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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS DEVINTOJO SEIMO
1997 m. LIEPOS 1 - 7 d. VILNIUJE, LIETUVA,NUTARIMŲ KOMISUOS IŠVADOS

PLB Seimo nutarimų komisija, apsvarsčiusi Seimo visuomeninės ir orga- 3. Reikalui esant, kviestis mokytojus ir meno vadovus iš Lietuvos. Padėti, kad 
nacinės sekcijos 10 darbo grupių pasiūlymus, priėjo prie šių išvadų: Rytų kraštų jaunimas galėtų dalyvauti pasaulio lietuvių dainų ir šokių šven-

1. Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) pavadinimo nekeisti. tėse.
1 Pritariama PLB Konstitucijos projektui su 4 paragrafo „b“ punkto 

įkeitimu .
3.Seimo kadencija nustatoma 3 metams.
4. Pasaulio lietuvių kraštų bendruomenės turi teisę tiesiogiai kreiptis į Lie

tuos Respublikos institucijas rūpimais klausimais, apie svarbesnius iš jų 
tformuodamos PLB valdybą.
5. Pageidautina, kad Lietuvos Respublikos Seimo ir Amerikos lietuvių 

bendruomenės atstovų komisija taptų visų kraštų lietuvių bendruomenių in- 
tresų atstove.

6. Atkreipiamas dėmesys, kad PLB Seimo kontrolės komisijos pareiga - 
(krinti PLB atskaitomybę ir tikrinimo ataskaitą laiku pateikti Seimui.

| 7. Skleisti pasaulyje informaciją apie vykdytą Lieti:-oje tautos genocidą.
Į 8. Dvi grupės PLB Seimą siūlo šaukti Lietuvoje. Informacija tarp PLB 
lialdybos ir kraštų bendruomenių Seimo rengimo klausimais turėtų būti 
leičiamasi kuo anksčiau.
9. PLB atstovybė Lietuvoje reikalinga.
10. Norint tapti PLB nariu, mokėti lietuvių kalbą nėra būtina.
11. Priemonės jaunimo lietuvybei išlaikyti: sportas, stovyklos, kongresai, 

iainų ir šokių šventės ir Lt.
12. Kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, kad grįžusiems iš buvusios 

Sovietų Sąjungos lietuviams būtų suteiktos socialinės garantijos, supapras
tinta dokumentų keitimo procedūra.

■ ■ ■

PLB Seimo nutarimų komisija , apsvarsčiusi Seimo švietimo, kultūros ir 
<taos sekcijos 10 darbo grupių pasiūlymus, priėjo prie šių išvadų:

ŠVIETIMAS
LNaudoti moderniausias informacijos priemones (Internetą ir kt.) švietimo srityje 

{lietuvių bendruomenių ryšiams palaikyti.
2. Artimai bendrauti su Lietuvos švietimo ir mokslo institucijomis ir stip

riausiomis Pasaulio lietuvių bendruomenėmis, kurios galėtų parūpinti pa
rugių mokymo priemonių, knygų bei vadovėlių.
3. Organizuoti bei remti lituanistines stovyklas, ypač stengtis, kad į jas ga

jų patekti Rytų kraštų lietuvių bendruomenių vaikai ir jaunimas.
(.Skatinti naujųjų ateivių bei mišrias šeimas, kad jų vaikai lankytų lituanis

tes mokyklas.
5.Siekti, kad Vilniaus universitete būtų atgaivinti lietuvių kalbos ir tautoty- 

bs kursai užsienio lietuviams, lietuvių kalbos mokytojams.
i. Bendruomenėms stengtis išsaugoti užsienyje esančią lietuvių archyvinę 

medžiagų arba išsiųsti ją į Lietuvą.
7. Palaikyti Vasario 16 - sios gimnaziją ir naudotis jos teikiamomis galimy

bėmis.
8. Bendruomenės turėtų kaupti lituanistinei mokyklai tinkamą pedago

gę medžiagą ir ja dalintis.
KULTŪRA IR ŠEIMA

1. Kreiptis į Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją, kad lietuvių 
bendruomenės gautų medžiagos (filmų, vaizdajuosčių ir kt.) apie Lietuvos 
istoriją, kultūrą ir meną, kad būtų rengiamos įvairių sričių kilnojamosios 
prodos.

Į1 Kaupti informaciją apie Lietuvos meno kolektyvus, kurie galėtų dalyvauti 
liisenio kultūriniuose renginiuose.

4. Atkreipti dėmesį į Lietuvos ir užsienio lietuvių bendruomenių abipusių 
kultūrinių mainų svarbą.
5. Informacijos centrui siūloma rinkti ir teikti užsienio lietuvių šeimoms (tarp 
jų ir mišrioms) informaciją apie galimybes atostogauti Lietuvoje.
6. Skatinti, kad užsienio lietuvių šeimų vaikai pagyventų šeimose Lietuvoje, 
o vaikai iš Lietuvos - užsienio lietuvių šeimose.
PLB Seimas dėkoja už pasiaukojimą lituanistinių mokyklų mokytojams ir 
visiems lietuvių kultūros puoselėtojams.

B ■ ■

PLB Seimo nutarimų komisija, apsvarsčiusi Seimo religijos, jaunimo ir 
sparto sekcijos 10 darbo grupių pasiūlymus, priėjo prie šių išvadų:

RELIGIJA
1. Skatinti ir stiprinti religinį ir tautinį ryšį, nes nykstant parapijoms, nyks

ta ir bendruomenės. Išsaugoti užsidarančių lietuviškų parapijų archyvus ir
bažnyčių meną.

2. Skatinti vaikų ir jaunimo dvasinį ir religinį lavinimą. Trūkstant ku
nigų, šiam darbui pasitelkti pasauliečius. Platinti "Bažnyčios žinias” ir kitą 
religinę literatūrą.

3. Padėti Rytų kraštų lietuvių bendruomenėms dvasisnio gyv-enimo klau
simais (ieškoti kunigų, padėti įsigyti lietuviškų giesmynėlių, maldaknygių ir 
kt.).

JAUNIM AS
1. Puoselėti Pasaulio lietuvių bendruomenės idėją tarp išeivijos lietuvių 

jaunimo, įtraukti jį į bendruomenės veiklą. Skatinti Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjungos veiklą.

2. Rengti pasaulio lietuvių jaunimo stovyklas (meno, sporto ir kt.), organi
zuoti rašinių ir meno konkursus.

3. PLB atstovybėje vienas asmuo turėtų rūpintis jaunimo reikalais.
SPORTAS

1. Sportas garsina Lietuvos vardą ir palaiko lietuvybę, todėl į jį reikia įtrauk
ti kuo daugiau pasaulio lietuvių bendruomenių jaunimo.

2. Platinti vaizdajuostes apie Lietuvos sportą ir sportinius laimėjimus.
3. Finansiniai remti lietuvįų sporto klubus, ypač Rytų kraštų, pasaulio 

lietuvių sporto šventes.
Seimo nutarimų komisija

Estija pripažinta Vakarų 
valstybe

Pasak buvusio Estijos užsienio mi
nistro Siimo Kallaso, Europos Ko
misijos sprendimas pasiūlyti šiai šaliai 
pradėti derybas dėl stojimo į Europos 
Sąjungą pirmuoju etapu, reiškia Es
tijos pripažinimą Vakarų Europos 
valstybe. Dabar Vakarų šalys ir už
sienio investuotojai pakeis savo požiūrį

į Estiją. Buvusio užsienio reikalų mi
nistro nuomone, būtų neįtikėtina, jei 
ES nepriimtų Estijos: „Gali prireikti 
penkerių, šešerių ar net septynerių me
tų, tačiau mes tikrai turėtume patekti į 
Europos Sąjungą“. Jo įsitikinimu, ša
lys, kurioms ES nepasiūlė narystės, 
„dar lauks mažiausiai dešimt metų“. S. 
Kallaso manymu, Vakarų šalys laiko
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Lietuvos savaitės...
Atkelta iš 1 puslapio

Estiją panašia į save. „Tuo mes ir 
skiriamės nuo tų šalių, kurioms ES 
nepasiūlė savo narystės“. Buvęs Es
tijos užsienio reikalų ministras pabrė
žė, kad Europos Komisija pastebėjo, 
jog Estija pažengusi toliau nei kitos 
Baltijos valstybės.

Vytautas Landsbergis apie 
Lietuvos ES narystę

„Lietuvos aide“ Vytautas Landsber
gis straipsnyje, pavadintame .Euro
pos Sąjungos narystės derybų prie
angyje“, rašo:

„Europos Komisija nutarė siūlyti 
pakviesti deryboms dėl stojimo į Euro
pos Sąjungą kol kas šešias šalis: tris 
jau pakviestas į NATO, taip pat Kiprą, 
Slovėniją, o iš Baltijos valstybių - Es
tiją. Kitų kandidačių pakvietimą de
ryboms siūloma svarstyti po metų. Tas 
siūlymas bus patvirtintas arba taisomas 
Europos Sąjungos viršūnių susitikime 
Liuksemburge 1997 metų pabaigoje. 
Dar ligi tol, šių metų rudenį Europos 
krikščionių demokratų ir konserva
torių partijų organizacija EPP surengs 
papildomus galimos padėties svars
tymus.

Derybų su Lietuva atidėjimas ma
žiausiai metams nebūtų pagrįstas re
aliais dabarties duomenimis apie stai
gų ekonomikos augimą pirmiausiai 
užsienio investicijų ir biudžeto srityje, 
kurį atspindi ir mažas infliacijos bei 
nedarbo procentas. Lietuva čia pirmau
ja, o pakilimo dinamikos požiūriu at
rodo ypač gerai. Taigi Europos 
Komisijos nuomonė bus veikiau at-
siradus kaip ankstesnių metų stebėji
mo rezultatas, o galėjo būti daroma ir 
politinė įtaka (...)

Lietuva padarys išvadas, kodėl po ligi 
šiol Vakaruose prisimenamo Lietuvos 
pirmavimo 1990 - 1992 metais vėliau ji 
dažniausiai būdavo minima kaip at
siliekanti Baltijos regione? Kada buvo 
-prarastas anas politinis kapitalas? 
Atmintyje iškils 1992 metų Seimo 
rinkimai ir tokie žalingi naujosios 
valdžios veiksmai kaip skubus Už
sienio ekonominių ryšių ministerijos 
sunaikinimas, nutraukiant ryšius ir
darbus, privatizacijos stabdymas ir 
korumpavimas, nepagarba nuosavybei 
ir sutartims, nusikalstama bankų 
nepriežiūra, kompetetingų. Vakarų 
sostinėse gerbiamų, ambasadorių 
atšaukimas politiniais motyvais, netgi 
dviprasmiai signalai apie naują, ne to
kią vakarietišką valstybės kryptį, 
(prisiminkime, kaip 1991 - 1992 metų 
laikotarpio vadovai buvo peikiami už 
„pernelyg vakarietišką“ orientaciją ir 
gana greitas reformas, „iš anksto 
nesukūrus“, gal mėnulyje, naujos 
ekonomikos). Vėliau šį frazeologinį 
sąmyšį mėginta kiek taisyti, vėl de
klaruojant europietišką integraciją, bet
gi Pasaulio bankas iš savo tyrimų skel
bė žiaurų kiaurai korumpuotos LDDP
valdžios Lietuvoje paveikslą. nėti, jog tie visi branduoliniai akme-

Ne viską padarė ir naujoji koalicinė nėliai į Lietuvos daržą tėra atsitikti—
Lietuvos Vyriausybė, perėmusi vairą po numas, tai gal ir SSSR tankai, 1940 me- 
pastarųjų Seimo rinkimų. Įspūdingos tų vasarą įžlegėję į Lietuvą „tvarkai 
įstatyminės ir kadrinės pastangos ko- palaikyti“, taip pat tebuvo „tik“ ai
voje su korupcija, privatizacijos už— sitiktinumas?! - .Lietuvos aide“ rašo

Jūratė Laučiūtė.
"Mūsų Pastogė" Nr.29 1997.7.28 psl.2 ----

mojai, drąsiai 40% padidintas ir 
įvykdomas biudžetas, ryžtas galų gale 
sutvarkyti nuosavybės dalykus ir vyk
dyti sveikatos bei socialinės apsaugos 
reformas - tai tik dalis naujojo Lietuvos 
patrauklumo, kurį dar turime mokėti 
parodyti. Būtent informacijos, viešųjų 
tarptautinių ryšių srityje reikia ryž
tingų poslinkių. Per pusę metų dar 
nepakeitėme informacijos ir dez
informacijos (arba šališkai atrankinės 
informacijos) apie Lietuvą santykio 
Internete ir tose sferose, kur turėtų itin
energingai veikti Lietuvos diplomati
ja. Perspektyvi visais atžvilgiais būtų 
lietuviškos kultūros ekspansija užsie
nyje. Beje, tai Tėvynės sąjungos rinki
mų programinė nuostata, kuriai įgy
vendinti reikalingas Kultūros ir Už
sienio reikalų ministerijų aktyvus 
bendradarbiavimas. Iš daugelio metų, 
netgi dešimtmečių patirties žinau, kaip 
Lietuvos dailė ir muzika teigiamai 
nustebina, atrodytų, visko mačiusius 
vakariečius. Grožinės literatūros ver
timams irgi galima rasti fondų. Kultū- 
inė, ūkinė, socialinė informacija, bi
čiulių ir lobistų tinklas yra labai 
apsimokantys valstybės investavimai, 
kuriems lig šiol skyrėme per mažai 
dėmesio“.

Branduolinis šantažas
Birželio 15 d. populiarios ir šiaipjau 

gana liberalios Rusijos televizijos 
kompanijos NTV popietinėje žinių 
laidoje buvo parodytas specialus 
reportažas apie tai, jog Europoje grei
tai gali atsirasti nauja branduolinė 
valstybė (nebe „kraštas" ar „šalis“, o 
būtent valstybė!). Tai - Lietuva.
' "^Įrodymai“ buvo pateikti pakanka
mai „svarūs“:

a) Lietuva, kaip, beje, ir kiekviena 
atominę elektrinę turinti valstybė) yra 
sukaupusi tiek plutonio atsargų, jog jų 
pakaktu ne vienai atominei bombai 
pagaminti;

b) Lietuva turi labai kvalifikuotus 
mokslininkus ir inžinierius (kadrai, 
kaip žinome lemia labai daug ką, net ir 
provokacijose!), kurie sovietmečiu 
aprūpindavo mikroschemomis svar
biausią SSSR karinę kosminę produk- 
ciją. (...)

Birželio 15 dienos „specialusis 
reportažas“ - ar tik ne trečias šito juo-
dojo scenarijaus aktas - po „pamestos“ 
(ar pavogtos) Ignalinos atominės 
elektrinės branduolinio kuro kasetės ir 
berilio atsargų kažkurio Lietuvos ban
ko seifuose. O prie jų taip pat gražiai 
dera naujasis aktas: keistas triukšmas 
dėl šiomis dienomis JAV sulaikytų po
ros sukčių, kurie kažkodėl buvo 
apibūdinti kaip „branduolinio ginklo 
pardavėjai iš Lietuvos“). Ką jie iš tiesų 
pardavinėjo, kiek jie tebuvo susiję su 
Lietuva - ne taip jau, atrodo, rūpėjo 
pirmiesiems šios naujienos skelbė
jams... O kol Lietuva vargsta, valyda
masi nuo savęs šią dėmę, žiū, dez
informacijos kūrėjai sugalvos dar ką 
nors ta pačia branduoline tema.

O jei kas nors ir dabar mėgintų įtiki—

® Trumpai iš, visur
Rusų erdvės stotį Mir kamuoja 

tolimesnės nesėkmės. Stoties viršinin
kas Vasilij Ciblijev susirgo širdies 
negalavimais ir negalės prisidėti prie 
stoties remonto darbų. Liepos 17 d. 
pavargęs astronautas netyčia išjungė 
ne tą kompiuterio kabelį ir Mir stotis, 
generatoriams nusisukus nuo saulės, 
neteko elektros energijos.

Nors visiškos katastrofos pasisekė 
išvengti, nuspręsta erdvėje esančius vi
sus tris kosmonautus pakeisti kitais tri
mis dar nepavargusiais, kurie atliks 
sudėtingus stoties remonto darbus.

Liepos 15 d. skaudi nelaimė pali 
Australijos žydus sportininkus, d 
lyvavusius Maccabi žaidynėse (žy- 
olimpiadoje) Tel Avive. Austrą 
delegacijai žygiuojant į stadioną ti 
per Yarkov upę, lūžo silpnos ko® 
trukcijos tiltas ir sportininkai atsidii, 
vandenyje. Žuvo du kėglių komante 

Liepos 19 d. teroristinė airių pogrin- nariai (vyras ir moteris), abu iš Syi 
džio organizacija IRA paskelbė pa
liaubas. Teroristinių veiksmų sustab
dymas įgalins IRA atstovaujančią 
politinę Sinn Fein partiją dalyvauti 
rugsėjo mėnesiui numatytuose pa
sitarimuose dėl Šiaurės Airijos atei
ties.

1994 m. rugsėjo mėn. paskelbtos 
panašios paliaubos buvo IRA nutrauk
tos 1996 m. vasario mėnesį.

Afganistane prieš Talibaan Islamo 
ekstremistinę vyriausybę kovojančios 
pajėgos priartėjo prie Kabulo, užėmė 
svarbų strateginį Čarikar miestą, esan
tį į šiaurę nuo sostinės. Opozicinės 
pajėgos skelbiasi užėmusios ir karo 
aviacijos bazę Bagram netoli Kabulo. 
Talibaan šį faktą neigia.

Anglikonų dvasiškis apskundė savo 
viršininkus teismui, kad buvo neteisė
tai atleistas iš tarnybos. Anglų apelia
cinis teismas nusprendė, kad dvasiš
kiai neturi teisės remtis britų darbo 
įstatymais, kadangi jie dirba Dievui, o 
ne žemiškiems darbdaviams.

Serbijos konstitucija draudžia pre
zidentui kandidatuoti trečiai kaden
cijai, tačiau diktatoriškasis Slobodan 
Milosevic rado būdą išlaikyti valdžios 
vairą savo rankose. Liepos 15 d. jis , 
kaip vienintelis kandidatas, buvo

Madeleine Albright vizitas
Praėjusį sekmadienį specialiu lėk

tuvu į Lietuvą atskrido JAV diploma
tijos vadovė Madeleine Olbrait (M. 
Albright). Delegacijoje buvo specialus 
JAV prezidento ir valstybės sekretorės 
padėjėjas NATO plėtros klausimams 
Jeremy Rosner. JAV valstybės sekreto
rė negalėjo garantuoti, kad 1999 me
tais Baltijos valstybės bus pakviestos į 
NATO. M. Olbrait (M. Albright) susi
tiko su prezidentu Algirdu Brazausku, 
„Stiklių“ restorane vakarieniavo su 
Seimo pirmininku Vytautu Landsber
giu. LA 07.15

Lietuviai bus ginkluojami 
amerikietiškais šautuvais

Lietuvos krašto apsaugos vicemi
nistras Jonas Kronkaitis teigia, kad da
lis Lietuvos kariuomenės bus per
ginkluota amerikiečių gamybos šau
tuvais M16 ir M14. Dalis šautuvų jau 

išrinktas Jugoslavijos (Serbijos 
Juodkalnijos) prezidentu. Iki ši 
Jugoslavijos prezidentas buvo daugi 
ceremoninė figūra, tačiau prieš rink 
mus jo galios buvo smarkiai susti; 
tintos.

nejaus. Kritiškai sužeisti kiti septy: 
sportininkai.

Liepos 16 d. Šiaurės Korėjos patai 
peržengė demarkacinę liniją neutn 
lioje zonoje ir nekreipė dėmesio 
įspėjimus per garsiakalbį. Į įspė 
jamuosius šūvius patrulis reaga« 
atidengdamas ugnį. Susišaudymas tu 
ko virš valandos laiko, sužeisti k 
Šiaurės Korėjos kariai.

Kambodijos pirmuoju ministro pir- 
mininku, vietoje nuversto Narodoi 
Ranariddh, nominuotas dabartini 
užsienio reikalų ministras Ung Hito 
Įdomu, kad Ung Huot turi dvigut 
pilietybę - Kambodijos ir Australija 
Jis yra dirbęs Melburne „Telstra 
administracijoje. Antrasis Kambodijt 
ministras pirmininkas Hun Sen baigi 
likviduoti visus rojalistų židinius kraš 
te. Jis griežtai atmetė visus kaimynini 
kraštų pasiūlymus sutaikyti jį su print 
Narodom Ranariddh.

Porą savaičių užtrukusios liūty 
nuniokojo Austriją, Čekiją ir Lenkija 
Dunojus, Inn, Salzach ir Oderis išsi 
liejo iš krantų. Čekijoje ir Lenkijoj! 
prigėrė apie šimtas žmonių. Vokiečiai 
bando sustiprinti pylimus Oderit 
žemupyje.

gauta. J. Kronkaitis yra buvęs aukšti 
JAV kariuomenės karininkas. LR 07.1

Švelni bausmė Ivanovui
Buvęs „Jedinstvos“ lyderis Valerijt 

Ivanovas už 1991 m. sausio 13 - ošiu 
aukų šmeižtą nuteistas vienerius metu 
kalėti griežto režimo pataisų kolonija 
je. Septyniems per sovietų armijo 
įvykdytą agresiją žuvusių artintie
siems iš V. Ivanovo priteista po 1! 
tūkstančių litų. Baudžiamoji byla ii 
šmeižtą buvo iškelta po to, kai jis Ru
sijos dūmoje pristatė savo knyg 
„Lietuvos kalėjimas“. Knygoje ji 
tvirtino, kad per Sausio 13 - osios įvy 
kius sovietų kariuomenė nieko nent 
žudė. V. Ivanovas 1994 metais ii 
antivalstybinę veiklą jau buvo nuteistai 
pusketvirtų metų laisvės atėmimo. Vė
liau jam bausmė buvo sumažinta. H 
07.16
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if BENDRUOMENĖS VEIKLOJE®
Valstybės dienos minėjimas Brisbanėje

V Valstybės dienos minėjimas, Brisba- 
nėyje įvykęs liepos 6 d., buvo tikrai 
neužmirštama šventė. Sulaukėme sve
čių iš Melburno ir Gold Coast. Mel
burno choristai, atostogavę Auksiniame 
pajūryje, nepatingėjo apsilankyti ir 
Brisbanėje.

Sekmadienį, liepos 6 dieną, gausiai 
rinkomės į St. Marys bažnyčią pa
siklausyti choro giesmių. Švelniai jos 
skanbėjo, o bažnyčia pilna pilnutėlė 
maldininkų. Meldėmės, kad Dievas 
viisada globotų mūsų Tėvynę. Pamal
dose dalyvavo ir gražus būrys jauni
mo. Po pamaldų pasišnekučiavę šil
toje saulutėje, rinkomės į Lietuvių na
mus. Namų salė vos sutalpino su
sirinkusius į šį minėjimą. Pradžioje 
tautinių šokių grupė iškilmingai įnešė 
Tautos vėliavą. Choras ir dalyviai 
sugiedojo Tautos himną. Apylinkės 
valdybos pirmininkė Gaila Bagdon 
pas.eikino svečius ir susirinkusius. 
Greta Montvilaitė pakvietė atsistoti tik 
ką iš Lietuvos atvykusius svečius. 
Visiems buvo smagiai paplota. Po to 
Getą paskaitė trumpą paskaitą. Ji ra
gių visus keliauti į Lietuvą, ypatin
gai jaunimą, kad pamatytų savo tėvų 
ženę. G. Bagdon apie paskaitos turinį 
pątasakojo angliškai.

Meninę minėjimo dalį pradėjo Mel
burno lietuvių choras, padainavęs tris 
dainas: „Pavasario saulė“, „Padainuosiu 
dainelę“ ir „Rytoj tave aš išlydėsiu“.

Adelaidėje - esperantininkai iš Lietuvos
Liepos 19-26 dienomis Adelaidėje 

vyksta 82 - sis Pasaulinis esperantinin
kų kongresas. Jame dalyvauja ir Lie
tuvos delegacija, vadovaujama Lie
tuvos esperantininkų sąjungos val
dybos pirmininko, žinomo advokato 
Pftvilo Jegorovo. Grupės sudėtyje 
katunietės: gydytoja Minvyde Ge- 
diminaitė - Beržanskaitė, inžinierė Da
lias Pileckienė, teisininkė Bernadeta 
Kuičiauskaitė, panevėžietė padagogė 
~Vrydūtė Beinortienė, Lietuvos su
sisiekimo ministerijos viceministras, 
buvęs Kauno miesto meras Arimantas 
Račkauskas su žmona, kuri taip pat 
aktyviai dalyvauja esperantininkų 
veikloje.

Lietuvoje yra apie 3000 esperanti
ninkų Jų stiprūs tarptautiniai ryšiai 
toli-—.ieu-j-AiIbi ii— m—^~iot=
Atkelta iš 2 psl.

Tikra kultūrinė parama
Knygų mylėtojas daktaras Kazys' 

Pė’emkus Klaipėdos universiteto biblio 
tetekai padovanojo unikalų turtą-apie 20 
metų kauptą lietuviškų knygų ir lei
dinių kolekciją. Joje yra apie 60 
tūkstančių retų lietuviškų knygų, 3 
tūkstančiai žurnalų, dokumentų. Bib
liotekai - archyvui sutvarkyti Lietuvių 
fondas Jungtinėse Valstijose skyrė 30 
tūkstančių dolerių. K. Perukus nesu
laukė archyvo atidarymo-jis mirė pernai. 
R., 07.15

Dr. Algimantas Kabaila
Canberra, 1977.07.20 

Choristės, vilkinčios puikius tautinius 
rūbus, savo dainavimu sužavėjo visus. 
.Žilvičio“ šokėjai pašoko „Aušrelę“ ir 
„Kauškutį“, o vynj kvintetas padaina
vo „Užstalės dainą“, „Gimtinės takas“, 
„Pilki keleliai“ ir „Aras“. Stiprūs vyrų 
balsai ypatingai darniai skambėjo 
dainuojant visų pamėgtą „Arų“. Tada 
„Žilvitis“ vėl pašoko „Gyvatarą“, 
„Jaunimo polką“ ir „Čigonėlį“. Miš
rus choras, diriguojant Birutei Pra- 
šmutaitei, atliko dar net šešias dainas: 
„Gromatėlę parašiau“, „Dar nejok“, 
„Rožės“, „Gimtinės upelis“, „Senas 
kerdžius“ ir „Žemėj Lietuvos“. Solo 
dainuojant girdėjome seną brisbanietį 
Povilą Kviecinską, o paskutinę dainą 
dainuot visus išmokė linksmoji Birutė. 
Dainavome iš visos širdies apie Lie
tuvos ąžuolus ir vis dar nenorėjome 
paleisti christus. Pianistė Zita Pra- 
šmutaitė, pranešėja Danutė Lynikienė- 
ir dirigentė Birutė Prašmutaitė buvo 
apdovanotos dovanėlėmis. Gaila Bag
don nuoširdžiai padėkojo Melburno 
chorui, atvežusiam mums naujų puikių 
dainų. Labai retai mus aplanko me
niniai vienetai iš kitų miestų. Vėliau 
visi drauge vaišinomės su senais ir 
naujais draugais iš Melburno. Daug 
darbo įdėjo šeimininkės Lilė Bag
donavičienė, Virginija Mališauskienė 
ir jos mamytė, paruošusios pietus virš 
šimtui dalyvių. Visiems prisidėjusiems 
prie šios šventės - ačiū.

R. Platkauskienė

plačiai garsina mūsų kraštą pasaulyje. 
Į septynias dešimtis šalių keliauja 
esperantininkų žurnalas „Litova stelo“ 
(„Lietuvos žvaigždė“), kuriame spaus
dinami straipsniai apie mūsų kraštą. 
Žurnalo redaktorius talentingas espe
rantininkas Petras Čeliauskas išvertė į 
esperanto kalbą Antano Baranausko 
•„Anykščių šilelį“, Salomėjos Neries 
„Eglę - žalčių karalienę“, Eduardo 
Mieželaičio „Žmogų“ ir kitų litera
tūros klasikos kūrinių.

Pripažįstant Lietuvos esperantininkų 
nuopelnus tarptautiniu mastu, 1995 
metais 80 - me Pasauliniame espe
rantininkų kongrese Tamperėje Lie
tuvos esperantininkų sąjungos val
dybos pirmininkas Povilas Jegorovas 
išrinktas į 7 - nių asmenų Pasaulinės 
esperantininkų-asociacijos (Universalą 
Esperanto - Ąsočio) valdybą. Šios 
tarptautinės organizacijos būstinė yra 
Roterdame.

Lietuvos savaitraščiui „Atgimimas“, 
dienraščiui „Kauno diena“ ir kitiems 
leidiniams medžiagą iš Pasaulio 
esperantininkų kongreso , o taip pat 
Australijos lietuvių gyvenimo įsipa
reigojo rengti Lietuvos delegacijos 
sudėtyje atvykęs žurnalistas Aloyzas 
Urbonas.

■ Svečius sutiko Lietuvos Respublikos 
garbės konsulas Adelaidėje ponas Jur
gis Jonavičius.

Esperantininkų veikla Lietuvoje 
prasidėjo vos keliems metams praėjus

Ačiū už rūpestį jaunąja tėviškės karta

Dar praėjusių metų rudenį Šakių ra
jono savivaldybės švietimo skyrius 
gavo Australijoje gyvenančios ponios 
Isoldos Poželaitės - Davis laišką, kuria
me ji rašė, kad ponios Anicetos 
Liutkevičiūtės - Mainelienės ir jos bro
lio Liudo Liutkevičiaus paprašyta, nori 
paskelbti jau trečiąjį kalbos konkursą 
Šakių rajono ir miesto moksleiviams. 
Konkurso nugalėtojams paskirta 400 

po pirmojo esperanto kalbos vadovėlio 
pasirodymo 1887 m. Varšuvoje, nes 1890 
m. Tilžėje jau išėjo Aleksandro Dam

brausko (Adomo Jakšto) esperanto kal
bos vadovėlis lietuviams. Esperanto 
kalbos autorius Liudvikas Lazaris Za- 
menhofas yra gyvenęs Veisiejuose ir 
Kaune.

H Bonegilla’97" kviečia
Festivalio „Bonegilla‘97“ rengėjai 

primena, kad 1997 metai atžymi 50 
metų sukaktį nuo pokario Bonegillos 
emigracinio centro atidarymo. Ta pro
ga ruošiamas 10 dienų festivalis - šven
tė nuo š. m. rugsėjo 26 d. iki spalio 5 d. 
Alburyje - Wodongoje.

Per Bonegillos emigracinį centrą per 
24 metus perėjo daugiau kaip 320 000 
žmonių. Lietuviai buvo vieni iš jų (ir 

,patys pirmieji).
Festivalyje dalyvaus visa eilė tau

tybių žmonių, kurie įvairių renginių 
metu supažindins su savo gyvenimo 
literatūriniais, muzikos, šokio, sporto, 

Australijos dolerių, o dar viena premija 
- 100 dolerių laukia geriausiais pažy
miais baigusio vidurinę mokyklą Ša
kių miesto abituriento.

Rašinių konkursas įvyko dar sausio 
mėnesį. Premijos padalintos Lukšių, 
Kudirkos Naumiesčio ir Šakių dvylik
tųjų klasių moksleiviams. Premijiniai 
pinigai išleisti, bet mintys apie didžią
sias tautos dvasines vertybes, užjūrio 
tautiečių dėmesys ir rūpestis abi
turientus atlydėjo ir į baigiamuosius 
egzaminus. Dar ir paskutinė premija 
laukė geriausio. Ir štai po visų egza
minų, Joninių išvakarėse iškilmingo 
abiturientų išleistuvių akto metu tu
rėjau malonią progą gerbiamų tau
tiečių dovaną įteikti Šakių „Varpo“ 
vidurinės mokyklos abiturientei Auk
sei Paliukėnaitei, kurią ir matote Vido 
Venclovaičio nutraukoje.

Nuoširdžiai dėkoju poniai Anicetai, 
Liudui Liutkevičiams ir nepailstančiai 
gražių darbų iniciatorei poniai Isoldai 
Poželaitei - Davis už paramą gimtojo 
krašto jaunimui, už pastangas kelti jų 
dvasinę kultūrą, pareigos ir atsakomy
bės jausmo ugdymą, už didelį rūpestį 
tais, kurie kurs Lietuvos ateitį.

Te Aukščiausias atlygina ir laimina 
jų kilnius siekius.

Ramutė Vyšneveckienė, 
Šakių rajono savivaldybės 

švietimo sk. vyr. inspektorė

1988 m. atkurta 1919 - 1940 m. vei
kusi Lietuvos esperantininkų sąjunga, 
jos būstinė yra Kaune.

Lietuvoje nuolat organizuojami įvai
rūs tarptautiniai esperantininkų rengi
niai. 1995 metais Kaune vyko Baltijos 
šalių esperantininkų dienos. Netrūksta 
ir kitų renginių. A|oyzas Urbonas 

mitybos, švietimo ir prekybos aspek
tais.

Per LR garbės konsulą p. Viktorą 
Šliterį ir lietuvių bendruomenė yra 
kviečiama gausiai apsilankyti šiame 
festivalyje (LR garbės konsulas prašo
mas šiai šventei parūpinti lietuviškų 
vėliavų).

Festivalio centras - raštinė: PO Box 
3275, Albury, NSW 2640. Tel. 060 41 
21 88, faksas 060 23 80 99, email: 
artsbord @ albury. net. au. Festivalio 
koordinatorė: Trish Forrest.

„M.P.“ inf.
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Prieš kurį laiką Australijoje lankęsis kun. Vaclovas Aliulis, MIC, XXI am
žiuje", Nr. 40, 1997m., išspausdino ilgą straipsnį, pavadinęs jį "Australijos lietu
viai šaukiasi kunigų". Spausdiname dalį šio straipsnio. Red.

Kun . Vaclovas Aliulis, MIC
Su vargo broliais pabėgėliais pir

mieji vyko kunigai, dirbę pabėgėlių 
stovyklose Vokietijoje. Tai kunigai 
Petras Butkus, Juozas Kungys, Pranas 
Vaseris, Petras Bačinskas. Kai kurie iš 
anksčiau minėtų pačių pirmųjų atvy
kusių kunigų neprigijo Australijoje ir 
po poros metų išvyko į JAV ir Kana
dą, o šie, pastarieji, ištvėrė iki mirties ir 
išvarė gilią vagą lietuvių sielovadoje; 
du iš jų buvo pagerbti prelato titulu. 
Popiežinis garbės prelatas Pranas Vase
ris (gim. 1915 m. Telšių vyskupijoje) 
išbuvo Melburno lietuvių kapelionu 
37 metus (1950 - 1987), o mons. Petras 
Butkus (gim. 1914 m.) - Sydnėjaus 
kapelionas ir kun. filos. dr. Petras 
Bačinskas (gimė 1912m.) - Kanberos 
kapelionu po 43 metus (1950 - 1993). 
Kun. Butkus, kaip dauguma, buvo 
telšietis, tik kun. Bačinskas iš Kai
šiadorių, o kun., dr. Jatulis iš Panevė
žio vyskupijos. Šie kunigai daug rašė 
spaudoje, su katalikais inteligentais 
pradėjo leisti laikraščius „Tėviškės ai
dai“ ir „Šventadienio balsas“. 1953 
metais šie kapelionai įkūrė savo 
susivienijimą-Australijos lietuvių ku
nigų sekretoriatą, o pasauliečiai susi
būrė į Australijos lietuvių katalikų 
federaciją, kuri veikia lig šiolei. ALK 
sekretoriatas pakvietė į Adelaidę 
marijonus, ir 1962 metais iš Londono 
atvyko kun. Antanas Kazlauskas ir 
kun. Pranas Dauknys. Kvietė ir Ame
rikos lietuvaites vienuoles mokytojas. 
Neaišku, ar nei viena neatvyko, ar 
trumpai tepagyveno, nes dabar jų 
Australijoje nėra. Vienas po kito 
iškeliavo į amžinybę visi Lietuvoje 
šventinimus gavusieji kunigai, iš
sisklaidė keliolikoje mažesniųjų lie
tuvių telkinių. .
Dabartinė sielovados būklė
Adelaidėje jau kiek metų darbuojasi 

kun. Juozas Petraitis, MIC (jis priklau
so Amerikos šv. Kazimiero marijonų 
provincijai), po prelato Petro Butkaus 
mirties išeivijos vyskupo Pauliaus 
Baltakio, OFM, paskirtas Australijos 
lietuvių sielovados direktorium. Po 
kun. Vincento Parulio, MIC, mirties 
kun. J. Petraitis tapo Vusterio (Worcester. 
Mas., klebonu).

Melburne ir Džilonge (Geelong) 
lietuviams ištvermingai tarnauja kun. 
dr. Pr. Dauknys. Prelatui Vaseriui gy
vam tebesant, jis pusmečiui buvo iš
trūkęs į Romą ir Popiežiniame šv. To
mo universitete įgijo teologijos dakta
ro laipsnį už studiją apie religijos 
persekiojimą ir katalikiškąją taikią 
rezistenciją Lietuvoje. Šeštajame 
dešimtmetyje Londone jis išvertė G. 
Ričiočio (Ricciotti) mokslinę Jėzaus 
Kristaus biografiją, kurią slaptuosiuo
se, paskui viešuosiuose katechetų 
kursuose Lietuvoje naudojomės kaip 
Naujojo Testamento egzegezės va
dovėliu.

Sydnėjuje taip pat gyvuoja stipri 
lietuvių bendruomenė, turinti didelius
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. Kun. Vaclovas Aliulis, MIC.

lietuvių namus, „Dainos“ chorą, bene 
stipriausią iš Australijos lietuvių cho
rų, ir per 43 - ėjus prel. Butkaus tarna
vimo metus nusistovėjusiais tradici
jas. Po prelato Butkaus mirties 
(1993.14.14) toliau lietuviams tarnavo 
kun. Povilas Martūzas (gim. 1926 m.), 
turintis margą darbininkišką biogra
fiją. Vyresniame amžiuje atsiliepė dar
bas kasyklose ir su asbestinėmis 
medžiagomis, išsivystė sunki astma, 
todėl, silpstant sveikatai, kaskart ma
žėjo pajėgumas. Jis kalbindavo iš 
Lifetuvos atvykstančius kunigus pasi
likti Sydnėjuje ir užimti jo vietą, bet lig 
šiol nesėkmingai.Todėl baigiantis šių 
metų velykinėms rekolekcijoms pa
skelbė. kad daugiau lietuviškų pamal
dų Sydnėjuje nebus. Tai neturėjo reikš
ti, jog jos apskritai panaikinamos, bet 
parapijiečiai turi sukrusti ieškotis nau
jo kunigo.

Prieš kurį laiką kun. Martūzui gy
dantis ligoninėje, imigrantus globojan
tis vyskupas buvo paskyręs kunigą 
vietnamietį, kuris gana greit pramoko 
neblogai lietuviškai skaityti šv. Mišių 
tekstus, bet paskui buvo atšauktas į 
tėvynę. Rekolekcijų agapės metu šv. 
Joakimo bažnyčios klebonas kun. 
Normanas Greidis (Grady) pareiškė, jog 
priimtų lietuvį kunigą gyventi kle
bonijoje. Savo ruožtu Krikščioniškojo 
mokslo broliai prel. Butkaus butą vis 
dar laiko naujam lietuviui kunigui.

Mažesnės už minėtąsias, bet gyvy
bingos yra Kanberos ir Brisbano 
(Brisbane, lietuviai taria pagal rašybą 
„Brisbane“) lietuvių bendruomenės. 
Pirmojoje lietuviškų pamaldų nebūna, 
išskyrus tuos atvejus, kai per Velykas 
atvyksta kunigai iš Lietuvos. Brisba- 
nėje lietuviškos pamaldos vyksta 
pirmaisiais mėnesių sekmadieniais, 
celebruoja kunigas svetimtautis, lietu
viai paskaito skaitinius ir pagieda. 
(Šiemet negalėjau jiems patarnauti, nes 
pirmą kovo sekmadienį dar buvau 
Vilniuje, pirmas balandžio sekmadie
nis anksčiau buvo atiduotas Sydnėjui, 
o po pirmojo gegužės sekmadienio 
nebegaliojo mano bilietas grįžti į Ro
mą.)

Laimingi yra Vakarų Australijos

Nepamirškime 1941 birželio 22 
28 kankinių

Dar nespėjo nudžiūti Lietuvos že
melė, persunkta pirmųjų tremtinių 
ašaromis, kai 1941 - ųjų birželio 22 - 28 
dienomis ji ir vėl buvo prisotinta mūsų 
brolių ir sesių krauju.

Iki šios dienos komunistai ir jų 
pritarėjai bando nuslėpti tų dienų 
žmogžudystes ir kankinimo būdus. 
Sunku net įsivaizduoti, kad sutvėri
mai, turėjusieji žmogaus pavidalą, ga
lėjo būti tokie žvėrys.

Bandykime nors savo vaizduotėje 
pergyventi jų kančias, ir, kad ir 
pavėluotai, pasimelskime ne už juos, 
bet drauge su jais.

Lietuvoje jau yra reikalaujama, kad 
lietuviai neminėtų 1941 m. birželio 22 - 28 
kankinių dienas. Kur yra sąžinė tų 
žmonių, kurie vietoje to, kad parodytų 
žmoniškumo jausmą ir užuojautą 
padėdami surasti nusikaltėlius, žino
mus ne tik mums, bet ir jiems, o bando 
lyg ir pateisinti įvykdytą žvėriškumų. 
Birželio 22 - 28 dienomis raudonasis 
žmogžudys pakeliui iš Lietuvos dar 
spėjo nukankinti virš 2000 moterų, 
vaikų ir vyrų. Tam yra įrodymai. Visi 
jie yra lietuviai, kuriuos žinomų tauty
bių komisarai, komunistai ir jų agen
tai žudė ir kankino. Nebijokite paskai
tyti tikrų liudininkų parodymus, kiek 
kančių teko iškentėti tiems nelai
mingiesiems sužvėrėjusių komunistų 
letenose. Dokumentais paremti įro
dymai po karo buvo perduoti JAV 
kongreso Kersten komitetui. Čia 
pateiksime kelis iš tūkstančių kanki
nimo būdų ir aprašymus apie baisią tų 
nelaimingųjų mūsų tautiečių mirtį.

Studento Pronckaus mirtis Kretingos 
miesto pakraštyje: viela surišo kojas ir 
rankas. Kojas aprišo skudurais ir de- kiais, kaulų laužymas, badymai pi
gino. Nupjovė rankos odą taip, kad ji 
nusimovė lyg pirštinė. Įmetė į maž
daug 30.cm. gilumo duobę. Tačiau 
užberiant žemėmis, kankinys sujudėjo. 
Tada ant jo krūtinės užritino didžiulį 
akmenį ir taip paliko. Pronckaus rankų 
oda buvo rasta ir laikoma po stiklu 
kaip daiktinis įrodymas.

Telšių kalėjimo kankiniai. Rainių 
miškelis. Liudininkai pasakoja, kad 
sužalojimai buvo baisūs, retam kuriam
101 ' J0L=bq™J0l I 1 ■■■» -aIŪI j. :

didžiausio miesto Perto lietuviai, 
turėdami kun. dr. Alfonsą Savickį, ku
ris gražiai tarnauja jiems ir vokiečiams 
katalikams ir dėsto australų mokyk
loje. taigi turi nepriklausomą nuo 
tautiečių pragyvenimo šaltinį ir jų 
neapsunkina.

Kun. Savickis yra vienintelis Aus
tralijoje gimęs lietuvis kunigas, pa
tarnaujantis savo tautiečiams. Jis 
studijavo Romoje, kur gyveno šv. 
Kazimiero kolegijoje. Kunigas Jonas 
Vildžius (Vildžiūnas) baigė Adelaidės 
kunigų seminariją, priklauso vysku
pijai ir darbuojasi australų parapijoje. 
Kun. Jonas Girdauskas, kilęs iš Tas
manijos, Lonsestono (Launceston) 
miesto, priklauso vienuolių maristų 
kongregacijai. Šiedu kunigai širdimi 
yra su Lietuva, bet kalbos nebemoka.

Ar negalėtų daugiau Australijos 
lietuvių jaunuolių pasirinkti kunigo 
kelią? Studijuoti juos būtų galima siųs-

as

ii.

ir

dantys neišdaužyti, keliems išbadyt 
akys. Petronaičiui ir dar keliet as 
durtuvais buvo išlaužyti šonkaulj 
tarp jų padarytos skylės tarytum t 
šenės ir į jas sukištos rankos. Daug 1- 
ma buvo kankinami, į bumą ir akis!,.( 
pilant verdantį vandenį. Visų veil lai 
smarkiai apdeginti. Kankinimus atli ko 
komunistai ir enkavedistai.

Birželio 24 d. Kvėdarnos valsčiuj: e, 
Usninio kaime nukankinti trys brot ai 
Puleikiai. Žuvo jie labai žiauru ii. 
Gyviems nukirstos rankos, kit ai 
subadyti, vėliau sumesti duobėn, a? i- I 
pilti benzinu ir padegti.

Kankinių kūnai Petrašiūnų kapintse. 
Komisijos narių liudijimai. Aukos bu
vo mušamos įvairaus kietumo ir i S— 
tramo įrankiais. Pastebėti pjūviai buvo 
gilūs, atskiros kūno dalys, kaip nosris, 
liežuvis, pirštai ir lyties organai, kjai 
kuriems visai nupjauti. Galvos, rankų 
kojų kaulai dažnai sutriuškinti. Nei a- 
dome nė vieno nužudyto tiktai šūvi i. 

Buvo nustatyta, kad kai kurios aukos 
buvo užkastos dar gyvos.

Kas gali pamiršti Panevėžio ligoni
nės daktarų Mačiulio, Gudonio, Žem
gulio ir sesers Kanevičienės kančias, 
įvykdytas sužvėrėjusių komunistų.

Neįmanoma išvardinti visų kankinių 
pereitą Golgotą, bet sudaryta teisnįo 
medicinos ekspertų komisija apiba- 
drino visų rastų kankinių minės 
priežastis ir būdus. Teismo medicins 
ekspertai, vadovaujami Vytauto Didb- 
jo universiteto teismo medicinos h- 
tedros vedėjo prof. dr. Kazio Oželo, 
nustatė, kad prieš mirtį nelaimingeji 
pernešė įvairaus pobūdžio kankinimoir 
žalojimo būdus: mušimai bukais įrai— 

liais, atskirų kūno dalių nupjaustyrmi - 
krūtų moterims, lyties organų vyrams, 
liežuvių, nosies, ausų ir akių. Sužaloji
mui buvo naudojamas verdantis van
duo, kurį pylė į kankinių bumas ir akis.

Mūsų tautos sąžinė negali pasiduoti 
komunistiniam reikalavimui, kad nes 
pateisintume jų žvėriškumą, nemiiė- 
damitų baisiųjų 1941 m. birželio22-28 
dienų aukų. v. L. Mačys

LPKTSats.
a™------ ir”- įoi=wh — -

ti į šv. Kazimiero kolegiją? Juk daug 
lietuvių tampa puikiais daktarais, 
inžinieriais, kodėl ne kunigais? Ta
čiau kai apie tai užsiminiau, man bu
vo atsakyta, jog kunigu tapti ne tas pat, 
kaip inžinieriumi. Pirmiausia, ko ge
ro, svarbus kalbos barjeras. Tie Aus
tralijoje gimę lietuviai gydytojai ir ki
tokie specialistai, nors ir dainuoja 
lietuviškuose choruose, žaidžia lietu
vių sporto klubuose, bet savo specia
lybės darbui naudoja anglų kalbą, taip 
pat ir meldžiasi (kurie meldžiasi) 
angliškai.

Antra priežastis - supasaulėjusios 
visuomenės įtaka. Dvasininko pa
šaukimas Australijoje nebėra presti
žinė profesija. Bemaž prieš dešimt 
metų buvo SydnėįjjJe du šaunūs.šv.' 
Mišių patarnautojai, kurie, atrodo, no
rėjo rinktis kunigo kelią, bet patys 
katalikai tėvai nukreipė jų žingsnius

Nukelta į 6 pssl.
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KULTŪRINĖSE PfiRfiŠTĖSE
Vilniaus universitetas okupacijose
Lenkijos karalius, Lietuvos Didysis 

kunigaikštis Steponas Batoras, lan
kydamasis Vilniuje 1579 metais ba
landžio 1 - mą dieną, patvirtino anks
čiau duotą pažadą universiteto įkūri
mui, kuris ir buvo pavadintas jo vardu.

Per tuos virš 400 metų, Vilniaus 
universitetą perėjo daugybė jaunimo, 
su dideliais siekiais, su dideliais 
laimėjimais, taip pat ir pralaimėjimais.
•Keitėsi laikai, keitėsi valdžios, kei

tėsi ir pats universiteto vardas, tik ma
žai keitėsi kiemų nišos, koridoriai, sa
lės, auditorijos. Nesikeitė nei pagrirt- 
dinė Alma Mater užduotis, kuri yra 
maitinimas mokslu, žinojimu, ieš
kojimu...

Keitėsi tačiau universiteto dvasia, 
kuri įgaudavo formą ir išryškėdavo 
nuo tų laikų studijuojančio jaunimo 
dvasios, profesorių įtakos ir valdžios 
reikalavimų ar draudimų. Pavyzdžiui, 
lenkų okupuotame Vilniuje studentai 
išvystė antagonizmą prieš žydus. Tas 
antagonizmas iškilo iki tokio laipsnio, 
kad studentija paskelbė bado streiką, 
reikalaudama pašalinti žydus iš uni
versiteto. Streikuotojai užsidarė di
deliame studentų bendrabutyje, Tauro 
gatvėje. Anksti rytą, eidama ta gatve, 
pati mačiau, kai iš balkonų studentai 
virvėmis traukė didžiules pintines 
bulkučių. Studijuojančio jaunimo 
nesąžiningumas ir apgaudinėjimas 
reikalaujant kitų žmonių skriaudos, 
juoda dėme pažymėjo tuometinio 
universiteto dvasią. „Bado“ streikuoto
jai žydų pašalinimo iš universiteto 
nepasiekė, bet išreikalavo, kad per 
paskaitas jie būtų atskirti nuo kitų 
studentų, užimdami vietas atskiruose 
auditorijos sparnuose.

Lenkų okupacijos laikais Vilniuje bu
vo ribotas skaičius studentų patekti į 
mediciną, farmaciją, agronomiją ir 
humanitarinius mokslus. Todėl lie
tuviams. baltarusiams, ukrainiečiams ir 
žydams buvo taikomos įvairios kliū
tys, todėl mažuomenės tautybių sto
davo studijuoti teisę. Studentų tarpe 
vykdavo riaušės ir konfliktai dėl 
vienokios ar kitokios priežasties. Štai 
vienas pavyzdys. Vilniaus universiteto 
Studentų sąjungos tarpe buvo įvesta 
savišalpos rinkliava, iš kurios fondo 
šelpdavo neturtingus studentus, kurie 
negaudavo stipendijos. Ilgainiui pa
aiškėjo, kad lenkų studentai sužerdavo 
tuos bendrus pinigus į savo kasą, o 
kitataučiai negaudavo nė skatiko.

To žinojimo pasėkoje buvo sušauk
tas susirinkimas ir tuo metu studijuo
jantis vilnietis advokatas Juknevičius 
visų mažumų vardu pareiškė, kad jie 
išstoja iš Savišalpos sąjungos, kuri re
mia tik lenkus. Visi mažumos studen
tai in corpore išėjo iš susirinkimų sa
lės.
Tuo laiku studentų tarpe panašių 

konfliktų pasitaikydavo nemažai.
Bent tada jau buvo studijuojančių 

lietuvių, nes lenkų okupacijos lai
kotarpyje, iki 1924 metų, Vilniaus 
universitete nebuvo nei vieno lietuvio.

Vilniaus lietuvių Vytauto Didžiojo 

V. Marcinkonytė - Neverauskienė. 
gimanzija buvo įsteigta ir ėmė veikti 
1915 metais, bet lenkams okupavus 
Vilniaus kraštą, ši ir Kęstučio vardo 

.Švenčionių gimnazija neturėjo vals
tybinių teisių. Kitaip sakant, šias 
gimnazijas baigę mokiniai neturėjo 
valdžios pripažintos abitūros ir todėl 
negalėjo įstoti į jokį Lenkijos uni
versitetą. Dauguma moksleivių,baigu
sių Vilniaus lietuvių gimnaziją, vyk
davo į nepriklausomą Lietuvą, į Vy
tauto Didžiojo universitetą Kaune.

Tarp 1918 ir 1924 metų lietuvių 
gimnaziją Vilniuje baigė 101 mokinys, 
iš kurių tik keletas liko Vilniuje.

Aišku, tokia padėtis buvo labai 
kenksminga Vilniaus krašto lietuviams.

Vietos lietuviai darė pastangas 
Švietimo ministerijoje, ir pagaliau 1924 
m. devyniems lietuviams pavyko įstoti 
į Vilniaus universitetą, bet tik laisvais 
klausytojais. Tik po metų, kada jie iš
laikė abitūros egzaminus (antrą kar-

tą!) prie specialios lenkų valdinės 
komisijos, tapo tikrais studentais.

Pradžioje lietuviai stodavo į Vilniaus 
universitetą, bet ilgainiui susidarė 
sunkumai, dėl kurių lietuviai ne į vi
sus skyrius galėdavo patekti.

Jei ne oficialiai, tai praktiškai buvo 
sudaryta tokia padėtis, kad į praktiško 
pobūdžio fakultetus pakliūdavo labai 
mažas skaičius lietuvių.

Pavyzdžiui - į mediciną Vilniaus 
universitetan j metus buvo priimamas 
tik vienas lietuvis. Dėl to jaunimas bu-

vo priverstas keltis į Kitus miestus.
1938 - 1939 metų laikotarpyje Len

kijos aukštosiose mokyklose mokėsi 
159 lietuviai, tuo tarpu Vilniaus 
universitete tik 92.

Prieš keletą metų viename Vilniuje 
leidžiamame žurnale humanitarinių 
mokslų profesorė aprašė, kokiu būdu 
pateko į Vilniaus universitetą. Ši 
profesorė yra vilnietė, kilusi nuo 
Švenčionių. Kaip daugelis tuo laiku 
lietuvių, universitetan nebuvo priimta 
ir ji. Tačiau, kai prasidėjo paskaitos, ji 
jas uoliai lankė, nei vienos nepra
leisdama, įdėmiai išklausydama. 
Profesorius ją pastebėjo ir pagaliau 
paklausė, kodėl nė karto nebuvo pas 
jį laikyti koliokviumų? Mergina pa
aiškino, kad ji nėra studentė, kad nė
ra priimta į universitetą todėl, kad ji 
yra lietuvė.

Viskas baigėsi kaip toj pasakoj - 
profesorius darė žygius, kad pagaliau 

į ši lietuvaitė universitetan pateko.
Kunigų seminarija tuo laiku buvo 

i universiteto šaka. Čia studijavo 13 
lietuvių. Kai prasidėjo dar didesnė ak- 

; cija Vilniaus krašto lenkinimui, dėl 
i mažiausių priežasčių lietuviai iš se- 
I minarijos buvo pašalinami. Tai jau bu

vo grynai vyskupo Jalbrzykovskio 
nuopelnas, kurio tikslas - lenkinimas 
per bažnyčią, ir kad kuo mažiau lie
tuvių kunigų būtų Vilniaus krašte.

1925 m. išreikalavus iš lenkų val- 
i džios naujas teises, išėjo dešimties 

žmonių būrelis, kurie galėjo stoti į bet 
kurį Lenkijos universitetą. Tas būrelis 

i padėjo pagrindą Vilniaus lietuvių 
studentų sąjungos įkūrimui, kuriai rū- 

; pėjo savo krašto lietuviški reikalai. Jų 
Į darbai daugiausiai pasireikšdavo lie— 
į tuviškame sodžiuje. Jie rengdavo 
; paskaitas, pramogas, vaidinimus, 

steigdavo draugijas, kaip pav., šv. 
Kazimiero, rinko folklorą.

A, Prižgintaitė

Draugystė

Ak, kaip dažnai dabar galvoju 
kai metų svoris darosi sunkus 
draugystė - tai gyvenime 
yra brangiausias turtas; 
kai kam gali atverti širdį, 
parodyt savo džiaugsmą, 
tave kuris skausme paguos, 
išėjus jam, tu pasigęsi ■ 
atstotjo niekas negalės 
dalį tavęs, tarytum, išsineš 
nors tikrumoj gyvens dar su 

tavim;
kai ateitį savo svajonėm kūrėm, 
kitoj dienoj vėl laidojom ją 

dviese

tikroj draugystėje klastos nėra 
įvertinoji gaudama........
tik trumpą žemėj laiką, 
kuris nevystančiais žiedais 
pražys atsiminimuose........
žinosi, kad turėjai draugą!

% % %

ji studentų Dramos sekcija, lietu
viams atgavus Vilnių, sudarė bran
duolį Vilniaus „Vaidilos“ teatro įkūri
mui.

Kai lenkai uždarė Švenčionių gim
naziją ir Vilniaus krašte visas lietu
viškas mokyklas, skaityklas ir drau
gijas, sudentams pasidarė dar daugiau 
darbo. Visas savo vasaros atostogas jie 
paaukodavo ekskursijoms po kaimus, 
ypač kur jaunimas buvo pusiau 
sulenkintas. Ten jie neoficialiai ruošė 
vakarus, dainas, šokius tiesiog pievoje. 
Policija ne kartą rašydavo baudas, ne 
kartą ir kalėjimu grasino, bet studentų 
veikla dėl to nesumažėdavo.

Per U Pasaulinį karą, 1943 m. spalio 
mėnesį, vokiečiai uždarė Vilniaus 
universitetą. Medikų paskaitos ne
oficialiai vyko šv. Jokūbo ligoninės 
seserų mokyklos auditorijoje. Medi
cinos rūmus vokiečių kariuomenė 
pavertė į savo ligoninę ir davė 3 die
nas išsikraustyti. Būtinai reikėjo 
išgabenti daugybę histologinių ir 
patologinių eksponatų. Jokio trans
porto nebuvo, reikėjo viską pervežti į 
Fizikos fakulteto rūmus.

Sunkiai vyko mokslas. Studentai 
bėgiojo pu visą Vilnių pas profesorius, 
daktarus, asistentus parašus gauti, 
užskaitus. nes oficialiai universiteto 
kanceliarija nebeveikė.

Bolševikų okupacijos laikais, 1979 
m., kada buvo ruošiamasi paminėti 400 
metų nuo universiteto įkūrimo, rūmai 
buvo remontuojami, dažomi, grąžinami, 
net ir aplinkinių gatvelių namai nu
dažyti šviežiomis, maloniomis spal
vomis. Bet... įėjus į vieną universiteto 
kiemų, ant sienos iškabintas plakatas 
su užrašu, kad „pirmo kurso studentai, 
kurie neįsirašė į komjaunuolius, nebus 
registruojami“.

Dar nepradėjus Arui skristi, o sparnai 
jau pakirpti...

V. Marcinkonytė

Vilniaus universitetas - Observatorijos kiemas
Be rūpesčių tautinėje srityje Vil

niaus lietuvių sąjunga turėjo dar ir 
antrą tikslą, savišalpos, kuris jungė 
Vilniuje studijuojančius šio krašto 
jaunuolius, nes jų dauguma buvo 
neturtingų ūkininkų vaikai.

Po kelių metų padidėjus studentų 
skaičiui, pradėta steigti atskiras sek
cijas, kaip: Studenčių sekcija, Visuo
menininkų sekcija, Literatų, Sporto, 
Dramos. Ši paskutinioji buvo pati 
veikliausia - provincijose surengdavo 
per 40 vakarų - vaidinimų kasmet. To-
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gfSPORTAS
”OZ ’ 97” krepšinio turnyras
Artėja „OZ ‘97“ vyrų jaunių (jau

nesni nei 22 metai amžiaus) pasaulio 
turnyras, kuris vyks Melburne, ir tiki
ma, kad turnyras Australijos krepšinio 
istorijoje paliks įrėžtą gilią vagą.

Australiokai, vadovaujami trenerio 
Ian Stacker ir jo padėjėjo Bruce Pal
mer, jau nuo vasario mėnesio ruošiasi 
turnyrui, ir yra pasiryžę rimtai „atsi
skaityti“ su likusiu pasauliu. Centro 
puolėjas Chris Anstey (S.E. Magic) bu
vo išrinktas 18 - uoju Amerikos NBA 
lygoje, „Portland Trail Blazers“ ko

mandoje, ir tuoj pat išmainytas. Jis žais 
su „Dalias Mavericks“ (3,1 mln. do
lerių per 3 metus). Ben Pepper (Newc. 
Falcons) 56 - asis, jis prisidės prie 
„Boston Celtics“. Abu krepšininkai 
virš 2 metrų ūgio, ir su jų pagalba tiki
masi, kad australų komamda pateks į 
turnyro finalus.

Sydnėjiškiai turės pirmą progą 
pasidžiaugti šiuo gabiu jaunimu - bir
želio 25 - ją Sydnėjaus Entertainment 
centre jie žais draugiškas rungtynes su 
amerikiečių rinktine.

Lietuvių rinktinė, laimėjusi pirmą 
vietą Europos pirmenybėse (tarp 
jaunesnių nei 22 metai amžiaus), tą pa-

Australijos lietuviai šaukiasi kunigų
atitinkamą Australijos vyskupą, o tas - į' 
valstybines įstaigas, ir leidimas būtųAtkelta iš 4 psl.

kitur. Jiems reikia kunigų, bet nenori, 
kad šį kelią rinkusi jų vaikai.

Pačių australų dvasiniai pašaukimai 
labai negausūs, vis dažniau šios šalies 
katalikai turi šauktis vietnamiečius ar 
filipiniečius kunigus.

Ar išgirsime Lietuvoje 
Australijos brolių balsą?

Būtina išgirsti jį dėl daugelio prie
žasčių.

Visų pirma vyresnio amžiaus žmo
nėms sunku priprasti prie svetimo kraš
to kalbos liturgijoje ir prie vietinių 
tradicijų, kuriose jie neranda daugelio 
jiems brangių dalykų: Kūčių, vely
kinio Kristaus kapo ir Prisikėlimo 
pamaldų ir pan. Jauniesiems lietuvio 
kunigo dalyvavimas būtų paskatini
mas neatitrūkti ne tik nuo tautos, bet ir 
nuo tikėjimo bei religinės kultūros. 
Pavyzdžiui, lietuvių skautija Austra
lijoje yra krikščioniška, o australų - ne.

Nors Australijos lietuviai nedaug tėra 
tiesiogiai prisidėję prie Lietuvoje 
veikiančių kunigų seminarijų išlai
kymo, bet jie jau seniai ir dosniai re
mia Lietuvos bažnyčių statymą bei 
remontus ir įvairius kitus Katalikų- 
Bažnyčios reikalus, todėl galime lai
kyti save jų skolininkais. Nemažai 
pasaulietinės šalpos rinkėjų juos nu
vylė, o Bažnyčia (bent iki šiol) ne, tai
gi jie tikrai noriai šelps vyskupijas ir 
vienuolijas, kurios jiems dvasiškai 
pagelbės. Įvažiuoti į Australiją didelių 
sunkumų nebūtų. Mūsų išeivijos vys
kupas JE Paulius Baltakis kreiptųsi į 
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tį vakarą atskrenda j Sydnėjų. (25 
birželio, 7. 45 vai. vakaro, skrydžio nr. 
QF 002, Londonas - Sydnėjus).

Lietuvių jaunimo rinktinėje žaidžia: 
Andrius Jurkūnas;
Kęstutis Marčiulionis;
Giedrius Aidietis;
Nerijus Karlikanovas;
Evaldas Jočys;
Ramūnas Petraitis;
Marius Janulis;
Antanas Vilčinskas;
Mindaugas Žukauskas;
Kęstutis Šeštokas;
Tomas Masiulis;
Rimantas Kaukėnas;
vyr. treneris Henrikas Giedraitis;
trenerio pavaduotojas Šarūnas Sa
kalauskas;
komandos gydytojas Eduardas Liut
kus;
menedžeris Zenius Kamarūnas;
FIBA teisėjas Virginijus Dovidavi- 
čius;
delegacijos vadovas Saulius Samu- 
levičius;
spauda ir informacija - Vidas Mačiulis, 
ir Remigijus Kazilionis.

iru---------if71' — imi~ inf===

gautas. Materialinės sąlygos taip pat 
neblogos. Lietuvos garbės konsulas 
Sydnėjuje Viktoras Šliteris sakė: „Te-, 
gu tik atvažiuoja lietuvis kunigas, tai 
ir patys mūsų bezbožnikai jam au
tomobilį nupirks“. Ir paaiškino, kad 
„bezbožnikais“ juokais vadinami tau
tiečiai, kurie sekmadieniais iškart trau-' 
kia į klubą prie biliardo ar kortų, o 
retai besilanko pamaldose.

Kokie būtų reikalavimai į Australiją 
vykstančiam kunigui? Reikėtų nors 
šiek tiek mokėti anglų kalbą. Pagei
dautinas raštingumas, nes reikės re
daguoti laikraštėlį Adelaidėje, talkinti 
laikraščiams Sydnėjuje ar kur kitur. 
Tautiečiai labai vertina kunigo su
gebėjimą bendrauti. Jie daug ką dova
noja, bet labai greitai perpranta, kuo 
mes alsuojame. Lig šiol nė vienas ku
nigas Australijoje nesukompromitavo 
kunigystės, tikėjimo ir Bažnyčios.- 
Tikėkimės, kad ir nauji nuvyksiantieji 
garbingai eis savo pareigas.

Labai reikia, kad dar šią vasarą 
nuvyktų du kunigai: vienas į Sydnėjų, 
kitas į Adelaidę. Be to, reikia kunigo 
Brisbanėje. Geriau dera vykti die
ceziniams kunigams, nes vienuolių 
pašaukimo specifika reikalauja gyven
ti bendruomenėje, o tam trūksta są
lygų. Gebančiam pavieniui rikiuoti 
savo gyvenimą dvasininkui Austra
lijos lietuvių visuomenė sudaro gražią 
dirvą išsiskleisti įvairiapuse veikla.

Kas išgirs tautiečių ir Bažnyčios 
šaukimąsi?

Vilnius - Roma - Australija

Lietuvių dienas Melburne prisiminus.

Lietuvos komanda
25 liepos

26 liepos
19.30 vai.

27 liepos

28 liepos QF497

QF002 atvyksta į Sydnėjų 19.45 vai. (International Airport)
QF569 išvyksta iš Sydnėjaus 21.00 vai. (Qantas Domestic Airport) 

atvyksta į Canberrą 21.50 vai.
Canberra Cannons (CBA & NBL players)
Belconnen centre
Australian U23 Team
Belconnen centre

išvyksta iš Canberros
atvyksta į Melburną
Argentina (closed for spectators)
žaidynės
išvyksta iš Australijos (iš Melburno) 16.00 vai. (Qantas

29 liepos
1-10 rugpjūčio
11 rugpjūčio QF9 

International Airport).
Mes linkime jauniesiems Lietuvos krepšininkams geriausios sėkmės!

Lietuvos vyrai Europos pirmenybėse
Sportas, ypatingai komandinėse 

rungtynėse, vis labiau supainiotas, ir, 
artėjant Europos pirmenybėms, trene-. 
riui Jonui Kazlauskui tik
ras galvosūkis: iš 30 galimų žaidėjų tik 
14 žaidžia LKL, visi kiti išsibarstę po 
visą pasaulį. Taip pat ir visi kiti 
europiečiai stengiasi surinkti kuo 
geriausią galimą komandos sudėtį, kad 
savo tautą galėtų iškelti šiame svar
biame turnyre ir tapti Europos krep-, 
šinio čempionais.

Šiais metais nebepasirodė mūsų 
milžinai A. Sabonis, Š. Marčiulionis ir 
kt. Žaidėjau nauja karta.

Turnyrą laimėjo jugoslavai, nugalėję 
finale italus. Trečioji vieta teko rusams,

Dar kartę žiemos sporto žaidynių klausimu
Pasaulio lietuvių žiemos sporto žaidynės jau visai čia pat, tačiau dar ne visi sve

čiai iš Lietuvos turi nakvynę. Dar kartą prašome, kas galite priimkite svečią.
Slidininkų priėmimo vakarienė įvyks rugpjūčio 8 d. Lietuvių namuose (Banks- 

towne). Pageidaujantys dalyvauti šioje vakarienėje prašomi registruotis pas V, 
Binkį tel. 9686 3424.

Kalnuose varžybos vyks rugpjūčio 14 - 15 dienomis (ketvirtadienį ir penkta
dienį). Po varžybų Guthega "Alpine Hotel" bus bendra vakarienė ir dovaną 
laimėtojams įteikimas. Asmenims, kurie apsistoja Guthega viešbutyje vakarienė 
bus nemokama, tačiau svečiams, norintiems kartu vakarieniauti, ji kainuos 20 
dolerių. Registruotis galite pas Birutę Aleknaitę tel. 9686 3424. Dar kartą pri
mename, kad Australijos slidininkai turi nedelsdami užsiregistruoti varžyboms 
(lenktynių dieną bus jau per vėlu).

Taip patprašonve įsigyti žaidynių marškinėlius. Tuo palengvinsite rengėjams 
padengti žaidynių išlaidas. Marškinėlius galite gauti savo sporto klubuose arba 
Sydnėjaus lietuvių klube (Bankstown). V. Binkis

Prašom nepamiršti užsimokėti
.„Mūsų Pastogės“ prenumeratų.

20.00 vai.
09.45 vai.
10.45 (Qantas Domestic Airport) 

o ketvirtoji - graikams. Lietuviai, 
pralaimėję ispanams, liko šeštoje vie
toje.

Rungtynėse Lietuva - Ispanija pir-t 
. mas puslaikis baigėsi rezultatu 44:40, 
o pačios rungtynės - 94:93. Už Lietuvą 
geriausiai pasirodė Artūras Karnišovas 
(32), Virgilijus Praškevičius (18), 
Šarūnas Jasikevičius (13), Gintaras 
Einikis (12) ir Aurelijus Žukauskas (7).

Latviai gal mažiau sėkmingai, bet 
taip pat dalyvavo turnyre. Lietuvos 
rinktinėje žaidė trys jauniai, kurie at
vyks į „OZ ‘97“. Tai Tomas Masiulis, 
Antanas Vilčinskas ir Andrius Jur
kūnas. Edis
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Pirmieji metai Australijoje
Pakeliui j Australiją

t Mūsų mirusieji f
1949 m. vasario 23 dieną, antrą va

landą po vidurdienio laivas „Moza- 
ffari“ išplaukė iš Neapolio uosto su 
tūkstančiu emigrantų iš „Dievo paukš-
lėlių“ stovyklų. Tarp jų buvau ir aš su 
keletu draugų iš Hanau stovyklos.

programa - padainuoti keletą lietuviš
kų dainų ir pašokti „Oželį“. Vėliau gal

Adelaidės lietuvių muziejus - archyvas - vienintelis lietuvių muziejus Aus
tralijoje. Čia sukaupta daug mūsų pirmųjų gyvenimo dienų eksponatų. Prie 
vitrinos stovi muziejaus vedėja Daina Pociūtė.

„Mozaffari“ buvo naujas laivas, tik 
baigtas statyti 1948 metų gale Glazgovo 
uoste. 7024 tonų bruto ir 3944 tonų ne
to. Po deniu galima sutalpinti 1388 ke
leivius, o viršuje buvo 52 pirmos kla
sės ir 10 De Luxe kajučių. Aš buvau 
vienas iš tų laimingųjų, keliavęs pir
mos klasės kajutėje Nr.13. Joje ke
liavome dviese, kartu su senu draugu 
Jonu Grušu. Už tą privilegiją mums 
teko nemažai pasidarbuoti valgomųjų 
svetainių valymu.

Prieš išplaukiant, visi keleiviai gavo 
po septynis amerikoniškus dolerius. 
Vėliau buvo leista laivo kantinoje 
nusipirkti po dvi „štangas“ (400) 
amerikietiškų cigarečių, kurios kai
navo tada po pusantro dolerio už 200.

Port Said uoste arabų biznieriai mus 
gerokai apgavo. Kartu su Jonu su- 
sigundėme nusipirkti po dvi dėžes 
šokolado. Nusiderėjome iki dviejų 
dolerių už keturias dėžes. Pradžioje 
prašė po du dolerius už dėžę. Tačiau, 
kai atidarėme dėžes, pamatėme, kad 
jos pripildytos kažkokia mums ne
pažįstama mase, bespalve, lyg tirštas 
kisielius. Valgyti jos, be jokios abe
jonės, negalėjome. O du mūsų draugai, 

Vincas ir Vytas, nusipirko po butelį 
arabiško konjako, po pusantro dolerio 
už butelį. Visi tik paragavome, tačiau gerti 
niekaip neišdrįsome - skonis buvo lyg 
surūgusio alaus. Taip mums nutiko su 
arabų pirkliais.

Pirmadienį, vasario 28 d., kažkas per 
laivo garsiakalbį paprašė visus lietu
vius ketvirtą valandą susirinkti prie- 
kinėje^tlenio „D“ aikštelėje. Nuėjau. 
Buvo įdomu, koks reikalas privertė 
sušaukti šį susirinkimą. Paaiškėjo, jog 
norima pasitarti dėl dovanos įteikimo 
laivo kapitonui ir mus lydinčiam IRO 
karininkui. Latviai ir estai tam jau pra
dėjo rengtis prieš porą dienų, taigi 
mums būtų gėda nuo jų atsilikti.

Pasitarimai ir ginčai užtruko ilgokai,
tačiau tam reikalui sutvarkyti vis tik 
išrinkome 7 žmonių komitetą. Tuomet 
buvo pasiūlyta dovanos įteikimo 

atsiras dar kitų pasiūlymų. Laive ke
liavo apie šimtas lietuvių. Ne visi atėjo 
į susirinkimą, ne visi vieni kitus 
pažinojome. Gal tarp tų neatėjusių yra 
žmonių turinčių meninių sugebėjimų, 
ir kurie galėtų pasiūlyti dar ką nors? 
Tačiau ir taip netrukome susidurti su 
sunkumais. Iš visų keletas matė šokant 
„Oželį“, o šokusių atsirado tik du. Tada 
buvo pasiūlyta pasitenkinti tik liau
dies dainomis, be „Oželio“. Tačiau vėl, 
kažkas būtinai norėjo „Oželio“. Dovaną 
įteikti numatėme sekmadienį, reikėjo 
nelikti paskutiniais ir turėti pakanka
mai laiko „Oželiui“ išmokti. „Oželis“ 
programoje pasiliko. Buvo surengta 
šokėjų „mobilizacija“. Aš šiaip taip 
išvengiau tos „mobilizacijos;' įsiū
lydamas savo draugą Juozą. Tasai 
nemokėjo išsisukti.

O išsisukęs nuo „Oželio“, kituose 
susirinkimuose nedalyvavau, tik iš Juo
zo sužinodavau, kad komitetas yra 
darbštus ir pasiruošimai pilnu tempu 
eina pirmyn, programa plečiasi.

Savaitė ne’truko prabėgti. Sekma
dienį per laivo garsiakalbį buvome 
pakviesti susirinkti 6.45 vai. vakaro lai
vo svetainėje ant denio „C“. Gal ir ne 
visi, bet dauguma lietuvių susirinko
me. Buvo matyt ir kitataučių. Besi
kalbėdami ir bejuokaudami laukėme 
svečių, kurie, atrodo, punktualumu vi
sai nepasižymėjo. Kelios minutės po 
aštuonių, o jų vis dar nesimatė. 
Programoje dalyvaujančių veiduose 
matėsi nerimas. Pagaliau plojimai 
pranešė, kad svečiai atvyksta. Visų 
žvilgsniai nukrypo į duris, kur pasiro
dė kapitonas baltoje uniformoje, ly
dimas taip pat baltomis uniformomis 
dėvinčių karininkų. Paskui juos ėjo 
keletas moterų, laivo daktaras ir IRO 
karininkas. Pastarieji vilkėjo civiliais 
drabužiais. Mums plojant, visi suėjo į 
svetainę, galvų linktelėjimu pasivei- 
kino ir užėmė vietas minkštose sofose

Mirė 
a.a. Viktoras Žeimys

"Mūsų Pastogę" pasiekusiomis ži
niomis, liepos 17 d. mirė Sydnėjuje 
gyvenęs 83 metų amžiaus tautietis Vik
toras Žeimys.

Gimė 1914 metais. Jaunas būdamas 
priklausė skautams (dalyvavo 1933 m. 
BP sutikimo sąskrydyje Palangoje). 
Buvo aistringas futbolistas, priklausė 
valstybinei futbolo komadai. Paskuti
nius kelis gyvenimo metus Viktoras 
nesveikavo ir rečiau buvo matomas lie
tuviškuose renginiuose, nors per tą 
laiką Lietuvoje apsilankė kelis kartus. 
Norėjo ten nuvykti'. ir šiemet, tačiau 
progresuojanti liga jau nebeleido jam 
to padaryti...

Palaidotas velionis liepos 21 d. Rook- 
woodo kapinių lietuvių sekcijoje. Ge
dulingas pamaldas atlaikė ir į kapus 
palydėjo kun. Jonas Girdauskas.

Ilsėkis ramybėje.

Liūdna žinia pasiekė Sydnėjaus lietuvių klubą - 
Lietuvoje mirė

Algis Skirka,
nuo 1974 m. sausio 24 d. buvęs aktyvus Sydnėjaus lietuvių 

klubo narys, 1986 metais buvo išrinktas į Sydnėjaus lietuvių 
klubo valdybą. Nuoširdžią užuojautą žmonai Vidai, dukroms 
Audrai ir Lisai, motinai Adelei, broliams Vytautui ir Kęstučiui 
bei jų šeimoms reiškiame ir liūdime drauge su jumis.

Sydnėjaus lietuvių klubo direktoriai, 
tarnautojai, talkininkai ir klubo nariai

ir krėsluose. Nutilo plojimai, choras 
susispietė prie pianino. Nuskambėjo 
pirmieji akordai ir iš krūtinių išsiveržė 
lietuviška daina... Svečiai energingai 
plojo. Choras padainavo dar keletą dai
nų.

Po trumpos pertraukos vėl nuskam
bėjo pianino garsai ir į tuščią patalpos 
vietą įbėgo mažytė, baltai aprengta 
mergytė. Skambant man nežinomai 
melodijai, mergytė tarytum pakilo į 
orą, plasnodama mažomis rankelėmis, 
ir kojomis tarytum visai žemės ne- 
liesdama. Mažylė kaip balta plaštakė 
Lietuvos pievose plasnojo nuo žiedo ant 
žiedo, sukosi, siūbavo. Patalpoje visi 
lyg apmirę, visi žiūrėjo lyg užkerėti, o 
plaštakėlei baigus, galėjai puikiausiai 
girdėti žiūrovų kvėpavimą...

„Ji niekada taip gerai nešoko, kaip 
šiandien“, kažkas šalia sušnibždėjo, ir 
staiga laivą užliejo plojimai, atrodė, 
kad jie niekada nesibaigs.

Plojimams nurimus, keletas tauti
niais rūbais pasipuošusių porų pašo
ko „Suktinį“, o aštuoni vyrai - „Oželį“. 
Abu šokiai, matyt, patiko svečiams, 
tačiau tuo mūsų programa ir išsiėmė.

Kažkur pasigirdo mergaitės verks
mas. Prisišliejus prie pianino verkė 
maža mergaitė, kuri turėjo įteikti 
dovanas, tik paskutinę minutę vargšelė 
ėmė ir pristigo drąsos. Mama ją grei
tai nuramino, vertėjas Fišeris perskaitė 
dovanos įteikimo raštą ir mažylė, pla
čiai šypsodama, įteikė kapitonui labai 
gražią lietuviško pakelės kryžiaus 
repliką. Dovana buvo pagaminta čia 
pat ant laivo, o padarė ją į Australiją

Mirė
a.a. Povilas Blažys

Pagal gautą pranešimą, 1997 liepos 17 
d. mirė 85 metų amžxiaus, Sydnėjaus 
priemiestyje Spit Junction gyvenęs tau
tietis Povilas Blažys. Smulkesnių žinių 
apie velionį neturima.

Ildėkis ramybėje.

Mirė 
a.a. Stasys Urneviėius 
Prieš baigiant ruošti šį "M.P." nume

tą, gauta žinia, kad .Adelaidėje liepos 
18 d., sulaukęs 76 metų amžiaus, mirė 
veiklus visuomenininkas, sportininkas, 
sportinio gyvenimo vadovas Adelaidėje 
a.a. Stasys Umevičius. Palaidotas lie
pos 21d.

Nekrologą spausdinsime sekančiame 
"M.P." numeryje

Ilsėkis ramybėje.
B.Ž.

laimės ieškoti pasinęšęs dievdirbys 
Juozas Ilčiukas. IRO karininkui buvo 
.įteikta medinė lėkštė, išdabinta tau
tiškais ornamentais.

Kapitonas labai šiltai padėkojo už 
dovaną ir linkėjo sėkmės naujame 

krašte, į kurį jo laivas mus gabeno. IRO 
karininkas taip pat nuoširdžiausiai 
padėkojo ir išreiškė geriausius lin
kėjimus.

Programa baigėsi, tačiau svečiai vis 
dar neskubėjo skirstytis. Nežinojome, 
kuo dar galėtume juos pralinksminti? 
Staiga atsistojo laivo kapitonas ir pa
prašė, kad visi kartu padainuotume dar 
keletą dainų. Na ir dainavome. Daina 
sekė dainą, svečiai klausėsi ir vis plo
jo, plojo... O kai dainininkai pradėjo 
kimti, vėl suskambo pianinas ir mažoji 
balerina vėl užbūrė visus savo nuo
stabiu šokiu. Po to - „Suktinio“ melo
dija ir trys ponios tautiniais rūbais 
pakvietė kapitoną ir du karininkus šo
kiui. Kapitonas šypsosi ir purto galvą. 
Nesumišusi ponia pakvietė IRO ka
rininką, ir trys poros leidosi šokti šokį, 
kurio karininkai ne tik nebuvo šokę pa
tys, bet ir niekada nematė kitų šokant. 
Netrukus prisijungė dar keletas mū
siškių. Šokis baigėsi, užkrėtęs visus 
kitiems šokiams. Po „Suktinio“ buvo 
šokami nauji, moderniškesni, viskas 
užsitęsė net iki 10 valandos, kol kapi
tonas pakilo, dar kartą padėkojo už 
dovaną, linksmą vakarą ir, lydimas 
karininkų, pasuko durų link. Skirstė- 
mės ir mes.

S. Augustavičius

"Mūsų Pastogė" Nr.29 1997.6.7.28 psl.7
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INFORMACIJA
Sydnėjaus tautiečiams

Rugpjūčio 10 d., sekmadienį, 2 vai. popiet Lietuvių namuose Bankstowne ALB 
Sydnėjaus apylinkės valdybos paprašytas, Algis Dudaitis praves pokalbį ir at
sakys į klausimus apie dabartinę padėtį ir nuotaikas Lietuvoje.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti šioje popietėje.
ALB Sydnėjaus apylinkės valdyba

Pamaldos Sydnėjaus lietuviams
Pranešame Sydnėjaus lietuviams, kad Tasmanijoje gimęs kunigas Jonas Gudaus

kas sutiko aptarnauti lietuvius iki 1998 metų gruodžio mėnesio pabaigos. Pamaldos 
vyks anglų ir lietuvių kalbomis kas antrą, trečią ir ketvirtą mėnesio sekmadienį St. 
Joachims bažnyčioje, Lidcombe. įprastu laiku -11.30 vai. ryto. Kun. J. Gudauskas 
iki to laiko turi paskyrimą Sydnėjuje. Be pamaldų, kun. Gudauskas, reikalui esant, 
gali patarnauti vestuvių, krikštynų ir laidotuvių atvejais. Skambinkite jam tel. (02) 
9962 9406.

Taip pat pranešame, kad pasauliečiai gali pasikviesti kunigą pas save kaip 
asmeninį svečią, bet ne pastoraciniam darbui. Šiuos reikalus Australijoje tvarko 
kunigų sekretoriato pirmininkas kun. Juozas Petraitis, MIC. Adelaidėje.

Lietuvių katalikų misijos komitetas Sydnėjuje

Pagalba docentei Danutei Kaunaitei
27 - me "Mūsų Pastogės” numeryje buvo išspausdintas doc. Danutės Kaunaitės 
prašymas padėti jos atvykime į 14 - tą Pasaulio psichosomantinės medicinos 
kongresą Australijos mieste Caims. Į prašymą atsiliepė Lėta Kramilienė ir parū
pino butą Caims mieste. Dėl reikiamų 600 dolerių dalyvavimo kongrese regis
tracijai, pirmuoju šimtu atsiliepė Justinas Jasiulis. Ačiū jam. Būtų gražu, jei at
sirastų ir daugiau aukotojų paremti šios neturtingos, bet gabios medikės, garsi
nančios Lietuvos vardą pasaulinėje medikų konferencijoje, išlaidas. Aukotojus 
prašome kreiptis į Sydnėjaus apylinkės valdybos pirmininką Albiną Giniūną tel. 
(02) 9639 6064 arba A. Kramiliui tel. (02) 9727 3131.

Sydnėjaus apylinkės valdyba

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

Dėl pilietybės įstatymo pakeitimo

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

4 v.v. -10.30 v.v,
4 v.v. -11.00 v.v.
4 v.v. -12.00 v.v.
12 v. p.p. -1.00 v. nakties
12 v. p.p. -'10 v.v.

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

Australia
P.O. Box 5066
Alphington Vic. 3078

HOUSE
Pty. Ltd. 

Tel: (03) 9459 9299 
Fax: (03) 9482 4371

CHRISTMAS PARCELS
TO THE BALTICS

Informuojame, kad nuo šių metų lie
pos 16 d. įsigaliojo Lietuvos Respub
likos Pilietybės įstatymo 1, 17 ir 28 
straipsnių pakeitimo įstatymas.

Pakeistas 1 straipsnio 1 punktas, 
išdėstant jį taip:

„1. Lietuvos Respublikos piliečiai yra: 
asmenys, iki 1940 m. birželio 15 d. tu
rėję Lietuvos pilietybę, jų vaikai, 
vaikaičiai (jeigu šie asmenys, jų vai
kai ar vaikaičiai nerepatrijavo iš 
Lietuvos).

Pripažintas netekusiu galios 1 straips
nio 2 punktas, buvusius 3,4,5 ir 6 punk
tus laikant atitinkamai 2,3,4 ir 5 punk
tais.

Šiuo pakeitimu praplėstas asmenų 
ratas, kurie yra laikomi Lietuvos 
Respublikos piliečiais, priskiriant jiems 
ir asmenų, iki 1940 m. birželio 15d. 
turėjusių Lietuvos Respublikos pilie
tybę vaikaičius, nepriklausomai juo jų 
turimos kitos pilietybės.

Analogiškai praplėstas ir asmenų 
išsaugančių teisę į Lietuvos Respub-' 
likos pilietybę ratas, 17 straipsnio 1 da
lies 1 punktą išdėstant taip: 1) asme
nims iki 1940 m. birželio 15 d. 
turėjusiems Lietuvos pilietybę, jų 
vaikams ir vaikaičiams (jeigu šie

asmenys, jų vaikai ar vaikaičiai ne
repatrijavo iš Lietuvos), gyvenantiems 
kitose valstybėse.

Papildyta 28 straipsnio 4 dalis: 
dokumentais, įrodančiais, jog asmuo 
iki 1940 m. birželio 15 d. turėjoLietuvos 
Respublikos pilietybę, dabar laikomi ir 
„notaro patvirtinti trijų Lietuvos pilie
čių, kurie patys turėjo Lietuvos Res
publikos pilietybę iki 1940 m. birželio 
15 d., paliudijimai apie tai, kad asmuo 
1940 m. birželio 15 d. turėjo Lietuvos 
Respublikos pilietybę“.

R. Šidlauskas 
LR Užsienio reikalų ministerijos 

Konsulinio departament 
direktorius

Aukos
"Mūsų Pastogei"

Ant. Norvilaitis NSW $50
R. Kaunienė Vic. $5
J. Rylis NSW $25
Mrs. E. Stripeikis Vic. $5
V. Juod NSW $5
V. Bycroft Qld. $10
Mrs. P. Blažys NSW $10
Dėkojame už aukas!

Admin.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction +
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. /24 5408. Veikia 24 vaiands® per parą.
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Please request additional information and parcel 
sending kits by 17th.August 1997

H
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I.Gūtmarce E.Vanags L.Kataiąš
(08)9398 3102 (02)9790 1140 (07) 3366 5241

Prenumeruokite Lietuvių bendruomenės laikraštį
Pranešame, kad "Pasaulio lietuvio" prenumeratos mokestis 1998 metams yra 35 

ĄU doleriai, arba 25 JAV doleriai. Siunčiant mokestį, prašome nesiųsti asme
niškų čekių arba čekių Australijos doleriais, kadangi čia vėliau už jų iškeitimą į 
amerietiškus reikia mokėti 15 dolerių už čekį. Apgailestauju, kad JAV nesugeba 
lengvai tvarkytis su svetima valiuta, bet aš jų pakeisti negaliu. Žemiau išvardin
ti žmonės sutinka rinkti prenumeratos mokestį, todėl prašau naudotis jų patar
navimais. Jie visi dirba be užmokesčio, tik norėdami padėti "Pasaulio lietuviui".

Esame jiems dėkingi, o taip pat ir buvusiems prenumeratų rinkėjams. F. Sodaitis 
talkino mums dešimt metų 1 Dėkojame Jam.

Prenumeratą renka:
L Alvikienė, 36 Autumn Ave., Lo.ckleys, SA 5032.
2. Mičiulis, 62 The Highway, Box 150, Mt. Waverley, Vic. 3149.
3. B. Stašionis, PO Box 205, Bankstown, NSW 2200.
4. J. Gailius, 281 Parkington St., Newtown, Geelong, Vic. 3220.
Kviečiame visus lietuvius užsiprenumeruoti "Pasaulio lietuvį". Bronė Kro- 

nienė, 6428 Ridge Rd., Clarendon Hills, IL 60514, USA. Bronė Kronienė

SKELBKITĖS „MŪSŲ PASTOGĖJE“ - VISIŽ/NOS!
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Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. * & $ Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 3233 
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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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