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Lietuvos įvykių apžvalga
Sausio 13 - osios minėjimai
Tragiškąja! Sausio 13 - ajai paminėti 

buvo skirtas iškilmingas Seimo posė
dis, kurio metu pagrindinę kalbą pasa
kė Vytautas Landsbergis. Dar kalbėjo 
Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
pirmininkas Povilas Jakučionis, Šiau
rės Tarybos Prezidentė Gun Hellsvik, 
LDDP atstovas Česlovas Juršėnas. 
Prisiminimais apie tos nakties įvykius 
dalijosi Irena Perkauskienė ir Algis 
Mateika. Iškilmingame Seimo posėdy
je dalyvavo Prezidentas Valdas Adam
kus, Vyriausybės nariai, aukšti dva
sininkai, diplomatai ir kiti garbingi 
svečiai. Tylos minute buvo pagerbti vi
si žuvusieji už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę. Vidurdienį, Vilniuje, 
Nepriklausomybės aikštėje, dalyvau
jant aukštiems svečiams, buvo pakelta 
valstybės vėliava. Vėliau laisvės gynė
jus svečiai gėlėmis pagerbė Antakalnio 
kapinėse. Vakare buvo aukojamos Šv. 
Mišios Vilniaus arkikatedroje. Ati
tinkami minėjimai vyko ir kituose 
Lietuvos miestuose. Kaune buvo 
surengta ekskursija į Sitkūnų radijo 
stotį, kuri tą lemtingą naktį buvo likusi 
vieninteliu ryšiu tarp Lietuvos ir pasau
lio. Daugelyje Lietuvos vietų, taip pat 
prie Seimo rūmų, nakties metu buvo 
užkurti laužai simboliniam ištvermės 
prisiminimui.

Sausio 13 - osios (Laisvės gynėjų 
dienos) proga Prezidentas Valdas 
Adamkus medaliais apdovanojo dau
giau kaip pusantro šimto Lietuvos 
gyventojų.

Teismas Raslanui?
Rainių žudynių organizavimu 

kaltinamam 84 metų Rusijos piliečiui 
Petrui Raslanui gali būti surengtas 
ligšiolinio pavyzdžio Lietuvoje netu
rintis teismas už akių, kadangi jis gy
vena Maskvos srities Balašichos mies
te ir vengia atvykti į Lietuvą.

Kaip pranešė Generalinė prokuratū
ra, prieš dešimtmetį iškelta ir ne kartą 
stabdyta buvusio okupacinės sovietų 
valdžios Valstybės saugumo' liaudies 
komisariato Telšių apskrities skyriaus 
viršininko P. Raslano baudžiamoji byla 
išsiųsta Šiaulių apygardos teismui.

Parengtinis tardymas byloje užbaig
tas, nepareiškus kaltinimo pačiam P. 
Raslanui, kuris įtariamas organizavęs 
76 Lietuvos gyventojų žudynes ir 
vadovavęs joms. Šis sadistinis aktas 
įvykdytas 1941 metų birželio 25 - osios 
naktį Rainių-miškelyje prie Telšių.

Pasak prokuroro Rimvydo Va- 
lentukevičiaus, P. Raslano atvejis ati
tinka visas Lietuvos įstatymuose 
numatytas sąlygas, kai išimties tvarka 
galima rengti neakivaizdinį teismo 
procesą: kaltinamasis negyvena Lie
tuvoje ir vengia atvykti į ją.

Tai, kad P. Raslanas pasislėpė Ru
sijos Federacijoje ir gyvena Maskvos 

srityje, buvo nustatyta 1992 metų balan
dį, kai Lietuvos generalinė prokuratū
ra nutarė patraukti jį kaltinamuoju ir 
suimti.

Rainių tragedijos byloje susikaupė 10 
tomų įvairios medžiagos. Į teismo po
sėdį bus kviečiama 17 nukentėjusiųjų ir 
27 liudytojai.

Pripažinta partizanų 
deklaracija

Seimas savo įstatymu pripažino 
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio 
Tarybos 1949 metų vasario 16 d. 
Deklaraciją valstybės teisės aktu.'

1949 m. vasario 16 d. ši partizanus 
vienijanti Taryba priėmė Deklaraciją - 
dokumentą, išreiškus) okupuotos, bet 
nenugalėtos Lietuvos, lietuvių tautos 
valią. Joje įtvirtinti pagrindiniai kons
tituciniai demokratijos principai: 

“Valstybinė Lietuvos santvarka - de
mokratinė respublika. Suvereninė 
Lietuvos valdžia priklauso tautai“. 
Deklaracija, akcentuodama Lietuvos 
valstybingumo ir konstitucinės san
tvarkos tęstinumą, įteisino partizani
nės kovos feningos, vadovybės su
darymą ir apibrėžė ginkluoto pa
sipriešinimo teisėtumą. Seimo pareiš
kimu, Deklaracija yra iškiliausias 
Lietuvos partizaninės kovos teisinis 
dokumentas. Jos įtvirtinimas įstatymu 
turi ne tik moralinę, bet ir teisinę pras
mę. Deklaracijos kaip teisės akto 
įtraukimas į Lietuvos teisės sistemą 
liudija valstybingumo tęstinumą ir 
nenutrūkstamas pastangas realizuoti 
Lietuvos nepriklausomybę.

Steigs Atgimimo muziejų
Kultūros ministerijos Muziejų eks

pertų komisija pritarė siūlymui steigti 
Atgimimo muziejų.

Medžiaga apie tautos atgimimą, kaip 
sakė Eltai šios komisijos sekretorius, 
ministerijos Muziejų skyriaus vadovas 
Romanas Senapėdis, kaupiama beveik 
visuose - tiek valstybiniuose, tiek ir 
savivaldybėms priklausančiuose mu
ziejuose. Įvairiomis progomis su
rengiamos ir šios tematikos parodos. 
Tačiau tai problemos neišsprendžia. 
Vertingiausi Atgimimo dokumentai, 
fotonuotraukos, kita medžiaga turėtų bū
ti kaupiama vienoje vietoje, kvalifikuo
tai sisteminama, tyrinėjama. Be to, bū
tina ir nuolatinė ekspozicija, kad nau
jos kartos galėtų akivaizdžiai pamatyti, 
kaip vėl atgimė tauta, kokia kaina bu
vo sugrąžinta valstybės nepriklau
somybė.

Tame pačiame komisijos posėdyje 
pritarta siūlymui namą Gedimino pr. 1 
paženklinti memorialine lenta, tuo 
pagerbiant šio pastato - Sąjūdžio būs
tinės - istorinę reikšmę.

Lietuva ir Latvija atnaujins 
derybas dėl jūros sienos

Tikimasi, kad dar šiemet bus užbaig-

Lietuvių Dienų atidaryme dainavusi Kymantų šeima. Viduryje - sol. Birutė 
Kymantienė, prie jos dukros - Gražina, Raminta ir jauniausioji Judrina.

tos užsitęsusios Lietuvos ir Latvijos 
derybos dėl jūros sienos nustatymo. Šį 
klausimą penktadienį Vilniuje Pre
zidentas Valdas Adamkus aptarė su 
Latvijos Ministru Pirmininku Viliu 
Krištopanu.

„Mes prie šio klausimo nutarėme 
grįžti kuo greičiau. Jau esu nurodęs 
atitinkamoms Latvijos vyriausybės 
žinyboms, pratęsti konsultacijas su 
lietuviais“, - po susitikimo su Prezi
dentu žurnalistams sakė V. Krištopa- 
nas.

Prieš porą mėnesių naujuoju Latvijos 
premjeru tapęs V. Krištopanas tvirtino 
tikįs, kad jūros sienos derybos baigsis 
sėkmingai ir greitai. „Nemanau, jog 
abiejų pusių pozicijos būtų tiek ne
pajudinamai tvirtos, kad nesutarimų 
nebūtų galima išspręsti derybose“, - tei
gė jis.

Lietuvos Prezidentas irgi įsitikinęs, 
kad naujoji Latvijos Vyriausybė akty
viai imsis derybų proceso su Lietuva.

Buvęs VEF krepšinio komandos 
žaidėjas ir treneris V. Krištopanas į Vil
nių atvyko dalyvauti šiaurės Europos 
krepšinio lygos pristatyme. Jį pakvietė 
šios lygos įkūrėjas, žinomas lietuvių 
krepšininkas Šarūnas Marčiulionis. 
Pristatymas surengtas penktadienį va
kare Vilniaus rotušėje. Prezidentas V. 
Adamkus taip pat dalyvavo jame.

Investicijos
Šiaulių mero teigimu, į Šiaulių lais

vąją ekonominę zoną (LEZ) ketina 
investuoti JAV bendrovė „Executive 
JetPort“. JAV bandrovė įsikūrusi 
Trenton mieste, New Jersey valstijoje, 
ir yra viena pagrindinių tiekėjų JAV 
karinėms bazėms. Ši bendrovė jau prieš 
metus pareiškė norą Zoknių oro uoste 
statyti transporto ir keleivinių lėktuvų 
remonto bei techninės priežiūros 
gamyklų. Bendrovė investuotų į ga

Nuotrauka V. Vaitkaus

myklą beveik 125 mln. litų, o Šiauliuo
se veikiančios įmonės metų apyvarta 
siektų apie 208 mln. litų. Amerikiečių 
pastatytuose angaruose vienu metu tilp
tų šeši „Boeing“ lėktuvai. Kol kas šio 
projekto įgyvendinimas neaiškus, nes į 
tą pačią teritoriją pretenduoja ir Lie
tuvos kariškiai. Šiaulių LEZ yra įsikū
rusi buvusiame didžiausiame Rytų 
Europoje kariniame oro uoste Zok
niuose.

Labiausiai prestižiniu Vilniuje va
dinamas žemės sklypas Gynėjų ir 
Goštauto gatvių kampe - prie Seimo 
rūmų - konkurso būdu išnuomotas 99 
metams užsienio kapitalo įmonei „Bal
tic Mansion Hotels“. Pradinė sklypo 
kaina buvo beveik 2.4 mln. litų. Aukcio
ne sklypas išnuomotas už 42.5 mln. li
tų. Pradinis įnašas bus 150 000 litų. 
Aukciono sąlygose numatyta, kad 
investuotojas sklypo nuomai bei 
valdymo išlaidoms skirs apie 200 mln. 
litų. Šiame , sklype bus statomas 
aukščiausios klasės 200 vietų viešbu
tis bei modemus verslo centras. Kon
kurso sąlygose buvo numatyta, kad 
didžiausias komplekso aukštis turi bū
ti iki 24 metrų, o didžiausias užstaty
mo plotas - 60%. Išnuomoto sklypo plo
tas beveik 20 000 kv. m.

Bylos bankininkams
Vilniaus miesto 2 - sios apylinkės 

teismas iš esmės pradėjo nagrinėti 
finansinėmis aferomis kaltinamo vers
lininko Jono Urkos baudžiamąją bylą. 
Per tardymą nustatyta, kad tapęs Lietu
vos banko valdybos, Lietuvos akcinio 
inovacinio banko tarybos nariu ir 
pagrindiniu dešimties uždarųjų akcinių 
bendrovių akcininku, J. Urka iš 13 ban
kų pasiskolino apie 350 mln. litų ir pu
sės jų negrąžino.

J. Urka nuo praėjusių metų yra su-
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.

imtas ir uždarytas Lukiškių kalėjime.
Buvęs UAB „Svetur“ generalinis 

direktorius J. Urka kaltinamas svetimo 
turto iššvaistymu stambiu mastu, 
operacijų su užsienio valiuta norminių 
aktų pažeidimu ir skolininko nesą
žiningumu. Vilniaus m. 2 - osios 
apylinkės teisme nagrinėjama byla yra 
išskirta iš didesnės bylos, kur tiriami 
buvusio „Svetur“ vadovo skolinimosi 
iš Lietuvos akcinio inovacinio banko 
epizodai.

Apeliacinis Teismas atmetė ban
kininko Petro Kravto prašymą, kad bū
tų atšauktas jo suėmimas. Petras Krav- 
tas buvo buvusio „Vakarų banko“ 
valdybos pirmininkas ir prezidentas. 
Bankas buvo įsikūręs Klaipėdoje, bet 
turėjo skyrius ir kitur. Prieš kelis me
tus paaiškėjus, kad iš banko dingo 
milžiniškos sumos, byla buvo užvesta 
Petrui Kravtui ir kitiems. Kai kurių 
asmenų jau nerasta, bet patsai Kravtas 
buvo uždarytas Lukiškėse. Jis yra 
kaltinamas 25 mln. litų iššvaistymu, 
tačiau bendros banke dingusios sumos 
yra žymiai didesnės.

Migracijos aferos
Didž. Britanijos ambasadorius Lie

tuvoje Christopher Robbins susitiko su 
Lietuvos vidaus reikalų ministru Stasiu 
Šedbaru ir aptarė problemas, susijusias 
su nelegalia lietuvių migracija į Ang
liją. Kaip jau Lietuvos spauda ne kartą 
pranešė, Anglija neįsileidžia žymaus 
procento ten norinčių įvažiuoti lietu
vių, nes įtariama, kad svečiai norės 
pasilikti ir dirbti nelegaliai.

Ambasadorius Robbins pranešė, kad 
atvykėliai kartais prašo politinio 
prieglobsčio, tačiau jų argumentai ne
są pagrįsti. Didž. Britanija nesuteikė 
politinio prieglobsčio nė vienam Lie
tuvos piliečiui ir nežada to daryti atei
tyje-

Susitikime su ministru ambasado
rius Robbins buvo supažindintas su 
priemonėmis, kurių imasi Lietuva, 
siekdama sumažinti savo piliečių 
emigraciją į Didžiąją Britaniją. Lietu
vos piliečių emigravimo į šią šalį 
problemos gruodžio 21 dieną buvo 
aptartos ir Seimo Nacionalinio saugu
mo komitete.

Ministro S. Šedbaro nurodymu, 
Lietuvos emigrantų srautui kontroliuo
ti yra sudaryta speciali darbo grupė. 
Šios prevencinės veiklos ėmėsi Poli
cijos, Migracijos, Mokesčių policijos 
bei Pasienio policijos departamentų 
vadovai.

Ambasadoriui pranešta, kad pastaruo
ju metu už neteisėtų paslaugų teikimą 
įvairioms turistinėms firmoms yra iš
kelta 14 baudžiamųjų bylų. Ministras 
patikino ambasadorių, kad ir ateityje 
bus principiniai vertinami tie kelionių 
organizatoriai, kurie, pažeisdami 
nustatytą tvarką, siūlo nelegaliai dirbti 
užsienyje.

Eltos pranešimu, nelegaliai atvykę 
Lietuvos piliečiai grąžinami ir iš kitų 
kraštų. Pernai vien tik per Vilniaus oro 
uostą buvo sugrąžinti 1229 Lietuvos 
piliečiai, o šiemet per pirmąsias 10 die
nų grįžo 25. Dar didesnis skaičius 
grąžinamas arba geležinkeliu ar prista
tant Lietuvos pasienio punktams. Kai 
kurie lietuviai sakosi buvę suklaidinti 
melagingų turizmo firmų, kurios 
užsienyje pažada darbą ir gerą atly
ginimą. Daugiausiai Lietuvos..piliečių 
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grąžinama iš Didž. Britanijos, Švedijos, 
Suomijos, Danijos, Izraelio bei Vo
kietijos.

Nuo kovo 1 d. Lietuvos piliečiai į 
daugelį Vakarų kraštų galės vykti be 
vizų (pagal Schengen sutartį), tačiau 
valdžios įstaigos įspėja, kad ten yra 
sukurta detalizuota informacijos sis
tema, kuri kaupia žinias apie asmenis, 
kurie bent vienoje Schengen sutarties' 
valstybėje pažeidė migracijos taisyk
les.

V. Landsbergis rūpinasi 
Punsku

Seimo pirmininkas Vytautas Lands
bergis telefonu kalbėjosi su Lenkijos 
Seimo maršalu Maciej Plažynski. 
Pagrininė pokalbio tema buvo užkardos 
postas Punske ir su tuo susijusi, 
nereikalinga įtampa bei vietos gyvento-. 
jų protestai. Punske gyvena daug lietu
vių ir jie pageidauja, kad pasienio posto 
ten nebūtų.

■ Seimo pirmininkas informavo savo 
kolegą Varšuvoje, jog neseniai Vilniuje 
viešėjęs Lenkijos premjeras Jerzy Bu
zek žadėjo neskubėti įkeldinti pa
sieniečius, o užkardos įrengimo klau
simu išsiaiškinti su gyventojais ir viso
mis tuo suinteresuotomis institucijomis. 
Nepaisant to, jau pradėti užkardos 
įkurdinimo darbai.
Maciej Plažynski, kalbėdamas te

lefonu, patikino V. Landsbergį, kad pats 
imsis iniciatyvos ir surinks išsamią 
informaciją apie pasienio užkardos 
steigimą Punske, išsiaiškins, ar nėra- 
galimybių pasienio dalinį įkurdinti ki
toje vietoje. Parlamentų vadovai suta
rė, jog, atsiradus alternatyviems, 
variantams, Punsko užkardos klausimą 
vertėtų peržiūrėti.

Valstybė rems partijas
Valstybė rems politines partijas pagal 

galimybes - toks sprendimas užfiksuo
tas Seime priimtame Politinių partijų ir 
politinių organizacijų finansavimo < 

įstatyme. Už šį įstatymą beveik sutar
tinai balsavo Seimo nariai, niekas nebu
vo prieš, tik keletas parlamentarų su
silaikė.

Kaip sakė vienas iš šio įstatymo
rengėjų, LDDP frakcijos narys Justinas 
Karosas, politinėms partijoms finan
suoti kiekvienais metais bus skiriama 
0.1% biudžeto lėšų. Šių metų biudžetas 
jau patvirtintas, todėl jame nenumatyta 
asignavimų partijoms. Tačiau kai kurių 
parlamentarų skaičiavimu, 0.1 % šių me
tų biudžete sudarytų apie 6 milijonus 
litų. Naujajame įstatyme numatyta, kad 
finansuojamos iš biudžeto bus tik tos 
partijos ir politinės organizacijos, kurios 
savivaldybių ir Seimo rinkimuose 
peržengė 3% barjerą.

Naujasis įstatymas taip pat re
glamentuoja visą finansavimo iš kitų 
šaltinių tvarką. Juo siekiama išvengti 
politinės korupcijos bei užtikrinti lėšų 
kaupimo ir jų naudojimo teisėtumą.

Lietuvos - Izraelio fondas
Kaip praneša Elta, Prezidentas Val

das Adamkus siūlo įsteigti bendrą 
Lietuvos ir Izraelio fondą, kuris rūpin
tųsi jaunimo mainais ir kultūros ryšių 
plėtojimu tarp abiejų valstybių. Apie tai 
V. Adamkus kalbėjo su Vilniuje viešin
čiu Izraelio Knesseto Pirmininku Dan 
Tichon.

Lietuvos vadovas ir Izraelio Knesse
to Pirmininkas priėjo bendrą išvadą, kad 
dvišaliuose santykiuose labiau va
dovaujamasi praeitimi, o nedaug 
galvojama apie ateitį. Todėl toks fon- 
das-pądėtų-,gerinti,Lietuvos ir Izjąęlįę,

Hindu dominuojama dabartinė In
dijos vyriausybė nesiima griežtesnių 
priemonių, kad sustabdyti Hindu 
ekstremistų ekscesus prieš krikščionis 
Gudžarat valstijoje (sritis į šiaurę nuo 
Bombėjaus). Nuo Kalėdų per porą 
savaičių suagituotos minios sudegino 
daug krikščionių bažnyčių, koplyčių, 
mokyklų, sudeginta šimtai biblijų. 
Hindusai smurto veiksmų grąsymais 
priverčia ištisus krikščionių kaimus vėl 
grįžti į Hindu tikėjimą.

Sausio 14 dieną krikščionių demo
kratų, liberalų ir žaliųjų partijos Euro
pos Sąjungos parlamente bandė paša
linti iš Europos Sąjungos egzekutyvo du 
narius, kaltinamus nesugebėjimu, 
favoritizmu bei korupcija, tvarkant 
Europos Sąjungos finansus. Buvusi 
;Prancūzijos ministrė pirmininkė Edith 
Cresson vadovauja tyrimų fondui, 
ispanas Manuel Marin - humanitarinės 
pagalbos fondui. Bandyta taip pat 
pareikšti papeikimą visam egzekuty vui. 
Parlamento egzekutyvo pirmininkui 
Jacques Santes grąsant atsistatydinti 
papeikimo atveju, abu bandymai, 
nesurinkus pakankamai balsų, ne
pasisekė.

Sausio 16 d. serbų policija ir ka
riuomenė, užėmusi Racak kaimą Koso
vo provincijoje, išžudė 45 albanų ci
vilius gyventojus, kai kurių kūnai buvo 
išniekinti. Serbams pradėjus kaimą 
apšaudyti minosvaidžiais, į jį įvykio 
tirti atvykę tarptautiniąį tvarkos pa
laikytojai turėjo neužilgo iš ten pa
sitraukti. NATO vadovybė reikalauja, 
kad Serbija žudikus išduotų Tarp
tautiniam Teismui kaip karo nu
sikaltėlius.

Italija galutinai atsisakė išduoti. 
Turkijai internuotą kurdų separatistų 
lyderį Abdullah Ocalon. Sausio 16 die

Jie neturi būti pamiršti
Tikriausiai visiems žionoma, kad 

Adelaidėje yra įkurtas ALB Archyvas, 
jame yra skyrius kur kaupiamos visų 
bendruomenės veikėjų biografijos.

Melburno Apylinkės Valdyba gavo 
ALB Krašto Valdybos kreipimąsi į 
ALB Apylinkių Valdybas ir Seniūnijas 
su prašymu, kad jos rastų vieną ar dau
giau asmenų, kurie sutiktų bendra
darbiauti su ALB Archyvo vedėju p. V. 
Baltučiu, renkant ir perduodant ar- 

santykius, pakreiptų juos viltinga vaga.
Susitikime Knesseto vadovas išreiškė 

abejones dėl pernai rugsėjį Lietuvos 
Prezidento sudarytos Tarptautinės 
komisijos okupacinių režimų nusi
kaltimams tirti darbo, siejant nacių ir 
sovietų laikotarpio okupacinius nu
sikaltimus.

V. Adamkus į tai atsakė, kad pa
grindinis Tarptautinės komisijos tikslas 
- nustatyti objektyvią tiesą apie visus 
okupuotoje Lietuvoje įvykdytus nu
sikaltimus. Prezidentas teigė, kad už 
nusikaltimus turi būti atsakyta, nepai
sant to, kada tie nusikaltimai buvo 
įvykdyti ir kas juos įvykdė.

Parengė
. . ... .. ______ Vytautas Doniela 

ną kurdų lyderis išskrido iš Romos į 
Maskvą.

Sausio 16 dieną Wentworth Falls, 
Mėlynuose kalnuose, mirė 83 metu 
amžiaus Jim Mc Clelland, darbiečių 
senatorius federaliniame parlamen
te 1970 - 1978 metais. 1975 metais 

jis buvo imigracijos ministras G. 
Whitlam‘o kabinete.

Nuo 1991 m. karo Irako lėktuvams 
neleidžiama skraidyti virš kurdų 
apgyvendintos šiaurinės valstybės da
lies bei virš pietinės šiitų musulmonų 
apgyvendintos valstybės srities. Po 
1998 m. gruodžio kampanijos „Desert 
Fox“ Irakas pareiškė, kad nebesilaikys 
šio uždraudimo. JAV ir D. Britanijos 
naikintuvai vis dar patruliuoja virš abie
jų „draudžiamų sričių“, tačiau kas ke
linta diena įvyksta incidentai, kurių me
tu bandoma šiuos naikintuvus pašauti. 
JAV naikintuvai raketomis puola į juos 
taikančius radarus arba raketų bazes. Iki 
šiol sąjungininkų oro pajėgos nuostolių 
nepatyrė.

Sausio 14 -16 dienomis iš JAV Atsto
vų Rūmų narių sudaryta prokuratūra 
pristatė kaltinamąją medžiagą prieš 
prezidentą Bill Clinton JAV senate. 
Sekančią savaitę gynyba gavo irgi tris 
dienas pasisakyti už prezidentą, pa
neigiant prokuratūros tezes. Tik išklau
sęs gynybos, senatas nuspręs ar pa
sitenkins gauta medžiaga, ar norės 
šaukti liudininkus. Pastaruoju atveju 
prezidentui iškelta byla galės tęstis 
mėnesiais.

Sausio 17 dieną Rusijos prezidentas 
Boris Jelcinas vėl atsidūrė ligoninėje. 
Šį kartą jam nustatyta kraujuojanti opa 
skrandyje. ____

Paruošė
V, Patašius

chyvinę medžiagą.
V. Baltutis ir pats prašo paramos šiuo 

klausimu ir kreipiasi į visus Australijos 
lietuvius.

Dabartiniu metu Lietuvoje ruošiama 
nauja Lietuvių Enciklopedija, kurios 
išleidimui prašoma žinių apie lietuvių 
išeivijos veiklą: organizacijas ir pa
vienius asmenis. Deja, ALB Archyve 
yra didelės spragos ir be visuomenės 
pagalbos neįmanomųjų užpildyti.

Per paskutinius 50 metų ALB dirbo 
daug pasišventusių asmenų, kurių 
pastangomis įsteigtos įvairios lietuviš
kos organizacijos. Jomis ir rėmėsi 
lietuviškos visuomenės gyvastingumas.

Pirmieji lietuviškos bendruomenės 
kūrėjai, sulaukę vyresnio amžiaus, 
pasitraukė iš aktyvios veiklos. Kiti 
iškeliavo Amžinybėn, palikdami ryš
kius savo veiklos pėdsakus. Tačiau jų 
atminimas blėsta ir vis sunkiau rasti 
asmenų, kurie galėtų suteikti žinių apie 
jų veiklą.

Niekada neturi būti pamiršti asme
nys, kurie buvo lietuviškos veiklos, 
priekyje, kurie rūpinosi lietuviškumo 
išlaikymu. Kurie savo talentu ir iš-
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ALB Krašto Tarybos suvažiavimas

ALB Lietuvių Dienos pradėtos pamaldomis Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. 
Priekyje eina dalyviai su tautinėmis ir organizacijų vėliavomis.

Nuotrauka A. Burneikio

Gruodžio 29 - 30 dienomis, Australi
jos Lietuvių Dienų metu Geelonge įvy
ko 26 - tasis ALB atstovų suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo apie 50 Krašto 
Tarybos narių. Registraciją pravedė 
kadenciją baigusios Krašto Valdybos 
nariai dr. Danius Kairaitis ir Pajauta 
Pullinen. Suvažiavimą atidarė KV 
pirmininkas dr. Vytautas Doniela, 
invokaciją (kun. Juozo Petraičio žo
džius) perskaitė Janina Vabolienė.

Į prezidiumą buvo išrinkti: Petras 
Bielskis (pirm.,Adel.), Rasa Mauragie- 
nė (Canb.) ir Andrius Vaitiekūnas 
(Melb.). Mandatų Komisiją sudarė: 
Albinas Giniūnas (Syd.), Ramūnas Tar
vydas (Hob.) ir Eglė Kairienė (Perth).

Po gautų sveikinimų, Krašto Valdy
bos pirmininkas dr. Vytautas Doniela 
savo pranešime pabrėžė, jog ryšiai su 
Apylinkėmis buvo darnūs, o iš Aus
tralijos valdžios bei parlamentarų, ypač 
imigracijos ministro Philip Ruddock,

Suvažiavimo prezidiumas: iš kairės - Rasa Mauragienė, Petras Bielskis (pirm.) 
ir Andrius Vaitiekūnas. Nuotrauka A. Burneikio

Atkelta iš 2 psl.

simoklinimu pasiekė aukštų įvertini
mų Australijoje, jos kultūriniame, 
moksliniame, socialiniame, ekono
miniame ar visuomeniniame gyveni
me.

Jų trumpa enciklopedinė biografija ir 
nuotraukos bus patalpinamos ALB 
Archyve.

Tokia medžiaga bus labai naudinga 
ateities istorikams ir tyrinėtojams. Taip 
pat ruošiant publikacijas Australijoje ar 
Lietuvoje, kurios bylos apie mūsų ryžtą 
ir pasišventimą, kuriant lietuvišką oazę 
šiame tolimame kontinente.

Be to, tikimasi išleisti ir veikalą apie 
Australijos lietuvius ir angliškai. 

buvo sulaukta gražaus palankumo. Tai 
buvo matyti ir per 50 - mečio minėji
mą Canberroje bei gausius pagilian
čius pasisakymus Federaliniame Par
lamente. Džiugu, kad panašaus dėme
sio sulaukė 50 - mečio minėjimai ir 
kituose miestuose. Padėkojęs Anskiui 
Reisgiui (Syd.) ir Apylinkių valdyboms 
už sumaniai pravestus jubiliejinius 
minėjimus, pirmininkas šiek tiek su
stojo prie „Mūsų Pastogės“ finansinės 
padėties, nes ją teko paremti virš $3000 
suma. Apžvelgęs kelis kitus įvykius, 
pirmininkas išsamiau apibūdino ka
dencijos metu sudarytą „Paramos 
Lietuvai“ apyskaitą. Keletas skaičių: 
Australijos lietuviai religinei šalpai 
pasiuntė $380 000, prieglaudoms ir 
našlaičiams - $213 000, Tremtinių 
Namams ir pan. - $160 000, ligoninėms 
bei vaistams - $108 000, mokslo 
įstaigoms - $99 000.

Iš viso organizuotai Lietuvos reika-

Melburno Apylinkės Valdyba savo 
ruožtu prašo visus Bendruomenės na
rius pagal galimybes įsijungti į šį 
nepaprastai svarbų ir reikšmingą dar
bą. Nepagailėkite savo laiko šiam kil
niam tikslui įgyvendinti.

Mes tikime, kad atsiras asmenų, ku
rie sutiks bendradarbiauti su p. V. 
Baltučiu, kaupiant biografinę medžia
gą-

Surinktas žinias: biografijas ir nuo
traukas prašome siųsti: V. Baltučiui, 
ALB Archyvo vedėjui, 1 Belinda Street, 
Eavandale, South Australia 5060. Tel. ir 
faksas (08) 8363 0153. Arba-galite - 
perduoti Melburno Apylinkės Valdybai.

Melburno Apylinkės Valdyba

lams pasiųsta $1,379,157, bet ši suma
nėra galutinė. Be to, per „Talką“ Lietu- 
von iškeliavo 4-5 mln. dolerių, o
asmeniškai (giminėms, pažįstamiems)
nuvežta virš 10 mln. dolerių. Deja, ne 
visa pagalba pasiekė savo tikslą, o per
Lietuvos bankų išpumpavimą ten dingo 
keli milijonai litų, vienaip ar kitaip ki
lę iš Australijos lietuvių dosnumo. 
Padėkojęs Jonui Zinkui už apžvalgos 
sudarymą, finansinę temą pirmininkas 
pratęsė savo sekančios dienos prane
šime.

Iš KV iždininko Vytauto Patašiaus 
pranešimo paaiškėjo, kad per savo 
kadenciją Krašto Valdy ba turėjo $ 19,190 
pajamų ir $17,045 išlaidų. Sumokėjus 
dar gausimas sąskaitas, naujoji Krašto 
Valdyba perims apie $2000. Kaip vi
sada, Krašto Valdybos darbus stambiai 
parėmė AL Fondas ($5000), 50 - mečio 
leidinį dalinai finansavo ALB Sydnė- 
jaus Apylinkės Valdyba ($3000), o iš 
Apylinkių gauta $2294. Likusias paja
mas sudarė iš kitur gauta parama, 
parduotas jubiliejinis leidinys ir t.t. Kiek 
liečia išlaidas, beveik $5000 išleista

Dalis ALB Tarybos suvažiavimo narių: priekyje iš kairės - Janina Vabolienė 
(naujoji ALB Krašto Valdybos pirmininkė).' dr. Genovaitė Kazokienė, Dalia
Donielienė ir Rasa Mauragienė.
jubiliejiniam leidiniui ir $3319 „Mūsų 
Pastogei“ paremti. Australijos Lietuvių 
Dienų Ruošos Komitetui paskolinta 
$2000, Tasmanijos Lietuvos Studijų 
Draugijai skirta $1000, o $747 pasiųsta 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Val
dybai.

KV iždininkas taip pat pranešė, kad 
buvo uždarytas apie 8 metus veikęs 
„Pagalba Lietuvai“ fondas, nes per 
pastaruosius porą metų parama Lietu
vai buvo organizuojama ir siunčiama 
įvairiais kitais būdais. Susidariusio$6878 
likučio didžioji dalis buvo pasiųsta kaip 
parama Vilnijos mokykloms.

ALB Kontrolės Komisija, patikrinusi 
iždininko dokumentaciją, rado, kad iž
do knygos ir visa ataskaita buvo vesta 
tvarkingai.

ALB Garbės Teismo pirmininkas dr. 
Ramutis Zakarevičius pranešė, jog jo
kių bylų spręsti neteko.

Krašto Valdybos nariams atsakius į 
keletą spręstini} klausimų, pranešimai 
buvo priimti be priekaištų.

Organizacijų pranešimus pradėjo 
Generalinis garbės konsulas Viktoras 
Šliteris. Jis apgailestavo, kad pastaruoju 
metu iš Lietuvos atvyksta suklaidintų 
asmenų, kurie Australijoje tuoj pat ti
kisi darbo ir apgyvendinimo. Šis 
klausimas yra jautrus ir su šia neigia
mybe nesą lengva kovoti. Konsulas 
minėjo, ką jis šiuo atžvilgiu ketinąs 
daryti, ilgoką klausimų ir atsakymų ei
lę iššaukė Gen. konsulo aiškinimai apie 
yižas, pasus ir dvigubą pilietybę. Jis 
pabrėžė, kad dvigubos pilietybės 
klausimą sąlygoja tai, kaip antroji 
pilietybė „atsiranda“. Pavyzdžiui, 
Australijoje nelegalu yra turėti Aus

tralijos pilietybę ir tada formaliai pra-
šyti kitos. Tačiau Australijos valdžiai
nesvarbu (t.y. ji nieko negali padaryti).
jei kitas kraštas savo ruožtu kurį nors 
Australijos pilietį laiko ir savo piliečiu. 
(Reikia tikėtis, kad šiuo ir panašiais
klausimais Gen. konsulas pasisakys 
spaudoje ar per radijo valandėlę, tuomi 
išsklaidydamas ne vienam išeiviui 
kylančius neaiškumus.)

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
atstovas Vilniuje, melbourniškis Gab
rielius Žemkalnis vaizdžiai apibūdino 
savo (ir PLB) darbą Lietuvoje. Jis 
pabrėžė, kad išeiviams bei jų orga
nizacijoms yra naudingiau kreiptis į 
Lietuvos valdžią bei pareigūnus per 
PLB Atstovybę, negu eiti individua
liais takais. Atstovybė lengviau su
sigaudo tenykštėje situacijoje ir turi sa
vo „svorį", ypač kai reikia atkreipti 
aukštosios valdininkijos dėmesį. PLB 
atstovas taip pat paaiškino, kokiuose 
lygiuose ir kokiomis formomis yra 
sprendžiami išeivijos reikalai, nes šiuo 
metu yra susikūręs Išeivijos informa
cinis centras ir vyksta nedažnos, bet

Nuotrauka V. Vaitkaus
reguliarios diskusijos tarp JAV Liet. 
Bendruomenės ir LR Seimo, ir t.t. 
Gabrielius Žemkalnis taip pat patarė 
efektyviau pasinaudoti įvairiomis 
priemonėmis (vaizdajuostės, knygos 
vaikams ir pan.), kurias Lietuva jau ga
li pasiūlyti išeivijai tautinio są
moningumo srityje.

Australijos Lietuvių Fondo pir
mininkas Algis Šimkus priminė, jog 
Fondas yra inkorporuota institucija, tu
ri savo atitinkamą statusą ir privalo jo 
laikytis. Tai ypač svarbu todėl, kad 
Fondui skiriamos lėšos gali būti 
nurašomos mokesčių (taxation) atveju. 
Šia prasme. Fondas negali būti papras
tas ALB padalinys. Bet, žinoma, Fondo 
lėšos yra skiriamos lietuviškiems 
reikalams. Pirmininkas pabrėžė, kad 
paramos prašymo atveju gana svarbi yra 
pvz. Apylinkių ar Krašto Valdybos 
rekomendacija. Pastebėjęs, kad dabar 
kritusios palūkanos susilpnino Fondo 
įplaukas, pirmininkas pateikė detalų 
sąrašą, kaip buvo paskirstyta parama 
per pastaruosius dvejis metus.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos 
Valdybos, kuri leidžia „Mūsų Pasto
gę“, pirmininkas Vytautas Patašius, 
priminė nepakankamą savaitraščio 
finansinę padėtį. Atsakydamas į klau
simą, ar negalima sujungti „Mūsų 
Pastogę“ ir „Tėviškės Aidus“, Vytautas 
Patašius atsakė, jog dar per paskutinį 
Krašto Tarybos suvažiavimą buvo 
paaiškinta, kad dėl svarbių priežasčių 
„Tėviškės Aidai“ jungtis negali. Bet jei 
ten padėtis pasikeistų, jungimosi 
pasiūlymas būtų mielai svarstomas. 
„Mūsų Pastogės“ redaktorius Bronius

Nukelta į 4 psl.
"Mūsų Pastogė" Nr.3 1999.1.18 r vi. 3

3



ALB Krašto Tarybos suvažiavimas i

visur buvo viena nuomone... Suvažiavimo dalyviai balsuoja.

Pokalbis su svečiais iš Lietuvos

Žalys supažindino su padėtimi re
dakcijoje ir priminė, kad 1999 metų 
pradžioje „Mūsų Pastogei“ sueina 50 
metų.

Baltic Council of Australia narys 
Laurie Cox pranešė, jog.sunormalėjus 
Pabaltijo politinei padėčiai, BCA dar
bo kaip ir neturi. Suvažiavimo nariai 
pasisakė, kad BCA funkcionuotų ir 
toliau, nes politika ne retai atneša 
netikėtumų.

ALFAS pirmininkas Stasys Šutas 
apibūdino lietuvių sporto klubų prob
lemas bei bendrą padėtį ir priminė, kad 
kaip tik lietuviškieji sporto klubai 
pritraukia daugiausiai jaunimo. Anglų 
kalba ir nelietuvių dalyvavimas ko
mandose kartais yra neišvengiami, 
tačiau geriau, jei nelietuviai žaidžia 
lietuvių klubuose ir garsina jų vardą, 
negu lietuviai eitų į svetimus klubus ir 
tokiu būdu dingtų kaip lietuviai. Savo 
ruožtu, Krašto Tarybos nariai padėkojo 
Stasiui Šutui už jo nenuilstamą darbą ir 
įvertino sporto klubų įnašą Ben
druomenės veikloje..

Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos pirmininkė Vida Jokūbaitytė 
(Melb.) atkreipė dėmesį į tai, kad se
kantis Pasaulio Liet. Jaunimo kongresas 
įvyks Australijoje. Ji paminėjo dabar 
kuriamus planus ir kongreso sugretini
mą su Australijos Lietuvių Dienomis 
Sydnėjuje 2000 - ųjų metų pabaigoje.. 
Sąjunga turinti sukaupusi nemažai lė
šų, tačiau netrukus reikės pravesti 
paramos vajų, nes kongresui reikės apie 
70 000 dolerių. Numatoma, kad atvyks 
jaunimo ne tik iš Vakarų pasaulio, bet ir 
iš Lietuvos bei Rytų kraštų.

ALB Statuto keitimas. Kadangi 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Sei
mas dabar įvyksta kas treti, o ne ket
virti metai kaip anksčiau, buvo 
atitinkamai pakeista rinkimų tvarka 

PLB Seimo atstovams iš Australijos. 
Australijos atstovai bus renkami ALB 
Tarybos sesijoje prieš sekantį PLB 
Seimą. ALB Statutas buvo truputį 
pakeistas ir ta prasme, kad, jei ALB 
Krašto Valdyba negali būti renkama ta
me mieste, kuris turi būti jos būstinė 
pagal rotacinę tvarką, atitinkamas Kraš
to Tarybos nutarimas turėtų būti 
padarytas du metus prieš pakeitimo 
įvykdymą. Siūlymus pakeisti Statutą 
pristatė KV vicepirmininkas dr. Danius 
Kairaitis.

ALB Archyvo vadovas Viktoras 
Baltutis paaiškino, kad Archyvas turi 
patalpas ir neblogus įrengimus, tačiau 
tenka pakartotinai raginti, kad Apylin
kės ir organizacijos savo senų bylų 
neišmestų ir jas perduotų Archyvui. 
Archyvo medžiaga yra užfiksuojama 
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kompiuteryje ir jau yra išleistas 
katalogas, kurį, žinoma, vis tenka 
papildyti. Archyvinė medžiaga, ypač 
biografinė, labai laukiama ir todėl, kad 
dabar Vilniuje yra leidžiama „Visuoti
nė lietuvių enciklopedija“, kurioje sa
vo vietą turės ir Australijos lietuviai. Po 
Viktoro Baltučio pranešimo iškilo 
klausimų, koks yra ryšys tarp ALB 
Archyvo ir Adelaidės Lietuvių Na
muose esančio Muziejaus - Archyvo, ir 
koks yra pastarojo statusas.

Apylinkių ir Seniūnijų veiklos pra
nešimai buvo iš anksto pateikti raštu. 
Šiuo reikalu dar buvo pasisakyta pirmos 
dienos popietės metu. Atskiru punktu 
buvo svarstyta svečių bei grupių iš 
Lietuvos globa. Savo įvade dr. Vytau
tas Doniela priminė, kad vis dažniau 
atvyksta delegacijos, meninės grupės ir 
pan., o su jomis „palydovai“ arba 
„sponsoriai“. Kartais svečiais tenka 
rūpintis Apylinkių valdyboms, o joms 
esą vis sunkiau rasti reikiamą priežiūrą 
vietinių lietuvių tarpe. Po ilgokų dis
kusijų sekančią dieną buvo priimtas 
nutarimas, kad ALB Apylinkės ir 
Seniūnijos nėra įpareigotos svečius ar 
grupes globoti, jei jas neiškviečia 
Bendruomenė su Krašto Valdybos 
pritarimu. Vadinasi, iškvietėjai turės iš 
anksto gerai apsvarstyti svečių kelio
nių ir apgyvendinimo klausimą.

Pirmos dienos popietėje taip pat buvo 
nutarta, kad sekanti (1999 - 2000 metų) 
Krašto Valdybos būstinė pagal rotaciją 
bus Adelaidėje, o sekančios Australi
jos Lietuvių Dienos - Sydnėjuje 2000 - 
ųjų metų pabaigoje.

Antros dienos rytą vykusiuose orga
nų rinkimuose, naujoji ALB Krašto 
Valdyba išrinkta sekančiu sąstatu: Ja
nina Vabolienė, Petras Bielskis, dr. 
Saulius Varnas, Donatas Dunda, Ra
mūnas Dunda.

Apie KV pasiskirstymą pareigomis 
žr. „M.P.“ Nr.l. Kontrolės Komisijos 
pareigas eis dabartinė Adelaidės revi
zijos Komisija: Leonas Gerulaitis, Kos
tas Pocius ir Jonas Bočiulis. ALB Gar
bės Teismas yra išrinktas iš Melbour
ne: Alisa Baltrukonienė, Andrius 
Vaitiekūnas ir dr. Kazys Zdanius.

Rinkimuose į atstovus PLB Seimo. 
2000 - ųjų metų posėdžiui kandidatavo 
20 narių, iš kurių 10 buvo išrinkti 
atstovais, kiti 10 - kandidatais. Atstovais 
buvo išrinkti pagal balsų daugumą: dr. 
V. Doniela, dr. S. Varnas, G. Žemkalnis, 
A. Vaitiekūnas, R. Mauragienė, V. 
Baltutis, J. Grigonytė, dr. A. Stepanas, 
R. Tarvydas, E. Kairienė. Kandidatais 
liko: H. Antanaitis, dr. R. Zakarevičius, 
D. Lynikienė, P. Bielskis, A. Giniūnas, 
V..Kairys, M. Mauragis, B. Mikužienė,

Australijos skautų rajono kvietimu, 
VIII - oje tautinėje stovykloje „Protė
vių žemė“ dalyvavo skautininkai Mo
nika Girčytė ir Vygintas Kiulkys iš 
Lietuvos. Tai buvo istorinis Australijos 
lietuviams skautams įvykis, kai po 50 
metų pirmą kartą mūsų stovykloje 
dalyvavo ir šie du skautininkai.

Abu jauni, akademikai, ji žurnalistė, 
nors dabar dirbanti vienoje britų 
kompanijoje Vilniuje; jis - istorikas, nors 
taip pat savo profesiją šiuo metu pa
keitęs į kitą ir jau treti metai iš Vilniaus 
yra persikėlęs gyventi į Klaipėdą.

- Kas įtraukė jus į skautų eiles ir kiek 
ilgai jau esate skautais?

- Tiek ir Vygintas, tiek ir aš pati, - 
pradėjo Monika - esame skautai nuo pat 
Nepriklausomybės atkūrimo, pradėjo
me tame pačiame Kernavės tunte.

- Mes jau nuo pat pradžios su
sižavėjome skautavimo idėja, gilino- 
mės į ją, ir tai vis daugiau ir daugiau 
mus traukė prie bendros skautavimo 
idėjos ir darbo. Pradžioje, o dar ir da
bar, daug kur skautai ir jų darbas yra 
laikomi labai vaikiškais, daug kas pas 
mus mano, kad tai tinka tik vaikams, bet 
ne suaugusiems, - sakė Vygintas.

Tačiau jį papildydama Monika pa
brėžė, kad pamažu Lietuvoje tokia 
nuomonė jau keičiasi, kadangi vis 
daugiau skautų vadovų mokosi ir 
stovyklauja kitų kraštų skautų sto
vyklose, ten įgauna daug tarptautinio 
patyrimo ir visa tai parveža į Lietuvą, 
perduoda vis kitiems jauniems va
dovams. Jau ir mokyklose, skautiškas 
judėjimas stiprėja, ir manoma, kad 
skautai ir Lietuvoje greitai taps po
puliariausia jaunimo organizacija,

- Tačiau, kiek mums žinoma, ir tarp 
Lietuvos skautų yra skilimas, ar tai tie
sa?

- Gaila, bet taip yra, - atsakė abu 
skautininkai. - Pas mus yra net 4 
skirtingos organizacijos. Lietuvos

V. Patupas, A. Vitkūnas.
Po rinkimų buvo pravestas seminaras 

apie ALB būklę. Pirmasis pranešėjas, 
Andrius Žilinskas, kreipė dėmesį į 
lietuviškosios bendruomenės likimą ir 
išsilaikymo galimybes svetimoje ap
linkoje. Antrasis pranešėjas, dr. Vytau
tas Doniela, pabrėžė, kad Australijos 
lietuviai gausiai aukojo atsistatančiai 
Lietuvai, tačiau dabar jau esą laikas 
finansus nukreipti pačios Bendruome
nės poreikiams. (Abu pranešimai yra 
spausdinami „Mūsų Pastogėje“.) Bū
dinga tai, kad per diskusijas po semi
naro daugiau laiko užėmė klausimas, 
kur ir kokiomis kalbomis (būtent, ir ang
lų - kad suprastų jaunimas) pranešimus 
atspausdinti, bet nedaug buvo pasisa
kyta dėl iškeltų minčių.

Po seminaro buvo diskutuotos ir 
priimtos įvairios rezoliucijos (spaus
dinamos atskirai), o patsai Krašto 
Tarybos suvažiavimas buvo baigtas 
Tautos Himnu. Bendrai, posėžiai pra
ėjo darniai, o nuotaika buvo darbinga 
nuo pradžios iki galo. Atstovai taip pat 
liko dėkingi šias Lietuvių Dienas 
pavyzdingai suruošusiems geelon- 
giškiams. Padėkos ženklan Janina 
Vabolienė įteikė Geelongo Lietuvių 
Namams skirtą tautišką audinį.

Vadovas Daunius

skautija priklauso Pasaulio Skautų 
Sąjungai. Jeigu pas jus visas skautavi- 
mas yra labai tampriai surištas su 
lietuvybe ir jos išlaikymu vaikų ir 
jaunimo tarpe, tai Lietuvoje skautavi- 
mas yra skirtingas nuo lietuvybės ir jos 
išlaikymo mūsų skautų tarpe. Mes gi 
gyvename Lietuvoje, kur esame visi 
lietuviai, stovyklose ir skautų darbe 
neturime jokių problemų su kalba, to
dėl ir mūsų skautų pagrindinis užda
vinys yra, kad jie eitų tikro skautavi- 
mo keliais ir išlaikytų pagrindinius 
skautavimo principus. Todėl gal ir 
atsirado tos 4 skirtingos organizacijos, 
tuos principus aiškindamos skirtingais 
būdais. O taip pat, žinoma, vyko skilimas 
ir su Pasaulio lietuvių skautų vadovy
be. Ir pats stovyklavimas yra ganėtinai 
skirtingas. Daugumajūsų vaikų arba vi-
sai nekalba, arba labai mažai kalba 
lietuviškai, tai ir ryšiai su lietuvybe ir 
pačia Lietuva yra vienas iš pagrindų,

Vygintas Kiulkys ir Monika Girčytė

nors bendrose skautų tradicijose daug 
skirtumų nėra, nes ir mūsų vadovai 
daug keliauja į užsienį, ir skautavimas 
pas mus tobulėja.

- Pasakykit kaip iš viso jums čia pa
tiko, ar kas nepatinka pas mus?

Monika atsakė:
- Na, tikrai nežinau, kad kas nepatik

tų. Gal tik šaltas jūsų Geelongo oras, 
nes, matot, kaip būnu saulėje, tai gerai, 
šilta, bet, kai nueinu į pavėsį ar vakare, 
tai ir megztinį reikia užsidėti. Net 
nepagalvojau, kad Australijoje vasarą 
gali būti taip šalta. O taip tai tikrai buvo 
labai smagu čia su jumis. Gera irtai, kad 
galėjau pamatyti pati kaip jūs čia gyve
nat ir dirbat su skautais.

Vygintas:
- Nuoširdžiai ačiū Australijos skautų 

rdjonui už mūsų pakvietimą. Aš manau, 
kad tie laikai, kai jūs viskuo Lietuvai 
padūdavote jau baigiasi ir dabar gal jau 
bus atvirkščiai, ir mes, gal ne materia
liai, bet moraliai, gražiu bendra
darbiavimu galėsime jums atsilyginti.

- O ko gi galėtumėte palinkėti 
lietuviškam Australijos jaunimui ir 
mūsų skautams?

Monika:
- Aš tikrai labai nuoširdžiai linkiu 

jums išlaikyti tą lietuvišką stiprybę, ko
kią jūs iki šiol išlaikėte ir kuo ilgiau 
išsaugoti tą lietuvybės aukuro ugnį, ją 
perduodant kitoms kartoms, kad jie 
suprastų kodėl yra svarbu būti lietuviu.

Vygintas:
- Tegul mus vienija ir visuomet jun

gia ne vien tik kalba, bet ir mūsų 
lietuviška kilmė, nesvarbu kur mes 
bebūtume ir kur mes begyventume.
Geriausios sėkmės visiems Australijos 
lietuviams ir ypatingai jūsų jaunimui.

Ant. Laukaitis

4



Kai širdis ugnim liepsnoja

Dainuoja Geelongo choras. Diriguoja Gražina Pranauskienė.
__________________________ ____ Nuotrauka A. Burneikio

Taip ir buvo Geelongo Lietuvių Die
nų dainų šventėje. Prisipažinsiu, kad 
važiuojant į šventę nesitikėjau stebuk
lo, nes daug choristų, išsivėtę kišenius 
po kelionės į Lietuvą, nebepajėgė at
vykti. Taigi, tuo didesnė staigmena, kai 
tą stebuklą teko išgyventi koncerto 
metu.

Šventė prasidėjo jungtiniam chorui 
dainuojant „Pasveikinimo“ dainą iš 
Klovos operos „Pilėnai“, vėliau jung
tiniai moterų ir jungtiniai vyrų chorai 
atliko smagias dainas, kurios skambėjo 
lengvai, tvirtai, be jokios jaučiamos 
įtampos, todėl įtikinančiai ir įspūdin
gai. Atėjus pavienių chorų pasiro
dymams, pirmieji dainavo melbumiš- 
kiai, diriguojami nenuilstančios Biru
tės Prašmutaitės, toliau Adelaidės cho
ras, vadovaujamas Vytauto Strauko ir 
jaunojo Jono Pociaus, Sydnėjaus cho
ras, vadovaujamas Birutės Aleknaitės 
ir Justino Ankaus, ir pirmą dalį užbai
gė šventės ruošėjai - Geelongo choras, 
vadovaujamas Gražinos Pranauskienės. 
Vėliau mažesnis vienetas „Danos vy
rai“ dainavo, vadovaujami Danos 
Levickienės.

Viskas maloniai skambėjo ir virpino 
širdį. Tačiau tikroji jėga pasirodė antro
je dalyje, jungtiniuose choruose, kur 
audros siautė, kur gintarėliai barstėsi, 
kur už jūrių marių mergelės uogeles 
rankiojo, kur sesutė raudojo, kur dan
gus ugnim liepsnojo ir jūra šėlo ir su
po, mėtė mūsų širdis su Baltijos bango
mis ir purslais.

Kokia didelė emocinė jėga glūdi 
žmogaus balse, galvojau, kaip ji gali 
paveikti žmogaus jausmus: ir pravirk
dyti, ir prajuokinti, ir paguosti, nura
minti, gali įdiegti meilę, uždegti į kovą, 
sukelti ryžtą - daina galinga ir ste
buklinga. Šioje dainų šventėje klausy
tojai išgyveno viską, nes jų jausmus 
valdė šimtabalsiai garsai, harmoningai 
ir vieningai sklindą iš dainuojančių 
krūtinių tiesiai į klausytojų širdis. Nors

vieni dainavo, o kiti klausė, tačiau iš 
tikrųjų jie išdainavo mūsų visų jaus
mus, troškimus, ilgesį ir džiaugsmą. Ir 
tai buvo stebuklas, tiesa, ne pirmas ir ne 
naujas, o nuolat pasikartojantis nuo pa
čių seniausių laikų. Nes visi valdovai: 
karaliai, imperatoriai, generolai ir 
diktatoriai, šamanai, burtininkai, rabi
nai, vyskupai, popiežiai ir prezidentai - 
visiems reikalinga daina, giesmė, mar
šas ir galų gale - rauda. Nes daina tai yra 
visos tautos lobynas, kuris neatsieja
mas nuo bendrų išgyvenimų, nuo ben
dros pasaulėjautos. Be dainos nėra 
galybės iškėlimo, nėra emocinio pa
tvirtinimo, nėra jausminio antspaudo.

Ši dainų šventė buvo įspūdinga ir 
vizualiniu atžvilgiu kaip niekad anks
čiau. Dainininkai, gal teisingiau dai
nininkės, susirikiavo pagal savo chorų 
skirtingus rūbus (pirmoje dalyje), todėl 
akiai buvo malonus, harmoningas 
vaizdas. Dirigentės dėvėjo kuklų juodą 
rūbą, tuo įsijungdamos į gražų derinį ir 
atiduodamos pirmumo teisę marga- 
spalviškoms choristėms. Gražūs buvo 
įėjimai ir išėjimai, nes pirmoji eilė vi-
są laiką dengė išsižiojusius pastovus. 
Ir vaizdas, ir skambesys buvo be 
priekaištų.

Ar tikrai be priekaištų? Labai kui
santis gal galima būtų pagalvoti apie 
solistų rolę ir reikšmę chorų akivaiz
doje. Jėgos nelygios, nes vienas stovi 
prieš visus ir tokiame jėgų santykyje 
solisto balsas atrodo skambantis silp
niau, negu jis iš tikro kad galėtų skam
bėti, nes jį tuoj pat kaip upė, kaip jūra 
užlieja galinga garsų srovė. Manyčiau, 
kad kol neužsiauginome nei Suther
land nei Pavarotti, gal geriau būtų 
apsiriboti tik chorais, o solistus patau
pyti mažesniems pasirodymams, be 
konkurencijos, vienus.

Antra, nors pranešėja savo pareigas 
atliko be priekaištų, būtų buvę daug 
gražiau, jei būtų dėvėjusi kuklesnį rū
bą.

JVIeilė s a.taax*sia.i

1. Nurimk miela širdie, mieloji Širdele , 
Užmiršk, užmiršk jautrias nemigo naktis 
Rašyk, rašyk tą žodį, vieną žodį) 
jpink, įpinkjįį manas mintis. ) 2k

2. Kai šokame abu mes tą valsą ramų. 
Ir žvilgsniai susitinka mūs tamsoje,

Be šių smulkmenų, dainų šventė pra
ėjo nuostabiai. Išėję choristai kalbėjo
si: na ir dainavosi šį kartą! Kaip 
maldininkai lanko Meką, Romą ir 
Jeruzalę, taip ir mes turėtumėm visi, 
kas antri metai apsilankyti Lietuvių 
Dienų ruošiamose dainų šventėse, ku-

Kai pirmieji kompiuteriai pradėjo 
„naują gadynę“ kasdieniniame mūsų 
gyvenime, jie buvo gana paprasti ir tu
rėjo ribotas galimybes išspręsti su
dėtingas formules bei suteikti in
formacijas.

Kompiuterių specialistai, norėdami 
sutaupyti kompiuterių apimtį, nutarė, 
kad metus (kompiuteryje) rodys tik 
dviem paskutiniais skaičiais. Taip 1965 
tapo 65, 1973 - 73 ir t.t.

Dabartinės kompiuterių programos 
nepripažįsta „00“ metų (kaip 2000 
metus). Todėl paskutiniais metais Va
karų pasaulis susirūpino kaip atitaisyti 
šią klaidą, kadangi priešingu atveju vi
si kompiuteriai pasaulyje „numirtų“ 
1999 m. gruodžio 31 dienos vidurnak
tyje arba pradėtų teikti klaidingą 
informaciją.

Daug rūpesčių sudaro gynybos, 
susisiekimo ir transporto, teleko
munikacijų ir finansinių sistemų 
kompiuteriai. Galima įsivaizduoti - 
amerikiečių ir nišų atominių ginklų 
kompiuteriai pradėtų šaudyti į visas

Kai tavo ašarėlė skausmo rieda)
Kodėl sakyt sudie turiu,deja ’ ) 2k

3. Prabėgę metai niekad nesugrįžta , 
Širdis vis virpa kai tik tave matau > 
Seni draugai ir meilė jų negrįžta ) 
Tik nuotraukas jų atminty vartau. ) 2k

rios atgaivina, nuvalo sielą nuo dulkių, 
pakelia ir ištyrina.

O aš, nusiėmus kepurėlę, nusilenksiu 
visiems choristams, akompaniatoriams, 
visiems dirigentams, o ypač šios šven
tės vadovei Gražinai Pranauskienei.
Ačiū. Genovaitė Kazokienė

puses. Arba, skrendant tą naktį į Vilnių, 
gali atsidurti Vladivostoke. Traukinių, 
laivų ir susisiekimo šviesos nepasi
keistų - susidūrimas neišvengiamas. 
Bankai galėtų pradėti išmokėti savo 
santaupas visiems kas prašo!

Vienu žodžiu - beveik pasaulio galas!
Vakarų pasaulio kraštai (jų tarpe ir 

Australija) gana gerai pasiruošę išveng
ti to „millenium bug“, tačiau daug 
rūpesčių dar kelia padėtis Prancūzijoje 
ir Japonijoje, o taip pat ir Rytų Europos 
(tame tarpe ir Lietuvos) kraštų pa
siruošimas, rašo „Deutsche Morgen“, 
Grenfell Institutas Niujorke.

Nors ir sakoma, kad Australija yra 
gerai pasiruošusi, kiekvieno kompiute
rio savininkas, privatus ar valdiškas, yra 
atsakingas už programos pakeitimą. 
Įdomu ar mūsų „Talkos“, Klubo ir 
„Mūsų Pastogės“ kompiuteriai galės ir 
toliau tarnauti šeimininkams?

Būtų įdomu sužinoti, ką apie tai gal
voja mūsų kompiuterių žinovai?

Vincas Bakaitis
Mūsų Pastogė" Nr.3 1999.1.18 psl. 5

5



|SPORTAS The 48th Australian Lithuanian 
Sports Festival

48 - ojb Australijos Lietuvių 
Sporto Šventė

Nuo gruodžio 26 iki jau šių metų sau
sio 1 dienos Geelonge vyko tradicinė 
Australijos lietuvių 48 - oji sporto šven
tė. Joje dalyvavo apie 200 sportininkų 
iš Adelaidės „Vyčio“, Brisbanės „Bal
tijos“, Canberros „Vilko“, Hobarto

Visų, o ypatingai pačių rengėjų, 
nusivylimui Sydnėjaus „Kovas','kurisyra 
vienas iš didžiausių mūsų sporto klubų, 
„neįstengė“ varžybose išstatyti nei vie
nos vyrų, merginų ir jaunių komandos, 
nors pačiame Sydnėjuje jų yra bent

Nuotrauka A. Laukaičio
„Perkūno“, Melburno „Varpo“, Syd- 
nėjaus „Kovo“ ir Geelongo „Vyčio“ 
klubų. Jau gruodžio 26 dieną naujuose 
Lietuvių bendruomenės namuose nuo 
pat ryto prasidėjo sportininkų re
gistracija, po kurios jie išsiskirstė į savo 
gyvenamas vietoves.

kelios, o merginų komanda net neįs
tengė apginti savo 15 - ka metų turėtą 
Australijos lietuvių čempionės titulą. 
Kokia viso to priežastis ir dabar nėra 
aišku, nors patiems koviečiams garbės 
tai nedaro.

Vyrų laimėtojais tapo Melburno

(Tęsinys iš praeito „M.P.“ nr.)

UNDER 16 BOYS

Now it was the turn of our next gen
eration of men to show their skills.
The opening game was the clash be
tween Adelaide and Melbourne and by 
half time Varpas lead by one point and 
with any sort of luck could have been 
further ahead. The second half came to 
life with a three pointer from A Ver- 
byla and from that moment on Ade
laide exploded into a point scoring 
frenzy and overwhelmed their stunned 
opponents to run out winners by 17 
points. Arūnas Mickus (Mel) scored a 
couple of three pointers and should be 
encouraged to shoot more often, espe
cially when opportunities present them
selves.
Adelaide 48 (T Januskevicius 18, A 
Vcrbyla 12, T Pcigrave 11) - 
Melbourne 31 (A Kristens 9, 
R Statkus 7 , A Mickus 6)
Adelaide’s next opponent was Geelong 
and once again a very even first half 
with Geelong leading at the break by 3 
points with the Adelaide players unable 
to cope with Geelong’s swarming de
fence. In the second the intensity from 
the Geelong players dropped a bit and 
Adelaide proved themselves to be sec
ond half miracle workers and outscored 
their opponents by 24-10. Excellent 
games from the Adelaide duo of T Pel- 
grave and A Verbyla whilst for Gee-

Geelong 56 (R Leibich 23, G Bindokas 
14, D Reilly 8) Melbourne 43 (J Bal- 
batta 15,R Statkus 12, A Kristens 7) 
Final Placings : 1. Adelaide
2. Geelong 3. Melbourne 
Top Scorers: 37 R Liebich (Geel)

35 T Pelgrave (Adel)
32 A Vcrblya (Adel)
24 T Januskevicius (Adel)

Foul Shooting: Teams Geelong 50%, 
Adelaide 46%, Melbourne 36% 
Individual R Statkus (Mel) 75%,

T Januskevicius (Adel) 67% 
Most 3 Pointers : 3 A Mickus (Mel)

UNDER 16 MIXED

Interesting concept with the young girls 
proving they could mix it with boys. 
Two teams competed with Geelong 
prevailing in three straight games.

Geelong 67 (R Licbich 19, G Bindokas 
16, T Josifovski 10, D Reilly 10) 
Adelaide 21 (A Vcrbyla 9,A Labutis 4)

Geelong 69 (R Leibich 23, G Bindokas 
13, RWiasak 11)
Adelaide 40 (A Vcrbyla 14, T Pelgrave 
10, G Vaitkus 10)

Geelong 63 (R Libich 17, D Reilly 15, 
G Bindokas13)
Adelaide 20(T Pcigrave 8,G Vaitkus 4)

Lietuvių dienos prasidėjo pamaldo
mis, kurias atlaikė mons. Pr. Dauknys, 
kartu su pamokslą sakiusiu svečiu iš 
Adelaidės kun. J. Petraičiu. Prie alto
riaus su savo vėliavomis stovėjo visų 
dalyvaujančių sportininkų atstovai.

Oficiali atidarymo programa vyko 
didžiąjame Geelongo krepšinio stadio
ne „Arena“. Lietuviškų maršų garsams 
aidint, į aikštę įžygiavo visų klubų 
sportininkai ir tautinių šokių iš Ge
elongo ir Melburno šokėjai. Kiti 
programos dalyviai savo vietas užėmė 
aikštės šone. Šį kartą Sporto šventės ir 
Lietuvių dienų atidarymas vyko kartu ir 
tai buvo pats geriausias ir gražiausias 
atidarymas iš visų iki šiol buvusių. Aš 
trumpai aprašysiu tik sportinės dalies 
atidarymą, kadangi bendras Lietuvių 
dienų atidarymas bus aprašomas vė
liau.

Geelongo solistei St. Lipšienei 
sugiedojus Australijos himną, o visiems 
- Lietuvos, programą pradėjo Lietuvių 
Dienų Ruošos Komiteto pirmininkas, 
buvęs iškilusis sportininkas ir dabar 
ALFAS sekretorius K. Starinskas, savo 
žodyje pasveikinęs visus ir palinkėjęs 
geriausios sėkmės visiems. Toliau 
kalbėjo ir sveikino Geelongo LB 
pirmininkas ir ALFAS pirmininkas St. 
Šutas, Gen. Liet. Garbės konsulas V. 
Šliteris, Geelongo miesto vicemeras S. 
Kontelj, Lietuvos Garbės konsulas 
Melburne A. Žilinskas, Lietuvos 
olimpinio komiteto atašė 2000 metų 
olimpiadai A. Laukaitis. 20 - ąsias 
Lietuvių dienas atidarė ALB Krašto 
Valdybos pirmininkas dr. V. Doniela ir 
invokaciją skaitė kun. J. Petraitis.

„Varpo“ raudonieji, antrąją vietą lai
mėjo taip pat „Varpo“ auksiniai, trečią - 
Geelongas.

Merginų laimėtojomis tapo Ade
laidės krepšininkės, antrą vietą laimė
jo Melburnas, trečią - Geelongas.

Veteranai vyrai: 1 - Melburnas, 2 - 
Geelongas, 3 - Adelaidė.

Berniukai iki 18 metų: 1 - Ge
elongas, 2 - Melburnas; iki 16 metų: 1 
- Melburnas, 2 - Geelongas, 3 - Adelaidė; 
iki 14 metų: 1 - Melburnas, 2 - Ge
elongas, 3 - Adelaidė; iki 12 metų: 1 - 
Geelongas, 2 - Adelaidė, 3 - Melburnas; 
iki 11 metų: 1 - Adelaidė, 2 - Geelon
gas; mergaitės iki 16 metų: 1 - 
Geelongas, 2 - Adelaidė; mišrūs iki 16 
metų: 1 - Geelongas, 2 - Adelaidė.

Mišrios komandos iki 16 metų lai
mėtojai - Geelongo "Vytis".

Nuotrauka A. Laukaičio

Už geriausią ir gražiausią pasirodymą 
aikštėje H. Šalkausko medalius gavo: 
vyrų - P. Verbyla (Melburnas), merginų 
- G. Henri (Adelaidė).

’Sportininkų pasižadėjimus angliškai ir 
lietuviškai skaitė E. Obeliūnas ir S. 
Wiasak.

Sporto rezultatai
Krepšinis

Kaip ir visuomet, pati populiariausia 
ir didžiausia sporto šaka buvo krepšinis.

Tinklinis
Vyrų laimėtoju tinklinyje tapo Ge

elongas, antroje vietoje - Adelaidė; 
merginų: 1 - Adelaidė, 2 - Sydnėjus, 3 - 
Geelongas; mišrių: 1 - Adelaidė, 2 - 
Geelongas, 3 - Sydnėjus.

Už geriausius ir gražiausius pasirody
mus, surinkus po vienodą skaičių taškų,

long R Licbich and S Wiasak were 
their best.
Adelaide 44 (T Pelgrave 24, A Verbyla 
12, A Labutis 4)
Geelong 29 ( R Liebich 14, S Wiasak 
5)
The final game in this 'division was 
between Geelong and Melbourne. 
Geelong took an early lead with some 
accurate shooting by R Liebich and 
although J Balbatta (Mel) tried to keep 
his team in the match Geelong were far 
too strong. G Bindokas (Geel) had a 
good game whilst for “Varpas” R Stat
kus defended well in the first half and 
scored plenty in the second.

Final Placings : 1. Geelong
2. Adelaide

Top Scorers : 59 R Liebich (Geel) 
41 G Bindokas (Geel) 
32 D Reilly (Geel) 
23 A Verbyla (Adel)

Foul Shooting : Team Geelong 49%, 
Adelaide 32%
Individual R Liebich (Geel) 70%, 
T Josifovski (Geel) 67%,
Most 3 Pointers : 4 G Vaitkus (Adel)

Tęsinys sekančiame numeryje.

Sportiškas ačiū
Lietuvos olimpinio komiteto vardu nuoširdžiai dėkoju J. ir S. Vaičiams, 

C. Protienei, J. Šliterienei, dr. A. Viliūnui, Gintai Viliūnaitei - Robinson, 
VI. Šneideriui už papildomai paaukotus daiktus .Olimpiniam namui, 
Miller Av., Sydnėjus. Artėjant žiemai, dar reikės šiltesnių dalykų. Ačiū.

Antanas Laukaitis 
Olimpinis atašė

pereinamąją taurę gavo: vyrų- J. Saka
lauskas (Geelongas), merginų - L. 
Renkauskaitė, H. Volodkaitė (Geelon
gas), V. Coksaitė ir D. Šliterytė (Syd
nėjus). Ateityje, pagal H. Šalkausko

Watach (Geelongas), 2 - D. Dičiūnaitė 
(Sydnėjus) ir J. Rutkauskaitė. Mišrūs 
dvejetai: 1 - S. Klimas ir D. Dičiūnaitė ir 
R. ir P. Šutai.

Golfas
medalio statutą, turi būti duodama tik po 
vieną medalį vyrų ir merginų krepši- 
nyje ir tinklinyje geriausiai ir gražiausiai 
pasirodžiusiems žaidėjams.

Stalo tenisas
Vyrų vienetai: 1 - J. Donela (Ade

laidė), 2 - M. Genys (Brisbane). Mergi
nų vienetai: 1 - R. Vaičiulevičiūtė (Ho- 
bartas), 2 - Z. Vabolienė (Adelaidė).
Mišrūs : 1 - J. Donela ir Z. Vabolienė 
(Adelaidė), 2 - M. Genys (Brisbane) ir 
R. Vaičiulevičiūtė (Hobartas).

Tenisas
Vyrų vienetai: 1 - Sanders, 2 - J. 

Rutkauskas. Vyrų dvejetai: 1 - R. ir J. 
Rutkauskai, 2 - S. Klimas ir. A. Klimas. 
Merginų dvejetai: 1 - R. Šutas ir L.

Vyrų: 1 - R. Ragauskas iš Melburno 
(su forais). Moterų: 1 - D. Ragauskienė 
iš Melburno (su forais). Komandinė 
taurė: A. Skimbirauskas, V. Levickis, Š. 
Žiedas, G. Žemkalnis (Melburnas). 
Klubų taurė: geriausi išrinkti trijų žai- 
dusio Sydnėjaus klubo rezultatai buvo - 
E. Viržintas, J. Pocock ir V. Binkis.

Biliardas
Vienetų: 1 - P. Volodka (Geelongas), 

2 - St. Šutas (Geelongas), 3 - M. Watah 
(Geelongas).

Dvejetai: 1 - P. Volodka ir M. Watah 
(Geelongas), 2 - J. Belkus (Sydnėjus) ir 
E. Koszela (Geelongas).

(Tęsinys sekančiame numeryje)
A. Laukaitis
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t Mūsų įnirusieji f
Su Algimantu Storuliu atsisveikinant

Šių metų sausio 11 d. Sydnėjuje mirė 
mūsų tautietis Algimantas Skorulis.
Velionis buvo gimęs 1926 m. kovo 20 

d. Panevėžyje. Mokėsi Panevėžio 
• valstybinėje berniukų gimnazijoje. 1944 
metais pasitraukė į Vokietiją. Karui 
pasibaigus mokslą tęsė pradžioje 
Eichstatt'o, vėliau Scheinfeld'o lietu
vių gimanzijose. Į Australiją atvyko 
„General W. Black“ laivu, pasiekusiu 
Melboūmo uostą 1948 m. balandžio 26 
d.

Privalomą darbo prievolę atliko 
kirsdamas cukrašvendres, dirbdamas
geležinkelio ruožo remonto darbuose ir 
kurį laiką sodininkaudamas stambaus 
fermerio ūkyje.

Baigęs darbo prievolę, trumpą laiką 
gyveno Sydnėjuje. Čia vedė estaitę Ai- 
no. Įgiję Pheasants Nest vietovėje, ne
toli Picton‘o (NSW), kelių hektarų 
australiško „bušo“ sklypą, pradėjo jame 
tikrą pionieriaus gyvenimą. Prasivedęs 
kelią, savo rankomis pasistatęs kelis 
pastatus, įkūrė vištų ūkį, turėjusį duoti 
pradžią savarankiškam gyvenimui. Po 
kelių metų, ekonominių sąlygų ver
čiamas,turėjo ieškoti papildomų paja
mų ir pradėjo dirbti geležinkelio ruožo 
priežiūros ir remonto darbuose.

Būdamas sumanus, darbštus ir pa
reigingas, netrukus tapo savo grupės 
vyresniuoju. Turėtą ūkį likvidavo, visą 
savo laiką paskirdamas naujai tarnybai. 
Dirbdamas mokėsi. Išėjo NSW Ge
ležinkelio Instituto numatytą kursą ir, 
išlaikęs reikiamus egzaminus, tapo 
jaunesniuoju ruožo inspektorium. Vė
liau - inspektorium ir savo tarnybą 
NSW Geležinkelyje baigė pasiekęs 
vyriausiojo ruožo inspektoriaus postą 
Sydnėjuje.

Algimantas Skorulis

Dirbdamas geležinkelio tarnyboje ir 
dažnai kilnojamas iš vietos į vietą, jis 
gyveno daugelyje NSW provincijos 
vietovių, ilgiau užsibūdamas Coota- 
mundra, Armidale ir Gosford mies
tuose.

Augino dvi dukras ir sūnų. Sekdami 
tėvo pavyzdžiu, vaikai stropiai mokėsi 
ir visi trys įgijo aukštojo mokslo 
išsilavinimą.

Išėjęs į pensiją, įsikūrė Sydnėjaus 
priemiestyje Burwood'e, daug laiko 
praleisdamas pamėgtame Pheasants 
Nest sklype, kuriame savo jaunystės 
metais buvo praliejęs nemažai prakaito.

Staiga dar vieno, ankstyvoje jaunys
tėje tėvų namus palikti priversto ir sve
tur išblokšto-,mūsų tėvynainio neleng
vas gyvenimo kelias užsibaigė. Liko 
našlė Aino, dvi dukros, sūnus, jų šeimos 
ir dešimties anūkų būrys.

Laidotuvių apeigos įvyko Rookwo
od‘o krematoriumo koplyčioje sausio 
15 dieną. jj

A. f A. Bronius Paskomimas
1917.03.18 - 1998.13.30

Po ilgos ligos gruodžio 30 d. Banks- 
towno ligoninėje šio pasaulio žemiškąją 
kelionę užbaigė Bronius Paskočimas.

Bronius gimė Radviliškio apskrityje. 
Tėvai, Henrikas ir Juzefą, abu mirę Lie
tuvoje. Bronius augo aštuonių vaikų 
šeimoje, buvo jauniausias. Tėvas mirė jį 
palikęs tik šešių mėnesių. Bronių pa
ėmė giminės Radviliškyje, kur jis, atė
jus laikui, išėjo atlikti karinę tarnybą.

Tarnavo Geležinio Vilko dragūnų pul
ke Tauragėje. Atlikęs karinę tarnybą, 
Bronius pasiliko liktiniu ir užsitarnavo 
puskarininkio laipsnį.

1939 metais su Lietuvos kariuomene 
jis žygiavo į sugrąžintą Vilnių. 1941 
metais pabėgo iš tuo laiku jau Liaudies 
kariuomenės ir slapstėsi, kol Lietuvą 
okupavo vokiečiai. Bronius stojo į par
tizanus ir vėliau tarnavo policijoje.

Artėjant raudoniesiems, Bronius su 
kitais tarnautojais pasitraukė į Vokieti
ją. Gyveno Wiesbadeno DP stovykloje.

1949 metais švedų laivu atvyko į 
Australiją. Kaip ir daugumai, gyveni
mo pradžia naujame krašte jam nebuvo 
lengva. Broniaus sveikata šlubavo jau

daug metų.
Po gedulingų mišių Lidcombe, kurias 

atlaikė kun. Norman Grady, Broniaus 
palaikai, pridengti Lietuvos vėliava, bu
vo palydėti į Rookwoodo kremato
riumą.

Su velioniu atsisveikino LKV Są
jungos "Ramovė" pirmininkas Antanas 
Kramilius. Po maldų buvo sugiedota 
giesmė "Marija, Marija" ir Tautos him
nas.

Liūdesyje liko sūnus Romas Lietuvo
je, žmona Zina ir jos šeima Sydnėjuje.

Po audringos žemiškosios kelionės, 
toli nuo gimtosios Lietuvos ilsėkis 
ramybėje, Viešpaties Dievo gailestin
gumo globoje. AVK

A. f A. Vincė Sivickienė
Pranešu visiems, kurie pažinojo, kad 

ponia Vince Sivickienė mirė sausio 7 
dieną, 2.30 vai. ryto. Laidotuvės vyko 
1999 m. sausio 8 d. krematoriume,

Mrs. R. Čelna
Viebank, Vic.

Pagerbti
A. į* A. Broniaus Paskočimo

atminimą,
"Mūsų Pastogei" aukojame 50 dol.

- Jut» ir„Viktpras Sliteriai.

A. f A. Algimantui Skoruliui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame broliui Stasiui Storuliui, jo 
šeimai ir kartu liūdime.

Kastulė ir Vytautas Jiirskiai, 
Birutė, Ignas ir Linda Bieliūnai

Mirus
A. f A. Algimantui Skoruliui, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame jo broliui Stasiui ir visiems artimie-- 
stems. Milda Bukevičienė, Jūratė Ivinskienė,

Tamara ir Benius VingiKai,
Irena ir Algis Dudaičiai

A. f A. Marijai Magdalenai Migevičienei 
mirus, gilią užuojautą reiškiame jos dukrai Irenai, sūnui Aliui, jų 
šeimoms, giminėms ir visiems artimiesiems.

Edna ir Albinas Giminiai

A. t A. Marijai Magdalenai Migevičienei 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos dukrai Irenai, sūnui Aliui, 
jų šeimoms bei artimiesiems.

Bronė ir Stepas Jarembauskai

A. t A. Marijai Magdalenai Migevičienei 
iškeliavus Amžinybėn, reiškiakme gilią užuojautą dukrai Irenai, sūnui 
Aliui ir šeimoms.

Genovaitė ir Vincas Bakaičiai

Pagerbdami

Vl^gnm A’f
vietoje gėlių ant jos kapo "Mūsų Pastogei" aukojame 50 dol.

Juta ir Viktoras Sliteriai

A. f A. MagdaleiutMigevičienę,
vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju 20 dolerių.

Kotryna Scitnickicnė

A. f A. Marijai Magdalenai Migevičienei
mirus, jos artimiesiems reiškia gilią užuojautą

Kazimieras Butkus

A. f A. Vincui Zdnobai
mirus,

vietoje gėlių ant jo kapo "Mūsų Pastogei" aukojame 50 dol.
Juta ir Viktoras Sliteriai

Ar liūdnesnio kas būti galėtų už likimą žmogaus šiam kely?
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas, o mirtis nelaukta ir staigi.

A. f A. Vincui Zdnobai
mirus, sūnums Arvydui ir Edmundui, marčioms Dovilei ir Zitai, anū
kams Simonai ir Vincukui, seseriai ir artimiesiems Lietuvoje gilią 
užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.. ■ .Diana irVayne Popkam,

A. Marašinskienė, A. Paiiliukoiiienė

Pagerbdama
A. t A. Jadvygos Maurusevičifitės

atminimą, vietoj gėlių ant jos kapo "Mūsų Pastogei" aukoju 20 dolerių.
Valė Stanevičienė

AUKOS 
AUSTRALUOS 

UEITJVH
FONDUI

V. Koženiauskienė Vic. $20
P. Kabaila Vic. $20
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A, Kalpokas Vic. $10
W. K. Bilkus Vic. $35
A. Griškelis Vic. $20
J. Babarskas WA $10
A. Čelna Vic. $10
S. Varnas SA $10
V. Račiūnas NSW $10
R. Škerienė Vic. $20
L. Bungarda Vic. $20
A. Malinauskas WA $10
J. Žalkauskas • Vic. $20
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"Girių aido" tvarkaraštis Australijoje
Vasario 11 <1. (kctv.) 8.45 vai. vak. atskrenda į Sydnėjų Qantas skrydžiu QF 2.
Vasario 14 d. (sekm.) 2 vai. koncertas Sydnėjaus Lietuvių Klube.
Vasario 16 d. (antr.) 2.45 vai. McCafferty autobusu iš Eddy Ave. (netoli Cen

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 9708 1414, faksas (02) 9796 4962

tral Station) į Canberrą.
7.30 vai. Canberroje, Jolimont Centre.

Vasario 17 d. (trcč.) 7 vai. vak. Vasario 16 - tosios minėjimas ir koncertas 
Canberros Lietuvių Klube.

Vasario 19 d. (penkt.) 12.15 vai. autobusu iš Jolimont Centre į Melburnu.

Vasario 20 d. (šcšt.)

Vasario 21 d. (sekm.)
Vasario 27 d. (šešt.)

Vasario 28 d. (sekm.)
Kovo 6 d. (šešt.)

8.35 vai. Melburne, Spencer St. stotyje.
2 vai. Vasario 16 - sios minėjimas ir koncertas Geelongo 
Lietuvių Namuose, Bell Post Hill.
1.30 vai. koncertas Melburno Lietuvių Namuose.
8.30 vai. ryto autobusu iš Spencer St. stoties į Adelaidę.
7 vai. vak. Adelaidėje, 101 Franklin St. terminal.
2 vai. koncertas Adelaidės Lietuvių Namuose.
12.50 vai. Qantas skrydžiu QF 534 iš Domestic Terminal į 
Lietuvą. Adelaidės oro uoste renkasi 11 vai.

Dėl asmeniškų susitikimų su "Girių aido” nariais kreipkitės į A. Giniūną, L. 
Budzinauską, H. Statkuvienę ir J. Vabolienę.

"Girių aido" kvietimo komitetas

Dėmesio, Hobarto tautiečiams!
Hobarte Vasario 16 - sios šventę švęsime vasario mėn. 13 dieną, 4 vai. popiet ponų 

Šikšnių namuose, 43 Easton Av., West Moonah.
Antradienį, vasario mėn. 16 dieną, 11 vai. ryto pakelsime Lietuvos trispalvę prie 

Draugystės sienos Commonwealth rūmų kieme, Collins ir Murray gatvių sankry
žoje.

Visus tautiečius gyvenančius ar viešinčius Tasmanijoje nuoširdžiai prašome 
apsilankyti abiejuose renginiuose. ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

Prasmingas testamentas
1998 metų pabaigoje įvykdytas gi 

žus testamentinis paaukojimas labdarai 
iš Australijos į Lietuvą. Adelaidietė p. 
Bronė Žilinskas buvo palikusi dalį sa
vo turto Vytautui ir Gražinai Lands
bergiams su pageidavimu panaudoti 
Lietuvos našlaičiams. Po ilgokai 
užtrukusių juridinių procedūrų dabar ši 
15 000 JAV dolerių suma pasiekė Lie
tuvą ir yra Vytauto Landsbergio fondo 
sąskaitoje. Šis fondas daugiausiai skir
tas vaikams su negalia, jam vadovauja 
p. Gražina Landsbergienė.

Dalis p. B. Žilinskienės palikimo bus 
panaudota remiant stipendijomis du 
našlaičius, studijuojančius aukštosiose 
mokyklose - institute ar universitete.

Sprendžiant negalių vaikų proble
mas, du iš fondo uždavinių yra:

L Diagnostinės aparatūros įgijimas.

2. Specialistų ruošimas - masažistų, 
kurie rūpinasi ankstyva diagnostika ir 
ankstyva korekcija. Tam tikslui kvie
čiami specialistai - gydytojai, kurie 
paruošia šios srities specialistus Lie
tuvoje. Pradžia buvo 1991 metais, todėl 
Lietuvoje jau yra įsikūręs tokių pagal
bos taškų tinklas.

V. Landsbergio fondo pagrindą su
darė norvegų tautos Taikos premija, 
susidedanti iš beveik 3 milijonų nor
vegų kronų, įteikta Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkui V. 
Landsbergiui 1991 m. kovo 11 d. V. 
Landsbergio siūlymu, pritariant AT 
Prezidiumui, tų pačių metų lapkričio 
mėnesį buvo įkurtas Vytauto Lands
bergio fondas ir paskirta jo valdyba. 
Prie fondo prisideda nauji aukotojai 
Lietuvoje ir užsienyje. „M.P.“ inf.

Sy elnėj aus Lietuvių Klube
Primename, kad kiekvieną sekma

dienį, Klubo narių reikalams, pasiū
lymams ir pageidavimams patenkinti, 
budės vienas Klubo Valdybos Direk
torių.

Klubo Direktoriai yra dėkingi savo 
nariams už jų suteiktus pasiūlymus 
Klubo gerbūviui. Savo paskutiniame po
sėdyje sausio 11 d. buvo svarstyta ir 
nutarta, kad p. Viktoro Skeivio pa
siūlymas yra vertas dėmesio ir tikimasi 
įvykdyti metų bėgyje. Kitas pasiūlymas 
gautas iš p. Alfonso Kataržio ir paves
tas R. Jurkūnui įvykdyti artimiausioje 
ateityje. Esame dėkingi p. Zubrickui, 
padovanojusiam Klubui dvi lenteles bi
liardo kambariui.

Buvo svarstoma keletą kartų, kad kai 
kurie Klubo nuomuotojai nesilaiko rei
kiamos tvarkos. Filipiniečių atstovai 
yra pakviesti pasitarimams sausio 17 d.

Skaitant praėjusių metų "M. P. Nr.49 
buvo paskelbtas Sydnėjaus lietuviškų 
organizacijų parengimų kalendorius.

neužsisakė patalpų Klube. Šiuo norima 
atkreipti dėmesį, kad Klubas pirmiau
siai tarnauja lietuviškoms organizaci
joms ir Klubo nariams. Tačiau, reikia 
turėti omenyje, kad vien lietuviai jau
nebėra pajėgūs išlaikyti Klubo, reikia 
ieškoti pajamų ir iš kitų šaltinių. Jau 
dabar yra prašymų užsakant patalpas 
2000 metams. Beto pats Klubas nori 
suorganizuoti keletą parengimų. Malo
niai prašome nedelsiant užsisakyti rei
kiamą salę, nurodant kas yra numatyta 
parengime ir kokiomis valandomis, pa
liekant adresą ir telefono numerį pa
rengimo organizatoriaus. Kreipiantis 
savaitę ar dvi prieš parengimų, gali būti 
per vėlu.

Praėjusiame posėdyje buvo priimta 
nauja Klubo narė. Kiek naujų prašymų 
gausime sekančiam posėdžiui? Ar ne
būtų gražu, kad kiekvienas narys su
rastų nors po vieną! Nauja Valdyba, 
Nauji Metai, Naujos idėjos - galvoki
me, prisidėkime visi!

Algis Bučinskas, SekretoriusApgailėtina, kad daugumas iki šiol 
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Mieli tautiečiai, kai lankotės Sydnėjuje ■ nepamirškite užsukti 
į Lietuvių Klubą.

Čia visada visi mielai laukiami iš visų Australuos vietovių ir pasaulio kraštų.

Klubo darbo valandos: 

pirmadienio vakarais 5.00 - 10.30 vai. 
antradieniais uždaryta.
trečiadienio vakarais 5.00 - 10.30 vai. 
ketvirtadienio vakarais 5.00 - 11.00 vai. 
penktadienio vakarais 5.00 - 12.00 vai.
šeštadieniais ir 
sekmadieniais 12.00 - 10.00 vai.

Jeigu norite suruošti betkokį susibuvimą 
nevenkite pasinaudoti Klubo patalpomis.

Klubo valgykla veikia: 

penktadieniais 6 .00 - 8 .00 vai.
šeštadieniais - švediškas stalas 12.00 - 2.00 vai 

vakarienė 6.00 - 8.00 vai. 
sekmadieniais - 12.30 - 7.00 vai.

Kai lankysitės Klube nepamirškite paragauti valgykloje 
lietuviškų patiekalų, aplankyti biblioteką ir "Mūsų Pastogę", 
susimokant prenumeratą, o likusius pinigus palikti "Talkoje" 

(o gal ir pasiskolinti?)
Sausio 26 d. Australia Day - Klubas ir valgykla atidaryta visą 

dieną nuo 12.00 vai.
Vasario 14 - tą Klube koncertuos Lietuvos tremtinių kvartetas

Vasario 21 - ją Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjimas

Nepamirškite atsilankyti, o gal ir j kalendorių atsižymėti!

Be to artėja Turgaus diena - ruoškimės!

Pasikeitė kodas
Susidomėjusiems korespondentams ir skaitytojams paaiškiname mūsų pašto ko

do pasikeitimą: pagal naują Australia Post sistemą, siuntos j.Bankstown'o gatves 
eina per Bankstown 2200, bet į pašto dėžutes - per Bankstown 1885.

Siuntos, adresuojamos "Mūsų Pastogei”, Lietuvių klubui Bankstowne ir t.t. 
senuoju kodu, nedings, tačiau keliaus gal vieną dieną ilgiau. "M.P." inf.

Sydnėjaus Bibliotekos pranešimas
Pranešu "Pasaulio Lietuvio" prenumeratoriams, kad Bibliotekoje galite užsimo

kėti "Pasaulio Lietuvio" prenumeratą, priimu tik sekmadieniais.
Bibliotekos vedėjas

Radinys
Australijos Lietuvių Tautinių šokių šventėje Geelonge rastas gintarinis rožan

čius. Pametusieji gali kreiptis į Juozą Gailių: 281 Pakington St., Newtown, Vic. 
3220 arba skambinti tel. (03) 5221 4235.

Toliau gyvenantiems su malonumu pasiųsiu nurodytu adresu.
Juozas Gailius

Daromas medicininis masažas!
Gydytoja iš Lietuvos su dideliu darbo patyrimu gali atlikti medicininį masažą, 

visam kūnui ar atskiroms jo dalims, masažą, reikalingą po traumų ar insulto 
(stroke). Masažas atliekamas pagal paciento pageidavimą ir jo namuose. Prašome 
skambinti Jūratei tel. 9734 6508 - Sydnėjuje,

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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. 1885 
Redaktorius Bronius Žalys. ® # Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 2319 

Faksas (02) 9790 3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turini redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 50 U žsienyje paprastu paštu $ 65 N. Zejandijoje oro paštu $ 80

U žsienyje oro paštu $ 110
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