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Lietuvos įvykių apžvalga

Jaunos dainininkės - Gražina ir Raminta Kymantaitės ir Vilija Stevens - 
Melburno bendruomenės suruoštose Sekminėse.

Kalbėjosi Lietuvos ir 
Rusijos prezidentai

< Gegužės 21 dienų Lietuvos preziden- 
tass A. Brazauskas telefonu kalbėjosi su 
Ruusijos prezidentu B. Jelcinu. Rusijos 
pretzidento spaudos tarnyba pranešė, 
kad pasikalbėjimo metu buvo aptartas 
šių metų rudenį planuojamas A. Bra
zausko vizitas į Maskvą ir progresas de
rybose dėl Lietuvos ir Rusijos sienos de- 
linnitaviino. kuris tęsiasi, praktiškai, nuo

s Liietuvos nepriklausomybės atkūrimo. 
į Passak B. Jelcino spaudos tarnybos, abu 

preezidentai sutarė, kad jų oficialaus 
, susitikimo pagrindinis objektas turėtų 

būti Lietuvos - Rusijos sienos de- 
militavimo sutartis. Sienos demilita- 
.vimo derybose liko neišspręsti ne- 

! sutarimai dėl keleto sienos sekcijų ir 
- nuo jų išsprendimo priklausys, kada

bus galima pasirašyti sienos de- 
linitavimo sutartį.

Skirtingi Rusijos ir NATO 
susitarimo vertinimai

, ‘ Pasaulio spauda praneša prieštarin
gus Amerikos ir Rusijos prezidentų 
pasisakymus apie neseniai pasiektą 
NATO ir Rusijos susitarimą bei jo 
įgyvendinimą. Prezidentas B. Clinton

i pabrėžia, kad Rusija neturės veto tei- 
= sės NATO sprendimams, įskaitant ir 
; naują narių priėmimą. Prezidentas B.
■ Jelcinas sako, kad Rusija turės veto tei

sę ir, kad ji pasilieka sau teisę pasi
rinkti reagavimo būdus, jeigu NATO 
ruoštųsi priimti buvusias Tarybų 

I Sąjungos respublikas. Amerikos užsie
nio reikalų viceministras S. Talbotas šį 
prieštaravimą aiškina taip: pagal 
susitarimą, šalia NATO tarybos bus 
sukurta ir bendra Rusijos ir NATO ta
ryba, kuri spręs bendrus, abi puses 
liečiančius klausimus. Pastarojoje 
taryboje sprendimai bus priimami tik 
visiems sutinkant, taigi tiek Rusija, tiek 
NATO narės turės veto teisę. Pasak S. 
Talboto, prezidentas B. Jelcinas kalba 
apie bendrąją tarybą, o prezidentas B. 
Clinton apie NATO šalių tarybą, ku
rioje Rusija balso neturi.

Atrodo, kad su tokia interpretacija 
sutinka ir Rusijos prezidento patarėjas 
užsienio politikai S. Prichodka. Per 
interviu Rusijos radijo pločiai „Echo 
Moskvy“ jis pripažino, kad Rusija ne
turi veto teisės NATO taryboje, bet 
teigė, kad NATO neprims sprendimų, 
kuriems Rusija priešinsis. Žurnalisto 
paklaustas apie Lietuvos prezidento A. 
Brazausko išreikštą nuomonę, kad 
Liettuvos neliečia Rusijos pareiškimas 
apie: buvusias tarybines respublikas, 
nes Lietuva niekuomet legaliai ne
buvo TSRS dalis, S. Prichodka sakė, kad

Lietuvos priklausomybės Tarybų Są
jungai klausimas nėra toks paprastas ir 
jį reikėtų dar gerai apsvarstyti.

Italijos prezidento vizitas 
Lietuvoje

Vilniuje su oficialiu vizitu dvi dienas 
viešėjęs Italijos prezidentas Oskaras 
Luidžis Skalfaras (Oscar Luigi Scal- 
faro) pareiškė, kad Italija palaikys 
Lietuvos siekimą įstoti į Europos Są
jungą ir NATO.

Vizito metu O. L. Skalfaras susitiko 
su Lietuvos prezidetu Algirdu Bra
zausku, Seimo pirmininku Vytautu 
Landsbergiu ir parlamento frakcijų 
atstovais, ministru pirmininku Gedi
minu Vagnoriumi, pasakė kalbą Seime.

Susitikimuose su Lietuvos parei
gūnais aptarti dvišaliai santykiai bei 
Lietuvos noras tapti europinių ir
transatlantinių struktūrų nare. Vizito 
metu pasirašyta tarpvyriausybinė 
Lietuvos ir Italijos sutartis dėl asmenų 
grąžinimo. Ji įsigalios tuomet, kai tarp 
Lietuvos ir Italijos Įsigalios bevizinis 
režimas visiems šių valstybių pilie
čiams. Taip pat pasikeista notomis dėl 
bevizinio režimo įvedimo asmenims, 
turintiems diplomatinius ir tarnybinius 
pasus bei sunkvežimįų ir autobusų 
vairuotojams. Antradienį įvykusios 
vakarienės metu Lietuvos ir Italijos 
vadovai pasikeitė aukščiausiais savo 
valstybių apdovanojimais ir dova
nomis.
Estijoje susitiks penkių šalių 

prezidentai
Kitą savaitę Estijoje vyks tradicinis 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos preziden
tų susitikimas. Jis rengiamas kas pus
metį vienoje iš Baltijos šalių. Šį kartą 
prie trijų prezidentų prisijungs ir Len
kijos bei Ukrainos atstovai.

Susitikimo metu bus aptarti saugu
mo Europoje ir NATO plėtimo klau
simai, Europos integracija, Europos 
Sąjungos plėtra ir regioninio bendra
darbiavimo problemos, sakoma A. 
Brazausko atstovo spaudai pranešime. 
Kokio nors dokumento po penkių 
valstybių vadovų susitikimo pasirašyti 
neketinama. Lenkijos ir Ukrainos 
prezidentai pirmą kartą dalyvaus 
tradiciniame Baltijos valstybių vadovų 
tradiciniasme susitikime.

VRM archyvai sunaikinti 
pagal instrukciją

Vidaus reikalų ministerijos vadovai 
nemano, kad balandžio 29 dieną 
sunaikintos operatyvinės archyvų by
los buvo politiškai svarbios, tačiau 
pripažįsta, kad tai buvo organizavusių 
padalinių vadovų nusižengimas. Tre

čiadienio spaudos konferencijoje 
ministras Vidmantas Žiemelis ir vice
ministras Julius Adomaitis apgailes
tavo, kad jie apie sistemingą doku
mentų naikinimą sužinoję tik po šio 
skandalo.

Naujoji ministerijos vadovybė esą 
net neįtarusi, kad jos pirmtakai Ypa
tingosios reikšmės archyvų įstatymą 
„paguldė į stalčių“ ir beveik uis metus 
nieko nedarė, kad jis būtų įgyvendin
tas ir visos bylos atsidurtų savo vietose.

Pasak tarnybiniam patikrinimui 
vadovavusio J. Adomaičio, piktybiško 
dokumentų naikinimo komisija ne
įžiūrėjo. Tai buvo daroma sistemingai, 
pagal ankstesnes sovietines ir vėlesnes 
eksministro Romasio Vaitiekūno pa
tvirtintas instrukcijas. Opera
tyvinių bylų sunaikinimo ap
linkybes tyrė ir Archyvų departamento 
bei Valstybės saugumo departamento 
pareigūnų komisija. Tačiau ši komi
sija nustatė, kad buvo pažeidžiami ne 
tik Ypatingosios reikšmės archyvų ir 
Archyvų įstatymai, bet ir Valstybės 
paslapčių įstatymas, ir kad dokumentų 
naikinimas buvo neteisėtas.

Įregistruota iniciatyvinė 
referendumo grupė

Penktadienį Vyriausioji rinkimų 
komisija (VRK) įregistravo 18 so
cialdemokratų frakcijos narių grupę, 
rengiančią referendumą dėl strategi
nių objektų privatizavimo. Būtini 
referendumui surengti 300 000 Lietu
vos piliečių parašų, VRK pirmininko 
Zenono Vaigausko teigimu, bus pradėti 
rinkti gegužės 29 dieną. Šiuo metu 
galiojantys įstatymai numato, kad 
referendumo rengėjai parašus turi 
surinkti per tris mėnesius. Jei šie pa
rašai bus surinkti, Seimas per du 
mėnesius privalės paskelbti social

demokratų inicijuoto referendumo da
tą-

Referendumu LSDP nori paklausti, 
ar šalies piliečiai pritaria, kad būtų 
privatizuotos naftos pramonės įmonės 
„Būtingės nata“, „Mažeikių nafta“, 
„Naftos terminalas“, „Geonafta“ bei 
„Naftotiekis“, šiluminės bei elektros 
energijos gamybos ir tiekimo įmonės 
„Iganalinos atominė elektrinė“, „Lie
tuvos dujos“, „Lietuvos energija“, 
savivaldybių vandens tiekimo įmonės, 
telekomunikacijų ir ryšių įmonės 
„Lietuvos telekomas“, „Lietuvos radijo 
ir televizijos centras“, transporto įmo
nės „Lietuvos geležinkeliai“, „Lietu
vos jūrų laivininkystė“, Klaipėdos 
valstybinis jūrų uostas bei areodro- 
mai.

Konservatoriai prieš pre
zidento rinkimo nuostatų 

pakeitimus
Konservatorių frakcija Seime ne

rems jokių iniciatyvų keisti tas Kons
titucijos nuostatas, kurios nustato 
reikalavimus kandidatams į pre
zidentus. Tai Eltai pareiškė Seimo 
pirmininko pirmasis pavaduotojas 
Andrius Kubilius. Krikščionių de
mokratų ir socialdemokratų frakcijos 
jau anksčiau nusprendė nepalaikyti 
Liberalių reformų frakcijos siūlymo 
sumažinti Konstitucijoje numatytą 
amžiaus cenzą kandidatams į preziden
tus nuo 40 iki 35 metų. Socialdemokratų 
frakcijos seniūno pavaduotojas Ri
mantas Dagys mano, kad konstitucinių 
pataisų „epopėja nupigina Prezidento 
instituciją ir pačią šalies Konstituciją“. 
Pasak jo, apie pataisas galima buvo 
galvoti visus penkerius metus trukusią 
prezidento kadenciją, o „ne paskutiniu
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momentu Konstituciją taikyti kiek
vienam kandidatui“.' Kaip žinia. Sei
mas atmetė Centro sąjungos inicijuotą 
Konstitucijos pataisą, kuri būtų pa
šalinusi reikalavimą kandidatams būti 
išgyvenusiems Lietuvoje tris paskuti
nius metus prieš prezidento rinkimus.
Vilniaus arkivyskupijai grą
žinami jai priklausę pastatai

Vilniaus miesto valdyba nusprendė 
atkurti nuosavybės teises Vilniaus 
arkivyskupijai į dalį pastato Pilies ga
tvėje nr.8, kurioje yra jau privatizuoti 
gyventojų butai. Kita dalis patalpų, ku
rios buvo negyvenamos, arkivysku
pijai grąžintos pernai. Arkivyskupija 
pareiškė norą už natūra negrąžinto 
pastato dalį gauti kompensaciją pi
nigais. Per pastaruosius penkerius 
metus Vilniaus arkivyskupijai grąžinti 
34 pastatai arba jų dalys.

Kitos žinios trumpai
♦ Gegužės 23 d. Lietuvos ir Latvijos 

delegacijos Rygoje susitiko tęsti de
rybų dėl jūros sienos.

♦ Lietuvos Seimas ypatingos skubos 
tvarka ratifikavo Lietuvos ir Vakarų 
Europos Sąjungos saugumo susitarimą. 
Dokumentas buvo pasirašytas balan
džio 24 d., Vilniuje viešint VES 
sekretoriui Jose Cutileiro. Jame nu
matyti pasirašiusių šalių įsiparei
gojimai bei atsakomybė įslaptintos 
informacijos srityje.

♦ Birželio 2-3 dienomis Lietuvoje

Dr. Kazys Bobelis - kandidatas
Dar vienas žinomas išeivijos lietuvis, 

buvęs ilgametis Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto pirmininkas, 
Seimo narys dr. Kazys Bobelis antrą 
kartą mėgins laimę Lietuvos preziden
to rinkimuose. Trečiadienį jį kandi
datu iškėlė Lietuvos krikščionių de
mokratų sąjunga (Red.: Krikščionių 
demokratų sąjungą įkūrė pats dr. K. 
Bobelis. Ji nėra tas pats kaip Krikščio
nių demokratų partija, kuri dr. K. Bo
belio politikai nepritaria.)

„Puikiai išmanau užsienio politikos 
vingrybes, asmeniškai pažįstu daugelį 
svarbių pasaulio asmenų, per šešerius 
gyvenimo Lietuvoje metus supratau 
ekonominę ir kriminogeninę padėtį“, 
sakė K. Bobelis ketvirtadienį spaudos 
konferencijoje. Jis mano, kad būtų 
patrauklus rinkėjams, kurie „nusivylė 
ir kaire, ir dešine“. K. Bobelis teigėjau 
susitaręs dėl paramos rinkimuose su 
tomis partijomis, kurios pernai Seimo 
rinkimuose nesugebėjo įveikti 5% 
barjero. „Sudėjus visų jų balsus, susi
daro 15,8%. Tai net kiek daugiau, nei

Atsakingas
Prieš keletą savaičių „Lietuvos ai

das“ išspausdino informaciją apie rusų I 
kariuomenės transportą per Lietuvos 
'valstybę. Pagal tarptautinę Lietuvos - 
Rusijos sutartį ir pagal Lietuvos 
įstatymus, paruoštus pagal tą sutartį, per 
Lietuvą karinis Rusijos transportas ga
li vykti tik geležinkeliu ir Lietuvos 

u tams išdavus atitinkamą lei— 
"Mūsų Pastoge - žiniomis, per 

su oficialiu vizitu lankysis Turkijos 
prezidentas Suleyman Demirel ir jo 
žmona. Turkijos vadovą vizitui pakvie
tė Lietuvos Prezidentas A. Brazauskas.

♦ Seimo Teisės ir teisėtvarkos 
komitetas nutarė pasiūlyti Seimui pra
dėti diskusijas dėl mirties bausmės 
panaikinimo Lietuvoje. Pradėti šias 
diskusijas Lietuvą ragino balandžio 
pabaigoje Europos Tarybos Par
lamentinės Asamblėjos sesijos depu
tatai.

♦ Akcinės bendrovės „Lietuvos 
telekomas“ privatizavimo programos 
konkurse dalyvaus 10 Lietuvos bei 
užsienio investicinių bankų ir kon
sultacinių kompanijų.“Lietuvos te- 
lekomo“, didžiausios šalyje ryšių įmo
nės, privatizavimą numatyta pradėti po 
poros metų. Galutinį sprendimą priims 
Seimas.

♦ Buvęs Lietuvių tautininkų sąjun
gos (LTS) pirmininkas R. Smetona 
žada gegužės pabaigoje įsteigti Na- 
cionaldemokratinį visuomeninį ju
dėjimą, kurios pagrindinis tikslas bus 
priešintis Lietuvos narystei Europos 
Sąjungoje.

♦ Per tris pirmuosius šių metų mė
nesius gyventojų skaičius Lietuvoje 
sumažėjo 1 671 asmeniu. Balandžio 
pradžioje Lietuvoje gyveno 3 705 500 
žmonių. Per tris mėnesius šalyje gimė 
9 482 kūdikiai, o tai yra 298 kūdikiais 
mažiau, negu per praėjusių metų tą pa
tį laikotarpį.
Iš Eltos irLER žinių surinko ir paruošė

J. Rūbas
1997.05.25

per Seimo rinkimus gavo konser
vatoriai“, pažymėjo Seimo narys. Jis 
taip pat tikisi didelės dalies Amerikos 
lietuvių paramos. K. Bobelis prisipa
žino, kad antrą kartą dalyvauti prezi
dento rinkimuose ryžosi, kai Seimo 
dauguma „užkirto kelią tai padaryti“ 
kitam išeivijos lietuviui Valdui Adam
kui. Buvusiuose prezidento rinkimuo
se K. Bobelis teigia iš rinkimų kovos 
pasitraukęs tik todėl, kad juose daly
vavo išeivijos atstovas Stasys Lozo
raitis. „Tačiau šį kartą dalyvausiu 
rinkimuose iki pat rezultatų paskel
bimo“, žadėjo K. Bobelis. Jis tapo 
penktuoju politiku, oficialiai paskel
busiu apie savo ketinimus dalyvauti 
prezidento rinkimuose. Anksčiau tai 
padarė, ar buvo iškelti, buvęs katalikų 
radijo vadovas Vaidotas Žukas, išeivi
jos atstovė antropologijos profesorė 
Liucija Baškauskaitė, buvęs genera
linio prokuroro padėjėjas Artūras 
Paulauskas ir konservatorių lyderiu 
Seimo pirmininkas Vytautas Lands
bergis. (AGEP)

- tik ne aš
Lietuvą Rusijos karinis transportas vy
ko sunkvežimiais, Lietuvos valdi
ninkams nežinant kokius krovinius jie 
veža.

Nebūtų nuostabu, jei galvotume, kad 
tai pakankama priežastis įteikti pro
testo notą Rusijai, o gal ir tą tarptau
tinės sutarties laužymą iškelti Jungti
nėse Tautose. Nebūtų nuostabu, bet 
visgi labai klystume. Pasirodo, kad

© Trumpai iš visur
...................... — .....

Gegužės 19 d. gen. Abdul Malik su
kilo prieš savo sąjungininką ir virši
ninką šiaurės - vakarų Afganistano ka
rinį diktatorių gen. Abdul Rašid Dos
tum. Jis nuginklavo tūkstančius Dos
tum ištikimų karių ir perėjo į musul
monų ekstremistų Talibaan šalininkų 
eiles. Po kelių dienų krito ir pagrindinis 
gen. Dostum miestas Mazar - i - Šarif. 
Gegužės 25 d. gen. Dostum su savo 
šeima pabėgo į Turkiją, tokiu būdu 
beveik visas Afganistanas atsidūrė 
Talibaan rankose.
Talibaan viršininkas mula Mohammad 

Omar paskelbė amnestiją buvusiems 
gen. Dostum šalininkams, kurie padės 
ginklus ir pasiduos karinėms Talibaan 
pajėgoms.

Rusijos prezidentas B. Jelcin padarė 
valymą Krašto apsaugos ministerijoje. 
Pradžioje jis atleido iš pareigų bei iš 

• kariuomenės gen. Konstantiną Kobets, 
. vyriausią kariuomenės inspektorių, kar- 
; tu buvusį, ir krašto apsaugos vicerni- 
i nistru. Generolui Kobets iš
kelta baudžiamoji byla už kyšių ėmi
mą, sudarant karinio tiekimo sutartis 
bei kitus nusikaltimus.

Gegužės 22 d. staiga buvo atleistas ir 
krašto apsaugos ministras gen. Igor 
Radionov bei gen. štabo viršininkas 
gen. Viktor Samsonov. B. Jelcinas juos 
apkaltino neveiklumu, reformų vil
kinimu.

Laikinai krašto apsaugos ministro 
pareigas eiti paskirtas strateginių pa
jėgą viršininkas gen. Igor Sergejev. 
Tolimųjų Rytų karo apygardos vir
šininkas gen. Viktor Čečevatov paskir
tas gen. štabo viršininku.

Gegužės 23 d. Kremliuje Rusijos ir 
Gudijos prezidentai pasirašė savo 
valstybių unijos chartą. Charta numa
to glaudų abiejų kraštų bendradarbia
vimą ekonominėje, politinėje ir kari
nėje srityse, tačiau dar nereiškia Gudi

tūlas pulkininkas leitenantas A. Jur
kevičius, kuris vadovauja Lietuvos 
įstaigai, išduodančiai leidimus Rusijos 
kariuomenei, išduodavo leidimus, 
galiojančius vieną mėnesį Rusijos 
kariuomenės sunkvežimiams važiuoti 
per Lietuvos teritoriją. Seimo Na
cionalinio saugumo komitetas svarstė 
šį prasižengimą Lietuvos įstatymams 
ir nutarė siūlyti Krašto apsaugos 
ministerijai (KAM) atleisti iš pareigų 
transportavimo tarnybos vadovą pul
kininką leitenantą A. Jurkevičių ir 
nustatyti, ar jo veiksmuose nėra 
nusikalstamos veiklos.

Pulkininkas A. Jurkevičius iki 1993 
metų tarnavo Rusijos kariuomenėje ir 
ten taip pat tvarkė karinius vežimus 
Baikonūro kariniame areodrome. Pra
sidėjus Rusijos kariuomenės išvedimui 
iš Vokietijos, jis buvo pakviestas tęsti 
tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Jo 
žmona Nadiežda Jurkevičienė irgi dir
ba A. Jurkevičiaus vadovaujamoje 
transportavimo tarnyboje. „Lietuvos 
aidas“ Nr. 93 (1997.05.15) rašo, kad 

jos prezidento Aleksandro Lukašenkos 
siekto visiško valstybių susijungimo. 
Įtakingi Rusijos veikėjai paveikė Bo
risą Jelciną sušvelnininti originalią 
chartos versiją. Jie įrodinėjo, kad Gu
dijos prisijungimas neigiamai atsilieptų 
Rusijos ekonomikai.

(ŽIV)

Gegužės 25 d. po trumpo susišaudymo 
kariuomenė nuvertė prezidento Ahmad 
Tijan Kabbah vyriausybę Afrikos 
valstybėje Sierra Leone.

ųtv
Rugpjūčio mėn. pasibaigia Irano 

prezidento Akbar Hashemi Rafsanjani 8 
metų kadencija. Surinkęs 20 milijonų 
balsų (iš 29 milijonų balsavusių) per

gegužės mėnesį įvykusius pR5Ž<faz<4> 
rinkimus laimėjo liberalių ažiūrų 
musulmonų dvasiškis Molmmed 
Khatami. Jis rinkimuose įvkė tris 
griežtesnių pažiūrų musulmtų mu
las.

US'
Naujai paskelbti 1975 mų do

kumentai rodo, kad tuometinė lYntla- 
m*o vyriausybė atsisakė į Astraliją 
įsileisti kaip pabėgėlius Atstralijos 
ambasadoje Saigone tarnavusius viet
namiečius, palikdama juos 'argoną 
užimančių komunistinių Šiaurs Viet
namo karinių pajėgų malori. Vy
riausybė atmetė tuometinio Amalijos 
ambasadoriaus Pietų Vietnam Ge
offrey Price prašymą geibi nuo 
komunistinių represijų vietinjamba- 
sados personalą.

ųlP
Gegužės 24 d. dėl balsuotojų apati

jos ir opozicijos boikoto nepasisekė 
Slovakijos vyriausybės pravestas 
referendumas dėl įstojimo į NATO. 
Balsavo tik 9,5% gyventojų, pusė jų 
pasisakė prieš įstojimą į NATO. Po 
patirto referendumo fiasko atsistatydi
no Slovakijos užsienio reikalų minis
tras.

Jurkevičiui vadovaujant iš tos tarny
bos pasitraukė nemažai aukštąjį moks
lą baigusių darbuotojų, o iš naujai 
atėjusių iki šiol ne visi išlaikė valsty
binės , t.y. lietuvių kalbos egzaminą 
Nebūtų nuostabu,jei galvotume, kad 
su šia istorija ir baigiasi pulkininko 
leitenanto Jurkevičiaus istorija. Kiek
vienam aišku, kad jis elgėsi ne pagal 
Lietuvos įstatymus, tad Lietuvos 
nacionaliniam saugumo komitetui 
padarius atitinkamą sprendimą ir 
siūlymą, yra tik laiko klausimas, kada 
bus padarytas atitinkamas sprendimas. 
Nebūtų nuostabu, bet visgi klaidinga. 
Praėjus trims dienoms po Seimo komi
teto nutarimo,Jurkevičius išvyko į 
Vokietiją dalyvauti dvišalėse JAV ir 
Lietuvos transportavimo tarnybų štabų 
pratybose...

„Lietuvos aidas“ rašo: „Krašto 
apsaugos viceministras Edmundas 
Simanaitis „Lietuvos aidui“ sakė, kad 
Jurkevičius į komandiruotę išvyko 
vadovybės pavedimu. Viceministro
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IDRC- -
Atsisveikinome su kunigu P. Martūzu
Sydnėjaus lietuvių namuose praeitą 

sekmadienį, gegužės 25 d., vyko didelis 
sujudimas - po pamaldų Lidcombe šv. 
Joachimo bažnyčioje, kurias laikė nau
jas (kad ir laikinas) kapelionas kun. Jo
nas Girdauskas, apie 120 parapijiečių 
rinkosi kun. Povilo Martūzo išleis—
tuvėms. Išleistuves suruošė Sydnėjaus kas Vytautas Juška pasiūlė tostą ir kun. 
lietuvių katalikų kultūros draugija ir P- Martūzo garbei suvo sudainuota 
lietuvių katalikų misijos komitetas. „Ilgiausių metų!“

Kun. P. Martūzas metų bėgyje. Iš kairės - 1947 m. Belgijoje, viduryje -1963 
metais pakeliui į Australiją ir paskutinė nuotrauka daryta 1993 metais.

Kun. P. Martūzas iš Sydnėjaus lie
tuvių parapijos kapeliono pareigų 
pasitraukė tiktai spaudžiamas sunkios 
ligos. Šiandien į didžiąją Lietuvių na
mų salę sydnėjiškiai oficialių pietų 
metu susirinko jį pagerbti ir atsisvei
kinti. Pietus vedė ALB Sydnėjaus 
apylinkės valdybos vicepirmininkas 
Antanas Kramilius.

Kunigui P. Martūzui palaiminus stalą 
ir šiek tiek užkandus, žodį tarė ALB 
Krašto Valdybos pirmininkas dr. 
Vytautas Doniela, padėkojo kunigui. 
Povilui už jo ilgametį pastoracinį dar
bą, paramą bendruomenei, ypač „Mū
są Pastogės“ redakcijai (kalbos san
trauka spausdinama atskirai).

ALB Sydnėjaus apylinkės valdybos 
pirmininkas Vytautas Juška taip pat 
išreiškė savo padėką už kunigo P. 
Martūzo teiktą pastoracinį - religinį ir 
bendruomeninį darbą. Br. Žalys patei
kė daugiau žinių iš parapijiečiams 
kiek mažiau žinomos kunigo gyveni
mo dalies - jaunystės, atvykimo į 
Australiją laikotarpio bei mokslų ku
nigų seminarijoje Romoje.
Jadvyga Burokienė išreiškė didelę 

padėką ir perdavė linkėjimus nuo- 
Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės 
globos draugijos. Po jos trumpu žodžiu 
nuo Sydnėjaus lietuvių katalikų drau
gijos su kunigu atsisveikino draugijos 
pirmininkas Albinas Giniūnas, o 
pensininkų klubo „Neringa“ vardu 
atsisveikino klubo pirmininkas Stasys 
Norvilaitis ir Sofija Šaparienė, įteikusi 
kunigui ir atsisveikinimo dovaną - 
laikrodį. Sydnėjaus lietuvių katalikų 
misijos pirmininkas Algimantas Bur- 
neikis, įteikdamas kunigui dovaną, 
prisiminė, kad kai kun. P. Martūzas per 
paskutines rekolekcijas pasakė, kad 
labai pablogėjus sveikatai toliau 
nebegalės dirbti pastoracinio darbo su 
parapija, „mes pasijutome pasimetę ir 
labai vieniši! Atsilyginti už Tavo dar

bą negalime - tegul Tau atlygins gerasis 
Dievas“. Dovanėlę, palydėtą liūdno 
atsisveikinimo žodžio, įteikė ir šio 
pobūvio vyr. šeimininkė ir Sydnėjaus 
lietuvių katalikų misijos komiteto narė 
Danutė Ankienė.

Po to Apylinkės valdybos pirminin-

Pabaigoje žodį tarė ir pats kun. Po
vilas Martūzas. Jis padėkojo visiems už 
tokį jo pagerbimą ir atsisveikinimą, tuo 
pačiu papasakojo šiek tiek prisiminimų 
apie savo gyvenimą - nuo paprasto, 
nemokyto kaimo piemenuko iki studijų 
Romoje ir pastoracinio darbo metų 
Australijoje.

B. Ž.

Santrauka žodžio, kuri tarė ALB 
Krašto Valdybos pirmininkas dr. Vy- 
autas Doniela atsisveikinimo su kun. 
P. Martūzu metu.

Palydint į užtarnautą poilsį svarbų 
Bendruomenės narį, kyla dvilypiai 
jausmai. Iš vienos pusės, yra liūdna bent 
dalinai prarasti asmenį, su kuriuo mus 
riša ilgamečiai ryšiai. Iš kitos pusės, šį 
liūdesį atsveria malonus prisiminimas, 
jog šis bendravimas buvo broliškas, 
nesukėlęs įtampų. Ir jaučiame dėkin
gumą bei pagarbą todėl, kad asmuo, 
kurį palydime į poilsį ar, tiksliau, į 
atsargą, mus suprato, mums padėjo, 
išgyveno tuos pačius Bendruomenės 
rūpesčius.

Lietuviškoji išeivija yra laiminga, 
kad per 50 pokario metų svetimuose 
kraštuose mūsų sielovados vadovai 
sugebėjo sujungti pastoracinį darbą su 
lietuvybės išlaikymo tikslais. Žvelgiant 
atgal galima sakyti, jog, jei išeivijoje 
nebūtų buvę lietuviškų parapijų, būtų 
trūkę vieno iš tų pagrindinių veiksnių, 
kurie įgalino išsibarsčiusių tautiečių 
susitelkimą ir tautinio savitumo iš
laikymą.

Apie kunigo Povilo pastoracinę veik
lą kalbės kiti, o aš norėčiau iškelti jo 
įnašą lietuviškajai bendruomenei. Jau 
nekalbant apie tai, kad jis visada 
nuoširdžiai padėdavo tautinių minėji
mų ir panašių atvejų metu, širdies 
gilumoje jis nenustojo domėtis tuo, kas

Mielą LSS Australijos rajono Dvasios vadovą

v.s.fil. kun. dr. Praną Dauknį
už jo pastoracinę bei visuomeninę veiklą šv. Tėvui pakėlus į Garbės 
Prelatus, nuo/širdžiai sveikina

vyksta Lietuvoje. Jis vienas iš ne
daugelio dvasiškių, kurie turi nenu
trūkstamą ryšį su Lietuvos žinių šalti
niais ir - kas svarbu Bendruomenei - 
šiomis žiniomis mielai dalinasi su ki
tais.

Taip, tai dėka jo pamėgtų kompiu
terių (kompiuteriai yra turbūt jo 
pagrindinis žemiškasis hobby!), bet 
kaip tik šis hobby duoda didelę naudą 
Sydnėjaus, o kartu ir visos Australijos 
lietuviams, nes dalis tokios medžiagos 
vėliau patenka į „Mūsų Pastogę“. Be 
to, nėra plačiai žinoma, kad kom
piuteriams, kuriais naudojasi „Mūsų 
Pastogė“, lietuviškuosius raidynus (o 
jų yra gana daug - tiek, kiek kompiu
teris turi šriftų) sukūrė kunigas Povilas. 
Nusimanantieji apie kompiuterius tuoj 
supras, kiek šis lietuviškųjų raidynų 
kūrimo darbas pareikalavo kantrybės ir 
darbo valandų. Kunigas Povilas ap

Apie mus pačius(Ądelaidėje)
1997 m. balandžio 15 d. ypatinga ir 

nepaprastai svarbi diena Jūratės Ven- 
ciūtės - Lamont gyvenime. Tai didelis 
laimėjimas - ji įsigijo dar vieną diplo
mą. Prieš keletą metų Jūratei buvo 
įteiktas bakalauro laipsnis (Bachelor of 
Arts), o dabar - Magistro laipsnis (Degree 
of Master of Educational Management). 
Pietų Australijos Flinders universitetas 
iškilmingai atžymėjo atestatų įteiki
mus, įvertindamas tai, jog tai yra 
ypatingai svarbus įvykis ne vien tik 
patiems studentams, bet ir jų šeimoms. 
Rektorė Chancellor Sr. Deirdre F. Jor
dan sveikindama Jūratę, sustojo kiek 
ilgiau ir išreiškė savo pasigėrėjimą jos 
kruopštumu ir atsidėjimu pasirinktam 
mokslui. Nėra lengva studijuoti, ypa
tingai vyresnio amžiaus moterims, tai 
reikalauja ypatingai daug pasišventi
mo, disciplinos, laisvalaikio ir pra
mogų atsisakymo.

Tėvai - Vytas ir Zina Venciai - suteikė 
savo dukrai daug moralinės paramos, 
palaikė ją studijuojant, o dabar gali 
kartu džiaugtis savo vyresniosios duk
ros pasiekimais.

Kiekvienas mokslinis pasiekimas yra 
ne tiktai tėvų, šeimos džiaugsmas, bet ir 
visos bendruomenės džiaugsmas.

Apie antrąją išeivių bangą iš Lietuvos 
(Šjkartiš Melburno)

Vieną saulėtą kovo mėnesio dieną 
susitikome Melburne. A. Žilinskienė 
kvietė susitikti lietuvių šeimas, kurios 
atvyko į Australiją per paskutinį 
dešimtmetį. Su vaikais susirinko 
maždaug apie 24 žmonės. Atvyko ir 
tie, kurie čia gyvena jau dešimt metų ir 
daugiau. Vieni jau buvo pažįstami, su 
kitais susipažinome. Kiekvienas pa
sipasakojo kada ir iš kokio Lietuvos 
miesto atvyko, kaip įsikūrė, kur dirba ir 
t.t. Ant bendro stalo sudėjome savo- 
užkandžius ir tai buvo išties malonus 
piknikas. Tik tiek. Galiu užtikrintų kad

Sydnėjaus skautų židinys

mokė ir redakcijos tekstų rinkėjas; jis 
yra kviečiamas pagalbon, jei aparatūra 
suserga ar reikia kokio nors pageri
nimo. Pagaliau, negalime užmiršti ir 
to, kad pernai jis redakcijai dovanojo 
naujesnio tipo aparatūrą, kuri šiaipgi 
būtų kainavusi porą tūkstančių do
lerių.

Šia proga, ALB Krašto Valdybos var
du noriu išreikšti Jums, Gerbiamas 
Kunige Povilai, gilią padėką, kad ne 
tik niekada nesišalinote nuo lietuviškų 
reikalų bei rūpesčių, bet Bendruome
nei ir labai daug padėjote, ypač anks
čiau minėta technikine prasme. Kad 
tokių nuoširdžių ir dosnių rėmėjų 
turėtume ir daugiau! Taigi, išeinant 
Jums į pelnytą poilsį, Australijos lie
tuvių vardu linkime Jums ne tik svei
katos, bet ir dar daug kūrybingų bei 
veitingų valandų.

Jūratė Venciūtė - Lamont.
Šiuo metu Jūratė išvyko į Alice Spri

ngs, kur teirausis palankių sąlygų savo 
darbui.

Sveikiname Jūratę ir linkime sėk
mingiausios ateities!

K. D.

jokių kalbų apie kokios nors or
ganizacijos steigimą iš viso net ne
buvo užsiminta. Neturiu radijo va
landėlės, kurioje kalbėjo A. Žilinskie
nė, įrašo, tačiau žinau, kad kalbėdama, 
ji norėjo pasakyti, jog susitikimo tiks
las buvo sujungti naujai atvykusius su 
čia gyvenančiais jau kelis dešimt
mečius. Prieš kurį laiką apie tai rašė ir 
pati Rymantė Geli. Jai tikrai turėtų bū
ti aiškios įsikūrimo ir dalyvavimo 
bendruomenės veikloje bei kai kurios 
kitos problemos. Problemos sakau to-.
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LIlsV If LRlLs^) pradžiuginti vienintelio Lietuvoje mo-
, . tenl kalėjimo nuteistąsias, kurių ka-
Lietuvos katalikių džiaugsmai ir rūpesčiai pelionu jis taip pat yra. Kartu su LKMS
Lietuvos katalikių moterų sąjunga 

šiais metais švęs savo atsikūrimo 3 - 
iąsias metines. Trumpas gyvavimo lai
kas tautos gyvenime, bet per šiuos kelis 
metus nuveikta nemažai gražių darbų. 
Savotiška draugystė užsimezgė tarp 
Australijos katalikiškų lietuvių or
ganizacijų ir LKMS dvasios vado 
mons. Juozapo Antanavičius, kuris 
gyvena ir dirba Panevėžyje, o daugiau 
kaip prieš metus lankėsi keliuose 
tolimojo mums žemyno miestuose, ku
ri tęsiasi laiškais ir kai kurių tėvynai
nių apsilankymais.

Lietuvos katalikės džiaugiasi, kad per 
šiuos veiklos metus jos gavo ir įkūrė 
savo sąjungos būstinę Vilniuje, Aušros 
Vartų gatvėje, įrengė ir sėkmingai dir
ba Laikinuose vaikų globos namuose 
Žirmūnų rajone. Tiesa, šiuos namus 
sutvarkyti padėjo didelė Amerikos 
lietuvių Dukterų draugijos finansinė 
dovana. Susirūpinę katalikės moterys ir 
vaikų bei moterų švietimu. Vyksta įvai
rūs seminarai, susitikimai su Švietimo 
ministerijos darbuotojais, neseniai 
keliuose Lietuvos miestuose baigėsi 
kursai moterims - bedarbėms tema 
„Moteris rinkos ekonomikos sąlygo-

Kalalikių moterų draugijos iš Adelaidės atsiųstus drabužius dalijasi Pane-
vėžio katedros tvarkytojos.
r-l 1 1

Apie antrąją išeivių bangą iš Lietuvos 
komunizmo siaubo, kiti - jį išgyvenę.Atkelta iš 3 psl.

dėl, kad daugumai reikia, ar pačioje 
pradžioje reikėjo, išmokti kalbą, susi
rasti darbo, kiti turi mažamečių vaikų 
ir t.t. Tie, kurie dirba bendruomenėje 
žino, kiek tai atima laiko, ypatingai 
dideliame mieste, kur atstumai beveik 
niekada nebūna maži. Pagaliau ne visi 
ir „senbuviai“ dalyvauja bendruome
nės darbuose...

Labai teisingai rašo p. J. Vabolienė 
„mus jungia lietuviška kultūra, lie
tuviškoji kalba, mus jungia Lietuva...“ 
Pamirškime kas kokiais sumetimais 
atvykome, pagaliau dabar visi esame 
„ekonominiai“, kadangi Lietuva yra 
laisva. Vieni - nepatyrę tiesioginio

Patikslinimas
Lietuviška patarlė sako, kad "arklys eidamas ant keturių kojų suklumpa“, o kur 

čia žmogus nesuklups ant vieno liežuvio!..Taip buvo ir man - rašydamas apie 
gerb. kun. P. Martūzą (žiūr. "M.P." Nr. 15) į jo "valdas" neteisingai priskyriau 
"Stella Maris" vienuolyno gyvenvietę, už ką jis buvo išbartas ir net melagiu 
pavadintas, nors kaltė buvo tik mano, korespondento.

Korespondencijoje taip pat buvo neteisingai nurodyta kunigo gimimo data. Gerb 
kun. P. Martūzas gimė 1926 m. balandžio 8 d.

Tiek teturiu pasakyti atsiprašydamas. Kunige, ir Kristų prikalė prie kryžiaus ne 
... už jo paties kaltes, nors už tai "prikaltas" turėjo būti tik korespondentas. Už tai 

atsiprašau Jus ir suinteresuotuosius! B. Žalys
"Mūsų Pastogė" Nr.211997.6.2 psl.4 ------------=

Mons. J. Antanavičius prie velykinio 
torto moterų kalėjime.

krikdemai iš Švedijos.
Panevėžio katalikės moterys savo 

veiklą tiesiogiai sieja su dvasios vadu 
mons. Juozu Antanavičium, dažnai 
dalyvauja kartu renginiuose. Per šių

Tarp naujai atvykusių yra įvairių 
specialybių žmonių, kurie gali būti 
naudingi bendruomenių darbuose ir 
nereikės kviesti, kad ir mokytojų iš 
Lietuvos, kai turime savų. Yra juk 
nemaža dalis įsijungusių, tiesa? Jie taip 
pat turi vardus ir pavardes...

Lietuvybės išlaikymui reikia daug 
darbo. Susitelkime, ištieskime vieni 
kitiems rankas, neieškokime pasaky
tuose žodžiuose perkeltinės prasmės. 
Dirbkitrie, paskatinkime vieni kitus, 
padėkime vieni kitiems, nes mus visus 
jungia Lietuva, į kurią nukreiptos visų 
mūsų ir visos mūsų mintys ir meilė.

Irta Valodkienė 

valdybos nare R. Gasparaityte bei 
padedant kalėjimo viršininko pa
vaduotojai R. Venckutei, pagamino 
beveik 1 metro skersmens ir sveriantį 
daugiau kaip pūdą velykinį tortą. Be
veik visos kalinės buvo susirinkusios į 
iškilmingus pietus, kurių metu galėjo 
pabendrauti tarpusavyje, valgė šventinį 
tortą. Tiesa, toks pats didelis tortas bu
vo padarytas ir Trijų Karalių šventei, 
kada jį valgė virš 200 vaikų, susirin
kusių po šv. Mišių Panevėžio katedros 
Parapijos salėje.

Didžiausias rūpestis - statomi senelių 
namai, prie Katedros veikianti labda
ringa valgyklėlė vargingų šeimų vai
kams „Betliejus“, kurioje kasdien 
pavalgo virš 50 vaikų.

Džiaugiasi mons. Juozapas An
tanavičius gavęs labdaros siuntinius iš 
Australijos. Lietuvai remti fondas iš 
Adelaidės atsiuntė vaistų, kurie buvo

Pastabos sau.
Mes, lietuviai, esame labiausiai nuken

tėję nuo savo ir kitų valstybių politikų 
nesąžiningumo, suktybių ir makiaveliškų 
gudrybių, kur sakoma, kad vienos partijos 
dominavimas yra lyg laivas, kuris apsi
verčia ir nuskęsta dėl to, kad jo svoris yra 
nevienodai paskirstytas. Tokio likimo su
silaukė rusiškasis komunizmas (taip pat ir 
kitų tautų) ir vokiškasis nacionalizmas. 
Atrodo, kad valstybės vadovai nepasimokė 
ir toliau tęsia panašią politiką valstybi
niame savo tautos gyvenime.

Mūsų atgimusioje Lietuvoje partijų kaip 
pas šunį blusų. Savivaldybės rinkimuose 
dalyvavo net '24 partijos. Įdomu ar rinkė
jai susipažino su visų partijų programo
mis? Kuriose neabejotinai buvo skelbia
ma, kad tik jie gali išvesti Lietuvą iš
dabartinės krizės, ekonominės ir politinės.
Lietuva jau septinti metai stengiasi atsis
toti ant kojų, bet visokiausi politiniai posū
kiai ir nuosmūkiai vėl ją klupdo ir skan
dina į liūną, nors jau kalbama, kad liūno 
dugnas pasiektas ir tuoj pradėsime kilti 
aukštyn. Partijų daugumas suskaldo de
šiniuosius į smulkias grupeles ir absoliutus 
vienos partijos laimėjimas beveik ne
įmanomas. Tautos ar bendruomenės gy
venime partijų gausumas kenkia pro
gresyviam ir sklandžiam valstybės vys
tymuisi. Geras pavyzdys yra Italija, kur 
vyriausybės keičiasi kas metai.

Lietuvos spaudoje netrūksta įvairiausių 
patarimų ir pamokymų valdančiai partijai. 
Jų buvo gausu nuo pirmųjų nepriklausomo 
gyvenimo dienų. Šiandien jų irgi netrūksta. 
Opozicija moko poziciją, o pozicija tapusi 
opozicija daro lygiai taip pat - moko ir ba
ra.

Demokratijos sąvoką suprantame, kai 
priešrinkiminėje kampanijoje partijos 
pateikia rinkėjams savo programas. 
Rinkimus pralaimėjusi partija turi pripa
žinti, kad rinkėjams jos programa nepati
ko, todėl už ją rinkėjai ir nebalsavo. 
Demokratiškai galvojant, pralaimėjusiai 
partijai tenka nekliudyti išrinktajai, kadan
gi tokia buvo rinkėjų valia; todėl ji vieto
je to, kad trukdyti, turėtų pritarti ir padėti 
laimėjusiai.Tokia, trumpai tariant, de
mokratijos sąvoka.

Lietuvoje paskutinius Seimo rinkimus

išdalinti Caritui, Panevėžio vyskupe 
kunigams, kad galėtų sušelpti serga 
čius parapijiečius. Dėkingi esame
Adelaidės katalikių moterų draugi 
(pirmininkė p. S. Vasiliauskieou . 
atsiuntusiai 2 dideles dėžes drabni 
kuriuos pasidalijo Panevėžio katei 
tvarkančios moterys. Gražią prijua 
su drambliais užsideda mons. J. A 
tanavičius, garsėjantis savo silpny 
kulinarijai. Ir moterų kalėjime, j 
mindamas tortų, buvo pasijuosęs sj 
draugių iš Australijos dovana.

Nors nėra turtingos, bet Lieta 
katalikių motenj sąjungos narės sta 
giasi nudirbti gražius ir dvasingus 
bus. II - sis LKMS suvažiavimas vjt 
birželio mėnesį Panevėžyje. Tai ne ii 
didelė garbė ir atsakomybė Panevėi 
draugijai ir dvasios vadui, bet kartu 
pasididžiavimas, kad miesto katalii 
moterys dirba ir apie jų veiklą ant 
ma bei ją galima parodyti kitiems.

Romualda Gasparai^ 
LKMS valdybos na

Politikos vingiuosi

laimėjo dešiniosios partijos ir Lietuvi 
valstybės vairą perėmė į savo rankas. Vi 
tauta ir išeivija lengviau atsiduso: baigs 
komunistinių nomenklatūrininkų valdyti 
ir pagaliau valstybės vairas atsidūrė pador 
žmonių rankose. Tikimės, kad baigs 
korupcijos faktai, reketavimas ir apsival) 
sime nuo 50 metų slėgusios rusiški 

.„kultūros“, kuri savo šaknis įleido gili 
negu galvojome. Lietuvoje apsilankiusi 
rašo, kad Lietuvos žmonės dar nepajėg 
išsivaduoti iš komunistinio samprotavus 
ir elgsenos. Žvelgiame į Vakarus, bet Vi 
karai neskuba mūsų „gelbėti“, nors, kt 
skaitome mus pasiekiančioje lietuviškoj 
spaudoje, piniginę pagalbą jau spėjon 
„pravalgyti“.

Nuostabą kelia dešiniųjų valdžit 
tūpčiojimas ir pataikavimas buvusieu
komunistų partijos nariams. „Dienovidyj 
(savaitraštis 1997 kovo 7 d., nr.10) rašo® 
kad užsienio reikalų ministras Algirdą 
Saudargas (krikdemas) pakvietė buvusiu. 
LDDP vyriausybės ministrus (krašlį 
apsaugos Liną Linkevičių ir vidaus reikai 
ministrą Virgilijų Bulovą) savo padėję 
jais?! Nejaugi gabių ir padorių asmenį 
nebesurandama savoje partijoje ar jai 
nepasitikima?

Prezidentas A. Brazauskas, buvęs tam 
binės Lietuvos komunistų partijos sekre-j 
torius, dalina medalius ne tik Lietuvos, bd 
ir išeivijos lietuviams. Be jokio skrupulu 
be jokios abejonės priimami medaliai. Kiel 
žinoma, tik du išeivijos asmenys išdrįso jį 
atsisakyti - poetas B. Brazdžionis ir JAV 
BALF’o pirmininkė Marija Rudienė, ktd 
viešame pareiškime atsisako Didžioji 
Lietuvos kunigaikščio ordino, jai skirt 
prezidento dekretu. Ji sako: „Negaliu pri-s 
imti apdovanojimo nei asmeniškai, m 
kaip BALF’o centro valdybos pirmininke 
kad ir iš paties Lietuvos Respublika 
Prezidento, kuris anksčiau buvo Lietuva 
komunistų partijos vadovybėje, - partijoj 
nuožmiai persekiojusios lietuvių tautą,: 
taip pat irBALF’ą, visą jo veiklą, laikė vien 
didžiausių Lietuvos priešu...“

Su viltimi žvelgiame į jaunesniąją karti 
kuri išaugusi ir brendusi Lietuvos laisvi 
priešaušryje, pasuks tikruoju Lietuvos ke 
ii“ V. Baltuti
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ĮPEDSEKYS
Jūrų skautams 75 metai
1997 m. kovo 12 d. suėjo, 75 metai

Lietuvos skautų brolijos jūrų skautų 
veiklai, kuri sėkmingai buvo išplėsta 
Lietuvoje, atkurta Vokietijoje ir užjūrio 
baltuose, o dabar yra atkuriama ir lais
voje Lietuvoje.

Pirmasis jūrų skautų vienetas - L. K. 
Algimanto vandens skautų draugovė - 
tavo įsteigtas Kaune 1922 m. kovo 12 d. 
Kosto, Juliaus ir Petro Jurgelevičių pas
tangomis. Pirmuoju draugininku buvo 

Julius Jurgelevičius. Draugovę sudarė 
, „Ūdrų“ skiltis su skiltininku P. Jaru- 
i kvičium ir „Vėbrų“ skiltis su skiltininku 
. ta Damausku, kuris ir šiandien su ASS 
, Javeliu“ plaukia į savo amžiaus šimtąjį 
į gimtadienį.

Kaune išplitusi jūrų skautų veikla 
J 1924 m. Velykų atostogų metu buvo Ne

munu nuplukdyta į Klaipėdą, kur naujam 
v italui, išaugusiam iki tunto 1936 m., 
vadovavo Martynas Brakas. Daugiausia 
jūrų skautų vadovų išugdė „Birutės“ 
ctatgovė Kaune. Jos auklėtiniai Povilas 
Labanauskas, Algirdas Aglinskas, Kęstutis 
Aglinskas, Vladas Šarūnas, Vladas Petu- 
kauskas, Bruno Stundžia ir kiti vadovavo 
Brolijos jūrų skautų vienetams iki auksi
nės sukakties.

1925 m. pradžioje Panevėžy buvo 
įsteigtas jūrų skautų „Šarūno“ laivas. Se
kė nauji jūrų skautų laivai Jurbarke, 
Kėdainiuose. Kybartuose, Mažeikiuose. 
Palangoje, Šiauliuose, Telšiuose, Alytuje, 
Biižuose, Zarasuose ir kituose Lietuvos 
miestuose prie ežerų ir upių. Tvirčiausias 
jūrinis skautavimas buvo Klaipėdoje, 
įsigijus jūrinį burlaivį „Budys“.

Sovietinė okupacija 1940 m. nutraukė 
visos Lietuvos skautų sąjungos veiklą. 
Autasis pasaulinis karas 1944 m. išnešė 
į Vokietiją nemažą dalį Brolijos jūrų skau
tų vadovų ir todėl 1946 - 49 m. Vokietijo
je lietuvių stovyklose labai greitai buvo 
atkurtas jūrų skautų veiklos tęstinumas, 
globojant Vakarų sąjungininkams. Vo
kietijoje pirmuoju Brolijos jūrų skautų 
skyriaus vedėju buvo j.s. Vladas Šarūnas.

1946 - 49 m. jūrų skautų laivai veikė: 
Hanau, Kasselyje, Liubecke.Schweinfurte. 
Sdigenstate, Schw. Gmunde, Kemptene, 
Freiburge, Flensburge ir Diepholtze prie 
jūrininkystės mokyklos. Visų veiklą nu
braukė emigracija į užjūrius 1949 - 50 m.

Užjūriuose pirmasis Brolijos jūrų
skautų vienetas atsikūrė 1949 m. Toronte, 
Kanadoje. JAV 1950m. pradžioje Čikago-

Sydnėjaus skautų
Gegužės 25 d. įvyko Sydnėjaus ASS 

skyriaus metinė sueiga.
Nors į sueigą atvyko tik pusė sky

riaus narių, buvo aptarti ateities veik
los planai ir skyriaus veiklos su
aktyvinimas, pritraukiant naujų narių iš 
studijuojančio jaunimo tarpo, tačiau 
tokios galimybės vis tik neatrodo dide
lės. Dabartiniai studentai neturi daug 
laisvo laiko, kadangi yra labai užimti 
stadijomis, be to, jie jau ir taip dalyvau
ja sportinėje veikloje, šoka tautinių šo
kių grupėje.

Jaučiant poreikį palaikyti ASS veiklą

| SPORTĄ S
Pasaulio krepšinio pirmenybės Melburne

Šių metų rugpjūčio 1 - 10 dienomis Melburnas priims krepšininikus, dalyvau
siančius antrose vyrų iki 22 metų amžiaus pasaulio krepšinio pirmenybėse. Tiki
masi įspūdingo renginio, kurio metu pasireikš nauji talentai.

Dvylikos šalių komados atvykstančios rungtyniauti padalintos į dvi grupes - A ir 
B.

Grupę A sudaro - Turkija, Korėja, Ispanija, Egiptas, Argentina ir Australija,
grupę B - Jugoslavija, Kinija, Lietuva, Naujoji Zelandija, Puerto Rico ir JAV.

Lietuvos rinktinė žais Melburno stadione Glasshouse pagal sekantį tvarkaraštį:
97. 08.01 (penktadienis) 2 vai. p.p. Lietuva - Naujoji Zelandija;
97.08.02 (šeštadienis) 6.30 vai. vak. Lietuva - Kinija; ’
97.08.03 (sekmadienis) 6.30 vai. vak. Lietuva - Puerto Rico;
97.08.05 (antradienis) 12 vai. p.p. Lietuva - Jugoslavija;
97.08.06 (trečiadienis) 6.30 vai. vak. Lietuva - JAV.
Ketvirtfinaliai, pusfinaliai ir finalai įvyks Melburno parke. Datos ir laikas yra 

nurodyti bilietų užsakymo formoje.
Melburno jūrų skautai užsiėmimuo- Norintys stebėti varžybas turi kreiptis į Melburno lietuvių klubą (bare), kur ga- 
se (apie 1972 m.). .ujimą gauti bilietų užsakymo formas, jose kaip tik yra visa reikalinga informacija

je „Lituanicos“ tunte buvo įsteigtas kpt. 
M. Kukučio jūrų skautų laivas. Austra
lijoje 1949m.jūrų skautųveiklaprasidėjo 
Melbourne, Sydnėjuje ir Canberroje. 
Amerikoje 1951 m. jūrų skautų vienetai 
įsikūrė Klivlande ir Detroite. Kiek vėliau 
Los Angeles, Bostone ir Hartforde. Pasto
viai, iki šių dienų Brolijos jūrų skautų 
veikla reiškėsi Čikagoje „Lituanicos“ tun
te. Čia veikia jūrų skautų „Algimanto“ 
laivas, jūrų jaunių „Šarūno“ laivas, bebrų 
„Nemuno“ laivas ir .J’rezidento Smetonos“ 
jūrų budžių įgula. Klivlande veikia beb
rų vienetas, jūrų budžių įgula ir jūrų 
skautininkų grandis. Visiems Brolijos jū
rų skautams vadovauja jūrų skautų 
skyrius, kuriam vadovauja j.v.s dr. Algis 
Paulius.

Deimantinė Brolijos jūrų skautų su

kaktis bus šią vasarą paminėta jūrų skau
tų 75 m. stovykla liepos 12-26 d.d. Rako 
stovyklavietėje, Custer, MI. Drauge sto
vyklaus ir Seserijos jūrų skautės, kurioms 
1996 m. suėjo 60 metų. Brolijos jūrų skau
tų sukaktuvinei stovyklai vadovaus jūrų 
skautų skyriaus vedėjas j.v.s. dr. Algis 
Paulius. Seserijos jūnĮ skaučių pastovyk- 
lei vadovaus j. ps. Taiyda Rudaitienė - 
Chiapetta.

Neturint pilnų žinių, kur dar veikia jū
rų skautų vienetai, jūrų budžiai ar jūrų 
skautininkai, visi kviečiami dalyvauti 
sukaktuvinėje stovykloje. Registruotis 
Brolijos jūrų skautų skyriuje: dr AIgjs 

Paulius, 109 Shagbark Lane, Elgin, IL
60120, USA. Tel. 630 584-5527.

LSB Jūrų skautų skyrius

akademikų žinios
Australijoje, nutarta, kad ateityje sky
rius surengs naujai išleistų lietuviškų 
knygų pristatymą visuomenei ir pri
sidės prie Skautų židinio ruošiamų 
minėjimų. Nauju skyriaus pirmininku 
ištrinktas fil. Vytautas Vaitkus.

Sueigos pabaigoje buvo padėkota fil. 
dr. Julijai Bassil už vadovavimą sky
riui nuo 1995 metų pradžios ir naujam 
pirmininkui palinkėta Ad Meliorem!

v.v.

apie įvyksiančias varžybas.
Užsisakant bilietus būtina: 1. Nurodyti bilietų skaičių kiekvienam žaidimui, nes 

jų bus keletas per dieną. 2. Užpildytą bilietų užsakymo formą, apmokėjimo už 
bilietus čekį sporto klubo „Varpas“ vardu ir 45 centus pašto išlaidoms prašome 
palikti Lietuvių klube arba pasiųsti šiuo adresu: Mr. R. Mickus, 27 Robem Pde., 
Viewbank, Vic. 3084.

Bilietai jums bus išsiųsti paštu. Sporto klubas „Varpas“ galėtų pasiūlyti iki 2 
dolerių nuolaidą kiekvienam bilietui, jei juos įsigytumėte tiesiog klube.

Tam, kad gauti geresnes vietas, jas turite užsakyti iš anksto, todėl prašome 
sutvarkytas ir apmokėtas bilietų užsakymo formas atsiųsti ne vėliau kaip iki bir
želio 13 d. Jokių išimčių nebus.

Yra galimi įvairūs bilietų pirkimo variantai - asmenims, norintiems stebėti vi
sas vyksiančias varžybas, tik dienos arba tik vakaro rungtynes, tik finalinius 
žaidimus ir t.t. Norintiems apie tai smulkiau pasiteirauti, galite kreiptis į Rimą 
Mickų.

Dėl papildomos informacijos ar neaiškumų dėl bilietų įsigijimo ar rungtynių 
eigos prašome skambinti Rimui Mickui tel. 9612 4323 (darbo) arba 9458 1840 
(namų). Sporto klubo „Varpas" valdyba
---------------------------------------------------------------------------- ---------------- --------------------------------------------------------- -------- im--------------- -

Pasaulio lietuvių žiemos sporto žaidynių organizacinis komitetas 
širdingai dėkoja visiems, prisidėjusiems prie loterijos bilietų platinimo ir pir
kėjams už dosnumą.

Laimingasis loterijos bilietas buvo ištrauktas gegužės 18 d. Sydnėjaus lietuvių 
namuose, „Sūkurio“ suruoštos popietės metu.

Primąjį prizą - 300 dolerių laimėjo Nr. 1264, priklausęs Mr. Morris Arklay, 60 
Russell St., Newtown, Geelong, Vic. 3220.

Antrą prizą - 200 dolerių laimėjo Nr. 0848, priklausęs Mr. Peter Venslovas, 8 
Fleetwood Smith St., Harcourt Hill, ACT.

Trečias prizas -100 dolerių - laimėjo Nr. 0922, priklausęs Mrs. M. Martišius, 17 
Abbott St., Yarralumla, Canberra, ACT 2600. ., . . ... V. Binkis

Labai aciu.
;^=irir==s=ririĮĮ===inr=vir==irni----------inr------nnr------^ini--------

Lietuvių sporto klubuose
Labanauskas laimi Sydnėjuje

Po Pasaulio vetertanų teniso žaidy
nių Newcastlyje Stasys Labanauskas
nuvyko į Sydnėjų, kur žaidė už NSW 
veteranų (55 metų ir vyresnių) viene
tuose ir dėl dvejeto taurių.

Vienetų turnyre (27 žaidėjai) po trijų 
pergalių pateko į finalą prieš naują Pa
saulio veteranų čempioną BobHowse, 
jį nugalėjo (3/6;6/4;7/5) ir laimėjo 
NSW taurę.

Dvejeto turnyre su australu partne
riu Bruce Bums (žaidžia 13 porų) taip 
pat tapo NSW čempionu.

Labanauskas tikisi, kad po tokio 
sėkmingo finalo Australijoje, jo įver
tinimas pasaulio veteranų tarpe turėtų 
pakilti nuo 138 iki gerokai virš 13 - to.

Vaclovas Liūgą

Vakarų Australijoje

Eucla (WA). Gegužės 5 - 6 dienomis 
Euclos golfo lankose, kurios ten yra
įrengtos p. Patupiu iniciatyva, vyko 
tradicinės golfo rungtynės. Tarp 60 
besivaržančiųjų buvo valstijos prem
jeras deputatas H. Cowan, pora par
lamentarų ir 7 lietuviai. Šį kartą labai 
gerai pasirodė moterys. Pirmąją vietą 
laimėjo Pajauta Patupienė, antrą - Al
dona Patupienė (iš Adelaidės) ir tre
čią - Rasa Patupytė. "Žinutės"

Nukelta į 6 psl.
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^SPORTAS
Atkelta iš 5 psl.

MELBOURNE"VARPAS"
Men's Basketball
Victorian Business Houses "A" Grade

VARPAS 59 - POWERHOUSE 52 
Varpas has rocketed half way up the 
ladder after its latest victory’ . No ca
sino opening on this night so the team 
was almost back to full strength . 
This courageous win lias the Varpas 
machine back on track and looking, 
forward to many more victories in their 
drive for a semi final spot The MVP 
awards for this game were E Ra
gauskas (19 points) , E Starinskas (6) 
D Salkunas (6) Others : M Zdanius 2. 
D Sadauskas 6, T Zdanius 10 , R 
Vysniauskas 2 , S Balnionis 8 .

VARPAS 72 - MACROHARD 44 
Varpas recorded its fourth win in suc
cession and is now seriously challeng
ing for a semi final spot . The energy 
and mid air antics of Eddie Starinskas 
and Martinas Zdanius coupled with the 
team's fast paced running game proved 
too much for our opponents and Var
pas recorded an easy win . Points: E 
Starinskas 21, M Zdanius 16, S Bal
nionis 12, D Sadauskas 8, R. Vis- 
nauskas 8. D Salkunas 6. E Ragauskas 
1.

SYDNEY"KOVAS"

Women's Basketball
Kovas is playing in Division One of 
the Parramatta District competition . 
The team coached by Peter Kapočius 
has had four wins from six matches 
and is just outside the top four . The 
team has nine registered players but 
because of work , study and social 
commitments normally five to seven 
players turn up at any one given game . 
The "star" of the team is Daina Diciu- 
nas and the coach confides that "if

Sporto pasaulyje
BADMINTON

Lithuania is competing in the World 
Team Championships in Scotland . The 
team has made a clean sweep in their 
two early Group 8 matches against 
Chile (5-0) and Armenia (5-0).

NBA BASKETBALL
Karl "The Mailman" Malone, the Utah 
Jazz power forward , has achieved a 
lifetime ambition by being named the 
NBA's Most Valuable Player ahead of 
Chicago Bulls' Michael Jordan (a four 
times winner) . Utah Jazz are playing 
Houston Rockets in the western confer
ence finals whilst Chicago Bulls are 
playing Miami Heat in the eastern final 
. The winners will play off for the 
NBA (" World Championships") title . 
Chicago Bulls , who are not playing at 
their best , are still expected to meet 
Utah Jazz in the best out of seven 
series final.

AUSTRALIAN OPALS
The Australian women's basketball 
team , coached by Tom Maher , has 
just completed a 5 game whitewash of 
their Atlanta Olympics quarter final 
rivals , Russia , and have now fully 
justified their world No.3 ranking . The 
opening game of the series was in
Adelaide where the Opals started with 
"Mūsų Pastogė" Nr.211997.62 psL 6

'ditch' (?) turned up to all the games 
they would be leading the comp". Other 
"stars" of the team are Audrey and 
Rasa Venclovas,Betina Kapočius , Rita 
Andriejunas , Lisa Skirka , Maritsa 
Vaiciurgis , Venta Protas and , until 
recently , Rita Kasperaitis , who , it 
now seems , is so busy coaching Kovas 
juniors that she has missed the last few 
games .

Junior Basketball
Our Under 10 and Under 12 teams 
continues to struggle due to their lim
ited number of players and it is an 
absolute tragedy’ that in a Lithuanian: 
community as big as Sydney that we 
can only get ELEVEN youngsters who 
are keen to play basketball . Parents 
are reminded that the 47th Annual 
Lithuanian Sports carnival will be held 
in Sydney this year and it would be 
expected that the home club would 
have the largest contingent of juniors 
participating . Sadly , for Sydney , this 
does not appear to be the case 1 If you 
have children who are interested in 
playing basketball please contact Elena 
Erzikov (9610 2540) or Julija Soulos 
(9559 5151).
KOVAS 12 - ROYAL ROOKIES 24 

Under the guidance of their new coach , 
Rita Kasperaitis , the under 10's are 
improving with every game . The best 
player in this game was their mighty 
atom , Daniel Sepokas , who continues 
to "tackle" players twice his size .

KOVAS 36 - YMCA LIGHTNING 4 
The under 12 team is starting to play as 
a unit and despite the game long full 
court press by their opponents , Kovas 
established an early lead and main
tained it throughout the game to score 
a comfortable victory’ . Although play
ing in a Boys' competition our three 
girls , Carolyne Hickson , Kristina 
Erzikov and Elizabeth Soulos , are 
matching it with their more aggressive 
rivals. Points : M Šliogeris 20, J Lee 
8. A Karp 4, K Erzikov 2, C Hickson 
2 J. B.

a taller starting five-then usual in an 
attempt to match the height of the 
Russian starting five , however this did 
not prove successful and Russia, raced 
away to a 14-4 lead The Australians 
then reverted to their smaller , faster 
and more aggressive players and by 
half time their fest breaks and three 
pointers had them in front. The second 
half was dominated by Russian star 
Elena Baranova but the Opals pre
vailed and won the match 75 - 70 . 
This first win was follow’ed by wins in 
Sydney (92-75) , Hlawarra (85-84) in 
overtime , Bendigo (77-73) and a final 
capitulation in Melbourne (81-62) . 
The star for Australia was Rachel 
Spom however two of the lesser known 
players , Carla Boyd and Jenny Whittle 
showed that they can step up to inter
national level . The best player for the 
visitors was Elena Baranova but they 
have certainly unearthed a player of the 
future in youthful 202 cm. Marija Ste
panova . The Russians toured without 
their "superstar" Elena Shakirova but 
even with a full strength team it is 
doubtful that they would have beaten 
the Australians in this series . The 
Opals are now preparing for their Sep
tember clash with the Atlanta Gold

J.B.medalist, USA

Atsakingas - tik ne aš
Atkelta iš 2 psl.

klausėme, ar gali įstatymus pažeidęs 
tokio aukšto rango kariškis atstovauti 
Lietuvos kariuomenę užsienio vals
tybėse. Simanaitis paaiškino, kad visi 
kaltinimai Jurkevičiui kol kas yra tik 
spaudos versijos, ir patarė kreiptis j 
viceministrą Povilą Malakauską. P. 
Malakauskas „Lietuvos aidui“ tvirtino, 
kad Jurkevičiaus išvyka buvo seniai 
planuota, todėl nebuvę kaip jos at
šaukti. Seimo nutarimas priimtas per 
vėlai. Viceministro įsitikinimu, Jur
kevičius - puikus specialistas, o ar jis 
pažeidė įstatymus, turi nustatyti teis
mas...“

Tolimesniame pasikalbėjime Ma
lakauskas siūlė „Lietuvos aidui“ aiš
kintis su KAM personalo skyrium. At
seit, nuo Jono prie Petro, nuo Petro prie 
Antano ir t.t, ir t.t. O sprendimo, atro

IŠ ALB ARCHYVO (Truputis mūsų istorijosĮ
Tęsiameš.m. 10-me "MūsųPastogės" 

numeryje spausdintas ALB gyvenimo 
pirmųjų metų žinias (dabar tai jau is
torija).

Pradedame 1954 m. gruodžio 29 - 31 
dienomis vykusio ALB Tarybos narių 
pasitarimo protokolo ištraukomis.

Red.
Protokole smulkiai aprašomos disku

sijos dėl įvykusio tarp ALB Melboumo 
apylinkės v-bos ir tuometinio Melboumo 
kunigo Pr. Vaserio kivirčo. Kai kur 
pasisakoma labai griežtai, net reikalauja-' 
ma- kunigą iškelti ar pakeisti kitu. Ži
noma. tai būtų galima padaryti tik su 
Melboumo arkivyskupo leidimu.-

Suvažiavimas šio klausimo neiš
sprendė. Jis laikui bėgant (nesutarimas 
tarp apyl. v-bos ir klebono) nuslinko 
užmarštin ir šiandien šie griežti reikalavi
mai ir padaryti pareiškimai, sukelia tiktai 
šypseną.

Svarstytas ir Tautos fondui surinktų 
lėšų klausimas. Visos surinktos Tautos 
fondui aukos, be jokių atsiskaitymų, 
persiunčiamos VLIKUI. Kilo klausimas 
ar šitoks finansų persiuntimas, nepalie
kant nei peno Australijos lietuvių politinei 
veiklai, yra teisingas? Šis klausimas liko 
neišspręstas, nes VLIKAS šiuo jautriu 
klausimu nesileido į jokius ginčus.

Pasisakyta ir dėl „Mūsų Pastogės“ 
spaustuvės įsteigimo. Spaustuvė kainuo
tų apie 2000 svarų. Nusiskųsta, kad 
„M.P.“ redaktorius nespausdina kai kurių 
straipsnių. „Mūsų Pastogės“ redaktorius J. 
Kalakauskas atsakė:

„Jei kada straipsnis buvo nedėtas, reiš
kia jis buvo netinkamas, bet ne dėl politi
nių motyvų. Laikraštis nėra šiukšlių dėžė į 
kurią galima viską mesti...“

Susirinkimas kėlė klausimą kur turė
tų įvykti sekantis ALB tarybos narių 
suvažiavimas. Nutarta, kad 1956 m. ALB 
tarybos paprastoji sesija vyks toje vietoje, 
kur bus pirmiausia pastatyti Lietuvių 
namai, jei tokie nebus pastatyti - suva
žiavimas vyks Sydnėjuje.

Į naują ALB krašto valdybą pasiūlyti 
trylika kandidatų. Išrinkti septyni: S. 
Grina (41), V. Simniškis (38), V. Doniela

s

s

do, niekas nedrįsta padaryti, nes ra Ii 
bijo atsakomybės, o gal bijo ir ko m . 
kito. '

Tuo tarpu svetimos valstybės kam. 
personalas važinėja po Lietuvą su pre 
įstatymą išduotais neva legaliai 
mėnesiniais leidimais...

Man klaikiausia ne to pulkininki o 
istorija, o tų visų aukštų KAM purei 
gūnų elgesys ir toks pareigos jausiu lo 
neturėjimas, baimė daryti sprendimu k 
Ką ir bekalbėti, NATO Lietuvi k 
reikalinga ne vien tik išorinei gynybi *j, 
bet ir kaip paskatinimas vidaus stink ’ 
tūras sutvarkyti. O tos savotiškos i 
rijos reikėtų neužmiršti ir ne dėlto, 
vienas ar kitas asmuo yra pasiel 
prieš įstatymus, bet dėl to, kad t 
Lietuvos įstatymų pažeidimas dau 
nepasikartotų.

Dr. Algimantas Ka
Sydnėjus, 1997.05.2

d

(36), L. Karvelis (30), M. Petronis (27), V] f 
Skrinska (25) ir P. Nagys (23).

Suvažiavimui paskutinę dieną 
ti pasiūlymai:

Iškelti Haagos tarptautiniame teisu « 
bolševikams bylą, kad jie padengt 0 
padarytus Lietuvai nuostolius. (J. Kai - 
vaitis).

Į šį pasiūlymą buvo atsakyta: o jei byi i 
laimėsime ir nuostoliai bus atlyginti 
nebeturėsime daugiau teisės jausti 
nuskriausti ir tuo kovą prieš bolševiku 
kaip nuskriaudėjus, turėsime užbaigti. (A 
Vingis).

Lietuvos laisvinimo darbas turi eil 
visame pasaulyje. Mums jis vykdytina 
čia, Australijoje. Pinigų reikia. Kode 
nepadiskutuoti Tautos fondo pinigų? Me 
turime teisę žinoti, kaip pinigai sunau 
dojami ir vargu ar visos pozicijos pa 
teisinamos ir tikslingai naudojamos. (1 
Meiliūnas).

Sporto žvaigždės sensta, o jaunuosiu s 
privilioti sunku. Pritraukti galima graži: i 
pavyzdžiu, bet ne prievarta. Nekal tinkins 
jaunimo, jei prie jo nemokame prieiti. (J 
Makulis).

Sporto klubai - vienintelė priemon 
išlaikyti lietuvių jaunimą. Jie labai skurs 
ta, nes yra materialiai nepajėgūs. (V 
Simniškis)

Skubėjimas irpasidavimasaistrai-blo 
gi patarėjai. Pasiduodant jiems, siaurėja 
horizontas. Reikia įsisąmoninti dalyki: 
svarbos eilę, rodyti gerą valią ir eiti pre 
sprendimo. (V. Jakutis).

Kai laetuvoje vyrai eidavo į talki 
konkretų pozityvų darbą, tai jie nežiūrėjt 
apdaro spalvų, bet ar visi yra pasiruoš 
darbui? (A. Mikaila).

Uždaromąjį žodį taria prez. pirm. A 
Mikaila, pastatydamas visiems pavyt 
džiu šviesias ir pozityvias Australija 
lietuvių asmenybes ir palinkėdama 
išsiskirstantiems atstovams kloties i 
kūrybingo darbo. Suvažiavimas baigia 
mas Tautos himnu.

ALB krašto tarybos 4-toji paprastoj 
sesija pasibaigė 1954 m. gruodžio mėn. 31 
d. 6 vai. vak. Protokolo priedai: 89 lapai 
ir Mandatų komisijos protokolai bei 3 
atstovų registracijos lapai.
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Pirmieji metai Australijoje
Kuriamės Piatq Kryžiaus žarnyne

Pranas Nagys

Tęsinys

Ne visada mūsų darbas jam 
patikdavo. Jei tik kuris kiek atsilieka, 
Boj ir šaukia greičiau. Charakteringas 
tavo žemaitis Juozas Mažionis. Jis 
tako: „Aš vis eisiu atsilikdamas, tai ir 
pus nereikės taip skubėti“. Vadovas jį 
bs paragina. Jis jam atsako, kad ne
sėja. Mažionis buvo laikomas pras
iusiu iš mūsų darbininku. Bet... 
Movas buvo labai nustebintas, kai 
piskutinę mūsų darbo girininkijoje die- 
ą Mažionis visą laiką ėjo apie porą 
Kirų priekyje mūsų vadovo, ir šis 
liekaip nepajėgė pasivyti. Mažionis tik 
lįina jį greičiau, ir greičiau. Mes visi 
iji įsisiūbavome ir vadovas liko pa- 

! line gale ir niekaip nespėja su mu- 
žsusilyginti. Taip truko visą dieną.

i sau,kad tas vadovas tos dienos ilgai 
rpamir.šo. Jis, beje, nežinojo, kad tai 

. skutinė mūsų darbo diena su juo.
Visų girininkijos darbų vadovas buvo 

. įlo charakterio. Visuomet rūstaus 
i; ado, nesišypsantis, pagyvenęs aus- 

rilas. Antrojo karo metu saugojęs ka- 
ifelaisvius vokiečius ir italus. Prieš
įsakant kokį sakinį,visada pirmiausiai 
keikdavo. Pavyzdžiui, kreipiantis į 
Hie, buvo daug tokių atvejų, kad prieš 
ireipiantis pavaro visą seriją keiks- 
užodžių, kurių jam niekada netrūko, 
nik tada pasako ką nori. Pradžioje mes 
tie tokio pasikalbėjimų būdo pripratę 
įbuvom ir vienas į kitą pasižvalgę 
tsišypsodavome, bet dantis sukandę 
atėjom. Vėliau jis mums pasisakė, 
A buvo sargybiniu prie belaisvių. Jie 

/neklausydavo; sakėsi nebuvęs tokiu, 
te belaisvį pastumtų, muštų: „Aš 

sineniškai savo nervams sutramdyti 
artais naudodavau keiksmus, ir tik
ti-pasidarydavo lengviau. Tai, va, dar 
dabar keikiu iš įpratimo. Jūs neim- 

ite į galvą, aš ant jūsų nepykstu. Tur
it ir mirsiu besikeikdamas“.
Gyvenimo sąlygos mums čia buvo 

Bukesnės nei prie cukrinių nendrių, 
turėjome vandens kranelį prie barako, 
to maudytis nebuvo kur. Nebuvo upės, 
įklimatas šaltas. Virtuvėje malkomis 
menama krosnelė buvo pritaikyta tik 
leno puodo virimui. Kartą savaitėje 
irganizuodavome maudymąsi. Iš
irdavome vieną didelį puodą vandens 
spilam į didelį dubenį ir jo turi užtek- 

ynuogių pakrovimas į sunkvežimį 
erry miestelyje, SA, 1949 metų
ašarą. Sunkvežimyje pasilenkęs Pr. 
I'agys, stovi McIntosh fermos ve- 
iėjas (žiūr. "M.P." nr.19).

f Mūsų mirusieji f
Mielam, ilgamečiu! bendradarbiui

A. f A. Albertui Zemribui - Zubrui 
mirus, nuoširdžią užuojautą giminėms ir artimiesiems reiš
kia

"Mūsą Pastogės" redakcija, 
LB Spaudos sąjungos valdyba

A. f A. Zenonui Storpirščiui
mirus, žmoną Aleksandrą, dukrą Audronę ir sūnų Christo
pher su šeima nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi.

Kazys ir Liolė Bartaškai

Pranas Nagys, Berry, SA, 1949 m. 
McIntosh fermoje skina vynuoges. 
("M.P." nr.19).

ti dviems vyrams. Tiedu besiprausdami 
virdavo vandenį sekantiems dviems. 
Vėliau tie kiti du - sekantiems dviem>, 
Stovyklon buvo atsiųsti darbams dar 
šeši lenkai. Taigi šeimai padidėjus, 
maudymasis užtrukdavo iki ryto. Rei
kėjo spėti, kad paskutiniai du spėtų 
išsimaudyti iki šeštadienio 8 vai. ryto, 
kai autobusas važiuoja į Mt Gambier. 
Taip pagal iš anksto sudarytą sąrašą
vieni kitus ir prikeldavome iš miego 
maudynėms. Į miestą važiuoti buvo 
labai svarbu, kadangi buvo būtina visai 
savaitei parsivežti maisto. Miškuose 
parduotuvių nebuvo. Netoliese gyveno 
vienas ūkininkas, kuris vertėsi pie
nininkyste. Kasdien pirkdavome iš jo 
pieną ir kiaušinius. Duona būdavo 
atvežama kas rytą į barakus. Visus ki
tus produktus parsiveždavome iš Mt. 
Gambier.

Kiekvienam atskirai maistą gaminti 
sąlygų nebuvo - viena virykla, ant ku
rios telpa tik vienas puodas. Nutarėme, 
kad mums reikia turėti virėją. Vienas iš 
mūsų visiems virtų, o mes visi jam už tą 
darbą primokėtume po 5 šilingus per 
savaitę. Virėjauti sutiko Modestas 
Čiplys. Jis buvo mano amžiaus. Preky-
bos mokyklos mokinys, pakliuvęs į 
vokiečių Reicho tarnybą. Girininkui 
Stolz prireikus raštininko, jis buvo 
priimtas dirbti į raštinę. Čia dirbti iš 
mūsų niekas nenorėjo. Kadangi Čiplys 
bevykstant į Australiją buvo užsirašęs 
kaip prekybos mokyklos mokinys, tai 
girinininkas jį ir įpareigojo dirbti 
raštinėje. Kiti buvome užsirašę dar-

Poilsio metu vynuogyne (1949 m.) Iš 
kairės - J. Nagys, E. Rašymas, Z. La- 
niauskas ir Pr. Nagys. ("M.P." nr.19).

A. f A. Albinai Brunkienei
mirus, jos seseriai Angelei, giminėms ir artimiesiems reiškiu 
nuoširdžią užuojautą.

M. Radzevičienė

Padėka
Mūsų mylimai mamai, močiutei ir uošvei 

a.a. Marijai Pavilčiūtei - Labutienci 
iškeliavus į amžinybę, nuoširdžiai dėkojame visiems mus 

užjautusiems liūdesio laike: žodžiu, raštu - spaudoje ir laiškais, 
ir dalyvavimu laidotuvėse.

Ypatingai esame dėkingi: kun. P. Martūzui, už atliktas laido
tuvių apeigas, nežiūrint savo paties negalavimo; visiems 
užsakiusiems mišias už mamą; p. A. Savickienei už rožančiaus 
pravedimą; Birutei Aleknaitei už muzikos ir giesmių organiza
vimą bei visiems atlikėjams; p. A. Kramiliui už tartą atsisveiki
nimo žodį Sydnėjaus apylinkės valdybos vardu; Danai Ankienei 
už pagalbą visame laidotuvių pravedime; p. J. Zinkui už "Mū
sų Pastogei" aukų priėmimo sutvarkymą ir visiems, pri- 
sidėjusiems šermenų ruošime.

Per ilgas negalavimo dienas, ilgametėje priešmirtinėje ma
mos ligoje nuolatinę paramą vienu ar kitu būdu suteikė Juta ir 
Viktoras Šliteriai, Irena Dambrauskienė, Eva ir Marta Kubbos, 
Gediminas Antanėlis, Ona Baužienė, Cecilija Protienė, Nata 
Liutikaitė, Pajauta ir Juhani Pullinen, Marina ir Laurie Cox, 
kuriems liksime amžinai dėkingi.

Taip pat norime tarti ypatingą ačiū visiems pagerbusiems 
mamą aukomis "Mūsų Pastogei", nes lietuviškas žodis buvo 
nuolatinis mamos rūpestis.

Ačiū.
Liūdesyje likę

Daiva, Daa ir Aistis Bieri.
^^^^^^Vidmantas^usan^Aras^laiiK^t^ukaj^Uibnčia^^

išvirti vandenį arbatai. Vakare ga
mindavo ką sugebėjo. Visi kiti turė
jome jam pristatyti iš miško malkų, jų 
'prikapoti. Nešdavomė nulūžusias sau
sas šakas, medžius. Šaltomis naktimis 
ant lovų susidėdavome viską, ką turė
jome lagaminuose. Tarp antklodžių 
sudedame švarkus ir visus marškinius, 
kad tik šilčiau būtų. Iš vakaro pa
kardavome krosneles, kurių po vieną 
stovėjo kiekviename kambaryje. Joms 
užgęsus, paryčiais būdavo labai šalta. 
Kartais šalna ant žolės baltuodavo, kol 
pakilusi saulė jos nenutirpydavo.

Čia dirbant laukėme pranešimų ir 
kelialapių kelionei į cukrines nendres. 
Iš Adelaidės imigracijos departamento 
gavome užpildyti formas. Jas užpil
dėme ir pasiuntėme, bet atsakymo vis 
nesulaukėme. Pasiteiravome vietinėje 
darbo įstaigoje. Jie atsakė, kad mes sa
vo privalomo darbo sutartį atliksime 
čia girininkijoje. Nendrių kirtimo se
zonas jau prasidėjęs. Nutarėme mūsų 
ūkininkams parašyti laiškus.

(Bus daugiau)

fe AUKOS
Iaustraluos

LIETUVIŲ

FONDUI
A.a. Albertui Zubrui mirus, jo 

atminimui aukojo:
po 50 dol. - A. ir B. Staugaičiai (650),

J. ir S. Meiliūnai (1390);
po 20 dol. - J. Balčiūnas (2340), V. ir 

G. Ališauskai (1435), R. Kaunienė (205),
K. Whan, Lenkauskas (40), R. Lipšienė 
(105), P. Bimba (45), K. Zdanius (525), 
A. Šimkus (265), A. Žilinskas, K. ir D. 
Lynikai (280), V. Savickas (180), K. 
Brazaitienė, G. ir D. Žemkalniai (345), 
A. Šurna (155), A. Butkutė (150);

po 10 dol. - S. Stankūnavičius (90), R. 
Žvinakis (30), J. Grigaitienė (310), G. 
Baltutytė (30) ir V. P.

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Vincas Ališauskas 

AL fondo iždininkas 
"Mūsų Pastogė" Nr.21 1997.6.2 psl.7 ■.
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Birželio išvežimų minėjimas Sydnėjuje
Skaudiems lietuvių trėmimams į Sibirą prisiminti, NSW Jungtinis Baltų Komitetas 

ruošia išvežimų ir gedulo paminėjimus Sydnėjuje. Minėjimas įvyks birželio 15 d. 
(sekmadienį) 2 vai. po pietų Latvių Namuose, 32 Parnell St., Strathfield.

Koncerto metu pasirodys lietuvių, estų ir latvių meninės jėgos. Lietuvius šiame 
koncerte atstovaus choras "Daina” (dirigentai B. Aleknaitė ir J. Ankus).

Jungtinis Baltų Komitetas kviečia visus tautiečius gausiai dalyvauti minėjime, kuri
ame prisiminsime visus Sibiro taigose kentėjusius mūsų brolius ir seseris.

A. Giniūnas. Jungtinio Baltų Komiteto vardu

Labdaros siuntiniai į Lietuvą
Siuntėjams pranešama, kad dar yra vietos paskutiniame konteineryje į Lietuvą. 

Supakuotas dėžes reikia pristatyti į Lietuvių namus birželio 14 d. (šeštadienį) nuo 8 
iki 2 vai. Smulkesnę informaciją gali Jums suteikti šios siuntos organizatorius A. 
Kramilius tei 9727 3131. Katalikų kultūros draugija

Reikalingos nuotraukos iš 1947 - 1952 metų
ALB Krašto Valdybos 50 - ties metų pokario imigracijos minėjimo komitetas 

prašo paskolinti charakteringų nuotraukų iš 1947 -1952 metų, kurios rodytų: apie 
mūsų atvykimą į Australiją, vaizdus atkliekant darbo sutarties įsipareigojimus ir 
kūrimosi Australijoje pradžią.

Nuotraukos bus padidintos ir panaudotos parodoje, o taip pat ir ruošiamame 
leidinyje. Jos turi būti geros kokybės ir: charakteringos, gerai apšviestos, objektai 
ryškūs.

Atrinkus ir padidinus, nuotraukos kuo skubiausiai bus grąžintos savininkams.
Nuotraukas prašome atsiųsti ne vėliau kaip iki liepos 1 d. komiteto pirmininko 

adresu: A. Reisgys, 21 Casuarina Rd., Alfords Point, NSW 2234.
Kitoje nuotraukos pusėje būtinai užrašykite savo pavardę. Jei ne ant nuotraukos, 

tai atskirai laiške nurodykite: pilną savo adresą ir telefono numerį; kur ir kas 
vaizduojama i nuotraukoje:, ir, jei tai įmanoma, taip pat ir datą ar nors metus.

Komiteto ruošiamas 50 - ties metų jubiliejaus renginys vyks Sydnėjuje šių metų 
lapkričio 22 d. Anskis Reisgys

Pamaldos lietuviams
Pranešame gerą žinią Sydnėjaus lietuviams, kad vėl prasidėjo pamaldos 

lietuviams įprasta tvarka nuo 25 geguž ės iki liepos 8 dienos. Per. kun. dr. A. Sa
vickį surastas į Sydnėjų perkeltas Maristų kongregacijos kun. Jonas Girdauskas, 
kuris yra kilęs iš Tasmanijos ir seminariją baigė Sydnėjuje.

Lidcombe parapijos klebonas Fr. N. Grady taip pat rūpinasi surasti lietuviams 
kunigą, kad lietuviškos pamaldos vyktų ir toliau.

Tikintieji prašomi gausiai dalyvauti pamaldose. Tuo parodysime, kad mums 
kunigas ir lietuviškos pamaldos yra reikalinga ir svarbu.

Praneša Antanas Kramilius , Lietuvių katalikų misijos komiteto vardu

20 milijonų dolerių be testamentų
NSW Public Trustee įstaiga praneša, kad netrukus į NSW valstijos sąskaitą bus 

pervesti palikimai be testamentų, kurių suma sieką apie 20 milijonų dolerių, ir ku
rių iki šiol jokie įpėdiniai neieškojo. Ilgame mirusių ir palikusių turtą, bet nepa
likusių testamento sąraše įrašyta ir Balio Šimkūno, palikusio be testamento 50 
tūkstančių dolerių, pavardė. Pažinojusieji Balį Šimkūną prašomi kuo skubiausiai 
pranešti man telefonu 9727 3131, ir aš bandysiu ieškoti jo giminių Lietuvoje ar 
Australijoje. Neabejoju, kad mūsų bendruomenėje yra ir daugiau tokių tautiečių, 
kurie atideda testamento surašymo klausimą rytojui, negalvodami, kad tas rytojus 
gali neateiti...

Jei turite sunkumų, ar neturite tam pinigų, skambinkite man ir aš jums parašysiu 
testamentus pagal jūsų pageidavimą be jokio užmokesčio. Testamento surašymui 
nėra jokio reikalo eiti pas advokatą. Mano surašyti testamentai, tame tarpe ir a.a.
prelato P. Butkaus, per teismus perėjo be jokių kliūčių (prelato Butkaus testamentas 
tiktai advokato sekretorės buvo perrašytas rašomąja mašinėle ir už tai buvo paim
tas mokestis). Laukiu jūsų skambučių ir esu pasiruošęs jums padėti be jokio 
užmokesčio. Antanas Kramilius, JP

Hobarto tautiečiams
Hobarte 1941 tn. birželio trėmimus minėsime sekmadienį, birželio 15 d., 11 vai. ryto 

išklausydami šv. Mišias šv. Josephs bažnyčioje Hobarte, Harrington ir Macquarie gatvių 
kampe. Visus Tasmanijoje gyvenančius ar viešinčius lietuvius prašome atvykti ir 
į kartu pasi melsti už tų laikų kankinius. Hobarto apylinkės valdyba'

AUKOS "MUSŲPASTOGEI"
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V. Pleškūnas Vic. $5
V. Bladzevičienė Vic. $5
M. Žiogienė Vic. $5
M. Saženienė Vic. $5
V. Bosikis Vic. $5

V. Deikus NSW $10
B. Dambrauskas NSW $25
Z. Žigmantas NSW $5
A. Reutas Qld. $5-
A. Kesminas Vic. $10
P. Andriejūhas NSW $10
Dėkojame už aukas. Adminst.

ATTENTION PROFESSIONALS AND BUSINESS PEOPLE

The Australian Lithuanian Chamber of Commerce Invites you 
to join us at an Information Evening/Home Function at the 
offices of Lonimar Australia Pty Ltd (Melbourne based) on Tuesday.
17th June 1997 from 6 PM to 7 30 PM

The Purposes of the Chamber are to :
a) cement and provide closer ties with Lithuania
b) encourage business between Lithuanians in Australia

and other countries
c) provide a safer and more structured access to

Lithuanian businesses
d) provide an enjoyable sočiai environment
e) foster local Lithuanian Community activity

Light Refreshments will be served whilst you acquaint yourselves 
and hear about future Chamber activities and Functions

Please RSVP tipis Invitation to Kaz BartaXka on 9376 5000 BH
or 9326 6292 AH or fax 9372 1198 or
Juozas Vaitiekūnas on Ph/Fax 9370 3957
BY 10th JUNE 1997

Pranešimas Sydnėjaus tautiečiams
Pranešame tautiečių žiniai, kad šiais metais, birželio 14 d. (šeštadienį), 12 v; 

Sydnėjaus miesto centre, Martin Place, prie Nežinomo australų kareivio pamink 
įvyks minėjimas - demonstracija ištremtųjų į Sibirą brolių ir sesių tragedį
paminėti.

Estų, latvių ir Lietuvos atsargos karių organizacijų vardu bus padedami v: 
nikai prie paminklo. Šia gedulo proga atitinkamą maldą anglų kalba sukalbės lt
vių dvasiškis.

Primename, kad išvežtuosius gerbia ne tik Sydnėjaus ramovėnai, bet ir vi 
Sydnėjaus lietuvių bendruomenė, todėl maloniai prašome gausiai dalyvauti 
šioje trumpoje demonstracijoje. Laukiame ir ponių su panelėmis, pasipuoštu 
tautiniais rūbais.

Apsilankiusiems iš anksto širdingai dėkojame. Ačiū!
Sydnėjaus ramovėnų skyriaus valdy
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