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Lietuvos įvykių apžvalgaV ..  -.. . —.
Seimui pateiktos 

konstitucijos pataisos 
projektas

Ketvirtadienį plenariniame Seimo 
i posėdyje buvo pateiktas Centro frak

cijos inicijuotas Konstitucijos 78 
straipsnio pakeitimo projektas. Juo 
siekiama išeivijai suteikti teisę daly
vauti Prezidento rinkimuose. Centro 
frakcija mano, kad po šio dokumento 
pateikimo turėtų nedelsiant prasidėti 
politinės frakcijų konsultacijos.

Šia Konstitucijos pataisa siekiama 
užtikrinti galimybę visiems Lietuvos 
piliečiams nepriklausomai nuo to. kiek 
laiko jie gyveno Lietuvos teritorijoje 
bei kitų aplinkybių tapti Lietuvos 
Prezidentu.

„Absoliuti dauguma ne Lietuvos 
teritorijoje gyvenančių Lietuvos Res
publikos piliečių dėl visiems žinomų 
priežasčių ne savo valia paliko Tėvynę 
ir todėl neturi būti diskriminuojami. 
Rinkėjų valia priimti tą ar kitą spren
dimą, pasirinkt} tą ar kitą asmenybę, 
nepriklausomai nuo to, kaip istorijos 
įvykiai darė įtaką jos likimui“, sakė 
Centro frakcijos seniūnas Egidijus 
Bičkauskas.

Siūlomas Konstitucijos 78 straipsnio 
pakeitimo projektas skelbia, kad 
„Respublikos Prezidentu gali būti 
renkamas Lietuvos pilietis pagal kilmę, 
jeigu jam iki rinkimu dienos yra suėję 
ne mažiau kaip keturiasdešimt metų“. 
Tai yra, pataisa panaikintų Konstitu
cijos reikalavimą, kad kandidatas į 
prezidentus turi būti išgyvenęs Lie
tuvoje ne mažiau, kaip trejus pasta
ruosius metus.

Konstitucijos pataisos turi būti 
svarstomos ir dėl jų Seime balsuoja
ma du kartus. Tarp šių balsavimų turi 
būti ne mažesnė kaip trijų mėnesių 
pertrauka. Kad būtų priimta Kons
titucijos pataisa, už ją turi balsuoti ne 
mažiau kaip du trečdaliai visų Seimo 
narių.

Sudaryta komisija PLB 
Seimui sušaukti

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba 
sudarė komisiją Pasaulio lietuvių 
bendruomenės devintajam seimui 
sušaukti. Šis pasaulio lietuvių susi
tikimas pirmą kartą rengiamas Lietu
voje šių metų liepos 1 - 7 dienomis.
Komisijos pirmininkas - Lietuvos 

Respublikos Seimo pirminino pa
vaduotojas Feliksas Palubinskas. Ko
misijoje yra dar 11 narių, visi jie Seimo 
tarnybų darbuotojai.

Pasaulio lietuvių bendruomenės 
devintasis seimas vyks Lietuvos Res

publikos Seimo rūmuose. Į jį laukia
ma atvykstant daugiau kaip 170 už
sienio lietuvių atstovų iš 30 - ties šalių.

Ketinama pakeisti kariuo
menės veiklos įstatymus

Krašto apsaugos tarnybos įstatymą 
numatoma pakeisti ir „padaryti jį tik
rai vakarietišką". Tai krašto apsaugos 
ministras Česlovas Stankevičius pa
reiškė trečiadienį Lietuvos radijo lai
doje.

Praėjusių metų rudenį priimtas Kraš
to apsaugos tarnybos įstatymas šiuo 
metu jau peržiūrimas, o jo pataisų 
projektas bus pateiktas Seimui. Vienas 
šio sumanymo autorių - Ginkluotųjų 
pajėgų generalinis inspektorius JAV 
atsargos pulkininkas Algimantas Gar- 
sys - Eltos korespondentui sakė, jog 
papildytame ir pataisytame įstatyme 
NATO karininkams turėtų būti suteik
ta teisė tarnauti Lietuvoje.

Reikėtų iš dalies pakeisti tvarką, pa
gal kurią Lietuvoje suteikiami kariniai 
laipsniai, mano pareigūnas. Jo žo
džiais. turėtų būti sudarytos galimy
bės aukštesnius laipsnius gauti jau
nesniems nei dabar leidžiama ka
riams. A. Garsys teigė negalįs kol kas 
prognozuoti, kada bus parengti siū
lymai pakeisti Krašto apsaugos tar
nybos įstatymą.
Iš Bosnijos grįžta Lietuvos 

taikdariai
Baigę pusės metų misiją Bosnijoje, 

grįžta Baltijos taikos palaikymo ba
taliono (BALTBAT) Lietuvos kuopos 
kariai. Praėjusių metų spalio mėnesį 
per 140 Lietuvos kuopos karių Bos
nijoje įsijungė į NATO taikos įgy
vendinimo (IFOR) misiją. Gruodžio 
mėnesį, pasibaigus šios misijos man
datui, buvo suformuotos NATO va
dovaujamos stabilizavimo pajėgos 
(SFOR), kuriose mūsų šalies kuopa 
tarnavo iki šiol. Prieš misiją majoro 
Vladimiro Bieliausko vadovaujami 
Lietuvos kariai daugiau kaip du mė
nesius tobulinosi Danijoje. Kaip ir visi 
keturi mūsų šalies taikdarių būriai, 
BALTBAT lietuvių kuopa misijoje 
dalyvavo drauge su šios Šiaurės Euro
pos valstybės batalionu.
Misiją Bosnijoje taip pat alieka Latvi
jos taikdariai, o Estijos kuopa drauge su 
Švedijos batalionu yra išvykusi į Pietų 
Libaną. Jau kitais metais visų trijų 
Baltijos šalių taikos palaikymo bata
lionas misijoje ketina dalyvauti sa
varankiškai - be šiaurės valstybių da
linių. Šiuo metu Danijoje tobulinasi 
penktasis Lietuvos taikdarių būrys 
LITPLA - 5, kuris jau kitą savaitę tu
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Nuotrauka Antano Ruginio

rėtų išvykti į Bosniją. Misiją būrys at
liks bendroje kuopoje su Latvijos ir 
Estijos kariais.

V. Landsbergis lankėsi 
Vašingtone

Antradienio popietę, po penkerių me
tų pertraukos, Lietuvos Seimo Pir
mininkas Vytautas Landsbergis vėl 
pasirodė Baltuosiuose rūmuose. JAV 
viceprezidentas Alas Goras čia priėmė 
Lietuvos Seimo Pirmininką. Šio su
sitikimo metu daugiausiai dėmesio bu
vo skirta Lietuvos saugumo garan
tijoms ir Lietuvos narystei NATO. 
Alas Goras informavo, kad geriausiai 
pasirengusios valstybės liepos mėnesį 
bus pakviestos į NATO, tačiau iki šiol 
nenuspręsta, kurias šalis kviesti. JAV 
viceprezidentas patikino, kad Rusija 
neturės veto teisės ir negalės sutruk
dyti Baltijos šalių priėmimo į NATO. 
V. Landsbergis atkreipė viceprezidento 
dėmesį į tai, kad Rusija nėra vienalytė. 
Egzistuoja vakarykštė, šiandieninė ir 
rytdienos Rusija. Lietuva nenori pa
tekti į vakarykštės Rusijos planus, 
akcentuoja „Lietuvos aidas“, ap
rašydamas Seimo Pirmininko Vytauto 
Landsbergio susitikimus Vašingtone.

„Derybų su Maskva patirtis padės 
įveikti ir Vašingtoną“ - taip po susiti
kimo su JAV viceprezidentu A. Goru 

..Lietuvos rytui“ pareiškė V. Lands
bergis. „Jūsų veikla, išjudinusi de
mokratinius pokyčius vidurio Europo
je dešimtojo dešimtmečio pradžioje, 
jau aprašoma istorijos knygose, - krei
pėsi į V. Landsbergį antrasis Ameri
kos valstybės asmuo. - Jūs turite daug 
draugų Jungtinėse Valstijose“. V. 
Landsbergis, „Lietuvos rytui“ pasa
kodamas apie susitikimą, prisiminė, 
kad į jo teiginius Amerikos vice
prezidentas kelis kartus reagavo labai 
gyvai. Lietuvos Seimo vadovas išsky
rė A. Goro žodžius „Aš jums garan
tuoju - likimo valiai nebūsite palikti“. 
„JAV pasiryžusios apsaugoti Lietuvą, 
kad ji nepatektų į vadinamąją pilkąją 
zoną“ - sakė A. Goras. A. Goro teigi
mu, bus pasiūlyti tam tikri saugumo 
mechanizmai, kurie tikrai nebus al
ternatyva narystei NATO, bet padės 
spręsti Baltijos šalių problemas, - ra
šoma „Lietuvos ryto“ koresponden
cijoje iš Vašingtono. V. Landsbergio 
vizitą plačiai aprašė ir kiti Lietuvos 
dienraščiai.

Ūkio ministras Maskvoje 
vykdė vyriausybės užduotį 
Ūkio ministro vizitas į Maskvą ne

buvo paslaptingas - jis vykdė vyriau
sybės užduotį išsiaiškinti stabilaus naf-
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tos ir dujų tiekimo galimybes, susitikti 
su energetikos sistemos ir Rusijos 
vyriausybės nariais.

Tai ketvirtadienį spaudos konfe
rencijoje pareiškė Ministras Pirminin
kas Gediminas Vagnorius, paneigda
mas visas visuomenės spėliones apie 
tariamos bendros ekonominės erdvės 
su Rusija kūrimą.

Kilusias diskusijas Premjeras pava
dino „dirbtiniu skandalu“. Nors apie to
kį pavojų viešai kalbėjo Europos rei
kalų ministrė Laima Andrikienė, 
Vyriausybės vadovas sakė nenorįs 
kaltinti nė vieno ministro, nes „pats 
kaltas“.

Pasak G. Vagnoriaus, neįmanoma 
komercinių sutarčių pagrindu įsteigti 
tarpvalstybinių darinių. Kad Vyriau
sybė gali keisti poziciją - pavojaus taip 
pat nėra. Premjeras sakė perspėjęs vi
sus be išimties valstybės pareigūnus, 
kad jie atsargiau vertintų įvykius, tiks
liau formuluotų komentarus. Premje
ras paneigė, kad valdininkams liepta 
„mažiau kalbėti“.

Lietuva gins savo interesus 
nepriklausomai nuo 
kaimynų problemų

„Pavojus, kad AMOCO ir Latvijos 
vyriausybės sutartis dėl naftos telki
nio Baltijos jūroje eksploatavimo bus 
nutraukta, yra nepakankamas motyvas, 
kad mes negintume savo interesų 
nustatant jūros sieną“, - pareiškė 
Ministras Pirmininkas Gediminas 
Vagnorius ketvirtadienį spaudos kon
ferencijoje. Bet ši aplinkybė, pasak 
Premjero, nereiškia, kad Lietuva ska
tins nutraukti šią sutartį.

Apie savo ketinimus nutraukti šią 
sutartį su Latvijos vyriausybe Vašing
tone viešėjusiam Seimo Pirmininkui 
Vytautui Landsbergiui sakė AMOCO 
viceprezidentai Valdis Budrevičius ir 
Stefanas Elbertas. Amerikiečių ne
patenkina per ilgai vilkintos Lietuvos 
ir Latvijos derybos dėl jūros sienos.

G. Vagnorius įsitikinęs, kad Lietu
vos ir Latvijos jūros siena bus nustatyta 
gana greitai, nes derybose matomi 
teigiami poslinkiai.

Latvijos derybininkų vadovas Ma
ris Riekstinis teigia, kad Lietuvai 
tikriausiai bus perduota dalis Baltijos 
jūros šelfo geologinių tyrimų doku
mentų. Tačiau ši, dar nuo sovietinių 
laikų Rygoje likusi medžiaga Lietuvai 
atiteks tik tada, kai bus atribota 
ekonominė zona ir kontinentinis šelfas, 
- žurnalistams sakė pareigūnas, ket
virtadienį atvykęs į Vilnių tęsti derybų 
su Lietuvos delegacija.
Vilniaus meras - Rolandas Paksas

Naujuoju sostinės meru išrinktas 41 
metų verslininkas Rolandas Paksas. 
Ketvirtadienį vykusiame miesto tary
bos posėdyje meras buvo renkamas iš 
trijų kandidatų. R. Paksas surinko 28 
balsus iš 50 - ties.

R. Paksas 1979 metais baigė Vilniaus 
inžinerinį statybos institutą (dabar - 
Vilniaus Gedimino technikos uni
versitetas), o dar po penkerių metų - 
Leningrado (dabar - Sankt Peterburgo) 
civilinės aviacijos akademiją. Daug 
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metų jis buvo SSSR aukštojo pilota
žo rinktinės narys. Aviatoriaus R. Fak
so pavardė žinoma daugeliui Europos ir 
pasaulio sporto mėgėjų. Nuo 1985 iki 
1992 metų jis vadovavo Vilniaus 
aeroklubui. Pastaraisiais metais R. 
Paksas yra remonto, statybos ir ko
mercijos firmos „Restako“ bendraturtis 
ir jos prezidentas.

Išrinktas ir laikinosios sostinės me
ras - juo tapo Tėvynės sąjungos atsto
vas, 58 metų amžiaus Henrikas Ta
mulis, iki šiol dirbęs uždaros akcinės 
bendrovės „Santechnika“ generaliniu 
direktoriumi.
Prezidentas susirūpinęs dėl 

mokesčių
Lietuvos Prezidento Algirdo Bra

zausko manymu, jei visi dirbantys ša
lies piliečiai mokėtų socialinio drau
dimo mokesčius, pensija Lietuvoje ga
lėtų siekti apie 320 - 330 litų. Tai ša
lies vadovas pareiškė tradiciniame 
pirmadienio interviu Lietuvos radijui.

Lietuvoje šiuo metu yra 1 mln. 750 
tūkstančių darbingų žmonių, tačiau iš 
jų dirba 1 mln. 645 tūkstančiai, o 
socialinio draudimo mokesčius moka 
tik 1 mln. 200 tūkstančių. Pagal ofi
cialią statistiką, keturi dirbantys išlaiko 
tris pensininkus.

Ieškojimas būdų, kaip nemokėti 
socialinio draudimo mokesčių yra 
masinis reiškinys, - pirmadienį sakė 
Lietuvos Prezidentas. Socialinio 
draudimo mokesčių nemokėjimą A. 
Brazauskas pavadino valstybinės reikš
mės problema, kurią išsprendus bent 
iš dalies pagerėtų vieno socialinio 
sluoksnio - pensininkų - gyvenimas.

25 000 litų premija tam, kas 
padės atskleisti nusikaltimą
Lietuvos Vyriausybė skirs 25 tūks

tančių litų premiją asmeniui arba ke
liems asmenims, kurie pateiks in
formacijos, padėsiančios atskleisti 
buvusio savanorio ir saugumiečio Juro 
Abromavičiaus žūties aplinkybes. Toks 
sprendimas priimtas atsižvelgus į Sei
mo laikinosios komisijos žūties ap
linkybėms ištirti prašymą.

Praėjusį penktadienį Seimo komisija 
pateikė ataskaitą apie savo darbą. 
Komisijos vadovas, Seimo narys Sigi
tas Kaktys sakė, jog viena iš žūties 
aplinkybių gali būti slaptos informa
cijos turėjimas. Iš viso šiuo metu ti
riamos 7 versijos.
Krikščionys demokratai ma

no, kad jaunoms šeimoms 
būtina valstybės parama 

Seimo pirmininko pavaduotojas 
Krikščionių demokratų frakcijos na
rys Feliksas Palubinskas teikia Seimui 
svarstyti nutarimo projektą dėl leng
vatinių kreditų jaunoms šeimoms būs
tui įsigyti. Tai padėtų išspręsti, jo 
nuomone, ne tik jaunų šeimų būsto, bet 
ir mažo gimstamumo bei darbo prob
lemas.

Pirmadienio spaudos konferencijoje. 
Feliksas Palubinskas sakė, kad leng
vatiniai kreditai turi būti teikiami ne 
mažiau kaip 20 metų jaunoms 
šeimoms, auginančioms nepilnamečius 
vaikus. Gimus naujam vaikui, palū
kanos, jo nuomone, turi būti sumažin
tos.

F. Palubinskas mano, kad krikdemų

Balandžio 11 d. pirmieji italų kariai, 
atsiųsti saugoti tarptautinės huma
nitarinės pagalbos tiekėjų, išsilaipino Alban
ijos miestuose Durres ir Tirana. Jiems įkan
din atvyksta prancūzų, graikų, ispanų, 
turkų ir rumunų kariai. Kelios kitos 
valstybės taip pat ruošiasi paremti šį 
„taikos korpusą“.

Balandžio 11 d. po 58 tremties metų į 
Albaniją grįžo pretendentas į Albani
jos sostą karalius Leką I. Kai karalius 
tėvas Zog I išsivežė jį bėgdamas, 
kraštą okupuojant italams, jis buvo vos 
kelių dienų amžiaus. Leką I prašys 
Albanijos vyriausybės, kad būtų 
atsiklausta tautos referendumo keliu, 
ar sugrąžinti Albanijai monarchiją.

Balandžio 11d. Belgrado restorane 
nežinomas asmuo nušovė Serbijos 
policijos viršininką gen. Rodovan 
Stojičič. Jis taip pat buvo ir vidaus rei
kalų viceministras bei dešinioji Ser
bijos prezidento ranka.

Balandžio 12 d. užsidegus Turino 
katedrai, vienam ugniagersiui pavyko 
išgelbėti garsiąją Turino drobulę. Kad 
galėtų ją išgelbėti, bandant sudaužyti 
drobulę saugojusį sidabrinės skrynios 
neperšaunamą stiklą, ugniagesys pats 
susižeidė.

Balandžio 13 d. popiežius Jonas 
Paulius II atvyko į Sarajevą ir ten ape
liavo į kroatus, serbus ir musulmonus, 
kad gyventų tarpusavio taikoje. Prieš 
pat popiežiui atvykstant, pakelyje tarp 
aerouosto ir katedros Sarajeve buvo 
rastos 23 šviežiai padėtos minos, kurias 
būtų buvę galima išsprogdinti iš toli. 
Minos buvo laiku pašalintos.

Balandžio 9 d. Zairės prezidentas

Kultūrinis gyvenimas tėvynėje
* Rumšiškių liaudies buities mu

ziejus įsteigtas' 1966 metais po atviru 
dangumi ir yra tapęs miniatiūrine 
Lietuva. Muziejus užima 175 hektarų 
plotą, turi Dzūkijos, Žemaitijos, Aukš
taitijos ir Sūduvos senųjų sodybų 
pastatus. Muziejuje atstatytos kelių 
šimtmečių senumo pirkios, jaujos, 
vėjiniai malūnai, iš XVIII - XX 
šimtmečių pradžios. Muziejuje taip pat 
žadama įrengti Mažosios Lietuvos 
skyrius.

* Seinuose įsikūręs fondas „Pog- 

ranicze“ savo „Krasnogrudos bib
liotekos“, išleidusios žydų, ukrainiečių, 
baltarusių, čigonų ir kt. tautų rašytojų 
bei mokslininkų veikalų, išleido poeto 
Marcelijaus Martinaičio poezijos rin
kinį „Wiersze podobne do Litwy“ len
kų kalba.

koalicijos partneriai - Tėvynės sąjunga 
(Lietuvos konservatoriai) pritars jų 
siūlomam gyvenamojo būsto problemos 
sprendimui.

Iš Eltos žinių surinko ir paruošė

Jurgis Rūbas

Mobutu atleido iš einamų pareigų ų 
ministrą pirmininką Etienne Tshise— 
kedi, išsilaikiusį šiame poste vos vieni ą 
savaitę. Sekančią dieną nauju ministrių 
pirmininku Mobutu paskyrė sau išti
kimą įjen. Lukulia Bolongo. Kadd 
sustabdyti Tshisekedi šalininkų de
monstracijas, sostinėje Kinšasoje įves-Į- 
tas apgulties stovis. Balandžio 10 ii. 
Zairės sukilėliai po dvi dienas trukusių ų 
kovų užėmė garsų vario kasyklų cen-- 
trą Lumumbasi miestą. Sukilėlių ran
kose dabar jau yra visi didesni Zairės 
miestai, išskyrus Kinšasa.

Balandžio 10 d. Sydnėjaus fe— 
deraliniame teisme prasidėjo byla,;, 
atkreipusi užsienio stebėtojų dėmesį.!. 
Melburno universiteto profesorius lan 
Plimer įrodinėja, kad turkų moksli-- 
ninkas dr. Salih Bayraktutan, iš reli-- 
ginių .fundamentalistų norėdamass 
išvilioti pinigų savo tyrinėjimams,:, 
skleidžia apgaulingas žinias apie No-i- 
jaus arką Ararato kalne. Dr. Bayrak— 
tutan neleidžiąs tariamo radinio sri- - 
tyje daryti jokių kasinėjimų ir ne- ■ 
įsileidžiąs objektyvių tyrinėtojų.

Balandžio 10 d. teismas Berlyne: 
nuteisė keturis teroristus, 1992 metais; 
nužudžiusius Irano disidentus My- • 
konos restorane. Žudynes įvykdyti įsa
kęs „Irano komitetas specialioms 
operacijoms“, kurio vadovybėje buvo 
Irano dvasinis vadas ajatola Khomeini, 
Irano prezidentas, užsienio reikalų ir] 
žvalgybos ministrai ir t.t. Vokietija; 
atšaukė iš Teherano savo ambasadorių 
ir ištrėmė 4 Irano diplomatus. Iranas 
atreagavo nutraukdamas diplomatinius 
santykius. Vokietijos pavyzdžiu pa
sekė ir 14 kitų Europos valstybių. 
K/sietas valstybių dar nėra apsi- 
sprendusios,kaip reaguoti.

* Nacionalinėje Martyno Mažvydo 
bibliotekoje atidaryta tarptautinė vai
kų literatūros paroda „Aplink Baltijos 
jūrą“, kurioje eksponuojama visą 
devynių Baltijos, Danijos, Švedijos it; 
Suomijos šalių vaikų knygos. Lietuvos* 
stende - liaudies pasakos, Pr. Mašioto 
„Kai knygas draudė“, K. Kubilinsko 
eiliuotos pasakos, vaikų rašytojų A 
Liobytės, B. Brazdžionio, V. Žilinskaitės, 
M. Vainilaičio, L. Gutausko, S. Gudos,; 
J. Erlicko knygos. Pagrindinis parodos 
organizatorius ir finansuotojas - Suo
mijos vaikų literatūros institutas. Pa
roda - keliaujanti, ji jau buvo Lenkijoje, 
Panevėžyje ir per porą metų turėto 
aplankyti visas Baltijos šalis.

* 1921.VI.5 gimusio poeto Vytauto į 
Mačernio neaplenkė džiova ir tai buvo j 
jo lyrikos pesimizmo pradžia bei! 
ankstyvos kultūrinės brandos sąlyga, - 
taip komentuoja naują faktą mažei
kiškis istorikas Povilas Šverebas. 19351 
m. V. Mačerniui gydytojas diagnozavo ! 
antros stadijos plaučių tuberkuliozę.! 
Tai liudija Sedos vidurinės mokyklos* 
archyvuose rasti šiuos faktus pa-! 
grindžiantys dokumentai.
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Lietuvos universiteto Kaune 
deimantinis jubiliejus

1997 m. vasario 16 ■ ąją sukako 75 metai, kai Kaune buvo įkurtas Lietuvos 
universitetas. Ši sukaktis yra brangi ne tik intelektualams. Universitetas buvo 
pirmoji Lietuvos aukštoji mokykla, kurioje studijos vyko lietuvių kalba. Jis 
parengė nemažai išsimokslinusių darbuotojų, atnešė daug naudos ugdant tau
tinę kultūrą ir švietimą, tapo nacionalinės savimonės puoselėjimo versme. Pen
kių aukštųjų mokyklų, gavusių pradžią Kaune 1922 m. įkurtame Lietuvos 
universitete - Kauno technologijos (KTU), Vytauto Didžiojo (VDU) ir Žemės 
ūkio (LŽŪU) universitetų bei Medicinos (KMA) ir Veterinarijos (LVA) aka-
demijų rektoriai surengė puikią deimantinio jubiliejaus šventę.

Viename iš Lietuvos universiteto Kaune 75 - mečio renginių: VDU rektorius 
prof. K. Kaminskas (kairėje), KTU rektorius prof. K. Kriščiūnas (kalba), 
LŽŪA rektorius prof. A. Kusta, KMA rektorius prof. V. Grabauskas, LVA 
rektorius prof. V. Bižokas.

Padėka
Su pasigėrėjimu prisimename 19 - sias ALD Melbourne. Jų rengimui 

buvo paaukota daug brangių darbo dienų ir pilnų rūpesčio valandų. 
Užbaigus darbą, už sėkmingą ALD organizavimą ir jų pravedimą esa
me dėkingi ALD rengimo komiteto pirmininkei Bronei Staugaitienei ir 
visiems darbštiems jos komiteto nariams bei padėjėjams.

Jūsų pravestos ALD bus mūsų atmintyje puikiu organizacinio darbo 
pavyzdžiu ateičiai.

ALB Krašto Valdyba

^Piemenėlių šventė

Kaune jau 1996 m. spalio mėnesį 
prasidėjo kultūros renginiai, skirti 
Lietuvos universiteto Kaune įkūrimo 
75 - mečiui. Iškiliausi šventės akcentai 
įvyko 1997 m. vasario 12 -16 dienomis. 
Vasario 12 -ąją įvyko penkių minėtų 
aukštųjų mokyklų iškilmingų senatų 
posėdžiai. Po jų buvo šventiniai ren
giniai fakultetuose, kur buvo pagerbti 
Kauno akademinės bendruomenės 
iškiliausi asmenys.

Vasario 13 d., restauruotoje KTU 
pirmųjų rūmų auloje (A. Mickevičiaus 
g. 37), kur 1922 metų vasario 16-ąją 
įvyko Lietuvos universiteto Kaune 
atidarymo ceremonialas, surengta 
mokslinė konferencija „Universitetas 
ir valstybė“. Čia filosofinį požiūrį į 
universitetą pateikė VDU profesorius 
B. Vaškelis. Pranešimą „Lietuvos 
universitetas istorinės tradicijos daly-
bųmetais 1922-1997 m.“ parengė VDU 
prorektorius profesorius E. Alek
sandravičius. Apie medicinos proble
mas valstybėje pranešimą perskaitė 
KMA profesorius A. Mickis, o apie 
technikos mokslų įtaką pramonei kal
bėjo KTU Senato pirmininkas pro
fesorius R. Bansevičius. Apie žemės 
ūkio, veterinarijos ir gyvulininkystės 
mokslų raidą Lietuvoje apžvalgą pa
teikė LŽŪU profesorius A. Stanevi
čius. Temą „Išeivija ir Lietuvos uni
versitetas“ gvildeno KTU garbės 
daktaras, JAV Kolumbijos universiteto 
profesorius R. Vaičaitis. Visų prane
šimų tekstai yra jubiliejinės kon
ferencijos 95 puslapių medžiagoje, ku
rią gražiai išspausdino „Technologi
jos“ leidykla.

Po konferencijos Vytauto Didžiojo 
karo muziejuje buvo atidaryta eks
pozicija „Lietuvos universitetui Kaune 
75 - eri“. Ją kartu su minėtų penkių 
aukštųjų mokyklų atstovais padėjo 
rengti vyriausioji muziejininkė ■ R: 

Balynienė. O vasario 13 - osios vakare 
KMA V. Lašo auditorijoje surengtas 
veteranų ir kitų absolventų sambūris. 
Čia svečiavosi Australijoje, JAV, 
Kanadoje ir kitur bei mūsų šalyje 
gyvenantys Lietuvos universiteto Kau
ne auklėtiniai, kitų Kauno aukštųjų 
mokyklų atstovai. Jie pasidalijo savo 
atsiminimais.

Dabartinis VDU rektorius prof. Vy
tautas Kaminskas.

Pagrindinis jubiliejinių renginių 
akcentas buvo vasario 14 d. Kauno 
Arkikatedroje Bazilikoje aukotos šventos 
Mišios. Po jų nuo Rotušės aikštės Lais
vės alėja iki KTU pirmųjų rūmų vyko 
studentų ir dėstytojų šventinės eitynės. 
Vėliau prie pastato A. Mickevičiaus gt. 
37 įvyko mitingas. KTU rektorius prof, 
K. Kriščiūnas perskaitė 1922 m. vasa
rio 13 d. Lietuvos Ministerių kabineto 
nutarimą, kuris skelbė: „Ministerių 
kabinetas, vadovaudamasis Vilniaus 
universiteto įsteigimo įstatymu ir 
turėdamas omenyje Steigiamajame 
Seime svarstomąjį univesiteto Statuto 
projektą ir universiteto atidengimo 
klausimo pribrendimą ir reikalingumą 
nutarė 1922 metų vasario mėn. 16 d. 
atidengti universitetą Kaune“. Po 
nutarimu pasirašė tuometinis Ministras 
Pirmininkas E. Galvanauskas. Pa
minklinę .lentą atidengė. Lietuvos

Pagalvokime: kada mes paskutinį 
kartą šventėme Sekmines? Sakysite - 
kaip gi švęsti Sekmines žiemą? Lietu
voje buvo kas kita. Jau nekalbant apie 
krikščionišką šv. Dvasios nužengimo 
šventę, pagal senuosius papročius 
kiekvieni namai buvo puošiami ber
želio šakomis, kadangi buvo tikima, 
kad berželio gyvybingumas persiduo
da žemei, gyvuliams ir žmonėms, 
apsaugo nuo ligų. Vaikai ir jaunimas 
eidavo suptis - kuo aukščiau išsisups, 
tuo aukštesni javai suaugs, tuo dides
nės daržovės. Kaime tai buvo pie
menų šventė. Išginę galvijus, pieme
nėliai juos puošdavo vainikais, o drau
ge ir patys pasipuošdavo. Ganydami 
žaisdavo, dainuodavo, o anksti par- 
.ginusius, šeimininkės pasitikdavo su 
dovanomis: sūriu, kiaušiniais ir sal
dainiais, o paskui svarbiausias vaišių 
valgis būdavo kiaušinienė. Kitą dieną 
piemenėliai ilsėdavosi, o galvijus 
išgindavo vyresnės merginos ir ga- 
nydamos dainuodavo ir šokdavo. Toks 
gražus paprotys būdavo Lietuvoje.

Melburno lietuviškų tradicijų en
tuziastai pagalvojo, kad ir Melburno 
lietuviams vertėtų tokią šventę pri
siminti. Vidury žiemos? O ar nešven- 
čiam Kalėdų vidury vasaros? (kuo

Prezidentas A. Brazauskas, ją pašven
tino VDU Teologijos fakulteto deka
nas kunigas docentas V. Vaičiūnas. Buvo 
sukalbėta malda „Tėve mūsų“. Ji pri
mins, kad šiuose rūmuose 1921 metais 
veikė Aukštieji kursai. 1922 m. vasario 
16 d. buvo atidaryta pirmoji aukštoji 
mokykla Kaune - Lietuvos universi
tetas.

Vėliau minėtų KTU pirmųjų rūmų 
antro aukšto fojė buvo atidengta 
memorialinė lenta „In aetemam me- 
moriam. Akademinės bendruomenės 
nariams, žuvusiems Lietuvos okupa
cijų laikotarpiu kovoje, tremtyje, 
kalėjimuose“. Šią lentą atidengė ir Sei
mo pirmininkas profesorius V. Lands
bergis. Abiejų memorialinių lentų, 
pagamintų iš bronzos, autorius - Kau
no skulptorius R. Antinis. Lenta, 
papuošusi eksterjerą, simbolizuoja 
mokslo koloną, peraugančią į medį su 
penkiom šakom - penkiomis aukš
tosiomis mokyklomis. Kiek kitokia 
traktuotė bronzos kūrinio, papuošusio 
pastato interjerą: joje iškaltos įdubos - 
tarsi ženklai nelygaus ir duobėto kelio, 
kurį teko praeiti lietuvių tautai.

Baigiamasis Lietuvos universiteto 
Kaune 75 - mečio akcentas buvo 
iškilmingas minėjimas Vytauto Di
džiojo universitete, j jį susirinko gau
sus būrys visų penkių aukštųjų mo

mes kalti, kad gyvenam „aukštyn 
kojom“?). Berželių šakos? O kaip su 
„sniegu“ ir žėrinčiu „šerkšnu“ ant mū
sų kalėdinių eglučių? Vaizduotės rei
kia, mielieji, vaizduotės!

Ir ne taip jau daug vaizduotės rei
kės, kad atėję į piemenėlių šventę 
Melburno lietuvių namuose, ten ras
tumėte ne tik berželius, bet ir pie
menėlius, ir karves, ir vainikus, ir 
sūpuokles. O ko gero, gautumėt ir 
kiaušinienės su spirgučiais paragauti. 
O jeigu svečiai ateidami ir savo pin
tus vainikus atsineštų, pažiūrėtume, 
kas bus gražiausią nupynęs.

Sekminės šiais metais bus gegužės 
18 d., bet, kad piemenėliai tą dieną 
galėtų ilgiau pamiegoti, švęsime 
šeštadienį, gegužės 17 dieną. Pieme
nėliai tą dieną anksčiau pargina, tai ir 
pradėsime šventę 4 vai. po pietų.

Šeimininkės puikiai žino, kiek Mel
burno kaime yra piemenėlių, bet visai 
nežino, kiek svečių reikės pavaišinti. O 
kokia gi šventė be svečių?! Tad būkit 
geri, busimieji sveteliai, paskambinkit 
entuziastiškom šeimininkėm - Alenai 
tel. 9338 2172 ir Lilei tel. 9460 9115. 
Nepamirškite datos: šeštadienį, gegu
žės 17 d., 4 vai. Lietuvių namuose.

A. K.

kyklų - VDU, KTU, LŽUU, KMA ir 
LVA - akademinės bendruomenės 
narių, buvusių absolventų, savo daly
vavimu profesūrą ir studentus pagerbė 
Lietuvos Respublikos Prezidentas A. 
Brazauskas, Seimo pirmininkas prof. V. 
Landsbergis, grupė Lietuvoje akre
dituotų užsienio šalių ambasadorių, 
Seimo ir Vyriausybės narių, Vilniaus ir 
Kauno arkivyskupai metropolitai J. A. 
Bačkis ir S. Tamkevičius.

Į minėjimo dalyvius bei svečius 
kreipėsi LR Prezidentas A. Brazauskas:

VDU didysis antspaudas.
„Lietuvos universiteto Kaune 75 - 
metis labai svarbus įvykis mūsų moks
lui, kultūrai, istorijai, sakė jis. - Gerai, 
kad šios sukakties reikšmingumą 
supranta ne tik akademinė visuomenė,

nukelta Į 4 psl.
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^Kun. P. Martūzui į poilsį pasitraukiant
Tol kol grandinė, nors ir parūdijusi, 

laiko, niekas į tai nekreipia per daug 
dėmesio. Kitas dalykas, kai vienas iŠ 
grandinės narelių nutrūksta ar nulūžta - 
grandinė nebeatlieka jai skirtų funk
cijų - tik tada visi pradeda rūpintis.

Praeitų sekmadienį, balandžio 6 - ąją, 
iš mūsų bendruomenės grandies iš
krito labai ir labai svarbus narys - 
Sydnėjaus lietuvių kapelionas kun. 
Povilas Martūzas, pranešęs mums 
visiems labai liūdną naujieną, kad nuo 
šiol dėl labai susilpnėjusios sveikatos 
iš lietuviškos parapijos pastoracinio 
darbo pasitraukia... Praeitame „Mūsų 
Pastogės“ numeryje korespondentas, 
rašydamas apie neseniai įvykusias 
rekolekcijas, pasidžiaugė, kad, dėka 
svečio kunigo, tokios susikaupimo 
dienos dar galėjo įvykti, o dieną, kai 
kun. P. Martūzas pranešė apie savo 
pasitraukimą, pavadino „paženklinta 
juodu kryžiumi“.

Gal, kai kun. P. Martūzas aktyviai 
dirbo mūsų tarpe, ne visada mes tą jo 
darbą įvertindavome. Tada gal mums 
atrodė, kas čia tokio,'kad įprasta tvarka 

Lietuvos 
universiteto...

Atkelta iš 3 psl.
bet ir visa inteligentija. Jūsų šventė 
sutampa su Vasario 16 - ąja - Valstybės 
atkūrimo diena. Simboliška, kad at
sikūrusi Lietuvos valstybė neįsivaiz
davo savo ateities be universiteto - taip 
Kaune gimė Aukštieji kursai, vėliau 
universitetas". Jo Ekscelencija Pre
zidentas, kalbėdamas apie istorines 
aplinkybes ir sąlygas, kuriomis gimė 
universitetas Kaune, akcentavo: tuomet 
tai buvo vienintelė lietuviška Alma 
Mater, kurioje studijavo gabus, žinių 
ištroškęs jaunimas, dirbo daug šviesių 
ir garbingų mokslo bei kultūros žmo
nių. Ir po įvairių istorijos ir laiko vin
gių, kai Vytauto Didžiojo universitetas 
buvo suskaldytas, sakė Prezidentas, 
pozityvią jo įtaką yra pajutusios visos 
Lietuvos aukštosios mokyklos. „At
gimimo vėjai, - sakė A. Brazauskas, - 
įžiebė dar vieną kultūros židinį Kau
ne - universitetą. Jam teko atsakomy
bė - jis paveldėjo Vytauto Didžiojo 
vardą“. Pasveikinęs profesūrą, stu
dentus. visus VDU ir kitų aukštųjų 
mokyklų absolventus su jubiliejumi, 
Prezidentas Didžiojo Lietuvos ku- 
nigakščio Gedimino ketvirto laipsnio 
ordinus įteikė profesoriams habi
lituotiems daktarams M. Jankauskui 
(LŽŪU), M. Plaščiauskui (VTU), penk
to laipsnio ordinus - A. Matukoniui 
(KTU), V. Sadauskui (KMA) ir B. 
Vaškeliui (VDU). Grupė mokytojų bei 
dėstytojų buvo apdovanoti Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimino me
daliais.

Penkias pumpurėliais, taip gražiai 
sužaliavusiais iš vieno kamieno, 
pavadino visas aukštąsias mokyklas 
jubiliates Seimo pirmininkas prof. V. 
Landsbergis, kuris, beje, yra ir VDU 
Garbės daktaras. „Lietuvoje ypač 
svarbus universiteto ir valstybės ry
šys kaip valstybės gyvybingumo iš- 

"Mūsų Pastogė" Nr.15 1997.4.21 psl.4

kunigas kas sekmadienį laiko pamal
das, palydi į kapus mirusius, pakrikš
tija gimusius. Kaip kitaip iš viso gali 
būti?! Deja, nuo šiol mus aptarnau
jančio kunigo jau nebeturime ir ne
žinia, kada jį gausime, jei apskritai dar 
•gausime?..

Povilas Martūzas gimė 1928 m. 
balandžio 28 d. Berčiūnuose (tikrumoje 
- Navarsonių km.), Panevėžio apskr., 
labai neturtingoje šeimoje. Augo pas 
krikšto motiną. Dešimtmetis, kaip pats 
sako - nedidesnis kaip trys sūriai, 
prisimena buvęs labai smulkaus su
dėjimo. Jau tada jis pelnėsi duoną 
piemenaudamas pas turtingus apylin
kių ūkininkus. Džiaugėsi, kad žiemo
mis pavyko baigti nors 4 pradinės 
mokyklos skyrius. Vėliau gyveno 
Skynimuose, dirbo Žalgirio miškų 
urėdijos medelyne. Net ir namuose bu
vo užsiveisęs sodą.

1944 metais atsidūrė Vokietijoje. 
Pradžioje dirbo darbininku, vėliau, kai 
baigė autovairuotojų mokyklą, įsidar
bino privačioje bendrovėje - vežiojo 
krovinius į Austriją, Italiją... Karo 

raiška, - sakė Seimo pirmininkas. - Kas 
naikino Lietuvą kaip valstybę, naikino 
ir universitetą. Švietimas ir aukštasis 
mokslas - valstybės prioritetai, svar
biausia investicija į ateitį, kurią ku
riame sau ir savo vaikams“. Arki
vyskupas metropolitas S. Tamkevičius 
perdavė Jo Eminencijos kardinolo V. 
Sladkevičiaus, taip pat visų Lietuvos 
vyskupų sveikinimą. „Bažnyčia pa
siruošusi būti universiteto bendradarbė 
ir bendrakeleivė, kad mūsų mokslo 
šventovės parengtų Lietuvos ateičiai 
labai šviesius ir taurius žmones“, - sa
kė arkivyskupas.

Renginyje kalbėjo Kolumbijos uni
versiteto profesorius R. Vaičaitis, visų 
Lietuvos aukštųjų mokyklų rektoriai. 
Jų vardu žodį taręs Rektorių kon
ferencijos pirmininkas J. Antanavičius 
sakė: „Atvykome į savo akademinės 
šeimos, į visos Lietuvos inteligentijos 
šventę. Tai ne tik Kauno savastis, bet ir 
visos Lietuvos turtas. Penkios mokyklos 
- tai visi vienos rankos pirštai. Jais ir 
sėsi, jais ir derlių imsi...“

Po iškilmingo minėjimo didelį kon
certą surengė visų penkių aukštųjų 
mokyklų studentų meno kolektyvai.

Išspausdinti keli jubiliejiniai lei
diniai. Su "Technologijos" leidyklos 
ženklu pasirodė stambi 460 puslapių 
knyga „Nuo Aukštųjų kursų Kaune iki 
Kauno technologijos universiteto 1920 
-1997 m.“ (sudarytojas - profesorius A. 
Matukonis. Jos kaina 15 JAV dol.) ir N. 
Lietuvininkaitės knygelė „Kauno 
technologijos universiteto antrųjų rū
mų istorijos bruožai“. „Aiverono“ ak
cinė bendrovė išspausdino leidinėlį 
apie KTU, VDU, LŽŪU, KMA ir LVA. 
Su juo galima susipažinti Internet 
tinkle. Taip pat galima įsigyti jubilie
jinį medalį, ženkliuką ir kitos atribu
tikos: kreiptis Lietuvoje, Kaune, 
Technologijos universitete (K. Do
nelaičio g. 73, faksas (3707) 202 640).

Daktaras docentas
Vilius Misevičius

Kun. Povilas Martūzas.

pabaiga jį užklupo Čekoslovakijoje, 
Prahoje. Pėsčiomis, kas antrą, trečią ar 
kelintą dieną sugrauždamas po duonos 
kriaukšlį, jei pakelyje pasitaikydavo 
gerų žmonių, jau vos bepastovėdamas 
ant kojų jis pasiekė Vokietiją ir 
apsigyveno Mannheim DP stovykloje. 
Netrukus gavo vairuotojo darbą Ame
rikos Raudonąjame Kryžiuje, p darb
daviams grįžus atgal į Ameriką, Po
vilas išvyko į Belgijos anglies kasyk
las. Tačiau kasyklose nebuvo jokios 
ateities ir Povilas grįžo atgal į Vokietiją. 
1959 metų liepos 22 d. laivu „Ama- 
rapoora“ atplaukė į Australiją. Pra
džioje teko dirbti Vakarų Australijoje 
prie geležinkelio linijos remonto dar
bų, vėliau - vištų ūkyje; Čia ir baigė 
privalomo darbo sutartį.

Tačiau likimas Povilui buvo pasky
ręs kitokį nei eilinio darbininko 
gyvenimą. 1952 m. jis įstojo į Švč. 
Sakramento Tėvų vienuolyną Mel
burne. Iš ten vėliau buvo išsiųstas į 
Bowral, NSW, vienuolyno novicijatą, 
kur išbuvo virš metų juvenate ir be
veik du metus novicijate. Prieš pat 
vienuolio įžadus Povilas susirgo džiova. 
Gydytojų patartas į vienuolyną negrį
žo, bet išvyko į Romą, šv. Kazimiero 
kolegijon. Ten studijavo 6 rietus. Į 
kunigus įšvęstas 1962 m. gruodžio 22 d.

Grįžus Australijon buvo paskirtas į 
Sydnėjų, kur pastoracinį darbą dirbo 
kaip lietuvių kapelionas. Kas mėnesį 
lankė ir Canberros, Newcastlio, Wo- 
llongongo ir, drauge su kun. P. But
kumi, Brisbanės lietuvius, kol ten ne
buvo lietuvio kunigo. Laikė pamaldas

Nesveikuoja rašytoja
Pagal iš Mt. Macedon (Viktorijos 

valstija) ateinančias žinias, ten gy
venanti rašytoja - poetė Marija Ma- 
lakūnienė, 85 metų amžiaus, dėl 
nusilpusios sveikatos jau kelinta sa
vaitė yra Gisborne (Viktorijos valstija) 
esančiuose slaugos namuose.

Poetę pasišventusiai kasdien lanko 
jos vyras Liudvikas, o taip pat atvyksta 
dukros - Raimonda ir Milda (motinos 
lankyti atvykusi iš Londono, kur ji 
gyvena). Liudvikas Malakūnas (85 me
tų) ir pats gana silpnos sveikatos.

Velykų proga iš Žemaičių Naumies
čio gautame laiške rašoma, kad vietos 

ir teikė kitus religinius patarnavimus. 
Šie paskirų kolonijų lankymai sustojo, 
kai mirė kun. P. Butkus. Nuo tada visas 
Sydnėjaus lietuvių sielovados darbas 
gulėjau ant jo vieno pečių. 1966 metais 
kun. Povilą buvo ištikusi sunki eismo 
nelaimė - smarkiai sužeistos jo smege
nys. Net ir gydytojai nelabai tikėjo, kad 
išliks gyvas. Nors vėliau dar teko per
nešti visą eilę kitų operacijų, tačiau 
kun. Povilas pamažu atsigavo ir 
pastoracinio darbo iki šiol neapleido.

Kun. P. Martūzo laivalaikio hobi - 
kompiuteriai. Jais jis susidomėjo dar 
apie 1982 metus. Niekur oficialiai dirb
ti su kompiuteriais nesimokė, iš 
vadovėlių, retkarčiais iš išmanančių tą 
darbą gaudamas patarimų, išmoko pats. 
Kunigas bene vienintelis iš Autralįjos 
tautiečių sukūręs virš 600 įvairių 
lietuviškų raidynų, kuriais nudojasi 
ne tik lietuviški Australijos lairaščiai, 
bet ir kai kurie periodiniai iidiniai 
Lietuvoje. Kunigo sudarytos lituviškų 
raidžių programos įdėtos ne tik.Mūsų 
Pastogės“, bet ir daugelyje kų tau
tiečių kompiuteriuose.

„Mūsų Pastogės“ redakcija ckinga 
kun. P. Martūzui ne tik už lielviškų 
raidynų suprogramavimą, bet ii pačių 
kompiuterių padovanojimą ar pgalbą 
juos įsigyjant lengvatinėmis sąly
gomis. Dar ir dabar jei kada sstrei- 
kuoja redakcijos kompiuteriai, irmas 
žmogus, į kurį skubame kreiptis'agal- 
bos yra kun. P. Martūzas.

Mažai žinoma dar viena kunigiveik- 
los sritis - jo finansinė pagalbine tik 
tėvynėje likusiems artimiesiem bet ir 
religinėms institucijoms, kuriais jis 
gausiai aukoja iš savo kuklių ištdių.

Šiuo metu kun. P. Martūzas ąonio 
dienas leidžia Sydnėjaus arivys— 
kupijos išaikomame kunigų eieritų 
„Stella Maris“ sodybėlės bu te C ro
mi Įloję (adr.:3/99 -101 Ewos trade, 
Cronulla 2230, tel. (02) 9527 889). 
Kapelionas yra mažai lankoma tau
tiečių, kuriems jis pats atidaė visą 
savo gyvenimą, mat... pas jį nuvžiuoti 
esą labai toli. (Kunigas kier/eną 
sekmadienį vien tik tam kad atlkyti 
savo tautiečiams šv. Mišias vano
davo 45 min. - 1 vai.).

Lietuvių bendruomenės Spudos 
sąjungos valdyba ir „Mūsų Paogės“ 
redakcijos darbuotojai linki ku. Po
vilui jo 71 - ojo gimtadienimroga 
Aukščiausiojo palaimos, svkatos 
pagerėjimo ir dėkoja už jo gamą, 
techninę pagalbą.

B. Ž.

Marija Malakūnient'
kraštotyrininkui Benediktui Orentui 
suruošus pirmosios lietuviškos kny
gos - M. Mažvydo „Katekizmo“ | 
minėjimą, kuriame dalyvavo net gar
susis Klaipėdos evangelikų choras, 
giedojęs Mažvydo giesmes, tarp kitų 
programos numerių, mokiniai de
klamavo ir Marijos Malakūnienės 
tėvynės ilgesio pilnus eilėraščius. Ma
rija Malakūnienė yra kilusi iš Že
maičių Naumiesčio apylinkių.

„M. P.“ int
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Jurgio Mikševičiaus apžvalginė 
parodaGenovaitė Kazokienė

Dailininko Jurgio Mikševičiaus 
enzimas iš atsiskyrėlio gyvenimo Į 
viešumą yra tikrai džiugus įvykis. Žiū
rint į kabančius paveikslus, atrodo, kad 
vėl patekai į senus laikus, sutikai senus 
draugus, dar tokius gyvus ir kupinus 
entuziazmo, ypač kad eksponuojamu 
darbų dauguma (virš 60%) yra sukurti 
penktame, šeštame dešimtmečiuose. 
Reiškia, tik mums atvykus į Australiją. 
To laikotarpio darbai dvelkia jaunatve, 
drąsa, nors yra įtakoti kubistinio 
judėjimo, didžiųjų kūrėjų Picasso ir 
Braque, kurie įvedė į tapybą paveikslo 
paviršiaus fragmentavimą, plokštumos 
skaidymą į mažas daleles. Tačiau 
.Įtakotas“ nereiškia aklas sekėjas. 
Kubistinės srovės buvo paveikti, dau
giau ar mažiau, labai daug garsių 
europiečių dailininkų. Kubizmo pa
veikti dailininkai dar labiau buvo 
veikiami savo pačių individualybės, 
savo pačių psichologinio nusiteikimo, 

i Apžvalginėje J. Mikševičiaus paro
doje mes matome daug portretų, atliktų 
kubistiniame stiliuje, o taip pat ir gam
tovaizdžių bei natiurmortų. Bet jo dar
bai, priešingai Picasso ir Broųue, yra 
spalvingi ir dalo paveikslo paviršių 
palyginti didelėmis plokštumomis, 
kurios nutapytos lygiai, stipriomis 
spalvomis. Bendras įspūdis ramus ir 
statiškas, kai kur net lyriškas. Į žmo
gų dailininkas žiūri iš atstumo, 
nesiknisdamas į jų psichologinę bū
seną. Viską jis pasako per formą, ši
lumos priduodamas spalvomis; Yra ir 
jautrių moterų portretų, pv. „Elva“, 
1952, kuris daugiau krypsta į im
presionizmą. Atrandame čia ir mūsų

"Studentas", aliejus 1958.

Klaidos ištaisymas
Šių metų 11 - me "Mūsų Pastogės” numeryje spausdinto p. Dalios Janavičiūtės 

romano "Betoninė kriauklė" ištraukoje padaryta nemaloni klaida. Pirmos skilties 
ištraukos tekste, 20 - 21 eil. iš viršaus, praleisti žodžiai: "...reikia pažinti savo 
elgseną, suprasti, kada tavieji motyvai nėra dori ir ne tokie jau nekalti. Savęs..."

Gerb. autorę ir suinteresuotus nuoširdžiai atsiprašome. Red.

Dail. Jurgis Mikševičius.

užmiršto dailininko Algirdo Šimkūno 
portretą, atliktą ne aliejumi, kaip 
dauguma Mikševičiaus darbų, bet 
akvarele. Tačiau iš visų portretų 
stipriausi yra autoportretai, kuriuose 
dailininkas nesivaržydamas ir be jokių 
komplimentų suskaido save į ryškias 
ir gana tamsokas plokštumas. Be por
tretų matome ir kubistinius bei pusiau 
kubistinius gamtovaizdžius. Yra ir vi
zijų - tai "Kauno gatvė!11979. su dide
lėm lietuviškom trispalvėm. Visi mi
nėti darbai priklauso pirmajam ku- 
bistiniam Mikševičiaus periodui.

Iš antro - indiškos - kūrvbos laiko
tarpio darbų iškabinta 
labai nedaug, o ir tie 
patys už kolonų, 
„nematomose“ vie
tose. Po kelionių į 
Indiją Mikševičius 
pajuto artumą tarp 
lietuvių ir indų kalbų, 
o taip pat ir metafizi
nį ryšį tarp šių abiejų 
tautų pasaulėjautos. 
To laikotarpio darbai 

yra apmąstymai, fi
losofiniai apsvars
tymai, krypstą į klau
simus apie savo vietą 
žmonių bendruome
nėje ir kosmose. Tos 
mintys yra išreikštos 
supaprastintomis, geo
metrinėmis formo
mis, tik kelių spalvų, o 
kartais ir vienspalvia
me kolorite, pv. „Besą

lyginis“. 1969, kur juodame fone žėri 
aukso skritulys arba „Nibbana ir Sam- 

sara", 1971, kur dvi mandalos sujungtos 
su kosmosu ir susijungusios tarp savęs, 
byloja apie nuolatinę kaitą tarp gyve
nimo ir mirties, tarp pradžios ir pabai
gos. Labai gaiia, kad parodos rengėjai 
nerado reikalo juos pakabinti garbin
goje vietoje ir net pakeitė pavadinimus 
į „Mėnulį“ ir „Kopėčias“...

Iš paskutinio J. Mikševičiaus kūry
bos laikotarpio, kurį būčiau linkusi 
pavadinti sudėtiniu laikotarpiu, pui
kavosi beveik dešimtinė gamtovaiz
džių. Dailininko žvilgsnis į gamtą čia 
jau nebėra grynai europietiškas, bet 
įtakotas metafizinės pasaulėjautos, 
kurioje viskas sujungta. Taip ir Mik
ševičiaus paveiksluose „Lake Conjola" 
(keturios versijos), ilgos, plačios juos
tos apjungia vandens ar dangaus 
elementus.

J. Mikševičius buvo pirmas lietuvis 
dailininkas priklausęs australiškai me
no draugijai. Vėliau atvykusius - 
Šalkauską, Šimkūną - jis irgi įtraukė 
nariais. Dar 1949 m. metinėje Can- 
berros dailės draugijos parodoje „The 
Canberra Times“ rašė: „... būdingas 
parodos bruožas yra modernaus eu
ropiečių meno pristatymas. Tai pa

"Nibbana ir Samsara", aliejus, 1971.

linkimas į kubizmą, ir nieko panašaus 
Canberra nėra dar mačiusi! Tas me
nininkas yra Mikševičius Jurgis”.

Apžvalginės parodos atidarymas bu
vo iškilmingas, žiūrovų netrūko, ir

m SKAITYTOJOJ ŽODIS
Nuoširdi padėka tėvynainiams Australijoje
Daug dešimtmečių prabėgo nuo to 

laiko, kai likimo genami Jūs prisiglau
dėte Australijoje, kuri Jums ir Jūsų 
vaikams bei anūkams tapo antrąja tė
vyne. Per tuos metus iš Jūsų širdžių 
neišblėso Tėvynės meilė. Tai rodo Jūsų 
veikla ir labdaros darbai. Jūs nepa
mirštate sunkiose sąlygose patekusių 
gimtinės vaikų. Leipalingio vidurinės 
mokyklos mokytojai, mokiniai ir jų 
tėveliai nuoširdžiai dėkoja už gera
širdiškumą ir atjautą, už visa tai, kuo 
pagelbsti savo gimtojo krašto vaikams, 
mūsų mokyklai, Antanui Laukaičiui, 
Margaritai Kavaliauskienei, Alfonsui 
ir Emilijai Čižeikams, Marijai An- 
driukonienei, S. Obeliūnienei, C. 
Vaicekauskienei, M. Skorupskienei, 
Halinai Statkuvienei ir Melburno lie
tuvių katalikių moterų draugijai, 
Sydnėjaus gyvojo rožinio būreliui. 

matėsi daug brolių latvių. Jie neužmir
šo savo baltiečių sąjungininko ir 1956 
metais įkurtos grupės „Six Directions“ 
steigėjo, kurioje po du dailininku 
dalyvavo iš kiekvienos Baltijos vals
tybės. Lietuvius atstovavo Jurgis 
Mikševičius ir Henrikas Šalkauskas.

Atidarymo metu kalbas pasakė Jo 
Ekscelencija NSW gubernatorius Gor
don Samuels, Killaros meras ir aero

uosto pareigūnai. Visi jie džiaugėsi Jur
gio Mikševičiaus paroda, kuri pra
giedrina įtemptą aerouosto nuotaiką, 
pagrąžina aplinką ir tuo pačiu aero
uostas paremia meną, jau vien tik jį 
eksponuodamas. Tačiau nė vienam 
kalbėjusiam neatėjo mintis, kad visi šie 
ankstyvieji paveikslai buvo sukurti ne 
turtingo sūnaitėlio, bet jaunuolio, kuris 
išlipo į Australijos žemyną su vienais 
marškiniais ir iš pirmų uždirbtų penų 
pirko brangius aliejinius dažus, no
rėdamas įkūnyti savo vizijas, ugdyti 
savo pasaulį, tarytum atsiriboti nuo 
juodos realybės.

Keletas geriausių J. Mikševičiaus 
darbų yra nuvežti į Vilnių ir kabo 
Kazokynės muziejuje, Radvilų rū
muose, tačiau didžioji dauguma liks 
čia. Australija davė prieglobstį var
guoliams pabėgėliams, kurie už tai lai

ko bėgyje atsimokėjo šimteriopai. Jie 
atliko ne vien juodą darbą, kuriam ir 
buvo atvežti, bet įsijungė į Australijos 
kultūrinį gyvenimą, praturtino jį. ,

Bankstowno tautodailės rateliui ir kt., 
atsiuntusiems, bet neparašiusiems savo 
pavardžių, materialinės pagalbos siun
tinius pietinės Lietuvos dzūkų na
šlaičiams, neturtingiems ir vargstan
tiems vaikams.

Didžiausia pagarba ir dėkingumas 
Antanui Laukaičiui, 1995 metais 
įsteigusiam tris pinigines premijas 
(50,30 ir 20 dolerių) geriausiems jo 
gimtinės Leipalingio moksleiviams. 
1995 ir 1996 metais pirmąsias vietas 
užėmė ir po 50 JAV dolerių gavo Ma
rius Pileckas (1995 m. vienuoliktokas, 
o sekančiais - dvyliktokas), kuris 
negaudavo kitokio pažymio kaip 10 ir, 
be to. iškovojo 3 - iąsias vietas 
respublikinėse geografų olimpiadose 
Klaipėdoje ir Vilniuje. Dabar jis Vii— 

« nukelia į 6 psl.
!3Iūsų Pastogė" Nr.15 1997.4.21 psl.5
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Atkelta iš 5 psl.

niaus pedagoginio universiteto Ge
ografijos fakulteto studentas ir čia mo
kosi su pagyrimu.

1996 m. liepos 6 d. per 50 Leipalin
gio vidurinės mokyklos laidų sąskry
dį Antanas Laukaitis padovanojo 
mokyklai kompiuterį, 50 sportinių 
marškinėlių ir įteikė iš Australijos 
atvežtus virš 300 dolerių mokyklos 
reikalams (mokykla kaupia lėšas 
muzikiniam centrui įsigyti, nes ji nė jo, 
nė kompiuterio iki šiol neturėjo). Vi
sus (apie 1500 susitikimo dalyvių) la
bai maloniai nuteikė, kai čia pat A. 
Laukaitis padovanojo 100 litų ledams 
respublikinio Dainų dainelės konkurso

Pastaba "Pastabos sau.
Pirmuose dviejuose savo „Pastabos 

sau...“ straipsniuose p. V. Baltutis 
išreiškia šiek tiek savotiškas nuomo
nes. su kuriomis nebūtinai reikia su
tikti ir dėl kurių galima ginčytis.

Trečiame jo straipsnyje apie „Lie
tuvišką diskriminaciją“ („M.P.“ nr.13) 
jis kažkodėl prisiima teisę kalbėti už 
mus visus ir primeta-mums ne vien tik 
savo nemalonius pergyvenimus ar pa
tirtį. bet ir savo galvoseną. Ponas V. 
Baltutis rašo, kad .Australų visuo
menė buvo mums svetima. Ji mūsų 
nemėgo ir nenorėjo su mumis bi
čiuliautis. Buvome laikomi antros kla
sės piliečiais...“

Mano ir daugelio mano pažįstamų 
asmeninės patirtys labai skiriasi nuo p. 
Baltučio patirties! Turėjau ir turiu mie
lų draugų australų tarpe ir niekada per 
mano gyvenimą čia nejaučiau nei 
antipatijos, nei diskriminacijos. Siūly
čiau p. Baltučiui pakeisti straipsnyje 
vartotus sakinius į „visuomenė kai 
kuriems iš mūsų buvo svetima... ir ...kai 
kurių iš mūsų nemėgo...“, nes tai la
biau patikslintų jo straipsnyje api
būdintus įvykius.

Kitur p. Baltutis teigia, kad „Nauji 
antidiskriminacijos įstatymai mus 
apsaugoja (...nuo pažeminimų...) ir 
vietiniai gyventojai privalo laikyti lie
žuvį „už dantų“, t.y. nebedrįsta mus 
vadinti įvairiais „frivoliškais“ var-

Mintys po Isoldos I. Poželaitės - Davis 
anglų kalbos konkurso

Sausio 21 d. Kelmės 3 -čiojoje 
vidurinėje mokykloje prie baltų po
pieriaus lapų palinko keturiolika jaunų 
žmonių.

Ketvirti metai tuo pačiu laiku ir tose 
pačiose Lietuvos mokyklose jaunimas 
ateina išbandyti savo anglų kalbos ži
nių, o, svarbiausia, patikrinti savo 
išprusimo ir brandumo, savo pilietinės 
pozicijos. Mane, kaip mokytoją, stebina 
p. Isoldos Poželaitės - Davis energija, 
kūrybiškumas, tamprių ryšių palai
kymas su Lietuva net konkurso metu. 
Metai iš metų temos kinta, paliesda
mos aktualias Lietuvos problemas, 
jaunimo gyvenimą. Kiekvienas, atėjęs į 
konkursą išbandyti savo jėgų, randa 
temą savo sielai; gali pasirodyti kaip 
brandi, apsiskaičiusi asmenybė, gali 
samprotauti, pateikdamas savo nuo
monę ir argumentus, gali įvairiau- 

"Mūsų Pastogė" Nr.15 1997.4.21 psI,6

laureatei Erikai Čmukaitei.
Leipalingio vid. mokyklos krašto

tyros muziejuje, įsikūrusiam senajame 
Leipalingio dvare, kurio dešimtyje 
kambarių ir fonduose yra virš 12000 
eksponatų, ryšių su Australija skyriuje 
neseniai pagaminome įžymiojo Aus
tralijos lietuvio Antano Laukaičio ir jo 
tėvynainių Australijoje stendą. O 
įžymiųjų kraštiečių kambaryje jo tėvo, 
irgi Antano Laukaičio, Leipalingio 
vaistininko, visuomenės veikėjo, ko
votojo už leipalingiečių laisvę ir 
nepriklausomybę ir dėdės prelato Juo
zo Laukaičio, mirusio 1952 m. Vladi
miro kalėjime, stendas.

Algirdas Volungevičius 
Muziejaus vedėjas

autoriui
dais“. Šitaip sudarytas vaizdas, kad 
aštuoniolika milijonų australų pri
kanda liežuvius yra ne tik juokingas, 
bet ir neatitinkantis realybės! Tokios 
užuominos vietiniams gyventojams 
(įdomu, kokioje vietoje gyvena p. 
Baltutis?) įžeidžia čia gyvenančius 
vietinius žmones, kurių tarpe yra ir ma
no šeima, giminės, mieli australų kil
mės bičiuliai.

Pone Baltuti, pastaba Jums: rašant 
reikia pagalvoti už ką kalbi ir ką sa
kai. Švaistytis subendrinimais, pa
darytais iš ribotos patirties neturėtų bū
ti priimtina. Danius Kairaitis

Gerb. Redaktoriau,
Gegužės 20 d. išvykstu į Europą. 

Keliausiu per Angliją, Belgiją, Olan
diją, Vokietiją, Šveicariją, Lichtenšteiną, 
Austriją, Italiją, Vatikaną, Graikiją, 
Portugaliją, Ispaniją ir Baltijos šalis. 
Ilgiausiai svečiuosiuos Lietuvoje, ten 
turiu daug giminių.

Mūsų šeima „Mūsų Pastogę“ pradėjo 
skaityti dar neišlipus iš laivo „Castel 
Bianco“ Melburne 1949 m. kovo 18 d.

Į laivą tada atėjo a.a. K. Mieldažys ir! 
išdalino vieną iš pirmųjų „Mūsų 
Pastogės“ numerių. Nuo to laiko taip ir 
tebeskaitome iki šiol.

Ta proga siunčiu 50 dol. auką.
Su pagarba

Renoldas Čėsna

šiom spalvom leisti pražysti savo ta
lentui, pademonstruoti įvairias li

teratūrinės išraiškos formas.
Visas konkurso organizavimo ritu

alas rimtas, kūrybiškai nuteikiantis 
jaunimą, o atsiimant laimėtus pinigus, 
kiekvienas jaučia savo žinių svarbą. Ir 
jaudina tai, kad tai - savotiška tyli prie
taka sau, mokytojams, ateičiai, tėvynei 
Lietuvai.

Mes labai dėkingi p. Isoldai Pože- 
laitei - Davis už jos organizuojamą 
veiklą Australijoje ir ypač už anglų 
kalbos konkursą. Man atrodo, kad pats 
didžiausias susidomėjimas juo gali bū
ti išreikštas vienu dabartinės vienuo- 
liktokės sakiniu: „Kitais metais pa
bandysiu dalyvauti ir aš“.

Živilė Sodaiticnė
Kelmės J. Graičiūno vid. mokyklos 

anglų kalbos mokytoja

^SPORTAS
Sydnėjacis "Kovas” rašo...<

Future stars
The Kovas U10 Basketball team has 

just recently concluded what was to 
most players their first ever basketball 
competition. Ably coached by the 
energetic Peter Gustafson the final post 
season game was a play - off for 5 th spot.

Kovas - Hot Spins 
40 - 4 (12 - 2)

Playing against the team that had 
already defeated Kovas on two previous 
occasions, our youngsters turned in their 
best perfomance of the season and easily 
won the match. Scorers were Jonathan 
Lee 10. Alexander Karp 8. Kristina Er- 
zikov 8. Elizabeth Soulos 6, Daniel 
Sepokas 4 and Yasmina Gakas 4 (who 
scored her first two baskets of her life 
wached by her proud Grandmother 
who was visiting from Qld,). Others: 
Melissa Belkus, Elissa Erzikov, Luke 
Kains, Rimas and Darius Kazokas.

The players have just commenced a 
new competition and because of age 
differences Kovas has entered two te
ams: one in the Under lOandthe other in 

krašto žaidėjus ir iškvietė aikštėn 
kiekvieno krašto komandas, kurių 
priekyje ėjo berniukas, lentele su to kraš
to pavadinimu nešinas. Netrukus
pasirodė ir „Lithuania“, kas mums, 
lietuviams žiūrovams, suteikė malonų 
pasididžiavimo jausmą. General
gubernatorius savo atidarymo kalboje 
linkėjo vyrų komandoms laimėti „Aus- 
.trian Cup“ titulą, o moterims - „Mau
reen Connoly Cup“, ir kad žaidėjai iš 
šio krašto išsivežtų gražiausius pri- 

sminimus. Meninę atidarymo dalį atliko 
aborigenų šokių grupė „Imbala“, 
pašokusi aborigenų šokius ir pagro
jusi tautiniu instrumentu „Didgeridoo“.

1977 metais austrai pirmieji surengė 
tokį, virš 55 metų amžiaus, veteranų 
turnyrą. Todėl nuo to laiko kasmet 
viename ar kitame krašte varžomasi 
dėl tos .Austrian“ taurės, ir austrai yra

SKAITYK “MŪSŲ PASTOGĘ"!
BENDRADARBIAUK "MŪSŲ PASTOGĖJE" 

REMK "MŪSŲ PASTOGĘ"!

the Under 12 division. .
Both teams contain a mixture of gr * 

and boys and although Peter Gusta® 
has recruited three extra players, Mi, 
thew and Nicole Šliogeris togetfc 
with Caroline Hickson. Kovas w« 
like to see other youngsters join čJ 
new crop of basketball players. '

Training is usually held in 
Lithuanian Club hall on Saturdays 
12.30 p.m., immediately after IW 
conclusion of „Savaitgalio mokyklif 
so parents you can send your kiddir 
to Lithuanian school and then / 
basketball practice. For further traina1 
and play ing information please confer 
Edie Karp (Asst. U12 coach) on 975 Į 
4352 (A/H) or Peter Gustafson on 979*' 
6424 (A/H).

„Savaitgalio mokykla" is open to alF 
so dont't be put off if your children ar 
not conversant in the Lithuania 
language, as sending them to Lithuania 
school can only enhance their knov 
ledge of their heritage. If you wow 
like to enrol your children please eonui 
Ele Kains on 9791 0186 (A/H). J.Į 

Tarptautinis lauko teniso turnyras Canberra^
Canberros lauko teniso veteranų 

sąjunga surengė tarptautinį vyrų ir mo
terų turnyrą, kuris vyko balandžio 6 - 
11 dienomis Southwell Parke. Lyneham. 
Šiame turnyre iš visų pasaulio kraštų 
dalyvavo 22 komandos, jų tarpe ir 
Lietuva. Balandžio 6 d. įvyko iš
kilmingas šio turnyro atidarymas. Džiu
gu buvo matyti, kad tarp kitų pasaulio 
šalių vėliavų plevėsavo ir mūsų tri
spalvė. Prieš atvykstant oficialiai svi
tai, Duntrūno karo akademijos pučia
mųjų orkestras linksmino publiką.

Atvykus generalgubernatoriui Sir 
William Deane, p. Brian Hurley 
alfabetine tvarka išvardino kiekvieno

praėjusių metų čempionai. Motet 
veteranių ...Maureen Connoly Cuj 
varžybos pirmą kartą buvo surengtu 
1990 m. ir skirtos tragiškai žuvusį 
amerikečių Wimbledono čempionu 
Maureen Connoly atminimui.

Šiose veteranų vyrų varžybose Lis 
tuvą atstovavo Stasys Labanauskas.lt 
buvo labai nusiminęs ir pergyveno, ki 
jo žaidimo partneris Eduardas Paulam 
kas (garsiojo krepšininko Modes 
brolis) dėl Frankfurto aerouoste įvį 
kusių nesusipratimų su tarnautojai 
nepateko į lėktuvą ir nusivylęs grįžt 
Lietuvą. Stasys be partnerio žaisti m 
būtų galėjęs komandinėse varžybos 
Tačiau nėra to blogo, kuris neišeitą 
gera - canberriškis Tadas Žilinskas st 
tiko būti Stasio partneriu, nors, sakoj 
30 metų nėra žaidęs teniso. „Vilk
sporto klubo iždininkas Leonard 
Venslovas sutiko būti treneriu. Taip 
buvo sulipdyta komanda. Pirmąsi 
rungtynes prieš Švediją pralaimėjo 2: 
Tokiu pat rezultatu buvo pralaimi 
prieš Meksiką ir Suomiją. Stasys ža 
džia labai gerai ir jis lengvai laimė 
visas vienetų ryngtynes prieš minėt 
valstybes. Jis sako, kad rezultatai biį 
visai kitokie, jei būtų žaidęs ir Ed^ 
ardas Paulauskas.

Canberros sporto klubo „Vilkai 
valdyba ir tautiečiai linki StasiiK 
Labanauskui sėkmės Newcastlyf 
vyksiančiose individualiose varžybos 
ir gražios viešnagės kengūrų žemėje. ■

L. Budzinauskjį
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ĖDSEK
LSS Australijos rajono 50-mečiui artėjant

v.s. B. Žalys

fl [Tęsinys is praeito numerio)

| Sk. vyčiai 1949 metų pradžioje 
įvJįvykusioje Pan - Pacifiko džamborėje, 
yMtorijos valstijoje, I Rajono vadovų, 

susivažiavimo pritarimu, 1949 m. sausio 
309 d. Beech worth, Viktorijos valstijoj 
biuro perorganizuoti į Australijos ra- 
jop» I-ją skautų vyčių „Geležinio 
virilko" draugovę. Ji buvo korespon- 
demcinė ir apėmė visus rajono skautus 
vyraus. Draugovės gyvenimo pradžio- 
jejeją sudarė 30 sk. vyčių ir 20 kandi
datei!. Vienetas išsijungė iš prezidento
Ak Smetonos Skautų - čių draugovės ir 
dais 1949 m. sausio 6 d. džiamborės 
ralnjone įvykusioje vyčių sueigoje 
drataugovės vadu išsirinko ps. A. Liu- 
bie'faska. jo pavaduotoju ps. J. Urboną, 
iždiMininku s.v.sl.V. Kunčiūną.

Į Draugovę sudarė 6 būreliai, sudaryti 
ipapagal vyčių susitelkimo vietoves:
I ((-sisTasmanijos sk. vyčių būrelis:

1 l.ps. A. Gabecas - būrelio globėjas.
2 s.v.v.sl. V. Kučiauskas - būrelio 

radas.
3. s.v. si. A. Jakštas.
4. s.v.sl. V. Narbutas.
5. s.v. P. Pečiulis.

• 6. s.v. A. Viknius.
Būrelio nariai buvo išsklaidyti po visą 

[asmaniją: cinko fabrikuose, miškuose, 
)rie kelių tiesimo darbų ir t.t.
H Viktorijos valstijos sk. vyčių bū- 

|efc;
1 l.ps. P. Morkūnas - būrelio globėjas, 
f 2. s.v.sl. V. Didelis - būrelio vadas.

3. s.v.v.sl. K. Bielkevičius.
< 4. s.v.v.sl. B. Kunčiūnas.

5.s.v.v.sl. G. Žemkalnis.
i 6. s.v.sl. K. Balkauskas.
t 7. s.v. pi. Alg. Jakštas.

J 8. s.v. S. Stukšys.
9. s.v. H. Židonis.

f 10. s.v.k.sl. P. Kecorius.

Ill.s.v.k. V. Pleškūnas.
Daugumas būrelio narių buvo atskirti

Jie šoko tautinius šokius 1948 - 1949 
m. džamborėje.______
vienas nuo kito kelių šimtų kilometrų
nuotolio. Vieni jų dirbo Melburne, ki
ti - Yalloum anglių kasyklose, treti - 
Beechworth odų fabrikuose ir pan.
III NSW sk. vyčių būrelis:

1. ps. J. Jurskis. n , _ , . .. .
_ r> „ n * > būrelio globėjai.2. ps. P. Pilka .j e j

3. s.v.pi. J. Noreika - būrelio vadas.
4. s.v.v.sl. A. Dudaitis.
5. s.v.v.sl. V. Laukaitis.
6. s.v.v. si. A. Mačiukas.
7. s.v.v.sl. P. Stelmokas.
8. s.v.v.sl. P. Stelmokas.
9. s.v.k.sl. R. Liniauskas.
Išskyrus vieną kitą būreliui priskirtą 

sk. vytį, dauguma neužilgo buvo išsiųsti 
į Queenslando šiaurę cukrinių nendrių 
kirsti.

Pietų Australijos sk. vyčiai buvo 
suskirstyti į IV - jį, V - jį ir VI - jį 
būrelius.
IV Adelaidės sk. vyčių būrelis:

1. s.v. v.sl. A. Vitkūnas - būrelio vadas.
2. s.v.sl. A. Grigonis.
3. s.v.sl. T. Žurauskas.
4. s.v.pl. V. Dainius.
5. s.v. pl. V. Galinis.
6. s.v. vair. B. Vitkūnas.
7. s.v. J. Čižauskas.
8. s.v. M. Skidzevičius.
9. s.v.k. G. Janulevičius.
Būrelio nariai, bent jau pradžioje, dir

bo Adelaidės mieste ar netolimose 
apylinkėse.

V Leigh Creek sk. vyčių būrelis:
1. s.v.v.sl. V. Doniela-būrelio vadas.
2. s.v.pl. V. Breneizeris.
3. s.v.vair. A. Dunda.
4. s.v.vair. L. Karmazinas.
5. s.v. L. Garbaliauskas.
6. s.v. A. Navakas.
7. s.v.k.pl. V. Navakas
Leigh Creek vietovėje (560 km nuo 

Adelaidės) yra didžiulės rudosios an
glies kasyklos. Sk. vyčių būrelis gy
veno vienoje vietoje (palapinėse) ir bu
vo išvystęs labai gražią veiklą.
VI Port Lincoln sk. vyčių būrelis:

1. ps. V. Neverauskas - būrelio 
globėjas.

2. s.v.v.sl. B.Kaminskas - būrelio vadas.
3. s.v.v.sl. J. Neverauskas.
4. s.v.vair. J. Rudzinskas.
5. s.v. L. Balandis.
6. s.v. J. Jaruševičius.
7. s.v.k.sl. A. Gurtajus.
Port Lincoln vietovė yra apie 270 

km. jūros keliu arba 800 km. sausuma 
nuo Adelaidės, vakariniame Spencer 
įlankos krante. Būrelio narių dalis 
spietėsi Port Lincoln, kiti - įvairiose 
Pietų Australijos valstijos gyvenvie
tėse: Woomera, Tailem Bend, Mt. 
Gambier ir ktr.

1949 m. balandžio 23 d. Australijoje 
susikūrė buv. Vokietijoje 95 - tos sk.

t Mūsų mirusieji f
Prie a. a. Aleksandro Kantvilo nekrologo

Yra posakis - Apie mirusį gerai arba 
nieko. Tačiau kartais tas "gerai" gali 
pasidaryti klaidingas arba užgaunantis. 
Turiu galvoje nekrologą a.a. Aleksan
dro Kantvilo atminimui (“M.P." Nr. 13), 
kurio autorius, p. A. Taškūnas", rašo: 
"Deja, pats didžiausias Aleksandro 
rašinys, jo (...) atsiminimų knyga dar 
tebelaukia dienos šviesos (...)".

Noriu skaitytojams priminti, kad 

A. f A. Aleksandrui liantvibii 
mirus, giliai užjaučiu jo žmoną Niną, vaikus ir jų šeimas.

Aldona Griniuvienė

vyčių draugovės dr. Vinco Kudirkos 
būrelis, įjungtas Sk. vyčių "Geležinio 
vilko” draugovės sudėtin.

Būrelį sudarė:
1. s.v.sl. K. Gurskis - būrelio vadas.
2. s.v.pl. V. Grudzinskas.
3. s.v.pl. V. Gurskis.
4. s.v.pl. J. Pečiulis.
5. s.v.k.pl. A. Bačiulis.
Būrelio nariai gyveno Adelaidėje (2), 

Melburne (2) ir Railton, Tas. (1).
Buvo bandyta įsteigti sk. vyčių būrelį 

Yalloumc, Viktorijos valstijoje.
Draugovės veikla nesiribojo vien ry

šio su paskirais nariais palaikymu: sk. 
vyčiai buvo įpareigoti burti apie save 
skautiškąjį jaunimą, kandidatai buvo 
ruošiami sk. vyčio įžodžiui, renkamos 
aukos likusių Vokietijoje šelpimui, 
suruošta atskirose vietovėse po vieną 
kitą tautinių švenčių minėjimą, pra
vestas rašinių konkursas tema "Lie
tuviai skautai Pan - Pacifiko džambo
rėje" ir kt.

Draugovė 1950 m. kovo 1 d. Rajono 
vado įsakymu Nr. 21 buvo per
organizuota į Rajono skautų vyčių sky

rių, jo vedėju paskiriant ps. A. Liubins- 
ką.

Dar laive įsteigtasis jūrų skautų bū
relis "Valtis" veikė ir toliau; į jį buvo 
registruojami visi atvykę jūrų skautai.

(B.d.)

mano vyras buvo kuklus ir savo atlik
tais darbais nemėgo girtis, o tuo labiau - 
šiuo atveju - neatliktu darbu. Jis nie
kada nesisakė esąs kokios nors kny
gos autorius, o yra tiktai prisidėjęs sa
vo prisiminimais ir piešiniais prie 
leidžiamos knygos apie Štuthoffo kon
centracinę stovyklą ir ten kalėjusius lie
tuvius įkaitus.

Su pagarba „ .... .Nina Kantvdiene

Dalis stovyklavusių 1948 - 1949 m. džamborėje prie stovyklinio stalo.

A. f A. Marijai Labiiticuci
išėjus Amžinybėn, Lietuvių klubo nariui - darbuotojui Dan 
Bieri ir jo šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

Sydnėjaus lietuvių klubo valdyba 
ir darbuotojai

A. f A. Marijai Labutieuei
išėjus į Amžinybę, gilią užuojautą reiškiame dukrai Daivai, 
sūnui Vidui, jų šeimoms, giminėms bei artimiesiems.

Monika Martišienė, Viktoras Martišius
ir Baiba Kalninš

A. t A. M^Žb..tiOTę,

vietoje gėlių ant jos kapo "Mūsų pastogei" aukojame 30 
dolerių.

Pajauta ir Juliau! Pullinen

Pagerbdami
A. į* A. Mariją Labutienę,

vietoje gėlių ant jos kapo "Mūsų Pastogei" aukojame 30 dolerių.
Marina ir Laurie Cox

"Mūši. Pastogė" Nr.15 1997.4.21 psl.7
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INFORM ACU A
Hobarto tautiečiams

Hobarte Motinos dieną švęsime šeštadienį, gegužės 3 d., 16 vai. p. Šikšnių 
sodyboje - 43 Easton Av., West Moonah.

Visus tautiečius gyvenančius ar besilankančius Tasmanijoje nuoširdžiai kvie
čiame atvykti.

Rožė Wilson su padėjėjomis rengia labai įdomią ir linksmą programą, ateikite, 
visi pasilinksminsime.

Dėl susiklosčiusių aplinkybių pasivaišinti galėsime tik kava ar arbata, užkan
džiai suneštiniai. Prašome atsinešti lėkštelę sumuštinių ar pyragaičių.

ALB Hobarto apylinkės valdyba

Minėsime Motinos dieną
Sydnėjaus lietuvių savaitgalio mokykla kviečia tautiečius į

Motinos dienos minėjimą,
įvyksiantį gegužės 4 d. (sekmadienį), 2 vai. popiet Lietuvių namuose Bankstowne.

Po programos pasivaišinsime kava ir pyragaičiais.
Savaitgalio mokykla

Sydnėjaus "Sūkurys" sukasi!..
Sydnėjaus "Sūkurio" tautinių šokių grupė, atrodo, nesnaudžia! Šokėjai intensy

viai repetuoja nuo pat vasario pradžios - vadovaujant energingoms Rasai Blans- 
jaar ir Jūratei Valytei, kartojami seni, mokomasi naujų šokių.

Balandžio 6 d. "Sūkurio” veteranai Tarptautinės dienos proga sėkmingai pasirodė 
"Huberto” vokiečių klube Badgerys Creek, NSW, apylinkėse.

Gegužės 24 d. jaunesnioji grupė ruošiasi pasirodyti Sydnėjaus Beecrofto prie
miesčio Rotary klubo Tarptautinės dienos programoje.

Gegužės 18 d. Lietuvių klube Bankstowne organizuojama labai įdomi tautinių 
šokių ir dainų popietė.

Atvykite patys ir atsiveskite draugus. Visi laukiami! "M.P." inf.

J J J Atsiųsta paminėti J j J J J J J J
♦ Sachiko Hatanaka - „Lietuva - kaip 

maža tauta išliko?“ - japonų kalba, iš
leista 1996 m. Japonijoje, 220 psl.

Turinyje (autorės prierašas laiške): 1. 
Lietuviai. 2. Plungė (pirmosios dienos 
Lietuvoje). 3. Lietuvos istorija. 4. 
Lietuvos diaspora, emigracija, lietuviai 
emigracinėje bendruomenėje, Lietuvos 
pabudimas. 5. Ūkininko gyvenimo 
istorija, KGB, deportacija, ūkininko 
gyvenimas po nepriklausomybės. 6. 
Valstybės panika (trys ultimatumai ir 
valymas, paskutinis - Lietuvos ka
riuomenės). 7. Liudininkas (politiko 
apsirikimas, Merkio šeima po grįžimo 
iš sovietijos). 8. Tragedija (genocidas,

Sachiko Hatanaka

M___
NHKbooks
[7761

KGB, kliuvinys sovietams, ilga kelio
nė į Sibirą). 9. Žydų dingimas iš Lie
tuvos. 10. Asmenys, kurie galėjo išlikti. 
11. Rezistencija (partizanai ir jų darbai, 
KGB agentai, partizanų karas, partiza
no liudijimas). 12. Garbė partizanams. 
13. Intelektualinis partizanas. 14. 
Nenumatytas susitikimas (Gulago 
inteligentai, Jenisiejaus gulagas). 15. 
Inteligentai likę gimtinėje (inteligen
tijos sukilimas). 16. Šviesa niekad 
neužgęso (Nijolės liudijimas, katalikų 
bažnyčios rezistencija). 17. Atbudimas 
(civilinis gyvenimas sovietiniame 
režime, Sąjūdis, Sąjūdis ir komunistų 
partija, gera Naujosios Lietuvos ke- 
ionė). 18. 1993 metų vasara (buv. 
komunistų pergalė, naujos valdžios 
reikalai). 19. Tautos vienybės ieško
jimas. 20. Žengimas pirmyn, padėkos.

♦ Milda Budrys, MD - „Lietuviai 
gydytojai šešiuose kontinentuose“ - 
Lithuanian Physicians Across Six 
Continents. Išleido Lietuvių tyrimo ir 
studijų centras, Lietuvių medicinos 
muziejus, Chicago, 1996,283 iliustruo
ti psl. Redagavo Skirmantė Miglinas.

Penktasis knygos skyrius (113 - 138 
psl.) skirtas Australijos lietuviams 
gydytojams. Skyriaus bendradarbiai: dr. 
V. Barkienė, S. Jakštaitė - Miglinienė, 
A. Laukaitis, S. Statkienė ir dr. A. Vilūnas 
- Viliūnas. Skyriuje pateikiamos trum
pos žinios apie Australiją ir lietuvius 
Australijoje, medicinos studijas Aus
tralijoje, Australijos sveikatos apsau
gos, sistemą, Australijos lietuvių gydy
tojų draugijas. Skyrelyje „Australijos 
lietuviai gydytojai“ pateikiamos 119

'■Mūsų Pastogė" Nr.15 1997.4.21 psl.8

lietuvių gydytojų pavardės ir daugu
mos trumpos biografijos.

B.Ž.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
Uį į NAMUOSE W

16-18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. (02) 9708 1414, faksas (02) 9790 3233.

Klubas atidarytas 
Pirmadieniais 5 v.v. -10.30 v.v. 
Antradieniais klubas uždarytas. 
Trečiadieniais 5 v.v. -10.30 v.v. 
Ketvirtadieniais 5 v.v. -11.00 v.v. 
Penktadieniais 5 v.v. -12.00 v.v. 
Šeštadieniais 12 v. p.p. -1.00 v. nakties 
Sekmadieniais 12 v. p.p. - 10 v.v.

Klubo valgykla veikia: 
penktadieniais - 6 vai. - 8 vai. popiet, 
šeštadieniais -12 vai. - 2 vai. popiet švediškas stalas 
(smorgasboard) ir 6 vai. - 8 vai. vakaro.
sekmadieniais -12.30 vai. popiet - 7 vai. vakaro.

Labdaros siuntiniai į Lietuvą
Lietuvių katalikų kultūros draugija praneša, kad organizuojamas sekantis kon

teineris su labdaros siuntiniais į Lietuvą.
Pagal pareikalavimą iš Lietuvos, visos dėžės bus vienodo dydžio - 64 cm x38 

cm x 32 cm. Svoris neturi viršyti 30 kg.
Persiuntimas, įskaitant ir dėžę, kainuos 55 dolerius. Dėžes užsisakyti būtina iki 

balandžio mėn. 26 d.
Užsakymus priima Albinas Giniūnas, Pranas Andriukaitis, Alfa Savickienė ii 

koordinatorius Antanas Kramilius tel. (02) 9727 3131. Nesant namuose, užsaky
mą galite palikti autoužsakovui (answering machine). Jūsų bendradarbiavimas ii 
greiti užsakymai įgalins organizatorius greičiau išsiųsti jūsų dovanas į Lietuvą.

A. Kramilius , LKK draugija

ALB Melburno apylinkės valdybos pranešimas
Pasibaigus Melburno apylinkės valdybos dviejų metų kadencijai, šaukiamai 

visuotinis bendruomenės susirinkimas naujai Apylinkės valdybai išrinkti. '
Susirinkime taip pat aptarsime reikšmingos mūsų bendruomenei datos - pir-Į 

mosios lietuvių emigracijos į Australiją 50 metų sukakties paminėjimo klaxizwz'J
Susirinkimas įvyks gegužės mėn. 4 d., sekmadienį, 1.30 vai. p.p. lėtu vii ’ 

namuose. '
Kviečiame dalyvauti visus bendruomenės narius.

Melburno apylinkės taidyb

(-------------------- :Balandžio 20 d., 2 vai. po pietų ALB Sydnėjaus apylinkės vaidyba rušia
Kultūrinę popietę - seminarą

Lietuvių namuose, Bankstowne, kuriame dr. Genovaitė Kazokienė skaitys 
gausiai iliustruotą paskaitą tema "Australijos lietuvių dailininkai", protar
piais ją paįvairinant nuotraukomis ir ansamblio "SUTARTINĖ" dainomis. 
Po paskaitos vyks bendros diskusijos.

. Visi maloniai kviečiami atvykti. Įėjimas nemokamas.

Pranešimas

vardu

Našlaičiams, seneliams, varge esančioms šeimoms Lietuvoje sušelpti Sydnėjau 
Gyvojo rožinio būrelis ir Sydnėjaus lietuvių katalikų kultūros draugija praves rū
bų, vaikų žaislų, tautinių rūbų ir knygų rinkliavą. Surinkti rūbai bus persiųs! 
sekančia labdaros siunta į Lietuvą.
Tautiečiai maloniai prašomi atliekamus rūbus, vaikų žaislus ir knygas pristatyti A 
Savickienei, 82 John St., LIdcombe, tel. 9649 9399.

Rūbų vajus truks iki gegužės 4 d. A Giniūnas
Sydnėjaus lietuvių katalikų kultūros draugi
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