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Lietuvos įvykių kronika
♦ Prezidentų susitikimas

Baltijos valstybių prezidentai ragina 
per būsimą NATO viršūnių susitikimą 
Madride „ pademonstruot i ir garan
tuoti šios organizacijos plėtimo tęs
tinumo procesą". Apie tai kalbama 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentų 
Algirdu Brazausko, Gunčio Ulmanio ir 
Lenarto Merio kreipimesi į NATO 

^valstybių vadovus, kuris buvo pasira- 
“šytas praėjusį pirmadienį per tradicinį 

Baltijos valstybių aukščiausiojo lygio
■ susitikimą Estijos Otepės mieste.

Susitikime Otepėje didžiausias dė
mesys buvo skirtas ketinimams plėsti 
NATO) ir Europos Sąjungą bei Baltijos 
valstybių galimybėms įstoti į šias 
organizacijas.

Po šio susitikimo Baltijos valstybių 
prezideentai nuvyko į Taliną, kur prie jų 
'prisijungė Ukrainos ir Lenkijos pre
zidentai. Tačiau šis susitikimas užtruko 
tik pusantros valandos ir jame, mato
mai, nieko svarbaus nebuvo pasiekta.
♦ Lietuvos ir Lenkijos 
tarpparlamentinė asamblėja

Kuriama Lietuvos ir Lenkijos Sei
mų narių asamblėja padės spręsti svarbias 
abiem valstybėms politines problemas, teiks 
siūlymus ne tik abiejų valstybių 
parlamentams, bet ir kitoms Europos 
institucijoms. Tai antradienį pareiškė 
Lietuvoje viešintis Lenkijos Seimo 
pirmininkas Juzefas Zychas. „Lietuvos 
ir Lenkijos tarpparlamentinės asamb
lėjos įkūrimas,yra svarbus žingsnis 

J suvienytos Europos link", - sakė Len
kijos parlamento vadovas. Lietuvos 
Seimo Užsienio reikalų komiteto 
pirmininko Mečio Laurinkaus teigimu, 

Parlamentinė asamblėja turėtų būti įkur- 
|a ta ir pradės veikti jau šią vasarą.

Antradienį parlamentų pirmininkų 
*■ pasirašytas komunikatas numato, kad 
*" asamblėjos steigimas bus svarstomas

Lietuvos ir Lenkijos Seimuose birželio 
si 10 - 12 dienomis. Lietuvos ir Lenkijos

Seimų parlamentinės asamblėjos įstatai 
‘i numato, jog abi valstybės į šią or- 
t ganizaciją deleguos po 20 parlamen

tarų, o jų susitikimai vyks ne rečiau kaip 
į du kartus per metus.

♦ Ginčai dėl įstatymo
Gegužės 23 d. visų dienraščių 

pirmuosiuose puslapiuose pasakojama 
, apie Seime vykstantį piliečių teisių į 

išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo 
įstatymo projekto svarstymą ir įstaty
mui nepritariančių busimųjų benamių 
bei žaliųjų piketus prie paralamento

■ rūmų. Rašoma ir apie Seimo vadovų 
. susitikimą su protestuojančiais žmo-’

nėmis. Kaip akcentuoja „Lietuvos ry- 
. tas“, piketuojančių argumentai Seimo 

daugumos neįtikino, parlamentas nu
tarė: nuosavybė bus grąžinama pagal 
konservatorių projektą. Krikščionių 
demokratų teiktos alternatyvos at
mestos. “Respublika“ pastebi, kad 
grąžinama nuosavybė gimdo naują 
koaliciją: konservatoriai ir centristai 
nustatė esminius principus, kuriais 
remiantis bus atkuriamos piliečių tei
sės į išlikusį nekilnojamą turtą.

Beveik visą praėjusį antradienį Sei
mas pastraipsniui priiminėjo šį įsta
tymą. Priimta tik 12 iš 22 įstatymo 
straipsnių, sukėlusių labai daug prieš
taravimų ir ginčų. Kaip rašo „Lietuvos 
aidas“, galutinis balsavimas dėl viso 
įstatymo gali būti paskelbtas kitą sa
vaitę. Vyriausybės ir Seimo darbo gru
pės parengtam įstatymo projektui 
pateikta apie 150 įvairių straipsnių 
pataisų.
♦ Dar vienas bandymas 
keisti Konstituciją

Seimo liberalių reformų frakcija jau 
surinko'SfTparlamentarų parašus, ku
rių reikia, kad Seime būtų svarstoma 
konstitucinė pataisa. Liberalių reformų 
frakcija siūlo panaikinti būtinybę 
kandidatui į prezidentus gyventi Lie
tuvoje ne mažiau kaip 3 metus iki rin
kimų ir sumažinti amžiaus reikalavimą 
nuo 40 iki 35 metų. Šiam pasiūlymui 
pritarė LDDP, Centro sąjungos bei visų 
mažųjų Seimo frakcijų nariai. Kaip ži
nia, Liberalų sąjunga ketina kelti 
kandidatu į prezidentus savo atstovą 
Klaipėdos merą Eugenijų Gentvilą, 
kuriam šiuo metu yra tik 37 metai.

Tuo tarpu Seimo pirmininko pir
masis pavaduotojas Andrius Kubilius 
užpraeitą penktadienį Eltai pareiškė, 
kad konservatorių frakcija Seime ne
rems jokių iniciatyvų keisti tas Kons
titucijos nuostatas, kurios nustato 
reikalavimus kandidatams į preziden
tus. Tokiu būdu visi šie bandymai 
pasmerkiami pralaimėjimui.
♦ Pretendentų į prezidentus 
šansai

Paskutiniais gegužės mėnesio „Bal
tijos tyrimų“ duomenimis, JAV gam
tosaugininkas Valdas Adamkus te
bepirmauja prezidento rinkimų ma
ratone. Už jį balsuotų 27,1% apklaustų
jų. Palyginus su balandžio mėnesiu jo 
rinkėjų padaugėjo 0,8%. Už dabartinį 
prezidentą Algirdą Brazauską balsuotų 
23,7%. Jjs neteko 0,3% gerbėjų. Už 
buvusį prokurorą Artūrą Paulauską 
balsuotų 17,3%. Jo rinkėjų padaugėjo 
3,7%. Už Seimo pirmininką Vytautą 
Landsbergį balsuotų 12,2%, jis neteko 
0,2%. Už likusius kandidatus - daug 
mažiau.

Tauta neužmirš ištremtųjų

Tauta neužmiršo 
ir niekad neužmirš 
41 - jų Juodo birželio, 
kai iš Azijos stepių atklydę 
baisūs žvėrys, žmonių veidais, 
siautė šmėklom mūsų šalelėj.

Vyrai, moterys, seniai, vaikai 
užkaituos, gyvuliniuos vagonuos... 
- Už ką tremiate mus 
iš gimtųjų namų? - 
Širdys tos iš akmens - 
tau atsakymo niekad neduos...

įdomūs apklausos duomenys apie 
atsakymus į klausimą, už ką Valdo 
Adamkaus rėmėjai balsuotų, jei jo ne
būtų kandidatų sąraše: 28% apklaus
tųjų atiduotų balsus A. Paulauskui, 
18% - A. Brazauskui, .17% - V. 
Landsbergiui, 6% - L. Baškauskaitei ir 
1% - V. Žukui. Nė vienam savo balsų 
neatiduotų 21% apklaustųjų, ir dar 9% 
nežino arba neatsakė į klausimą. Po šių 
balsų perskirstymo pirmuoju būtų A. 
Brazauskas, antruoju - A. Paulauskas, 
trečiuoju - V. Landsbergis. Algirdo 
Brazausko ir Vytauto Landsbergio 
rinkėjų padaugėtų 5 - 6 %, Artūras 
Paulauskas gautų papildomus 9%. Iš 
šių skaičių matyti, kad V. Adamkaus 
kandidatūros užblokavimas nepadi
dina Algirdo Brazausko šansų laimėti 
prieš V. Landsbergį, kaip anksčiau yra 
spekuliavęs „Lietuvos rytas“, bet

B. Žalys

Prie Laptevų, Karagandoj, 
kažkur už Uralo, 

išbarstyti jų kaulai balti 
ir sušalusios motinų ašaros, 
matant kūdikius mirštant iš 

bado...

Neužmiršim niekad išvežtų 
tom birželio juodosiom 

naktim.

1997 - jų birželis

netikėtai pakelia A. Paulausko galimy
bes pakliūti į rinkimų antrąjį ratą, 
eliminuojant iš tolesnės kovos V. 
Landsbergį. Tačiau nereikia pamiršti, 
kad A. Paulausko populiarumas rin
kėjų tarpe yra gana naujas reiškinys ir 
gali būti trumpalaikis. Be to, kon
servatoriams rinkiminės kovos eigoje 
turėtų būti daug lengviau sukom
promituoti A. Paulauską, negu V. 
Adamkų. Todėl TS (LK) sprendimą 
užblokuoti V. Adamkaus kandidatūrą 
reikia laikyti politiškai teisingu, nes jis 
didina V ' >d-;bergio šansus būti 
išrinkt" k-ntu.
♦ tinto Teismo
sprei.

Konstitu.im Teisinas ketvirtadienį 
paskelbė, kad pemaf. gruodžio 5 - ąją 
priimtas Seimo nutarimas dėl Nft-Nukelta i 2 psl.
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.
cionalinio radijo ir televizijos tarybos 
sudarymo bei buvusios tarybos narių 
atšaukimo neatitinka Konstitucijos. 
Seimo juridinio skyriaus viršininkas 
Vytautas Sinkevičius vakar „Res
publikai“ sakė, kad dėl tokio spren
dimo iš esmės niekas neturi keistis - 
nei dabartinė LRT taryba turi būti 
paleidžiama, nei sugrąžinami įgalio
jimai ankstesniajai, kuriai vadovavo 
Gediminas Ilgūnas. „Respublika“ ir 
„Lietuvos aidas“ cituoja vakar išpla
tintą LRT vadovybės pareiškimą, 
kuriame teigiama, kad „juridiniai 
netikslumai, kuriuos paskelbė Kons
titucinis Teismas, yra atsiradę ne dėl 
LRT tarybos ir jos išrinktos bei 
patvirtintos vadovybės veiklos". Pa
reiškime sakoma, jog LRT vadovybė 
tikisi, kad Seimas išspręs susidariusią 
juridinę koliziją. Tuo tarpu Vytautas 
Kvietkauskas į Nacionalinį radiją ir 
televiziją tikisi grįžti ne vėliau kaip lie
pos mėnesį. Rimanto Gučo vado
vaujamos tarybos atleistas LRT ge
neralinis direktorius „Respublikai“ sa
kė, kad darbą pradės nuo aiškinimosi, 
„ką dabartinė vadovybė pripainiojo".
♦ Nauja vyskupija Lietuvoje

Popiežius Jonas Paulius U įsteigė 
Lietuvoje naują Šiaulių vyskupiją. 
Septintoji vyskupija Lietuvoje įkurta, 
siekiant geresnių sielovados sąlygų. 
Šiaulių vyskupu paskirtas Eugenijus 
Bartulis, iki šiol dirbęs Kauno 
tarpdiecezinės kunigų seminarijos 
rektoriumi. Šiaulių vyskupija apims 
visą dabartinę Šiaulių apskritį, išsky
rus Naujosios Akmenės rajoną - jo 
gyventojai paliekami Telšių vysku
pijoje. Pagrindinė naujosios vyskupijos, 
dalis - Kauno arkivyskupijos šiaurinė 
dalis Joniškio, Šiaulių, Kelmės ir 
Radviliškio rajonai. Iš Telšių vysku
pijos priskiriamos Šiaulių ir Kelmės 
rajonų parapijos, iš Panevėžio vysku
pijos - Pakruojo ir Rdviliškio rajonų 
parapijos. Naujajai Šiaulių vyskupijai 
priklausys 14 Telšių, 8 Panevėžio bei 
41 Kauno arkivyskupijos parapija. 
Šventasis Tėvas paskyrė Vilniaus ir 
Kauno arkivyskupų pavaduotojus - 
augziliarus. Vilniuje paskirtas kunigas 
Jonas Boruta, Kaune - kunigas Riman
tas Norvilą. 40 metų Rimantas Norvilą 
bus jauniausias Lietuvos vyskupas. R 
05.29
♦ Lietuvos baleto trupę pa
sirinko pats Maestro

Lietuvos operos ir baleto trupė 
Prancūzijoje dalyvavo festivalyje, ku
ris buvo surengtas garsiojo violonče
listo ir dirigento Mstislavo Ros
tropovičiaus 70 - mečio proga. Lietuvos
baleto šokėjus su Sergiejaus Prokof
jevo „Romeo ir Džiuljeta“ pakvietė 
pats Maestro. Mstislav Rostropovič 
griežė, o kartu ir dirigavo Jaunimo tau-

Dail. V. K. Jonynas vėl Lietuvoje
Vilnius (Elta). Iš Niujorko į Lietuvą 

atskrido vienas žymiausių lietuvių išeivijos 
dailininkų profesorius Vytaulas Kazimieras 
Jonynas, jį lydintys j artimieji. Nors dai- - 
lininkas gimtinėje praleidžia vasaras jau ne 
pirmą dešimtmetį, šis jo apsilankymas -

"Mūsų Pastogė" Nr.22 1997.6.9 psl.2 

tų orkestrui, kuriame tarp 55 tautybių 
muzikantų grojo ir violončelistas iš 
Lietuvos Edvardas Armonas. Birželį 
Lietuvos baleto trupė su garsiuoju 
Maestro vyks į Graikiją ir Egiptą, rug
pjūtį - į Austriją ir Italiją, rugsėjį - į 
Belgiją ir Angliją.

Mstislavas Rostropovičius praėjusį 
pirmadienį atskrido į Vilnių. Maestro 
dalyvaus Lietuvos nacionalinės fil 
harmonijos surengtame „Vilniaus 
festivalyje‘97“, informuoja „Lietuvos 
rytas“. Šią muzikos pasaulio įžymybę 
priėmė Lietuvos Prezidentas A. Bra
zauskas. Prieš susitikimą Prezidentas 
parodė M. Rostropovičiui keletą kam
barių naujojoje Prezidentūroje. Priėjęs 
prie tarpukario Lietuvos prezidentų 
portretų, maestro paklausė, ar nebuvo 
kuris nors iš jų muzikantas. A. 
Brazauskas atsakė, kad kol kas mu
zikanto prezidento poste dar nebuvo. 
„Gal dar bus“, - juokaudamas sakė 
Lietuvos vadovas. M. Rostropovičius 
negailėjo komplimentų lietuviškajam 
baletui ir jo primabalerinai Eglei 
Špokaitei. „Manau, kadj ūsų baleto tru
pė ir primabalerina yra vieni geriausių 
baletų pasaulyje“, - žurnalistams pa
sakė M. Rostropovičius.
♦ „Poezijos pavasaris“ Lie
tuvoje

Praėjusią savaitę Lietuvoje vyko 33 
- sis „Poezijos pavasaris“. Trečiadienį 
Vyriausybės rūmuose įvyko poetų 
konferencija - „Amžiaus poezija: tarp 
ironijos ir išpažinties". Rašytojų są

jungoje įsikūrusioje „Suokalbio“ ka
vinėje naktį pravesta vakaronė „Ei
lėraščiai per naktį“. Vilniaus universi
tete bei Nacionalinėje Martyno Maž
vydo bibliotekoje ketvirtadienį vyko 
renginiai skirti vokiečių poeto Joha
nnes Bobrowski 90 - sioms gimimo 
metinėms. Naujai įrengtame „Vagos“ 
knygų salone buvo pristatytos naujos 
poezijos knygos. Penktadienį Kaune, 
Maironio muziejaus kieme vainikuotas 
33 - jo „Poezijos pavasario“ laureatas 
Vytautas P. Bložė. Laurai jam teko už 
1980 m. parašytą, tačiau tik šiemet iš
leistą poemą „Ruduo“. „Respublika“ 
rašo, kad „Ruduo“ - budistinis kūrinys; 
o pats poetas yra sakęs, jog nuo 1980 
metų pakeitė kelias religijas, dabar iš 
esmės yra krikščionis, tačiau iš tikrųjų- 
interkonfesionalistas. Savaitgalį poetai 
aplankys savo kūrybos gerbėjus ato
kesniuose Lietuvos miestuose ir mies
teliuose. Baigiamasis vakaras sek
madienį numatytas Vilniaus universi
teto Kazimiero Sarbievijaus kieme. 
Dalyvauti šioje poezijos kūrėjų šven
tėje iš Adelaidės yra nuvykusi ir mūsų 
Australijos lietuvių poetė Lidija Šim
kutė - Pociuvienė.

Ruošiant šią apžvalgą pasinaudota 
Eltos pranešimais ir Laimos Statulevi—
čienės savaitinė Lietuvos įvykių apžval 
ga. Spaudai parengė

Saulius Varnas
1997.06.01

ypatingas. Kovo menesį 90 - ąjį gimtadienį 
atšventęs Vytautas Kazimieras Jonynas 
dalyvaus jo jubiliejui skirtuose renginiuo
se.

Visą ciklą dailininko gimimo sukakčiai 
skirtų renginių jau anksčiau organizavo 
Tėviškės pažinimo fondas, kitos or

© Trumpai iš visur
Antrasis parlamento rinkimų ratas 

Prancūzijoje gegužės 30 dieną baigėsi 
kairiųjų partijų laimėjimu. Gaulistas 
prezidentas Jacques Chirac turės 
bendradarbiauti su kairiųjų partijų 
vyriausybe. Nelaukdamas galutinių 
rezultatų, nepopuliarus gaulistas mi
nistras pirmininkas Alain. Juppe at
sistatydino tuoj po pirmojo rinkimų 
rato.

Majorui J. P. Karomah įvykdžius 
perversmą Siera Leonėje, dėl kilusio 
sąmyšio britai ir amerikiečiai oro keliu 
skubiai evakuavo kiek galima daugiau 
savo piliečių ir kitų europiečių. Į Gvi
nėją pabėgęs prezidentas Ahmad Ka
bbah kreipėsi į kitas Afrikos valsty
bes, prašydamas atstatyti demokratiš
kai išrinktą jo vyriausybę Siera Leo
nėje. Į pagalbą tuoj atskubėjo Nige
rijos kariniai daliniai, savo kariuomenę 
taip pat siunčia Gvinėja ir Gana. 
Deryboms nutrūkus, birželio 2 dieną 
Nigerijos kariniai daliniai puolė suki
lėlių kariuomenę Siera Leonės sostinė
je Freetown.

Talibaan musulmonai ekstremistai 
per anksti apsidžiaugė, kad savo 
valdžioje apjungė visą Afganistaną. Be 
kompromisų įvesdami savus religinius 
įstatymus šiaurinėse Afganistano 
provincijose, jie netruko susikivirčyti 
su naujais savo sąjungininkais. Gegu
žės 28 d. jiems nuginkluojant šiitus, 
pastaruosius užstojo uzbekai ir tadžikai. 
Po kovų Talibaan buvo išvyti iš Mazar- 
i - Sharif miesto bei visos eilės kitų 
vietovių.

Talibaan dabar mobilizuoja savo jė
gas kitose provincijose prieš savo bu
vusį sąjungininką gen. Abdul Malik.

/TPfr Ug7

Gegužės 29 dieną Rusija ir Ukraina 
galiausiai susitarė dėl Juodosios jūros, 
laivyno dalybų. Ukraina sutiko Rusijai

ganizacijos. Vytauto Kazimiero Jonyno 90 - 
mečiui skirtas vakaras vyko jo gimtojo 
Ūdrijos kaimo Alytaus rajone pagrindinėje 
mokykloje. Vakaronės, iškiliam dailinin
kui skirtos viktorinos surengtos Drus
kininkuose. Šiame Dzūkijos kurorte Vytau
tas Kazimieras Jonynas nuolat vasaroja jau 
keletą dešimtmečių, nuo 1989 metų čia 
veikia jo vardu pavadinta galerija.

Vytautas Kazimieras Jonynas studijavo 
Kaune ir Paryžiuje, pokaryje pasitraukęs į 
Vakarus, Vokietijos Freiburgo mieste įstei
gė Taikomosios dailės institutą ir kurį lai

parduoti didesnę dalį jai anksčiai i 
priteisto laivyno. Sevastopolio laivynt i 
bazė pripažinta Ukrainos nuosavybe j 
tačiau jos dalis išnuomota Rusijai 20- i 
ties metų laikotarpiui. Ministrai pit- , 
mininkai Viktor Čemomyrdin ir Pavlt I 
Lazarenka pasirašė atitinkamą su- 
isitarimą.

Sekančią dieną į Ukrainą atvykęs 
Rusijos prezidentas B. Jelcinas pasi
rašė bendradarbiavimo sutartį ss 
Ukrainos prezidentu Leonid Kučma 
Rusija į dabartinę Ukrainos teritoriją 
jokių pretenzijų neturinti.

v®/

Gegužės 27 d. 39 metų amžiaus Bri
gitte Muir pirmoji australe noteris 
įkopė į Everesto kalno viršūnę. Pneš tai 
ji jau buvo įkopusi į aukščiausius kal
nus visuose žemynuose.

t®/

Naujasis Kongo demokratinės res
publikos prezidentas Laurent Kabila 
prižadėjo pravesti parlamento rinki
mus 1999 metais. Iki to laiko jis 'aldys 
dekretais, be parlamento ir į mnistn| 
kabinetą neįsileisdamas jokių artijų 
atstovų. Uždraustos visos po.tinės 
demonstracijos, reikalui esant, į de
monstruojančius bus atidepgiam ug
nis. t®

t®

Berlyno opera lankosi Izraelyje. 1 
nas jos narių, grojąs ragu, buvo atlstas 1 
iš darbo ir paprašytas apleisti Izaelį 
po to, kai viešbučio sąskaitą jis paira- 
šė Adolfo Hitlerio vardu.

®

Per gegužės 29 dienos parlamnto 
rinkimus Indonezijoje aktyviai psi- 
reiškė Rytų Timoro sukilėliai. Jieiu- 
kovė apie 20 policininkų ar indoe- 
ziečių karių. Sekančią dieną, pakliūtą 
sukilėlių pasalas, žuvo dar 18 ;o- 
icininkų. Iki šiol Indonezija gyrėsi, :ad 
Rytų Timore sukilėlių nebėra.

ką jam vadovavo, Nuo 1952 metų dai
lininkas gyvena Niujorke, kur ir sukūre 
brandžiausius grafikos, vitražo, skulp- 
tūrosdarbus. Vytauto Kazimiero Jonyno 
kūriniai puošia Lietuvos kankinių 
koplyčią Šv. Petro bazilikoje Vatiktne, 
daug Amerikos bažnyčių.

Vilniaus Dailės akademija Vytaitui 
Kazimierui Jonynui yra suteikusi Garbės 
daktaro vardą. Už nuopelnus Lietuvai 
dailininkas apdovanotas Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino ordinu.
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PLB Seimui artėjant
M! Liepos 1-7 dienomis Vilniuje 
posėdžiaus Pasaulio Lietuvių Ben- 
jniomenės Seimas - pirmą kartą 

ix Lietuvoje po keliasdešimties metų. Į 
į vyksta atstovai iš Australijos. Šia 
įima kalbamės su ALB Krašto Valdy
bos pirmininku dr. Vytautu Doniela, 

1» turis išskrenda po keletas dienų.

Sakykite, kas PLB Seime 
ęs stovaus Australijos lietuvius?

V. Doniela: Australiją atstovaus de
šimt narių ir Krašto Valdybos pir
mininkas. Tiek mandatų nustato PLB 
vadovybė. Iš Pietų Australijos vyksta
Viktoras Baltutis, Janina Vabolienė ir
Vytautas Patupas; iš Viktorijos - 

j. Gabrielius Žemkalnis ir Irta Valod- 
s fene; iš Canberros - dr. Antanas 
į Slepanas ir Rasa Mauragienė; iš New 
. South Wales'o - Vytenis Šliogeris, dr.

Genovaitė Kazokienė, Vincas Augus- 
tinavičius (išrinktas per ALB Krašto 
Tarybos suvažiavimą Adelaidėje, bet 
dabar esąs Vilniuje) ir aš pats (ex 
officio). Šis sąrašas keitėsi beveik iki 
paskutinės minutės, nes paaiškėdavo, 
bd vienas kitas, deja, vykti negalės ir 
todėl tuščią vietą užimdavo sekantis iš 
kandidatų.
J4.P“: Kiek iš viso narių PLB Sei
me? Kiek kraštų jis atstovaus?
V. Doniela: Vėliausiomis žiniomis, 

Seimą sudaro 175 nariai iš 30 valsty
bių. Tačiau turbūt ne visi galės atvyk
ti, nors labai stengiamasi užpildyti 
kiekvieną nenumatytai atsiradusią tuš- 
čią vietą. Šis PLB Seimas nuo anks
tyvesnių skirsis ypač tuo, kad daug
maž dėka PLB pirmininko Broniaus 
Nainio, jame pirmą kartą bus nemažai 
atstovų iš buvusios Sovietų Sąjungos 
bei suirusio „socialistinio bloko“.

i Didesnės ar mažesnės Bendruomenės 
'yra sukurtos tarp tremtinių ir jų 
ęalikuonių Rusijoje, Sibire, Ukrai
noje, Lenkijoje, Vengrijoje ir, žino
ma, Latvijoje bei Estijoje. Turėtų būti 
ir Baltarusijoje bei Moldovoje, taip pat 
ir Uzbekistane, tačiau ten padėtis la

ižau miglota. Kol kas didžiausias na
rių skaičius atkeliaus iš Vakarų. 
JAValstijoms yra skirti 45 mandatai,- 
Kanadai - 15, Australijai, kaip jau 
minėjau, 10, Argentina ir Vokietija turi 
po 5, ir taip toliau. Manadatai buvo 
apskaičiuoti remiantis tuose kraštuose 
gyvenančių lietuvių skaičiumi, nors 
ypatingo tikslumo tikėtis būtų bevil
tiška.
„M.P “: Jau spaudoje skelbta, kad iš 7 
Seimui skirtų dienų apie 5 bus užpil
dytos posėdžiais, o paskutiniąją dieną 
įvyks išvyka į Punską. Įdomu, ar 
mūsiškiai atstovai iš Australijos yra 
sutarę dėl „vieningos linijos“ kokiais 
nors klausimais, ar bus pasisakoma bei 
balsuojama grynai individualiai?
V. Doniela: Programos projekte yra 
numatyti kraštų pirmininkų trumpi 
pranešimai apie vietinę padėtį, tačiau 
patikslintą programą rasime turbūt tik 
nuvykę. Australijos atstovai susirinks 

į pasitarimui dieną prieš prasidedant 
Seimui, nes tada bus aišku, ar galima 
tikėtis itin kontroversinių diskusijų. 
Tada gal ir teks aptarti Australijos

ALB Krašto Valdybos pirmininkas
dr. Vytautas Doniela.

padėčiai tinkančią „vieningą liniją“. 
Tačiau manyčiau, jog atstovai turėtų 
jaustis ganėtinai laisvi savo pažiūrų 
atžvilgiu. Šis Seimas yra pirmoji proga 
susiburti lietuvių atstovams iš viso 
pasaulio, todėl suvaržymų reikėtų kaip 
galima mažiau.
„M.P.“: Bet ar nėra klausimų, dėl ku
rių jau dabar ginčijamasi?
V. Doniela: Taip. Jau dabar disku
tuojama, ar užsienio lietuviams pri
dera gauti teisę Lietuvos Seime turėti 
vieną ar du išeivijos atstovus. Tei
giamai argumentuoja PLB pirminin
kas Bronius Nainys, ir jis turi užnu
gario. Tačiau yra ir stipri opozicija. 
Kokios yra Australijos atstovų nuo
monės, pamatysime per išankstinį 
pasitarimą. Sunku numatyti ir posė
džių nutarimus šiuo klausimu.
„M.P.“: Iš spaudos matyti, jog esama 
įtampos tarp PLB vadovybės ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės vadovybės. Iš 
kur tai kyla?
V. Doniela: Taip, pastebimos įtampos 
yra. Šiuo metu JAV Lietuvių Ben
druomenė net tiesiogiai tariasi su 
Lietuvos valdžia, aplenkdama PLB. 
Ginčo kilmė tokia: prieš Lietuvos 
atkūrimą buvo reikalas lietuviams 
jungtis kaip galima plačiau, nes pa
sauliui reikėjo nuolat rodyti, kad už 
nepriklausomybę eina ne tik JAV 
lietuviai. Tad ir pati PLB kilo iš Šiau
rės Amerikos. Tačiau dabar politiniai 
uždaviniai yra sumenkėję, ir scenpn 
grįžta faktas, kad JAV Lietuvių Ben
druomenė yra pajėgiausia iš visų. 
Nenuostabu, kad pastaroji nėra lin
kusi virš savo galvos turėti dar vieną 
vadovybę. Konkrečiai, JAV LB vė
luojasi nustatytą dalį savo lėšų ati
duoti PLB, o šioji atskiro pajamų šal
tinio kaip ir neturi. Kita priežastis yra 
labiau ideologinė. Po 1992 metų, kai 
Lietuvos valdžion atėjo LDDP, PLB 
valdyba stengėsi išlaikyti ar net pa
brėžė savo .nepolitiškumą“. Bet daug 
kam JAValstijose šitokia linija atrodė 
netinkama, nes tuomi tarsi atsisakoma 
remti tas jėgas, ypač dešiniąsias, kurių 
veržlumu tapo iškovotas Lietuvos 
atstatymas. Galų gale, ideologinį 
konfliktą užaštrino nesąmoningai ki
lęs ginčas dėl Broniaus Nainio inicia
tyva leidžiamos „ Lietuvos kovų ir 
kančių istorijos“. Pirmuoju tomu 
pasirodė ne istorija įprastine prasme, 
bet rinkinys KGB dokumentų apie 
trėmimus. „Kokia čia istorija, jei ją ra-

Romą Kalantą prisimeimnt
Prieš 25 metus, 1972 m. gegužės 14 d. Kaune, Muzikinio teatro sodelyje 

susidegino Romas Kalanta. Su prisimenančiais tas dienas kalbėjosi "Lietu
vos aido" žurnalistas Vituolis Jbneliūnas. Red.

Jurijus Klebanovas, gydytojas trau
matologas, tą dieną budėjęs „Raudono
jo kryžiaus“ ligoninėje ir malšinęs Ro
mo Kalantos skausmus:

Eidamas į priėmimo skyrių žinojau 
tik tiek, kad atvežtas smarkiai apdegęs 
žmogus. Į ligoninę privažiavo labai 
daug įvairių pareigūnų, bet su jais kal
bėtis nebuvo kada, dirbau savo darbą.

Priėmimo skyriuje Romą radau gu
lintį tik su drabužių likučiais. Visas kū
nas buvo stipriai apdegęs (trečio ir 
ketvirto laipsnio nudegimas), ne
apdegusios buvo tik pėdos. Romas dar 
buvo sąmoningas, vis prašė suleisti nuo 
skausmo morfijaus. Po narkozės Romas 
išgyveno keturiolika valandų.

Mykolas Biliūnas, „Raudonojo 
^=mr==iml----------nmi inr=’

šė KGB“, - priekaištavo kritikai. Šiuo 
atveju įvyko apgailėtina klaida. Pir
muoju tomu turėjo pasirodyti istorija 
moksline prasme, o nesunaikintieji 
KGB dokumentai (kaip vertingas 
istorinis šaltinis, nurodąs sovietinę 
strategiją, metodus ir sovietams bū
dingą interpretaciją) tiko kaip šio to
mo dokumentinis priedas. Dabar ši 
klaida jau atitaisyta, o istorikai kruopš
čiai dirba ir toliau.
„M.P.“: Kaip manote, ar išeivijos 
„nepolitiškumo“ klausimas vėl iškils? 
V. Doniela: Daug priklausys nuo JAV 
atstovų pažiūrų. Bendrai formalus 
„nepolitiškumo“ principas lengvai 
nuveda į klampynę. Jei Lietuvai kas 
nors grasins, užsienio lietuviai vistiek 
nenorės likti neutraliai, t.y. „ne- 
politiškais“. Taip pat jei Lietuvoje 
įsigalėtų korumpuota valdžia, ryškūs 
nusikaltėlių ryšiai su vyriausybe, ir 
panašiai, daug išeivių taip pat ne
pasitenkins „neutralumu“. Išeivijos ko
va dėl Lietuvos atkūrimo buvo ne 
neutralus, bet esminiai moralinis ryž
tas siekti tokios Lietuvos, kuri būtų 
"padori". Manau, kad išeivija ir dabar to
kios Lietuvos dar nori. Todėl šia prasme, 
išeivijai sunku būti “nepolitiškai"; bent daug 
išeivijos eina už tam tikrą, "padorią" Lietu
vą, o tuo pačiu remia Lietuvoje veikiančias 
jėgas, kurios kaip tik tokio tikslo ir siekia.
„M.P.“: Iki šiol išeivijos problemos 
buvo išeivijos problemos Vakaruose. 
Bet šį kartą bus nemažai atstovų iš 
Rytų. Ar nesikeis dėmesio centras?
V. Doniela: Reikia tikėtis, kad atsto
vai iš Vakarų neįsileis perdaug į 
įprastines dejones, kad sunku išlaikyti 
lietuvybę, ir panašiai. Tokios proble
mos yra būdingos praktiškai visoms 
išeivių grupėms, per posėdžius jas 
nelabai išspręsi ir su jomis reikia tvar
kytis „namie“. Bet Seime susitikus la
biau vargstančius lietuvius Rytuose, 
turbūt bus atkreiptas dėmesys į kon
kretų klausimą, kaip tremtiniams ir jų 
palikuonims padaryti vietos ir duoti 
naują pradžią Lietuvoje. Vakaruose 
esanti išeivija galėtų grįžti, bet dėl 
suprantamų priežasčių nelabai nori. Gi 
ne vienas lietuvis Rytuose grįžti no
rėtų, bet dėl lėšų stygiaus negali.
„M.P.“: Ačiū už pokalbį.

kryžiaus“ ligoninės vyriausias gydy
tojas:

Tą dieną buvau „Santakos“ kino- 
teatre. Išeidami iš jo prie Mokytojų 
namų (dabar - Prezidentūra) pamatėme 
minią žmonių. Prie Muzikinio teatro 
vyko mitingas. Nuo Įgulos bažnyčios 
Laisvės alėja atvažiavo keli sunk
vežimiai, pilni vidaus dalinių kareivių.- 
Jaunimas puolė prie savivaldybės, pas
kui - atgal. Po to minia patraukė Įgu
los bažnyčios link.

Ligoninėje buvo įsakyta, kad budėtų 
daugiau medikų. Budėjau ir aš. At
veždavo daug primuštų, praskeltomis 
galvomis.

Aneta Staigvilienė, vertimų biuro 
direktorė:

Tada dirbau Aklųjų bibliotekoje. 
Tuoj po Romo Kalantos laidotuvių su 
Lietuvos bibliotekų darbuotojais skri
dome į Vidurinę Aziją. Buvo numatyta 
aplankyti ir Taškento bibliotekos ak
lųjų fondą. Bet kai visi susirinkome 
Samarkando aerouoste, mus pasitikęs 
Uzbekijos aklųjų draugijos vadovas 
pranešė, kad aš ir dar viena kolegė iš 
Kauno turime likti Samarkande, nes į 
Taškentą kauniečiai skristi negali. 
Grįžusios į viešbutį radome iškratytus 
savo ir kitų daiktus.

Kazimieras Starkevičius, Kauno 
apskrities viršininkas:

Viską, kas tuomet vyko, puikiai 
prisimenu. Tada buvau aštuntokas. 
Mokykloje buvo įvesta ypatingoji 
padėtis: mokytojai sukvietė visus 
mokinius į salę ir liepė niekur daugiau 
neiti, tik iš namų į mokyklą, o po pa
mokų - tiesiai namo. Nepaklusę nu
rodymui galėjo netgi būti išmesti iš 
mokvklos.

Tačiau mes vis tiek norėjome pa
žiūrėti, kas dedasi Laisvės alėjoje. O 
ten nuolatos vaikščiojo milicininkai, 
kareiviai, tarp kurių ypač daug buvo 
kaukaziečių. Kai kas gavome ir bananų 
(taip žmonių tarpe vadinamos milicijos 
naudojamos guminės lazdos. Red).

Mokiniai įvairiai kalbėjo, bet dau
guma vertino šį faktą kaip žygdarbį. 
Pradėjome labiau domėtis Lietuvos 
istorija. Žiūrint šių dienų akimis, R.

Nukelta į 7 psl.
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žg BENDRUOMENĖS VEIKLOJE g 
Sekminių vakaronė

Dalis Sekminių vakaronės programos dalyviu. Nuotr. Br. Staugaitienės

Manėme, praūžus Lietuvių dienoms, 
vėl galėsime ramiai vakarais kiurk
soti, patogiai įsitaisę prieš „durną dė
žę“ (kai kas taip televizorių vadina) su 
mezginiu ar laikraščiu rankose, po 3 - 
4 kartus klausytis tų pačių žinių, ar iki 
telefono ragelio įkaitimo su kūmutė
mis „tvarkyti pasaulį“, pasnausti, galų 
gale kaip nors nulinguoti iki lovos, ir, 
joje išsitiesus, apdūmoti visai jau ne 
tokią baisią senatvę. Bent jau kol ko
kia kvaraba neįsitaisė. Vaikai 
užaugo, belieka anūkėlius karts nuo 
karto paganyti.

Užmiršome kažkada uoliai lankytus 
balius, vakarones. Net ir blynų šiemet 
Užgavėnėms nebekepėme.

Deja, ramybę drumsti pradėjo vienas 
ar kitas nenuorama, kurie nei iš šio, nei 
iš to ėmė stebėtis ir grizinti, kad Mel
burne kažko jiems trūksta.Jei jau nieko 
kito, tai bent videoprojektoriaus, kuris 
parodytų iš vaizdajuosčių apie gyve
nimą Lietuvoje, kas vyksta Australi
joje per Lietuvių dienas ar panašiai. 
Tokių vaizdajuosčių būk tai ■ turime, 
ar galime gauti, o projektoriaus nėra. 
Reikia jį nuomoti, didelius pinigus už 
tai mokėti, su juo tampytis. Tai kodėl gi 
nenusipirkti? O jei pirkti, tai už ko
kius pinigus?

Sudie ramybei! Pasirodo, čia pat 
Sekminės. Pasiskaičius ar prisiminus 
lietuviškas tradicijas, kodėl nesukvies- 
ti tautiečių tokiai Sekminių vakaronei, 
kurios pelnas kaip tik ir būtų skirtas 
tokiam projektoriui padėti įsigyti. Bet 
kas tą padarys?

Ir gimė toks „entuziastų (greičiau - 
entuziasčių) būrelis“.

Gegužės 17 - oji, šeštadienio popietė. 
Lietuvių namų jubiliejinėje salėje 
išrikiuoti padengti ilgi stalai. Palubė
je skraido balti balandžiai. Priekyje, ant 
pakopos, tarp beržų ir krūmų, spok- 
sodamos didelėmis liūdnomis akimis, 
baubia karvutės, ant tvoros džiūsta 
apverstos,iš Lietuvos atsivežtos 

S^adėka
i Mieliems bičiuliams, mane lankiusiems ligos metu ligo- I 
i ninėje, linkėjusiems sveikatos, siuntusiems atvirukus ir gė- I 
| les - visiems, visiems iki vieno nuoširdžiausiai dėkoju. |
| Te Dievas jus laimina už jūsų geras širdis - aš to niekuomet | 
| nepamiršiu! Ačiū!
k Onutė Kapočienė J

puodynės. Į tvorą atremtas didelis 
vežimo ratas. Už viso to ant sienos ka
bo Sekminių vainikai.

Ir susirinko svečių netoli 180, įskai
tant ir programos dalyvius. Iš virtuvės 
sklinda skanus kvapas. Pasirodo, 
piemenėliai., anksti parginę, per Sek
mines išsikepdavo kiaušinienę. O mū
sų šeimininkės ją bando kepti orkai
tėje - iš 120 kiaušinių, 10 litrų pieno, 
5 kg. lašinių ir kažkiek miltų. Ją 
valgysime vėliau.

Suėjus Melburno kaimo daininin
kams, Aliutė mums pasakoja apie 
Sekminių tradicijas, kokia programa 
mūsų laukia, pasidžiaugia tokiu gausiu 
ir entuziastingu svečių apsilankymu. 
Grodami molinukais, dainuodami 
„Saulele, motule“, ateina piemenėliai. 
Pritariant neseniai iš Lietuvos atvy
kusiai akordeonistei Liudai (jos sūnus 
šokėjų tarpe), Dalios šokėjai suka ratelį 
„Gražus mūsų jaunimėlis“. Pakviesti, 
į šokį įsijungia ir svečiai. Piemenai
tės dainuoja „Eisim, sesės“, kaimo 
dainininkai, vedami J. Cininaitės, trau
kia „Auga kieme dagilis“, vyrai, 
prisimindami savo piemenavimą, 
dainuoja „Kai aš mažas buvau“ ir visi 
bendrai - „Gieda gaideliai“. Jaučiamės 
kaip tikrame kaime.

Galų gale gardžiuojamės kiaušiniene. 
Po jos į lėkštes kraunamės šeiminin
kių pagamintus kitus skanumynus.

Antrą programos dalį pradeda Mar- 
tynukas .smagiai supdamasis ant im
provizuotų sūpynių. Birutė Prašmu- 
taitė dainuoja „Bitele, kamane“, šo
kėjai kartu su svečiais šoka „Aviža 
prašė“, kaimo dainininkės smagiai 
traukia sutartinę „Kai mes buvom dvi 
sesutės“. Danutės Simankevičienės 
nutarimu, pirmasis Aliutės slėgtas sū
ris įteikiamas daktarei Elvyrai už 
lietuviškiausią vainiką. Po to pieme
nėliai dainuoja „Jau saulelė vakaran“. 
Už tai jie apdovanojami saldainiais. 
Antrą sūrį pelnė šios vakaronės ini

ciatorė Lilija Kozlovskienė. Jį įteikia 
pats klubo šeimininkas VI. Bosikis. 
Lilijos dėka džiaugiamės ir karvutėmis, 
ir balandžiais. Jos abi ilgas valandas su 
Aliute Karazijiene planavo, organizavo 
programą, pirko, vilko, rūpinosi maisto 
paruošimu, padedant Lilijos Mykolui ir 
dar keleai pagalbininkių:. Programa 
baigiama kaimo dainininkams trau
kiant „Pjausim dobilėlius“. Ak, tie 
kaimo dainininkai!

Atsirado dar kavos ir pyragų, juos ke
pė ir dovanojo D. Didžienė, G. Mac
kevičienė, J. Mičiulienė, V. Vai
tiekūnienė, A. Volkienė ir D. Zem- 
kalnienė.

Piemenukais tą vakarą buvo P. 
Birštonas, M. Didžys, R. Statkus, E. 
Stephens, M. Vaitkus, piemenaitėmis - 
G. ir R. Kymantaitės. Juos jau buvome 
girdėję per Lietuvių dienas, tačiau da
bar jie padainavo naujai išmoktas 
daineles. Bravo piemenukai ir jų 
mokytojos!

"Sūkurys" ir toliau sukasi!..

"Sūkurio" jaunimas, iš kairės (sėdi) Viržintaitė, Rasa Blansjaar, Venesa 
Viscontini ir Alina Cameron; stovi iš kairės Robertas Sirutis, Antanas Pa- 
šakarnis, Andrius Lašaitis ir Petras Pullinen.

Gegužės 24 dieną Beecrofto „Bow
ling“ klube pasirodė Sydnėjaus tau
tinių šokių jaunimo grupė „Sūkurys“. 
Jie ne tik pašoko „Rotary“ klubo na
riams, bet šokėjas Andrius Lašaitis ir 
papasakojo apie lietuvių tautos istoriją, 
kultūrą. Toje, galima sakyti tarptau
tinėje, naktyje dalyvavo taip pat ir 
suomių, australų ir samojiečių tautinių 
šokių grupės. Publika labai susidomėjo

Kviečia susitikti Bonegilloje
Pirmųjų pokario ateivių 50 - mečio 

paminėjimas - susitikimas ruošiamas 
nuo rugsėjo mėn. 26 d. iki spalio 5 - 
sios buvusioje emigrantų stovykloje 
Bonegilloje. Susitikimus ruošia Albu- 
ry ir Wodongos miestai. Rugsėjo 26 
dieną festivalį Wodongos parodų cen
tre atidarys federalinis ministro pir
mininko pavaduotojas Hon. Tim Fisher 
Atidaryme taip pat dalyvaus ir NSW 
bei Viktorijos valstijų premjerai. 
Laukiama festivalin atvykstant ir įvai
rių tautų ambasadorių, konsulų bei jų 
atstovų, o taip pat ir tūkstančių šioje 
stovykloje gyvenusių emigrantų.

Festivalio „Bonegila‘97“ programą

Kartu su aukomis - T. Jurgelaitieraės 
(100), J. Mičiulienės (20), J. Grigaitienės 
(10), p. Cininienės (10), G. Gasiūnienės 
(10), atskaičius išlaidas, pelno gauta 
1075 dol. Iš jų 1000 dol. bus parautai 
perkant projektorių, likusieji 75 dol. 
paliekami sekantiems renginiams. Prie 
aukų prisidėjo klubo paaukota salės 
nuoma ir „Tėviškės Aiduose“ veltui 
įdėti skelbimai. Su tokia gera pradžia 
netrukus galime tikėtis sekmadieno 
popietes praleisti prieš didelį ekraną 
mūsų koncertų salėje, vietoje to, kad 
vakarais snaudus prieš „durną dėžę“.

Entuziastų būrelis dėkoja visiems 
aukojusiems, talkinusiems, pieme
nėliams, šokėjams ir Melburno kaimo 
dainininkams. Svarbiausiai, visiems 
svečiams, taip gausiai ir noriai da
lyvavusiems šioje smagioje Sekminių 
vakaronėje. Be jų, aišku, ji nebūtų 
įvykusi.

V. Vaitiekūnienė

mūsų šokiais ir jaunimu, o programos 
eigoje net ir patys pabandė išmokti 
šokti lietuvišką šokį.

Jaunimas, vadovaujamas Jūratės 
Valytės, šiame vakare puikiai atliko 
lietuvių tautos ambasadorių rolę.

Juos šokant visi galėsite pamatyti ir 
bireželio 22 dieną Lietuvių namuose 
įvyksiančioje Joninių šventėje.

v.e.b.

atliks italų, vokiečių ir olandų ben
druomenės, Kroatų tautinis teatas, 
paskaitas skaitys La Trobe universieto 
lektoriai, vyks Sydnėjaus filmų festi
valis ir daug kitų renginių.

Pageidaujantys dalyvauti šiame 
festivalyje turi susisiekti su Trish Fo
rrest tel. (060) 559 233. Pageidaujami 
chorai, tautinių šokių grupės, orkestrai 
ir paveldo eksponatai.

I
Festivalio raštinė: P.O. Box 3275, 

Albury, NSW 2640. Tel. (060)412188, 
faksas (060) 238 099, email: artsbord 
@ albury. net. au.

,,M.P.“inf.
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Linksma žiemos popietė Sydnėjuįe
Taip, linksmoji žiemos popietė bir

želio 1 dieną buvo suruošta Lietuvių 
namuose. Tai buvo tikrai linksma ir 
įspūdinga, o taip pat ir labai nuotaikin- 
sa popietė!

delį apie lietuviškąjį Sydnėjaus gy
venimą. Pastatymas buvo tikrai labai 
vykęs, įdomus ir taiklus. Gal net ir 
nereikėtų stebėtis, kadangi, kiek teko 
girdėti, pastatymo autorė yra p. J.

Popietės solistės Birutė Aleknaitė ir Vilija Burneikytė - Genovese. Akompa- 
loja Justinas Ankus. Nuotrauka A. Burneikio

turintis daugybę kontaktų čia ir Lie- kuo s.!$Ubįausiaį'anuliuotos.
tuvoje, yra nepakeičiamas ir jo "sky- Vaclovas Liūgą
rybos" su "Mūsų Pastroge" turėtų būti Newcastle.

Gerb. p. V. Liūgą,
Trumpas LB Spaudos sąjungos paaiškinimas dėl kai kurių laiškų "cenzūros" 

buvo spausdintas 4 - me "Mūsų Pastogės" numeryje, kurį vėl pakartojame:
"Mūsų Pastogė" vėl gavo keletą laiškų, kuriuose vienaip ar kitaip pasisakoma dėl 

nesenų įvykių Geelong'o lietuvių tarpe. Kadangi laiškuose paliečiami tam tikri asme
niniai ir juridiniai aspektai, "M.P.” jų spausdinti, deja, negali.

Spaudos Sąjungos Valdyba

"Mūsų Pastogės" redakcijai

Nors pagal kalendorių ta diena buvo 
pirmoji žiemos diena, oras vėsus, ta
čiau sydnėjiškiai į Lietuvių moterų 
socialinės globos draugijos renginį 
sugužėjo labai gausiai. Susirinkusius 
^sveikino draugijos valdybos pir
mininkė p. Julija Lašaitienė. Po to bu
to atliekama labai įvairi programa, ku
li} atliko šaunusis Sydnėjaus lietuvių 
ginimas.
Pradžioje sūkuriečiai, paruošti Jūratės 

IValytės, Julytė Viržintaitė, Rasa 
įtatsjaar, Alina Cameron, Venesa 
T/scontini, Antanas Pasakantis, Aistis 
Bieri, Andrius Lašaitis ir Robertas 

Sirutis, pašoko keturis šokius: maldą 
agniai - „Dek, ugnele“, "Pliauškutį", 
„trepsį“ ir „Kubilą“.
Mielos sydnėjiškės solistės Birutė

Aleknaitė ir Vilija Burneikytė - Ge
novese jautriai ir skambiai padainavo 
tris dainas: „Lietuva gimtinė“, „Ant 
talno ąžuolėliai“ ir „Taip gražiai, 
gražiai“.

Programai įpusėjus, jaunieji aktoriai 
(daugumas tie patys sūkuriečiai) - Ja
cintą Ankutė, Daina Dičiūnaitė, Julytė 
Viržintaitė, Antanas Šarkauskas, An-
inus Lašaitis ir Aistis Bieri - su- Labai ačiū. SLMSGD . jos valdyba 

vaidino nedidelį satyrinį scenos vaiz- -----------------------------

Jaunieji artistai, iš kairės: Julija Viržintaitė, Andrius Lašaitis, Jacintą An
tutė ir Antanas Šarkauskas. Nuotrauka A. Burneikio

« SKAITYTOJI ŽODIS »
Gerb. Redaktoriau,
Su nekantrumu laukiu žinios, kodėl 

gana ilgai "Mūsų Pastogėje" neskaitome 
(domių Antano Laukaičio sporto nauj
inu..
Gegužės 19 d. "Mūsų Pastogėje" An- 

tanas Laukaitis trumpai paaiškino, kad 
po 17 metų darbo atrasta reikalas jo 

Lašaitienė, o jumoras Lašaičių šei
moje įgimtas. Režisavo ir muziką 
vaidinimui pritaikė p . Juta Šliterienė.

Tie, kurie atvyko į popietę - nesigai
lėjo, programa buvo tikrai šauni.

Po koncerto dar buvo traukiama fan
tais gausi loterija, o moterų draugijos 
moterys visus apsilankiusius pavai
šino kava ir pyragais.

Ačiū mūsų šauniems šokėjams, 
aktoriams ir solistėms už įdomią ir 
nuotaikingą programą. Nors tai buvo 
žiemos popietė, tačiau iš jos mes visi 
išėjome tikrai su pavasarine nuotaika. 
Ačiū ir Lietuvių moterų socialinės glo
bos draugijos moterims, suruošusioms 
tokią puikią staigmeną.

P. Žalienė

SLMSG draugijos moterys dėkoja 
visai eilei aukojusių, ir tuo pačiu 
įgalinusių suruošti vertingą loteriją. 
Aukojo Veronika Kapočienė (tortą), 
Tamara Vingilienė (pagalvėlę), Onutė 
Kapočienė (juostą ir karolius), Martina 
Reisgienė (juostą), Lietuvių klubas 
(butelį vyno) ir sodybiečiai (paveikslą).

rašinius taisyti.
Kartu su daugeliu "Mūsų Pastogės" 

skaitytojų lauksiu pačių cenzūruo
jančių direktorių pasisakymo. Neleisti
na, kad dėl diplomatiškų ryšių stokos 
suprastėtų mūsų godžiai skaitomas 
laikraštis.

A. Laukaitis, kaip sporto žurnalistas,

Per paskutinius 35 metus be per
traukos esu atlikęs nemažai darbų 
Sydnėjaus ir bendrai Australijos lie
tuvių bendruomenei. Visi šie darbai 
buvo įmanomi, nes visada susilauk
davau paramos mūsų bendruomenėje.

šiandien tolimesnis darbas ben
druomenėje pasidarė sunkus. Sėkmin
gai ką nors atlikti, reikia turėti ryšį su 
bendruomene, ją informuoti. Į SBS 
paduodami pranešimai yra ten iš
kraipomi, klausantis jauti, kad iš tikrųjų 
netgi yra pasišaipoma. Prieš pradedant 
programą, pranešėja iki šiol taip ir 
nesiteikė pasisakyti savo pavardės. Tai 
juk yra būtina ir kiekvienas pranešėjas 
tai padaro programos pradžioje ir 
pabaigoje. Nesulaukiu atsakymo ir į 
skundus, pasiųstus SBS. Štai antra
dienio, gegužės 25 d., laidoje Katalikų 
kultūros draugijos pranešimas buvo 
pradėtas: „Um e Sydnėjaus praneša
ma“.

Brangiems mano bičiuliams Australijoje
Atleiskite, gerbiamieji ir brangieji, kad 

štai jau trys savaitės, kaip palikau Jūsų 
šalį, ir tik šiandien sėdu rašyti Jums 
laiško. Per šešias kelionės savaites 
susirinko Romoje tiek skubių darbelių 
ir laiškelių, kad vis turėdavau atidėti šį 
pokalbį su Jumis. Taip, su Jumis kalbėti 
atidėliojau, bet apie Jus - ne! Oi, kiek 
lapelių puslapėlių dar kelionėje ir jau 
Romoje prirašiau ir išsiunčiau man 
artimiems Lietuvoje leidiniams: „Die
novidžiui“ - apie gamtą ir žmones, 
tautinius ir kultūrinius reikalus, „Ka
talikų pasauliui“ - apie Didžiosios 
savaitės šventimą ir religinį gyveni
mą sekuliarizuotoje aplinkoje, o į 
„XXI amžių“ nukeliavo straipsnis 
„Australijos lietuviai šaukiasi kunigų“. 
Turiu vilties šiais rašiniais priartinti 
Jūsų gyvenimą ir rūpesčius Lietuvos 
žmonių, ypač katalikų, mintims ir 
širdims. Priimkite tai kaip pirmutinę 
mano padėką Jums, parodžiusiems man 
tiek gerumo ir nuoširdumo.

Be abejonės, man buvo artimiausi ir 
suprantamiausi manosios kartos žmo
nės - juose atradau neišblėsusią mūsų 
jaunystės laikų dvasią, kurią stipriai 
aplamdė nesibaigiančios priespaudos 
metai visiems (turbūt be išimties) 
mums, Tėvynėje likusiems ir Sibirus 
perėjusiems. Koka šventė, kai su po
ete gali paklausti:

„Juk čia jaunystė mano - nejau ji grįžo 
vėlei?“

Tikrai žinau, kad įvairiuose Austra
lijos lietuvių telkiniuose įsigijau 
nuoširdžių bičiulių. Galbūt nepasa
kėme vieni kitiems ypatingų švelnes
nių žodelių, bet žinau aš ir žinote Jūs, 
kiek daug dalykų ir jausmų mus riša, 
kaip Jus gerbiu ir branginu.

Paskaitykite „Mūsų Pastogėje“ koks 
tas pranešimas buvo pasiųstas į SBS.

Atsisveikinimą kun. P. Martūzui 
ruošė ir Lietuvių katalikų misijos 
komitetas. Kodėl radijo pranešėja 

t skelbė, kad jį ruošė vien Katalikų kul
tūros draugija, juk pranešime buvo aiš
kiai parašyta. Kodėl viename prane
šime telefono numeris kartotas net du 
kartus, o labai svarbus Danutės An- 
kienės telefono numeris visai nu
brauktas. Trumpa informacija apie 
pamaldas lietuviams iš viso nebuvo 
perduota. Kyla klausimas, kodėl per 
lietuvių radijo valandėlę yra trukdoma 
bendruomeninei veiklai. Ar ta lietu
viška radijo valandėlė skiriama vien 
pranešėjai, ar ji turi tarnauti ir Sydnė
jaus lietuviams, kurie su kitais Aus
tralijos piliečiais moka SBS tarnau
tojams algas.

Antanas Kramilius

Ačiū Jums!
Šio savo dėkingumo neribotu tik su 

savo bendraamžiais. Mieli ir artmi man 
tapo daugelis jaunesnės ir jau

ninusiosios kartos tautiečių, nors su 
jauniausiais mažiau mokėjau ben
drauti.

Labai dėkui visiems, panorėjusiems 
paremti man brangios Marijampolės 
Marijonų gimnazijos atkūrimą! Gautas 
tam tikslui aukas gimnazijos finansinis 
įgaliotinis Romoje prelatas Antanas 
Jonušas tuojau įdėjo į atitinkamą 

Vatikano banko sąskaitą. Aukų lapus 
gaus atkuriamos gimnazijos direkto
rius kun. Remigijus Gaidys, MIC, jis 
savo ruožtu atsilieps.

Maloniai dėkoju visiems/ visoms, kas 
mane priglaudė, vaišino, vežiojo, švietė, 
apdovanojo, kartu meldėsi. Simbo
linius Australijos suvenyrus - kengū- 
riuką ir koalą - parsivešiu į Vilnių, gautą 
asmeniškai finansinę paramą su Ma
rijonų vyresnybės palaiminimu nu
matau sunaudoti vienai kitai knygelei 
Lietuvoje išleisti.

Atsiprašau Brisbanės lietuvius, kad 
negalėjau aplankyti, taip pat visus, ku
rių galbūt reikiamai nesupratau, kam 
nepakankamai dvasiškai padėjau. 
Belieka melsti Dangaus Tėvą, ir Jo 

Sūnų ir Šventąją Dvasią, kad su
sikaupimo dienomis sėta Dievo žodžio 
sėkla pati toliau dygtų, augtų ir vaisių, 
atvestų.

Su meile ir malda Jūsų
Kun. Vaclovas Aliulis, MIC

Roma, 1997.05.14
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^SPORTAS
Vytautas Grybauskas savo 
gyvenimą paskyrė sportui

Lietuvių sporto klubuose

Vytautas Grybauskas
Žymusis sporto veikėjas Vytautas 

Grybauskas su žmona Joana, sulaukę 
užtarnauto poilsio prieš penkerius me
tus iš Čikagos persikėlė gyventi j Flo
ridą. Jie įsikūrė Daytona Beach apy
linkėse.

Vytautą Grybauską pažįsta Lietuva, 
išeivija, Europa, Pietų Amerika ir 
Australija. Tai vienas iš žymių spor
tinės veiklos organizatorių, sporto 
klubų, komadų steigėjas, aktyvus įvai
rių sporto šakų dalyvis - žaidėjas, 
treneris, komandų vadovas.

Tokius žmones mes turėtume daž
niau prisiminti, įvertinti jų darbus, 
pasidžiaugti pasiekimais ir sportui 
atiduota duokle. Vytautą Grybauską 
šiandien prisimename, minėdami dei
mantinę jo amžiaus sukaktį. Balandžio 
3 d. jam sukako 75 - eri. Mažame 
artimiausių draugų ratelyje šią sukak
tį prisiminė ir pats Vytautas. Draugai 
prisiminė apie jo nuveiktus darbus 
sporte, šampano tostu palydėjo pačius 
geriausius linkėjimus. O darbščioji 
Vytauto žmona Joana svečius pavai
šino tikrai labai šauniomis vaišėmis.

Taigi nors trumpai pažvelkime į 
Vytauto Grybausko gyvenimą ir dar
bus.

Gimė jis Žemaitijos sostinėje Tel
šiuose 1922 metų balandžio 3 dieną. Čia 
buvo praleistos jaunystės dienos, baig
tas gimnazijos mokslas. Vėliau Vytau
tas studijavo Vilniaus universitete. 
Vytautas gyvenimui jau tada ruošėsi 
labai kruopščiai ir dar nuo gimnazijos 
suolo laikų pamilo sportą. Su sportu 
nuo tada jis nesiskyrė visus pen
kiasdešimt metų. Žaidė Telšių gim
nazijos, vėliau Vilniaus universiteto 
rinktinėse, Vilniaus LGSF. Telšių 
„Džiugo“ klube jis žaidė futbolą, 
krepšinį, tinklinį ir stalo tenisą.

Karas ir okupacija nubloškė Vytautą 
į tremtį. Bet ir čia jis netruko įsijungti į 
sportinę veiklą. Vokietijoje organizavo 
tremtinių krepšinio komandą „Kovas“. 
Vėliau buvo pakviestas į Prancūziją, 
kur Mulhouse treniravo FCM klubo 
krepšininkus. Jie keturis kartus laimėjo 
Alzaso meistrų vardą ir buvo trečioji 
krepšinio komanda Prancūzijoje. 1953

Sporto pasaulyje
WORLD U23 BASKETBALL

The Australian U23 Men's team has 
just completed a series of games
"Mūsų Pastogė" Nr.22 1997.6.9 psi,

Jurgis Janušaitis 
metais Vytautas su šeima persikėlė 
Amerikon. Rochesteryje įkūrė sporto 
klubą „Sakalas“.

Vytautas Grybauskas visada pa
sižymėjo be galo energinga veikla, 
sumanumu, gal kaip tik todėl jam ir te
ko organizuoti bei vadovauti išvy
koms į Lietuvą, Australiją, Pietų 
Ameriką, Europą.

Apie jo didelius nuopelnus sportinei 
veiklai kalba ir daugybė trofėjų, me
dalių, garbės atžymėjimų, kurie jau 
nebetelpa kad ir labai erdviame jų na
mų kambaryje.

Vytautas laimingiausiu savo gyve
nimo momentu laiko tą dieną, kai V - jų 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynių 
Lietuvoje organizacinio komiteto ir 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
buvo pakviestas uždegti V - jų Pasau
lio lietuvių sporto žaidynių aukurą 
Vilniaus Kalnų parke 15 000 žiūrovų ir 
6000 žaidėjų akivaizdoje. Tuo Vytau
tas ypatingai džiaugiasi ir didžiuojasi. 
Ypatingais medaliais už sportinę veik
lą Vytautas Grybauskas buvo ap
dovanotas Prancūzijos švietimo mi
nisterijos, Lietuvos sporto departa
mento, garbės nario pažymėjimą jis 
gavo iš Šiaurės Amerikos lietuvių 
sporto sąjungos. Tokiame nedideliame 
rašinyje tiesiog neįmanoma suminėti 
visų tokių gražių Vytauto Grybausko 
pasiekimų. Jis ne tik pats buvo aktyvus 
žaidėjas, bet ir aktyvus sportinės veik
los organizatorius. Apie tai, be jokios 
abejonės, kalbės sporto istorija.

Vytautas Grybauskas yra ir gabus 
sporto žurnalistas. Jis dešimt metų 
redagavo sporto skyrių „Draugo“ 
dienraštyje, penkerius metus - „Pa
saulio lietuvyje“, dabar vienoje Čika
gos radijo laidoje dirba sporto ko
mentatorium., Rašė „Naujienose“, 
„Ateityje“ ir kt.

Vytautas Grybauskas sukūrė ir gra
žią tvirtą šeimą. Vedė jis 1946 m. 
gruodžio 26 d. Vokietijoje. Taigi 
praėjusiais metais Joana ir Vytautas 
didžiuliame draugų būryje atšventė 
auksinį vedybų jubiliejų.
Joana ir Vytautas džiaugiasi užtarnautu po
ilsiu, vaikais, vaikaičiais. Abu labai malonaus 
būdo, svetingi, turi daug draugų, dažnai 
globoja svečius iš Lietuvos.
Vytautas ir dabar tebėra aktyvus sporto 
aikštėse, žaidžia tenisą, laimi varžy
bas, sėkmingai su draugais žygiuoja 
per golfo laukus.

Šia proga linkime Vytautui Grybaus
kui dar daug gražiausių ir veikliausių 
metų.

against Arizona University ( who are 
the current National Collegiate cham
pions of the USA) . Catching the Lute 
Olson's coached team completely off

LITHUANIAN TEAM

The official delegation has been an
nounced for the Lithuanian team to 
compete in 1997 World Basketball 
Championship for Men 22 & Under to 
be held in Melbourne August 1 -10 .

HEAD of DELEGATION 
Saulius SAMULEV1CIUS

Plavers (Height - cms)
4. Tomas MASIULIS (205)
5. Evaldas JOCYS (204)
6. Nerijus KARLIKANOVAS (204)
7. Antanas VILČINSKAS (212)
8. Kestutis SESTOKAS (201)
9. Ramūnas PETRAITIS (190)

10. Kestutis MARČIULIONIS (189)
11. Zvdrunas ILGAUSKAS (218)
12. Giedrius AIDIETIS (205)
13. Šarūnas JASIKEVICIUS (193)
14. Ramūnas SISKAUSKAS (196)
15. Andrius JURKŪNAS (204)

Team Officials
Head Coach - Henrikas GIEDRAITIS 
Coach - Šarūnas SALKAUSKAS

- Aleksandras KOSAUSKAS 
Doctor - Eduardas LIUTKUS 
Referee - Virginijus DOVIDAVICIUS

SYDNEY"KOVAS"

ANNUAL GENERAL MEETING

Kovas is holding its AGM on the 29th 
June , 1997 at the Lithuanian Club 
commencing at 3.00 pm . The Agenda 
for the meeting is as follows

1. Opening (Kovas President)
2. Selection of Chairperson and

Minutes Secretary
3. Minutes of previous AGM
4. President's report.
5. Treasurer's report.
6. Auditors' report.
7. Acceptance of reports .
8. Recommendations from outgoing

committee .
9. World Winter Games report.

10. Sport Section Leaders' reports .
11. Presentation of revised Club

Constitution .
12. Election of new committee .
13. General business .
14. Close of Meeting .

The Kovas Club committee is request

guard Australia scored a one point 
overtime victory in Gosford (86 - 85) 
followed by a 22 point win in New
castle (98 - 76) where tempers flared 
and the young American boys where 
completely outmuscled by a determined 
Australian outfit . The third game of 
the series was played in Sydney and the 
Australians seemed to lack motivation 
and lost the game 76 - 79 . In an after 
game interview Sam McKinnon , the 
Australian captain , was asked to 
nominate the hardest teams to beat in 
the forthcoming World Championships 
and he nominated USA , Yugoslavia 
and LITHUANIA . The Australian 
team will start as favourites in Group 
A where they face Turkey , Korea , 
Spam , Egypt and Argentina whilst the 
Lithuanians have a much harder task 
being grouped together with Yugosla
via , China , New Zealand , Puerto 
Rico and USA . The top FOUR teams 

ing that ALL club members attend tliiiis 
important meeting especially sinace 
Sydney is hosting the 47th Animal 
Australian Lithuanian Sports Camiwal 
tins year and your support is of para
mount importance .

Men’s Basketball

Division 2B
KOVAS - PIRATES 52 - 39 

This latest win has moved Kovas imto 
second spot on the ladder and Petter 
Andriej unas' promise of a competition 
victory may not be too far off the mark. 
A very, good effort from Araii Šliogeris, 
who is rebounding extremely well amd 
coupled together with Michael Wallis' 
perimeter shooting and Michael Se- 
pokas' fast breaks this team of the old 
and the new is putting together some 
effective combinations . It appears that 
Peter Kapočius has been watching the 
NBA play offs and is very impressed 
by the deeds of Karl "The Mailman" 
Malone and tries to emulate his hero's 
basketball moves with limited succes 
hence the new the nickname " Tie 
Telegram Boy" 1

MELBOURNE"VARPAS"

Men's Basketball

Division Three
VARPAS - MONASH 

40 - 35 (24 -16) 
Monash started with a flurry' shooting 
from the three point range with limited 
success whilst Varpas concentrating its 
attack via their "tall timber" through 
Peter Ozelis , Stepas Levickis aid 
Justin Skimbirauskas , had establishd 
a comfortable lead by the halftire 
break . Monash started with an 11 -1 
scoring spree at the commencement of 
the second half as our Varpas' boys fell 
into a "deep sleep" and with thee 
minutes to go Monash appeared to 
have the game in safe keeping . A 
couple of "well chosen" , if not entirely 
complementary , words of wisdom 
from their coach Arūnas "Skirnba" 
Skimbirauskas and Varpas snatched 
victory from the jaws of defeat . P 
Ozelis 12, S Levickis 9, J 
Skimbirauskas 8, L Skimbirauskas 7, 
A Firinauskas 3, A Meiliūnas 1.

B

in each group qualify' for crossovt 
quarter finals (1A v 4B , 2A v 3B etc. 
The Australian team will not lack se 
and have three "seven footers" in thr 
team (Chris Anstey 213 cm , Hi 
Melmeth 208 cm and Ben Pepper 28 
cm) as well as Atlanta Olympian San 
McKinnon , who is a player of excep
tional talent and they are hoping to go 
one better then their 1995 Silver medal 
which they won in the World U20 
games in Greece.

BOOMERS
Australian Men's basketball team is 
playing against New Zealand and New 
Caledonia in Wellington , NZ . The 
winner of this series , where Australia 
are overwhelming favourites , will 
qualify for the 1998 World 
Championship finals . Captain of the 
team is Melbourne Tigers' Andrew 
Gaze and is coached by Barrv Barnes

J.B.
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Romą Kalantą prisimenant
Atkelta iš 3 psl.
Kalantos žygdarbis prilygsta Prahos 
pavasariui. Aš manau, kad galime 
didžiuotis, jog tai įvyko Kaune, nes tuo 
metu niekur kitur tai įvykti negalėjo.

Alūnas Stašaitis, karininkas:
Kiek prisimenu, laidotuvės turėjo 

įvykti gegužės 18 d. 14.30 vai. Po įvy
kio KGB darbuotojai mokyklose, 
Įstaigose aiškino, kad velionis buvo 
aevisaprotis ir į laidotuves eiti nerei
kia. Bet aš ir dar du mano kaimynai 
ruošėmės joms iš anksto. Apie 14 vai. 

: atvykome prie R. Kalantos namų Pane
rių gatvėje. Ten jau buvo susirinkusi 

! didelė minia. Apie 15 vai. kažkas 
paskelbė, kad suimti velionio artimieji, 
draugai, o pats Romas jau 12 vai. 

! palaidotas nežinomoje vietoje. Tuomet 
Romo draugai pasiūlė eiti vaduoti 
suimtųjų į KGB rūmus, ir minia 
skanduodama „Duonos! Laisvė Lie
tuvai!“ pajudėjo miesto centro link. 
Žmonių buvo daugybė. Kolonai einant 
pto dabartinį „Lituanikos“ pastatą, ki

tas jos galas dar ėjo Vilijampolės tiltu. 
Priartėjus prie KGB rūmų (Laisvės 
ai. 18), mūsų pasitikti išėjo apie 70 - 80 
milicininkų. Jie ėjo prieš mus išsiri
kiavę dviem eilėmis. Kolonos prieky
je žengę mūsiškiai agitavo pralaužti 
milicijos gretas. Tačiau daugeliui 
pritrūko drąsos (dalis liko stovėti prie 
Įgulos bažnyčios), todėl bananų smū
giais buvome nublokšti atgal. Prasi
dėjo derybos norint laimėti laiko, o tuo 
metu skubiai buvo telkiami milici
ninkai ir kariuomenė. Patraukėme prie 
savivaldybės, kur vyko mitingas, buvo 
dainuojamos dainos. Netrukus pasirodė 
nilicininkai ir ėmė pliekti visus ba- 
tanais, grūsti į mašinas. Staiga pama
liau, kaip du milicininkai muša moterį, 
kuri gindamasi vienam tvojo ranki
nuku. Nesusivaldžiau ir vienam jų

plytgaliu sužalojau veidą. Nieko 
nelaukęs dingau minioje. Moteriškė 
taip pat pasislėpė, o nukentėjusj 
milicininką nusitempė jo draugai. Kai 
buvo išvaikytas mitingas, miesto 
sodelyje spontaniškai ėmė kilti už
tvaros, užsibarikadavo senamiestis, į 
kurį milicija ėjo tik su kariuomenės 
pagalba. Jau po vidurnakčio miesto 
centre stovėjo barikados, sukrautos iš 
suolų, keletas šiukšliadėžių ir kitokių 
rakandų. Be abejo, provokatoriai puolė 
daužyti parduotuvių vitrinų. Milicijai 
bandant kontraatakuoti, iš barikadų 
siūbtelėjęs vaikinų būrys nušlavė 
milicininkus, kurie, palikę savo tech
niką, leidosi į kojas. Motociklas IZ su 
priekaba buvo iškilmingai sudegintas. 
Tik po vidurnakčio į miestą įvedus 
kariuomenę, buvo numalšintas di
džiausias 7-8 dešimtmečio sukilimas 
Lietuvoje. Tuo metu aš jau buvau 
suimtas. Mat statant barikadas apvirto 
giros kubilas ir mane sužalojo. Drau
gai nuvedė į „Raudonojo kryžiaus“ 
ligoninę. Čia man suteikė pirmąją 
pagalbą. O iš pat ryto „bildukų“ bu
vau įduotas ir nuteistas 15 parų arešto 
už viešosios tvarkos ardymą. Be abe
jo, būčiau buvęs nubaustas ir griež
čiau, bet teturėjau tik 16 metų, o ir 
dalyvavo tame sukilime daugiausiai 
jaunimas.

Vidmantas Bartulis, kompozitorius:
Buvau vienuoliktokas. Su draugais 

nusipirkome gėlių ir nuėjome į Panerių 
gatvę. Čia sužinojome, kad Romas 
Kalanta jau palaidotas. Tada su- minia 
patraukėme į Laisvės alėją. Prie Įgu
los bažnyčios mane ir dar kelis vyru
kus sugavo trieilis milicijos kordonas. 
Parą teko pasėdėti KGB rūsyje, para
gauti bananų. Mus gąsdino, kad nie
kur neįstosim ir gyvenimas jau baigtas. 
Paskui paleido.

f Mūsų mirusieji f

A. f A. Viktoras Dulinskas
Šeimos pranešimu, šių metų gegužės jaus Rookwoodo kapinių lietuvių sek- 

29 d. Sydnėjuje, sulaukęs 81 metų cijoje. Gedi dukros Vida ir Danutė, 
amžiaus, mirė tautietis a.a. Viktoras sūnus Alvydas su šeimomis. 
Dulinskas. Palaidotas velionis Sydnė-

A. f A. Ona Vabalaitė - Baravykienė
Sulaukusi 87 metų amžiaus gegužės 

28 d. mirė tautietė ą.a. Ona Baravy
kienė. Velionė anksčiau gyveno Syd
nėjuje, tačiau paskutinius gyvenimo 
metus praleido Brisbanėje, kur ją glo
bojo sūnus Leonas. Gedulingas mišias

A. f A. Vincas Sliopis (Suopis)
Šeimos pranešimu, gegužės 29 d., 

sulaukęs 75 metų amžiaus, mirė Vincas 
Shopis. Ankstyvesniais metais velionis 
aktyviai dirbo visuomeninėje veikloje. 
Gyveno Sydnėjaus Seaforth prie

Pagerbdami
A. f A. Albiną Briinkienę, 

"Mūsų Pastogei" aukojame 20 dolerių.
Sydnėjaus pensininkų klubas ".Sieringa"

A. f A.Albertas 
Zemribas - Zubras

Sulaukęs 87 metų mažiaus mirė vi
suomenininkas, "Mūsų Pastogės” ir 
daugelio kitų leidinių bendradarbis, 
knygų autorius, skautininkas, buvęs 
Melburno "Džiugo" tunto tuntininkas 
Albertas Zubras.

Palaidotas velionis "The Necropolis", 
Springvale, Vic., kapinėse.

Apie Albertą Zubrą išsamų nekro
logą spausdinome 20 - me mūsų 
laikraščio numeryje, tačiau tuo metu 
turėjome tik labai seną jo nuotrauką. 
Šiame numeryje spausdiname vieną iš 
paskutinių velionio nuotraukų, kurią 
redakcijai atsiuntė dr. K. Zdanius.

už velionę laikė gegužės 30 d. Brisba
nėje. Palaidota Sydnėjaus Rookwood 
kapinėse (šalia lietuvių sekcijos) bir
želio 3 d. šalia savo sūnaus Algio kapo. 
Į kapines velione palydėjo kun. P. 
Martūzas.

miestyje. Palaidotas Rookwood ka
pinių lietuvių sekcijoje birželio 5 d.

Gedi sūnūs Povilas ir Antanas.
Ilsėkis ramybėje.

"M.P." inf.

Laiškas iš Lietuvos
Sydnėjaus lietuvių katalikų kultūros 

draugija (per A. Giniūną) gavo laišką, 
skirtą Sydnėjaus lietuviams, kurį rašo 
‘Vilnijos" draugijos dr. Arvydas 
Šeškevičius. Jis savo laiške rašo apie 
ten šiuo metu esančią lietuviškų mo
kyklų padėtį ir t.t. Manome, kad laiš
kas bus įdomus ir kitiems "Mūsų 
’astogės" skaitytojams.

Tikrai nepatogu pradėti rašyti laišką, 
tsiprašant už ilgą tylėjimą. Esu 
askendęs darbuose, nes mes jau 
rganizuojame dar aukštesnes me- 
icinos seserų studijas, magistratūrą, 
ai Lietuvoje daroma pirmų kartą. 
Prieš septynerius metus įkūrėme med. 
seserų bakalaurines studijas, taip pat 
pirmą kartą. Su magistratūros projektu 
turime daug darbų. O dar nuo rugsėjo 
mėnesio kuriame ir Respublikinę 
medicinos seserų mokytojų mokyklą, 
kur bus apmokomi ligoniai, sergantys 
cukralige kaip maitintis, paskaičiuoti 
kalorijas ir kokios turi būti insulino 
dozės. Tai vis darbai ir darbai.

Nepamirštame ir Vilnijos lietuvių 
mokyklų. Buvome nuvykę balandžio 
mėnesį. Jūsų pinigų dar neišleidome, 
kadangi nuo rugsėjo 1 dienos atsidaro 
5 naujos lietuvių mokyklos, kurios bus 

Šarkaičiuose, Jurgelionyse, Katkiškėse 
ir 2 Butrimonyse (pradinė ir vidurinė). 
Pagaliau ir ! Butrimonyse, nes Bu
trimonys buvo lenkų bastionas ir 
lietuvišką mokyklą atidaryti sekėsi 
sunkiai. Ten prieš lietuvybę labai vei
kė lenkų kunigas, tačiau tėvai nepasi
davė, reikalavo, kad ir ten būtų ati
daryta lietuviška mokykla.Tai džiugi 
naujiena. Galite visiems pasakyti. Ši 
valdžia palanki lietuvybei ir gerai dir
ba, todėl ir mums lengviau, nors šiek 
tiek remti.

Visas jūsų 1000 dol. yra banke. Gauta 
buvo kovo 13 dieną ir niekas neišleista. 
Užpirkimą darysime rugsėjo mėnesį ir 
viską vešime į tas naujas 5 mokyklas, 
nes jos pradžioje visiškai nieko netu
rės. Taip pat dar neišleidome ponų 
Stepo ir Bronės Jarembauskų pinigų. 
Viską sudėjus, bus gera parama. Noriu 
tik jūsų draugijos pasiklausti, ar ga
lime palaukti iki rudens ir tada toms 
mokykloms pirkti reikiamus reik
menis? Kaip jūs pasakysite, taip ir 
padarysiu.

Jums ir jūsų draugijai geriausios 
kloties, geros sveikatos.

Jūsų 
Arvydas Šeškevičius

A. f A. Viktorui Iliiliiiskni 
mirus, dukroms Vidai, Danutei, sūnui Alvydui ir jų šei
moms nuo,širdžių užuojautą reiškia

Dalia Šumskienė

----------~--------------------------------------

Padėka
Mylimam vyrui ir tėvui

ii.ii. Zenonui Storpirščiui
iškeliavus j Amžinybę, nuoširdžiai dėkoju visiems mus 

užjautosioms žodžiu, raštu, dalyvavusiems velionio laidotuvėse.
Ypatingai dėkoju kun. N. Grady už atlaikytas šv. Mišias, 

Danutei Ankienei už atliktus skaitymus pamaldų meto, "Dai
nos” choro choristams už gražias giesmes, p. Antanui Kramiliui 
už tartą atsisveikinimo žodį, o taip pat ponioms Veronikai 
Petniūnienei ir Martinai Reisgienei, taip jautriai atsisveikinu
sioms su a.a. Zenonu.

Labai dėkoju Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos 
draugijos įkūrėjai p. Onai Baužienei, BEM, telefonu užjautu- 
siai mane ir visoms draugijos ponioms, guodusioms mane tose 
skausmo valandose.

Didžiulis ačiū mieliems sodybiečiams, taip daug gelbėjusiems 
laidotuvių metu.

Visiems, visiems jaučiame ypatingą, nepamirštamą padėką, 
kad buvote su mumis karto mums taip skaudžiu metu.

Aleksandra Storpirštienė 
duktė Audronė ir sūnus Christopher

11 .....— "Mūsų Pastogė" Nr.22 1997.6.9 psl.7
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
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

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

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 4 v.v. -10.30 v.v.
Antradieniais klubas uždarytas.
Trečiadieniais 4 v.v. -10.30 v.v.

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. 
Kramihus tei 9727 3131. Katalikų kultūros draugija

Ketvirtadieniais 4 v.v. ■ 11.00 v.v.
Penktadieniais
Šeštadieniais
Sekmadieniais

4 v.v. -12.00 v.v.
12 v. p.p. -1.00 v. nakties
12 v. p.p. -'10 v.v.

Pranešimas Sydnėjaus pensininkams
Sydnėjaus lietuvių pensininkų klubo "Neringa" valdyba praneša, kad birželio 12 

dieną, ketvirtadienį, 12 vai. Lietuvių namuose Bankstowne įvyks metinis narių 
susirinkimas, kuriame narius kviečiame gausiai dalyvauti. Laukiami ir ne nariai.

"Neringos” valdyba

Sydnėjaus lietuvių choras "Daina" ir tautinių šokių grupė "Sūkurys" 
birželio 22 d., 2.30 vai. ruošia

Joninių popietę.
Jums dainuos duetas, kvintetas, moterų, vyrų ir mišrus chorai. Šokėjai pasirodys 

su jaunučiais, kuriuos paruošė vadovė Kristina Rupšienė, Jūratės Valytės jau
nimas ir veteranai su savo vadove Rasa Blansjaar. Programa siesis su Joninių 
tradicijomis.

Kviečiame visus dalyvauti - kad neužmirštumėte lietuviškų papročių, tradicijų 
ir lietuviškos kultūros.

Įėjimas suaugusiems 10 dol., moksleiviams ir vaikams veltui. ...
Rengėjai

Sydnėjaus sporto klubo "Kovas" nariams
Metinis Sydnėjaus sporto klubo "Kovo” narių susirinkimas įvyks birželio mėn. 

29 d., 3 vai. popiet Lietuvių klube Bankstowne.
Susirinkimo darbotvarkėje: 1. Susirinkimo atidarymas. 2. Susirinkimo pirmi-

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

Pranešimas
Gauta informacija iš Kauno medicinos akademijos Užsieniečių stidijų 

centro dekanės prof. Angelijos Valančiūtės apie galimybę studijuoti jų ahde- 
rnijoje - mediciną, farmaciją ar stomatologiją. Šią informaciją ji prašo pasebti 
Australijos lietuviams.

Būsiu dėkingas jei pranešite, kad norintieji šiuo klausimu gauti smulesnę : 
informaciją gali kreiptis į Lietuvos Respublikos konsulatą Adelaidėje: 27 Rkaby 
St., Croydon Park, SA 50008. Tel. ir faksas - (08) 8346 4775.

J. Jonavius
Lietuvos Respublikos garbės konilas

Aukos
Mūsų Pastogei"

A. Arlauskas NSW $5
R. Špokienė NSW S10
G. Katauskienė ACT $5

Dr. V. Barkienė
B. Nagulevičienė
O. Gvildys 
Dėkojame už aukas.

NSW
NSW 

Vic.

Š50 i 
55 j 

$5

Adnin.

ninko ir sekretoriaus rinkimai. 3. Praeito susirinkimo protokolo skaitymas. 4. Klubo 
pirmininko pranešimas. 5. Iždininko pranešimas. 6. Revizijos komisijos praneši
mas. 7. Pranešimų priėmimai. 8. Buvusios valdybos pasiūlymai. 9. Pasaulio lie
tuvių žiemos sporto žaidynių pirmininko pranešimas. 10. Sporto sekcijų vadovų 
pranešimai. 11. Pakeistos klubo konstitucijos pristatymas. 12. Naujos valdybos 
rinkimai. 13. Pasiūlymai ir sumanymai. 14. Susirinkimo uždarymas.

Sydnėjaus lietuvių sporto klubas "Kovas"

Canberros Baltijos Taryba
Canberros Lietuvių klube Birželio 15 d. (sekmadienį), 2 vai. popiet ruoši:

Birželio trėmimų minėjimą.
Kviečiami visi apsilankyti - prisiminti šiuos mūsų tautos tragiškuosius įvylus.

J. Grigoytė
Baltijos tarybos vrdu

Marijampolės Marijonų gimnazijos atkūrimui 
per kun. V. Aliulį, MIC, Australijoje aukojo:

Dr. Gražina Klimavičienė, Perth - 500 dolerių;
Pertho lietuvių bendruomenė - 405 dolerius;
Alfonsas Cižeika, Perth - 50 dolerių;
Nenurodžiusi savo pavardės, Sydnėjus - 50 dolerių;
Algimantas ir Dalia Bumeikiai, Sydnėjus - 50 dolerių;
Eugenija Mackevičienė, Melburnas - 50 dolerių;
Katalikių moterų draugija, Melburnas - 500 dolerių;
Melburno lietuviai pagal aukų lapus - 890 dolerių;
Prašęs neskelbti pavardės, Melburnas - 300 dolerių;
Magdalena Šiaučiūnienė, Kingston - 100 dolerių;
Hobarto lietuviai - 120 dolerių;
Lietuvos studijų sambūris, Sandy Bay - 50 dolerių;

REMKITE 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ I OVDĄ 
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, stosim: 
jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikė 
įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC. 
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051 
Visą korespondenciją >r aukas prašome siųsti adresu:

P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
Australijos Lietuvių Fondo Valdytu

Launcestono lietuviai - 60 dolerių.
Viso: 3 125.00 Australijos dolerių.
įgalioti bei įsipareigoję toliau priiminėti šiam tikslui aukas; kun. Juozas Pet

raitis, MIC, p. Augustinas Kubilius Adelaidėje ir p. Antanas Kramilius, OAM, JP, 
Sydnėjuje.

Tikimasi, kad bus norinčių per šiuos asmenis Marijonų gimnazijos atkūrimui 
paaukoti tiek Adelaidės bei Sydnėjaus, tiek ir kitų vietovių lietuvių, kurie neturėjo 
galimybės tai padaryti man besilankant.

Gerasis Dievas dosniai telaimina visus mūsų geradarius!
Kun. Vaclovas Aliulis, MIC

% ___ Marijonų vienuolijos generalinis vikaras
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Prenumerata metams $ 45 Užsienyje paprastu paštu $ 60 N. Zelandijoje oro paštu $ 75

U žsienyje oro paštu $ 100
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