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Lietuvos įvykių apžvalga
Stabdyti korupciją

Įgyvendindama savo rinkiminius pa
žadus ryžtingai kovoti su korupcija ir 
organizuotu nusikalstamumu, Tėvynės 
Sąjungos (konservatorių) vedama Vyriau
sybė pažadėjo premijas iki 10 000 litų už 
vertingą informaciją apie sugedusius pa
reigūnus ir mafijozinių grupuočių veiklą. 
Turintiems tokių žinių siūloma jas pra
neši telefonu Vidaus reikalų ministerijai 
ir Generalinei prokuratūrai. Žinios pri
imamos specialiais „pasitikėjimo tele
fonais“ (725 372,628 810), kuriais, pasak 
Vyriausybės spaudos tarnybos, kasdien 
sulaukiama daug skambučių, o pranešta 
informacija esti kruopščiai tikrinama. 
Pateikti žinias apie korupciją galima ano
nimiškai arba prisistatant.

Viena iš ankstyviausių antikorupcinių 
tefonnų bus įgyvendinta Vidaus reikalų 
ministerijoje. Kaip pareiškė naujas vice
ministras Romas Kulikauskas (Lietuvos 
tarnybon grįžęs išeivis, buvęs JAV pulki
ninkas). gili problema egzistuoja tai mi
nisterijai priklausančiame Pasieniopolici- 
jos departamente. Yra numatyta didelę 
dalį pareigūnų nuo Lietuvos ir Latvijos 
pasienio perkelti prie sienos su Baltarusija. 
Reformuojant pasienio tarnybas bus kei- 

: Šamas pasieniečių mokymas ir pritrau
kiami nauji žmonės. „Tik po to, kai pasienio 
policijoje bus išrautakorupcija, bus galima 
pradėti sienos inžinerinį įrengimą bei bū- 
ėnostechnikos pirkimą“, - pareiškė vicemi
nistras R. Kilikauskas. Lietuvos ir Bal
tarusijos pasieny ketinama kurti kelių eše
lonų apsaugą. Sienos apsaugai gali būti 
pasitelkta ir Krašto apsaugos ministerijai 

priklausanti aviacija. Kol kas Lietuvos siena 
su Baltarusija buvo tarsi „kiauras rėtis", 
pro kurį smuko šimtai nelegalių bėglių iš 
Azijos ir plaukė beveik nestabdoma mili
joninė kontrabanda spiritu ir kitomis pel
ningomis prekėmis.

Vidaus reikalų ministras Vidmantas 
Žemelis pranešė, jog jau baigiami rengti 
visi Vidaus reikalų ministerijojereikalingi 
pertvarkymai. Kalėjimai bus perduoti 
Teisingumo ministerijos žinion, okalėjimų 
sargybai bus skiriami ne pašaukti kariai 
(kaipbuvo Sovietų Sąjungoje), bet samdyti 
sargybiniai, turintys atitinkamas teises ir 
apmokymą (kaip Vakaruose). Dalis poli
cijos pareigūnų nuo administracinio darbo 
bus skiriami į tiesioginę kovą su nusi
kalstamumu.

Naujo Policijos generalinio komisaro 
Kęstučio Šalkausko teigimu, Vidaus rei
kalų ministerija ketina smarkiai sustiprinti 
Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 
tarnybą. Kovai su kontrabanda buskuriami 
specialūs daliniai visuose didžiuosiuose 
miestuose. Jie specializuosis analizuoti 
operacijas ir sieks nustatyti nusikaltėlių 
ryšius su korumpuotais valdininkais. Spe

cialioji tarnyba tirs ir korupcijos faktus 
pačioje policijoje.

Byla vadovams?
.Lietuvos ryto“ pranešimu, byla gresia 

„Lietuvos avialinijų“ generaliniam direk
toriui S. Dailydkai, buvusiam jo pava
duotojui V. Zabarauskui ir keliems ki
tiems aukštiems pareigūnams, kurie būtų 
kaltinami neteisėtu telefoninių pokalbių 
įrašinėjimu. Prieš porą metų buvo iškelta 
baudžiamoji byla dėl finansinių aspektų 
perkant „Boeing 737“ lėktuvus, o tyrimas 
vyko ir dėl pagarsėjusio „prezidentinio 
lėktuvo“(„Jetstar“)pirkimo.Darantkratas 
„Lietuvos avialinijų“ vadovų butuose ir 
kabinetuose buvo atrasta veikianti įranga, 
registruojanti kompanijos tarnautojų te
lefoninius pokalbius. Tuo metu vadovai 
aiškino, kad sekimo įranga buvo skirta 
apsaugai nuo teroristinių tikslų, tačiau šis 
aiškinimas nebuvęs pakankamai įtikinan
tis. Pasak „Lietuvos ryto“, kompanijos 
vadovams labiau rūpėję, kaip tikslūs skai
čiai ir faktai apie .Lietuvos avialinijas“ 
patenka į spaudą.

Bankuose
Anksčiau dienraščiai su nusistebėjimu 

pranešė, kad kovo 12 d. Lietuvos Taupo
masis bankas netikėtai ir per labai trumpą 
laiką pardavinėjo akcijas po 100 litų, ku
rios biržoje tuo metu kainavo po 250 li
tų. Kadangi akcijų buvo parduota už 
2 274 000 litų, pirkėjai bematant galėjo 
padaryti 3 mln. litų pelno. Sakoma, jog 
didieji pirkiniai buvo padaryti telefonu, 
t.y. „be eilės“, neatsižvelgiant į eilėje 
laukusius asmenis. Dabar į Valstybės 
kontrolę kreipėsi Teisingumo ministras 
Vytautas Pakalniškis, prašydamas ištirti, 
ar šis įvykis neslepia korupcijos.

Balandžio 24 d. įstatymu buvo lik
viduotas Lietuvos Akcinis inovacinis 
bankas, kurio veikla buvo sustabdyta bankų 
krizės metu. Banko įsipareigojimai siekia 
apie 600 mln. litų, iš kurių 200 mln. litų - 
privatiems asmenims. Atsiskaitymą su 
indėlininkais dalinai parems Vyriausybė. 
Privatiems asmenims suma iki 4000 litų, 
bus išmokėta per šiuos metus, o dar 4000 

litų - per 1998 metus, atidarant sąskaitas 
Taupomajame banke. Kiti atsiskaitymai 
bus atliekami vertybiniais popieriais.

Švaistytos užsienio paskolos
Per pastaruosius keletą metų nenu

tildavo spaudos pranešimai, kad bent dalis 
vis augančių užsienio paskolų buvo pa
naudojamos netinkamai ir savo ruožtu 
nusėsdavo privačiose kišenėse. Tokie 
kaltinimai buvo metami ypač Adolfo Šle
ževičiaus vyriausybei. Dabar šiuo reikalu 
pasisakė Valstybės kontrolierius Vidas 
Kondrotas, pristatydamas Valstybės 
kontrolės atliktą užsienio paskolų panau
dojimo tyrimą.

Šiuo metu Lietuvos užsienio skolą

Gražioji Trakų pilis Galvės ežero saloje.

sudaro 2.7 milijardo JAV dolerių, iš kurių 
256 mln. dol. nėra panaudoti. „Blogų 
paskolų“, t.y. iššvaistymo arba nelegalaus 
pervedimo dydis siekia apie 10% visos 
paskolų sumos, t.y. apie 250 - 300 mln. 
dolerių arba 1000 - 1200 mln. litų.

Valstybės kontrolė nustatė, jog vidu
tiniškai kas penkta paskolą gavusi įmonė 
lėšas leido kitiems reikalams. Paskolos 
kartais buvo teikiamos įmonėms, kurių 
būklė buvo labai prasta, net nereikalaujant 
revizijos dokumentų. Tokiais atvejais 
korupcijos požymiai yra visai aiškūs, teigė 
Valstybės kontrolierius, tačiau dėl prastos 
dokumentacijos net neįmanoma nustatyti, 
kas ką darė blogai. Tik matyti, kad rezultate 
pinigų nebėra.

Dalis užsienio paskolų buvo skirtos 
valstybinėms įmonėms, tačiau ir šiuo at
veju apie 43 mln. JAV dol. buvo išdalinti 
daugmaž asmeniniu sprendimu, „be kon
kurso“. Kadangi užpaskolas valstybinėms 
įmonėms yra atsakinga valstybė, dingusių 
paskolų atmokėjimui valstybės iždas jau 
sumokėjo 46 mln. litų. Taip pat nebėra 17 
mln. litų „garantijų fonde“, į kurį buvo 
atidedama dabs valstybinėms įmonėms 
skirtų paskolų.

Ekspertai vėl Lietuvoje
Vilniuje vėl lankosi eilinė Pasaulio 

Banko misija, kuriai vadovauja PB eko
nomistas Lietuvai Marcelo Giugale. Vasa- 
rio 13 d. Lietuva ir PB pasirašė atnaujintą 
memorandumą, pagal kurį Lietuva įsipa
reigojo atlikti keletą pertvarką banki
ninkystėje ir energetikoje. Kadangi tai jau 
daroma, numatoma, jog misija kliūčių ne
ras ir Lietuvai paskirs antrąjąpaskolos dalį 
(40 mln. JAV dol.), kurios pirmoji tokio 
pat dydžio dalis buvo paskirta prieš pus
metį. Tačiau kartu mumatoma, jog PB 
misija rekomenduos spartinti sveikatos 
apsaugos bei pensijų reformas ir kurti 
privačių pensijų sistemą.

Vilniuje lankosi ir Tarptautinio Valiu
tų Fondo ekspertai, kurie tikrins, kaip 
Lietuva laikosi ketinimų, išdėstytų kovo 8 
d. rašte. Tai penktas TVF misijos vizitas. 

Misija susitiks su įvairių ministerijų bei 
valstybinių bankų atstovais ir nuspręs, ar 
Lietuvai bus išmokėta paskutinė (30 mln. 
JAV dol.) paskola. Per pastaruosius tre
jus metus TVF buvo pažadėjęs Lietuvai 
paskolinti 200 mln. JAV dol., iš ku
rių Lietuvajaugavol70mln.JAVdolerių.

Lietuviška nafta
Naujausių tyrimų duomenimis, vidu

rio Lietuvos žemės gelmėse slypi dideli 
organinių medžiagų klodai, kuriuose gali 
būti apie 4.5 milijardų tonų naftos. 
Geografiškai, tai Raseinių, Ariogalos, 
Kudirkos Naumiesčio ruožas, kuris esąs 
turtingesnis negu dabar gręžiamos naftin
gos apylinkės vakarų Lietuvoje.Prieš400 
mln. metų Lietuva buvusi užlieta šilto van
denyno, kurio pakrantėse klestėjo koralų 
kolonijos irį vairi gyvūnija. Vadinasi, juos
tos esančios panašios kaip Australijos pa
krantėse. Iš organinių medžiagų sankaupų 
ir susidaro nafta.

Prezidento rinkimai
Pastaruoju metu iškylant naujiems 

kandidatams artėjančiuose Prezidento 
rinkimuose, daromas spaudimas, kad 
oficialiai kandidatuotų prof. Vytautas 
Landsbergis. Šiuo tikslu viešus laiškus 
paskelbė politkaliniai bei tremtiniai, 
Sąjūdis, o dabar į jį kreipėsi ir grupė 
Lietuvos intelektualų. Konkreti rinkimų 
data dar nepaskelbta, tačiau manoma, kad 
jie gali įvykti gruodžio 21 d. Prof. Lands
bergis pažadėjo savo apsisprendimą 
paskelbti „ilgam neatidėliojant“.

Prieš kiek laiko kita grupė intelektualų 
panašiu tikslu kreipėsi į JAV lietuvį Val
dą Adamkų. Tarp pasirašiusiųjų buvo ir du 
išeiviai: prof. Aleksandras Štromas ir 
Tomas Venclova.

Daugėja mokyklų
Pastaraisiais metais padidėjo švietimo 

įstaigų skaičius. Buvopastatyta lObendrojo 
lavinimo mokyklų, kuriose tilps virš 2200 
mokinių. Valstybinių mokyklų nenaudai 
didėja nevalstybinės mokymo įstaigos, 
kurių jau yra 36. Populiariomis tampa
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.
„gimnazijos“, orientuotos į sustiprintą kai 
kurių dalykų mokymą. Jų skaičius išau
go nuo 14 iki 25, o jose besimokančių 
skaičius nuo 8000 iki 11000. Tačiau 
Lietuvoje dar nėra nevalstybinių aukštų
jų mokyklų (universitetų ar pan.), kai 
Latvijoje jau yra viena, o Estijoje net 8.

Švietimo darbuotojams rūpestį kelia 
faktas, kad dėl įvairių priežasčių vis daugiau 
vaikų nebelanko mokyklų. Pernai rudenį 
mokyklos nelankė net 24 000 vaikų iki 16 
metų.

„Suvartuko“ jubiliejus
Balandžio 19-20 dienomis penkias

dešimtmečio jubiliejų atšventė Plungės 
tautinių šokių ir dainų ansamblis „Su
vartukas". 1947 metais ratelį sukūrė Rožė 
Butkutė, o per sekančius 50 metų ansamb
lis vis augo ir dabar turi apie 90 daininin
kų ir šokėjų. Ansamblis yra koncertavęs 
kitose Baltijos valstybėse ir bu vusioje Sov. 
Sąjungoje, o taip pat Portugalijoje, Pran
cūzijoje, V okietijoje, Norvegijoje ir Alžyre. 
Pereitų metų pabaigoje „Suvartuko“ 
atstovai sėkmingai dalyvavo Australijos 
Lietuvių Dienose Melbourne. Rašoma, jog 
po jubiliejinio koncerto Plungėje, an
samblio nariai skendo padėkose ir gėlėse.

Įvelti išeiviai
Didžiulio Lietuvos žvejybos laivyno 

žlugimas pagarsėjo kaip išskirtinis atvejis 
privatizavimo istorijoje, nes per keletą 
metų dingo kadaise vertingi buvę tolimo

Prezidento rinkimams artėjant
Povilas Žumbakis, advokatas, JAV

Kas nori keisti Konstituciją?
Centristai kartu su LDDP-istais Sei

me siūlo pakeisti Lietuvos Respublikos 
Konstituciją. Skubiai.

Centristų motyvacija aiški: sudaryti 
galimybes Valdui Adamkui - jų kandi
datui iš JAV, dalyvauti prezidentiniuose 
rinkimuose, nors per septynerius metus 
kandidatas nepanoro persikelti gyventi 
į Lietuvą.

LDDP motyvai yra kiek įdomesni: jų 
partietis (nors oficialiai išstojęs) Algir
das Brazauskas nemano laimėti prieš 
Vytautą Landsbergį be Centro partijos 
kandidato pagalbos.

Abiejų partijų motyvai yra politiniai. 
Tad ne teisiniais, o politiniais motyvais 
yra ruošiamasi keisti Lietuvos Respub
likos Konstituciją.
Ką keisti?

Lietuvos Konstitucijoje yra aiškiai 
nurodyta, kas gali būti kandidatu į Lie
tuvos prezidentus: „Respublikos Prezi
dentu gali būti renkamas Lietuvos pilie
tis pagal kilmę, ne mažiau kaip trejus 
pastaruosius metus gyvenęs Lietuvo- 
je...“ - 78 straipsnis.

Konstitucija buvo priimta 1992-ais 
metais. Už ją balsavo tie patys žmonės, 
kurie šiandien nori ją keisti. Tie patys 
deputatai galėjo keisti ją, kai jie turėjo 
didžią daugumą Seime. Kodėl tuomet to 
nedarė?

Atsakymas į tą klausimą yra papras
tas: tuo metu centristams ir LDDP-is- 
tams nerūpėjo šis Konstitucijos skyrius, 
nes jie manė, kad V. Landsbergis ne
įveiks jų kandidato A. Brazausko. Pas
kutinieji dveji rinkimai į Seimą ir savi
valdybes aiškiai parodė, kad dauguma
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plaukiojimo laivai bei šaldytuvai, o 
bankrutavęs laivynas (įmonė .Jūra“) dar 
paliko didžiules skolas ir neapmokėtus 
atlyginimus savo jūreiviams. DabarGene- 
ralinė prokuratūra tiria vieną iš šio žlugi
mo epizodų, būtent žvejybos ekspediciją 
į Argentiną, kur penki laivai buvo praras
ti kaip finansinių aferų aukos.

Kadangi Argentinoje šie laivai buvo 
kažkodėl patekę į bėdas, rūpintis advo
katais, laivais bei jūreivių reikalais pa
dėdavo ir Argentinos lietuviai, jų tarpe 
Lietuvos Informacijos centro vadovas 
Artūras Mičiūdas, LR Garbės konsulas 
Argentinoje Algimantas Rastauskas, Mil
da Račkauskas ir kiti. Tačiau aferų sūku
ryje dingus daugeliui dokumentų, Lietu
vos spauda mini ir Argentinos lietuvius, 
nors šie galbūt savo paramą teikė grynai 
patriotiniais moty vais. Viename kontekste 
net klausiama, kodėl jiems buvo suteikti 
Gedimino ordinai?

Argentinos lietuviai padėtį mato kitaip. 
A. Mičiūdas mano, kad ekspediciją su
žlugdė .Jūros“ vadovai, kuriems Argen
tinoje „labiau rūpėjo savi reikalai". Pasak 
A. Mičiūdo, kai kurie Lietuvos laivų 
kapitonai teiravosi, kaip parduoti laivus, 
pasiliekant „tam tikrą mokestį“. LR Gar
bės konsulas Argentinoje A. Rastauskas 
pripažino, jog Argentinoje .Jūra“ nu
skandino nemažai valstybės pinigų. Vietos 
lietusiai, esą, padėjo kuo galėdami, bet jų 
ir konsulato pinigų neužteko. Betgi dabar 
pavardėsjau „tampomos“ aferų kontekste.

Parengė Vytautas Doniela

yra nepątenkinta „buvusiųjų“ adminis
tracija.'Nori naujos valdžios. Tad yra 
pavojus, kad valant valdžią, gali būti 
išvalytas ir prezidentas, kurio penkių 
metų administracija 100% sutampa su 
LDDP veikla ir norais.

Kad A. Brazauskas turėtų galimybę 
laimėti prieš V. Landsbergį, jam reikia 
skubios pagalbos. Kas tai galėtų geriau 
padaryti nei kandidatas iš Vakarų, kuris 
galimybių laimėti neturi, bet suskaldyti 
oponentų solidarumą gali. Tačiau dėl to 
reikia pakeisti Konstituciją. Davaj!
Konstitucija vienam žmogui

Demokratiški teisėtvarkos principai 
netoleruoja įstatymų, suteikiančių ypa
tingas privilegijas vienam žmogui ar 
mažai grupelei žmonių. Įstatymų, kurie 
suteikia privilegijas specialiai grupei, 
turi būti vengiama, nes tai pažeidžia 
pagrindinį principą, jog įstatymai yra 
taikomi bendrai visiems piliečiams, ne 
privilegijuotiesiems.

Įstatymai, tuo labiau Konstitucija, 
kuri liečia visus krašto gyventojus, ne
gali suteikti privačių privilegijų tik šios 
dienos politiniam sezonui.

Todėl siūlyti keisti Konstituciją dėl 
vieno žmogaus ambicijų ir dėl to, kad 
tas žmogus nenorėjo prisitaikyti prie 
Konstitucijos reikalavimų, būtų ne tik 
absurdas, bet ir nusikaltimas pagrindi
niams teisinės valstybės principams.

Kadangi Konstitucija yra tokia svarbi 
tautos deklaracija demokratinėje san
tvarkoje. jos keitimas privalo būti for
malus, apgalvotas ir retas. Ne tik Lietu
vos gyventojų saugumas, bet ir geras 
krašto vardas priklauso nuo Konstitu
cijos pastovumo. Dažnas ar politiniais 
motyvais pagrįstas kaitaliojimas kenkia

Trumpai iš visur
Balandžio 23 d. Rusijos, Kinijos, 

Kazakstano, Tadžikistano ir Kirkizijos 
prezidentai pasirašė sutartį sumažinti 
karinių pajėgų koncentraciją buvusiame 
Sovietų Sąjungos - Kinijos pasienyje. 
Kinijos prezidentas Džiang Zemin lankė
si Rusijoje.

Balandžio 24 d. JAV viceprezidentas 
Al Gore priėmė vizitui Tibeto religinį ly
derį Dalai Lamą. Vizito metu .atsitikti
nai" pas Al Gore užklydo ir JA V preziden
tas Bill Clinton, pažadėdamas Dalai Lamai 
paprašyti Kinijos vyriausybės, kad ši 
užmegstų pokalbį su Dalai Lama.

Talibaan sukilėliai ruošiasi užpulti ir 
užimti vyriausybės rankose išlikusią Af
ganistano provinciją, kurioje randasi aukš
čiausia pasaulyje Budos statula. Talibaan 
lyderis Abdul Wahd pareiškė, jog jis 
ruošiasi išsprogdinti šią statulą, kaip 
nemusulmonišką, kai ji pateks į jo rankas.

Ketvirtame amžiuje iš kalno uolos 
iškaltos statulos likimu susirūpino viso 
pasaulio budistai. Šri Lankos vyriausybė 
kreipėsi į Jungtinių Tautų kultūrinę or
ganizaciją UNESCO bei į visų budistų ir 
musulmonų kraštų vyriausybes, kad šios 
bandytų atkalbėti Abdul Wahd nuo 
vandališko žingsnio.

Zairėje sukilėlių pajėgos paėmė Ilebo 
miestą į rytus nuo sostinės Kinšasa ir tę
sia žygį į Vakarus. Jungtinių Tautų šalpos 
organizacijos susirūpino 85 000 Hutu 
pabėgėlių likimu rytinėje Zairėje. Šie 

■ pabėgėliai staiga dingo iš dviejų stovyk- 

Kovo 24 d. A. Brazauskas pietavo su Lietuvon atvykusiu V. Adamkumi. Vėliau 
jie žurnalistams pareiškė, jog kalbėjęsi kaip bičiuliai, o ne kaip galimi konku
rentai. V. Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

ne tik teisinei santvarkai, bet ir krašto 
vardui tarptautinėje arenoje.
Keli klausimai

Štai keletas klausimų, kuriuos reikėtų 
apsvarstyti:

1. Pakeitus Konstituciją dėl vieno 
politiko ambicijų, bus atvertos durys bet 
kam, kuris yra lietuvių kilmės, bet Lie
tuvoje nenori gyventi tol, kol nebus iš
rinktas prezidentu. Ar tie, kurie siūlo 
Konstitucijos pakeitimą, yra pagalvoję, 
kas būtų, jei kitą kartą atsirastų lietuvių 
kilmės kandidatas, negyvenantis Lie
tuvoje, susidaręs nedraugiško krašto 
paramą ir kandidatuojantis svetimo 
krašto interesų motyvuojamas? Ar tada 
vėl reikėtų keisti Konstituciją, skubiai? 
O jeigu galvojama, jog laikui atėjus, 

lų. Bijomasi, kad jie galėję būti vieltinia 
kaimiečių išžudyti ar bent išstumti į kraš
to gilumą bado mirčiai.

Po dešimtmečių trukusių ginčą
džiosios Vokietijos partijos susitarė, kad 
bus reabilituoti apie 30 000 karių, nacinės 
Vokietijos teismų nubaustų mirtimi ar 
kalėjimu už dezertyravimą. Nukertėju
siems ar jų šeimos nariams bus išmokėta 
vienkartinė kompensacija.

Balandžio 28 d. buvusi D. Britanijos 
ministrė pirmininkė barone Margaret] 
Thatcher iškilmingai atidarė ilgiausią I 
pasaulyje tiltą Honkonge. Aukštieji Ki- Į 
nijos pareigūnai iškilmes boikotavo.] 
Raudonoji Kinija visada priešinosi tilto Į 
statymui, būk tai dėl to, kad tai per didelis | 
liuksusas Hongkongo iždui, nors tikkroji 
priežastis turėjo būti tai. kad tai koleoniji- 
nės D. Britanijos valdžios projektas.

Balandžio 28 d. grįždamas iš pasitari
mų JAV-bėse į Australiją atvyko Japo
nijos min. pirmininkas Ryutaro Hašinuto. 
Australijos vyriausybė tikisi išsiderėti iš 
jo platesnės rinkos Australijos ryžių eks
portui.

Didžiulė minia susirinko Minskocentre 
paminėti 11-tų Čemobilio katastrofos 
metinių. Katastrofa sunkiau palietė Gu
diją, negu kaimyninę Ukrainą. Minėjimas 
virto demonstracija prieš Gudijos pre
zidentą Lukašenko k jo pro-rusišką poli
tiką. 30 000 žmonių minia žygiavo Mins
ko gatvėmis, reikalaudami laisvės ir Lu
kašenko pašalinimo.

galėsime atitaisyti Konstituciją, ar Lie
tuvos Respublikos Konstitucija nepasi
darys panaši į Sovietų ..konstitucijas“?

2. Normalioje demokratijoje, pavyz
džiui, kai parlamentarai nori pakelti 
parlamentarų algas, tai jie gali padaryti, 
bet tik busimiesiems parlamentarams, o 
ne sau. Ar tie, kurie siūlo pakeisti Lietu
vos Konstituciją šiuo metu, tikrai nuo
širdžiai yra įsitikinę, kad kandidatui į 
Respublikos prezidentus net nereikia 
gyventi Lietuvoje? Ar tai nėra pripaži
nimas, kad Lietuvoje nėra žmonių, tin
kamų krašto valdymui? Jeigu siūlymas 
yra daromas principingai, ar Konstitu
cijos pakeitimas neturėtų įsigalioti tik po 
sekančių rinkimų, tai yra 2001-ais me
tais? Nukelta į 7 psl.
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iBEHDRCIOMEMĖS VEIKLOJE^

E kairės: kalba Imigracijos ministras Hon. Philip Ruddock, toliau: Mrs Heather 
Ruddock ir dr. Vytautas Doniela. Nuotr. L. Cox

Australijos imigracijos ir daugiakul- 
tūrinių reikalų ministras Hon. Phil Rud
dock sutiko globoti baltų organizuojamą 
parengimą Canberroje, minint masinės 
pokarinės baltų imigracijos į Australiją 
pradžios 50 metų sukaktį.

Ministras su ponia bei savo patarėju 
dalyvavo Australijos BaltųTarybos inicia
tyva balandžio 11d. suruoštoje vakarienė- 
je Banjo Paterson restorane Gladesville. 
Ministras turėjo progos susipažinti ir pa- 

: įkalbėti su visų trijų baltų bendruomenių 
Krašto Valdybų pirmininkais.

Vakarienės metu kalbėjęs Baltų Ta- 
lybos pirmininkas Jaak Peedo, be kiti; 
reikalų, paminėjo ir Australijos vyriausy
bės svarbią paramą Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai Jungtinių Tautų forume, pvz., 
užstojam jas prieš neteisingus Rusijos 
užsipuolimus dėl tariamo rusiakalbių 
persekiojimo. Savo kalboje ministras pa
sidžiaugė savo artimu ir nuoširdžiu ben
dradarbiavimu su baltų atstovais, gėrėjosi 
baltų įnašu į Australijos kultūrinį ir 
ekonominį gerbūvį.

Balandžio 12 d. Lietuvių Klube 
Baikstowne Australijos Baltų Taryba su
sitiko bendram posėdžiui su baltų Krašto 
Valdybųpirmininkais.Išlietuvių posėdyje 
dalyvavo ALB KV pirmininkas dr. Vy-

Naujienos
Gražiausias metų laikas pas mus, 

Brisbanėje, tai Velykų šventės. Vakarai 
būna vėsesni, o dieną saulutė daug ma
lonesnė ir gamtai ir žmonėms.

Kovo 20 d., sekmadienį, išklausę lie
tuviškų pamaldų, sugužėjome į Lietuvių 
Namus. Mūsų jau laukė Velykiniai pietūs 
ir krepšys išmargintų margučių. Vai
kučiams buvo suruoštos margučių ieš
kojimo lenktynės ir kitos pramogos. Ta 

tautas Doniela, ABT nariai Laurie Cox ir 
Vytautas Patašius bei 50 metų sukakčiai 
paminėti komiteto pirmininkas Anskis 
Reisgys. Latvius atstovavo Krašto Val
dybos pirmininkas Aivars Saulitis (at
skridęs iš Melbourne), ABT sekretorius 
Juris Liepinš ir Aivars Mednis; estus - 
Krašto V-bos pirm. Uino Simmul, ABT 
pirmininkas Jaak Peedo ir ABT narys Ar
vi Vainamae (gyv. Melbourne).

Posėdyje buvo aptartos galimybės 
pagyvinti Baltų Tarybos veiklą, ben
dradarbiavimas tarp trijų baltų bendruo
menių bei50metų jubiliejaus paminėjimas 
Canberroje.

Latvių ir estų atstovai nepritarė lie
tuvių siūlymui suruošti iškilmingą su
kakties minėjimą Senuosiuose Parlamen
to Rūmuose Canberroje, su atatinkama 
akademinio lygio paskaita, menine pro
grama ir parodėle. Prieita prie kompro
misinio susitarimo - Canberroje suruošti 
tik siauresnio pobūdžio priėmimą Naujų
jų Parlamento Rūmų valgykloje, pri
traukiant į jį daugiau parlamentarų. 
Platesnio pobūdžio minėjimai organi- 
zuotini Sydnėjuje, Melbourne ir Adelai
dėje ar tai kiekvienai tautybei atskirai, ar, 
pagal galimybes, ruošiant bendros jubi
liejaus minėjimus. y. Patašius

iš Brisbanas
pačia proga atsisveikinome su mūsų 
ilgamečiu Lietuvių Namų šeimininku p. 
Juozu Luckumi. Juozas, 14 metų išdirbęs 
prie lietuviško vairo, nutarė pailsėti. Ne 
dėl noro stokos, bet sveikata turi savo 
nuostatus. Jo nuveiktus darbus sunku 
išvardinti. Rūpinosi jis Lietuvių Namais 
kaip tikras šeimininkas. Juozo sumany
mu, Lietuvių Namai buvo padidinti, iž- 
dažyti, pagražinti. Su savo gerais bendra

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SEIMAS
IX-tasis PLB Seimas pirmą kartą vyks nepriklausomoje 

Lietuvoje, liepos 1 - 7 dienomis, į kurį tikimasi suvažiuos 175 
užsienio lietuvių atstovai iš 30kraštų. ALB atstovaus Krašto 
Valdybos pirmininkas ir 10 rinktų atstovų. Seimas vyks tre- 
čiuose Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose Vilniuje, Gedi- 
mino prosp. 53.

PLB valdyba yra numačiusi tokią programą. Liepos 1 d. 
vakare, atstovų susipažinimo vakaronė. Liepos 2 d. bus pradi

nės iškilmės ir prasidės Seimo posėdžiai. Liepos 3,4,5 dienomis tęsis Seimo po
sėdžiai. Liepos 5 d. darbų pabaiga, Lietuvos partizanų minėjimas ir užbaigiama
sis pokylis. Liepos 6 d. Karaliaus Mindaugo šventė - minėjimas. Liepos 7 d. 
Seimo išvyka į Lenkiją pas Punsko ir Seinų lietuvius.

Seime bus ataskaitiniai PLB valdybos ir Kraštų Bendruomenių valdybų 
pranešimai, svarstybos apie PLB kaip visų užsienio lietuvių jungties ateitį, 
sudaromi įvairių sričių darbų planai ir išrinkta nauja PLB vadovybė.

Visus organizavimo darbus koordinuos PLB atstovybė Vilniuje, Gedimi
no prosp. S3,215 kambarys, atstovas,! uozas Gaila ir įstaigos vedėja Virginija 
Grybaitė.

Lietuvos ministrui pirmininkui Gediminui Vagnoriui sutikus, PLB valdybai 
talkininkaus 4 Lietuvos regioninių problemų ir tautinių mažumų departamento 
prie Lietuvos Vyriausybės pareigūnai. Jie rūpinsis Seimo atstovų sutikimu Vil
niaus oro uoste bei traukinių ar autobusų stotyse, apgyvendinimu, maitinimu, 
transportu, susipažinimo vakaro bei Seimo baigiamojo pokylio organizavimu ir 
Seimo atstovų bei svečių nugabenimu į Lenkiją pas Punsko ir Seinų lietuvius.

Svečiai (ne Seimo atstovai) mielai bus priimami į Seimo posėdžių salę 
stebėtojais - klausytojais, tačiau turės sėdėti atskirai nuo seimo atstovų, negalės 
kalbėti ar dalyvauti svarstymuose. Krašto Valdybos inf.
DĖMESIO!

Australijos Lietuvių Bendruomenės nariai, turintys klausymų, siūlymų, 
kritinių pastabų, kurias vertėtų iškelti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Seimo metu, prašomi nedelsiant perduoti raštu ALB Krašto Valdybos 
pirmininkui: Dr. V. Doniela, P.O.Box 189, Bankstown, NSW, 2200, tel. (02) 
97963314.

XX-osios Australijos Lietuvių Dienos
Šiais jubiliejiniais metais Australijos Lietuvių Dienas pirmą kartą istorijoje 

ruošia Geelongo ALB-nė. Jos įvyks 1998m.gruodžio26d.-1999 m.sausio 1 
d. Tam jau yra sudarytas Ruošos komitetas, kuris pirmame savo posėdyje 
pasiskirstė pareigomis sekančiai:

1. K. Starinskas - pirmininkas
35 Sharp St., Chilwell, Vic. 3220, tel. (03) 522 1636;

2. L. Bungarda - iždininkas
167 Victoria St., North Geelong, Vic. 3215, tel. (03) 5278 3865;

3. V. Bindokas - sekretorius
36 Walsgott St. North Geelong, Vic.3215, tel. (03) 5278 1504;

4. G. Pranauskienė - dainų šventės organizatorė
4 Panorama Rd. Heme Hill, Vic. 3218, tel. (03) 5229 4419;

5. J. Starinskienė - šventės atidarymas ir uždarymas;
6. J. Reilly - dainos ir muzikos vakaras;
7. I. Volodkienė - spauda, radio ir informacija;
8. A. Kisielis - tarpininkas kitoms tautybėms;
9. G. Valaitienė-maitinimas;
10. T. Reilly - meno paroda ir tautodailė;
11. K. Saldukienė - tautiniai šokiai;
12. S. Šutas - Geelongo Apyl. Valdybos atstovas;
13. A. Vasiak - sporto klubo "Vytis" atstovas ir N. Metų baliaus ruošėjas.
Jau aptarti su švente susiję reikalai: salės nuoma dainų šventei, tautiniams 

šokiams, šventės atidarymui - uždarymui ir N. Metų baliui. Tiriamos galimybės 
pasikviesti kokią nors meno grupę iš Lietuvos.

V. Bindokas, ALD Geelonge Ruošos k-to sekretorius

darbiais - p. Broniu Butkum ir Baliu Ma
linausku sutvarkė kiemą ir aptvėrė nauja 
tvora. Juozas buvo labai sumanus ir tau
pus iždininkas. Per tuos 14 metų Lietuvių 
Namų iždas tiek padidėjo, kad buvo 
išmokėtos skolos ir dabar banke randasi 
gražus indėlis. Tai p. Luckaus darbo vaisius.

P. Filomena Luckienė buvo Juozo 
dešinioji ranka. Ji su Margarita Butkiene 
sumaniai tvarkė virtuvės ir valgyklos 
darbus. Jų darbščios rankos yra suruošusios 
daug vestuvinių puotų, vardinių ir šermenų 
pietų. Daug svečių iš Lietuvos, kunigų ir 
pažįstamų yra aplankę jų namus ir patyrę 
p. Lucku ir p. Butkų vaišingumą. P. Fi

lomena dažnai lankė sergantį mūsų 
kapelioną kun. dr. P. Bačinską, pavai
šindavo lietuviškais skanumynais ir daug 

padėjo jo negalioje.
Apgailestaujame, išleisdami į pensiją 

vis daugiau ilgamečių darbščių bendra
darbių. Prieš kiek laiko atsisveikinome su 
p. Viktoru Bagdonu, p. Bronium ir Mar
garita Butkais ir Baliu Malinausku. Jie visi 
yra užsitarnavę mūsų dėkingumo. Bet kartu 
ir džiaugiamės, kad jų gretas užpildė 
jaunesnieji darbininkai. Linkime visiems 
ilgų, ramių poilsio dienų.

Brisbanietė
Mūsų Pastogė" Nr.17 1997.5.5 psl.3
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Linksmesnės žinios iš Tasmanijos
* Trečiadienį, kovo 24 d. Lietuvos 
Studijų Draugija Tasmanijos Universitete, 
Hobarte, vėl surengė margučių marginimo 
vakarą. Šis paprotys yra tęsiamas jau 
vienuoliką metų ir per tą laiką buvo iš
marginta apie 2000 margučių.
Nors mėgėjų susirinko daug, atvykėliai iš 
Azijos ir kitų kraštų viršijo lietuvius, bet 
visi drauge labai rimtai darbavosi ir dauge
lis ypatingai gražių margučių buvo išdai
linta įvairiausiais ir ne vien tradiciniais 
lietuviškais motyvais.
* Velykų antrą dieną susirinkome 
Kroatų salėje, Glenorchy, kur keturi 
„Gai - J“ (gaidžiai) linksmino įvairių 
tautybių publiką, sudainuodami net 34 
lietuviškas liaudies dainas. Koncerto galas 
buvo truputį monotoniškas, bet plojimai 
po kiekvienos dainos rodė, kad dauguma 
klausytojų buvo patenkinti. Žinoma, buvo 
girdėti ir šiek tiek kritikos: dainininkai 
buvo per prastai apsirengę (gal vaidino 
kaimo bernus?), scenoje, tarp dainų gėrė 
alų iš bonkučių (kaip bernai, susirinkę 
ūkininko kieme vasaros naktį?). Galbūt 
galima buvo programą paįvairinti keletu 
modemiškesnių dainų? Bet bendrai imant, 
vakaras prabėgo labai geroje nuotaikoje ir 
dauguma svečių - viešnių buvo patenkinti, 
išgirdę anksčiau negirdėtų dainų. Dainuota 
be mikrofono, be triukšmingo orkestro 
pagalbos.
* Algis Taškūnas iškovojo teisę 
mokyti lietuvių kalbą Tasmanijos Uni
versitete ir balandžio 15 d. buvo pravesta 
pirmoj i pamoka. Pamokos įvyks kas savai
tę pietų pertraukos metu tarp pirmos ir 
antros valandos po piet. Pamokos yra 
pritaikytos pradedantiems mokytis lieta vių 
kalbosirdaryravietų norintiems įsijungti.
* Tasmanijos Universitetas paskyrė 
Lithuanian Honours Scholarship (Lietuvos 
Garbės Stipendiją) sociologijos studentei 
Sarah Taylor. Tai pirmas toks paskyrimas 
Australijos universitetuose.
Sarah rašys disertaciją apie gamtosaugą 
Lietuvoje po 1991 m.
* Balandžio 16 d. j Tasmanijos Uni
versitetą bu vo pakviesti du poetai, Tasma-

Adelaidės lietuvių pensininkų susirinkimas
; Adelaidės lietuvių Pensininkų Klubo 

visuotinis metinis susirinkimas įvyko balandžio 
17-tą dieną Lietuvių Namuose. Nebojant gana 
šaltokos rudens dienos, dalyvavo 62 nariai. 
Malonu buvo stebėti Adelaidės Apylinkės 
Valdybos pirmininkę J. Vabolienę ir Garbės 
Konsulą J. Jonavičių su ponia dalyvaujant 
susirinkime. Susirinkimą atidarė pirm. E. 
Dukas, nuoširdžiai pasveikinęs susirinkusius. 
Tylos minute pagerbti keturi mirę'Klubo na
riai. Į prezidiumą išrinkti: P. Bielskis - pir
mininku, B. Nemeika - sekretorium. Mandatų 
Komisijosrinkti nebereikėjo, nes susirinkimui 
paprašius, Valdyba liko ta pati ir sekantiems 
metams. Sekė pirmininko pranešimas, kuris 
susirinkimo buvo priimtas, nes visi patenkin
ti Valdybos veikla. Sekė sekretorės B. Lau- 
nikaitienės pereitų metų susirinkimo protokolo

Lietuvių kalbos konkurso laimėtojams - Australijos doleriai
Kaip rašo „Alytaus naujienos“ (1997 m. 

kovo 26 d.), balandžio 2 d. Alytaus Dzūkijos 
vidurinėje mokykloje įvyko lietuvių kalbos 
rašinio konkursas, kuriame dalyvavo 23 
vienuoliktų - dvyliktų klasių moksleiviai iš 
įvairių Alytaus miesto ir rajono vidurinių 
mokyklų. Premijas - $ 500 sumoje - paskyrė 
Australijoje gyvenąs tautietis Liudas Liutkus - 
Liutkevičius, tarpininkaujant p. Isoldai 

nijoje viešintys p.p. Jūratė ir Ted Reillv, 
mokytojai iš Geelong'o Belmont High 
School. Jie skaitė jų sukurtą poeziją lietu
vių ir anglų kalbomis. Ted paskaitė porą 
ilgų, jausmingi) poemų, verstų iš lietuvių į 
anglųkalbą. Versti poezijąiš vienos kalbos 
į kitą yra labai sunku ir nors Ted‘o verti
mas buvo ypatingai geras, poemose buvo 
pasigesta poeto, rašiusio lietuviškai, jaus
mingumo, bet tai buvo ne vertėjo kaltė, o 
skirtumai tarp dviejų kalbų savybių.
Eilėraščiuose, kaip „Pabėgėlių Vaikai“, 
„Lietuva - Atsiminimai“, „Keleivis“, 
„Čiurlionio Daina“ jautėsi modemiškos 
poezijos žanras, be ritmo, be rimo ir, bent 
man, neišmanėliui, sunkiai surandamas ir 
suprantamas poetės širdies skausmo ir 
ilgesio jausmas, kurį poetė tikriausiai jau
tė rašydama eilėraštį. Poezija jautėsi šiek 
tiek svetima.
Pasiklausyti poetų susirinko gausus bū
relis, daugumojejauni žmonės - Tasmanijos 
Universiteto studentai. Visi su malonumu 
išklausėme gerbiamų svečių, gailėdamies, 
kad ta valanda taip greitai prabėgo.
• Balandžio 17 d. iš Adelaidės į 
Hobartą atvyko kun. Vaclovas Aliulis, 
MIC. Jis atlaikė mišias Glenorchy baž
nyčioje balandžio 17 ir 18 d. vakarais. 
Gaila, bet su kunigo atvykimu, Hobarte 
oras labai pablogėjo ir, galbūt dėl to, į 
pamaldas atvyko mažiau tikinčiųjų kaip 
tikėtasi; abu vakarus į pamaldas atvyko tie 
patys žmonės.
Dienomis kun. Aliulis aplankė mūsų 
sergančiuosius - Stasį Domkų, Michaliną 
Petraitienę, Antaniną Milinkevičienę ir 
Juozą Paškevičių. Kunigas rado laiko ir 
po Hobartą pasidairyti. Jo nuomone, Tas
mania yra padengta Italijos kalnais, o virš 
jų plūduriuoja lietuviški debesėliai.
Kunigą globojo Ramūnas ir Judy Tarvy
dai. Balandžio 19 d. Ramūnas išvežė kuni
gą Aliulį į Launceston‘ą aplankyti ten 
gyvenančių lietuvių.
• Juozas Paškevičius, po dviejų sa
vaičių ligoninėje, sugrįžo į namus ir 
sveiksta, prižiūrimas žmonos Erikos bei 
dukrų Monikos ir Brigitos.

S. Augustavičius

skaitymas, kurį susirinkimas irgi priėmė. 
Iždininkės A. Kazlauskienės ir Revizijos 
Komisijos pranešimai buvo taip pat priimti.

Pirm. E. Dukas padėkojo susirinkimui už 
pasitikėjimą, kartu pakviesdamas Valdybą likti 
dar vienų metų kadencijai, bet pranešė, kad 
atsistatydinus vienam Valdybos nariui, 
reiktų papildyti Valdybos sąstatą. Jis pasiūlė 
du kandidatus: J. Stankevičių ir J. Repševičių. 
Susirinkimas pasiūlymą vienbalsiai priėmė.

Uždarydamas susirinkimą, pirmininkas 
visiems padėkojo už nuoširdų pasitikėjimą 
Valdybos ir savo vardu. Susirinkimas užbaig
tas Tautos Himnu. Po to visi buvo pakviesti 
pasivaišinti kavute, pyragais ir vynu. Kiek lai
ko smagiai pabendravę, pradėjome skirstytis į 
namus. Iki kito karto,

Ona Baužienė, BEM

Poželaitei - Davis.
Konkurso temos (nustatytos mecenato) 

buvo keturios: „Kokias vertybes puoselėja 
krikščionybė. Kodėl ji reikalinga Lietuvoje?“, 
,;Kokie laikotarpiai, jūsų nuomone, yra labai 
svarbūs Lietuvos istorijos vystymosi raidoje?“, 
„Koks lietuvis poetas, prozininkas ar drama
turgas jums geriausiai patinka? - Kodėl?“ ir 
„Kaip tikslieji ir humanitariniai mokslai ugdo

^SPORTAS
Veteranų Tenisininkų Pasaulio Pirmenybės Newcastle

Po žaidynių Canberroje, teniso žaidėjas 
Stasys Labanauskas (kaunietis dantistas, gimęs 
Panevėžyje) jau sekančią savaitę atvyko į 
Newcastle, NSW, kovoti dėl vieneto ir dvejeto 
veteranų pasaulio teniso nugalėtojo titulo 55+ 
amžiaus grupėje. Iš viso Newcastle pirme
nybėse daly vavo400 žaidėjų, o Stasio grupėje 
-70.

Vieneto pirmenybėse Labanauskas pas
kirtas (seeded) 8-tu numeriu. Pirmas susiti
kimas su australu Bruce Larkham po virš 2-jų 
valandų kovos (prie +25 C) baigėsi rezultatu 
2-0(6/4; 7/5).

Sekė susitikimas su australu Denis Colette, 
kuris baigėsi taip pat sėkmingai 2-0 (7/5; 
6/2). Trečias susitikimas buvo su egiptiečiu 
Mabrouk Mohammed Ali, jis baigėsi vėl Sta
sio naudai 2 - 0 (6/2; 6/2). Po šio susitikimo 
Stasys pakliuvo į ketvirtfinalį, kur jo laukė 
Bob Howes - Wollongong čempionas su dide
liu patyrimu, kaip rodo jo paskyrimas - an
tra vieta grupėje. Labanauskas jau pradėjo 
jausti turnyro įtampą fiziškai (nugaros skaus
mas) ir po pirmos vargingos partijos pralaimė
jo 1/6, su dideliu susikaupimu vedė net 5/3, 
tačiau pergalė išslysta iš jo rankų - 6/7.

Trys pergalės, vis dėlto, davė Stasiui 5-8- 
tos vietos pasidalinimą. Įdomu tai, kad Bob

PADftliA
Noriu padėkoti mieliems Australijos tautiečiams, mane nuoširdžiai globoju

siems Veteranų tenisininkų pasaulio pirmenybių metu, Canberroje ir Newcasle.
Mano didžiausiapadėkasydnėjiškiuip. Antanui Laukaičiui, mane globojusiam 

visos mano viešnagės metu; canberriškiams p.p. Leonardui Venclovui, Tadui 
Žilinskui, jo žmonai Laimutei ir Onutei Peck; Newcastle mieste - p.p. Vaclovui 
Liūgai ir jo žmonai Arnai.

Dar kartą ačiū. Jūsų pastangos daug prisidėjo prie to, ką pasiekiau šiose Į 
pirmenybėse! Stasys Labanauskas

GEELONG „VYTIS“
GEELONG „VYTIS“ Basketball teams 

have just ended their respective summer 
competitions withpleasingencouragingresults.

The Girls' U14 team coached by Alex 
Wiasak made it through to the Grand Final 
against „Ocean Grove“ but despite their best 
efforts lost against a taller and more aggressive 
team. Excellent performance in the Grand 
Final and during the competition from Alita 
Obeliūnas, Leanne Keszela and Rebecca 
Wiasak.

The Boys' U16 team coached by Peter 
Obeliūnas, after some good early results, ended 
the competition in 5th place. Peter believes 
that a top four result will be attained in the next 
competition.

The Girls' U12 team coached by Stan 
Rebis played well above expectations, due in 
part to the dedication of their coach, and ended 
the season in 3rd place. Outstanding efforts 
from Julie Bindokas and Michele Rebis.

TheBoys ‘ U12 team made the Grand Final 
but were no match for „Tri Boys“ and lost by 
12 points. The team coach John Obeliūnas 
confided that he was extremely pleased with 
their efforts although somewhat disappointed 
in the way they lost the Grand Final where he

at-... . JĮ3C--- |BE^=]Eir=-----JEll il.famT

jauno žmogaus asmenybę?“. Temai skirtas 
laikas - 2 valandos.

I-ąją premiją laimėjo Renata Cikanaitė, li
rą - Jurgita Matačinskaitė, III-čią - Eglė 
Paškonytė, IV-tą - Deimantė Gurevičiūtė, V- 
tą - Daiva Geraltauskaitė, Vl-tą - Roma 
Berlickaitė ir VH-tą - Laurynas Pakalnis.

L. Liutkus, kaip praneša „Ramovė“ 

Howes vėliau tapo pasaulio (55+ metj 
nugalėtoju!

Dvejete Labanausko partneriu tat 
vokietis Bodo Nitsche iš Stuttgarto. Pinta 
susitikimas su brazilų pora baigėsi pergū 
2-0 (6/2; 6/0), o sekantis - su australų p* 
taip pat rezultatu 2-0 (6/5; 6/2). Ketvirti 
nalyje Stasys ir Bodo nugali aukštai įverti* 
olandų porą 2 - 0 (6/3; 6/2).

Pusfinalyje kova visuomet sunki. 
Susitikimas su Tom Dasnic ir Murray Freud 
iš Viktorijos. Vyko karšta kova dėl kiekvim 
taško..., tačiau be Stasio/Bodo pergalės 
Rezultatas 0 - 2 (2/6; 4/6). Dėka ankstesnį 
pergalių, jie užėmė trečią vietą veteranų (S 
metų) pasaulio dvejeto pirmenybėse ir gai 
bronzos medalius.

Po dviejų kovingų savaičių, Labanaush 
nepadėjo savo raketės ir po kelių dienų p 
ilsio dalyvavo NSW veteranų žaidynės# 
Rockdale (Sydnėjuje), Chapel St., Illawm 
Assoc. Tennis Courts (iki sekmad. 28/V). 4 

šių žaidynių Labanauskas skrenda į Vokietį) 
(Bremen), kur pakeliui į Lietuvą žais už vi: 
tinį klubą.

Visi linkime šiam pavyzdingam ir aktyvias 
sportininkui ko geriausio pasisekimo, o t® 
pat ir toliau garsinti Lietuvos vardą.

V.Liiį

expected a much closer result. Exceptions 
efforts were put in by Steven Wiasak and Edit. 
Obeliūnas.

The Men's Division Two team also madi
the Grand Final and led by the effervesceit 
Alex Wiasak,whowas both captain and coadj: 
they secured a memorable victory. Alex) 
consistent play throughout the season an! 
especially in the grand final earmed him th 
MVP. Tom Bindokas, although not at 
consistent as his team leader, played sore 
excellent games.

A new competition begins this week and 
„Vytis“ has entered teams in Men's Div. 2,1 
Boys‘U16andU12, Girls'U14,U12„A“and 
,,B“ Div.

It is very pleasing to see that Geelong 
„Vytis“, with a small Lithuanian population,; 
can still field six teams throughout the year,;
whereas some of the clubs from die bigger? 
cities are struggling to get a few teams together.

The current „Vytis“ committee is as 
follows:

President
Secretary 
Vice President 
Treasurer

Alex Wiasak 
Aldona Brown 
John Obeliūnas 
Tom Bindokas

Committee members Michael Watach 
Lucy Koszela. J. B, 

nnr=^^inr . -iru------- m------- vuinr;.

(1997.4.4.) įsteigė ir kitą,$ 100 premijį 
geriausiam Alytaus miesto ir rajono abi
turientui.

Iš Tėvynės ateina žinios, kad ten ir šiemet 
intensyviai lietuviškose mokyklose darbuojas 
mūsų tautietė Isolda Poželaitė - Davis, nuo 
1991 m. galo čia suruošus! jau 30 konkursų.
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
Ir gyventa, ir darbuotasi

V. Baltučio knygos pristatymas

Raimondas Kašauskas

Rodos, šį tą žinome apie tolimąją 
Australiją, rūsčią, saulės išdegintą „salą“
mėlynuose pietų vandenyse, po karo pri
glaudusią dešimtį tūkstančių lietuvių. Kai 
kas ten turime giminių, bičiulių. Bet 
perskaitęs Australijos Lietuvių Bendruo
menės veikėjos, literatės ir dailininkės 
Bronės Mockūnienės knygą „Lietuviai 
Australijoje. Kelionė į nežinią“, išleistą 
pačios autorės, išgyveni nepatirtų pažin- 

j ties akimirkų.
Štai taip į vakarinį šalies uostą išlipo 

antroji 198 lietuvių, trejus metus išvargu
sių DP1 stovyklose Vokietijoje, „siunta“: 
„Jie visi atrodė pablyškę, sulysę. „Rau
donojo kryžiaus“ dovanoti drabužiai ka
bojo lyg ant medinių manekenų. Visi jie 
tempė savo varganą turtą apdaužytuose 
lagaminuose, kartono dėžėse, perrištose 
virvėmis, basas kojas įsispyrę į žieminius 
batus, nors karštas oras degino“. Tai buvo 
1948 m. vasario 12 dieną. Australijos 
vasara, O Lietuvoje- žiema, į Sibirą riedėjo 
sąstatai su tremtiniais.

Jie paskutinį kartą žvelgė į šiaurę, brau
kė ašarą ir statė koją ant žemės, kurioje 
bus lemta išgyventi ilgus dešimtmečius, 
visą amžių. Čia viskas kitaip negu namie, 
joks vaizdas nebeprimena Europos. Jie 

: skyrėsi irnuo savo brolių ir seserų, iškvies
tų į Ameriką. Daugelio jų niekas ir niekur 
nekvietė, australų valdininkai vežėsi kaip 
darbo jėgą, privalėjusią dvejus metus dirb- 

I 'ti pagal sutartį. Daugiau nieko ir neturėjo, 
j tik jaunystę, rankas, nors ne vienam ir 

neteko gimtinėje dirbti sunkių darbų. Kai 
kas net laikė... pundelius knygų. Atlikę 

' tdarbo prievolę jau galėjo kurtis ilgesniam 
1 laikui, statytis namus, auginti tremtyje 
* gimusius vaikus. Tai nebuvo lengva už- 
J daroje, konservatyvioje, nuo pasaulio nuto- 
B lušioje australų visuomenėje. Tiek jie, 
d „bloody baits“ („prakeiktieji baltai“), tiek 
į kiti ateiviai, kurių suplaukė milijonai (7 ir 
i! 8 dešimtmečiais čia gyveno apie 140 
l tautinių grupių), išsikovojo savo vietą ir 
s įnešė jauno kraujo į provincialų šalies gy- 
s venimą. Ypač tai išryškėjo, kai išsimoks

lino, atsistojo ant kojų jų vaikai. Bet ne 
4 vienas vyresniųjų atgulė amžino poilsio į 
d kietą. Australijos žemę. Atmenu, kadaise

ATSIŲSTA PAMINĖTI
r.
r <_ Žilvinis - J. Grašys - "ŠIAURĖS; 
s?AŠVAISTĖS"-lyrinis dienoraštis, eilė 

raščiai iš ciklo „Pavasariai per tundrą 
ėjo“ - 1944 -1955 m. Red. R. Keturakis, 
176 psl. su autoriaus nuotrauka ir 

.keliomis iliustracijomis, išleista Kau- 
į ne, 1994 metais.

, I Juozas Grašys-Žilvinis- "PAMINKLAS 
;MONSTRUI-mažosios poemos, baladės, 
J pasakėčios, eilėraščiai (daugiausiai ra

šyti konclageriuose). Red. R. Ketur
akis. 140 psl., išleista 1996 m. Kaune.

1 • JuozasErlickas-KNYGA.Humoris- 
i tinės novelės, pjesės, eilėraščiai. 469 psl. Išlei- 
0 do "Tyto Alba", 1966 m., Vilnius. Tiražas 

4000 egz. Tai tikrai "kitokia", negu mums, 
1 australiečiams, įprasta "technika"...

stovėjome australiškame „buše“ su bičiuliu, 
žiūrėjome į skaisčiai nakties danguje 
liepsnojantį Pietų kryžių. „Mes po tomis 
žvaigždėmis amžinai pasiliksime...“ - išta-
rė žmogus.

Vos išsilaipinę, lietuviai ėmė burtis į 
krūvą, steigti organizacijas, spaudą, kurti 
meno saviveiklos ratelius. Skirtmgai nuo 
garsios ir senos JAV Lietuvių Bendruo
menės, čia reikėjo viską pradėti tuščioje 
vietoje. Ir kultūrinės pajėgos nebuvo to
kios didelės, bet visi darė viską, netrūko 
pasišventėlių. Bet kaip kai kurie jų po sun
kių dešimtmečių rūpesčių ir darbo buvo 
pritrenkti, kai iš australiškų mokyklų grį
žę vaikai nebenorėjo kalbėti lietuviškai, 
šalinosi tautinės bendruomenės! Juos 
pasigriebė svetima aplinka, spartėjantys 
gyvenimo tempai. Reikėjo labai daug 
pasiaukojimo, kantrybės, atkaklumo, kad 
gyvuotų šeštadienių pamokėlės, kad vai
kai vasarotų savose skautų stovyklose, 
kad būtų išrūpintos tautinės radijo va
landėlės, lietuvių kalbos pažymiai bran
dos atestatuose. Palaisvėjus sovietiniam 
režimui, mezgėsi ryšiai su Tėvyne. Sugrįžęs 
iš Lietuvos G. Žemkalnis viešai paragino: 
važiuokime!

Ateiviai vokiečiai turėjo Vokietiją, italai 
- Italiją, lenkai - kad ir ne laisvą Lenkiją, 
tuo tarpu lietuvių guntinė buvo išbraukta 
išpasauliožemėlapio. Okupacinės valdžios 
statytiniai pas mus apie išeivius taip 
sakydavo: „Jie Lietuvai nereikalingi, bet 
Lietuva (suprask - sovietinė) reikalinga 
jiems“. Dėl to jie patys stengėsi priminti 
Australijai tiek apie save, tiek apie nelai
mės ištiktą gimtinę.

Australijos lietuviai, kaip ir mes, tikė
jo, jog sovietų imperija ne amžina, tik 
nenumanė, kad taip greit sugrius. Bet jų 
veikla buvo kaip tas lašas po lašo... 
Atskriejus žiniai apie paskelbtą nepri
klausomybę, jie džiaugsmingai sveikino 
vienas kitą. Tačiau Tėvynės dar laukė 
pavojai, reikėjo, kad ją greičiau pripa
žintų Australija, ir lietuviai vėl išėjo į 
gatves.

B. Mockūnienės knygoje vaizdžiai 
piešiama tolimojo žemyno būtis ir buitis, 
stebėta daugelį metų ten išgyvenusio, 
daugel patyrusio, atidaus žmogaus akimis.

"Lietuvos aidas", 1997.
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Nebark manęs, bičiuli mielas, - 
Yra stiklinė mano sieloj. 
Ir ai piluosi už Tėvynę... 
Bet gal be dugno ta stiklinė...

("Iš Zebediejaus archyvo", 325 psl.)

• Viktoras Baltutis - .JŠSINEŠĖME 
TIK ILGESĮ“. Baltučių šeimos leidinys. 
304 gausiai iliustruoti psl. Viršelis - dail. 
Adomo Vingio. Surinko irspaudai paruošė 
autorius, spausdino „Open Book“ spaus
tuvė, Adelaide, 1996 m. 300 egz. tiražas. 
Kaina - $ 20.

Tai Baltučių šeimos saga, prasidėjusi 
prieškarinėje Lietuvoje, vėliau pabėgėlių 
stovyklose Vokietijoje, atvykimas, įsikū
rimas Australijoje, neužmirštant ir visuo
meninio darbo lietuviškos veiklos srovėje.

Knyga lengvai skaitoma ir ji yra ver
tingas įnašas į mūsų, išeivių, kultūrinės 
veiklos istoriją. b. Ž.

Balandžio 20-tą dieną Adelaidės 
Lietuvių Namuose buvo suruoštas knygos 
.Jšsinešėme tik ilgesį“ pristatymas. Kny
gą išleido Baltučių šeima, atspausdino 
„Open Book“ spaustuvė Adelaidėje, 300 
egz. tiražu. Pristatymą suruošė Adelaidės 
Lietuvių Namų biblioteka, kurioje dabar 
dirba, berods, penkios darbuotojos.

Įvadą ir eigą pristatymui davė trumpu 
žodžiu bibliotekos vedėja Nata Alvikienė, 
bent iš tolo parodydama klausytojams ir 
pačią iliustruotą knygą, pasidžiaugdama 
jos atsiradimu. Po šio įvado AnitaPatupienė 
paskaitė ištrauką iš skyriaus „Gimtinė“, o 
tai buvo pati knygos pradžia. Stebėtina, 
kaip autorius po tiek metų prisimena 
kiekvieną detalę: pušys, beržai, gojus, 
keliai, keleliai, pelkės, varlių kurkimas, 
kas be ko, ir senas kryžius, šaltinis, bul
vių rūsiai, ir dar daugiau!

Mikrofoną perėmęs svarbiausias kny
gos pristatytojas Vyt. Neverauskas, žinoma, 
apibendrindamas ir trumpindamas, susu
mavo knygos turinį, reikšmę. Įsimena kai 
kurie jo teiginiai, svarbiausi faktoriai, ku
rie vyrauja tekste: tėvynės ilgesys, Baltu
čių šeimos istorija, išeivijos bendruo
meninis gyvenimas, kuriame autorius labai 
aktyviai dalyvavo irdaly vauja, tai ir sudaro 
kūrinio istorinę vertę. Kalbėtojas pažymėjo, 
kad tai jau penkta atsiminimų knyga, 
parašyta adelaidiškių, būtent, B. Plokščio, 
Č. Dubinsko, O. Baužienės, B. Mockū
nienės, ir dabar - Viktoro Baltučio.

Danutė Baltutytė, kaip įtarpą V. Ne- 
verausko kalboje, paskaitė savo tėvo 
pluoštelį prisiminimų iš Yallourn'o 
europiečiųimigrantų stovyklos gyvenimo. 
Tai vyrų „kontraktiniai“, sunkios gyve
nimo pradžios kasyklų darbuose, metai. 
Knygoje yra visas skyrius, pavadintas 
„Yalloum“.

V. Neverauskui užbaigus pristatymą, 
Kristina Dundienė, viena iš bibliotekos 
darbuotojų, perskaitė dar vieną trumpą 
ištrauką iš knygos. Ši jau lietė autoriaus 
kūrimąsi Adelaidėje, eitą mokslą, darbus, 
tam tikrus kūrimosi rūpesčius ir asmeninį 
gyvenimą.

Pristatymą užbaigė keletas kalbėtojų. 
Adelaidės Apylinkės Valdybos pirmininkė 
Janina Vabolienė, pasveikinusi autorių ir 
padėkojusi rengėjoms, pasidžiaugė, kad 
štai šiais 450-siais lietuviškos knygos 
jubiliejaus metais tenka susimąstyti, ko
kia reikšminga yra ir buvo knyga tautos 
gajumui, jos kultūrai išlaikyti: ir seniai 
seniai, ir Sibire, ir Lietuvoje, o gal ypatin-

Viktoras Baltutis

gai išeivijoje. Štai, turime dar vieną įnašą 
lietuvių literatūrai! Valdybos vardu pir
mininkė įteikė Viktorui Baltučiui „paslap
tingą“ dovanėlę.

Lietuvos Respublikos garbės konsulas 
J. Jonavičius pasveikino autorių, ir pri
siminė, kad net nuo 1964 metų teko su 
Viktoru bendradarbiauti įvairiuose reika
luose, organizacijose. Su juo visuomet buvę 
galima kartu dirbti, sutariant, be ne
sklandumų.

Sveikmo autorių ir kun. klebonas J. 
Petraitis, pajuokaudamas, kadknygos (kaip 
ir mūsų visų dauguma) dar neskaitęs - mat, 

nebuvusi „pašventinta“. Bet nuo šiandien
- jau kas kita! Ta pačia proga išreiškė dė- 
kingumąV. Baltučiui už jo darbąparapijoje.

Paskutiniuoju kalbėjo Vytautas Janulis
- „senas Viktoro prietelius“. Sakėsi daug 
metų stebėjęs Viktoro darbą ir ištvermę 
įvairiuose mūsų bendruomenės gyvenimo 
srityse, ir negalįs atsistebėti jo darbštumu, 
energija, sumanumu. Palinkėjo ir toliau 
taip sėkmingai tęsti savo darbus.

Atėjo eilė autoriui padėkoti rengėjoms, 
kalbėtojams ir gausiai susirinkusiai pub
likai. Nuoširdžiai atlikęs formalumus, 
trumpai papasakojo apie savo knygos 
„gimimą“:buvęsskatinamasJuozoLapšio, 
a.a. Br. Strauko, visos plačios giminės ir 
gerųdraugų.Atrodė.kadreikėtų užfiksuoti 
mūsų, Australijos lietuvių, gyvenimą kokiu 
nors būdu. Kodėl gyvenome taip, o ne 
kitaip, kokie buvo bendruomeniniai dar
bai ir rūpesčiai? Reikėtų tokios knygos į 
archyvą, muziejus, reikėtų Lietuvai... Taip 
ir prasidėjo šis darbas. Tarp kitko, man 
pačiai autorius dar anksčiau, užklaustas, 
kukliaipasisakė, kad tai beveik„tik šeimos 
istorija“. Taip, tiesa, bet vos keletą dienų 
knygą paskaitinėjusi, matau, kad tai yra 
daug daug daugiau, negu „tik šeimos 
istorija“.

Pabaigoje, Bibliotekos vedėja N. Al- 
vikienė trumpu žodžiu užbaigė šį knygos 
pristatymą ir pakvietė susirinkusius pasi
vaišinti kava, vynu, pyragais... Prie vieno 
stalelio buvo pardavinėjama knyga, o 
prie kito autorius norintiems įrašinėjo 
autografus. Teko girdėti, kad išparduotas 
nemažas knygų skaičius. Nestebėtina, nes 
juk autorius taip gerai žinomas Australijo
je savo veikla, o paskutiniu laiku važinėjęs 
į Lietuvą ir JAV, sutikęs įvairių garsių 
žmonių... Visa tai - ir veikla, ir kelionės, ir 
kiti atsiminimai nepretenzingai užfiksuo
ti šioje įdomioje knygoje.

V. Vitkūnienė
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* SKAITYTOJŲ ŽODIS »
Pasisakymas dėl

Nors malonu pasiskaityti ir susipažin
ti su įvykiais įvairiose mūsų bendruo
menėse, reikia pripažinti, kad straipsniai, 
giliau paliečiantys mūsų bendruomenės 
gyvenimą, yra ir įdomūs ir labai reikalin
gi. Neperseniai spaudoje pasirodė straips
nis, liečiantis prieš 50 metų ir neseniai į šį 
kraštą atvykusių lietuvių santykius, kuris 
iššaukė visai nesitikėtus jausmus ir norą 
pasisakyti. Manau, kad straipsnio autorius 
kaip tik to ir siekė, idant mes „neuž- 
snūstumėm“.

,,M.P.“ Nr. 13 V. Baltutis savo šia tema 
rašytame straipsnyje mini, kad mes, t.y. 
lietuviai „senbuviai“, su rezervu žvelgiame 
į naujai atvykusius lietuvius ir klausia, kur 
dingo mūsų ankstyvesnis nuoširdumas 
atvykstantiems tėvynainiams; kviečia mus 
susimąstyti...

Dalinai jis pats atsako į šios problemos 
klausimą, sakydamas, kad vėliau atvykę 
lietuviai yra susiformavę sovietinėje at
mosferoje, sovietų valdomame krašte... 
reiktų pridėti, kad mes brendome ir gy
venome visai priešingoje, demokratinėje 
bendruomenėje ir mūsų samprotavime 
yra daug skirtumų. Kad mes nesibijodami 
išreiškiame savo nuomonę, savo gyvenimo 
būdą, tai dar nereiškia, kad esame ne
draugiški ir kad nenorime bendrauti su 
vėliau atvykusiais. Kodėl mums nėra 
lengva suartėti yra dar viena labai svarbi 
priežastis. Prieš 50 metų į Australiją atvy
kę lietuviai savo kraštą paliko verčiami 
jau patirto ir vėl artėjančio komunizmo 
siaubo, kai tuo tarpu vėliau atvykę, Tėvynę 
paliko ekonominiais sumetimais, laisvu 
noru, kas yra nelengvai suprantama išei
vijoje gyvenantiems 50 su virš metų. Vis 
dėlto, nežiūrint kokiais sumetimais mes 
palikome kraštą, mus jungia lietuviška

Tautos siela niekada nemiršta
Kada žmogus gimsta. Dievas jam įkvepia 

sielą ir tuo jis skiriasi nuo gyvulio, ir taip pat 
tas jį pririša prie Dievo.

Žmogus gimsta bet kurioje tautoje ir tauta 
jam suformuoja tautos sielą ir pririša žmogų 
prie savęs. Iš tikrųjų valstybė tai yra kūnas, o 
tauta - jos siela. Augdamas žmogus stiprėja 
savo kūnu, tautiniu supratimu ir meile savo 
tautai, savo kraštui. Kur žmogus bebūtų, jo 
tautinė siela yra kartu su juo. Tas yra pastebi
ma ir išeivijoje.

Daugelis mūsų tautiečių, pragyvenę apie 
pusę šimto metų tremtyje, tebeturime savo 
kraštui prisirišimą ir meilę. Sakoma, kad kai 
kurie žmonės praranda jiems Dievo suteiktą 
sielą arba, kaip sakoma žmonėse: „velniui 
atiduoda savo sielą“. Taip pat kai kurie žmo
nės praranda ir tautos sielą. Galbūt nepraran
da visiškai, bet jų tautinė siela yra užslopinta 
kai kurių išorinių aplinkybių ir, sąlygoms 
pasikeitus, tautinė siela atsibunda.

Nepriklausomybės atgavimas kaip per
kūnas trenkė į mūsų, tremtyje gyvenančių 
tautiečių, sielas ir ta letargiška nuotaika savo 
tautai prablaivėjo. Visi sukruto, pasiryžo pa
matyti vėl savo kraštą, savo tautą. Prisimenu 
poeto Bernardo Brazdžionio kūrybos posmelį, 
parašytą tremtyje. Čiapacituosiu, nors, galbūt, 
ir ne visai tiksliai: „Žibėk, žibėk Tėvynės 
žiburėli. Pro piktą negandą, pro nerimą mane 
namo tu vadini“. Tas tėvynės žiburėlis vi
suomet žiba ir reikia būti tautos sielos išju
dintam, kad jį galėtum pamatyti. Tas tautos 
žiburėlis be paliovos ir mane kviečia į tėvynę.
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PASTABŲ SAU...
kultūra, lietuviškoji kalba, mus jungia 
Lietuva ir bendravimui kelio niekas ne- 
pastoja, jei tas bendravimas bus nuoširdus 
ir abipusiškas. Prievartos priklausyti lie
tuvių bendruomenei niekas nevartoja, o 
savo noru įsijungusių jau yra nemažai, tik 
jie neranda reikalo reklamuotis. Pavyz
džiui, Adelaidėje į tautinių šokių grupę yra 
įsijungę ir neseniai ir net laikinai atvykę 
lietuviai; keletas žaidžia sporto klube 
„Vytis“; tėvai veda savo vaikus į lietu
viškąją mokyklą ir keli padeda mokyto
jauti. Apylinkės Valdyboje dirba taip pat 
tik prieš 3 metus atvykęs ir niekas ne
protestuoja, neprieštarauja. Atrodo, kad 
naujai atvykę turi patys pasistengti, paro
dyti norą pritapti.

Kad vėliau auvykusieji lietuviai nori 
susitikti su „saviškiais“, nėra ko stebėtis, 
juos jungia tam tikri ryšiai, kurie mums gal 
ne visai suprantami ir tame nereikia įžiū
rėti nieko blogo. Tačiau A. Dičiūtės - 
Žilinskienės pasisakymas, SBS lietuviškos 
programos metu, kad jos skelbto susirin
kimo tikslas yra sujungti naująją ir senąją 
bendruomenes į vieną, yra daugiau nei 
stebinantis. Mano žiniomis, Australijos 
Lietuvių Bendruomenė yra tik viena ir ją 
vadinti senąją nežinau ar yra tikslu? Kada 
„naujoji bendruomenė“ įsisteigė, man ir 
manau daugumai lietuvių, tikrai nėra 
žinoma.

Tokie ir panašūs neatsargūs išsireiš
kimai tikrai mums nepadės suartėti ir ar
čiau pažinti vienas kitą. Būtų labai graudu, 
jei atsirastų lietuvių, kurie pradėtų steigti 
naujas lietuvių bendruomenes Australi
joje, kai įkurtoje ir puoselėtoje virš 50 
metų, užtenka ir vietos ir darbo visiems. 
Kaip jums atrodo?

Janina Vabolicnė

Nors jau buvau ten šešeris kartus, bet tai ne
reiškia, kad mano kelionė į Lietuvą pasibaigė. 
Kada pirmą kartą apsilankiau tėvynėje, buvo 
toks jausmas, lyg būčiau po ilgo laiko priėmęs 
šventą komuniją. Ieškojau vaikystėje pramin
tų takelių, kurių, žinoma, nesuradau, bet 
atsirado savijauta, kad čia kadaise vaikščio
jau. Aplinkui buvo tylu, bet kažkoks ypatingas 
balsas už manęs man šnibždėjo: „Tu sugrįžai 
čia, tėvynės sūnau, čia tavo gyventa, čia pra
leidai vaikystės dienas ir lakštingalų balsai 
tave iš miego pabudindavo ir tu jausdavais 
laimingas, ir džiaugdavais savo tautos grožiu. 
Upelių šnabždėjimas, miškų ošimas man daug 
ką priminė iš vaikystės dienų. Basom kojom 
vaikščiodamas ant žolės jaučiau kažkokį 
nepaprastą atsigaivinimą, visiškai kitaip kaip 
svetur. Nusimaudęs skaidriame Žemaitijos 
Jūros vandenyje jaučiaus lyg naujai pa
krikštytas. Jaučiau, kaip mano gyslomis tekė
jo lietuviškas kraujas, kaip mano visą kūną 
išjudino atsiminimai. Ir tada supratau, kad į 
mane kalba tautos siela.

Prisiminė man ir tie žiaurumai, kuriuos 
pergyveno mūsų tauta. Pamiškėje lyg girdėjau 
žuvusių partizanų šauksmus: „Mes žuvom dėl 
savo tautos, o jūs tęskite tą kovą, kad mūsų 
tautos naikintojų nebūtų čia niekada“. Taip, 
tautos naikintojų čia buvo daug ir jie niekada 
visiškai neišnyks. Tačiau elitinis tautos ka
mienas irgi niekada neišnyks, nes tautos 
jausmas yra labai atsparus ir prieš bet kokias 
blizgančias brangenybes, ir prieš tautietį, 
atidavusį „velniui“ savo tautinę sielą.

Daug iš mūsų tautiečių lankėsi Lietuvoje, 
bet ne visi surado tautos brangenybes, nes 
nemokėjo jų ieškoti arba, kitaip pasakius, 
nemokėjo tautiškai galvoti. Matosi, kaip 
Lietuvoje vėl daug kas atgimsta. Kas būva' 
sovietų naikinama, yra vėl atstatoma, restau
ruojama. Prisikėlimo bažnyčia, kuri buvo 
išniekinta, paversta fabriku, yra atstatoma. 
Pažaislio vienuolynas, kuris vertingas savo 
istorine reikšme ir grožiu, yra restauruoja
mas. Vilniuje pertvarkomas Gedimino bokš
tas, kuris buvo apleistas. Pakelių kryžiai ir 
smuikeliai, kurie buvo naikinami, yra vėl 
kūrybingai atstatomi. Kryžių kalnas, kuris 
sovietų didelių buldozerių buvo nušluotas, 
yra apsipylęs meniškais kryžiais ir kop
lytėlėmis, kartais net iš užsienio atvežtomis. 
Lankydamas Lietuvą popiežius Paulius'II 
stebėjosi tokia pasaulyje esančia unikalia 
vietove.

Iš Sibiro atvežti tremtinių palaikai Lietu
vos kapinėse yra paminklai, primenantys 
vcrgijossiautėjimąmūsų tautoje. Žiauru maty
li, ką darė atėjūnai su tautos išdavikų pagal
ba, tačiau miela sutikti tuos žmones, kurie 
nenuilstamai dirbo tautos gerbūviui ir dabar, 
nors trukdomi, kuria naują Lietuvą su oria 
tautos siela. Tauta, kuri buvo prispauta pus
šimtį metų, negalėjo pilnai dirbti savo darbo, ir 
yra nuostabu, kad tokioje priespaudoje ji 
išaugino daug pasišventusių sūnų ir dukrų, 
kurie buvo atrama mūsų tautos atgimimui.

Bet kas ir kaip .restauruos“ tuos tautiečius, 
kurie yra nukrypę nuo tautiško gyvenimo ir 
yra paliegėliai ką nors duoti savo tautai? Ti
kiu, kad ir į daugelio iš priespaudos ištrūkusių 
tautiečių širdis kalena tautinė siela ir žadina 
juos pilnai atsibusti!...

Petras Sungaila

Gerbiamas Redaktoriau,

Likus Sydnėjaus lietuvių bendruome
nei be kunigo, neabejoju, kad yra daug 
susirūpinusių tautiečių. Tikiuosi, kad šis 
įvykis yra iššaukęs reakciją ir Kunigų 
Sekretoriate, Krašto ir Apylinkės val
dybose, neskaitant vietinio Bažnytinio

’PĖDSEKYS
Rajono vadi jos 

posėdis
Balandžio 14 d. Melboumo Parapijos 

Namuose, Kensingtone, įvyko rajono va- 
dijos posėdis, kuriame be rajono vadijos 
narių dalyvavo ir Melboumo bei Geelon- 
go skautų vienetų vadovai - s. P. Kviecins- 
kas, s. B. Prašmutaitė, s. V. Mačiulis ir ps. 
L. Bungarda,

Tartasi dėl jubiliejinio rajono leidinio 
ruošimo ir kt. su 50-mečiu susijusiais 
klausimais.

Melboumo „Džiugo“ tuntas Rajono 
50-metį minės birželio 22 d. Geelongo 
„Šatrijos“ tuntas ir skautų židinys tokį 
minėjimą ruoš rugpjūčio 17 d.

Rajoninę 1999 metų stovyklą ruošia 
Geelongo „Šatrijos“ tuntas sausio 2-9 
dienomis. Ji vyks pajūryje, 40 km. nuo 
Geelongo.

Liepos 18 - 20 dienomis „Treetops“ 
stovyklavietėje, Riddle Creek vietovėje 
(kalnuose už Sunbury miesto, 55 km. 
nuo Melboumo) vyks vadovų lavinimo 
stovykla. Trijų dienų mokestis - $ 15.

LSS Tautinės Stovyklos 1988 metais 
vyks JAV ir Lietuvoje. Tautinės Stovyk
los vyksta kas 10 metų. Norinčiuosius į 

Komiteto. Pagal informaciją „M.P.“. į 
šiol gautas tik vienas atsakymas, kad t 
kės palaukti 5 metelius iki kuris iš L j 
tuvos vyskupų teiksis atkreipti į mus a | 
dėmesį. Susidaro įspūdis, kad mes. čiag 
venantys lietuviai, nesam Lietuvos

Mums palankus vietinis klebonasba® 
do ieškoti australiško pakaitalo. NepamiiiĮ 
kim, kad bažnyčia su lietuviškom apJ 
gom ir lietuvišku kunigu mus jungai 
tik religiškai. Ji mūs jungia kartu irlaę 
lietuvių bendruomenę, nes neaišku ai Ii 
tos mūsų organizacijos yra pajėgios išhiį 
kyti vis retėjančias mūsų gretas.

Savo laiku esame stoję į kovą <8 
Lietuvos - ar tai su plakatais, ar tai .. 
laiškais. Ėjom, darėm, veikėm, tad gal na 
ir ne tiesiogiai, bet prisidėjom prie Aus
tralijos valdžios „nuvertimo“, kai ji užp 
vo mūsų kraštą.

Jei mes vėl, kaip ir kadaise, sukrus- 
tumėm rašyti tiesiogiai mūsų vyskupam 
Lietuvoje ir užsienyje, Lietuvos vienuo
lynams, Romos kunigų seminarijai, gi 
ką nors ir pasiektumėme Juo ilgiau lauk
sim, juo didesnė tikimybė religinės ben
druomenės iš irimui. Visiems gerai žinoną 
kad išardyti (šiuo atveju iširti) yra lengva 
bet naujai sukurti kartais neįmanoma aj 
ba labai sunku.

Mūsų veiksniai, kurie rūpinasi šiuo 
klausimu, gal galėtų mus paraginti vėl 
stoti į kovą už savos lietuviškos dvasia 
išlaikymą, nurodydami kam ir kur adre 
suoti mūsų laiškus.

Tarp kitko, ar nevertėtų suruošti subu 

liai pažymėtų kun. Povilo N 
užbaigimą bendruomenėje.

P.S. Apie kapeliono išleistuves vūr. ši 
„M.P.“ numerio 8 psl. Naujo kapelion 
paskyrimo reikalais rūpinasi atitinkam 
institucijos.

jas vykti rems rajono vadija, bet jie ture 
atitinkamai pasiruošti, kad galėtų gražia 
atstovauti savo rajoną.

Sekantis rajono vadijos posėdis vyk 
birželio 16 d.

Tarėsi Sydnėjaus 
•židiniečiai

Sydnėjaus skautų židinio vadija ba 
landžio 20 d. posėdyje aptarė savo darbi 
planą. Iš jų paminėtini: Mažvydo pirmo 
stos lietuviškos knygos 450-jų metinii 
minėjimas, ruošiamas Sydnėjaus visuo 
menei rugsėjo 7 d. ir LSS Australijos rajo 
no 50-mečio jubiliejus, drauge su ASS i 
, Aušros“ tuntu - spalio 26 d. Abu minėji 
mai vyktų Sydnėjaus Lietuvių Namuose

Sydnėjaus skautų židiniui nuo kovi 
26 d. vadovauja tėvūnas v.s. B. Žalys i 
kanclerė ps. I. Dudaitienė. Vadijoje 
pakviesti - dirba: j. v.s. v. V. Vaitkus, v.s. J 
Zinkus, v.sl. M. Karpavičienė ir s. V 
Gaidžionis. B. Ž

Saulės šviesoje stovi Motina. 
Nakties tamsoje šviečia Motina. 
Matau ją pasilenkusią prie Sausio 1 

aukų juoda skarele apsigobusią, ašarą 
suspaudusią. Ir aš bučiuoju tą ranką.
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Pagerbdami įnirusįjį a*a* Albiną UIsIą, vietoje

f Mūsiį mirusieji f

gėlių ant Velionio kapo 1997.04.23 aukojo:
Antanina ir Jeronimas Pranskūnai $ 20
Vaclovas Liūgą $ 10
Vytas Gasparonis S 10
Nijolė ir Alan Chan $ 10
Stepas Klemenis  $ 10

Viso: $ 60

Atsisveikinant su Albinu Ulskiu

Motinos dienos proga prisimindama savo motiną
A. f A. Juliją Dohunbauskienę,

vietoje gėlių ant jos kapo, aukoju "Mūsų Pastogei” $ 100.
Valė Stanevičienė

A. f A. Albinui Ulskiui
mirus, nuoširdžią užuojautą giminėms ir artimiesiems Australijoje ir Lietuvo
je reiškia

ALB Newcastle Apylinkės Valdyba

Prezidento rinkimams artėjant
Atkelta iš 2 psl.

3. Kodėl LDDP ir Centro partija 
, nepasiūlė šio pakeitimo prieš metus? 

Prieš du? Prieš 1992-us metus? Ar jie 
e apsižiopsojo? Juk jie balsavo už 1992- 
rų metų Konstituciją, net žinodami, kad 

s gal tas užkirs kelią Stasiui Lozoraičiui 
į kandidatuoti.
J 4. LDDP stato buvusį savo partietį 
„ Algirdą Brazauską į kandidatus. Centras 
j siūlo Valdą Adamkų, JAV valdžios tar

nautoją, gyvenantį Amerikoje. Centristai 
turėtų žinoti, kad jų kandidatas neturi 
galimybės laimėti, jeigu konkurencija 
bus tarp Brazausko ir Landsbergio. Tuo 
pačiu LDDP politikai žino, kad esant 
trims kandidatams, jie turi didesnę ga
limybę laimėti. LDDP žino, kad Adarn- 

s kus nelaimės (Adamkus prieš Brazauską 
“būtųjų svajotas pirmųjų rinkimų per- 

žaidimas), bet jie tikisi, kad Adamkus 
s gaili nuvilioti kelis nuošimčius balsų nuo 

Landsbergio. O jeigu būtų antri rinki- 
. mai, tai tie, kurie balsavo už Adamkų, 

balsuotų prieš Landsbergį, nes Adam
kaus simpatijos gan aiškios tarp tų 
kandidatų. Tad ar šis Konstitucijos kei- 

j timo projektas nėra politinis žaidimas, 
nieko bendro neturintis su Konstitucijos 

j tobulinimu?
J 5.Valdas Adamkus nuo 1990 metų

galėjo persikraustyti į Lietuvą. Jeigu jam 
r Lietuva buvo tokia miela, kad jis nori 

net pasiaukoti - tarnauti kaip jos prezi
dentas, kodėl jis nemetė savo saugaus 

} ir pelningo darbo prieš tris metus ir 
r neatvyko į Lietuvą gyventi? Ar yra rimta 

keisti Konstituciją dėl to, kad kandidatas 
nenorėjo prarasti vienos karjeros prieš 
pradedant kitą? Kokių kitų priežasčių 
galėtume išrasti ateityje, jei žinotume, 
kad Konstitucija yra tik simbolinis do
kumentas, kurį galima pakeisti dėl ma- 

c žiausio reikalo?
6. Valdas Adamkus tapo Amerikos 

i ^piliečiu irdavę priesaiką, atsisakydamas 
i visų kitų pilietybių. Be pilietybės, jis

nebūtų galėjęs dalyvauti dabartinėje 
politikoje Amerikoje. O politikos dėka 
Adamkus įsitaisė gerą biurokratinę tar
nybą ir 28-erius metus naudojosi Ameri
kos valdžios privilegijom. Amerikos 
kraštas buvo geras Valdui Adamkui, kaip 
ir daugeliui iš mūsų. Šiandien Adamkus 
pažada atsisakyti Amerikos pilietybės, 
JEIGU BUS IŠRINKTAS PREZI
DENTU. Ar tai pagarbos priesaikoms 
ženklas? O kas būtų, jeigu Seimas 
pakeistų Konstituciją, bet Adamkus pra
laimėtų rinkimus ir tada jam nereikėtų 
atsisakyti Amerikai duotų priesaikų. Ar 
Konstitucija turėtų būti keičiama vien 
dėl to, kad įtikti tokiems pilietybių ir 
priesaikiĮ keitinėjimams? Ar pakeitus 
Konstituciją ir toliau lietuviai būtų tokie 
tolerantiški ateityje, jei iš kito krašto 
atvykęs „kandidatas" pažadėtų pakeisti 
priesaikas vienam ar kitam kraštui, jeigu 
jį išrinktų prezidentu? Ar susidarius pa
našiai situacijai 2001 -ais metais Seimas 
vėl atkeistų Konstituciją į dabartinę?

7. Ar po šio Konstitucijos pakeitimo, 
už poros mėnesių vėl reikės keisti Kons
tituciją įtikti Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės reikalavimams, kad PLB tu
rėtų teisę skirti (išsirinkti savo tarpe) 
Seimo narį, kuris atstovautų užsienio 
lietuvius? Gal reikėtų keisti Konstitu
ciją, įteisinti privilegijas iš svetur atvy
kusioms, kad jiems nereikėtų pilnai nu
rodyti savo turtą kai kandidatuoja į Sei
mą?

Tie Seimo nariai, kurie rimtai galvoja 
apie Konstitucijos pakeitimą, turėtų 
siūlyti visos Konstitucijos patikrinimą. 
Tam pritartų ne vienas konstitucijų eks
pertas. Bet rimtam darbui reikia laiko ir 
gilaus mąstymo. Į jį reikėtų sukviesti 
geriausius Lietuvos teisininkus, polito
logus, gal net sušaukti konstitucinę 
Konvenciją, kad Lietuvos Respublikos 
Konstitucija būtų tobulinama ne dėl 
taktinių sumetimų, bet dėl bendro tautos 
gerbūvio! 1997.04.19

Balandžio 17-tą dieną Newcastle apy
linkėje, Toronto miestelyje, eidamas 90- 
uosius metus staiga mirė Albinas Ulskis.

Albinas gimė 1908 m. sausioūd. Balėnų 
kaime, Tirkšlių valsč. Šeimoje augo7 vaikai 
ir, kaip būdinga tais laikais, Albinas pra
dėjo dirbti ir mokytis staliaus amato bai
gęs vos tik pradžios mokyklą. Sulaukęs 
dvidešimt vienerių metų, Albinas išėjo 
tarnauti į Lietuvos kariuomenę, kur už
sitarnavo puskarininko laipsnį Raitininkų 
Kuopoje. 1935 m. susipažino su jauna 
našle Eugenija, turinčią du sūnus, ir ją 
vedė. Iki 1944 metų Eugenija ir Albinas 
susilaukėdarpenkiųvaikų-dvicjų sūnų ir 
trijų dukterų. 1944 metų spalio mėnesį 
karo audros bloškiamas, Albinas buvo 
priverstas palikti savo jauną šeimą ir 
pasitraukti Vokietijon, kurgyveno iki 1949 
metų, iki atvykstant į Australiją. Atlikęs 
privalomą darbo sutartį Raymond Ter
race lentpjūvėje, Albinas pasiliko Toronto 
miestelyje, kur ir gyveno iki pat mirties. 
Dirbo staliumi, daugiausia prie šiluminių 
elektrinių statybos, o savo laisvalaikiu 
domėjosi akmenų apdaila ir turi palikęs 
nemažą akmenų kolekciją.

Albinas buvo labai darbštus ir teisin
gas žmogus. Jo mintys visada buvo su
sijusios su žodžiais - mano šeima. Gyveno 
vienas, likdamas ištikimas savo šeimai 
Lietuvoje. Tikriausiai tai ir skatino jį dirb
ti, ir kiek iš jo pasakojimų man teko su
prasti, kartais net labai sunkiai ir ilgai, 
miegant vos keletą valandų per parą. 
Šeimos ilgesys suteikdavo jam valios ir

stiprybės. Grįžti į Lietuvą ar pasikviesti 
šeimos narius į Australiją neleido politinė 
padėtis Lietuvoje, tačiau vos tik pradėjus 
laisvėti komunizmo grandinėms, jis pa
sikvietė dvi savo dukras pasisvečiuoti, o 
po keletos metų pasikvietė vieną savo duk
rą ir jos šeimą nuolatiniam gyvenimui. 
Stiprų prisirišimą savo šeimai Albinas 
įrodė pastoviai padėdamas savo vaikams 
ir anūkams pinigine ir daiktine parama. 
Tokių pasiaukojančių ir savo šeimą ger
biančių žmonių yra labai reta ir tiek aš, 
tiek mano tėvai, dėdės, tetos, sesuo, pus
broliai ir puseserės didžiuosimės juo ir 
visada tarsime jo vardą su pagarba.

Ilsėkis ramybėje, mielas ir brangus 
seneli! Tu niekada nebūsi užmirštas mūsų 
širdyse. Anūkas Remigijus

Mano vyro
a-a. Povilo Groso
10 metų mirties sukakties atminimui, 
aukoju "Mūsų Pastogei” $ 100.

Ona Grosienė

Mūsų brangaus tėvelio ir senelio
A. f A. Albino Ulskio

atminimui, aukojame "Mūsų Pastogei" $ 50. Nuliūdę
dukra Elena ir Antanas Laugaliai ir 

anūkai Edita ir Remigijus

Pagerbdami
A. į* A. Albiną Ulskį,

iškeliavusį į amžinybę, nuoširdžiai užjaučiame Eleną, Antaną ir Remigijų Lau- 
galius bei Dovidavičių šeimą. Vietoje gėlių ant Velionio kapo "Mūsų Patogei" 
aukojame $ 30.

Emilija ir Leonas Šilai

Prisimindami
a.a. Mariją Labuiicnę,

reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrai Daivai, anūkui Aisčiui, sūnui Vidui ir 
artimiesiems.
Vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame S 40.

Ona Grosienė, Dalia, Algimantas, 
Vilija, Arūnas ir Jolita Bumeikiai
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INFORMACIJA
"SŪKURYS" visus kviečia kartu atšvęsti
SEKMINIŲ POPIETĘ

Programoje pasirodys vaikai, jaunimas ir veteranai. Padainuos naujas vyrų 
kvartetas. Popietė įvyks gegužės 18 d. (sekmadienį) 2.30 vai. po pietų Lietuvių 
Klube, Bankstowne.

Bilietų kaina - $ 8, vaikams iki 12 metų įėjimas veltui.
Atvykite-jūsų laukia "SŪKURYS"! Kartu pašoksime, padainuosime, išger
sime kavutės!.. "Sūkurys"

V* —d
Melbourne Lietuvių Pensininkų Sqjungos nariams

Naujai išrinkta Pensininkų Sąjungos Valdyba pasiskirstė pareigomis sekančiai: Alisa 
Baltrukonienė - pirmininkė, Augustas Tomkevičius - vicepirmininkas, Vita Jablons
kienė - iždininkė, Janina Goodsell - maisto mošos vedėja, Aldona Sadauskienė - 
sekretorė ir V. Gabrielaids - kandidatas.

Sekantis susirinkimas įvyks gegužės 13 dieną. A. S.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 978 1414, faksas (02) 9790 3233

Atkreipkite dėmesį į naujas klubo darbo valandas 
nuo gegužės 1 d. (1997). Dabar klubas dirbs sekančiai: 

Klubas atidarytas 
Pirmadieniais 4 v.v. ■ 10.30 v.v.
Antradieniais klubas uždarytas. 
Trečiadieniais 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

AUSTRALUOS SKAUTŲ RAJONO 50-MEČIO LEIDINYS
Paskutiniame LSS Australijos rajono 

vadovų suvažiavime, 1997 m. sausio 4 d., 
buvo nutarta rajono 50-mečio paminėjimui 
išleisti lietuvių - anglų kalbom gausiai 
iliustruotą apžvalginį rajono veiklos - 
istorijos leidinį. Leidinio redagavimas 
pavestas v.s. B. Žaliui. Leidinio išleidimu, 
medžiagos surinkimu ir t.t. rūpinasi s. 
Birutė Prašmutaitė su specialiu šiam 
reikalui sudarytu komitetu.

Rajono Vadija prašo visus Australijos 
rajono vadovus(ves) įsijungti į knygos 
bendradarbių eiles, aprašant savo vieneto 
(tunto, ASS skyriaus, skautininkų ramo
vės, skautų židinio) veiklą vietovėje, ypač 
kreipiant dėmesį į paskutiniųjų 12 metų 
darbus (stovyklas, minėjimus, darbą 
draugovėse, būreliuose, vienetų vadovus 
ir t.t.), nepagailėti nuotraukų, ypač iš 
ankstyvųjų dešimtmečių. Laukiamos 
nuotraukos ir iš Lietuvos, Vokietijos laikų

skautavimo.
Laukiame taip pat jūsų pasiūlymų dėl 

pačios knygos: turinio, formato, knygos 
pavadinimo ir t.t. Negalinčius to padaryti 
patiems, prašome surasti asmenis, kurie 
tai padarytų. Rašyti galima lietuviškai ir 
angliškai.

Prašome kuo skubiau pranešti ko
ordinatorei S. B. Prašmutaitei (adr.: 2/6 
Niki Court, East Bentleigh, Vic. 3165, 
namų tel. (03) 9579 3946) apie jūsų 
pasiruošimus šiam darbui iki gegužės 9 
d.

MEDŽIAGĄ PRISIŲSTI IKI BIR
ŽELIO 15 d.

Sėkmės darbe ir - paskubėkime! Tai 
mūsų visų bendras reikalas - būtų visiems 
nesmagu, jei jūsų vienetas liktų ne
paminėtas!..

LSS Australijos rajono 
spaudos - informacijos skyrius

4 v.v. -10.30 v.v.
4 v. v. -11.00 v. v.
4 v.v. - 12.00 v.v.
12 v. p.p. -1.00 v. nakties
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 vaL popiet - 7 vai. vakaro.

"Entuziastų būrelis" kviečia visus į
SEKMINIŲ VAKARONĘ - PIEMENĖLIŲ ŠVENTĘ

šeštadienį, gegužės 17 d. 4 vai., Melbourne Lietuvių Namuose.

Programoje piemenėliai, šokėjai ir kaimo dainininkai. Visus svečius 
pavaišinsime. Atsineškite vainikus karvutėmpapuošti-gražiausią vainiką 
premijuosime. Suaugusiems įėjimas - $ 10, moksleiviams - $ 5, piemens 
amžiaus vaikams (iki 8 metų) - veltui.
Užsisakykite vietas pas Lilę te). (03)94609115 arba pas Aleną tel. (03)93382172.

Atėję į vakaronę prisidėsite prie video prožektoriaus įsigijimo mūsų 
bendruomenei. Laukiame!

Entuziastų būrelis

ATITAISYMAS
A.a. Aleksandro Kantvilo nekrologe, ku

ris buvo išspausdintas „Mūsų Pastogės“ Nr. 
13, netyčia padariau klaidų. Ten buvau pasa
kęs: „...Aleksandras aprašė Stutthof'e 
praleistus metus ir sykiu minėjo kitus ten 
kalintus lietuvius įkaitus. Knygą jis iliustravo 
savo piešiniais iš kacetinio gyvenimo. Šis 
svarbus dokumentinis darbas iškeliavo į 
leidyklą Lietuvoje apie 1990 - 1991 metus. 
1993 metais leidėjai tvirtino autoriui, kad 
„knygapasirodys neužilgo”. Deja, prabėgo 
dar 4 metai, bet Aleksandro Kantvilo istorinio 
veikalo dar nėra ”.

Deja, per neapdairumą neparašiau, kad 
čia minimoje knygoje turėjo pasirodyti ne tik

a.a. Aleksandro, bet ir kitų asmenų rašiniai. Iš 
to gali kilti nesusipratimų. Taigi, būtų buvę 
tiksliau išsireikšti taip: ..... Aleksandras
aprašė... lietuvius įkaitus. Rankraštį Jis 
iliustravo savo piešiniais... Šis... darbas 
iškeliavo į leidyklą, .... kur Kantvilo 
prisiminimai ir kitų autorių rašiniai turėjo 
būti sujungti į vieną didesnę knygą. 1993 
metais leidėjai tvirtino Aleksandruo Kantvilui, 
kad „knyga pasirodys... "Deja, ...Aleksandro 
Kantvilo ir kitų autorių bendro istorinio 
veikalo dar nėra ".

Nuoširdžiai atsiprašau, kad, rašydamas 
skubotai ir su ašara akyse. įvėliau tokį 
netikslumą. Jeigu ką be piktos valios netyčia 
užgavau, prašau atleidimo - tikrai nepykite!

Algis Taškūnas

Labdaros siuntiniai j Lietuvq
Katalikų Kultūros Draugija praneša, kad siunčiamas sekantis konteineris (talpintuvtį 

iš Sydnėjaus su labdaros ir jūsų asmeniškais siuntiniais į Lietuvą.
Primename, kad dėžių užsakymo terminas pratęstas iki gegužės 4 d. Ši siuntaiš 

Sydnėjaus bus paskutinė, tad prašome pasinaudoti proga, jeigu norite ką nors sušerti 
Lietuvoje. Dėžių užsakymus ir platesnę informaciją suteiks labdaros organizatoriis, 
valdybos narys Antanas Kramilius, tel. (02) 9727 3131 arba kiti valdybos nariai: Albins 
Giniūnas, Pranas Andriukaitis ir Alfa Savickienė.

Laukiame jūsų užsakymų, nes turime dar daug vietos talpintuve. Siųsti galima visk 
rūbus (naujus ir vartotus), avalynę, maisto produktus ir visa kita kas leidžiama siųi 
paštu. Skirtumas yra tik persiuntimo kaina - $ 55 už 30 kg.

Praneša A. Kramilius, LKKD-jos vari

REWRITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, 
švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį 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

Atsisveikinimas su kun. Povilu Martūzu
Katalikų Kultūros Draugija kartu su Lietuvių Misijos Komitetu kunigui P. Martūz 

ruošia atsisveikinimo pietus Lietuvių Klube gegužės 25 d., sekmadienį.
Norintys dalyvauti prašomi pranešti Danutei Ankienei tel. 9871 2524, Antan 

Kramiliui, Albinui Giniūnui, Algimantui Bumeikiui arba- Gražinai Grybaitei, te 
9144 5008. Už pietus apsimoka patys dalyviai atskirai. Dalyvių skaičių būtina žino 
dėl stalų užsakymo. Organizatorių vardu praneša A. Kramiliu

Nori susirašinėti
Išsilavinusi 35 metų moteris, auginanti mažą dukrelę, ieško ryšių su Australui 

lietuviais. Mėgsta keliones, gamtą, domisi liaudies medicina. Rašyti:
Dalia Mišeikaitė, J. Janonio 9, Kėdainiai, Lietuva - Lithuania.

Prašom nepamiršti nŽNimofcAti 
„Mūsų Pastoges66 prenumeratą.
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