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ietuvos įvykių apžvalga
Grįžo prezidentas

Po 12 dienų trukusių vizitų Pietų 
Amerikos valstybėse, kovo 24 d. sugrįžo

1 prezidentas Brazauskas. Su atitinkama 
palyda, kurią sudarė jo dukra, keli ministrai 
bei kiti patarėjai, jis aplankė Argentiną, 
Urugvajų, Venezuelą ir Braziliją. Patsai 
prezidentas šiuos vizitus vertina kaip la
bai sėkmingus. Kelionių metu Vytauto 
Didžiojo ordinu buvo apdovanoti trys 
prezidentai, o virš 30 Gedimino ordinų 
buvo suteikta kitiems asmenims. Pre
zidentas susitiko ir su vietos lietuviais; ta 
proga jis pareiškė, jog Lietuvos biudžetas 
nenukentėtų, jei keliasdešimt ar net šimtas 
Pietų Amerikos lietuvių jaunimo atvyktų į 
Lietuvą studijoms bei kalbos pratyboms.

Prezidento kelionė pratęsė ankstyves
nius dabartinės valdžios vizitus. Savo 
kadencijos pradžioje, stebėdamas Pietų 
Amerikos gyvenimą, 16dienųtenpraleido 
užs. reik. min. Povilas Gylys. Vėliau ten su 
gausoka palyda lankėsi ekspremjeras 

'Šleževičius, kuris Venezueloje susitarė 
i Lietuvai pirkti organinę kuro medžiagą, 
vad. orimulsiją (Orinoko upės nuosėdos), 
kuri, pasak jo, gali atstoti iš Rusijos įveža
mą tradicinį skystą kurą. Tačiau kaip tik 

? dėlorimulsijosLietuvojekiloaštrūsginčai.
Nors Šleževičių parėmė pareigūnai 
ministerijose, prieš šio skysčio įvežimą ir 

; vartojimą aštriai pasisakė kai kurie 
mokslininkai, nurodydami,  jog jo cheminė 
sudėtis labai terštų ir šiaip jau užterštą 
Lietuvos gamtą, o neutralizavimui reiktų 
įrengti labai brangius filtrus, kurių Lietuva 
neturi. Šleževičius teigė, jog orimulsiją 
esanti pigesnė, tačiau oponentai nurodė, 
kad papildomos specialaus pervežimo ir 
valymo išlaidos pakeltų orimulsijos kainą 
iki tos, kuri yra įprastinė tradiciniam 
skystam kurni. Netikėtas užsispyrimas 
pririšti Lietuvą prie orimulsijos pasirodė 
įtartinas Lietuvos spaudai, ir šiuo atveju 
buvo klausta ar nesą kitų motyvų, ypač 
prisimenant, kad korupcijos reiškiniai Pie
tą Amerikos valstybėse yra pagarsėję 
visame pasaulyje.

Kaip praneša Elta, prezidentas Bra
zauskas yra linkęs sutvirtinti ekspremjero 
Šleže vičiauspradėtas derybas su Venezuela 
dėlorimulsįjosgabenimoįLietuvą. Jis taip 
patpritaria, kad susitarimas su Venezuelos 
firmomis būtų pasirašytas iki Šleževičiaus 
aptarto termino, būtent iki 2012 metų. 
Atrodo, kad šita prezidento parvežta žinia 
atgaivino ekspertų ginčus dėl orimulsijos 
pasekmių Lietuvai ir ypač dėl Lietuvos 
pririšimo prie kontroversinio kuro pen
kiolikai metų.

ES atstovas Vilniuje
Europos Sąjunga (ES) yra sudariusi 

komisijas, kurios siekia palaikyti ryšius su 
šalimis, ketinančiomis stoti į Europos 
Sąjungą. Lietuvai taip pat skirta tokia 
komisija, kurios vadovu yra Henrik Ernst 
Schmiegelov. Jis jau atvyko į Vilnių ir 
kovo 26 d. prezidentui įteikė skiriamuo
sius raštus.

H. E. Schmiegelov pabrėžė, kad jo 
vadovaujama komisija sieks didinti 
Lietuvos bei kitų Baltijos šalių prekybą su 
ES šalimis. Komisija norėtų prisidėti prie 
to, kad Lietuvos įstatymai kuo greičiau 
atitiktų ES šalių įstatymines normas. Jis 
taip pat pareiškė, kad yra galimybė padidinti 
paramąLietuvai pagal PHARE programą.

Žemė užsieniečiams ?
Pagal dabartinį Lietuvos Konstitucijos 

47 straipsnį, užsieniečiams nėra leidžia
ma pirkti žemę, tačiau toks įstatymas 
prieštarauj a Eu ropos Sąjungos taisyklėms. 
Norint į Europos Sąjungą įstoti, šį įstaty
mą reikia keisti. Iš tiesų, prieš keletą savai
čių Seimas pirmuoju balsavimu priėmė 
Konstitucijos pataisą, būtent tokią, kuri 
leidžia užsieniečiams pirkti žemę, tačiau 
tik tą, kuri netinka žemdirbystei. Nutarimą 
dar reikia patvirtinti.

Šiai Konstitucijos pataisai aštriai 
priešinosi tautininkai ir kelios kitos gra
pes, teigdamos, jog vien tik Lietuvos kai
mynystėje esama daug nelegalių pinigų, 
kurie gali būti panaudoti žemės Lietuvoje 
pirkimi'j. Todėl tokia Konstitucijos pataisa 
esanti nusikaltimas prieš Lietuvą. Šiuo 
metu Tautos pažangos partija paskelbė, 
jog ji ryžtasi pravesti referendumą šiuo 
klausimu ir Rinkiminei komisijai įteikė 
atitinkamą pareiškimą. Referendumui 
suruošti pirma reikia surinkti 300 000 
Lietuvospiliečiųparašų. Parašus privaloma 
surinkti per du mėnesius nuo pareiškimo 
įregistravimo. Referendumą paskelbti turi 
teisę ir Seimas, tačiau jau didelė Seimo 
dauguma(l Miš 13 l)balsavusioyrapasisa- 
kę už Konstitucijos pataisą, nes nemato
ma kito būdo kaip patenkinti Europos 
Sąjungos reikalavimą.

Rajecko laiškas prezidentui
Politinę sensaciją sukėlė buv. Lietuvos 

ambasadoriaus Londone Raimundo 
Rajecko atviras laiškas prezidentui Bra
zauskui, išspausdintas „Respublikoje“, 
kovo26d. numeryje. Raimundas Rajeckas 
buvo Lietuvos komunistų partijos Centro 
komiteto narys, Atgimimo metu nevengė 
dalyvauti Sąjūdyje, vėliau perėjo į LDDP, 
buvo A. Brazausko prezidentinės rinki
minės kampanijos vadovu ir vėliau 
vyriausiu jo patarėju. Prieš porą mėnesių 
jis buvo skubiai atleistas iš Lietuvos 
ambasadoriaus Didž. Britanijoje pareigų, 
nes labai aštriai apkaltino buv. premjerą 
Šleževičių ir pabrėžė, kad jam esą gėda 
atstovauti taip vadovaujamai Lietuvai.

AtviramelaiškeprezidentuiR. Rajeckas 
rašo, kad rinkimus laimėjusi LDDP atėjo 
ne darbo dirbti, o atkeršyti oponentams ir 
ypač ekspremjerai Gediminui Vagnoriui. 
Partijos nenoras matyti tikrąją krašto padė
tį privedė prie to, kad per 3,5 metų nebuvo 
išspręsta nė viena problema. Daugumos 
žmonių skurdas paliečia kiekvieną dorą 
žmogų. Statistikos manipuliacija yra 
žmonių mulkinimas. Tapo išpūstas vals
tybės valdymo aparatas, o ministerijos

Kol kas vienas.,.

darbuotojų algų vidurkis šiandien viršija 
profesoriaus atlyginimą. Prezidento meti
nis atsiskaitymas buvęs tuščias, nes juk 
žmonės dar labiau nuskurdo ir ekonomi
ka priėjo finansinį krachą.

R. Rajeckas kaltina, kad Lietuva 
neturinti vieningos užsienio politikos. 
Užsienio reikalų ministras Povilas Gylys 
sukelia juoką ne tik Lietuvoje, bet ir už
sienyje. Bet ir patsai prezidentas sudaro 
įspūdį, kad jis tapęs Rusijos atstovu 
užsienyje. Apie Lietuvą aiškiai spaudžiasi 
neokomunizmo žiedas. Ar atlaikys 
minkštakūniai? - Ne! Šiandien Lietuvai 
reikia žymiai patriotiškesnės vadovybės. 
Prie valstybėsvairo turi stoti žmonės,atvedę 
tautą į nepriklausomybę, o ne tie, kurie 
buvo vedami ir dar spyriojosi. O tarp 
pastarųjų juk buvo ir A. Brazauskas, - 
užbaigia savo atvirą laišką R. Rajeckas.

Kol kas A. Brazauskas laiško dar ne
komentavo. Tačiau keli jo patarėjai, anks
čiau taip pat buvę aukšti komunistų par
tijos veikėjai, laišką apibūdino kaip 
„autoriaus ambicijų pareiškimą“ ir „poli
tinę išdavystę“.

Vėlesnėje spaudos konferencijoje (kovo 
27 d.) R. Rajeckas neatmetė galimybės, 
kad jis gali organizuoti nepasitikėjimo 
pareiškimą prezidentui Brazauskui. Pasak 
jo, apart plačiai žinomų priežasčių, reikia 
pridėti ir tai, kad Lietuvoje jau bręsta 
ypač pavojinga energetikos krizė. Pa
klaustas apie savo dalyvavimą Seimo 
rinkimuose, R. Rajeckas pavadino tai 
„galimu dalyku“ ir sakėsi retniąs dešinią
sias bei centristines jėgas ir socialdemo
kratus. Svarbu kovoti su LDDP, kuri esanti 
„bolševikinis recidyvas“.

Užsienio paskolų likimas
Analizuojant keletos didžiųjų bankų 

bankrotą, nenurimsta klausimai, kaip bu

(Nuotr. A. Bifvinsko)

vo sunaudotos šimtamilijoninės paskolos 
iš užsienio, kurias Lietuva kada nors turės 
grąžinti. Prieš pusmetį kilo triukšmas, kai 
buvo sužinota, jog 22 mln. dolerių Euro
pos Sąjungos paskola, ekspremjero Šle
ževičiaus nutarimu, buvo perduota 
Genadijaus Konopliovo „Tauro“ bankui.

Dabar „Respublika“ išsiaiškino, kad šiuos 
pinigus Konopliovas paskyrė 31 jo paties 
ar jo statytinių įsteigtai įmonei. Pasak 
„Respublikos“, kai kurios iš paskolas 
gavusių įmonių net nėra registruotos, ki
tos - registruotos tik keletą savaičių prieš 
paskolos gavimą, trečios - turi keliolikos 
tūkstančių kapitalą, o gauna 2 mln. litų. 
„Respublika“ rado, kad milijonų dolerių 
paskolas gavo net nuostolingai dirbančios 
įmonės. Pranešimą, pavadintą „Maitvana
gių puota“, dienraštis baigia priminimu, 
kad, jei bankas nesugebėsgrąžinti Europos 
Sąjungos paskolą, ją teks grąžinti iš 
Lietuvos piliečių pinigų, nes už paskolą 
garantavo Lietuvos vyriausybė.

Pelnas iš valstybės?
Bankininkas G. Konopliovas minimas ir 

tyrime, kuris paeiliui spausdinamas „Lietuvos 
aide“. Pagal viešumon patekusius dokumentus, 
jo vadovaujamas „Tauro“ bankas turėjo gauti 
iš užsienio astronominę 10 milijardų dol. 
.kredito liniją“ (t.y. galimybę tiek skolintis). 
Spėjama, kad tai galėjo būti spekuliacijavaliuta, 
pasinaudojantprezidentoBrazausko siūlymais, 
kad lito pririšimas prie dolerio pastoviu kursu 
galiotų iki 1999 metų ir kad „jeigu ... būtų 
keičiamas oficialus lito kursas, delčių veiksmų 
patirtus nuostolius padengs valstybė".

„Lietuvos aidas“ pastebi, kad tokiose 
sąlygose nuvertinus litąpvz. 10%,sumanytojai 
bei „Tauro“ bankas iš valstybės gali reikalauti 
1 milijardo dol. nuostolių padengimui.

Paruošė V. Doniela
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BANKŲ TUŠTĖJIMO METAS 1
Vytautas Doniela

Prieš pereitų metų galą paaiškėjus, kad 
keli didieji Lietuvos bankai iššvaistė šimtus 
milijonų litų (jų tarpe ir asmeninius in
dėlius), atitinkamos institucijos buvo 
įpareigotos ištirti padėtį. Šiuo metu laikinus

Vidaus reikalų ministerija ir Valstybės 
saugumo departamentas, iš kurių matyti, 
kur nukeliavo milžiniškos sumos. Kadangi 
pranešimai yra ilgi, čia pateikiame jų labai 
trumpą santrauką, neminint smulkių, sios buvo išduotos 8 įmonėms, kurių 

paskolų, t.y. sumų, kurios yra mažesnės 
nei milijonas (dolerių, markių, litų).
Kadangi pranešimuose medžiaga šiek tiek 
kartojasi, pirmiausia sekame Vidausreikalų 
ministerijos raportą.

Aurabankas
Turimais duomenimis, Aurabanke yra 

iššvaistyta apie 45 mln. litų dėl banko 
darbuotojų kaltės:

1. Bankas išleido naujas akcijas, kurias 
pirko asmenys, pinigus prieš tai pasiskolinę 
iš to paties banko. Tokiu būdu keli asmenys 
tapo akcijų daugumos savininkais ir galėjo 
daryti įtaką banko veiklai.

2. Bankas išduodavo paskolas, priim
damas garantijas iš tarpusavyje susijusių 
asmenų, kurie bankui jau buvo skolingi. 
Tokiu būdu buvo iššvaistyta apie 30 mln. 
litų, apie 3 mln. JAV dol. ir dar kitos 
valiutos. Banko veikloje svarbią rolę 
vaidino „Luokės“ grupė. Pvz. dviem 
„Luokės“ vairuotojams bankas išdavė 3 
mln. litų paskolą be rimtų garantijų.

3. Nereikalaudamas užstato, bankas 
išdavė garantinius raštus asmenims, kurie 
iš kitų bankų paėmė apie 10 mln. litų ir po 
1 mln. dolerių ir markių.

Susirūpinus padėtimi „Aurabanke“, 
buvo suimtas vienas iš jo vadovų V. 
Kudarauskas, bet netrukus paleistas už 
5 000 dol. užstatą. Paieškomi keli kiti 
skolininkai, kurie, atrodo, iš Lietuvos 
išvyko.

Vakarų bankas
Turimais duomenimis, bankas gal bus 

praradęs apie 16 mln. litų, 5 mln. JAV dol. 
ir Lt Per tyrimą nustatyta, kad paskolos 
būdavo suteikiamos neatsižvelgiant į 
{keičiamo nirto vertę. Ne kartą naujos 
paskolos buvo suteikiamos dar neatsis-' 
kaičius už ankstesnes, arba naujomis 
paskolomis apmokant senesnes. Tyrimo 
metu paaiškėjo keistos paskolos firmai 
„Ūkis“ ir A. Šapovalovui, kuris gavo 
keletas mln. dol. paskolą, nors turto buvo 
užstatęs vos už kelioliką tūkstančių dol. 
Šiuo metu paieškomi keli skolininkai, kurie, 

atrodo, iš Lietuvos išvyko. Jų tarpe vienas 
yra skolingas apie 4 mln. litų.

Litimpex
Turimais duomenimis, banko „blogos 

paskolos“ sudaro apie 72 mln. litų. 
Aiškinamasi, kodėl banko vadovybė tęsė

Algirdo RADVILAV1ČIAUS piešinys
"Mūsų Pastogė" Nr.141996.4.8 psl. 2 

ryškiai nuostolingas paskolas kai kurioms I 
firmoms (pvz. kai paskolos buvo išduotos I 
be palūkanų). Šitaip buvo paskolinta apie I 
16 mln. litų, o neekonomiškai lengvatinės I 
paskolos buvo išduotos 6 mln. litų sumai. I 

Buvo suimtas banko vadovas G. I 
Preidys,betvėliaupaleistasužpasižadėjimą | 
neišvykti. Areštas uždėtas kai kurių | 
skolininkų turtui, bet taip pat gauta skun- | 
dų, kad areštas esą neteisėtas. |

Lietuvos akcinis inovacinis bankas '
Tarp įvairių „blogų paskolų“ ryškiau- '

; pagrindinis akcininkas yra J. Urka. Šių 
paskolų bendra suma siekia apie 129 mln. '

: litų. Apie 25 mln. litų paskolą gavo J. I 
į Urkos įmonė „Svetur“, o kitos 7 („Trys I 

perlai“, „Oratus“„,Hibema“„Jntemational I 
Dairy Product Inc.“, „Ringailė“, „Sres“,. I

i „Enitesco“) gavo po 12 arba 15 mln. litų. J.
i Urka buvo šio banko tarybos narys, o 

Prezidento dekretu buvo paskirtas ir
; valstybinio Lietuvos banko tarybos nariu. 

Buvo suimtas banko vadovas A.
; Balkevičius, bet netrukus paleistas už
> užstatą.ApklaustasirJ.Urka,nespaaiškėjo, 

kad keletas iš minėtų 7 įmonių jokios 
ūkinės veiklos nevykdė.

! Sunkumai
Vidaus reikalų ministerija tyrimo metu 

rado, jog neretai sunku išsiaiškinti padėtį, 
nes „bankuose easntys duomenys apie 
skolininkus (pvz. firmų pavadinimai, jų 
registravimo kodai, fizinių asmenų kodai

' ir kt.) dažnai neatitinka tikrovės, o tai 
apsunkina jų bei jų turto paieškas".

Kitos nuomonės
, Vidaus reikalų ministerijos, Generalinės 

prokuratūros ir Valstybės saugumo departa
mento raportai bando konstatuoti sumas ir 
skolininkus, nekeliant tolimesnių klausimų, 
pvz, ar tokios „blogos paskolos" nėra susietos 
su korupcija Bet kaip tik apie tai gana plačiai 
rašo dienraščiai, išvardindami kokiais 
mechanizmais bankai buvo tuštinami ir ko
kios grupuotės šitaip veikė. Pvz. „Respublika“
iškėlė, kad Aurabanko (kur buvo daug valsty
bės įstaigų pinigų) tuštinimą vykdė .Luokės“ 
grupuotė, pati susijusi su LDDP (spauda 
pabrėždavo, kad ištuštinta banko kasa buvo 
papildyta 30 mln. litų iš valstybės iždo buv. 
premjero A. Šleževičiaus nutarimu). O 
pastaruoju metu, kalbant apie kitą skandalais 
pagarsėjusią grupuotę EBSW, net „Diena“ 
pabrėžia, kad ji turinti ryšių su Vyriausybe, 
Seimu ir Prezidentūra. Korupcijos reikalu yra 
nemažai pasisakę opozicinės partijos, pvz. 
krikščionys demokratai, socialdemokratai ir 
centristai, o Tėvynės Sąjungos tarybos 
pirmininkas Gediminas Vagnorius pareiškė, 
kad turto grobstymas iš bankų buvo orga
nizuotas Vyriausybės lygiu - didesnę dalį 
pasisavino asmenys tiesiogiai susiję su 
Vyriausybe. G. Vagnorius taip pat teigia, kad 
Vidaus reikalų ministerijos vadovai sąmo
ningai vilkina stambiausių sukčiautojų bylų 
tyrimą. Juk, iš tiesų, dingo šimtai milijonų li
tų ir dolerių, bet nubaustų nėra.

TRUMPAI 
IŠ VISUR

Okinavos gubernatorius Mashide 
I Ota atsisakė paklusti teismo sprendimui 
I bei Japonijos prezidento įsakymui, kad 

savo parašu patvirtintų JAV bazių nuomos 
sutarčių pratęsimą prieš kai kurių sklypų 
savininkų norą. Tada kovo 28 d. sutartis 
savo parašu patvirtino pats prezidentas 
Riutaro Hašimoto.

Kovo 31 d. Boris Jelcinas pareiškė, 
kad Rusija sustabdys didesnio masto ko
vinius veiksmus Čečėnijoje nuo balandžio 

1 d., nors rusų karinės pajėgos ir toliau 
reaguos į čečėnų teroro veiksmus. Per 
paskutines dvi kovo savaites rasų ka
riuomenė ypač intensyviai puolė čečėnų 
sukilėlių kontroliuojamas gyvenvietes.

Daugumas Rusijos reformų ša- 
| liniukų yra visiškai nusivylę Jelcinu, ta- 
| čiau vienas iš jų, Anatolis Čubais, pasisa- 

I kė remsiąs Jelcino kandidatūrą per birže- 
I lio 16 d. prezidento rinkimus. Čubais 

I nuomone, vienas tik Jelcinas dar turi ga- 
I limybę sutrukdyti komunistų kandidato 
I Genadijaus Ziuganovo išrinkimą prezi- 

■ dentu.

| Balandžio 2 d. pasirodė buvusio 
| Australijos gen. gubernatoriaus Bill Hay- 
I den autobiografija, kurioje jis komentuo- 
| ja Gough Whitlam atleidimą iš min. 
I pirmininkopareigųl975m.lapkričiolld. 
I Pagal Bill Hayden, savo laiku irgi buvusį 
I darbo partijos federaliniu lyderiu, Sir John 
I Kero, geras žmogus, teisingai pasielgė 
. Whitlamąatleisdamas.Jovietojebūdamas

Čikagos Lietuvių operos keturi 
dešimtmečiaiJurgis Janušaitis

Čikagos Lietuvių opera šiais metais šven
čia savo našios veiklos ketvirtąjį dešimtmetį. 
Išeivijos lietuvių istorijoje bene vienintelis 
atvejis - įsteigti ir keturis dešimtmečius išlaikyti 
savąją operą, kasmet scenoje pastatant vis 
naujas klasikines ar lietuvių kompozitorių 
sukurtas operas.

Čikagos Lietuvių opera taip ilgai išsilaikė 
tik didžiųjų entuziastų - muzikų, solistų, 
meno vadovų, dirigentų, choristų, na žinoma, 
ir tūkstančių operos rėmėjų - mecenatų, 
aukotojų, spektaklių lankytojų dėka. Visiems 
priklauso didelė padėka.

Po Antrojo pasaulinio karo prasidėjus 
emigracijai, į JAV iš stovyklų atvyko kelias
dešimt tūkstančių lietuvių, jų tarpe žymūs 
muzikai, solistai, artistai, gražiabalsiai cho
ristai, dirigentai ir tuojau ėmė organizuoti 
įvairius kultūrinės veiklos vienetus. Jų tarpe 
gimė ir Lietuvių opera. Pradžioje ji išsivystė 
iš operos solisto Vlado Baltrušaičio suor
ganizuoto Čikagoje vyrų choro, kuris po kele
tas metų ryžosi pastatyti ir operą. Po pirmojo 
bandymo, berods Rigoletto, diriguojant muz. 
A. Kučiūnui, pasiryžta Čikagoje pastoviai 
išlaikyti savąjąoperą.kasmctstatant vis naujus 
veikalus. Šios pastangos, kaip matome, davė 
nuostabius vaisius ir šiandien džiaugiamės 
Lietuvių operos kėbulais dešimtmečiais.

Pažymėtina, kad vyrų choro dirigentas ir 
nuolatinis talkininkas yra buvęs ir A. Gečas.

Šios prasmingos sukakties proga pravartu 
prisiminti ir dirigentas, solistus, o jų buvę 
nemažai ir tai Lietuvių operos augintiniai. 
Meno vadovais - dirigentais yra buvę Alek
sandras Kučiūnas, Vytautas Marijošius' (a.a. 
ką tik miręs). Alvydas Vasaitis, Aloyzas 
Jurgutis, J. Kačinskas, Kaminskas ir kt. 
(atsiprašau, gal kai ką ir praleidau).

Haydenas būtų irgi tą patį padaręs, tik ga 
keletą dienų vėliau.

Kovo 27 d. gen. Gary Luck, JAV 
karo pajėgų Korėjoje viršininkas, išreiški 
susirūpinimą, kad neužilgo Šiaurės Korė 

ja arba sužlugs arba griebsis agresyvu 
veiksmų prieš Pietų Korėją, desperatiška 
bandydami nukreipti dėmesį nuo pade 
ties krašto viduje.

Kovo 28 d. Šiaurės Korėjos gyny

bos viceministras Kim KwangTil pareiškė, 
kad nebereikia klausti, ar kils karas Korė
jos pusiasalyje. Pagal vicemaršalą Kim, 
bereikia klausti, kada įvyks karo paskelbi
mas. Pietų Korėjos vyriausybei atmetus 
šiauriečių "taikos projektą", Pjongjangas 
imsis atatinkamų priemonių. Nebegalima 
išlaikyti demilitarizuotos zonos statuto.

Burmą valdanti karinė chunta pa
keitė valstybės konstituciją, kad užtikrin
ti kariuomenei krašto valdymą po even
tualių rinkimų. Vienas iš konstitucijos 
paragrafų uždraudžia kandidatuoti į pre
zidentus asmenims, kurie turi teisę į 
svetimą pilietybę. Tuo išjungiama opo
zicijos lyderė Suu Kyi, kuri turi teisę į 
britų pilietybę per savo vyrą, britų 
akademiką dr. Michael Aris.

Trijų asmenų komisija, ištyrusi Iz
raelio min. pirmininko Jičak Rabin 
nužudymo aplinkybes, apkaltino Izrae
lio saugumo tarnybą (Šin Bet) dėl apsilei

dimo ir ignoravimo informacijos apie ga
limą atentatą. Šin Bet viršininkas Karmi 

Gillon ir vienas pareigūrias jau seniau 
atsistatydino. Komisija reikalauja nu
bausti ar papeikti dar 4 pareigūnus. Pats 
žudikas Jigal Amin teismo nubaustas ka

lėti iki gyvos galvos.

Operose solo partijas dainavo mūsų žy
mieji solistai-Stasys Baras, Danutė Stankaitytė, 
Algirdas Brazis, Jonas Vaznelis, pirmoje 
operoje - Juoze Krištolaitytė - Daugėlienė, 
Aldona Stempužienė, Gina Čcpkauskienė, 
Lilija Šukytė, Roma Mastienė, Pr. Bičkienė, 
Algis Grigas, Margarita ir Vaclovas Momkai, 
Br. Mačiukevičius, Julius Saurimas ir kt.

Bet laiko tėkmė daro savo. Amžius palietė 
ir daugelį čia išvardintų solistų, kurie nebegrįž
ta į sceną bet garbė jiems už atiduotą didelę 
duoklę Lietuvių operai. Operoje, kaip matome, 
išaugo ir reiškėsi visa eilė solistų, atlikusių 
pagrindines roles. Per paskutinius keletą metų 
Čikagos Lietuvių opera pradėjo pagrindinius 
atlikėjus - solistus, meno vadovus, režisierius 
kviesti iš Lietuvos valstybinės operos, o taip 
pat ir nemažą skaičių choristų bei orkestro 
dalyvių.

Paskutiniuoju laiku iš išeivijos, atrodo, 
sunkiai besusilaukiama naujų talentų, nors 
koncertuose jau jų pasirodo, o gal ateityje jie 
įsijungs į Čikagos Lietuvių operos gretas.

Šią prasmingą keturiasdešimties metų 
veiklos sukaktį Čikagos Lietuvių opera 
paminės K. V. Banaičio operos .Jūratė ir 
Kastytis“ dviem spektakliais Morton audi
torijoje, Cicero, IL. balandžio 20-21 d.d. Šios 
operos pastatymui iš Lietuvos atvyksta ir 
dalyvaus net 56 asmenys: 36 orkestrantai, 8 
balerinos, 5 solistai, 3 meno vadovai ir 4 
pirmieji tenorai, kurie talkins operos chorui. 
Kaip matome, Čikagos Lietuvių operos 
pastatyme vyrauja svečiai, tik operos choras, 
ypačmoterys,pagalbos nesančios reikalingos.

Kartais pasigirsta balsų - ar beverta išlaiky
ti savąją operą kada jau iš Lietuvos tiek daug 
menininkų kviečiama jas statant.

Operos ilgamečiai darbuotojai, kaip

nukelta į 3 psl.
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i BENDRUOMENĖS VEIKLOJE!
IR SYDNĖJAUS SKAUTCĮ ŽIDINIUI 40 !
Tai vienur, tai kitur šmėkšteli spaudoje 

žinia, kad ta ar kita organizacija švenčia 
savo veiklos didesnę ar mažesnę sukaktį. 
Pavarčius Sydnėjaus skautų židinio gyve
nimo knygą, pasirodo, atėjo eilė švęsti 40 - 
tąjį gimtadienį ir šiai, vyresniųjų skautų or
ganizacijai.

Tad iš kur gi tie skautų židiniai? Skautus 
bei skautes visi mato, nes jie uniformuoti, 
kai tuo tarpu židiniečiai niekuom neišsiski
ria iš visų tautiečių.

Suaugusių skautavimas prasidėjo po II- 
rojo Pasaulinio karo, kai pasaulio skautų 
šeimoje susidarė dideli skaičiai skautų-čių, 
baigusių aktyvųjį skautavimą, bet norinčių 
ir toliau nenutraukti ryšių su skautų 
sąjūdžiu. Daugelyje valstybių pradėjo kur
tis senųjų skautų bei skaučių židiniai. 1948 
m. Anglijoje įsikūrusi Senųjų skautų B - P 
gildija, pradėjusi veikti kaip dalis Britų 
skautų s-gos, bet jau 1950 m. tapo sava
rankiška, atskira organizacija. Ir kituose 
pasaulio kraštuose pradėjo organizuotis 
senieji skautai. Vienur jų vienetai buvo 
mišrūs, kitur - jungėsi tik vyrija.

Židinių tikslas, tai vyčiavimas baigusių 
bei kitų šakų skautų, peržengusių 23 metų 
amžiaus ribas sambūris, kurio, uždavinys - 

skautų "Gerojo darbelio" židinys DP 
stovykloje Seligenstadt'e (Vok.), kuriam

duoti nebeaktyviems s-gos nariams gali
mybę palaikyti ryšius su skautiškuoju

Po Židinio sueigos Eact Hills parke (1968 m. rudenį) - ruošiamasi kavutei.
_________________ - Nuotr. J. Zinkaus

judėjimu, puoselėti skautų idealus, dalintis 
su jaunesniaisiais turimu skautavimo pa
tyrimu, teikti skautiškajam sąjūdžiui bei jo 
vienetams reikiamą paramą, remti 
lietuvybės išlaikymą. Židinių nariai "laiko
si skautų įstatų,. įžodžio ir stengiasi sukurti 
asmeninę pasaulėžvalgą ir gyvenimo būdą; 

.pažinti savo silpnybes ir jų palaiduotis; 
gerbti kitų įsitikinimus; palaikyti ir stiprinti 
savo sveikatą; visur ir visada laikytis 
krikščioniškos moralės dėsnių; gilintis savo 
versle ir pirma atlikti pareigas, o tik paskui 
reikalauti teisių" (iš v.s. A. Krauso "At
sišaukimo", 1951).

Lietuvių skautų s-ga (LSS), atsidūrusi 
tremty, pirmuosius nutarimus vyresniųjų 
skautavimo klausimu priėmė 1948.01.18- 
19 d.d., Horneburg’e, Vokietijoje vykusio 
Tuntininkų suvažiavimo metu. Neužilgo po 
to, 1948.02.15 įsisteigė ir pirmasis Senųjų

atkelta iš 2 psl.

Vytautas Radžius, Vaclovas Momkus, buvęir 
dabartiniai pirmininkai, operos valdyba ir bu
vę solistai teigia, kad opera yra mūsų 
pasididžiavimas, kultūrinės veiklos gyvas
tingumo įrodymas ir ją būtina išlaikyti, 
nežiūrint, kad ir reikia daug talkos kviesti iš 
Lietuvos.

Operos spektakliai sumažėjo. Anksčiau jų 
būdavo 3-4, o dabar pasitenkinama po 1, tik 
šisjubiliej inis pastatymas bus dviejų spektaklių.

Dėl išlaidų, operos valdyba teigia, kad yra 
pigiau kviesti kad ir daug talkininkų iš Lie
tuvos, nei kad samdyti vietinius, unijai prik
lausančius menininkus, orkestrus ir 1.1.

V.s. dr. Vytautas Kišonas, Sydnėjaus 
skautų židinio steigimo iniciatorius ir 
vėliau -1981-83 vienas iš jo tėvūnų.

(A. Pluko šaržas)

ilgesnį laiką vadovavo, ypač sydnėjiškiams 
gerai pažįstamas v.s. Jonas Zinkus. Šio 
židinio nariams apie 1949 m. išvykstant į 
įvairius kraštus, buvo nutarta židinį 
Seligenstadt'e uždaryti, bet tarpusavio ryšį 
tarp narių palaikyti korespondenciniu 
būdu. Židinio nariai J. Zinkus ir C. Gai- 
delevičius atvyko į Australiją. Ir čia, dar 
nepradėjus steigtis skautų vienetams, iške
liavo laiškas tema: "Kur aš apsistojau?", 
grįžęs atgal pas siuntėjus po kelių mėnesių, 
nesuradęs tik vieno buvusio židiniečio. 
Tolimesniam ryšiui J. Zinkus 1950.7. 15 
išleido ranka rašytą leidinėlį "Tėvynės 
židinys" Nr. 1, kurio po vieną nr. buvo 
išsiųsta ar ne į 4 kontinentus... "T.Ž." Nr. 2 
ir 3 išleido Židinio kanclerė Sofija 
Rimavičiūtė (dabar v.s. Jelionienė) Čikago
je. Vis tik buvo įsitikinta, kad tokia veikla 
yra nepraktiška ir su 3-iuoju "TŽ" numeriu

.Jūratės ir Kastyčio“ premjeroje- balandžio 
20 d. pagrindines partijas dainuos: Sabina 
Martinaitytė, Virgilijus Noreika, Margarita 
Momkienė, Aldona Stempužienė, Danielius 
Vėbra. O balandžio 21 d. dainuos: Sabina

Martinaitytė, Virgilijus Noreika, Audronė 
Gaižiūnicnė (yra dainavusi ir anksčiau), Birutė 
SodaitytėirVaclovasMomkus. Operai diriguos 
Julius Ganiušas, režisierius - Gintas Žilys, 
dekoracijos - Janinos Malinauskaitės, jos 
paruošti ir drabužiai. Šiuo informaciniu, gana 

glaustu straipsneliu, nors keliomis užuo
minomis stabtelėjome ties Čikagos Lietuvių 
operos didžiuoju įnašu į išeivijos kultūrinį 
gyvenimą. Linkėtina, kad entuziastų dėka šis 
meno vienetas dar ilgai išsilaikytų.

Mieli ir brangūs tautiečiai Australijoje (Sydnėjuje)
Išgyventų akimirkų ir malonių dienų Jūsų krašte niekaip negaliu pamiršti. 

Mokyklose ir įvairiose grupėse tenka vis pasakoti savo įspūdžius. Turiu daug ką 
gero pasakyti, o Jums, mielieji, jaučiu didelę pareigą padėkoti ir palinkėti šviesios 
ir džiaugsmingos prisikėlimo šventės.

Už aukas ir nuoširdumą dėkoju kun. P. Martūzui, p.Šliteriams, p. broliams 
Dičiūnams, p. Kramiliui, p. Badauskienei, p. Giniūnams, p. Andriukaičiams, p. 
Halinai Statkuvienei ir katalikių moterų draugijai Melbourne ir visiems, kuriuos 
teko sutikti ir naudotis Jūsų gerumu ir nuoširdumu. Padėka ir linkėjimai p. Žaliui 
ir visiems Lietuvių sodybos gyventojams.

Jūsų mons. Juozapas Antanavičius

- 1951.7.15 - Židinys oficialiai uždarytas.
Australijoje senųjų skautų židinių idėją 

daugiausiai išpopuliarino v.s. A. Krausas. 
Jo iniciatyva įkurtas Senųjų skautų "Lieps
nojančios lelijos" židinys Melbourne, veikęs 
1951-61 m. ir jo raginimu - v.s.Vytautas 
Kišonas, 1956.4.22 įkūrė skautų židinį 
Sydnejuje. 1983 m. dar įsisteigė skautų ži
dinys Geelonge (v.s. Algirdas Karpavičius), 
1994 m. - Canberroje. Skautų židinių yra 
Amerikoje ir, atrodo, Lietuvoje.

Sydnėjaus skautų židinys rinkdavosi 2-4 
kartus per metus į savo sueigas, kurios, bent 
pradžioje, būdavo ruošiamos daugiausiai 
gamtoje. Jų metu aptariami židinio reikalai, 
skaitomos paskaitos, po kurių sekdavo dis
kusijos, bendri užkandžiai, kavutė. Židinys 
moraliai ir materialiai rėmė vietos skautų 
tuntą, talkino tunto kaukių baliaus ruošime, 
perimdamas virtuvės darbus, organizavo 
maistą, skyrė premijas stovyklautojams. 
1973 (drauge su Sydnėjaus literatų būreliu) 
suruošė literatūros vakarą, kuriame dalyva
vo Sydnėjaus ir apylinkėse gyvenę rašytojai 
bei literatai. Tokių literatūros ir knygų 
pristatymo popiečių suruošta 1977, 1981, 
1982, 1985.1986 m. Židinys talkino 
ruošiant Sydnėjuje Lietuvių dienų 
literatūros vakarą ir įvairiom progom su
ruošė. nemažai minėjimų.

Nuo 1977 m. pradėtas leisti Židinio na
riams skirtas biuletenis "Tėvynės židinys", 
kurio iki 1996 m. pradžios pasirodė 63 nr. 
Nuo 1978 m. imtasi skautiškos spaudos 
platinimo ir ruošti ekskursijas vyresnio 
amžiaus tautiečiams. Tokių ekskursijų 1978
- 89 metų bėgyje suorganizuota 20 (viena iš 
jų į Snieguotuosius kalnus net 3 -jų dienų, 
kita į Canberrą - dvidienė, visos kitos vienos 
dienos).

Nemažai židiniečių įsijungė į Sydnėjaus 
"Aušros" tunto vadovų gretas tuntininkais, 
vienetų vadovais, instruktoriais. Jie - pa

kviesti vadovavo skautų stovykloms, daly
vavo rajono vadijose beiįvairių organizacijų 

Dalis židiniečių po Židinio 30-mečio minėjimo Bankstowne. (1986 m.) 
_____________________ Nuotr. J. Zinkaus

vadovybėse. Rinko aukas vienaip ar kitaip 
nukentėjusiems skautams, reikalingiems 
pagalbos.

Židinyje per tuos 40 metų visą laiką buvo 
30 - 40 narių. Amžiaus vidurkis šiuo metu- 
yra tarp 60 - 70 metų. Narių eilės pamažu 
retėja, daliai jų iškeliaujant į Amžinybę. 
Atrodo, kad dabar pats laikas papildyti 
Židinio narių gretas jaunesnės kartos bro
liais ir sesėmis. Čia jie vėl rastų skautišką 
draugystę, nuoširdumą, įsijungtų į suaugu
sių skautavimą!

Židiniui vadovauja vieniems metams pačių 
židiniečių rinktas tėvūnas ir kanclerė (čia tik__ „ ... , o , ~------" Musų Pastoge Nr. 14 1996.4.8 psl.3

tradicija-galėtų būti atvirkščiai!). Jų per40 
metų buvo nemažai:

1956-58 tėvūnas ps. Staugirdas t, 
kanclerė v. s. L Dudaitienė.

1958 - 60 tėvūnas v. s. Jonas Zinkus, 
kanclerė ps. E. Veteikienė.

1960 - 62 tėvūnas ps. V. E. Bukevičius, 
kanclerė T. Vingilienė.

1962 - 63 tėvūnas ps. L Jonaitis t,
kanclerė L. Bukevičienė.

1963 - 64 tėvūnas ps. A. Dudaitis,
kanclerė L. Bukevičienė t.

1964 - 66 tėvūnas ps. V. Deikus,
kanclerė A. Adomėnienė.

1966 - 68 tėvūnas ps. V. E. Bukevičius t, 
kanclerė M. Karpavičienė.

1968 - 70 tėvūnas A. Jakštas,
kanclerė D. Bartkevičienė.

1970-71 tėvūnas v.s. dr. A. Mauragis, 
kanclerė s. M. Milienė.

1971 -73 tėvūnas ps. V. Deikus, 
kanclerė s. M. Milienė,

nuo 1972 kanclerė fil. J. Viliūnienė.
. 1974 - 76 tėvūnas dr. A. Viliūnas, 

kanclerė L. Deikienė t.
1976 - 78 tėvūnas v.s. A. Jakštas, 

kanclerė A. Jablonskienė.
. 1978 - 79 tėvūnas v.s. B. Žalys, 

kanclerė A. Jablonskienė.
1979 - 81 tėvūnas v.s. dr. A. Mauragis, 

kanclerė v. si. I. Dudaitienė.
1981 -83 tėvūnas v. s. dr. V. Kišonas t, 

kanclerė M. Karpavičienė.
1983 - 85 tėvūnas v.s. B. Žalys, 

kanclerė A. Adomėnienė t.
1985 - 87 tėvūnas v.s. J. Zinkus, 

kanclerė M. Karpavičienė.
1987 - 88 tėvūnas A. Dudaitis, 

kanclerė ps. T. Vingilienė.
1988-90 tėvūnas ps. V. V. Šliogeris, 

kancleris sk. V. Gaidžionis.
1991 - 93 tėvūnas v.s. J. Zinkus,

kanclerė v.sl.M. Karpavičienė
1993 - 94 tėvūnas T. Rocas,

kanclerė v. s. M. Cox.

1995 - 96 tėvūnas j.v.s. V. Vaitkus, 
kanclerė M. Kavaliauskienė.

Šiuo metu židinys aktyviai ruošiasi minėti 
savo 40 - ties metų sukaktį!
__________________ v. s. B. Žalys 

t) ženkleliu pažymėti vadovai-vės yra mirę.

Girdėjome
"MūsųPastogėš"skaitytojasRenoldasČėsna 

trims mėnesiams vyksta į Ameriką. Kel iaus po 
visą Ameriką ir Aliaską (Camping Safari).

Renoldas Cėsna
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Melbourne katalikių moterų 
metinis susirinkimas

Metinis susirinkimas, tai įvykis Mclb. Kat. 
mot. draugijoje, kuris išjudina visas orga
nizacijos nares. Šiais metais jis įvyko vasario 
25 d. Melb. Lietuvių namų Jubiliejinėje salėje. 
Nenuostabu, kad dalyvavo gausus būrys gerai 
nusiteikusių moterų.

Įvairiais aspektais susirinkimas lietė Melb. 
Lietuvių bendruomenės, bei Lietuvoje 
vargstančių gyvybinius interesus.

Atidarydama susirinkimą, pirm. Halina 
Statkuvienė pasveikino susirinkusias nares ir 
draugijos Dvasios vadą dr. Praną Dauknį. 
Pirmininkauti susirinkimui ji pakvietė sesę 
Vladą Šemetienę, sekretoriauti - Genę 
Jokubaitienę. Draugijos pirm. H. Statkuvienė 
savo metinės veiklos pranešimo įžangoje 
pasakė, kad organizacijos kelias yra pagrindinis 
kelias, kur susibūrusios vienos mindės narės 
viena kitą stiprina ir palaiko. Ji apžvelgė praei
tų metų nuveiktus draugijos darbus sakyda
ma, kad daugiausiai draugijos parama yra 
skiriama Lietuvoje vargstantiems tautiečiams, 
Vilnijos mokykloms, senelių namams bei 
spaudai. Ramūs, realistiški ir toliaregiški 
draugijos principai, kuriuos pirmininkė 
išvardino. Metų bėgyje suruošti 6 parengimai. 
Ilgiau pirmininkė sustojo prie susitikimo pas 
p. Vaitiekūnienę su Pasaulio Liet. kat. 
organizacijos sąjungos pirmininke, prof. 
Aldona Janačiene-ŠIepetyte, kuri buvo 
atvykusi iš New Yorko į pasaulinį Katalikių 
moterų suvažiavimą Canberrojc. Rasa 
Mauragienė buvo įgaliota atstovauti Mel
bourne Katalikių moterų draugiją Canberrojc.

Metų bėgyje nuosekliai buvo orga
nizuojamas draugijos parengimų darbas, o 
draugiški narių santykiai ir darbštumas pada
rė jį našų ir pelningą. Sekmadieniais Lietuvių 
namuose jos virė pietus ir turėjo labai gerą 
pelną, viso $ 3 321. Paruošė ir vestuvių 
vakarienę, dvejas šermenis, choro vakarienę ir 
loteriją. Tačiau, tai tik viena draugijos veiklos 
pusė. Suorganizavimas siuntinių talpintuvo į 
Lietuvą - kita pusė, kuri įgalina draugiją veltui 
pasiųsti į Lietuvą siuntinius vargstantiems, 
sumokant tik $ 10 už pristatymą Lietuvoje. 
Pirmuoju talpintuvu buvo pasiųsti draugijos 
vardu 30 siuntinių ir dabar, kovo mėn. vėl 
pasiųsti 36 siuntiniai. Su siuntinių siuntimu 
draugijos valdyba turi ir didelį rūpestį - kad 
siuntiniai laimingai pasiektų adresatus, o juos 
pakuojant reikia įdėti daug fizinio darbo 
panešiojant sunkias dėžes. Tenka vesti ir dide
lį susirašinėjimą. Taip kad valdybai nuo
bodžiauti nėra kada.

Pirmininkė pasakė, kad maloniausiadarbo 

REKOLEKCIJOS SYDNĖJUJE
Aplankęs kitas lietuvių kolonijas Austra

lijoje, kunigas R. Ramašauskas pakeliui į na
mus sustojo Sydnėjuje. Čia turėjome progos
pasiklausyti svečio ugningų pamokslų ir pro
gos susitvarkyti prieš šventes dvasinius 
reikalus, kai kovo 30 ir 31 d.d. kun. R. 
Ramašauskas pravedė rekolekcijas. Svečio 
pamokslai buvo gyvi, pilni gyvenimo 
pavyzdžių. Reikia pasidžiaugti, kad sydnė- 
jiškiai neapvylė svečio pamokslininko, gau
siai atsilankydami abi dienas. 

Tarp Sydnėjaus lietuvių: iš kairės - D. Ankienė, K. Ankus, kun. R. Ramašauskas, 
J. Šliterienė ir V. Šliteris. Nuotr. A. Kramiliaus
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dalis - tai pinigų paskirstymas. Prašė nanų 
nesibarti, nes pagal išgales jos buvo dosnios ir 
daug paskyrė Lietuvai, o dabar ten daug kam 
reikia padėti. Pirmininkė paskaitė 18-kos 
vietovių vardus, kur aukos Lietuvoje buvo 
perduotos: ligoninėms, senelių namams, vai
kų prieglaudoms, Kretingos Motinos Teresės 
seselėms, Tilžės bažnyčiai, Vilnijos lietuvių 
mokykloms, diabetikams vaikams juostelės, 
A. Lukšos tremtinių fondui, dviem studentams 
politiniams kaliniams, Liet, ateiti ninku veiklai, 
Saleziečiams, „Dienovidžiui“, „Kat. Pasau
liui“, A. Taškūno leidiniui. Viso už $ 3 600. 
Daug aukų skiriama Vilnijos mokykloms per 
dr. A. Šeškevičių. Draugijos aukomis yra 
kasdien maitinami alkani vaikai. Mokytojai 
ten daug nemalonumų ir neteisybės turi pa
tirti, svarbiausia, kad valdžia jų vargų nenori 
matyli irjiems nepadeda. Draugijos pirmininkė 
dar paprašė susirinkusių narių sutikimo duoti 
auką Vasario 16-tos gimnazijai, Pažaislio 
bažnyčiai ir Tremtinių namams, viso $ 1000.

Pirmininkė baigė savo pranešimą išreikš
dama padėką valdybai už draugišką darbo 
paramą ir padėkojo visoms narėms, kurios 
prisidėjo darbu prie veiklos. Palinkėjo skiepyti 
meilę Dievui, Tėvynei ir įžiebti viltį į švieses
nę Lietuvos ateitį.

Po visų valdybos pranešimų, draugijos 
Dvasios vadas dr. Pr. Dauknys pasveikino 
susirinkusias nares ir labai gerai įvertino 
draugijos valdybos ir narių didelį pasiaukoj imą 
ir sugebėjimą Lietuvai tiek pagalbos suteikti.

Kai susirinkimo pirm. Vlada Šemetienė 
priėjo prie visų draugijos planų vystymo ir 
vykdymo darbotvarkės punkto - naujos 
valdybos rinkimo, salėje pasigirdo triukšmingi 
plojimai ir prašymai, kad valdyba sutiktų 
pasilikti. Draugijos pirm. H. Statkuvienė 
pareiškė, kad pakaita jau būtų gerai, kad po 
tiek metų pavargo, bet narės neatleido ir išpra
šė, kad ta pati valdyba pasiliktų. Laimėta, 
naują valdybą sudaro buvusioji: 
pirmininkė - Halina Statkuvienė,
vice pirm. - EugenijaMackevičienė.
sekretorė - Vida Vaitiekūnienė,
iždininkė - Jadvyga Petraitienė.
Parengimų vadovės: E. Krikščiūnienė, Z. 
Pranckūnienė, L. Keblienė.
Kontrolės komisija: O. Samulienė, L. 
Milvydienė, A. Volkienė.

Susirinkimo pirm. V. Šemetienė. užda
rydama susirinkimą, pakvietė visas sugiedoti 
draugijos giesmę „Marija, Marija...“. Po 
giesmės visos skubėjo į klubo salę prie kavutės 
ir užkandėlių. AI. Baltrukonienė

Rekolekcijos užbaigtos Verbų sekmadienį. 
Šv. Mišias kun. R. Ramašauskas koncelebravo 
kartu su lietuviams laikinai paskirtu kun.
Dominic Tran. Sveikstantis kun. P. Martūzas 
skaitė Verbų sekmadienio evangeliją. Mišių 
metu giedojo susirinkę choristai. Vargonais 
palydėjo A. Kramilius. Kun. P. Martūzas mi
šių metu klausė išpažinčių.

Po pamaldų rinkomės į gretimą parapijos 
salę. Sydnėjaus Katalikų misijos narė Danutė 
Ankienė su būriu savo draugių - A. Sta-

Kun. R. Ramašauskas pamokslo metu 
Lidcombės bažnyčioje.

Nuotr. J. Makūno 
siūnaitiene, R. Šarkauskicne, J. Burokiene. E. 
Stasiūnaitiene, L. Kramiliene, Z. Andriu
kaitiene. O. Kapočiene ir kitom spėjo paruošti 
skanius pietus.

Pietų metu, atsisveikinant su svečiu, buvo 
pasveikintas kun. Povilas Martūzas, kuriam 
balandžio 8 d. sueis 70 metų jubiliejus. Ta

Svečiavomės Hobarie
R. Skerienės įspūdžiai vykstant kovo 8 d. 

koncertui į Hobartą - Tasmaniją.
• • *

Naktis, tylu, girdisi tik laikrodžio tik
sėjimas. Bijau pramigti, tai variausi lovoje nuo 
vieno šono ant kito. Pagal susitarimą su 
draugais, suskambo telefono skambutis, 
pranešdamas kad jau už pusvalandžio su 
kebais choristais vyksime į „Guli Airport 
Service“, o iš ten - autobusu į Melbourne 
aerouostą ir išskrisime 8.25 ryto į Hobartą. 
Aerouoste sutikome ir keletą kilų choristų, 
vykstančių tokiu pat laiku, o kiti skrido vėliau. 
Vykome 30 asmenų: 21 choristai ir 9 šeimų 
nariai.

Penktadienį 9.30 rytojau buvome Hobarte 
sutikti lietuvių, kurie nuvežė į pigų turistinį 
viešbutį „In The Heart Of The City“ at the 
Imperial Building. Viešbutis neturėjo 
patogumų ir lifto, tekdavo laipioti vingiuotais 
laiptais, naudotis bendra virtuve ir dušu. Šia
me viešbutyje daugiausiai sustoja pravažiuo
jantys jauni turistai su kuprinėmis ant pečių, 
jie ten verda ir kepa - patys ruošiasi maistą. 
Gyvenome šešios viename kambaryje, lovos 
dviejų aukštų, mokėjome po S 12 parai. Tai 
pigiausias viešbutis kokį galėjom gauti. 
Žinoma, kitiems ir nepatiko, išsikėlė kitur, pas 
pažįstamus. Bet mes apsipratom, suartėjom, 
pasidarėm kaip viena bendra šeima.

Šeštadienį, kovo 9 d., 10 vai. ryto mūsų 
dirigentė Gražina su Hobarto Apylinkės 
valdybos pirm. Ramūnu Tarvydu vyko pas Šv. 
Juozapo bažnyčios kleboną susitarti dėl mišių 
ir apžiūrėti koncerto salę Kroatų klube.

Jau 14 vai. autobusas paėmė mus nuo 
viešbučio ekskursijai į Richmondą, o apie 5 
vai. po pietų jau grįžome į koncerto salę kur 
7.30 vai. vakaro vyko koncertas. Gaila, kad 
drauge atvykusi Irta Volodkienė dėl ligos 
negalėjo dalyvauti koncerto programoje ir 
turėjo būti klausytojų tarpe. Chorui dirigavo 
Gražina Pranauskienė, akompanavo Jan 
Henderson, koncerto pranešėja buvo Edita 
Ratajczak.

Pirmoje dalyje pasirodė moterų choras, 
vyrų choras, trio: Stasė Lipšienė, Julius Lip- 
šys (gitara), Donatas Juchnevičius (armoni
kėlė). Vėliau dainavo mišrus choras, kuriam 
talkino solistas Jutius Lipšys.

Po pertraukos vyko antroji koncerto dalis. 
Ji prasidėjo folkloriniu vaizdeliu „Ir kam gi tu 
pabeldei“. Režisūra - Gražinos Pranauskienės. 
Barborytės vaidmenį atliko sol. Regina 
Skėrienė. Tarp žydinčių aguonų ežios 
marguliavo moteriškių įvairiai išmarginti 
sijonai ir skaros, pilkavo vyriškių būriai. Visa 
tai stebėjo Hobarto lietuviai, kurių susirinko 
pilna salė. Vaizdelio tema: garbingo amžiaus 
sulaukusi Barborytė vis tebeieško jaunikio 
būdama užtikrinta, kad storas pinigų maišelis 
padės išsirinkti patį gražiausią, bet... ? 
Barborytės išsirinktasis jaunikis, kurio rolę 

proga kun. Povilą sveikino Katalikų misija 
komiteto sekretorius A. Kramilius. o dovanėlę 
įteikė Danutė Ankienė. Sveikino sukak
tuvininką ir kun. Ramašauskas bei LR garbės 
konsulas Viktoras Šliteris. Pietuose dalyvavęs 
mūsų „naujas lietuvis“ - vietnamietis - palinkė
jo mūsų svečiui laimingos kelionės atgal į 
Lietuvą lietuviškai. Svečias dėkodamas sakė, 
kad suprato, kad jau laikas išvažiuoti, bet dar 
palaukė vieną dieną, nes norėjo antradienį 
radijo bangomis pasakyti visiems Australijos 
lietuviams sudiev.

Reikia pasidžiaugti mūsų parapijiečių 
dosnumu. Pietų metu buvo renkamos aukos 
Krakių parapijos našlaičių namams. Užbaigus 
rinkliavą, A. Kramilius perdavė svečiui kun. 
R. Ramašauskui $ 715.00.

Norėtųsi nuoširdžiai padėloti visiems 
asmeniškai prisidėjusiems darbi, aukomis ir 
maisto gėrybėmis ruošiant išlrstuves. Bi
jodamas ką nors išleisti, sakaubendrą ačiū 
visiems ir visoms, ypatingi ponioms, 
ruošusioms pietus. Ačiū parapiečiams taip 
gausiai atsilankiusiems į atsisveinimo pie
tus ir specialiai už jūsų geras šiis aukojant 
Lietuvos našlaičiams.

Ašramilius
Liet. Kak misijos korneto varde 

atliko dr. A. Gružauskas, pasirod kaip tikras 
artistas, nors savogabumais, šokus pasireiškė 
ir visi choristai. Susilaukėm daugalodisinentų, 
teko girdėti ir pagyrų. Po koccrlo buvo 
surengtos ir vaišės, kuriose skamėjo dainos. 
Ir tik vėlokai, Hobarto lautieių vežami, 
grįžome kas į viešbutį, kas pas paįstamus kur 
nakvojo.

Sekmadienį 11 vai. dalyvavne mišiose 
Šv. Juozapo bažnyčioje, kuri nuo icšbučio tik 
už 5 min. kelio. Giedojom „Pulkn ant kelių“, 
.Marija, Marija“, o Stasė Lipšien solo atliko 
„Avia Marija“ ir duetą su G. Pinauskiene, 
pritariant vargonais. Po pamaldtpriėjęs prie 
manęs lietuvis pagyre, kad taipražiai mes 
giedojom .Marija, Marija“, kp gerai ta 
giesmė skambėjo ir kad jis senibesiklausė 
lietuviškų giesmių. Mat lietuviŠĮ pamaldų 
Hobarte nėra.

Apie 12 vai. po mišių lietuvimašinomis 
vykome į gegužinę-iešminę Tosa parke, 
Glenorchy. Tai buvo tikra lietuviši gegužinė, 
sukosi poros, rateliai, jaunimasr senimas 
linksminosi. Akordionu grojo rvydas ir 
Taškūnas, pritarė dainininkai, skabėjo dai
nos, kupletai. Visi buvom palenkti.

Grįžom vėl lietuvių mašinomas kur ir 
išsiskirstėm. Mes su p. Stuikevičic buvome 
Hobarto Botanikos sode ir kituračiū p.p. 
Augustavičiams. Pats Botanikos .tdas labai 
didelis ir gražus, o kokios nuostabiu kabančios 
begonijos ir kitos gėlės!

Pirmadienį, kovo 11 d., dalis pelongiškių 
išvyko namo, kiti pasiliko artimiai susipažin
ti su Hobartu - Tasmanija. Orasnuostabus, 
gražus, šiltos dienos. Tasmaia sala - 
Australijos sąjungos mažiausioji ilstija. Jos 
paviršius daugiausia kalnuotas, up sraunios. 
Lygumų yra daugiau pietų ir šiaurs rykų daly
se. Visur akivaizdūs buv. apledėjimi pėdsakai: 
platūs upių slėniai, apdilintos uolrs, ledyno 
vandenų sudaryti katilai, rieduliai.Tasmanijos 
salą 1642 m. aptiko Tasman Abclanszon - 
žymiausiasolandųjūreivis-atradėja.pirmasis 
apiplaukęs Australiją, aptikęs Tasmaniją. N. 
Zelandiją ir Fidži salas.

Likę choristai suorganizavo visos dienos 
išvyką į Hastings'o olas ir „Richmond Craft“ 
kaimą. Vykom autobusu. Olose prisižiūrejom 
stalaktitų - stalagmitų, čia - lašant kalkiniam 
vandeniui - susidariusių per dešimtis tūkstan
čių metų. Apskaičiuojama, kad 1 metro 
stalaktitas užauga per 2000 metų. Olose visur 
įrengtos elektrinės šviesos ir laiptai.

Antradienį, kovo 12 d., mano draugėms 
išvykus namo, persikėliau dar 3 dienoms pas 
Eleną ir Kazimierą Paškevičius, kurie mane j 
dar daugiau supažindino su šiuo nuostabiu 
kraštu

Visi buvom patenkinti savo viešnage 
Hobarte ir dėkojame Hobarto lietuviams už 
svetingą priėmimą.

R.Skerienė'
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KULTŪRINĖSE PfiRfiSTĖSE
Nepasigailėk mūsų, Viešpatie!

Užskleidusi paskutinį Aleksandro Maura- 
gio knygos „Fatališka klaida“ puslapį, ilgai 
negalėjau atsitokėti. Didelį įspūdį paliko jau 
vien tai, kad mūsų dogmatizuotos bendruo
menės narys, ne indiferentas, o mąstantis 
katalikas išdrįso kelti viešumon ne tik 
Bažnyčioje įsigalėjusią rutiną, ydas, dvasi
ninkijos sumaterialėjimą, teologijos iškrai
pymus, tuščią liturgijos paradiškumą, netgi 
kritikuoti Šventraštį, kitaip tariant, visa tai, 
kas tariamai teikia mūsų sieloms dvasinį peną. 
Žinoma, dabar ne Viduramžiai, laužo niekas 
neužkurs, anatemos irgi nepaskelbs, gal net 
„nepastebės“ leidinio, nes reagavimas tik 
sukeltų platesnį atgarsį ir išpopuliarintų veika
lą. Ir vis dėlto mesti iššūkį sustabarėjusiam 
žmogaus mąstymui, šventeiviškumui reikėjo 
ne eilinės drąsos bei ryžto. įkyriam tiesos 
ieškotojui ir mūsų dienomis sugebama kar
tais labai rafinuotai užčiaupti burną, nes jis 
įneša sumaištį į daugumos nusistovėjusią 
palaimingą būseną, supurto sąžinę, kuri ima 
priekaištauti dėl dvasinio sąstingio, tingumo, 
abuojumo, tenkinimosi abejotina tiesa. Argi 
ne dėl to paties buvo nukryžiuotas Kristus? 
Žmonės, paprastai, aiškinasi, kad kultivuoja 
tai, ką yra paveldėję iš tėvų ir protėvių, kad 
taip mūsuose įprasta, pagaliau, visi taip daro. 
Vadinasi, to ir reikia laikytis. Ten, kur 
viešpatauja šie argumentai, protas neveikia, 
ten nė Dievas nepajėgus ką nors pakeisti. 
Skaitydamajutau, jog rašo žmogus ne įspūdžio 
pagautas, o nuodugniai išmąstęs santykio su 
Amžinąja Būtimi problemą, giliai paliestas ir 
įskaudintas Dievo bei tikėjimo profanavimu. 
Autorius, neabejotinai, žino, kad tiesos 
ieškotojai retai laimi, tačiau ir pralaimėjimas 
neištrinajos vertės.

Knygoje plačiai išgvildenta amžių 
Bažnyčios genezė, pozityviai įvertintos 
pirmosios krikščioniškos bendruomenės, kaip 
Kristaus mokslo sekėjos. Tačiau žmogus 
niekada nebuvo, gal ir nebus visiškai tobulas. 

Rinktis kentėjimus, mirtį, dažnai labai žiaurią, 
juos skatino ne tik meilė Kristaus skelbiama 
Dievui, bet ir dozė fanatizmo, kadangi buvo 
tikėta Jėzaus pranašyste apie greitą Dievo 
karalystės atėjimą į Žemę. „Dar nebūsite 
apibėgę Izraelio miestų, kai ateis Žmogaus 
Sūnus“ - rašoma šv. Rašte (Mt„ 10).

Krikščionybė, savo šaknimis suaugusi su 
vienintele anuomet pasaulyje monoteistine 
religija, faktiškai išjos kilusi, tradiciškai, mano 
galva, negali būti visai laisva nuo judaizmo 
įtakos. Ir Kristus nėra kategoriškai pasmerkęs 
viso senojo mokymo. Nesu susipažinusi su 
žydų religija, bet manau, kad be S. Testamen
to, joje turėtų būti ir racionalus grūdas, antraip 
vargu ar būtų galėjusi išsilaikyti iki mūsų 
dienų. Nutolimas nuo Kristaus paskelbtos 
Gerosios naujienos susijęs su žmogaus pri
gimtimi, jo išbujojusiu troškimu valdžios, tur
tų ir garbės. Apsisiautę neklaidingumo skraiste 
ir perėmę pasaulietinio valdymo modelius bei 
priemones, Bažnyčios administratoriai ėmė 
skelbtis žemės ir dangaus valdytojais. 
Slogiausia blogybė, kad mes blogybių jau 
neatskiriame “ - rašo A. Mauragis. Šis teiginys 
ir paaiškina visą tragizmo esmę. Gyvename, 
veikiame, bendraujame kaip lunatikai, 
nepajėgdami pabusti, praregėti, suvokti.Todėl 
gėrio ir blogio problema sprendžiasi sunkiai, 
nes ji reikalauja sąmoningų pastangų.

Apgailestauju, kad apie Vatikano II 
suvažiavimą teradau knygoje tik menkas 
užuominas. Kol nebuvau susipažinusi su 
nutarimų medžiaga, galvojau, jog be smulkių 
kosmetinių potėpių, nieko esminio nebuvo 
nutarta. Pasirodo, klydau. Pakito net požiūris 
į Bažnyčios pradininką Kristų. Pažvelgta į Jį 
ne tiek kaip į antrąjį šv. Trejybės asmenį, o 
daugiau kaip į žmogų, kilusį iš Izraelio istori
jos gelmių, kuriam būdingi ir žmogiškosios 
prigimties ribotumai. Dogmos jau ne amžino 
šalčio sukaustyti ledynai, joms buvo leista 
vystytis istorijos tėkmėje. Kas anksčiau būtų 

drįsęs suabejoti, kad bent vienas šv. Rašto 
žodis yra ne patic Kristaus ištartas? II susi
rinkimas leido kai ką laikyti mitu. O kaip 
kardinaliai pakito požiūris į sunkiąją nuodė
mę! Visi menam, penktadienį valgyti mėsą ar 
nuryti bent lašelį vandens prieš Komuniją 
grėsė amžinu pragaru... Buvo kelti ir kiti svar
būs klausimai, kaip šv. Rašto istoriškumas, jo 
autorystė, dieviškojo įkvėpimo simbolika,kūno 
iš numirusių prisikėlimas (Kristaus - taip pat), 
popiežiaus neklaidingumas ir kt. problemos, 
liudijančios apie religinio fundamentalizmo 
švelnėjimą. Eilinis tikintysis mažai jaučia tuos 
pakitimus, nes pats pasinėręs pasaulyje, o 
dvasininkams sunku peržengti save, ypač 
atsisakyti vedlių į rojų privilegijos. Staigiai 
viską sugriauti, kaip pastebi ir autorius, vargu 
ar būtų išmintinga, nes iš griuvenų sunku ką 
nors sulipdyti. Reikia laukti, gal naujos kartos 
įneš gaivesnio oro.

„Žmonijai reikia vienos racionalios re
ligijos, kad ji... ieškotų tiesos, artimo meilės 
šiluma respektuotų kiekvieną žmogų kaip 
brolį“ - rašoma knygoje. Manau, kad šito 
privalo siekti kiekvienas žmogus savo dvasio
je, pasitelkęs žinojimą, valią ir norą tapti 
geresniu. Siūlymą kurti visuotiną religiją, kuri 
suburtų žmones kaip brolius į vieną šeimą, 
laikyčiau tik labai patrauklia iliuzija. Kadangi 
skirtumai dažnai glūdi religijų pagrinduose, 
tai susiliejimas suniveliuotų pačią jų esmę. 
Pagaliau kiekvienas tikėjimas turi savitų 
vertingų koncepcijų, kurių stinga kitoms 
konfesijoms. O ir nėra šiandieną pasaulyje kas 
sugebėtų šį planą realizuoti.

Ieškantys knygose malonumų ar juslinių 
dirgiklių, „Fatališkoje klaidoje“ to neras. 
Tačiau labai patarčiau perskaityti kiekvienam 
ir ypač tiems, kuriuos gena egzistencinis 
nerimas, nepasitenkinimas savimi, kaltės 
pajautimas, o taip pat visažiniams, tariamai 
suradusiems neginčijamą ir galutinę tiesą. 
Lengvu, kiekvienam prieinamu stiliumi bei 
giliu įsijautimu parašytas veikalas pateikia 
skaitytojui daugybę temų apmąstymams, 
padeda aiškintis ne vieną painiavą ir skatina 
ieškoti gyvenimo prasmės bei kelių į Tiesą.

Janina Malijauskienė

Jūratė Vitkūnaitė - Reilly

Pabėgėlių Vaikai
Mes esame pabėgėlių vaikai 
Su nežinomais vardais, 
Tėvai pabėgę nuo Stalino ir Sibiro, 
Nuo Hitlerio ir Holokausto, 
Dėvėjom namuos megztas sukneles, 

odines kelnes, 
Nešėmės storas dešros sumuštinius, 
Bet ne baltos duonos trikampius, 
Į kuriuos mes žvilgčiojom su pavydu. 
Savaitgaliais mums lietuvių mokykla, 
Skautai ir tautinių šokių repeticijos.
Ne mums futbolo rungtynės, nei tenisas,

nei bangos.
Dabar mūsų vaikai žengia drąsiai tarp 

dviejų kultūrų, 
Nebijodami semia ko jų sielos trokšta - 
Papročius, dainas, valgius, 
Išlaikyti pabėgėlių ašaroms.

"SALĖ^NEBEGIRDĖTI

POEZIJOS"
Tokiu pavadinimu Kanados "Tėviškės 

žiburiuose" (1996.11.27 - Nr. 9) patalpintas 
Liudos Šileikienės straipsnis. Ji pastebi, kad 
išeivijos renginiuose vyrauja koncertai ir 
tautiniai šokiai, "žymiai mažiau esą vaidi
nimų, o beveik visai išnyko literatūros vaka
rai, paskaitos", "nebegirdėti dailiojo žodžio, 
poe-zįjos". Jimano, kad taip mes labai nu- 
smukdome savo kalbą, grožio pajautimą, 
prarandame kultūrinį paveldą. Ypač jaunie
ji turėtų būti pratinami prie to, kol jie dar 
yra maži.

Straipsnis užbaigiamas sugestija: "Sutel
kime literatūros būrelius mokyklose, orga
nizacijose renkime literatūros vakarus, ta
lentų popietes, pakvieskime žymiuosius 
išeivijos rašytojus - poetus. Jų kūryboje yra 
sukrauta 50 metų išeivijos istorija. Jaunoji 
mūsų karta turi tai pajusti ir su žymiaisiais 
išeivijos rašytojais susipažinti". "MP" inf.

Lietuviai Geelongo "Pako Festa" festivalyje Iš tolimosios Vakarų Australijos
Kiekvienais metais vasario mėn. gale 

Geelongo mieste švenčiama Pako Festa - 
tarptautinis festivalis. Geelongo lietuvių 
bendruomenė visada jame dalyvauja ir 
pasirodo įvairiais būdais: ar tai daina, ar tai 
šokiais, ar lietuviška tautine daile.

Šiais metais prie festivalio prisidėjo ir 
Geelongo miesto biblioteka, kurioje yra ir 
lietuviškų knygų skyrelis. Bibliotekininkė 
Irena Skerytė- Luscombe suorganizavo me
no, literatūros ir muzikos vakarą, pavadintą 
.Polyglots at Pako“.

Trylikos tautybių menininkai turėjo progos 
parodyti Geelongo miesto vadovams ir 
žiūrovams tarptautinio meno lobius anglų ir 
savo tautos kalbomis.

Lietuvaitė Jūratė Vitkūnaitė-Reilly pa
deklamavo savo eilėraščius anglų ir lietuvių 

"Polyglots at Pako" - iš kairės: E. Reilly, viduryje - J. Reilly, užjos stovi autorė I. 
Skerytė - Luscombe.

kalbomis ir susilaukė didelio pasisekimo. 
Jūratės vyras Edvardas Reilly taip pat daug 
rašo ir yra išleidęs 8 knygas! Abiejų autorių 
knygas galima gauti pasiskaityti Geelongo 
miesto bibliotekose.

Jūratė gimė Adelaidėje, lietuvių šeimoje ir 
baigė Adelaidės ir Geelongo universitetus. 
Šiuo metu ji mokytojaujaBelmontHigh School 
ir yra lietuvių šeštadienio mokyklos vedėja. 
Jau dukart 1991 m. ir 1995 m. Jūratė mo
kytojavo Lietuvoje pagal Lietuvos Švietimo 
ministerijos kviętimą. Ji yra išleidusi poezijos 
rinkinį anglų kalba „Lithuanian Lady“, 
Geelonge 1983 m.; dalyvavo antologijoje „Po 
Pietų Kryžiumi“, Vilniuje 1990m.; „Lithuania: 
a view from Australian Lithuanian“, papers 2, 
Tasmania University, Hobart 1991 m.

Irena Skerytė-Luscombe

• Kovo 7 d. aplankyti Perth‘o lietuvių 
atvyko Krakių klebonas, kun. Romualdas 
Ramašauskas. Perth ‘e jis praleido visąsavaitę. 
Čia susipažino su vietos lietuviais ir miesto 
apylinkėmis,kurias aprodėtautiečiai, dalyvavo 
Perth‘o festivalio uždarymo koncerte o kovo 
10 d. koncelebravo šv. Mišias drauge su kun. 
dr. A. Savickiu ir Kovo 11-sios proga pasakė 
gražų pamokslą. Perth'ą apleido kovo 13 d., 
išskrisdamas į rytines valstijas.

# Kovo 11-ji ir Šv. Kazimiero šventė 
paminėtos kovo 10 d., po pamaldų susirinkus 
į Lietuvių namus. Po įžanginio kun. A. Savic
kio žodžio, kalbėjo svečias kun. R. Rama
šauskas. Tarp kitko, palygindamas kur geriau 
gyventi, jis sakė, kad jam geriausia esą 
Lietuvoje. Jokia partija, jo nuomone, neatsta- 
tys Lietuvos. Nors ji vis dar pilna įvairių ydų, 
tačiau į ateitį žiūri su viltimi. Net dėl bankų 
bankrutavimo nė vienas nemiręs badu. Jis 
padedąs 46 našlaičiams ir 8 seneliams. Savo 
žodį jis užbaigė B. Brazdžionio eilėraščiu. 
Toliau sekė S. Zablockienės eilėraštis apie 
Romą Kalantą k B. Steckio žodis. Minėjimas 
užbaigtas V. Repševičienės perskaitytu 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tary- 

■ bos Lietuvos nepriklausomos valstybės atsta
tymo aktu ir visiems sugiedant Tautos himną.

Po oficialios minėjimo dalies apyl. v-bos 
pirmininkui pasiūlius, sugiedota „Ilgiausių 
metų“ trims tautietėms, neseniai šventusioms 
savo gimimo dienas: H. Siebertienei, E. 
Čižauskienei ir E. Jaudegienei. Po to valdybos 
sekretorė įteikė kun. R. Ramašauskui $ 900, 
surinktus iš Perth‘o tautiečių kaip auką jo 
prižiūrimų našlaičių ir senelių būklei page
rinti. Pietų ir loterijos pajamos paskirtos 
svečio kelionės išlaidoms.
• Labdaros siuntinių į Lietuvą sudary
toja Emilija Čižeikienė, kovo 15 d. pasiuntė 

vieną siuntinį tautietei Kauno rajone, kitą 
(kovo 19d.) mok. A. Volungevičiaus prižiū

rimiems vargstantiems Dzūkijos našlaičiams 
Leipalingyje, Lazdijų rajone.

(„Žinutės“ 1996.03.23 Nr.3)

Adelaidės Pensininkų 
klubas

Adelaidės Pensininkų klubas kovo 23-čią 
dieną suruošė išvyką į Thomton parką, esantį 
Adelaidės priemiestyje. Tai labai platus, 
didžiuliais medžiais apaugęs parkas su 

rezervuaru, dirbtiniu ežeru - labai graži ir 
patogi piknikams vieta, priklausanti vietinei 
savivaldybei ir yra gerai prižiūrima.

Klubo valdyba, atvykusi iš ankstaus ryto 
ruošėsi, triūsė laukdama svečių. Pasitaikė 

gražus šiltas oras, taip kad jų susirinko virš 70. 
Visi susėdę grupelėmis, geroje nuotaikoje 
džiaugėsi išvyka. Valdybos ponios, kaip 

visuomet, parūpino puikų maistą, kavutę su 
pyragais. Po medžiais sėdėdami, besivai- 
šindami ir linksmai bendraudami;daug kas 

gėrėdamiesi vaikščiojo aplink ežerą. Iškylos 
dalyviai labai patenkinti gražia išvyka grįžo 
namo.

Didelė padėka valdybos pirmininkui E. 
Dukui ir valdybos ponioms, sudariusiems 
galimybę taip gražiai pabendrauti.

Ona Baužienė, B.E.M.
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^SPORTAS
TAIP BUVO AUSTRALIJOJE

Pasikalbėjimas su Š. Marčiulionio krepšinio mokyklos 
jauniais ir vadovais

Pokario darbo kuopos 
amerikiečių tarnyboje

(Tęsinys iš praeito nr.)
S. Marčiulionio mokyklos administratorė 

Aldona Nausėdienė į Australiją buvo atvyku
si su savo dukra, anglų kalbos mokytoja, kuri 
daugiau domėjosi kultūriniais ir meniniais
dalykais ir buvo nuvykusi tik į sostinę, kuri. Gintaras Vaitkus - treneris: Mūsų ir 
kaip ir Sydnėjus, jai labai patiko. Gi, Aldona australų krepšinyje yra didelis skirtumas, nes 
Nausėdienė buvo sužavėta visa Australija, australiečiai yra daugiau subrendę ir žaidžia 
ypatingai šio krašto lietuviais. daug kiečiau, greičiau ir agresyviau. To pas

klupo antras iš dešinės, tėvas - stovi antras iš dešinės, šalia Zita ir Šarūnas
Marčiulioniai.

Čia viskas kitaip, - sakė ji, - tačiau viskas 
taip gražu ir įdomu. Tikrai nuoširdžiai 
dėkojame tiems lietuviams, su kuriais 
susipažinome dar Lietuvoje ir kurie labai 
daug prisidėjo prie mūsų atvykimo čia, tai V. 
Šliteris, E. Lašaitis, P. Andriejūnas, A. 
Laukaitis ir, žinoma, visi jau čia, mus taip 
gražiai priėmę. Man ypatingai patiko Sydnėjus 
ir jo lietuviai. Tačiau Geelonge mes labai 
artimai susidraugavome su visais - ten jau 
vadovavojaunesnioji lietuvių karta. Ši kelionė 
buvo tikrai labai naudinga mūsų jaunimui, 
nes Australijos krepšinio lygis ir žaidėjų pa
ruošimas yra labai aukštas, nauja metodika, 
kitas mokymas, tad susipažinimas su tuo 
mums bus labai naudingas. Atsisveikinant aš 
kviečiu jus kuo dažniau apsilankyti Lietuvoj, 
kur mes galėsime jums atsilyginti už jūsų čia 
parodytą vaišingumą.

Alvydas Bieliauskas - grupės rėmėjas: Vi
sa kelionė nuo Sydnėjaus iki Adelaidės buvo 
tikrai nuostabi, nors aš Australiją įsivaizda
vau kitokią, susijusią su kengūromis. Man, 
kaip policijos valdininkui, iškarto į akis krito 
automobilių vairavimas, vairuotojų man
dagumas iš ko galima spręsti ir apie žmonių 
kultūrą, išsilavinimą ir vairuotojų paslaugu
mą. Prie mokyklų, gatvių perėjimuose, civiliai 
ir net policija, padeda vaikams pereiti per 
gatves ir jų sankryžas. Gatvėse specialiai yra 
įrengti kalneliai, kurie riboja automobilių 
greitį. Man, kaip buvusiam krepšininkui, 
matėsi skirtumas tarp krepšinio žaidimo. 
Europoje jis yra daugiau pozicinis, o čia 
daugiaujėgos žaidimas, spaudimas prasideda 
nuo pat pradžios. Fiziniai mūsų jaunimas 
buvo silpnesnis už australiukus. Australijos 
lietuviams aš linkiu geros sveikatos, o kai ji 
bus, tai tikrai pasimatysim 1998metais Vilniuj 
per būsimas pasaulines sporto žaidynes.

Juozas Pranckevičius - rėmėjas: Kai 
važiavom į čia, tai atrodė, kad važiuojam į 
pasaulio pabaigą, taip toli. Tačiau atvažiavus 
pamatėm, kad tai yra labai gražus ir įdomus 
kraštas. Lietuvoje yra gana daug rėmėjų, 
kurie remia sportą, tačiau dabar, dėl buvusios 
bankų krizės ir pinigų įšaldymo, atsirado ir 
problemų. Aš pats buvau tik mėgėjas 
sportininkas. Aš turiu medicininio transporto 
nuomą, - tai ambulansai, prekyba ir kt. 
Adelaidėje jūroj man įkando kažkokia 
"Mūsų Pastogė" Nr. 14 1990.4.8 p: 

nuodinga žuvis, tai maniau, kad jau ir koją 
prarasiu, nes ji visai nutirpo ir skaudėjo. 
Tačiau gydytojas davė adatą, vaistų, tai dabar 
jau geriau. Jums visiems aš linkiu, kad ateityje 
būtų tampresni tarpusavio ryšiai.

mus dar nė ra. Atvažiuojant ašjau žinojau, kad 
čia tnes rasime amerikonišką krepšinio 
mokyklą, nes dabar pasaulyje ji dominuoja. 
Kas liečia lietuvius ir jų nuoširdumą, tai 
viskas daug daugiau pasiteisino, negu aš 
tikėjausi. Kelione esu labai patenkintas, gi 
man asmeniškai daugiausiai patiko Sydnėjus 
ir Geelongas. Lietuviams aš linkiu ir toliau 
tįsti tas lietuviškas tradicijas ir ypatingai 
jaunimui atsilankyti Lietuvoje.

Paulius Kaziulionis - žaidėjas: Po visų 
Žaidynių čia, jaučiuosi labai gerai, nors 
galėjome sužaisti ir geriau ir dar dvejas 
rungtynes laimėti. O patiko čia tai labai 
Žaidimo skirtumas tarp australų ir mūsų yra 
nedidelis, tik jų gynyba ir spaudimas yra 
geresni. Čia radau tikrai daug draugų ir visur 
buvomlabaigražiaipriimti. Geriausiai patiko 
Sydnėjuje ir Melbourne. Jaunimui aš linkiu, 
kad lietuvių vardą ir toliau gražiai popu
liarintų.

Tomas Sanda - žaidėjas: Viskas buvo 
labai malonu, nors ta šiluma pradžioje buvo 
tikrai neįprasta ir kartais varginanti, račiau 
labai puiku buvo prie vandens. Grįžus namo 
bus gana sunku, kai Australijos šilumą teks 
pakeisti į sniegą. Čia radau daug draugų ir 
būtų labai malonu kada nors ir vėl sugrįžti.

Nerijus Bieliauskas - žaidėjas: Viskas čia 
tikrai labai gražu, puikus oras ir geri žmonės. 
Australai žaidime daugiau dėmesio skiria 
gynybai, ji tikrai gera ir sunku ją įveikti. Apie 
savo krepšinio ateitį dabar yra sunku ką nors 
pasakyti. Mokausi 11-je klasėje ir, žinoma, aš 
norėčiau iškilti į krepšinio aukštumas ir 
reprezentuoti Lietuvą. (Pagal mūsų trenerių 
atsiliepimus, Nerijus turi labai gražią ateitį 
krepšinyje, o jo tėvas tikisi, kad pagal jo ūgį ir 
sūnus dar paaugs 10-15 centimetrų). Geriausiai 
man patiko Sydnėjus, nors visur buvo labai 
gerai.

Tomas Paplauskas-žaidėjas: Labaipati- 
ko man pas jus, ypatingai šiltas oras, graži 
gamta, kalnai. Melbourne pirmąkartąžaidžiau 
golfą ir jis labai patiko. Įdomu buvo ir prie 
vandens maudytis. Lietuviai čia labaimalonūs. 
Vyresni žmonės išlaikė lietuvybę ir visa 
kas yra lietuviška, kai jaunesnieji yra daugiau 
australiški, todėl aš UnkiuAustralijosjaunimui, 
kad daugiau domėtųsi lietuvių kalba ir visa 

! kas yra lietuviška. (bus daugiau)

B. Nemeika
(tęsinys iš praeito "M.P." nr)
Kareivinių palėpėje buvo daug vietos, ją 

naudojome kaip salę ir koplyčią. Tas patal
pas A. Kudirka labai gražiai išdekoravo 
tautiniais motyvais. Kai atvykdavo in
spektuoti amerikiečiai karininkai, mūsų 
kuopų vadai pirmiausiai juos vesdavo į kop
lyčią. Jie sužavėti ten praleisdavo daug 
laiko ir inspektavimas labai sutrumpėdavo. 
I - ji kuopa pavadinta kunigaikščio Vytauto 
vardu, II - ji kuopa - kunigaikščio Algirdo 
vardu. Abidvi kuopos turėjo savo vėliavas. 
Vykdavo koncertai, meninės porogramos 
buvo atliekamos mūsų ir iš D.P. atvykstančių 
pajėgų.

Fūrth'c buvo populiari Hofmano kavinė. 
Čia rinkdavosi daug vokietaičių merginų, 
mūsų vyrų ir amerikiečių. Vykdavo šokiai. 
Vieną dieną įvyko nemalonus konfliktas 
tarp mūsų vyrų ir amerikiečių. Kai kurie 
amerikiečiai nemėgo mūsų, vyrų dėl 
konkurencijos. Vokietaitės mieliau drau
gaudavo su mūsų vyrais. Tas pykino ameri
kiečius. Amerikiečiai buvo turtingesni, la
bai pasipūtę. Dažnai su vokietaitėmis elgėsi 
stačiokiškai, įžeidžiančiai. Mūsų vyrai 
susikalbėdavo vokiškai, buvo draugiškesni, 
suprato vokietaičių padėtį- buvo kas tai 
bendro - mes be tėvynės, jų tėvynė 
užkariauta, sunaikinta. Vienas amerikietis 
minėtoje kavinėje užgavo mūsiškį, toliau 
viskas vyko kaip "kaubojiškame filme" ... 
Amerikiečiai labai nukentėjo. Atvyko karo 
policija. (M.P.), bet kaltininkai spėjo pra
dingti. Naktį išrikiavo mūsų kuopą. Atvežė 
vokietaites atpažinti kaltininkus, bet jos 
kaltininkų neatpažino. Visgi, du broliai 
vėliau buvo nubausti. Jie pasielgė per tą 
nesusipratimą gana žiauriai ir bauda buvo 
pelnyta.

Ant rytojaus atvyko amerikiečių karinin
kas išsiaiškinti. Paklausė mūsų kuopos 
vadą, kas laimėjo? Mūsų kuopos vadas 
sumišęs pareiškė, kad. atrodo, mūsiškiai. 
Amerikietis į tai atsakė: gerai, seniai buvo 
laikas, kad kas nors tuos gangsterius 
pamokintų. Pasirodo, tame amerikiečių da
linyje buvo iš kalėjimų įstojusių į armiją 
visokių nusikaltėlių. Vėliau čia dar įvykda
vo pavienių nesusipratimų, konfliktų. Iškėlus 
minėtą amerikiečių dalinį is Furth’o. dau
giau nesusipratimų nebūdavo.

Prie mūsų dalinio Zindorfe buvo lietuvis 
seržantas Vytas. Jis labai mėgo pademon
struoti savo vairuotojo gabumus su "Jeepu", 
užvažiuodavo ant laiptų, o apledėjusioje 
aikštelėje darydavo visokius triukus, suk
tukus.

Kuopos turėjo savo numerius. I -ji kuopa 
4204, II - ji kuopa 4129. Sargybiniai turėjo 
savo asmeninius numerius. Pabaltiečių 
kuopos štabas radosi Heidelberge. Lietu
vius atstovavo kapitonas Motuzas. Šis šta
bas pagamino gražų visiems pabalticčiams 
atminimo - garbės ženklą, angliškai pava
dintą "Commemorative and Honor Insig
nia". Visi kuopų dalyvai, nepadarę nusikal
timų, būdavo šiuo ženklu apdovanojami. 
1947 m. vasario 12 d., II - ji kuopa buvo 
iškelta į Wūrzburgą. I - ji kuopa vėliau 
iškelta į Bambergą.

Wurzburgc saugojome D.P. kalėjimą.

I-mos kuopos dalis vyrų išsirikiavę patikrinimui.

Britų zonos lietuviai sargybiniai sau 
dy kloję. _________
Čia kuopa gavo naują 4065 numetįf 
Apmokino vartoti kulkosvaidžius. Sargybų 
nių bokšteliai aplink kalėjimą buvo apginki 
luoti kulkosvaidžiais. Kalėjime radosi 
įvairių tautybių kalinių. Lietuvių 2-3 buvo; 
patekę už spekuliaciją .. Mums griežtai! 
draudė turėti kokius nors santykius su
kaliniais. Kadangi lietuvių nusikaltimu 
buvo nedideli, juos kartais paimdavo padėti . 
virtuvėje, pavalyti rajoną. Jie džiaugdavosi 
jiems numesta cigarete... Į rankas paduoti) 
kad ir cigaretę buvo draudžiama. Prieš nu-J 
metant, reikėjo cigaretę sulaužyti. Kaliniu! 
tarpe buvo ir didelius nusikaltimus padai ’ 
riusių asmenų. Tai daugiausiai slavai, ker i | 
šiję vokiečiams. Vienas žydas skundėsi? Į 
patekęs už porą gabalų sviesto. Pasirodo ' 
tie "pora gabalų" buvo du vagonai. Daug I 
kalinių iš rytų kraštų grįždavo į namus I 
Amerikiečiai džiaugdavosi jų atsikratę.! J 
Vėliau, rodos, kalinius atidavė vokiečiu) ] 
administracijai.

1947 m. gruodžio 17 d. mus iškėlė į Bad- u 
Kissingeną. Tai gražus kurortinis miestu-? j 
kas. Čia būdami laisvi nuo tarnybos, seką 
madieniais rikiuotėje su daina eidavome j 
miestelio bažnyčią.

Pamaldas laikydavo kapelionas, kutų 
Chomskis. į ■

1948 m. balandžio 16 d. vieną mūsų būrį!.. 
iškėlė į Giebelstadt, buvusį lauko aero- . 
dromą. Čia buvo nuobodu. Jokio miesto arti 
nebuvo. Netoli buvo žydų stovykla. Su jaisl 
neturėjome ką spekuliuoti, tai ir ryšio į 
nepalaikėme. Tiesa, porą sykių vyrai ui
cigaretes išsikeitė "košer vyno". Išvežus tur-l 
tą iš šio aerodromo, 1948 m. gegužės 12 d| 
grįžome prie kuopos į Bad -Kissingeną. ■

Čia neteko užsibūti. Suorganizuotas 25 į 
žmonių vienetas, vadovaujamas leitenanto’ 
Marijono Šnapščio, 1948 m. gegužės 20 d.j 
pasiųstas į Darmstadt’ą, JAV armijos sargy-j 
binių šunų mokyklą. Kuopa pasiliko Bad - 
Kissingene. Mokykloje turėjome geras są
lygas, nors teko daug dirbti, mokintis su 
būsimais keturkojais draugais. Išrikiavo mus 
ir iš eilės gavome po du šunis. Šunys gyveno 
taip pat išrikiuotose būdose.

(tęsinys sekančiame "M.P." nr.)

6



Jų beliko vos keli šimtai...
Nėra tokios vietelės Lietuvoje, kuri nebū- 

i tų apšlakstyta partizanų krauju. Tūkstančiai jų 
tavo, kad mūsų istorijos lapas nebūtų tuščias 
ir kad ateinančios kartos galėtų ne tik didžiuo
tis, ber ir pasisemti stiprybės kovoje už tėvy
nės laisvę. Gal greičiau kaip mes galvojam.

Nemažai iš mūsų yra suklaidinti ir pradė
jome garbinti „didvyrius“, kurių prieš kelis 
metus nebuvo, nes per daug buvo gyvų 
liudininkų, kurie neleido klastoti istorijos. 
Partizanai nėra hipotetiniai didvyriai. Iš 
tūkstančių, kurie žuvo žiauriose kovų sąlygo
se, dar išliko keli šimtai, kurie reikalingi ne tik 
pagarbos, bet ir kąsnio kasdieninės duonos. 
Lyg kokia sunki ranka užtemdo daugeliui 
Australijos lietuvių akis ir bando pasukti 
sentimentą į mažai reikšmės turintį taikinį^ 
kuris turi daugiau retorinį grožį, kaip tikslą. 
Partizanų pensijos yra tik $ 30 mėnesiui, tai 
notskiekpagerintijų būklę, buvo nutarti įsteig
ti (JAV ir Kanadoje jau įsteigtos LPGF 
Valdybos) Lietuvos partizanų globos fondą... 
Parama bus teikiama per Lietuvos Laisvės 
kovos sąjūdį (LLKS). Lietuvos Laisvės kovos 
sąjūdis įsteigtas 1949 m. Atkurtas 1992 m. 
kaip Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
skyrius, kuris veikia Australijoje nuo 1992 m. 
Laisvės kovų archyvas yra istorinis partizanų 
prisiminimų rinkinys (jau išleista 16 tomų). 
Numatoma, kad $ 200 padės globoti vieną

partizaną ištisus metus. Ar nėra skaudu girdėt, 
kad gal koks nors „laimingas“ gaus priedo 
prie savo pensijos $ 16,6 į mėnesį! Išmokėji
mai nebus vienkartiniai, bet dalimis per LLKS 
organizacijos atstovus.

Kiekvienas geros valios lietuvis Austra
lijoje (ir kitur), tikriausiai, prisidės prie šios 
kilnios šalpos ir globos.

Partizanai savoaukąjauatidavė...dabar 
mūsų eilė jiems padėti ir juos globoti jų 
gyvenimo saulėlydyje. Padėkime Lietuvos 
partizanams. Juk jų beliko vos keli šimtai.

Daug kas iš mūsų prisimena bombar
davimus, lėktuvų puolimus, Dresdeno baisųjį 
insineratorių, kada savo kūnais bandėte 
uždengti kūdikį ar sau brangų žmogų. 
Prisimenate ir tas baisias dienas, kada iš bai
mės įnirdavome daug kartų per dieną, bet vis 
turėjome viltį, kad gal karas greitai pasibaigs 
ir išliksime gyvi. Dar kartą prašau grįžti į tą 
žiaurią praeitį ir pagalvoti apie mūsų laisvės 
kovotojus - partizanus. Jie neturėjo jokios 
vilties - tik mirtį prieš akis. Jei kas iš jų išliko 
gyvas, tai tik per Dievo malonę, nepamirš
kime jų. Aukas siųskite „TALKA“ LPKTS 
s-ta9441, pažymėdami LPGF-dui (Lietuvos 
partizanų globos fondui).

Tikiu, kad mes jų neapvilsime,

LPKTS ats. V. L. Mačys

Į Tremtinių grįžimo fondo sąskaitą Nr. 888 TALKOJE 
iki kovo 31 d. yra gautos sekančios aukos: 

Pagerbiant a.a. Juozą Balbatą vietoj gėlių aukojo:

0. ir J. Bratiškai $ 10.00 TALKA $100.0
J.irM. Venckai $ 10.00 R. ir D. Ragauskai $20.00
R. ir L. Samsonai $60.00 V. ir M. Didelis $20.00
N. Arminienė $20.00 J. ir B. Makuliai $10.00
I. Jokubauskienė $50.00 L. Hartley ir D.Veremčiukas $20.00
J.Šniras $20.00 Duncan family $20.00
A Aglinskas $10.00 V. ir G. Ališauskai $20.00
R. Umbražiūnienė $ 10.00 S. Liesis $10.00
LPranckūnienė $10.00 L. ir J. Alminauskai $10.00
A. Tamašauskas $20.00 V. Šeštokas $20.00
S. ir M. Tamašauskai $40.00 V. ir T. Pošiūnai $20.00
JEnninienė $20.00 E. ir L. Veremčiukai $10.00
K. ir D. Lynikai $20.00 I. Nosek $20.00
A. Miškinis $ 10.00 E. ir V. Čižauskai $10.00
G. ir D. Žemkalniai $20.00 A. ir H. Petrauskai $10.00
H. Statkuvienė $10.00 M. Saženienė $10.00
A Laukaitis $50.00 A. Volkienė $10.00
E.Pankevičius $ 10.00 Anoniminės aukos $90.00
R. Kaunienė $ 10.00 Viso $ 870.00
SlTamošaitis $ 10.00 Canberra "Paguoda" $500.00
A Stankevičienė $ 10.00 Viso Tremtinių namams
J. Grigaitienė $10.00 iki 31.03.96 $ 70 679.00

* SKAITYTOJOJ ŽODIS M
GERE. p. REDAKTORIAU,

Mane nustebino L. Bungardos laiškas, 
atspausdintas „Mūsų Pastogėje“ (Nr.12, 
1996.03.04). Gėda yra skaityti tokį atvirąlaišką, 

kai matai, kad raštininkas neatskiria Komu-
■ ristų partijos nuo Darbo partijos, kaltina .Mū

sų Pastogės“ redakciją kam ji atspausdino 
Darbo partijos skelbimą, raginantį balsuoti 
už tą pačią partiją federaliniuose rinkimuose, 
kuri kadaise Whitlamo vadovaujama pripa
žino de jure Lietuvą ir kitas Pabaltijo valsty
bes Rusijai. Visų pirma, tos dvi partijos- 
Komunistų partija ir Darbo partija toli viena 
nuo kitos stovi. Darbo partiją gali rasti visose 
demokratinėse valstybėse: Alglijoje, Pran
cūzijoje, Vokietijoje ir kt. Komunistų partijos 
turi kitą programą, kuri yra toli nuo de
mokratijos. Ir ten kur tvirta demokratija, 
komunistų partijos negali būti. Baltijos 
valstybes galėjo pripažinti Sovietams ir 
Popiežius - Vatikanas, bet tas nieko bendro

neturi su pasaulėžiūra. Politika eina savo keliu.
Whitlamo politika nereiškė Darbo parti

jos politikos, tą jis padarė savivaliaudamas, 
neatsiklausęs parlamento, net neatsiklausęs 
užsienio reikalųministerio. Tuolaiku užsienio 
reikalų ministeris buvo išvykęs keliom dienom 
į užsienį, ir Whitlamas ėjo jo pareigas. Jis 
pripažino dejureBaltijos kraštus kaip užsienio 

• reikalų ministeris. Post factum, tas reikalas 
buvo atidėtas po federalinių rinkimų. Libera
lai iš karto pasižadėjo atšaukti pripažinimą jei 
bus išrinkti į valdžią. Taip ir atsitiko - 
liberalai buvo išrinkti į valdžią ir Darbo 
partijai neteko daugiau šiuo reikalu rūpintis.

Visos politinės partijos, kurios demok
ratinėse valstybėse gali veikti, yra gerbtinos ir 
reikalingos demokratinei laisvei išlaikyti, o 
politiniai profanai galvoja, kad tai yra tautos 
priešai, kurie privalo būti sunaikinti. Tokių 
profanų turime šiandien ir Lietuvoj.

Reiškiu p'agarbą Aleksandras MauragLs

SKAITYK "MŪSŲ PASTOGĘ"! 
BENDRADARBIAUK "MŪSŲ PASTOGĖJE"!

• REMK "MŪSŲ PASTOGĘ"!

Syd. Liet. mot. soc. g-bos d-jos buvusiai ilgametei valdybos narei

A. f A. Anelei Mikniiivicieiiei
mirus, velionės vyrą Joną, dukrą Virginiją ir sūnūs - dr. Vidmantą ir Antaną 

su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame gilaus liūdesio valandoje.
Tebūna Tau, geraširde, darbščioji bitele, lengva Australijos žemė toli toli nuo 

Suvalkijos laukų.
S.L.M.S.G.D-jos Valdyba

A. f A. Anelei Mikntavieienei
netikėtai šį pasaulį apleidus, nuoširdžią, gilią užuojautą reiškia jos vyrui Jonui, 

sūnums - dr. Vidui ir Antanui, dukrai Virginijai bei jų šeimoms
Sydnėjaus liet, pensininkų klubas "Neringa"

ėlill Pagerbdamas

A. f A. Anelę Mikiiiavičicnę
vietoj gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju $ 20 ir reiškiu užuojautą jos šeimai

Julius Kušleika

Motinai

A. j* A. Liucijai Aleknienei
miras, jos dukrai, tautinių šokių "Sūkurio" grupės šokėjai Birutei Aleknaitei, 
gilią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

"Sūkurio" taut, šokių grupė

A. f A. Liucijai Aleknienei
miras, jos dukrai Birutei, sūnums ir artimiesiems skausmo valandoje nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Rasa ir Jo Blansjaar

Pagerbdami

A. f A. Liuciją Aleknienę
vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame $ 30.00

Venclovų šeima

Lietuvoje miras

A. f A. Reginai Aniulienei
Vytautui, Kristinai, Tomui, Pauliui ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą

Bronė ir Arūnas Staugaičiai 
Vida ir Viva Aleknai

A. f A. Liudo Pikelio
atminimui, vietoj gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju $ 20.

Stasė ir Augustas Stupurai

Atsisveikindami su ilgamečiu ankstyvesniųjų Talkos valdybų nariu

A. t A. Juozu Balbata
reiškiame užuojautą sūnums Audriui ir Rimantui, jų šeimoms ir visiems ar
timiesiems. Ilsėkis rarriybėje nuoširdus talkininke

TALKA

PADĖKA
Dėkojame visiems, kurie mus, skaudžios nelaimės paliestus, užjautė, guodė ir 

padėjo mums palydėti mylimą žmoną, motiną ir močiutę
a.a. Anelę Mikutavičienę

paskutinėje jos šios žemės kelionėje.
Ypatinga padėka priklauso kun. R. Ramašauskui už laidojimo apeigas ir 

pamokslą, p. A. Savickienei už pravedimą rožančiaus ir mišių skaitymus, p. A. 
Kramiliui k giedotojams už giesmes ir gyvojo rožančiaus būrelio ponioms už 
šventovėje sukalbėtą rožančių.

Dėkojame atsisveikinimo su velione žodžius pasakiusiems krematoriume - 
lietuvių bendruomenės vardu p. A. Kramiliui, gyvojo rožančiaus būrelio vardu p.
A. Savickienei, moterų socialinės globos draugijos vardu p. M. Reisgienei ir 
anūkei Zoey jautriai su močiute atsisveikinusiai.

Dėkojame šermenų parnešėjoms p. G. Kasparaitienei ir p. O. Kapočienei.
Dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse, atnešusiems gėles ar vietoje 

gėlių aukojusiems lietuviškiems reikalams, pareiškusiems mums užuojautą 
žodžiu, raštu ar spaudoje.

Velionės vyras Jonas Mikutavičius ir vaikai - 
dr. Vidas, Virginija ir Antanas su šeimomis

"Mūsų Pastogė" Nr.14 1996.4.8 psl.7

7



SYDNĖJAUS SKAUTAMS
"Aušros" tunto stovykla prasidės trečiadienį, balandžio 10 d. 10 vai. ryto Camp Coutts 

stovyklavietėje. Waterfall, Princess Hwy ir baigsis sekmadienį, balandžio 14 d., kuri bus ir svečių 
diena. Visi kviečiami aplankyti stovyklą ir dalyvauti Atvelykio žaidimuose.

Stovykla kainuos: $ 40 — asmeniui; S 100 — šeimai; $ 10 — asmeniui už vieną dieną.
Reikia atsivežti: uniformą, kaklaraištį, šiltų drabužių, maudymosi kostiumą, tualetinius reik

menis, rankšluostį, miegmaišį ar lovos pasiklojimą, nešiojamą butelį van
deniui, popieriaus ir pieštuką, dainorėlį, žibintuvą.

Taip pat prašome atsivežti sau trečiadienio pietus.
Daugiau informacijos galite gauti skambindami Dainai Šliterytei tcl. 498 8584 arba Elytei 

Blansjaar tel. 481 0120.

ATSISVEIKINANT
Tariame sudiev brangiam svečiui iš Lietuvos kunigui Romualdui Ramašauskui. Dėkojame už 

mums suteiktas dvasines malones ir patarnavimus Sydnėjaus katalikams Australijoje.
Išleisdami svečią iš Lietuvos kun. Romualdą Ramašauską, Sydnėjaus lietuviai po rekolekcijų 

kovo31 d. aukojo Krakių Našlaičių namams, kuriuos išlaiko ir globoja klebonas R.Ramašauskas:
Po $ 150 Gyvojo Rožančiaus būrelis,
Po $ 50 K. ir D. Ankai, Sydnėjaus L.k.kultūros d-ja, J. Skuodas, A. Savickienė, Cdr. R.

Bičiūnas, RAN,
Po $ 30 A. ir L. Kramiliai,
Po $ 20 J. Burokienė, A. Brunkienė. O. ir A. Kapočiai, P. ir Z. Andriukaičiai. A. Juodgal

vis, E. Jonaitienė, A. ir D. Bumeikiai, Lilė Judickas. K. Grigas,
Po $ 10 A. Sidaras, M. Reisgienė, A. V. Skeivys, J. Makūnas, E. Černiauskienė. A. Giniū-

nas, R. Lekienė, N. Vaičiurgytė, P. Burokas, O. Kapočius,
Po $ 5 N. Liutikaitė.
Viso $715.00
Dėkojame mieliems aukotojams, kurie savo auka nušluostysite ne vieno našlaičio ašarą jų 

dienose. A. Kramilius,
Sydnėjaus Liet katalikų misijos komiteto vardu

BALTIC CONNECTIONS
Special price economy class airfares

■ from SYDNEY, MELBOURNE, BRISBANE and ADELAIDE to VILNIUS " 
and return

I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I 
a 
a 
a 
i 
a 
a
■ 
i 
a
a

Departures between 16 April and 15 May 1996............................................ $ 1,930
Departures between 16 May and 20 June 1996...,....................... $ 1,980
Departures between 21 June and 15 July 1996..............................................$ 2,190
Departures between 16 July and 31 August 1996.......................................... $ 2,060
Departures between 1 Sept, and 15 Sept. 1996..............................................$ 2,020

Departures from Perth are discounted even further Ill
We use only top rated airlines

Book now to avoid disappointment. Seating is limited and demand is heavy.
Payment required within 7 days of confirmed booking.

All government taxes/charges are additional. Note that airline schedules are 
subject to change and that the above prices are subject to seat availability in the 
nominated class. Dated 3 April 1996

I
1 
I
I 
I 
I
I 
1
I 
I
I 
I 
I
I
I 
I 
I
I 
I

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

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

VAIKAMS!!!!!!! JAUNIMUI U!U 
" JERAL " PUPPETS ruošia pasaka "THE JUNGLE BOOK' 
Sekmadieni,balandžio men. 28d. 2.00 vai. p.p.

Įėjimas $5.00 vaikams ir tėvams. .Z;
Vaikams į si^kain^ieina "hot dog" ir gėrimas.
Po programos įvyks:-

"a "RAZZLE DAZZLE" DISCO
Šokiai ir žaidimai! Pasipuoškite spalvingai! ę-r.

KVIEČIAME Į RUDENS BALIŲ
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 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

L.RK.T.S-4JA DĖKOJA
Lietuvos Politinių kaliniųirtremtiniųsąjun- 

gai aukojo ir užsisakė ’Tremtinį", "Laisvės 
kovų archyvą”: TALKA - $ 60; A. Juodgalvis
- $ 65; B. Jurgelionis - $ 50 ir dr. A. V. Kabaila
- $ 100, SKAT,O "Savanoris".

Nuoširdus AČIŪ,
LPKTS ats. V. L. Macys

PATIKSLINIMAS
Socialinės globos moterų draugija Melbourne praneša:
Paskelbtame "Kirvio sriubos" aukotojų sąraše praleista $ 100.00 Skautų Džiugo Tunto auka. 

Aukotojus atsiprašome.
Nuoširdžiai dėkojame p. J. Šlamui už $ 2,000.00 auką draugijai.

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės66 prenumeratą.

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

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

Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:
P. O. Box .11. North Melbourne, Vic. 3051

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

"Mūsų Pastogė" Nr.14 1996.4.8 psl.8 ■■ ■ ■' -

Gydytojas, 55 metų amžiaus, vedybų 
tikslu susipažintų su Australijos lie
tuve. Rašyti:

Ignas Čekanauskas
P.O. Box 1161
Vilnius 2001, Lithuania (Lietuva)

AUKOS "MŪSŲPASTOGEI"
K. Sasnauskas Qld. $ 5.00
J. Znautas NSW S 5.00
M. Putvinienė NSW $ 5.00
E. Pankevičius Vic. $ 5.00
A. Kudžius Qld. $15.00
J. Rylis NSW$ 15.00
Z. Sipavičius ACT $15.00
E. Svirklienė NSW $100.00

Dėkojame už aukas!
Red.

SKELBKITĖS 
,-MCSŲ PASTOGĖJE“

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
f Funerals of Distinction f

17 RAILWAY PDEL, FAIRFIELD, N. S. W.
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

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 turini redakcija neatsako. 
Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę. 

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