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* NATO plėtimas nebesustabdomas

Pastarosios savaitės dviejų atsakingų 
Vakarų politikų pareiškimai rodo, kad 
Rytų Europos šalių siekis užsitikrinti 
tam tikras saugumo garantijas buvo iš
girstas. JAV valstybės sekretorius War
ren Christopher kovo 19 d. Prahoje 
susitiko su 12 Vidurio Europos ir Balti
jos valstybių užsienio reikalų minis
trais. Susitikime dalyvavo Lietuvos 
užsienio reikalų ministras Povilas Gy
lys. JAV valstybės sekretorius pareiškė, 
kad, nepaisant jokių Rusijos prieš
taravimų, NATO plėtimas jau nebesu
stabdomas. Panašiai pasisakė ir NATO 
generalinis sekretorius Javier Solana 
kovo 21 d. Maskvoje susitikęs su Rusi
jos prezidentu Borisu Jelcinu. Dėl 
NATO plėtimo bus nuspręsta gruodžio 
mėnesį. Iš pradžių į NATO bus priim
tos stipriausios kandidatės. Politikų 
teigimu, tai tikriausiai bus Čekija, Slo
vakija, Vengrija ir Lenkija. Waren Chris
topher taip pat kalbėjo apie Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos pastangas įstoti į 
NATO ir jo žodžiai suteikė vilties, kad 
šis Baltijos šalių siekis nebus užmirštas.
* Lietuvos Seimas pritarė 

žemės pardavimui užsieniečiams 
Kovo 21 d., svarstant Lietuvos kon

stitucijos 47-ąjį straipsnį, Seimo 
posėdyje dalyvavo 136 iš 139 Seimo 
narių. 114 Seimo narių balsavo už tai, 
kadbūtų pakeistas Konstitucijos straips
nis, prieš balsavo 12 Seimo narių, susi
laikė 5. Šis straipsnis draudžia užsienio. 
valstybių piliečiams pirkti žemę Lietu
voje. Šio konstitucinio draudimo panai
kinimas pašalintų paskutinę teisinę 
kliūtį Lietuvai tapti Europos Sąjungos 
nare. Konstitucinio straipsnio pataisa leis 
įsigyti nedirbamos žemės Lietuvoje 
Europos Sąjungos, NATO, Vidurio ir 
RytųEuropos valstybių, įeinančių į lais
vosios prekybos sąjungą CEFTA, 
piliečiams. Verta atkreipti dėmesį į tai, 
kad pastaroji valstybių grupė ankstes
niame konsitucinės pataisos projekte 
nefigūravo. Galima spėlioti, kad šios

šalys, kurių tarpe yra ir Lenkija, buvo 
įtrauktos po Lenkijos prezidento Kwas- 
niewskio vizito, kurio metu jis kėlė 
diskriminacijos prieš Lenkijos įmones 
žemės pardavimo atžvilgiu klausimą.

Papildžiuskonstitucinį straipsnį, žemės 
savininkais Lietuvoje galės būti ne tik 
valstybės piliečiai, bet ir savivaldybės, 
kiti juridiniai asmenys bei ūkine veikla 
užsiimantys užsienio subjektai.-Prieš 
konstitucinio straipsnio keitimą balsavo 
demokratai, tautininkai, kai kurie LDDP 
frakcijos nariai, frakcijoms nepriklausan
tys Seimo nariai. Keičiant Konstituciją, 
reikia balsuoti du kartus ir surinkti ne 
mažiau kaip 2/3 arba 94 Seimo narių 
balsus. Antrą kartą bus balsuojama po 
birželio 19-tos dienos. Priėmus šią 
pataisą Seimas vėliau svarstytų kons
titucinį įstatymą, nustatantį žemės par
davimo užsieniečiams tvarką.

* Santykiai su Rusija

Kovo 19 d. Seimo pirmininkas Č. 
Juršėnas priėmė Rusijos Federacijos 
ambasadorių Lietuvoje N. Obiortyševą. 
Seimo pirmininkas pareiškė .susi
rūpinimą dėl Tkovo 15 d. Rusijos Dūmos 
priimto nutarimo denonsuoti 1991 m. 
gruodžio mėnesio Belovežo susitarimus, 
paleidžiančius Sovietų Sąjungą. Rusijos 
ambasadorius išdėstė oficialią Rusijos 
poziciją, pareikšdamas, kad nutarimai 
prieštarauja Rusijos konstitucijai ir 
tarpautinės teisės požiūriu negali turėti 
Rusijai jokių padarinių.

Visi trys Baltijos valstybių prezidentai 
kovo21 d. paskelbė bendrą pareiškimą, 
kuriuo pasmerkė šį Rusijos Dūmos 
sprendimą. Pareiškimas buvo iš
siuntinėtas Rusijos, JAV ir Europos 
Sąjungos valstybių vadovams. Nežiūrint 
to, kad Rusija pripažino Baltijos valsty
bių nepriklausomybę dar prieš 
Belovežo susitarimus, pastangos atkurti 
Sovietų Sąjungą greičiausiai ves prie 
įtampos tarp Baltijos valstybių ir Rusi
jos didėjimo, sakoma prezidentų pa
reiškime. Tuo tarpu Rusija dar vis neat
sisako vilčių Lietuvoje sukurti savo 
penktąją koloną, siekdami įteisinti 
dvigubą pilietybę Lietuvos rusakalbiams. 
Tuo klausimu nesenai pasisakė Pi lietybės 
reikalų valdyba prie Rusijos prezidento. 
Atsakydamas į šį pasisakymą, Lietuvos 
URM sekretorius A. Januška "Pano
ramai" sakė, jog konsultacijoms su Ru
sija dėl dvigubos pilietybės dar kartą 
buvo pasakyta "ne", nes "nėra tam jokio 
reikalingumo. Daugiau kaip 90 %, taip 
vadinamų, rusakalbių gyventojų yra 
priėmę Lietuvos pilietybę. Tikėsimės, 
kad artimoje ateityje jie bus ir Europos 
piliečiai. Turėti čia dvigubą pilietybę ir 
susieti save dar su Rusijos pilietybe 
nėra jokio būtinumo ir jokio intereso, ir 
tai nebus daroma", pareiškė Lietuvos 
URM sekretorius.

Skaitytojams ir Bendradarbiams linksmų 
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Į Prisikėlimą 
Mus šaukia. 
Nuplaukia

Velykos! Velykos!
Pievelės jau plikos

Virš miesto din - dan.

Be sniego. Suklumpant prie karsto,
Iš miego Kai spindulius barsto
Pabudo gamta. Saulutė, 

Motutė
O varpas gaust ima, - Plačiųjų laukų.

* Derybos su latviais dėl jūros sienos
Praėjusią savaitę Rygoje prasidėjo Lie

tuvos ir Latvijosderybosdėl ekonominės 
zonos ir kontinento šelfo Baltijos jūroje 
nustatymo. Abi valstybės suformavo 
naujas derybų delegacijas. Lietuvos 
delegacijai vadovavo URM sekretorius 
R. Šidlauskas. Jau pirmajame susitikime 
buvo susitarta, kad toliau tarpvalstybi
niai santykiai klostysis, remiantis 1982 
metų Jungtinių Tautų Jūros konvencija 
ir 1940 metų Lietuvos ir Latvijos Vals
tybinių sienų demarkacijos principu. 
Dar prieš derybas buvo susitarta atsi
sakyti visų ankstesnių susitarimų, tuo 
pačiu ir "Maišiagalos memorandumo". 
Lietuvos ir Latvijos nesutarimai pra
sidėjo po to, kai latviai pasirašė susita
rimą su JAV bendrove AMOCO bei 
Švedijos firma OPAB dėl naftos 
žvalgybos ir gavybos ginčijamoje Bal
tijos jūros šelfo dalyje. Balandžio mėnesį 
abi šalys turės pateikti savo pasiūlymus 
tolimesnėms deryboms.

* Norvegijos premjerės 
vizitas Lietuvoje

Kovo 18 d. su oficialiu vizitu į Lietuvą 
atvyko Norvegijos Karalystės Ministrė 
Pirmininkė Gro Harlem Bruntland. 
"Norvegija, nors ir nebūdama Europos 

Sąjungos nare, su ja susijusi teisiškai ir 
ekonomiškai, todėl Lietuva gali tikėtis 
Norvegijos paramos kelyje į Europos 
namus", - pabrėžė ministrė Pirmininkė 
po valandą trukusio susitikimo su Lie
tuvos Premjeru. Jau dabar Lietuvą su 
Norvegija sieja Europos laisvos preky
bos sutartis, tačiau verslo galimybės 
nėra pakankamai išnaudojamos - tai' 
pripažino abu Premjerai. Norvegija pa
gal užsienio investicijasLietuvojeužima 
tiktai 20 vietą, prekybos apimtis tarp 
abiejų šalių nesiekia net' 1 proc. visos 
Lietuvos užsienio prekybos apimties. 
Kaip paskatinti Lietuvos ir Norvegijos 
ekonominį bendradarbiavimą buvo 
tariamasi antrą dieną Lietuvoje viešin- 
čios Norvegijos Premjerės atidarytame 
verslo seminare.

* Pirmasis Seimo narių 
ir JA V lietuvių posėdis

Pirmadienį, kovo 18 d. įvyko pirmasis 
Seimo narių ir JAV lietuvių bend
ruomenės atstovų komisijos posėdis. Ši 
komisija buvo sudaryta 1995 metų sau
sio 26 dienos Seimo nutarimu. Komisi
joje yra devyni įvairioms partijoms ir 
sąjungoms priklausantys parlamentarai 
bei penki JAV lietuvių bendruomenės
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1



LIETI VOS ĮVYKIŲ , .. 

atkelta iš I psl.

atstovai. Šiai komisijai vadovauja LDDP 
frakcijos narys Everistas Raišuotis ir 
JAV lietuvių bendruomenės atstovas, 
atsargos pulkininkas leitenantas Dona
tas Skučas. Komisija stengsis sukonk
retinti Lietuvos ir išeivijos bendradar
biavimą ir jam suteikti valstybinį sta
tusą. Susitikime buvo kalbėta apie tai, 
kokią naudą ji galėtų duoti abiem 
pusėms. Lietuvos išeivijai bus stengia
masi padėti ugdyti kultūrą ir švietimą. 
Tuo tarpu Lietuva tikisi techninės ir 
finansinės pagalbos. Komisijos posė
džiai vyko visą savaitę. Juose buvo 
aptarti Lietuvos kultūriniai mainai su 
JAV ir JAV lietuvių bendruomene, 
mokslo ir švietimo problemos, Lietuvos 
nacionalinio saugumo prioritetai, Lietu
vos stojimo į NATO galimybės ir 
galima JAV lietuvių bendruomenės 
įtaka šiame procese.

* Seimas patvirtino naujos 
vyriausybės programą

Kovo 19 d. Seimas patvirtino septinto
sios Lietuvos vyriausybės programą. 
Vyriausybės programai nepritarė visos 
opozicinės frakcijos Seime. Iš 111 
dalyvavusių posėdyje narių, už programą 
balsavo 68, prieš 28, susilaikė 14 . 
Premjeras M.L. Stankevičius sakė, kad 
pagrindinis dėmesys bus skiriamas 
finansinėms problemoms- "esame tikrai 
sudėtingoje situacijoje ir faktiškai da
bar nefinansuojama per 420 mln. litų. 
Tai mūsų pagrindinė užduotis surasti 
galimybes finansuoti deficitą... pasitel
kiant ir užsienio finansinius išteklius". 
Vyriausybėje prisiekė penki nauji mi
nistrai; kandidatų į ekonomikos ir 
teisingumo ministrus dar teks ieškoti.

* Naujas vidurio partijų blokas?
Keturios partijos - Centro sąjunga, 

Demokratų partija, Tautininkų bei Politi
nių kalinių ir tremtinių sąjungos - ir 
JAV gamtosaugininkas Valdas Adamkus: 
tarėsi dėl rinkimų koalicijos sudarymo. 
Manoma, kad tokia koalicija galėtų 
tikėtis 20 % rinkėjų balsų arba 30 vietų 
busimajame Seime. Dabar šios keturios 
politinės jėgos Seime turi 13 atstovų. 
Tiesa, ne visi galimos koalicijos nariai 
sutaria dėl žemės pardavimo už
sieniečiams. Centro sąjungos narys Egi
dijus Bičkauskas teigė , kad Centro 
sąjunga pritaria Valdo Adamkaus minčiai 
dėl plačios vidurio jėgų koalicijos, 
tačiau centristai siūlo sudaryti koaliciją 
po rinkimų, taip pat formuojant Vyriau
sybę. Rinkimuose į Seimą centristai 
ketina dalyvauti atskiru sąrašu. Valdas 
Adamkus, viešėdamas Lietuvoje buvo 
susitikęs su daugeliu žmonių ir žadėjo 
grįžti gegužės mėnesį, ruoštis rinkimams 
į Seimą.

Klaipėdoje vykusioje Liberalų sąjun
gos pirmininko E. Gentvilo spaudos kon
ferencijoje taip pat buvo paliestas vadi-
namojo vidurio partijų bloko klausimas. Spaudai parengė: Saulius Varnas 
Kovo 8 d. Klaipėdoje lankėsi Centro 1995 kovo 24 d.

sąjungos vadovas R. Ozolas, kuris kartu 
su E. Gentvilu surengė susitikimą su 
klaipėdiečiais, po to kokią valandą 
kalbėjosi su juo politikos reikalais. Pa
sak E. Genvilo, iki šiol tarp abiejų 
partijų "jokių sprendimų dėl koalicijos 
nepriimta dėl vienos aiškios priežasties 
... -tarp abiejų Centro sąjungos vadovų 
yra akivaizdus konfliktas, gal tai susiję 
su artėjančiais Prezidento rinkimais". 
Jo manymu. Centro sąjungos lyderiai 
lenktyniauja, kuris "aplink save pritrauks 
daugiau žmonių ir su kuriuo iš jų ateis 
V. Adamkus vienyti Lietuvos vidurio 

jėgų"-
* R. Rajeckas pradeda kovą prieš LDDP

Iš Londono atšauktas ambasadorius 
akademikas Raimundas Rajeckas kitą 
savaitę skelbs atvirą laišką Lietuvos 
Prezidentui, kai jis sugrįš iš Pietų 
Amerikos. Šiame laiške p. Rajeckas 
ketina išdėstyti tai, kas jame "virė visus 
trejus metus". Raimundas Rajeckas prieš 
trejus metus vadovavo LDDP kandidato 
į Prezidentus Algirdo Brazausko rinkimų 
kampanijai. Po rinkimų p. Rajeckas buvo 
Prezidento vyriaiistasis patarėjas. 
Raimundas Rajeckas ketina aktyviai da
lyvauti rinkimų į Seimą kampanijoje. Jis 
konsultuojasi su dešiniųjų, centristų, 
socialdemokratų vadovais, ypač dažnai 
su R. Ozolu. Pasak p. Rajecko, kalbos 
negali būti tik su LDDP. R. Rajeckas 
mano, kad buvusiam ministrui pir
mininkui Adolfui Šleževičiui bau
džiamąją bylą galima būtų iškelti dėl 
užsienio kreditų, kai kurių įtartinų 
užsienio investicijų. R. Rajeckas teigia, 
kad, būdamas prokuroru, jis galėtų daug 
ką įrodyti - ypač pinigų plovimus už 
Lietuvos ribų.

* Mokyklose ir poliklinikose
nėra karšto vandens

Dviem poliklinikoms, 57 mokykloms 
iš beveik 100 Vilniaus mokyklų nebe
tiekiamas karštas vanduo. Taip šilumos 
tinklai ėmė bausti skolininkus. Karšto 
vandens tiekėjai aiškina, kad jie gauna 
tik 25 % reikiamo dujų kiekio iš 
valstybinės įmonės "Lietuvos dujos". 
Todėl yra priversti riboti šilumos 
tiekimą. Tiekėjai tvirtina, kad karšto 
vandens nenustos tiekti ligoninėms, 
vaikų darželiams. Kovo 1-ąją 35-sios 
savivaldybei priklausančios sveikatos 
priežiūros įstaigos buvo skolingos 4 
mln. USD. Didžiausia skola - 2 mln. 
USD - energetikams. Švietimo skyrius 
už šildymą ir karštą vandenį buvo 
skolingas 4.75 mln. USD. Pasak Švieti
mo skyriaus vadovo, nuo kito pirma
dienio žadama nebetiekti elektros ener
gijos mokykloms ir vaikų darželiams. 
Už elektrą įsiskolinta beveik 1 mln. 
USD.

Ruošiant šią apžvalgą pasinaudota
Laimos Statulevičienės savaitės spau
dos apžvalga ir Lietuvos Seime paruoš
tomis agentūrų pranešimų, LTV laidos 
"Panorama", Lietuvos spaudos santrau
komis.
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Britų sveikatos ministras Stephen 
I Dorrell pripažino, kad žmonės gali 
I užsikrėsti nuo galvijų, sergančių 
| kempinės formos smegenų sutrikimu (pa-t 
| mišusių karvių liga). Iki šiol buvo 
į neigiamas ryšys tarp šios ligos ir 
| naujos atmainos Creutzfeldt - Jakob 
| ligos, nuo kurios D. Britanijoje mirė 
| bent 10 žmonių. Dauguma Europos 
| kraštų, N. Zelandija ir Singapūras 
I tuoj uždraudė jautienos įsi vežimą iš 
I D. Britanijos, o ir pačioje Britanijoje 
I Macdonalds firma pradėjo vartoti 
I tik iš Europos žemyno įsivežtą mėsą. 
I Yra rimtai siūloma sunaikinti visus 
I 11 milijonų D. Britanijos galvijų, 
I kad užgniaužti šią ligą.

i Kovo 23 d. Maskvoje atsilankęs 
I Gudijos prezidentas Aleksandras 
I Lukašenko susitarė su Boris Jelcinu 
| ir Rusijos min. pirm. Viktoru Čer- 
| nomyrdinu dėl Gudijos unijos su 
| Rusija. Formaliai pasilikdamos ne- 
| priklausomos, Gudija su Rusija turės 
| bendrą sienų gynybą, bendrą va- 
I liūtą,bendrąkonstitucijąbeibendrus 
I biudžetinius projektus. Galutinius 
I unijos nuostatus išspręs sudaroma 
I bendra taryba.

Nauja studija, paskelbta Bri- 
' tish Medical Journal, paneigia anks- 
I tesnius teigimus, kad saikus vyno 
I vartojimas padeda išvengti širdies 
l priepuolių. Dabartiniai turimų re- 
I zultatai esą rodo, kad priepuolių 
I išvengti padeda saikus alkoholio 
I vartojimas, nežiūrint kokioje gėrimo 
I rūšyje jis būtų randamas.

Palestinoje įsikūrė Islamo Tauti
nio Gelbėjimo partija, kuri yra pasiskoli- 

' nusi savo ideologiją iš teroristine išvir- 
j tusios Hamas organizacijos, tačiau kuri

RUOŠKIMĖS RINKIMAMS

Nors Seimo rinkimai Lietuvoje vyks tik 
rudenį, rinkimams ruoštis reikėtų pradėti jau 
dabar, kol žmonės nepamiršo bankų skan
dalų ir padarytų išeikvojimų. Gal dabar, po 
visokių atsistatydinimų valdžioje, Seimas 
privers Prezidentą skelbti rinkimus ank
sčiau, negu numatyta rudenyje. Todėl 
būkime pasiruošę!

Pagal paskutinį gyventojų apklausinėjimą, 
vienas trečdalis Lietuvos gyventojų žada 
nebalsuoti, kai tuo tarpu visi LDDP pasekėjai 
balsuos "kaip vienas", o Lietuvoje, nesant 
privalomo balsavimo įstatymo, drausminga 
partija visuomet laimės. LDDP neturėdama 
progos nei kuo pasigirti, propaguos ir ban
dys izoliuoti kuo daugiau balsų, ypatingai 
tarp kaimo žmonių - taip kaip darė per 
paskutinius rinkimus, žinodama, kuo mažiau 
balsuos - tuo didesnė galimybė laimėti.

Dėl to turime ieškoti būdų ir priemonių 
kaip sumažinti nenorinčių balsuoti skaičių, 
nes 25 % gali nulemti rinkimų rezultatus. 
Turime įtikinti visus, kad balsavimas yra 
pilietinė pareiga, ir kad jau užtenka aiman
uoti, klausyti kasdieninių melų ir stebėti 
kaip Lietuva skęsta skurde.

Išgelbėti Lietuvą gali tik patys gyventojai 
-rinkėjai, atiduodami savo balsą už geresnę 
partiją, kuri tikrai rūpintųsi savo krašto 
gerove, o ne savo draugų kišenėm.

Žinome, kad tik labai mažas skaičius

atsiriboja nuo smurto veiksmų. Partiją 
įkūrė buvę Hamas veikėjai. Jaser Arafat 
pažadėjo partijos atstovus įsileisti į 
savo vyriausybę.

Nepasisekė Kinijos bandymas 
karinės kėgos demonstravimu įbauginti 
Taivano balsuotojus. Kovo 23 d. pravesti 
demokratiški prezidento rinkimai baigėsi 
Kuomintango partijos remiamo dabarti
nio prezidento Lee Teng-hui laimėjimu. 
Jis surinko 54 % visų balsų, antroje 
vietoje palikdamas Progresyvios 
Demokratų partijos atstovą Peng Ming- 
min su 21 % balsų. Šios abi partijos 
siekia visiško atsiskyrimo nuo Kinijos. 
Du Kinijos remiami kandidatai drauge 
surinko likusius 25 % balsų.

lYtYi

JAV kongresas aiškiai pasisakė, kad 
Amerika turi ginti Taivaną, jei jį pultų 
Kinija. Kovo 19 d. Atstovų rūmai už 
gynimą pasisakė 369 balsų, prieš 14, o 
kovo 21 d. prie jų prisidėjo senatas 97 
prieš 1 balsų santykiu.

JAV sutiko parduoti Taivanui 
Stinger priešlėktuvinių raketų bei mo
derniausių taikymo ir navigacijos 
įrengimų sprausminiams naikintuvams. 
Visgi JAV neparduos Taivanui jų 
prašomų 6 dyzelinių povandeninių laivų 
bei raketų karo lėktuvams.

Rusai tęsia Čečėnijos vietovių bom
bardavimą. Apšaudyti Bamut, Starij 
Ačkoi, Orechovo ir Katyr Jurt kaimai. 
Net rusų pastatytos Čečėnijos vy
riausybės min. pirmininko pavaduoto
jas Abdullah Bugajev kritikavo rusų 
kairinius veiksmus prieš Samaški ir jo 
4000 civilių gyventojų. Rusai sulaikė 
Bugajevą, vykstantį į Samaški taikos 
pasitarimams.

®@®

Kovo 20 d. Maskvoje susitikęs su 
gen. Pavel Gračiovu NATO genera
linis sekretorius gen. Javier Solana pa
reiškė, kad rusų opozicija NATO 
išsiplėtimui į rytus nepakeis NATO 
planų. Rusų priešinimasis yra diktuoja
mas jų jausmų, o ne proto.

užsienyje gyvenančių lietuvių turės teisę 
balsuoti Seimo rinkimuose, bet ir neturintie
ji teisės balsuoti negali nuleisti rankų ir 
sakyti: ne mūsų bėda, kaip pasiklos taip 
išsimiegos! Dabar Lietuvos ateitis vėl 
atsidūrė išeivių rankose!

Siūlyčiau, kad kiekvienas užsienyje gyve
nantis lietuvis, rašydamas laiškus j Lietuva, 
ragintų gimines iš pažįstamus registruotis 
ateinantiems rinkimams. Nurodykime šių 
rinkimų svarbumą. Tautiečiai, kurie žada 
šiais metais lankytis tėvynėje, galėtų prisidėti 
prie šito sumanymo >, nes nuotaikos Lietu
voje šiuo metu nėra pozityvios.

Keletas ištraukų iš laiškų, neseniai gautų 
is Lietuvos. Žinau, kad nė vienas (iš laiškų 
rašytojų) nepriklauso "kairiesiems".

Žurnalistas iš Klaipėdos, aprašydamas 
padėti Lietuvoje, baigia laišką teikdamas: 
"Politikų pasikeitimas šių metų rudenį, nie
ko esminio nepakeis. O Lietuvoje reikia 
neatidėliotinai keisti vidaus politiką. Būtina 
kurti lanksčią su įvairiomis lengvatomis 
mokesčių politiką. Skatinti smulkų vidutinį 
verslą, žymiai sumažinti valstybės išlaidas. 
Tai pirmučiausi uždaviniai, kuriuos visi su
pranta, bet niekas nieko nedaro, nieko 
nekeičia."

Pensininkėiš Palangos rašo: "Žmonės 
negauna darbo, labai daug bedarbių, niekam 
nerūpi kuo šeimas maitinti, tuo tarpu valdžios 
vyrai laksto po užsienį, kuriam atrodo, kad

nukelta į 3 psl.
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g BENDRUOMENĖS VEIKLOJE^
LAKŠTINGALOS IR VIEVERSIAI HOBARTE

Prieš keletą savaičių Geelongo lietuvių 
choras "Viltis" pasisiūlė atvykti ir pa
linksminti hobartiškius. Pasiūlymas buvo 
priimtas su džiaugsmu. Hobarto apylinkėje
lietuvių nedaug belikę, vos pajėgiame 
minėjimus surengti ir tokiais atvejais kartais 
pasiklausome Elzytės Wilson grojant 
smuiku, o čia visas choras!

Buvo ir abejojančių, ar pavyks susikviesti 
pakankamai publikos, kad surinktume nors 
salės nuomai apmokėti. Bet bendruomenės 
valdyba dirbo išsijuosusi, ieškojo tinkamos 
salės, bažnyčios, vietų kur apgyvendinti 
choristus. Laukėme antplūdžio - virš trijų 
dešimčių lakštingalėlių ir vieversėlių. Tiek 
žmonių susirenka į mūsų visuotiflį susi
rinkimą .... bet mūsų gabusis Apylinkės 
valdybos pirmininkas Ramūnas Tarvydas 
sugebėjo viską sutvarkyti laiku.

Kovo 8 d. rytą atvyko pirmoji grupė, o 
vakare - likusieji. Juos sutikti ir nuvežti iš 
aerouosto į viešbutį suorganizavo darbštu
sis Juozas Paškevičius.

Šeštadienio vakare anksti susirinkome 
paruošti salę ir artinantis lemiamai valandai 
su rūpesčiu žvalgėmės į duris, kurių niekas
nevarstė ir keliolika minučių prieš koncerto 
pradžią tik keletas kėdžių tebuvo užimtos.

Bet durys pradėjo varstytis ir po du ar 
daugiau, mažyte srovele pradėjo tekėti... 
Paskutinėmis minutėmis ta srovelė pavirto į 
tvaną ir staiga ... mūsų abejonės buvo iš
blaškytos, vis daugiau kėdžių buvo užimta 
ir kada choras išsirikiavo scenoje, salėje 
publikos buvo dvigubai daugiau negu 
didžiausi optimistai tikėjosi. Atvyko jauni ir 
seni, sveiki, ligoniai ir luoši, lazdelėmis 

įasiramstydami. Irnevien tiklietuviai. Matėsi 
estų, latvių ir net pora filipiniečių.

Scenoje išsirikiavo būrys gražuolių (gal 
mano akys kiek pritemę, bet aš galvoju, kad 
vyresnį žmogų nuo jauno dar atskiriu). 

Scenoje nesimatė vyresnių žmonių, gal vie
nas kitas vyras ir buvo mano amžiaus, bet 
moterys? Visos kaip lėlės, jaunais veidais, 
spinduliuojančiomis akimis ir švelniomis 
šypsenomis ant lūpų...

0 balseliai, balseliai! Kaip lakštingalų 
pavasario nakty karklynuose, prie sidab
rinių upelių Lietuvoje. Buvome sužavėti, 
užkerėti. Ju dainų melodijos nešė mus į 
vaikystę, jaunystę. Jaunuoliais, gimnazistais 
pavirtę klajojome vasaros vakarų miglomis 
padengtose pievose, plaukiojome čiurlenu
siose Lietuvos upelėse, braidėme Baltijos

ADELAIDĖS PENSININKŲ KLUBO VEIKLOJE
Adelaidės pensininkų klubo valdybos šių 

metų antrasis "Bingo” parengimas įvyko 
kovo 14 - tą Adelaidės lietuvių namuose. 
Nežiūrint didelio karščio (36 laipsnių), auto-
busų "streiko", mokyklos mokytojų "streiko" 
- vis tą pačią dieną - susirinko'40 narių.
Pirm. E. Dukas pasveikino susirinkusius ir 
padarė tolimesnį valdybos veiklos pranešimą: 
numatyta iešminė gražiame Thornton parke, 
netolimame Adelaidės priemiestyje kovo 
23-čią, "Bingo"-kovo 11-tą,irpensininkų 
klubo metinis visuotinis susirinkimas 
balandžio 18 — tą.

atkelta iš2psl.
Lietuvoje viskas tvarkoje. Jei neatsi
peikėsime (rudenyje), tai keliausime iš kur 
atkeliavome."

Ūkininkė iš Pravieniškių bėdavoja: "Dar 
prieš šventes paskelbė, kad bankai bankruta
vo, valdžia išvežiojo pinigus į užsienį, o 
skurdžiams - kaip nori. Kaip buvo gerai - 
anksčiau, o dabar - baisu."

Aš manu, kad iš tų laiškų galima susidaryti 
nuomonę apie nuotaikas Lietuvoje. Vis tiek 
neabejoju, kad kryptį, kurion žengia 
Lietuva dar galima pakeisti. Nenuleiskime 
rankų!

Vincas Bakaitis

jūros vandenyse, žaidėme paplūdimio 
smėlyje, klajojome pušynuose, beržynuose, 
šokome gagužinėse vasaros nakty..., o tos 
dainos vis veržėsi ir veržėsi iš tų lakštingalėlių
ir vieversėlių krūtinių. Dainos dainuotos 
taip seniai, vaikystėje, jaunystėje, laisvos 
Lietuvos gojuose, lankose prie sidabrinių 
upelių šieną grėbiant ar galvijus genant... 
Besiklausant tų dainų, ne vienam seniokui: 
ilgesio ašara veidu nuriedėjo...

Dainoms nutilus vakarieniavome ir iš' 
arčiau su viešniomis - svečiais su
sipažinome, o kaip kurie pažintis atnauji
nome. Kaip burtais, salė pavirto į stalų 
pristatytą svetainę, pilną klegesio,kalbų ir 
juoko, o po vakarienės svetainė virto šokių Į 
sale. Staigiai atjaunėję šokome ir daina
vome su svečiais ir viešniomis ligi vėlyvos 
nakties.

Sekančią dieną susirinkome St. Joseph's 
bažnyčioje, kur mūsų lakštingalos ir 
vieversehai sugiedojo Pulkim ant kelių . . T „ ,, .... „ u-.... .. • • . .... Iš kaires: Victorijos premjeras Jeff Kennet, Lietuvos Respublikos GarbesMarija, Marija ir dar porą giesmių, kurių , , „ . , ., . . „ „ . ,, , .■, ,
klausėmės ne tik lietuviai, bet ir pilna konsulas Kęstutis Lynikas, ALB Krašto valdybos izd. Juozas Vaitiekūnas ir 
bažnyčia australų ir kitų tautybių , ALB į^elbourno Ąpyį. valdybos narė Danutė Lynikienė, nusifotografavę kovo 
kurie kas sekmadienį susirenka į šią bažnyčią 16 d- Ėssendone (Melb.), vykusiame multikultūrinių reikalų aptarime.
pasimelsti, bet retai kada gauna progos 
pasiklausyti tokių jaudinančių giesmių.

Po mišių - į gegužinę Tolosa parke. Ten 
jau rūko ugniakurai, prie kurių darbavosi 
p.Kožikas su šeima ir sklido kepsnių kva
pas tarp kalnų. Užkandžiaudami gurkšnojo- 
je Tasmanijos alų, šokdami ir dainuodami 
nepastebėjome kaip prabėgo popietė ir teko 
atsisveikinti su svečiais - viešniomis, at- 
nešusiomis mums tiek daug džiaugsmo, 
laimės, prisiminimų ir ilgesio. Svečiai ir 
viešnios turėjo grįžti dar vienai nakčiai į 
"Imperial Hotel" veišbutį, kuris kadaise 
buvo vienas iš geriausių viešbučių Hobart'e, 
bet kaip ir mes, metų bėgyje suseno ir 
pavirto į "Backpaker's Inn"...

Šis, baisus mūsų neapsižiūrėjimas buvo 
mums atleistas ir man teko girdėti, kad jei 
mes dar pasiilgsime tų dainų, tos lakš
tingalėlės ir vieversėliai vėl atvyks mus pa
linksminti. Tik turėtume pažadėti geresnę 
vietą nakvynei.

Tikimės, kad vėl pasimatysime kada nors, 
ir dar kartą pasiklausysime tų ilgesio pilnų, 
svaiginančių dainų. To aš nekeisčiau į me
tinį operos bilietą ar simfoninės muzikos 
vakarus.

Ačiū Jums, Mielieji, už tas dvi laimės ir 
džiaugsmo dienas. s Augustavičius

Po pranešimų vyko malonus pabendravi
mas - kavutė su biskvitais, parūpinta valdy
bos ponių. Stebėjome video filmą: Panevėžio 
katedros klebono L Antanavičiaus kankinių 
paminklo pašventinimą praėjusiais metais 
Panevėžyje. Prcl. Juozas Antanavičius nese-
iriai viešėjo Adelaidėje 10 dienų. Po filmo 
dar kiek pabendravę skirstėmės namo.

Nuoširdus dėkui Pensininkų klubo valdy
bai už jų rūpestingumą.

Iki sekančio karto!...
Ona Baužienė, B.E.M.

isssssssšssssss
PLB IX SEIMAS 

ATIDĖTAS
Prieš baigiant spausdinti šį "MP" 

nr. gauta žinia iš PLB Valdybos, 
kad PLB IX-sis Seimas atidėtas iki 
1997 metų vasaros pradžios ir bus 
šaukiamas Lietuvoje.

Plačiau apie paskutinį PLB valdy
bos posėdį spausdinsime vėlesniuose 
"MP" numeriuose.

"MP” inf.

Mielus giminaičius, draugus ir pažįstamus sveikiname Kristaus prisikėlimo
- Velykų švenčių proga, linkėdami jas linksmai praleisti ir daug daug gražių 
margučių sudaužti!

Danutė ir Jurgis Karpavičiai

DAUGIAKULTŪRINIUS REIKALUS SPRENDŽIANT...

PRISTATAU JUMS EDITĄ
Šiuo metu Adelaidėje gyventi tikrai ne

nuobodu - miestas verda, linksminasi, ūžia, 
visur muzika, šokiai, spektakliai. Adelaidė - 
"The Festival City” - su dideliu pa
sididžiavimu užrašai visurplevėsuoja. Kovo 
mėnesį Adelaidė atveria duris visų rūšių 
bei gabumų menininkams. Laikraščiai pilni 
įvairiausių reklamų; pasirinkimas gausus ir 
įvairus, pradedant nuo aukšto lygio kon
certų, meno parodų ir spektaklių iki visiškos 
purvynės. Ieškome, ar kur nors nepasirodys 
kokia nors lietuviška pavardė. Prisime- 

1 name, kaip '92 metais visa dramos aktorių 
grupė iš Lietuvos mums, suteikė tiek daug 
pasididžiavimo ir įdomių, linksmų dienų.

Ir štai, suskamba telefonas ir gražia lietu
vių kalba prabyla jaunas balselis - "aš iš 
Brisbanės, atvykusi čia su Australijos jau
nimo orkestru, koncertuojame miesto salėje 
(Town Hall)",Paveikta tokios gražios tarse
nos, nutariau būtinai susitikti ir pamatyti šią 
gabią jaunuolę - muzikę. Edita Fur- 
manavičiūtė, 21 metų, atvykusi iš Lietuvos 
prieš 6 metus ir dabar įsikūrusi Brisbanėje. 
Kaune ji mokėsi Naujalio mokykloje, o 
vėliau lankė Čiurlionio meno mokyklą. Jau 
nuo mažens mamytė ragino ją smuikuoti, 
skambina ir pianinu, tačiau smuikas liko 
pagrindiniu instrumentu. Šiuo metu toliau 
studijuoja Queensland’o konservatorijoje - 
tai jau kevirti metai, o kitą metą tikisi 
būsianti apvainikuota bakalauro laipsniu. 
Jos gabumai mokytojams aiškūs, nes jau 
pirmais metais konservatorijoje jai buvo 
suteikta $ 1000 "Matilda Applin scholar-
ship", o pereitais metais - "Ann Wood 
scholarship". Visiems aišku, kad į tokį Aus
tralijos jaunimo orkestrą priimami tik 
geriausieji, rinktiniai studentai, bet kaip šie 
jaunuoliai jaučiasi ir priima šį nuolatinį ke
liavimą?

"Tu esi , beveik, orkestro kalinys, nes 
priklausai nuo šio vieneto - tai tavo kasdie
ninė duona. Gauname griežtų nurodymų, o 
laisvo laiko nedaug, nes visur, kur tik 
nuvažiuojame- repetuojant ir repetuojami... 
O tačiau, yra gera proga pamatyti pasaulį, 
nes ne tik po Australiją, bet ir į kitus kraštus 
nuvykstame. Liepos mėnesį žadame nu
važiuoti į Atlantą, vėliau į Montrealį, Am
sterdamą, Roterdamą, Hamburgą".

Bet ne viskas yra rožėmis klota: tėvams tai 
didelės išlaidos, nes tos išvykos nėra pilnai 
apmokamos.

Sakoma, "menas galingas ir stebuklin
gas", mes per jį kultūrėjam ir augam, bet kuo 
mes atsilyginam? Nors visi menininkai yra 
labai skirtingi, jie, vis dėlto, turi vieną 
bendrą charakteristiką: jie pateikia nepa

prastai daug žmonijai, bet ne visuomet ap
dovanojami ar užmokami už paslaugą ir 
patarnavimą. (Neseniai buvo paskelbta per 
žinias, kad nusikaltimų skaičius žymiai kri
to Adelaidėje nuo to laiko, kai prasidėjo 
festivalis). Mes, dažnai rinkdami pinigus 
kokiam nors tikslui, pasikviečiant muzikus 
ir kitus menininkus, ir jų pagalba surenkam 
nemažas sumas, visai nepagalvodami, kad 
dažnai jiems patiems toks parėmimas būtų 
labai pravartus. Turime stebėti ir padėti 
mūsų jauniesiems, o ne kritikuoti, ypač per 
laikraščius (tai kriminalas)! Reikia daugiau 
paspirties, pagyrų, o ne papeikimų. Per 
visokias kritikas jau praradome daug 
gražaus, ineligentiško jaunimo, kuris ir

Edita Furmanavičiutė

išnyko, ir šiandien nebereikia skųstis, "kad 
jau nėra kam".

Atrodo, kad vis dėlto, lietuviams, ypač 
vyriškajai giminei yra stoka tėviško jautru
mo: daug naudingiau būtų, kad vietoje 
viešos kritikos, susitiktų asmeniškai ir 
patartų bei paaiškintų mūsų veiklos tikslus.

Tikiu, kad Edita sulauks pagalbos ir prita
rimo lietuvių tarpe, nes tarp kelionių , ji vis 
atranda laiko įsijungti į lietuvišką veiklą 
Brisbanėje akompanuodama chorui ir kitur, 
kur tik ji gali būti naudinga. Ji taip pat 
pripažįsta, kad retkarčiais tenka išgirsti "ką 
ta piemenė nusimano" užmetimų, kas nė 
vienam jaunuoliui negali patikti. O tačiau, 
jei mes savo jaunimu pasitikėsime, sutik
sime, kad jie jau yra suaugę ir išsimokslinę 
individai, o ne piemenys, jų veiklą 
puoselėsime, o ne kritikuosime, vieną dieną 
jie sujudins mūsų aplinką ir mes jais 
didžiuosimės.

Sėkmės mūsų lietuviškam jaunimui!
E. Varnienė

'.Mūsų Pastogė" Nrr 13 J9J|6.44
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KAI SUSITINKAME SU

Jurgis Janušaitis
Mūsų dauguma Lietuvą palikome 1944 

m. Su skausmu širdyse ir su gimtosios 
žemės sauja bei tėviškės laukuose išaugusių 
rugių duonelės kepalėliu, išėjome į 
nežinomą tremtį, į svetimus kraštus, nie
kieno nelaukiami, niekieno nesutinkami. Tai 
buvo klaikios dienos ir nevilties metai. Bet 
palikdami Tėvynę kartojome: grįšime, 
grįšime, juk okupantas ne amžinai šei
mininkaus mūsų šventoje žemelėje.

Taigi, arti penkiasdešimties metų kelia
vome per pasaulį, anot mūsų brangaus poeto 
Bernardo Brazdžionio žodžių. Kelionė buvo 
perpinta nuotykiais, alkiu, sunkiu darbu. 
Bet nepalūžom. Po karo pagyvenę sto
vyklose, išsiblaškėme po laisvojo pasaulio 
kraštus. Ir tik savo ryžtu, kantrybe už
sidirbome duoną, išmokslinome vaikus, 
užsitikrinome sau gražesnį gyvenimą , o 
tuo pačiu sukūrėme nuostabias institucijas, 
fondus, organizacijas. Visa tai pašventėme 
kovai už Lietuvos išlaisvinimą. Mūsų bend
riniai veiksniai budėjo diena iš dienos, kad 
Tėvynės rūpesčiai nebūtų pamiršti.

Ir savo žemėje dirbo tėvynainiai, padėję 
begales aukų kovoje už laisvę ar tai Lietu
voje, ar baisiuose tremties lageriuose.

Ir štai jau šešeri metai, kaip Lietuva išlais
vinta iš okupanto. Ach, koks tai džiaugsmas 

_ buvo Tėvynėje, kaip džiaugėmės mes, išei
viai. Nerūkus išeivijoje įsisteigė įvairūs 
fondai padėti Lietuvai, daugybė tėvynainių 
skrido Tėvynėn nors pabučiuoti paliktą 
tėvų žemę.

Sujudo ir Lietuvos žmonės. Prasidėjo 
gražus bendravimas, išeiviją lankė me
nininkai, ansambliai, solistai, rašytojai, 
poetai, aktoriai, o ypač keliones pamėgo 
valdžios žmonės - prezidentai, ministerial 
pirmininkai, ministerial, burmistrai, Seimo 
nariai, politikai, įvairių organizacijų 
veikėjai. Pradžioje džiaugėmės svečiais, 
juos priėmėme, ruošėme koncertus, susi
tikimus su visuomene, o jie mums kalbėjo 
"apie padėtį Lietuvoje".

Pradžioje buvo įdomu. Norėjome pajusti 
iš arčiau tautos gyvenimo pulsą, politiką, 
tautos siekius. Ir taip vyko šešetą metų.

Per tą laikų užsienio lietuvių spauda 
sugebėjo surasti būdų, kaip betarpiškai iš 
Lietuvos surinkti gana būdingų, aktualių, 
įdomių žinių ir jas skelbti mūsų spaudoje. 
Pasirodo, kad svečių "kalbos apie padėtį” 
nebuvo objektyvios. Žiūrint kas, kokios 
partijos, kokio posto žmogus kalbėjo. O 
tame bendravime sutikome ir tokių "svečių", 
kurie svečiuodamiesi net pasityčiojo iš 
mūsų veiklos, ar veikėjų. Pavyzdžių yra, 
nekartosiu .Tokie svečiai, paprastai, atvyksta 
ilgesniamlaikui. Palieka Seimą, pasitraukia 
iš tiesioginių pareigų ir net po keletą 
mėnesių vieši Amerikoje, Kanadoje, be abe
jo ir Australijoje, bei Pietų Amerikoje. 
Viešnagės metu vyksta susirinkimai, susi
tikimai su tėvynainiais, na ir pinigėlių telki
mas, vis patiems kilniausiems tikslams.

Teko ne kartą susitikti su gerbiamais 
svečiais, išklausyti jų šnekas, gauti atsaky
mus į paklausimus. Ir gaila, bet turiu 
pažymėti, kad tie tėvynės išmintingieji ne
labai būna patenkinti, kai pastatai kritiškesnį 
klausimą ar pareiški priešingą savo 
nuomonę.

Svečiai tada atsako: "iškur tu žinai; ma

Netolimų praeitį prisiminus
Neseniai Lietuvoje buvo paminėtos Sau

sio 13-osios įvykių 5-osios metinės. Šiai 
atmintinai, valstybės ir tautos, datai pažymėli, 
buvo organizuota daugybė įvairių renginių 
daugelyje Lietuvos miestų. Spaudos pus
lapiuose Lietuvos žmonės galėjo perskaityti 
daugybę straipsnių, kurie nukėlė mus į prieš 
penkerius metus buvusių įvykių sūkurius - 
Aukščiausioji Taryba, Televizijos bokštas, 
Spaudos rūmai... Tačiau, kalbant apie šių 
pastatų ir kitų objektų apsaugą, niekas 
nepaminėjo šaulių dalyvavimo, saugojant

tau, kad jūs nieko nesuprantate, nežinote, 
esate savamoksliai..."

Ką gi, turi tylėti. Vasario mėn. Amerikoje 
viešėjo Tėvynės sąjungos LK lyderiai - 
opozicijos vadai, gerbprof. Vytautas Lands
bergis ir Gediminas Vagnorius. Pirmasis 
buvo Washinglonc, Čikagoje, o antrasis ke
liavo po visą Floridą, o vėliau ir šis aplankė 
Čikagą ir kalbėjo "apie Lietuvos padėtį". 
Gerb. Gediminas Vagnorius ir mūsų tel
kinyje, Dayton Beach,padarė politinį 
pranešimą. Jo kalbos tonas - rinkiminė pro- 
pagandau daugiau tiktų Lietuvos žmonėms, 
ypač kaimui. Labai gyrėsi, kad opozicija 
dirba sėkmingai, kad Tėvynės sąjunga - 
LK - turi pačias geriausias programas ir , 
kad ateinančiuose Seimo rinkimuose jie 
užsitikrinę visišką laimėjimą. Gyrėsi, kad 
kada jie buvo valdžioje, tada Lietuvoje gy
venimas buvo labai geras, žmonės buvo pa
tenkinti, viso ko turėjo, tik pozicija - LDDP 
atėję į valdžią, viską sugriovė. Tuo tikime. 
LDDP - tai komunistinis palikimas, gero 
gal ir nežada liaudžiai, o rūpinasi tik savo 
gerove, be to, juk dabar Lietuvoje vyksta 
baisus chaosas. Duok Dieve, kad Tėvynės 
sąjunga - LK - laimėtų rinkimus. Tačiau 
ateinančios iš Lietuvos, iš liaudies žinios, 
kiek kitaip pakalba apie dabartinę opozi
cija bei buvusią valdžią. Kritikuoja priva
tizaciją, žemės reformą, dviejų hektarų 
ūkius, kas kraštą padarė "ubagais", kaip 
teigia laiškuose tokie ūkininkai. Tad kieno 
gi dėl to kaltė? Lauktinas iš opozicijos at
sakymas.

Gerb. Gediminas Vagnorius keliavo ir po 
visus Floridos lietuvių telkinius. Klausėme 
jo kalbų, bet po jų daugelis sakė, kad "nieko 
naujo neišgirdome". Tad klausimas -ar pras
mingos tokios ilgos kelionės užsieniuose, ar 
neturėtų pareigūnai išsijuosę dirbti savo 
pareigose tėvynėje, rūpintis Lietuvos 
žmogaus gyvenimu? Floridos lietuviai 
gražiai priėmė svečią ir iš paskutiniųjų, pa
gal išgales, aukojome Tėvynės sąjungos LK 
veiklai paremti. Bet ir aukotojai mano, kad 
gal svečiai turėtų lankytis tik ypatingais 
atvejais, o ne pasižmonėti siekdami, nors 
tokiose kelionėse, be abejo, būna ir svar
besnių reikalų.

juos. Kas tai - nenoras rašyti apie šaulius ar 
nežinojimas?

Prasidėjus neramumams Vilniuje, Krašto 
apsaugos departamento direktorius A. But
kevičius kreipėsi į tuometinį LŠS vadą su 
prašymu paskirti šaulius palaikyti tvarką 
prie AT pastato, kadangi galimos provoka
cijos. Sekančią dieną Vilniaus ir Kauno 
rinktinių šauliai jau buvo prie AT rūmų ir 
kiek galėjo padėjo AT apsaugos ir KAD 
vyrams. Kadangi grėsmė ir įtampa augo. Šau
lių sąjungoje buvo paskelbta nepaprastoji 

padėtis ir sausio 9 dieną prie AT rūmų 
papildomai atvyko Panevėžio, Šiaulių, 
Marijampolės, Alytaus. Varėnos, Garįrlų, 
Rokiškio šauliai (apie 180 vyrų). Šauliai buvo 
išrikiuoti vidiniame AT rūmų kiemelyje ir po 
trumpo KAD direktoriaus A. Butkevičiaus bei 
AT apsaugos vadovo A. Skučo informacijos ir 
instruktavimo, buvo įvesti į pastatą. Šauliams 
drauge su karininkų kursų kariūnais, 
vadovaujamiems pulkininko B. Vizbaro ir 
būreliui pasieniečių, buvo patikėta II-ojo 
korpuso apsauga. Manau, kad visi rūmų 
gynėjai atsimena, kokiomis sąlygomis mums 
teko vykdyti svarbią valstybei užduotį. Dalis 
Vilniaus rinktinės šaulių saugojo Vilniaus 
savivaldybę ir Gedimino pilį, budėjo prie 
Televizijos bokšto. Beje, prie Televizijos 
bokšto žuvusieji Darius Gerbutavičius ir 
Ignas Šimulionis buvo Vilniaus Karaliaus 
Mindaugo rinktinės Geležinio Vilko kuopos 
šauliai.

Iškilusdaugrimtesneigrėsmei, buvo imtasi 
priemonių apsiginkluoti rimčiau, nes iki to 
laiko šaulių, kaip ir kitų gynėjų, rankose buvo 
tik geležiniai strypai, guminės lazdos ir 
mediniai kuolai. Sausio 11-14 dienomis, po 
kelių išvykų į Kauną, Panevėžį, Alytų ir kitus 
miestus, šauliams buvo atvežta visa turėta 
ginkluotė(daugumoje medžiokliniai šautuvai), 
nemažai ginklų šauliams padovanojo prie AT 
rūmų besibūriuojantys žmonės.

Šauliai nepalūžo tomis dienomis, savo 
pareigą atliko ir rūmų apsaugoje išbuvo iki 
vasario 15 dienos, kuomet AT pirmininko 
prof. V. Landsbergio sprendimu AT rūmų 
apsauga buvo patikėta sausio 17 d. įsteigtai 
Savanoriškajai krašto apsaugos tarnybai ir Č. 
Jezersko mokamajai kuopai- LKB „Geležinis 
vilkas“ užuomazgai. Per šį laikotarpį ATrūmų 
apsaugoje pakaitomis dalyvavo 327 šauliai, 
31 šaulys iš rūmų neišvyko nuo sausio 9 d. iki 
vasario 15 d. Kovo mėnesį, suderinus su KAD 
direktoriumi A. Butkevičiumi, šauliai vėl tęsė 
budėjimus AT rūmuose iki rugpjūčio 26 
dienos. Už pasižymėjimą 201 šaulys buvo 
apdovanotas Sausio 13-osios atminimo 
medaliais, keli šauliai-DLKGedimino ordino 
medaliais.

Tenka dalyvauti daugelyje renginių 
įvairiose Lietuvos vietovėse. Pastebėta, kad 
spaudos leidiniuose nenoriai mini šaulių 
vardą ir rašo apie šauliškus renginius. Norima 
šaulius išstumti iš Lietuvos gyvenimo? Kad 
nesame mėgiami tarp kairiųjų pažiūrų Lietu
vos žmonių, tai aišku, kadangi šauliškosios 
nuostatos nėra jiems palankios. Tačiau teko 
pastebėti, kad ir kai kas iš dabartinės opozicijos 
seimo narių pasisako prieš Šaulių sąjungos 
suvalstybinimą ir įstatymo priėmimą. Jie siūlo 
išlikti šauliams visuomenine, kultūrine ar būti 
kokia tai - medžioklių organizacija. Kodėl?

Šaulių sąjunga atsikūrė 1989 metais ir į ją 
būrėsi Sąjūdžio žaliaraiščiai ir žmonės, no
rintys tęsti garbingos organizacijos tradicijas. 
Šaulių sąjunga turėjo dvi galimybes būti 
Krašto apsaugos ministerijos struktūra, tačiau 
tuometinis vadas asmeninių sumetimų ska
tinamas, šias galimybes atmetė. Beje, antroji 
galimybė buvo 1991 m. sausio 15-oji, kuomet 
buvusiam vadui G. Jankui buvo pasiūlyta 
įsijungti į KAD sistemą, tačiau G. Jankus, 
nepasitaręs su sąjungos centro valdybos na
riais, pasiūlymą atmetė, tuo pakenkęs 
organizacijos interesams. Kaip žinome, sausio 
17 dieną Aukščiausioji Taryba priėmė

Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos 
įsteigimo įstatymą.

Nors nesame KAM sistemos struktūra, 
tačiau visada geriausius savo narius dele
guodavome į kuriamas Lietuvos ginkluotųjų 
pajėgų struktūras. Kuriantis KAD-ui, jo 
veikloje dalyvavo dabartinis KAM sekreto
rius pulkininkas J. Gečas (buvęs LŠS štabo 
viršininkas), buvęs vadas G. Jankus, miręs J. 
Oksas, A. Merkys. Pirmaisiais pasieniečiais 
tapo šauliai - G. Žagunis (žuvo poste), S. 
Averka, A. Laučius, E. Jocys, S. Krištopailis, 
S. Jokubauskas, A. Almanis ir kiti. SKAT-o 
steigimo veikloje dalyvavo G. Jurčiukonis, R. 
Mintamas. E. Jakimavičius, V. Geštautas, E. 
Martinkus, A. Burokas, S. Vaitulionis, A. 
Lapėnaitė, A. Palevičius, Z. Stuogis, R. 
Kazėnas ir kiti šauliai. Įsteigus LKB „Geleži
nis vilkas“ struktūrą, vieni pirmųjų buvo šau
liai: A. Sirtautas, J. Barškietis, R. Nepas, K. 
Vaitonis, P. Pučkorius, D. Pašukoms, M. 
Jurkūnas, L. Douda, J. Bekešius ir kiti. Atski
rojo inžinerinio bataįjono vieni pirmųjų 
karininkų tapo šauliai - J. Oleka, A. Mišcilš ir 
H. Račkauskas. Nemažai šaulių dalyvvo 
steigiant ir kitas Krašto apsaugos ministens 
struktūras. Šauliai įnešė savo indėlį (galit ir

kuklų) į Lietuvos gyvenimą, nors karis 
pasirodydavo marga minia. Tačiau tai niš 
gero gyvenimo, nes dabartinė vyriau.bė 
šauliškos veiklos ugdymui neišskyrė nė vino 
cento, nors kitos visuomeninės organizacjos 
būdavo vyriausybės remiamos. Dabartinė 
vadovybė deda visas pastangas, kad sąjtga 
būtų priimta į KAM sistemą, nors an 
priešininkų nemažai. Šauliškoji veila 
nemirusi ir šaulius galima buvo matyti at
laikant viešąją tvarką Pasaulio lietuvių sprto 
žaidynių, Popiežiaus vizito, Dainų ir šoių 
šventės ir kitų renginių metu, su savanoris 
kontroliuojant sovietinės kariuomenės i- 
dėjimus Lietuvos keliuose, kariniuose pi— 
gonuosešauliųsąjungosirjosdaliniųtaktine 
pratybose, KAM struktūrų mokymo centro- 
se, patruliuojant su policijos pareigūnis, 
naikinant potvynio pasekmes Šilutės rajoe, 
gesinant miškų gaisrus Smiltynėje ir Varėtrs 
rajone, kitų įvairių įvykių metu. Šautų 
sąjungoje neužmirštas ir kultūrinis, švielėjišhs, 
patriotinis.auklėjamasis darbas-įsteigti choti. 
ansambliai, orkestrai, vaidybinės grupės, spr
to klubai, globojami moksleivių rateliair 
būreliai. Šimtai šaulių sėkmingai tamaja 
KAM, VRM ir VSD struktūrose.

Šauliai netrokšta garbės, kadangi jų tus
ias - stiprinti ir ginti Lietuvos valstybę, ugdyti 
tautos gerovę, tačiau nori, kad Lietuvos 
spaudoje būtų rašoma tiesa.

Stasys Ignatavičius 
LŠS vado pavaduotojas
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KULTŪRINĖSE PfiRfiSTĖSE
1996 M. ARCHIBALD© PREMIJOS PARODA

Sydnejaus dailininkė Josonia Palaitienė 
šiemet dalyvavo Archibaldo premijos paro
doje, išstatydama garsaus TV darbuotojo 
Ray Martin portretą.

"Man buvo gera piešti Ray Martin'ą. Jis 
yra malonus ir įdomus žmogus”, sakė dai
lininkė. "Aš tapiau jį kaip šeimos žmogų ir 
aistringą fotografą".

Archibaldo premija skiriama kasmet už 
geriausią žinomo asmens portretą. Šiemet 
premiją laimėjo Wendy Sharpe už autopor
tretą.

Žiūrovai turi galimybių iki balandžio 18- 
sios balsuoti už portretą, kuris jiems geriau
siai patinka (People's Choice Award) .Praei
tais metais šią premiją laimėjo Josonia 
Palaitienė už dailininko Bill Leak'o portretą. 
1994 m. Josonia laimėjo Doug Moran'o Tau
tinio portreto premiją.

Archibaldo premijos paroda atidaryta pub
likai iki balandžio 28 d. (sekmadienio). Ji 
vyksta NSW Meno galerijoje.

"MP" Inf.

Josonia Palaitienė 1996-jų Archibaldo 
Premijos parodoje su Ray Martin portretu (ji 
buvo viena iš finalisčių).

KULTŪRINĖS ŽINUTĖS

"Pilies gatvė", A. Beržanskaitė, BFA
Nuotr. A. Kantvilo

$ Adelaidiškės poetės Lidijos Šimkutės 
ilėraščiai neužilgo pasirodys Melbourno 
miversiteto MEANJIN antrame šių metų 
r. (Poetė rašo lietuviškai ir angliškai).

io darbo kuopos
amerikiečių tarnyboje

B. Nemeika
Kvietinių asmenų (sutrumpintai vadina- 

ną,J).P.“ - .JDisplaced Persons“) gyvenimas 
’ana plačiai aprašytas mūsų spaudoje. Ta te
na išleista nemažai knygų, įvairių straipsnių, 
statistikos. Tame DP gyvenimo laikotarpyje 
lam tikrą įnašą padarė vyrai, tarnavę prie 
tmerikiečių ir anglų okupacinių kariuomenių 
Vokietijoje. Deja, apie jų pergyvenimus be- 
reik niekur nebuvo rašyta. Gal tą turėjo adik
li buvę viršininkai - karininkai? Bet dabar 
iauguma jų jau dausose... Prabėgęs laikas 
labarjau daug ką ištrynė iš atminties. Bandy- 
>iu trumpai aprašyti savo prisiminimus iš 
praleistų dienų tarnaujant pas amerikiečius. 
Gaila, jokių užrašų iš tos tarnybos neturiu ir 
iabardaug kas pasimiršo. Gerai būtų, kad kas 
nors parašytų šia tema daugiau, patikslintų 
mano prisiminimus.

» • *
Pasibaigus karui Vakarų Vokietijoje, čia 

liko gausios alijantų okupacinės pajėgos.

Sydnejaus unuversitete leidžiamas žur
nalas SOUTHERLY jau anksčiau yra 
spausdinęs L. Šimkutės poeziją. Nauja jos 
eilėraščių serija tilps žurnalo šių metų 3-me 
nr. Abu žurnalai yra labai aukšto lygio.

Jos poezija išsamiai svarstyta Edvard 
Reilly ilgame straipsnyje, talpintame 
žurnale RUBICON (Journal of the Cen
tre for Research in Cultural Communi
cation Vol.l, No 1,'96).

Poetė buvo pakviesta ABC radio stoties 
įrašyti savo eilėraščius, kurie bus transliuo
jami lietuvių ir anglų kalbomis š.m. birželio 

■6 d. (RADIO NATIONAL) per BOX 
SEAT: POETRY READING programą.

Sž Jauna Australijos lietuvaitė Audronė 

Beržanskaitė, studijavusi meną Tasmanijos 
universitete, daugiakultūrinėje parodoje 
Hobarte, suruoštoje vasario pradžioje, 
laimėjo pirmą premiją už skulptūrą "Pilies 
gatvė" (Vilniuje).

Mus pasiekusiomis žiniomis, Sydne
jaus žurn. Rymantė Geli išlaikė SBS radio 
stoties darbuotojų egzaminus ir yra paskirta 
dirbti pranešėja SBS Etninėje radio stotyje.

Linkime p. Rymantei sėkmės!
"MP" inf.

Kareiviai norėjo grįžti į namus. Tai vertė 
alijantų vadovybę ieškoti pamainos išvyks
tantiems. Buvo atkreiptas dėmesys į išvietin- 
tus asmenis. Pirmiausia, pradėta verbuoti 
lenkus, karo metu daugumoje kariavusius 
vakarų alijantų pusėje.

Atvėsus santykiams su SSSR, buvo 
atkreiptas dėmesys į pabaltiečius. Buvo tam 
ir kiti išskaičiavimai. Jų išlaikymas daug pi
giau kainavo nei savų karių. Jiems buvo gali
ma užkrauti sunkiausias pareigas, žinant, kad 
jie jas atliks sąžiningai. Norinčių tarnauti 
organizuojamuose daliniuose užteko. Daryta 
netgi atranka. Gyvenimas DP stovyklose, 
laukiant žadamos emigracijos, buvo pilkas ir 
nuobodus. Maistas prastas ir to paties mažoka. 
Prasidėjo šaltasis karas su SSSR irmūsų tarpe 
buvo puoselėjama minds, kad kilus konflik
tui - būsime užuomazga lietuvių kariškų 
dalinių. Taip pat tikėtasi turėti pirmenybių ir 
lengvatų emigruojant į Ameriką.

Apie 1947 metų vidurį pradėti organizuo
ti daliniai anglų zonoje. Suorganizuota apie 30

ALDONA PRIŽGINTAITĖ

ŽIBUTĖS MIŠKE SUGRĮŽIMAS

Mano Tėvų namai 
su atvirom durim 
manęs nelauks; 
tenai gyvena jau kiti 
mano pasaulis 
svetimas jiems liks... 
kas viską žemėje supras? 
Nupiešt paveikslą neišeina 
kartais kaip norėjai 
ir džiaugsmas sugrįžimo 
metais širdy išnešiotas 
numirs žemės žmogaus 
agonijos ilgos mirtim...

* * *

Tiktai užmigti negalėjau 
atbudusi nakčia —

■ iš sapno kuriame mačiau 
žibutes žydinčias, 
miške po medžiais - 
kurias išėjus mėnesienoj 
po vieną skyniau

GYVENIMO SCENA

Kokia žiauri gyvenimo tikrovė 
jame, žmogau, esi tu vienas 
neši kasdien tu savo dalią 
nuo lopšio iki karsto... 
gyvenimo scenoj esi artistas 
kiekvienas turim savo rolę: 
ją pasirinkt neduoda niekas 
išpildyt reikia iki galo 
ir kokia drama tavęs laukia 
- Rytojaus niekad nežinosi

Tu vienas atėjai, išeisi vienas 
metų eigoj save matysi...
kažkur minioj kaip karnavale 
verkei, juokeisi vėl verkei 
buvai turtingas radęs meilę 
nebuvo laimės - praradai... 
Atrodo niekas nesuprato 
kokias kančias kentėti teko 
ir koks galingas buvo džiaugsmas 
kai retkarčiais jis tavo širdį supo!

būrių. Būryje po 32-30vyrų. Būriams vadova
vo lietuviai karininkai. Jų pareigos - saugoti 
įvairius kariškus objektus. Darbo būriai dirbo

Už lango tropinė naktis 
o aš matau tenai kažkur 
kaip snaigės krinta - 
ir tu vedi mane už rankos 
per apsnigtas gatves 
pėdom jaunystės mūsų 
kuri tuomet tenai praėjo 
kad tropinėj nakty sapne 
atgal sugrįžti vėl galėtų...

Tu taip dažnai sakei, kartojai: 
- Dar pamatyt norėčiau viską; 
laukus baltai: pusnim nuklotus 
kai mėnesienoj žėri sidabru... 
Šiandien svajonė išsipildė 
keliai sugrįžti atviri — 
tiktai Tavęs seniai nėra; 
negrįžta niekas iš kapų 
kas metų ilgesį pagydys?

ŽVAIGŽDĖ
Rudens laiku — 
pavasario žiedų ieškojau 
kai nuogas šakas medžių 
už mano lango 
vėjai blaškė - 
aš jų žydėjimu 
dar gyvenau — 
ir aš mačiau 
kai mudu dar jauni 
gatve ten ėjom 
ir patikėt buvo sunku 
kad viskas kas praėjo 
nebesugrįš  jau niekad ...

Pribrendusioj tyloj 
mąsčiau viena; 
kas laimė? 
kas gyvenimas 
koks tikslas ir buitis 
jame žmogaus? 
Nebuvo kas į tai 
man atsakyt galėjo 
tiktai žvaigždė 
į žemę krisdama 
žinoti davė - 
kad nieko nėra 
amžino šioj žemėj ...

garažuose, dirbtuvėse, vairuotojais k pana
šiai. Anglų kariuomenės uniforma - juodai 
dažyta. Alga mėnesiui - 102 DM (vokiečių 
markės) ir 24 šilingai. Šie daliniai likvidavosi 
prasidėjus emigracijai.

Amerikiečiųzonoje,bandymas organizuoti 
sargybų dalinius, pirmiausiai atliktas 1946 
metais. Prie Wurzburgo Military Community 
Headquarters APO 227, gegužės 20 d. 
suorganizuotas sargybinių būrys. Šis būrys 
buvo iš Seligenstadt'o DP stovyklos. Jam 
vadovavo kapitonas Matulionis. Uniformų 
neturėjome, „pasipuošėme“ vienodais 
UNRRA (United Nations Relief and Reha
bilitation Administration = Jungtinių tautų 
paramos ir atstatymo administracija. Red.) 
padovanotais lietpalčiais. Sargybas eidavome 
naktimis. Šautuvais ginkluoti saugojome 
kariuomenės aprūpinimo sandėlius, gele
žinkelio vagonų sąstatus ir kitus objektus. Iš 
čia įsiminė vienas juodukas amerikietis, dir
bęs naktimis kepykloje. Jisai visuomet mus 
pavaišindavo karštomis bandelėmis. Gyve
nome Seligenstadt'o DP stovykloje. Šis dali
nys buvo išformuotas 1946 m. spalio 10 d.

Platesniu mastu, kuopos pradėtos orga
nizuoti 1946 metų pabaigoje. 1947 metų sau
sio pradžioje suorganizuota I-ma kuopa. Sau
sio 5 d. - H-ra

vadintos: Labor Service Co. (Darbo tarnybos 
kuopos). Sargybų kuopoms pridėdavo „Guard 
Company“. Kai kada pažymėdavo „Lithua-
nian Guard Company". Oficialiai dar 
prisegdavo „civilian“. Tai atrodė juokingai, 
nes niekas mūsų nevadino „mister“ - prieš 
pavardę visuomet ėjo kariškas laipsnis. Sargy
bų kuopos buvo kariškai apmokytos ir tvar
kėsi, gyveno pagal karišką drausmę. Atrodo, 
kad titulavimas „civilian" buvo dėl Sovietų 
daromų priekaištų. Jie kaltino vakariečius 
organizuojant kariškus dalinius iš buvusių 
vokiečių armijos karių, esesininkų ir visokių 
karo nusikaltėlių.

I-ji kuopa buvo iš Scheinfeldo ir kitų DP 
stovyklų. H-ji kuopa - iš kelių DP stovyklų. Į 
šias kuopas stengtasi priimti vyrus, neturinčius 
DP statuso.

Kuopos suformuotos Scheinfeldo DP 
stovykloje. Iš čia išvežtos į Kafertalį prie 

.Mannheimo apmokymui. Apmokymo centre 
buvo labai daug lenkų ir centras vadinosi 
„Camp Kosciuszko“.

Iš traukinio į apmokymo centrą ėjome 
rikiuotėje su daina. Ne paslaptis, kad daugu
ma vyrų buvo tarnavę kurioje nors kariuo
menėje. Taigi, žengė puikiai ir daina buvo 
skambi. Lenkai nusprendė, kad tai visi buvę 
esesininkai. Apmokino rikiuotes, supažindi
no su ginklais. Viskas pagal JAV Armijos 

nukelta į 7 psl.
kuopa. Angliškai kuopos .~,
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SPORTAS
DĖKOJAME ! ...

Šarūno Marčiulionio krepšinio mokyklos 1979 m. gint, vaikinų komanda š. m. 
vasario 26 d. - kovo 18 d. viešėjo Australijoje, kur sužaidė 10 rungtynių su 
Australijos vaikinų komandomis.

Mūsų apgyvendinimu, maitinimu, ekskursijomis ir laisvalaikiu rūpinosi 
Lietuvių bendruomenės Sydnėjuje, Canberroje, Geelonge, Melbourne ir 
Adelaidėje.

Ačiū Jums visiems už šiltą priėmimą, dėmesį, nuoširdų rūpinimąsi. Mes
išsivežėme puikius prisiminimus apie Jūsų gražią šalį ir gerus žmones. Tik Jūsų I mokymas atitinka šiuolaikinius reikalavimus.
dėka tolimoji Australija tapo mums tokia artima.

Sveikiname Jus su artėjančiomis šv.
Lietuvoje.

•' ' Į Reikėjo lankytis pamokose ir duoti kontro-
Vdykomis ir tikimės greitai susitikti I linius/“bus. Aplankiau ir tikrinau 17 

Zita Marčiulionytė Ipamokų- Junu pasakyu, kad buvau ma o 
J mar nustebinta. Radau gerai dirbančių moky-

Šarūno Marčiulionio krepšinio mokyklos direktorė I tojųirgabiųmokinių. Anglų kalbos mokyto- 
I jai turi labai daug dirbti ruošdamiesi 
I pamokoms, nes neturi pakankamai gerų 

vadovėlių. Reikalavimai labai kyla (gerai - 
red.) ir iš mokinių pusės. Pamokų metu jau 
diskutuojama ir moksleiviai skatinami iš
sakyti savo nuomonę irne vien tik vyresnėse 
klasėse".
...Manau, kad užsienio kalbų pedagogai 
nudžiugs perskaitę, kad jau žengiama nauju 
komunikacijos keliu.

Kita žinutė irgi gerai nuteiks skaitytojus ir 
gal paskatins vieną, kitą pasekti šauniųjų 
adelaidiečių pavyzdžiu. Čia susibūrė tau
tiečiu būrelis, kuriems rūpi gimtosios ir 

svetimųjų kalbų mokymasis Lietuvos mo- 
. . „ . . . , . kyklose. Tad steigia konkursus ir aukoja pinigi-

ALFAS garbes nariai Geelonge vykusios sporto šventes metii.Is kaires: K. Stannskas, | prizus (uo skatina moksleivius pasitempli. 
L. Bungarda, R. Mickus, R. Ragauskas, A. Laukaitis, A. Talanskas, P. Andriejūnas ir | 1995 melais kaIbos konkursai 
St Šutas.____________________________ _______________ _____ ______ _______ | vyko: Marijampolėje, Vilkaviškyje,

TAIP BUVO AUSTRALIJOJE I Kelmėje, Rokiškyje ir Šiauliuouse, o lietu-
| vių kalbos konkursai Anykščiuose, Zara- 

PASIKALBElMAS SU Š . MARČIULIONIO KREPŠINIO i suose. Subačiuje ir Šakiuose.
MOKYKLOS JAUNIAIS IR VADOVAIS I - !"tmetais an1glų k“ltos ko“.jau

Po, beveik .mėnesio sportinių gastrolių 
Australijoje, svečiai Sydnejų paliko kovo 
18 d. Išlydėjo juos didelis skaičius sydne- 
jiškių. Paklausus, ar dar norėtų ilgiau pasi
likti pas mus, pasimaudyti ir pasideginti 
saulėje, o gal jau pasiilgo lietuviškos žiemos 
ir sniego baltumo, beveik visipareiškė norą 
čia pasilikti.

Sekmadienį, dar prieš jiems išskrendant, 
gražioje Jutos ir Viktoro Šliterių rezidenci
joje, vyko atsisveikinimo iešminė. Svečiai, 
juos priėmę šeimininkai ir sporto bičiuliai, 
ypatingai gražiai bendravo šią paskutinę su 
svečiais popietę. Po pasimaudymo baseine 
ir sportinių imtynių vandenyje, apetitas irgi 
atsirado nemažas. Čia jau mūsų skautų 
virėjas, didelis kulinaras, nors geriausiai 
mėgstantis lietuviško stiliaus lašinukus su 
juoda duona, į šalį padėjęs diplomatinius 
savokredencialus.Viktoras Šliteris atsistojo 
prie kepsnių krosnies ir tuoj pakvipo puikūs 
kvapai. Gi pirmiausiai svečius vaišino su čia 
esamais skanėstais - keptais aštuonkojais. 
kuriuos bandė jaunieji, kai vadovė Zita 
Marčiulionytė jokiu būdu jų net paragauti 
nenorėjo. Alkį numarinus, troškulį nuslopi
nus, lietuviškos muzikos pasiklausius, A. 
Laukaitis visus sukvietė į gražią verandą ir 
trumpai apibūdinęs šią kelionę bei padėkojęs 
sydnėjiškiams už gražų jaunių priėmimą, 
žodžiui pakvietė "Kovo"pirm. E. Lašaitj, 
kuris po savo įdomaus žodžio įteikė "Kovo" 
ženkliuką Z. Marčiulionytei. Atsisveiki
nimo žodžius tarė kovietis, daug prie šios 
kelionės prisidėjęs P. Andriejūnas, šei
mininkas V. Šliteris ir Z. Marčiulionytė. Ji 
jautriais žodžiais padėkojo visiems ir pa
sakė, kad šios kelionės ji tikrai ilgai nepa
mirš. Linkint laimingo kelio į namus, buvo 
sušuktas tradicinis koviečių tris kartus 
"Sveiks, valio!"

lešminės metu pasikalbėjau su svečiais ir 
išgirdau jų nuomones apie mus - lietuvius, 
Australiją, krepšinį, linkėjimus mums.

Pirmąją, kaip ir pridera, pagavau vadovę 
Z. Marčiulionytę.
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I KAIP MALONU...!
I Malonu pasidalinti su mielais skaitytojais 
I geromis žiniomis iš Lietuvos gyvenimo.
I Kolegė R. Vosylienė, anglų kalbos special- 
| istė (stažuotes atliko Anglijoje ir JAV) man 
| rašo iš Marijampolės:
| "Prieš porą savaičių buvau pakviesta pa- 
. tikrinti Rygiškių Jono gimnazijoje anglų 
kalbos mokymą. Tai seniausia mokyklaMari-

' jampolėje ir jau dveji metai kaip turi gimna- 
I rijos klases. Todėl buvo vykdomas didžiulis
I patikrinimas, ar mokykla gerai dirba, ar

1996 metais anglų kalbos konkursai jau 
įvyko Marijampolėje, Kelmėje ir Šiauliuo- 

' se, o lietuvių kalbos konkursai dar įvyks 
Šakiuose, Alytuje ir Vilkaviškyje.

O kas tie mecenatai? Anykščių ir Zarasų 
konkurso mecenatė dr. Elvira Šumienė (mel- 
burnietė); Vilkaviškio ir Alytaus Liudas 
Liutkus; Marijampolės, Kelmės, Rokiškio ir 
Šiaulių Isolda Poželaitė- Davis, AM; Sub
ačiaus Vaclovas Šulcas; Šakių Aniceta 

- Visa kelionė buvo labai puiki ir manau, | 
kad visiems ji labai patiko. Organizacija | 
buvo labai gera. Sužaidėme iš viso lOrung- . 
tynių ir pabaigėm rezultatu 5:5. Tiesa, dar 
paskutines, draugiškas rungtynes sužaidėme ' 
su Adelaidės "Vyčio "komanda. Čiajau buvo I 
įsijungę ir kai kurie vadovai. Jas taip pat I 
laimėjome. Labai įdomu buvo pamatyti ir |
pačią Australijos gamtą, jos skirtingą aug- | 
meniją ir gyvūniją, ką mums įvairiuose 
miestuose parodė. Buvau Parlamente Can
berroje ir kitose įžymiose Australijos vie
tose. Vaikinai, nors po kelionės pradžioje ir 
buvo pavargę, vėliau atsigavo. Pačios 
rungtynės su australais buvo lygios, vienas 
laimėjome, kitas pralaimėjome, tačiau 
sostinėje ir Melbourne, kur teko susitikti 
jau su pačiomis iškiliausiomis rinktinių ko
mandomis, mes pralaimėjome 30-40 taškų 
ir čia išaiškėjo visos mūsų klaidos: tai meto
dikos, treniravimo ir net pačių vaikinų 
mąstymo. Tai buvo mums labai geros 
pamokos, nes australų krepšinis pasižymi 
dideliu greičiu, žaidėjų aikštėje spaudimu, 
tritaškių mėtymu, kam mūsų komanda 
"vaistų " nerado. Pas mus pagrindiniai buvo 
gal 5- 7žaidėjai, kai kiti buvo kaip rezervas. 
Visas varžybų organizavimas labai patiko, 
nes buvo duota ir stipresnių, ir silpnesnių 
komandų. Aš manu, kad iš tų 5-kių 
pralaimėtų rungtynių, dvi tikrai turėjo baigtis 
laimėjimais. Vienos buvo pralaimėtos tik 
vienu tašku, paskutinę sekundę mums turint 
sviedinį, vedant vienu tašku, bet padarius 
baudą - pralaimėta.

Didelė padėka Australijos Krepšinio Fe
deracijos prezidentui Mr. D. Butler, kuris 
Adelaidėje stebėjo visas rungtynes ir vėliau 
mus gražiai priėmė. Jis pažadėjo mums 
padėti: atsiųsti treniravimosi ir metodikos 
kasečių. Kaip žinome, lietuviškas krepšinis 
garsėjo savo žaidimu, tačiau pasaulinis 
krepšinis dabar keičiasi ir, jeigu mes to 
nesieksime, tai po 10 metų krepšinyje jau 
būsime atsilikę. Tą australai pastebėjo jau 
anksčiau ir naują, amerikietišką stilių jau

pritaikė savo komandoms, ypatingai vaikų 
paruošime.

Labai gražiai mus priėmė visų miestų 
lietuviai. Šeimininkai gražiai apgyvendino, 
vaišino, vežiojo, vaikinai gavo net dovanų ir 
visur matėsi šiltas, gražus bendravimas. 
Todėl visai Australijos lietuvių bend
ruomenei sakome nuoširdų ačiū! Taip pat 
didelis ačiū ir spaudos bei radijo žmonėms, 
kurie plačiai tiek čia, tiek Lietuvoje nušvietė 
šią mūsų kelionę. Vietinė australų spauda 
davė žinias, o Geelongo dienraštis be savo 
gražaus aprašymo ir didelės spalvotos 
nuotraukos, su manim turėjo valandos 
pasikalbėjimą, kur jiems plačiai nušviečiau 
gyvenimą Lietuvoje. TaippatirMelbourno 
spauda turėjo su manim pasikalbėjimą apie 
mūsų mokyklą. Lietuvą, ir šią kelionę. 
Visur dovanojome spalvotas brošiūras apie 
Lietuvos krepšinį, mūsų mokyklą irkt. Tai 
buvo graži Lietuvos popoganda. Aš pilnai 
tikiu, kad mūsų jauniai čia paliko gražų, 
tvarkingų ir drausmingų Lietuvos jaunuolių 
įspūdį. Bent taip sakė visų miestų šei
mininkai, pas kuriuos jie gyveno. Man 
malonu, kad per tas kelias dienas jie taip 
artimai susidraugavo su vietos lietuviukais, 
jog išsiskiriant, net ašaros akyse pasirody
davo. Gi atsisveikinant, mes iš savo pusės 
pakvietėme visus apsilankyti mūsų 
mokykloje, kur ir mes stengsimės atsilyginti 
už mums parodytą vaišingumą Australijoje. 
Nusiskundimų tai tikrai neturėjome, tik 
mus, gal griežtos mokyklos žmones, kartais 
nustebindavo australų toks neskubėjimas, 
kartais tapdamas net vėlavimu ir, atrodo, dėl 
to niekas nesijaudino, ko pas mus mokyklo

Liutkevičiūtė - Mainelienė.
Apie anksčiau paminėtus konkursus ir jais 

siekiamus tikslus jau buvo rašyta spaudoje. 
Tad trumpai apibūdinsime tik kelis naujai 
įsteigtuosius. Konkursų tikslai beveik vie
nodi: skatinti jaunimą geriau mokytis, ge
riau pažinti savo kraštą ir jo istoriją bei 
išmokti susikalbėti Vakarų Europoje vyrau
jančiomis kalbomis.

Štai Liudas Liutkus, įsteigęs Vilkaviškio 
ir rajono vid. mokyklose anglų kalbos 
konkursą su keliais prizais, susilaukė puikių 
rašinių . Tikimės susilaukti gražių rezultatų 
ir iš jo lietuvių kalbos konkurso, kuriame bus 
po penkias premijas Vilkaviškio ir Alytaus 
bei rajonų vid. mokyklose. Mecenatas 
parinko temas, kurios skatina jaunimą 
logiškai, darniai ir įdomiai dėstyti mintis 
labai aktualiais klausimais Lietuvoje.

Vaclovas Šulcas ne tik pagerbė senolių 
restauruotą Šulcų giminės koplytėlę, bet ir 
surengė moksleivių rašinių konkursą iš 
krašto ir žmonių istorijos. Pirmąjį prizą 
laimėjo Subačiaus vidurinės mokyklos 10- 
tos klasės moksleivė, Jūratė Gutpetrytė.

Aniceta Liutkevičiūtė - Mainelienė, 
pagerbdama motinos atminimą, įsteigė A. 
Kudirkaitės-Liutkevičienės konkursą apie 
Vinca Kudirką. Kandidatai turėjo "... pub
licistiniu rašiniu atskleisti V. Kudirkos vaid
menį Lietuvos istorijos raidoje; paaiškinti 
kodėl jis įsijungė į tautinio išsivadavimo 
judėjimų; kas rašytojo kūryboje juos žavi ir 
kas nepatinka; kokia jo kūrybinio palikimo 
reikšmė mūsų literatūrai; ar V. Kudirka 
pažįstamas kaip vertėjas?" ("Valsčius." 1995 
gruodžio 15 d. Nr. 95)

Sužavėta mokinių konkurso rezultatais - 
rašiniai buvo mąsliai parašyti - ponia Ani
ceta įsteigė 1996 metais dar vieną lietuvių 
kalbos konkursą Šakių ir rajono vidurinių 
mokyklų ir gimnazijų vienuoliktokams ir 
dvyliktokams. Deja, dar negalime atskleisti 
temų. Betgi jos svarbios ir aktualios moks
leivių ir suaugusiųjų gyvenime.

Ar kas norėtų pasekti adelaidiečių 
pavyzdžiu?

Mielai visada pasidalinsiu mokyklų 
adresais bei kalbos konkurso taisyklėmis. 
Skambinkite (08) 356 26 17.

Isolda I. Poželaitė - Davis, AM 

je nėra. Tačiau tai tik maža smulkmena.
Man čia viskas patiko. Iš miestų didžiausi 

ir gražiausi buvo Sydnejus ir Melboumas. 
Sydnėjus man atrodė kaip San Francisko, 
kurį aš ypatingai mėgstu. Sostinė Canberra 
paliko tikros sostinės įspūdį. Geelongas - 
nedidelis miestas, bet ten viskas buvo taip 
gražiai suorganizuota ir kas labai nuste
bino, kad ten yra nedaug lietuvių, bet jų 
taip daug susirinko j mūsų vakarą, kai 
Adelaidėje ir Melbourne to nebuvo.

Adelaidėje gyvenom prie jūros ir paju
tome tikrą vasarą, su 36 laipsniais šilumos, 
ko Lietuvoj mes neturim.

Išvykdama namo, aš linkiu, kad ta karta, 
kuri sukūrė čia taip populiarų lietuvišką 
sportą ir visą kitą lietuvišką veiklą, dar 
ilgai, ilgai gyventų. Gi jūsų jaunimui 
reikėtų daugiau pamatyti Lietuvos, 
susidraugauti su jos jaunimu, daugiau 
pamatyti lietuviškų parengimų, domėtis lie- 
uvių kalba ir, įsijungus į lietuvišką gyve
nimą, kuo ilgiau išlaikyti čia tas gražias 
lietuviškas ir sportines tradicijas. -
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KIAURAS

Išgyvenusi beveik dešimtį metų Australi
joje, ganėtinai pažinau išeiviją ir jaučiuosi 
turinti teisę, net pareigą reikšti savo 
nuomonę aktualiais, visuomeninius reikalus 
liečiančiais klausimais. (Kam nepatinka 
mano rašliava, prašau neskaityti). Stengiuo
si rašyti apdairiai, nenoriu klimpti į as
meniškumų liūną. Tikėjau, kad tai, kas 
mūsuose primytyvu, bloga skaudina ir ki
lus, bent tam tikrą genties dalį. Juk meilė 
savajai tautai neleidžia likti abejingu 
ydoms. Puikiausias pavyzdys - mūsų gyva, 
kartais audringa reakcija į blogio pa
sireiškimus Tėvynėje. Buvau rūškanai 
nusiteikusi, kai niekas neatsiliepė. Negi kitų 
neslegia maudulys - vis klausinėjau save. 
Pagaliau prabilo p. V. Vitkūnienė. Autorė 
įniko blusinėtis į mano p. R. Geli rašytą 
laišką, kuriame, išskyrus porą karčių nu
sivylimo frazių, nekėliau jokių aktualių 
problemų. Be pabodusių ditirambų išei- 
viškam gerumui, dosnumui, patriotizmui, 
vaišingumui, veiklumui ir kt. privalumams 
pašlovinti, nieko, kas liudytų racionalų 
požiūrį į gana liūdną tikrovę, p. V.V. 
kūryboje neradau. Problemos tik paraštėse, 
vien užuominom, lyg jokio dėmesio neverta 
smulkmė. Jas nagrinėti, pasirodo, galima tik 
filosofiškai, o rašymui reikėtų daugiau vie
tos, nes laikraštinio puslapio nepakako... 
Seno likimo draugų žodžiai, veiksmai bei

TRIGRAŠIS
elgesys vertinami be išlygų pozityviai, tarsi 
turėtų absoliučios tiesos monopolį. Bet, 
štai, tave išmėsinės po mikroskopu, ir kai 
pristigs apkaltai įrodymų, į pagalbą pa
sitelks spėliojimus, aiškiaregystę, insinua
cijas, dar pirštu pagrūmos...

Mokslo žmonės, paprastai, savo aukštą 
pašaukimą pateisina gilia įžvalga, objekty
vumu, tiesos meile, intelektualine drąsa, 
sugebėjimu žvelgti į reiškinius įvairiais as
pektais ir pan. Deja, akademinių sluoksnių 
atstovės samprotavimuose šių požymių ne
radau nė pėdsako. Jeigu tokį toną diktuos 
panašaus nusiteikimo asmenys, bijau, kad 
niekada nenukaksim į "jūsų'1 ir "mūsų" 
bendrus lietuviškus namus, kur visiems būtų 
šilta ir jauku. Janina Malijauskienė

* * «
"Mūsų Pastogės" Redaktoriau, 
dėkoju už įdomią "Mūsų Pastogę", kurią 

jau daugelį metų prenumeruoju, skaitau ir 
džiaugiuosi sužinojęs apie mano pažįstamų 
ar nepažįstamų bendruomenininkų, arišvis 
lietuvių gyvenimą, veiklą, džiausmus ir 
sunkumus. Ačiū Jums. Tikiuosi vėl kada 
nors aplankyti draugišką Australiją su Tas- 
manija ir Naująją Zelandiją, nes mano 
kelios viešnagės pas Jus man paliko labai 
malonius prisiminimus.

Jūsų Vytautas Kamantas (JAV).

t MŪSŲ t 
MIRUSIEJI
A. f A. ANELĖ MIKUTAVIČIENĖ

Gauta žinia, kad kovo 26 d. staiga mirė tautietė a.a. Anelė Mikutavičienė, 77 metų 
amžiaus, gyvenusi Sydnejaus Lidcombės priemiestyje.

Liūdesyje liko vyras Jonas, dukra Virginija, sūnūs - dr. Vidmantas ir Antanas su 
šeimomis.

Platesnį nekrologą, tikimės, spausdinsime vėliau. 
Ilsėkis ramybėje.

A. f A. JUOZAS BALBATA
Gauta žinia, kad kovo 25 d. Melbourne mirė ilgametis TALKOS direktorius,a.a. 

Juozas Balbata. Laidojamas 29 kovo.
Sekančiuose "MP" nr. talpinsime išsamesnę informaciją. "MP" inf.

A. f A. Liucijai Aleknienei
mirus, nuoširdžia užuojautą dukrai Birutei ir sūnums reiškia 

ir kartu liūdi
Danutė ir Jurgis Karpavičiai

Valė Laukaitienė

Lietuvoje mirus
A. f A. Reginai Aninlienei,

jos vyrui Vytautui Aniuliui, Neringos slidinikų klubo nariui — 
steigėjui ir šeimai gilią užuojautą reiškia

Neringos slidininkų klubas

Pokario darbo kuopos 
amerikiečių tarnyboje

Pagerbdama mirusią Bičiulę,

atkelta iš 5 psl.
statutą ir tvarką. Visos komandos anglų kalba. 
Lietuviai, laike apmokymo ir tarnyboje, savo 
elgesiu buvo pavyzdingi. Dažnai lenkai 
spoksodavo į mūsų darnias gretas, gėrėjosi 
gražiomis dainomis. Lietuvių dalyvavimas jų 
pamaldose visiškai sujaukėjų galvoseną apie 
lietuvius.

uniformomis. Baltiniai, kojinės, kaklaraiš
čiai, pošalmiai, diržai, lietpalčiai buvo neda
žyti. Šalmai balti arba mėlyni. Dėl uniformų 
spalvos lietuviai mus vadindavo .juodukais“. 
Ant rankovės nešiojome tautinių spalvų sky
delį su kuopos numeriu, arba „Baltic“ užrašu. 
Laipsnius karininkai turėjo ant antpečių, 
puskarininkai - viršilos ant rankovės. Ant 
piločių turėjome mažus tautinių spalvų

I-mos kuopos vieno skyriaus vyrai
Nežinau ar buvo šiame centre apmokyta 

daugiau lietuvių kuopų. Sargybų kuopos, 
atrodo, tebuvo dvi. Buvo dar inžinerijos dar
bo kuopos. Ar jos kur nors buvo apmokytos ir 
kiek jų buvo - nežinau.Viena darbo kuopa 
pagarsėjo Berlyno blokados metu. Kuopos 
vyrai rekordiniu laiku pakraudavo lėktuvus. 
Tam atžymėti, buvo apdovanoti specialiu 
„Berlyno Tilto“ medaliu. Pagarsėjo ir 
inžinerijos kuopa Ši kuopia rodos, bazavosi 
Schwetzingene. Jai vadovavo kapitonas 
Valiūnas. Jie trumpiausiu laiku per menevrus 
pastatydavo pantoninį tiltą per Reino upę. Ši 
kuopa ilgiausiai išsilaikė, nors vėliau buvo 
papildoma vokiečiais. Kapitonas Valiūnas ir 
jo vyrai labai daug padėjo Vasario 16-sios 
gimnazijai. Kada paskutiniai lietuviai iš šios

skydelius, ant adapų - metalinius skydukus.
Kuopą sudarė 6 būriai po 3 skyrius 

kiekvienas. Skyrius turėjo 12 vyrų. Reikia 
dar pridėti ūkio būrį: tai šoferiai, virėjai, 
sandėlininkai, sanitaras, vertėjas ir kiti. Kuopų 
vadai turėjo kapitono laipsnį. Šislaipsnisjiems 
suteiktas nežiūrint, kad anksčiau, galbūt, turėjo 
dar aukštesnį. Kuopą sudarė apie 240-250 
vyrų. I-mai kuopai vadovavo kapitonas 
Drabišius, vėliau kapitonas Šukys; II-rai kuo
pai vadovavo kapitonas Andrašiūnas, vėliau 
kapitonas Krikščiūnas.

Baigę apmokymą, po išleistuvių parado, 
išvykome į Furth prie Nurinbergo. Abidvi 
kuopos apsigyveno vienose kareivinėse. Mūsų 
saugojamais objektais buvo: nacių karo 
nusikaltėlių kalėjimas, dinamito fabrikas, auto

A. j- A. Anelę Mikntavicienę
vietoje gėlių "Mūsų Patogei" aukoju $ 15.00 

Jadvyga Kustienė

Pagerbdami mirusią tautietę
A. f A. Anelę Mikntavičicnę

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame $ 20.00 
Angelė ir Stasys Montvydai

mai ir kiti kariški objektai. Kalėjimą saugojo 
I-ma kuopa. Dinamito fabrikas užėmė labai 
didelį plotą. Čia užklysdavo zuikiai. Kai kada 
sargybiniai neiškentę nedrausmingus ilgaau
sius pagąsdindavo šūviu. .Motor pool“ taip 
pat užėmė didelį plotą. Čia buvo įvairiausių 
auto mašinų, įskaitant ir tanketes. Kai kas 
mėgindavo pasivažinėti .jeepais" kartais jr 
tanketę išbandydavo. Vienas amerikietis be 
leidimo pasiėmė, jeepą“, norėjo išvažiuoti per 
mūsų saugomus vartus. Jam nepaklusus su
stoti, sargybinis panaudojo ginklą. Amerikietis 
buvo nubaustas, mūsų sargybinis pagirtas ir 
apdovanotas.

Įdomių tipų buvo žurnalistų tarpe. Vienas 
iš jų labai mėgo grįžęs iš klubo „linksmame 
stovyje“ pakalbėti su sargybiniais. Atrodo, 
jam ne tiek rūpėjo iš kur ir kas mes tokie 
esame, jisai mėgo vyrus. Sargybiniai dažnai 
turėjo griežtai pasielgti, kad jo atsikračius. 
Rusų žurnalistų neteko susitikti.

Iš Furth‘0 abidvi kuopos buvo perkeltos į. 
netoli esančias Zindorf kareivines. Sargybų 
objektai paliko tie patys. Saugojome vyriaus; 
nacių teismo viršininką, generolą Taylor. Tai 
buvojaunas simpatiškas vyras. Vėliau jis iškilo 
iki vyriausio JAV karo pajėgų štabo viršinin
ko. Gyveno jis gražioje viloje. Visuomet 
atiduodavo pagarbą į sargybinio pasveikinimą. 
Jo dvi mažos dukrytės dažnai atbėgdavo prie 
sargybinio. Buvo labai judrios ir drąsios. Jos 
norėdavo žaisti, kas sargybinį pastatydavo į 
keblią padėtį.

Antras mūsų saugojamas generolas buvo 
pavarde Watson. Vyresnio amžiaus, labai 
patriotiškas. Prie jo vilos reikėjo net dviejų 
sargybinių. Atrodo, tik iam, kad atliktų vėliavos

nuleisdavo, antram sargybiniui gerbiant gink
lu. Generolas stovėdavo ramiai ir atiduodavo 
pagarbą. Vėliavą nuleidus ir nustatyta tvarka 
ją sulanksčius, atiduodavo generolui. Reikia 
pasakyti, kad abu minimi generolai nebuvo 
„pasipūtę“.

Kuopose buvo gerų sportininkų. Turėjome 
krepšinio, futbolo, tinklinio komandas. Radosi 
ir boksininkų, stalo teniso žaidėjų.

Šaudykloje
Furthe turėjome pabaltiečių klubą. Priėjo 

taip pat reikėjo eiti sargybą. Klube vykdavo 
šokiai ir įvairios programos. Alų ir kitas 
gėrybes reikėjo pirkti už dolerius, vadina
mus "skriptais". Tai buvo specialūs pinigai 
okupacinei kariuomenei. Turėjo tą pačią 
vertę kaip ir normalūs Amerikos doleriai. 
Mes tų "skriptų" tegaudavome po penkis 
mėnesiui. Kitą dalį algos gaudavome 
markėmis. Dargaudavome vadinamą "piek- 
są"(P.I.X.)-apsipirkimas. Jį sudarė rūkalai, 
tualeto reikmenys, truputis šokolado.
saldainių, biskvitų ir kitų smulkmenų.

(tęsinys sekančiame "M.P." nr.)

kuopos ištirpo - nežinau. bazė, vadinama „motor pool“, Nurinbergo pakėlimo,nulcidimoceremonijas.Vėliavąjisai
Atvykę į apmokymo centrą, buvome nacių teismą sekusių žurnalistų gyvenamos ryte išnešdavo pats ir įteikdavo sargybiniui, 

aprengti amerikiečių juodai dažytomis patalpos, aukštų JAV armijos karininkų na- Vienas sargybinis vėliavą keldavo arba vakare
.........................  "Mūsų Pastogė" Nr.13 1996.4.1 psl.7
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SYDNĖJAUS SKAUTŲ DĖMESIUI!
"Aušros" tiulio skautų stovykla įvyks balandžio 10 - 14 d.d., Camp 

Coutts, NSW (prie Waterfalls) stovyklavietėje.
Į stovyklavietę skautai-tės renkasi 10 vai. ryto. Su savimi pasiimti 

pietus.
Svečių diena per Atvelykį — 14. 4. 96.

Balandžio 25 d. (Anzac day) Tunto skautai - tės ir jų tėvai vyksta 
grybauti i Oberono apylinkės girias. Išvykstame 7 vai. ryto nuo 
Lietuvių klubo Bankstowne.

Grįžtame apie 7 vai. vakaro.
Prašome pranešti kiek žmonių vyksta iš šeimos.

Informacijos reikalais skambinti tuntininkei Dainai Šliterytei, tel. 
498 8584 arba tunto vadijos sekretorei Elytei Blansjaar, tel. 481 
0120. -  Tiintininkė

Pranešimas
MELB0URN0 LIETUVIŲ PENSININKŲ SĄJUNGOS NARIAMS,

Sekantis susirinkimas įvyks balandžio 9 d.. Neužsirašę prašomi paskambinti. 
______________ _________A-S-

SYDNĖJAUS SPORTININKŲ ŽINIAI
Sydney sporto klubas "KOVAS" praneša, kad metinis susirinkimas 
šaukiamas š. m. balandžio 14 d., sekmadienį, 2.30 vai. p.p. 

Lietuvių klube Bankstowne.
Dienotvarkė: 1. Prezidiumo sudarymas. 2. Pirmininko pranešimas. 3. Iždininkės 

pranešimas. 4. Revizijos komisijos pranešimas. 5. Naujos valdybos rinkimai. 6. 
Klausimai ir sumanymai. 7. Susirinkimo uždarymas.

Sportininkai ir tėvai kviečiami kuo skaitlingiau dalyvauti ir siūlyti savo patarimus.
E. Lašaitis

Sporto klubo "KOVAS" pirmininkas

REVIEW OF 
STRATA TITLES LAW

KVIEČIAME PASISAKYTI

DEPARTMENT OF FAIR TRADINGM5*V Cmuntr Pmtecsm

Pavyzdinis įstatymo projektas, kuriuo siūlomi svarbūs pakeiti
mai STRATA nuosavybės teisės administracijos ir ginčų nuosta
tose, yra paruoštas visuomenės komentarams.

Pagrindiniai paliesti klausimai yra ginčų išsprendimas ir 
tarpininkavimas, išplečiant STRATA teisėskomisijonieriaus vaid
menį pateikiant viešą informaciją ir įsikišant į procedūras 
visuomenės labui; posėdžių procedūra, kontribucijos, pabaudos už 
įstatų pažeidimus, inkorporuotų vienetų kvorumai ir kai kurios 
taisyklės mažos apimties schemoms.

Pavyzdinio įstatymo projektą arba pagrindinius klausimus 
išryškinančią brošiūrą galima gauti iš Departament of Fair Tra
ding, Tel. (02) 3779311 arba Facsimile (02) 3779385

Kviečiame pasisakyti, siunčiant savo komentarus ar pa
reiškimus ne vėliau kaip 1996 gegužės 24 d.-.

Strata Titles Law Review 
Fair Trading Strategy Division

PO Box Q163, QVB 
Sydney NSW 2000

373169_____________________________ Atfans&AOara L6QH2O|

KVIEČIAME Į RUDENS BALDŲ
Š .m. balandžio mėn. 27 d., (šeštadienį) .Geelongo lietuvių bendruomenės valdyba 

ruošia balių. Atvykusių lauks karšta vakarienė ir šalti užkandžiai. Nuotaikingai 
muzikai grojant, galėsite pasišokti ir išbandyti laimę loterijoje. Geelongo lietuviai 
visad mielai priima svečius, tad kviečiame visus, "kam širdy dar ne ruduo" atvykti 
ir pasilinksminti su visais kartu.

Baliaus pradžia 7 vai. vak. Bilieto kaina - $ 12. Stalus galima užsisakyti pas Joną 
Obeliūną, tel. ( 052) 789979. Geelongo Apylinkės valdyba

SYDNĖJAUS "SŪKURIO" TAUT. ŠOKIŲ GRUPĖS NARIAMS
Balandžio 21 d. 6 vai. vak.. Lietuvių klube Bankstowne, įvyks metinis SŪKURIO 

taut, šokių grupės susirinkimas, į kurį kviečiame sOkuriečius , naujai norinčius 
įstoti į grupę ir rėmėjus. SŪKURIO administratorė
"Mūsų Pastogė" Nr.13 1996.4.1 psl.8 --------

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

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

VAIKAMS!!!!!!! JAUNIMIUI!!!!!!!!! 
"JERAL " PUPPETS ruošia pasaką "THE JUNGLE BOOK". 
Sekmadieni,balandžio mėn. 28d. 2.00 vai. p.p.

Įėjimas $5.00 vaikams ir tėvams.
Vaikams į šią,kainą ięina "hot dog" ir gėrimas.
Po programos įvyks:-

U "RAZZLE DAZZLE" DISCO
Šokiai ir žaidimai! Pasipuoškite spalvingai! y'i.

ANTANO POŠKOS FONDAS
BRANGŪS TAUTIEČIAI,
Lietuvos keliautojų sąjunga įkūrė 

Antano Poškos fondą. Šios visuomeninės 
labdaros organizacijos tikslas - įamžinti 
keliautojo, rašytojo, mokslininko 
Antano Poškos atminimą.

A. Poška, išmokęs esperanto kalbos, 
pradėjo keliauti į kitus kraštus ir skleisti 
žinias apie Lietuvą. Didžiausion kelionėn 
A. Poška išvyko 1929 metais kartu su 
žurnalistu Matu Šalčiumi. Sėkmingai 
motociklais pravažiavę Europą, Ma
žojoje Azijoje keliautojai prarado savo 
transporto priemonę ir Indiją pasiekė 
atskirai.

Keletą metų studijavęs Bombėjaus 
universitete, dirbęs etnografinėse ir 
antropologinėse ekspedicijose Himalajų 
kalnuose, bendravęs su Indijos naciona
linio judėjimo vadovu M. Gandžiu ir 
mąstytoju Tagore, A. Poška po aštuo- 
nerių metų sugrįžo Lietuvon. Sėkmingai 
iškentęs Didžiojo karo negandas, poka
rio laikotarpyje A. Poška 10 metų so
vietų valdžios buvo mėtomas po "la
gerius" nuo Vorkutos tolimojoje šiaurėje 
iki Kazachstano stepių, Vidurinėje Azi
joje.

Sugrįžęs į Lietuvą, A. Poška patyrė 
sovietų "globą” ir dvasinės tremties 
priespaudą. Viešai reikštis visuomenėje 
A. Poška negalėjo kaip buvęs tremtinys, 
todėl tik rašė dienoraščius, studijas, kny
gas. Pradėjus brėkšti Atgimimo aušrai, 
pasirodė pirmieji A. Poškos leidiniai.

Viena iš knygelių "Requern" unikali 
tuom, kad buvo parašyta lageriuose ant 
beržo tošies. Beje, knygos tiražas

pasibaigęs ir leidinį reikėtų išleisti pa
kartotinai. Deja, neriklausomybės metais 
A. Poška nebespėjo realizuoti dešimt
mečiais kurtų sumanymų. Mirė A 
Poška eidamas 90 -uosius metus 1992 
metų spalyje...

Siekdami įmžinti A. Poškos atmini
mą, fondo steigėjai jo tėviškėje planuoja 
pastatyti stogastulpį, sutvarkyti asme
ninį archyvą, organizuoti raštų leidybą ii 
svarbiausia - bute, kur gyveno didysis 
Lietuvos keliautojas, - įsteigti memo
rialinį muziejų. Pastarosios idėjos įgy
vendinimui, reikia nupirkti vieno kam
bario butą. Deja, gražių sumanymų re
alizavimui reikia nemaža lėšų.

Gerai suprasdami, kad tautiečiams 
pabodę įvairūs prašytojai, drįstame 
kreiptis į geros valios žmones, tikėda
miesi paramos kilniam tikslui.

Jeigu Jūs, Jūsų bičiuliai ar organiza
cijos atsilieptų į mūsų prašymą, reikėtų 
pervesti lėšas į ANTANO POŠKOS 
fondo valiutinę sąskaitą Nr. 07040389 
Lietuvos Valstybiniame komerciniame 
banke Vilniuje. Banko korespondento 
adresas Australijoje - Commonvealth 
Bank of Australia, account No. 1135- 
375401-099, G. P.O. Box 2719, 48 
Martin Place, Sydney, 2001 NSW, 
Australia; S.W.I.F.T. - CTBA AU 2S.

Iš anksto dėkojame, garantuodami 
tikslinį lėšų panaudojimą ir pažadame, 
kaip visiems rėmėjams, teikti pastovią 
informaciją apie fondo veiklą.

Algimantas Jucevičius 
Antano Poškos fondo pirmininkas

Didžioji 11, Vilnius, 2001, Lietuva

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės46 prenumeratą.

NUO METŲ PRADŽIOS "MP" KAINUOJA $ 45

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 Bronius Žalys. $ ® # Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Skelbimai: 1 cm x 6 cm = $ 3. # # Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

Prenumerata metams $ 45 Užsienyje paprastu paštu $ 60 N. Zelandijoje oro paštu $ 75 
U žsienyje oro paštu $ 100
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