ir aviacijos vėliavos.
Karo laivyno vėliava - tai juk Suomi

jos valstybinė vėliava su tautine 
vėliavėle kampe. Kodėl nebuvo perimta 
prieškarinė Lietuvos karo laivyno 
vėliava? Kodėl reikėjo paimti iš Suomi
jos jų gražią vėliavą ir taip pat Lietuvos 
skautų sąjungos jūros skautų vėliavą? 
tau, kas visa tai sugalvojo?
Pavadinimai iš karo laivyno, karo avi

acijos į LKJP ir LKOP „pompastinius“ 
pavadinimus. Argi galima vadinti mažus 
vienetus, kaip karo aviaciją su keliais 
tavais (prieš karą buvo daugiau kaip 
IflOir tai buvo tik karo aviacija) Lietuvos 
karinės oro pajėgos? Tas pats galioja ir 
karo laivynui su pora fregatų. Ir net ne 
flotilė, juk flotilė susideda mažiausiai iš 
45 vienetų karinių laivų. O čia tik 2 ir 
įsu flotilė!

Ar neverta pasilikti prie paprastų ge
li nusakančių ir visiems suprantamų 
pavadinimų (terminų) Lietuvos karo 
aviacija, Lietuvos karo laivynas.
6. Kaip suprantu, Lietuvos karo 

eokyklą norima pavadinti Lietuvos karo 
akademij a. Ar nebūtų geriau vadinti pir- 
nojo laipsnio karininkus ruošiančią 
nokyklą - karo mokykla, o vėliau jau 
mkšteshio parengimo karininkus 
■Mosiančią mokyklą - karo akademija. 
Ink visi žinom, kad daugelis buvusių 
Įsneralinio štabo karininkų buvo baigę 
aro akademijas užsienyje arba bent 
įtauto didžiojo karininkų kursus Lie
koje, jau būdami užsitarnavę bent 
apitono laipsnį.

Tad kas gi atsitiko
Dabar Lietuvoje yra kelios ka
išios grupuotės, kurios labai ski- 
iasi nuo buvusios Lietuvos ka
imenės 1918 -1940 m. Jos visos 
audoja kariškus laipsnius, tuo 
nirpuodamos karių privilegiją 
irėti suteiktus (užtarnautus) 
aiškus laipsnius. Kaip suprantu, 
ik vienintelė, taip vadinama, 
Jeležinio Vilko“ Lauko (?) brigada 
ra tikroji kariuomenė.
Tačiau juk yra ir Vidaus ka- 
iuomenė, į kurią irgi šaukiami 
aujokai, nors tai lyg ir pagalbinė 
olicija ir joje turėtų tarnauti tik 
avo noru įstoję asmenys, kalėji- 
lų, sandėlių ir kt. objektų sargybo- 
>. Kaip suprantu, net ir tardytoj ai, ir 
augumo valdininkai dabar turi 
aviškus laipsnius. Ar tai reika-
uga?
Šalia to yra ir SKAT. Kas tai? Ar 
ii kariuomenė, ar tai savanoriška 

įfcanizacija, panaši į Šaulių or- 
■siizaciją. Ar ši organizacija yra 
Maruošta bet kuriuo metu būti

integruota į kariuomenės dalinius, 
būdama tinkamai tam paruošta? 
Tokios anksčiau nebuvo.

Yra ir saugumo policija (?) su 
kariškais laipsniais, kurių prieš 
1940 neturėjo. Ar tie laipsniai 
reikalingi?

Ir kas yra „Sukarinta priešgais
rinė apsauga“? Ar tai kariuomenei 
priklausantys ugniagesiai, ar tik 
miesto savivaldybei priklausanti 
gaisrininkų komanda? Jei tai tik 
tokia, tai taip ir vadinkime (ir,, 
žinoma, be kapitonų, majorų ir pan. 
laipsnių, kurie naudojami ka
riuomenėje).

Pagaliau yra Saulių sąjunga, kuri 
tęsia savo prieškarinės organiza
cijos tradicijas ir stengiasi po 50 me
tų okupacijos atgaivinti didelę ir 
gražią karinę organizaciją.

Teko girdėti, kad ir teisėsaugos 
organuose sėdi žmonės su pul
kininkų, kapitonų laipsniais, kurių 
jiems nėra reikalo turėti. Juk jie yra 
tik ei viliai tarnautojai VRM, tad kam 
tie laipsniai? Negi jie paaukštinami 
už sėdėjimą įstaigoje?

Anglų kalboje yra toks posakis 
„Too many chiefs, not enough In
dians“ (Per daug vadų, neužtektinai 
indėnų).

Apie neaiškią (ir tikriausiai 
nereikalingą) SKAT karių padėtį, 
kurie pradžioje buvo reikalingi 
atstatant nepriklausomybę, JAV 
pulkininkas Algimantas Garsys po 
kurio laiko Lietuvos KAM‘e, iš
vykdamas 1993 m. šitaip pasakė: 
„...Tačiau buvau įsitikinęs, jog ši 
Lietuvos gynyba (KAM sistema. 
Aut.) tobulesnė, negu dabar yra. 

-Man iki šiol taip ir neaišku, kokias 
tos krašto apsaugos gynybos funk
cijas turi SKATo savanoriai... ar tie 
vyrai kartu treniruojasi su vei
kiančios kariuomenės kariais. 
Pasirodo to nėra... Nesuprantu ir 
kodėl be krašto apsaugos sistemos 
kariuomenės veikia dar viena - vidaus 
kariuomenė, priklausanti Vidaus 
reikalų ministerijai. Manau, kad 
Lietuvos gynybos struktūrų funk
cijos turi būti labiau subalansuo
tos, jos neturi dubliuotis. Reikia 
atsisakyti tų padalinių ir žmonių, 
be kurių Lietuvos krašto apsauga 
galėtų apsieiti. Juolab, Lietuva yra 
ne tokia turtinga, kad galėtų leisti 
sau beatodairiškai švaistyti vals
tybės lėšas“. („Respublika“, 
1993.07.24).

Argi tai neįsidėmėtini žodžiai? Ir 
argi neverta atkreipti dėmesį į gerus 
patarimus?

Tarpukario Lietuvos krašto ap
saugos ministrai daugumoje buvo 
aukštesnio laipsnio karininkai, ge
rai susipažinę su kareivio ir kari
ninko gyvenimu. Dauguma jų buvo 
baigę aukštuosius mokslus arba 
karo akademijas užsienyje arba 
Aukštuosius karininkų kursus 
Lietuvoje, kaip pav. pik. B. Giedrai
tis, b. gen. P. Šniukšta, b.gen. St. 
Dirmantas, b. gen. K. Musteikis, pik. 
K Žukas ir kt.

llįini.-iiitiis Žilinskas

Tęsinys sekančiame numeryje.

penki dešimtmečiai
Jurgis Janušaitis

1995 m. balandžio 23 dieną 
Čikagoje lietuvių ansamblis „Dai
nava“ iškilmingai atšventė auksinį 
savo veiklos jubiliejų - 50 metų 
sukaktį.

Tai bene vienintelis ansamblis, 
tiek išeivijoje, tiek ir tėvynėje, 
ilgiausiai ištvėręs nedėkingose dar
bo sąlygose.

,Dainavos" ansamblis gimė tuoj po 
Antrojo pasaulinio karo, tremti
niams suvažiavus į didžiąją lie
tuviams skirtą Hanau stovyklą. 
1945 metais stovykloje ėmė reikš
tis meninės pajėgos - organizavosi 
tautinių šokių grupė. Grupei tuomet 
vadovavo Rimgailė Jonaitytė - 
Zotuvienė (buv. Gustaitienė). Atsi
rado daug balsingų jaunų žmonių, 
ėmė skambėti choro dainos. Vadovai 
buvo Vladas Adomavičius, Stefa 
Radzevičienė ir Juozas Žemaitis.

Pirmieji bandymai sakė, kad 
Hanau stovykloje būtinai reika
lingas reprezentacinis meno viene
tas, kuris galėtų atstovauti lietu
vių tautos kultūrą ne tik savie
siems, bet ir aukštiesiems ame
rikiečiams, vokiečiams ir kitiems 
svetimtaučiams.

Kaip paprastai, kada iškyla nau
jos idėjos, atsiranda ir priešininkų. 
Taip buvo ir su besikuriančia „Dai
nava“. Tačiau toji ketveriukė ne
nusileido ir ryžtingai siekė savo 
tikslų. Albinas Dzirvonas ieškoti 
naujo dirigento keliavo ant atvirų 
anglies vagonų. Surado. Atvyko 
muzikas Bronius Jonušas. Perėmė 
jis chorą ir pasiryžo iš naujo 
suformuoti reprezentacinį vienetą, 
nesisavinant buvusio chorų re
pertuaro. Pavyko. Į naują meno 
vienetą įsijungė keliasdešimt bal
singų žmonių ir po trejeto savaičių, 
Vasario 16 - ąją, šis vienetas jau 
atliko pirmąją meninę programą.

Nuo tada garsiai skambėjo an
samblio dainos ne tik Hanau, bet ir 
Frankfurte, skambėjo jos ameri
kiečiams, vokiečiams ir giesmės bu
vo giedamos bažnyčioje. O 1946 
metais įvyko šio meno ansamblio 
krikštynos, kurių metu ansamblis 
pasivadino gražiu .Dainavos“ vardu 
ir pasirinko prasmingą šūkį: „Su 
daina į laisvę“. Tuo keliu ansamblis 
ėjo penkiasdešimt metų. Keitėsi 
ansamblio sudėtis, meno vadovai ir 
dirigentai. Istorijoje išliks tokie 
žymūnai, kaip muzikas Stepas 
Sodeika, Gasparas Velička, Petras 
Armėnas, Aloyzas Jurgutis, Audro
nė Gaižiūnienė, Darius Polikaitis ir 
kiti.

„Dainava“ per penkias dešimtis 
metų suruošė daugybę aukšto 
meninio lygio koncertų, pastatė 
keliolika scenos veikalų, nuolatos 
Čikagoje giedojo šv. Kryžiaus 
bažnyčioje, su koncertais aplankė 
didžiuosius lietuvių telkinius. 
Vertinant nueitą „Dainavos“ an
samblio kelią, galima džiaugtis ir 
didžiuotis, kad ansamblio dainos 
mus lydėjo ir guodė tremties ir 
nevilties kelionėje, žadino Lietuvos 
laisvės prisikėlimo mintį. Tai tik

keletas ansamblio veiklos bruožų, o 
reikėtų labai išsamaus veikalo 
„Dainavos“ darbams įvertinti.

Jubiliejus, kaip jau minėjau, buvo 
atšvęstas iškilmingai. Jį ruošė 
specialus komitetas, kuriam va
dovavo Irena Kriaučeliūnienė.

Balandžio 23 - čioji buvo skirta 
„Dainavai“. Iškilmingos pamaldos 
vyko šv. M. Marijos Gimimo šven
tovėje, Marquette parke. Pamaldų 
metu skambėjo didingas parapijos 
choras. Prasmingas buvo ir „Dai
navai“ skirtas klebono kun. Jono 
Kuzinsko žodis.

Marijos aukšt. mokyklos au
ditorijoje vyko jubiliejinis „Daina
vos“ koncertas. Žmonių susirinko 
apie 1400. Meninė programa 
paruošta gerai. Dainos skambėjo 
tikrai įspūdingai, o ir balsinė 
medžiaga dar labai tvirta. Dainavo 
visas ansamblis bendrai ir grupė
mis - vyrai, moterys, buvo įterptas 
ir vaidybinis momentas su įva
dinėmis mintimis prieš dainas. So
lo partiją atliko operos solistė Da
nutė Stankaitytė. Pabaigoje labai 
jautriai nuskambėjo tradicinė „Dai
navos“ daina „Kur giria žaliuoja, 
ten mūsų namai“. Po to į sceną bu
vo pakviesti visi kada nors „Dai
navoje“ dainavusieji ir visi kartu 
dar kartą padainavo „Kur giria 
žaliuoja“. „Dainavai“ šiuo metu 
vadovauja jaunas muzikas Darius 
Polikaitis.

Vakare Condesa del Mar įvyko 
šaunus pokylis. Jį ruošė komiteto 
narės Sofija Džiugienė ir D. Bazie- 
nė. Dalyvių pokylyje buvo 400. 
Programai vadovavo S. Džiugienė.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas.
Sveikinimo kalbas sakė jubiliejaus 
rengimo komiteto pirmininkė Irena 
Kriaučeliūnienė, PLB pirmininkas 
Bronius Nainys, ansamblio globėjas 
dr. Leonas Kriaučeliūnas ir kiti. 
Neužmirštas pasveikinti bei apdo
vanotas buvo ir Aleksas Smilga, 
ansamblyje išdainavęs penkias
dešimt metų ir dabar dar tebe- 
dainuojantis. Pasveikinti visi Jur
giai jų vardadienio proga, perskai
tyta daug sveikinimų, atsiųstų raš
tu. Žodžiu sveikino Lietuvos 
Respublikos generalinis garbės 
konsulas Vaclovas Kleiza.

Kalbėjusieji ir sveikinusieji nuo
širdžiai ir pilni dėkingumo vertino 
„Dainavos“ ansamblio nueitą kelią, 
jo didelį įnašą į kultūrinį lietuvių 
lobyną, linkėjo ištvermingai siekti 
naujų laimėjimų.

Šia proga dar kartą tenka pagar
biai prisiminti „Dainavos“ pirmūnus 
Ed. Daniliūną, A. Dzirvoną, Juodį, 
prof. S. Sužiedėlį, kurie savo spren
dimu nulėmė ilgą ir laimingą 
„Dainavos“ ateitį.
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Prieš 50 metų tautos susi
vienijo San Franciske
Žingsniai vienybės link

Vykstant Antram pasauliniam 
karui, darėsi būtina paskelbti 
pasaulio šalims tikslus, už kuriuos 
kovojo demokratinės valstybės. 
Pokario tvarkos deklaravimas taip 
pat turėjo tikslą patraukti jas į ko
vą su Vokietija, Italijos ir Japonijos 
bloku. Tikslai buvo deklaruoti 
Atlanto Chartijoje, kurią 1941 me
tų rugpjūčio 14 d. pasirašė JAV 
prezidentas F. D. Rooseveltas ir 
Didžiosios Britanijos ministras 
pirmininkas W. Churchillis. Šalys 
paskelbė kare nesiekiančios naujų 
teritorijų, nesutiko su karo metu 
padarytais sienų pakeitimais. Va
dovai pasisakė už tautų teisę 
pasirinkti valdymo formą, tautų 
saugumą, gyvenimą be baimės, 
skurdo.

1941 metų rugsėjo 24 d. prie At
lanto Chartijos, nors su išlygomis, 
prisijungė SSRS. Išlygos jai tary
tum leido paaiškinti SSRS teritori
jos išplėtimą iki istorinių Rusijos 
imperijos sienų.

1943 metais Maskvoje buvo pa
skelbta „Visuotinio saugumo de
klaracija“, kurią pasirašė SSRS, 
JAV, Anglija ir Kinija. Joje išsakyti 
ne tik bendradarbiavimo principai, 
bet ir įsipareigota sukurti visuo
tinę tarptautinę organizaciją taikai 
ir saugumui palaikyti. Deklaracijoje 
buvo akcentuota teisė įstoti į 
organizaciją ir didelėms, ir mažoms 
valstybėms bei turėti lygias teises.
Stipriųjų tikslas - taika

Tarptautinės organizacijos kū
limo problemas svarstė trijų šalių 
lyderiai - F. D. Rooseveltas, W. 
Churchillis ir J. Stalinas - derybose 
Teherano konferencijos metu 1943 
metų lapkričio 29 - gruodžio 1 d. JAV 
prezidentas siūlė sudaryti Taikos 
išsaugojimo organizaciją, kuri būtų: 
pasaulinė; nepanaši į Tautų Sąjun
gą; veiksminga; jungtų 35 - 50 ša
lių; turėtų teisę teikti rekomen
dacijas, o pasitarimai būtų šaukia
mi vis kitoje šalyje. Svarbiausias . 
tokios organizacijos organas turėjo 
būti vykdomasis komitetas, su
sidedantis iš JAV, Didžiosios Bri
tanijos, SSRS, Kinijos bei dviejų 
Europos, vienos Pietų Amerikos, 
kelių Azijos valstybių ir vienos

banką 
birželio

Tautas 
sukū-

fondą (operacijas jis pradėjo 1947 m. 
kovo mėn.) ir Tarptautinį re
konstrukcijos ir plėtros 
(veiklą pradėjo 1948 m. 
mėn.).

Pagrindiniai Jungtines 
vienijančios organizacijos 
rimo klausimai buvo svarstyti 
Dumbarton Oukso (JAV) konfe
rencijoje.

Konferencija parengė organiza
cijos įstatų projektą, tikslus, struk
tūrą, numatė pavadinimą „Jungti
nės Tautos“. Nesutarimai kilo dėl 
balsavimo. SSRS nesutiko su JAV 
pasiūlymu, kad balsuojant dėl 
organizacijos biudžeto balsų skai
čius būtų proporcingas valstybės 
įnašams į organizacijos biudžetą. 
JAV ir Anglija nesutiko, kad į 
organizaciją įeitų visos tuo metu 
buvusios 16 sovietų respublikų (dėl 
to nuo 1944 m. visoms sovietų 
respublikoms formaliai buvo su
teikta teisė palaikyti santykius su 
kitomis valstybėmis ir sukurti 
užsienio liaudies komisariatus).

SSRS kvietė nepriimti į orga
nizaciją „fašistinio tipo vastybių“. 
Pasiūlymas buvo atidėtas, nes kilo 
neaiškumų dėl tokio apibrėžimo.

JAV atstovas E. Stettinius iš viso 
pareiškė, kad „vidutinis amerikie
tis nesupranta kitokio, kaip ame
rikietiškojo tipo valstybės modelio“.

Nebuvo susitarta ir dėl balsavimo 
Saugumo Taryboje. SSRS nesutiko 
su siūlymu, kad balsavime negali 
dalyvauti Saugumo Tarybos narė, 
jei ji susijusi su nagrinėjamu 
konfliktu. Šiuos klausimus turėjo 
spręsti valstybių vadovai. Kon
ferencija priėmė „Pasiūlymus Vi
suotinio tarptautinio saugumo 
organizacijai sukurti“.

Konferencijoje atidėti klausimai 
buvo sprendžiami trijų šalių vadovų 
Jaltos konferencijoje 1945 metų 
vasario 4 - 11 d. Organizacijos 
sukūrimo svarstymas prasidėjo la
bai pakiliai. F. D. Rooseveltas 
pareiškė, kad „mūsų uždavinys 
užtikrinti taiką pasaulyje bent 50 
metų“. Susitarta, kad JTO narė
mis galės būti tos valstybės, ku
rios prisijungė prie Jungtinių Tau
tų Deklaracijos (1942.01.01) ir 
paskelbė karą bendram priešui iki 

Anglijos dominijos. Vykdomasis 1945 metų kovo 1 d. Vadovaisutiko, 
komitetas spręstų ekonomikos ir 
sveikatos apsaugos problemas. J. 
Stalinas pasiūlė sukurti ne pasau
linę, o vieną Europos ir vieną 
Tolimųjų Rytų organizacijas. W. 
Churchillis manė, kad tikslinga 
turėti dar ir trečią - Amerikos 
valstybių organizaciją. Buvo priim
ta F. D. Roosevelto pasiūlyta 
pasaulinės organizacijos idėja. No
ras valdyti pasaulį trise ir lėmė, kad 
buvo pasirinktas vienos organiza
cijos sukūrimo planas.

1944 metais busimosios orga
nizacijos struktūros kristalizavosi 
toliau. Liepos mėnesį Breton Vude 
(JAV) įvyko dar viena konferencija, 
kurioje susirinko 45 šalių atstovai, 
finansų ministrai. Jos metu susi
tarta įsteigti Tarptautinį valiutos 
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kad ne 16 respublikų, o tik Ukraina 
ir Baltarusija taps JT narėmis. J. 
Stalino pasiūlymas suteikti narystę 
Lietuvos SSR buvo atmestas, nes 
tai būtų reiškę Vakarų šalių pri
pažinimą, kad. Lietuvos SSR pri
sijungimas prie SSRS buvo teisėtas.

Trys šalys susitarė laikytis vien
balsiškumo principo balsuojant 
Saugumo Taryboje. Vadovai nutarė 
sušaukti Jungtinių Tautų kon
ferenciją San Franciske ir įkurti 
naują saugumo organizaciją.

„Didžiojo trejeto“ susitikimą Jal
toje nuo konferencijos San Francis
ke skyrė tik pora mėnesių. Bet tai 
buvo laikas, prisotintas įvykių. 
Balandžio mėnesį prasidėjęs Rau
donosios armijos puolimas baigėsi 
Berlyno apsupimu balandžio 25 d. 

Tą mėnesį amerikiečių ir anglų 
kariuomenė privertė kapituliuoti 
priešo kariuomenę šiaurės Italijoje. 
Balandžio 25 d. amerikiečių ir rusų 
kariai susitiko prie Elbės upės. Iki 
visiško Vokietijos sutriuškinimo 
buvo likusios kelios dienos.

JTO įkūrimas
1945 metų kovo 5 d. JAV savo ir 

SSRS, Didžiosios Britanijos bei 
Kinijos vardu išsiuntinėjo kvie
timus atvykti į konferenciją 39 
pasaulio šalims. Vėliau šalių, 
dalyvavusių konferencijoje, skai
čius padidėjo iki 50. Europai at
stovavo - 13 valstybių, Amerikos 
žemynui - 22, Afrikai - 4, Azijai - 9, 
atvyko Australijos ir Naujosios 
Zelandijos delegacijos.

Pradėjusios pasirengimą kon
ferencijai šalys patvirtino dele
gacijų sudėtis ir vadovus. JAV 
delegacijai vadovavo valstybės 
sekretorius E. Stettinius, Didžiosios 
Britanijos - A. Edenas, SSRS - 
pasiuntinys Vašingtone A. Gromy- 
ka (vėliau, atvykus V. Molotovui, 
pastarasis tapo delegacijos vadovu). 
Prancūzijos vadovas buvo J. Bido, 
Kinijos - Sun Czyvenis. Paskutinis 
pasirengimo konferencijai aktas 
buvo 1945 metų balandžio mėnesį 
Vašingtone įvykęs šalių teisininkų 
pasitarimas, kuriame buvo pareng
tas Tarptautinio teismo statutas. 
Buvo numatyta, kad įsikūrus JTO, 
Tarptautinis teismas taps svar
biausiu teisiniu JTO organu.

Į konferenciją atvyko 50 šalių 
delegacijos, 282 delegatai, 1500 
patarėjų ir ekspertų. Apie kon
ferenciją rašė 3500 žurnalistų.

1945 metų balandžio 25 d. 16.30 
vai. San Francisko Opera House 
patalpose konferencija pradėjo dar
bą. Per radiją ją pasveikino pre
zidentas H. Trumanas, kalbėjo 
delegacijos vadovai. Tylos minute 
buvo pagerbtas F. D. Roosevelto 
atminimas. Jo garbei jau pirmojo 
plenarinio posėdžio metu A. Ede
nas pasiūlė kuriamą instituciją 
pavadinti F. D. Roosevelto numa
tytu pavadinimu - Jungtinių Tautų 
Organizacija.

Plenariniai posėdžiai vyko iki 
gegužės 2 d. SSRS delegacija, 
nepaisydama diplomatijos rei
kalavimo, kad pirmininkautų ša
lies, kurioje vyksta konferencija, 
atstovas, reikalavo pirminikavimo 
iš eilės. Kompromisas buvo rastas, 
bet dalis šalių nusivylė Sovietų 
Sąjunga dėl tokių keistų reikala
vimų. Neigiamai dalyvius, veikė V. 
Molotovo pasipūtimas, netak
tiškumas, diplomatinės etikos 
nepaisymas.

Jungtinių Tautų Organizacijos 
įstatams paruošti, struktūrai ap
tarti ir visiems Dumbarton Oukse 
priimtiems dokumentų projektams 
apsvarstyti buvo sudarytos 4 ko
misijos, padalytos į 10 komitetų. 
Pirmoji komisija turėjo apsvarstyti 
ir pateikti priėmimui organizacijos 
preambulę, tikslus, numatyti na
rystę. Antroji - aptarti Generalinės 
Asamblėjos struktūrą, funkcijas. 
Trečioji - Saugumo Tarybos už
davinius, ketvirtoji komisija - teikti 
juridinius pasiūlymus, parengti 
Tarptautinio teismo veiklos nuo

status. Plenariniuose posėdžžiuose JI 
patvirtinus komisijas, nurmačius į 
pataisų; papildymų ir pasiiūlymųl 
teikimo tvarką, nuo gegužėss 2 d. 
prasidėjo darbas komitetuosee. Jis 
truko net iki birželio 2d d.

Visų svarstymų pagrinduu buvo 
paimti Dumbarton Oukse paarengti 
projektai, bet ginčų kildavo. Sfiovietų 
Sąjunga prieštaravo, kad Geenera- 
linė Asamblėja, kurią turėjosuudaryti 
visos šalys, galėjo pritartii arba 
atmesti Saugumo Tarybos ataiskaitą, 
galėtų duoti pastarajai reko
mendacijų. Tokia pozicija išjplaukė 
iš J. Stalino pažiūrų į mažų vvalsty- 
bių vietą bendrijoje. Tokios šsalys ne : 
tik neturėjo teisės kritikuoti ddidžių- 
jų, ne tik negalėjo nepritartu joms, 
bet negalėjo ir duoti pasiūlynrmų ar 
rekomendacijų.

Nesutarimai buvo išspręsęsti, ir 
1945 metų birželio 26 d. įvykto JTO 
įstatų pasirašymo ceremonįjaa. Pir
moji pasirašė Kinija, šalis, 1, kuri 
pirmoji buvo užpulta agresororiaus. 
Po to parašus padėjo konfererenciją 
sukvietusios šalys ir visos; kitos 
abėcėlės tvarka. Pasirašytiejįi įsta
tai privalėjo būti ratifikuoti ikki spa
lio 24 d. Įstatus ratifikaavo 46 
valstybės, o spalio 24 d. . buvo 
paskelbta JTO diena. Pirmuojuju JTO 
generaliniu sekretoriumi (1(1946- 
1953 m.) buvo išrinktas nonrvegas!

e Lie.

w....

Trygve Lie.
1945 metų pabaigoje JAV vy-: 

riausybė pasiūlė JTO nuolatinę 
būstinę statyti Niujorke. 1946 me
tais JTO sekretoriatas pradėjo 
dirbti tame mieste. J. D. Rockeffelleris 
padovanojo 8,5 mln. dolerių vvertės 
sklypą Manheteno saloje, iir ar
chitektas W. K Harrisonas prradėjo 
vadovauti pastatų projektaavimo 
darbams.

Pamatų akmuo buvo padėtas s 1947 j 
metais, o pastatas baigtas stetatyti 
1952 metais. Nuo tada Generaalinės j 
Asamblėjos posėdžiai vyksta ššiuose 
rūmuose. 1946 - 1947 metais: buvo 
patvirtinta JTO emblema ir vėiliava.
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A. f A. IZIDORIUI JONAIČIUI 
mirus, širdingai užjaučiame žmoną Eleną, Rasą, Eglę, 
Arūną, jų šeimas ir artimuosius.

Milda Bukcvižienė ir šeima

Birželio 7 dieną Sydnėjuje mirė

IZIDORIUS JONAITIS
Sekančiame „Mūsų Pastogės“ numeryje bus išspaudintas A. Ą. Izidoriui Jonaičiui 

skirtas nekrologas is visos šiame numeryje netilpusios užuojautos.
Redaktorius

A. f A. IZIDORIUI JONAIČIUI 
mirus, jo žmonai Elenai ir šeimai reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Teatras "Atžala"

2)ž/izyo tunto Ultoef^io stovykla
Balandžio 21 - 23 dienomis, per 

paskutinį mokyklos atostogų sa
vaitgalį, Džiugo tunto skautai ir 
skautės rinkosi į „Aro“ stovyklą. 
Gražioje australų skautų žemėje - 
Riddles Creek apylinkėje, apie 20 
ta nuo Sunbury miestelio - sto
vyklavo 40 skautų ir skaučių.

Stovyklos viršininkas s.v.psk. 
Rimas Skeivys atvykusioms skau
tams nurodinėjo kur nešti savo 
bagažą, kad galėtų kuo greičiau 
įsikurti ir pradėti-programą.

Kai dauguma stovyklautojų jau 
buvo įsikūrę, viršininko pavaduo- 
tojaps. Birutė Kymantienė sušvilpė, 
iad visi rinktųsi vėliavų pakėlimui 
■atidarymui centrinėje aikštėje.

Čia buvo sveikinimai, taisyklės, 
programa ir kiti neaiškumai iš
aiškinti. Tuoj po atidarymo - va
karienė. Suėjo visi į valgyklą, kur 
tuntininkas s. Povilas Kviecinskas 
su žmona Bužina visus maitino 
^pagelti bolognaise“. Visi greitai 
pavalgė ir skubiai nubėgo ruoštis 
laužui. Kadangi buvo šalta naktis ir 
vadovybė nežinojo ar galima kurti 
laužą lauke, nutarė įkurti jį mažo
joje salėje. Laužavedžiai, prityrę 
skautai Cirius Antanaitis ir Kim 
Pettiford, labai sėkmingai pravedė 
linksmą ir nuotaikingą laužą. Iš
girdę mūsų šūkius ir dainas, 
stovyklos prižiūrėtojas su savo šei-

ma mus aplankė, pasveikino ir 
pasiliko iki laužo pabaigos. Po to 
ateina naktis, naktipiečiai ir anksti 
į lovą, kadangi rytoj numatyta, jog 
diena bus sunki. Vadovai susirinko į 
valgyklą posėdžiui, kur aptarė 
rytojaus programą ir išsiaiškino kas 
ką daro.

Pasirodo, kad skautai Andrius 
Skeivys, Tomas Kviecinskas, Daniel 
Lukaitis, Saulius Klimas ir skautė 
Nindra Skeivytė, visi išlaikė antro 
patyrimo laipsnio egzaminus. O dar. 
laimingesni kandidatai buvo Jus
tinas Balbata, Rimas Statkus, 
Justinas Rutkauskas, Arūnas Mic
kus, Danius Meiliūnas ir Sam 
Lukaitis, kadangi jie išlaikė trečio 
patyrimo laipsnio egzaminus, visi 
davė įžodį ir gavo naujus geltonus 
kaklaiyšius.

Paukštytės taip pat neatsiliko, 
išlaikė įvairių specialybių egza
minus, su draugininkės ps. Onos 
Prašmutienės pagalba jos padarė 
daug gražių rankdarbių.

Tas džiaugsmas ir pasitenkini
mas tęsėsi dar ir prie laužo, kur Ci
nus, Rimas ir Arūnas visus links
mino. Skautininkai visiems prie lau
žo kepė „banana boots“.

Niekam miegoti nereikėjo, nes 
paskutinis vakaras. Prityrę skautai 
organizavo naktinius žaidimus, 
skautai ir vyresni susėdo prie

Skautas kandidatas Rimas Statkus duoda skauto įžodį.

A. f A.
v.s.fil. inž. IZIDORIUI JONAIČIUI,

iškiliajam Akademinio skautų sąjūdžio nariui mirus, 
giliai užjaučiame žmoną p.s. fil. Eleną, podukrą, mūsų 
narę s. fil. Eglę Žižytę - Garick, visą šeimą bei artimuo
sius. Dalijamės jų skausmu ir nuoširdžiai drauge liūdi
me.

Akademinio skautų sąjūdžio 
Sydnėjaus skyrius

A. f A.
v.s.fil. inž. IZIDORIUI JONAIČIUI

mirus, skautiškoji šeima neteko ilgamečio ir nuoširdaus 
nario, visą gyvenimą puoselėjusio skautiškąją idėją. Gilią 
užuojautą reiškiame žmonai p.s. fil. Elenai, podukroms s.fil. 
Eglei Žižytei - Garick, v.s.sk. Rasai Žižytei - Blansjaar su 
šeimomis ir visiems giminėms bei artimiesiems ir liūdime 
drauge.

Sydnėjaus "Aušros" tuntas

Mielajam
A. f A. IZIDORIUI JONAIČIUI

mirus, giliai užjaučiame žmoną Elenutę ir visą plačią 
giminę čia, visoje išeivijoje ir Lietuvoje. Šios skaudžios 
netekties metu nuoširdžiai užjaučiame visus ir su jais 
drauge liūdime.

Jadvyga ir Alfas Valiūnai 
su šeima

Su širdgėla prisimename brangų židinietį
A. f A. v. s. IZIDORIŲ JONAITĮ,

Jo sielai dauson iškeliavus, reiškiame skautišką užuo
jautą žmonai sesei Elenai ir artimiesiems. Tepalengvina 
Viešpats Jūsų skausmus liūdesio valandoje.

Syduėjaus senųjų skautų Židinys

A. f A. IZIDORIUI JONAIČIUI
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Elenai ir visai jos 

šeimai, kartu dalijamės netekimo skausmu.
Cecilija Proiicnė,

Birutė IVagidevieienė

Atsisveikindami su
IZIDORIUMI JONAIČIU,

Reiškiame gilią užuojautą Elenai Jonaitienei ir ar
timiesiems.

Gabrielius ir Dana Žemkalniai

A. f A. IZIDORIUI JONAIČIUI
mirus, širdingai užjaučiame žmoną Eleną, Rasą, Eglę, 

Alūną, jų šeimas ir artimuosius.
Tamara ii* Benius Vingiliai,

Eugenija Bliokieuė
ęstančio laužo, mažomis grupė
mis kalbėjosi arba dainavo. Pa
sijau apie vidurnaktį visi miegoti 
nėjo.
Sekmadienis. Oras apsiniaukęs ir 
llčiau, tačiau nuotaika vis tiek ge- 
a. Vyko įvairūs žaidimai, rankdar- 
q darymas, ėjo trumpiems pasi- 

ščiojimams, kad apžiūrėti visą 
vykią. Sesės Birutės pravedė 
ikaupimo valandėlę su gies

mėmis ir trumpom maldelėm bei 
pasišnekėjimais.

Visi susipakavo savo daiktus, 
sutvarkė stovyklavietę ir atsi
sveikino prie vėliavų nuleidimo. Čia 
tuntininkas padėkojo visiems už 
pasisekusią stovyklą ir visi išva
žiavo namo. Iki pasimatymo se
kančioje stovykloje.

s. Rasa Statkuvienė

Tauriam Lietuviui Patriotui
IZIDORIUI JONAIČIUI

iškeliavus amžinybėn, gilaus liūdesio prislėgtus Eleną 
Jonaitienę bei kitus artimuosius giliai užjaučiu, drauge 
liūdėdamas.

 B. Stašionis

............... ,"A?ūsų Pastogė" Nr,24 19195,6.19 psl.7
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In formaci ja SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE

HOBAIITAS
Karaliaus Mindaugo dieną (dabar 

tautos šventė Lietuvoje) švęsime šešta
dienį, liepos 8 dieną, 4 valandą po pietų 
B. ir H. Šikšnių namuose 43 Easton 
Ave. West Moonah.

Prašome gausiai atsilankyti abiejuo
se minėjimuose.

Norintys daugiau informacijos 
skambinkite Ramūnui Tarvydui tel. 
(725147) arba Stepui Augustavičiui tel. 
(294704).

ALB llobarto apylinkės v- ba

PERTHAS
Birželio 25 d., sekmadienį, po 

pamaldų Lietuvių namų salėje įvyks 
bendri pietūs ir loterija. Tuoj po pietų 
bus Apylinkės visuotinis narių susi
rinkimas pagal sekančią darbotvarkę:

1. Prezidiumo rinkimai;
2. Valdybos pirmininko protokolo 

skaitymas;
3. Metinio susirinkimo protokolo skai

tymas;
4. Iždininko pranešimas;
5. Revizijos komisijos pranešimas;
6. Apylinkės valdybos narių rinkimai;
7. Revizijos komisijos rinkimai;
8. Klausimai ir sumanymai;
9. Susirinkimo uždarymas.

V. A. Apylinkės valdyba

STOVĖJUS
Valstybės šventės minėjimas

Valstybės šventės minėjimas 
Sydnėjuje įvyks sekmadienį, liepos 
9 d.

Minėjimas prasidės iškilmingo
mis pamaldomis 11.30 vai. ryte St. 
Joachims bažnyčioje, Lidcombe.

Po pamaldų, 2.30 vai. p.p., vyks 
viešas minėjimas Lietuvių klubo 
salėje su paskaita ir menine progra
ma.

Organizacijos pamaldose kviečia
mos dalyvauti organizuotai ir su 
vėliavomis. Minėjime laukiame mū
sų bendruomenės narių iš arti ir iš 
toli.

Reikalinga nakvynė
Į jaunųjų fizikų olimpiadą, kuri 

vyks liepos mėnesį Canberroje, 
atvyksta penki jauni Lietuvos stu
dentai fizikai su dviem vadovais: 
Usoiytė Danutė (vadovė), Bagdo
navičius Pavlas (vadovas), Dėdinas 
Artūras (moksleivis), Jakusevas 
Aleksandras (moksleivis), Jukne
vičius Tomas (moksleivis), 
Jurkuvėnas Justas (moksleivis), 
Rutkauskas Danielius (moksleivis).

Jauni Lietuvos studentai į Syd- 
nėjų iš Amsterdamo KLM oro linijų 
lėktuvu 843 atvyksta liepos 3 dieną, 
3.15 vai. p.p. Į Canberrą jie išvyks 
liepos 4 ar 5 dieną. Į Sydnėjų vėl grįš 
liepos 13 d.

Atgal į Lietuvą jie išskrenda lie
pos 17 d., 5.25 vai. p.p. KLM lėktuvu 
844.

Galintys priimti šiuos jaunus stu
dentus, sportininkus, prašomi 
nedelsiant informuoti Apylinkės 
valdybos vicepirmininką A. Krami- 
liųtel. 727 3131.

A. Kramilius 
Apyl. vald. vicepirmn.

ADELAIDĖJE
Metinis visuotinis narių susi

rinkimas įvyks 1995 m. liepos 2 d., 2 
vai. p.p. Lietuvių namuose, Nor
wood.

Susirinkimo darbotvarkėje:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Praėjusio metinio susirinkimo 

protokolo skaitymas.
4. Mandatų komisijos sudarymas.
5. Klubo pirmininkės pranešimas.
6. Klubo iždininko pranešimas.
7. Kontrolės komisijos akto skai

tymas.
8. Diskusijos dėl pranešimų ir 

veiklos tvirtinimas.
9. Naujos klubo valdybos rinki

mai.
10. Klausimai ir sumanymai.
11. Susirinkimo uždarymas.
Visiems klubo nariams daly

vavimas būtinas. Taip pat dalyvauti 
kviečiame ir sporto mėgėjus.

„Vyčio“ valdyba

Liepos 2 d. Lietuvių katalikių 
moterų draugijos valdyba kviečia 
draugijos nares ir parapijiečius į 
talką suruošti popietę Tremtinių 
namams paremti.

Bus geri pietūs, prašome - su- 
neškime skaniųjų kepinių- bus mu
gė ir laukiame fantų- vyks turtinga 
loterija.

Ateikite, kviečiame visus po 11 vai. 
šv. Mišių šv. Kazimiero bažnyčioje į 
Parapijos salę pietums su muge ir 
loterija.

Adelaidės lietuvių katalikių 
moterų draugijos valdyba

AUKOS TREMTINIŲ 
NAMAMS

Į Tremtinių grįžimo f-dosąskai- 
tą Nr.888 ’Talkoje" iki gegužės 
8 d. gautos sekančios aukos
CTalka’1, P.O. box 307, North Melbourne 

3o51)

Vincas Šuopys 100 dol.
G. Samsonas 50 dol.
R. Samsonas 50 dol.
Marija Eidejienė 100 dol.
Jadvyga Vaičiulytė 20 dol.
Apolonija Czelna 300 dol.
J. ir R. Ciurinskai 50 dol.
Anoniminė (KBC) 50 dol.
Renoldas Cėsna 50 dol.

■Ai*. ĮUSĮEbJ
-t— v. ■■■ — .JIV BEDI fit's S*.__ p-j Era

■ - aj-raCfrF MK r Fi- K 1HE f įd

16- 18 East Terrace, BANKSTOWN, Tel. 708 1414, faksas (02) 790 3233

Lietuvių klubui reikalingi: 
raštinės darbuotojas- ja (susipažinę su kompiuterio darbu) - darbo 
valandos pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9.00 vai. 
iki 5.00val. p.p..taip pat reikalingi talkininkai, įvairių sričių darbuoto
jai. Kreiptis į Jurgį Karpavičių tel. 707 4279 (namų) arba 708 1414 
(darbo).

Klubo valdyba:
Jurgis Karpavičius - pirmininkas 

David Frasar - vicepirmininkas 

Laury Cox - sekretorius 
Arminas Šapokas - iždininkas 

Jeronimas Balkus - posėdžių pirmininkas 

Elana Kivaryta - Erzikov - renginių vadovė 

Gediminas Sauka - narys klubo priežiūrai

Pamainos vyresnieji:
Viktoras Gaidžionis ir Alfonsas Sidaras

A. ir V. Kabailai 100 dol.
Vaclovas Tamošaitis 1000 dol.
A. ir V. Kabailai ir jų šeima - Paulius 
ir Suzette, Rimas ir Amanda, Milda 
ir Petras - šviesiam Izidoriaus 
Jonaičio atminimui 100 dol.
J. ir J. Petraičiai 50 dol.
R. Umbražiūnienė 50 dol.
Katalikų federacija 100 dol.
A. Volkienė 50 dol.
E. ir A. Šurna 100 dol.
A. S. Muceniekas 50 dol.
V. ir A. Jakštai 100 dol.
A. ir E. Siručiai 100 dol.
Sydnėj. proferan-tų būrelis 100 dol.
A, Šutas 100 dol.
Anon. - Sydnėjus 200 dol.
Stepas Guščia 100 dol.

AUKOS
„Mūsų Pastogei“

Dėkojame už aukas.
L B Spaudos Sujungus valdyba

J. Karpavičius NSW $20
A. Jakštas Qld. $15
A. Gasiūnas Vic. $15
Mrs. A. Tačilauskas NSW $15

AUKOS
tremtinių namams

Per Sydnėjaus lietuvių katalikų 
kultūros draugiją aukojo:

100 dol. - V. Stanevičienė;
20 dol. - L. Jagučiauskienė;
20 dol. - A. Marašinskienė;
100 dol. - J. Grybas.
Visiems aukojusiems nuoširdus 

ačiū.
Sydnėjaus lietuvių ka

talikų kultūros draugija

Gerb. Redaktoriau
Nesu meno kritikas. Abiejų oki 

pacijų metu buvau „Vaidilos“ I 
atro Vilniuje administratoriui 
Toks mano ryšys su teatriniu men

Praėjusį sekmadienį Sydnėja 
lietuvių namuose buvo rodom 
vaidinimas, dviejų veiksmų scei 
vaizdelis „Palikimas“.

Aš jokiu būdu nerašau to va 
dinimo kritinės recenzijos, tik nor 
pasakyti, kad po pirmo veiksi 
išėjau, kadangi nepajėgiau perne 
ti to, kas dėjosi scenoje. Negal 
pernešti lietuvių kalbos darkys 
Kai kurie tautiečiai, kiniuos sut 
kau, pasakė, kad jie nedrįso sd 
manimi, nors ir galvojo tą patį.

Mano įsitikinimu, yra netiks 
daryti ką nors dėl paties darymo.

Jūsų dr. A. Viltim

Gerb. Redaktoriau,
Perskaitėme 21 -mą „Mūsų B 

stogės“ numerį (29.05.95).
Aukotojų sąraše Aukos tremtu 

namams“ radome, kad mūsų pi 
varde iškraipyta. Patikrinę, rad 
me, kad „Talkos“ sąraše bu 
teisingai parašyta. Prašome išta 
syti padarytą klaidą. Mūsų pi 
varde A. ir U. Juciai, gyvenau 
Adelaidėje, aukojome 100 dol.

U. Jucio

Prašome nepamiršt 
užsimokėti

•Mūsų Pastogės“ 
prenumeratą.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga 

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200
Redaktorius Vincas Augustinavičius *** Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 7903233 Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugoti 
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