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Lietuvos įvykių apžvalga
Gili Lietuvos finansų 

problema
Jau daug metų girdime, kad Rusijoje 

darbininkai, tarnautojai, pensininkai, 
kreditoriai nesulaukia jiems priklau
sančių pinigų. Tai tęsiasi ne dienomis, 
o mėnesiais. Nėra abejonės, kad tai stab
do ekonominį krašto vystymąsi, žemi
na žmonių gerbūvį - jų pragyvenimo 
standartą. Ypatingai gilus ekonominis 
nuosmukis - tiesiog ekoniminis chaosas 
įvyko Rusijoje praeitais metais. Jei ne 
Vakarų skirtos paskolos Rusijai, padė
tis būtų buvusi daug liūdnesnė. Visos 
Rytų Europos šalys, o dalinai ir Vaka
rų šalys, patyrė Rusijos finansinį be
jėgiškumą.

Daug nusiskundimų girdėjome pra
eitais metais, kad Rusijos pirkliai ne
sumoka už lietuviškas prekes. To pa
sėkoje privačios Lietuvos įmonės pa
tyrė pinigų stygių: buvo priverstos 
stabdyti produkciją, atleisti dalį savo 
darbininkų. Sumažėjus žmonių pa
jamoms, reikėjo sumažinti ir savo 
išlaidas. Tokiu būdu nemokamumas 
Rusijoje dalinai buvo perkeltas į Lietu
vą.

Lietuvos vyriausybė, neatsižvelgda
ma į produktyvumą, neproporcingai 
pakėlė atlyginimus biudžetiniams tar
nautojams, ypač aukštiems valdi
ninkams, kaip muitininkai, teisėjai irkt. 
Praeitais metais sudarytas valstybės 
biudžetas atsidūrė deficite nuo pat jo 
pradžios. Prezidentas paakino premjerą 
peržiūrėti biudžeto pajamas ir išlaidas. 
Kaip žinome, kilo konfliktas tarp 
Prezidentūros ir premjero, kuris baigėsi 
premjero atsistatydinimu.

Daugiau nei per .metus nuo Rusijos 
ekonominio nuosmukio iki Lietuvos 
biudžeto peržiūrėjimo ir pataisų įve
dimo, Lietuvos ekonomijai padaryta 
daug nuostolių. Sunkumai regimi - 
nemokamumas ir įsiskolinimai įsitvir
tino net valstybinėse institucijose. 
Didesnių paskolų galima gauti tik su 
valstybės garantijomis. Paskolos virsta 
valstybės skolomis.

Daug sunkumų turi „Sodra“, kad ga
lėtų laiku išmokėti pensijas, pašalpas, 
medcinines išlaidas. Ji sėdi deficite ir 
pensijas išmokėti gali tik pinigų 
pasiskolinusi iš bankų. Penkiasdešimt 
milijonų litų paskolą atsisakė duoti 
„Hermio“, Kredit bank“ ir „Lietuvos 
žemės ūkio“ bankai. Pagaliau su vals
tybės garantija 7,5 mln. JAV dolerių 
buvo gauta iš „Hansabank“. Iki šiol 
„Sodra“ jau įsikolinusi apie 320 mln. 
litų. Iš jų apie 40 mln. trumpalaikės 
paskolos.

Sunku įtikėti, kaip rašo „Lietuvos 
rytas“, kad „Lietuvos kuras“ neturi pi
nigų aprūpinti savo degalines benzinu, 
kad galėtų jį parduoti ir padaryti pel
no. Bendrovė turi apie 150 mln. litų 

skolų ir bankai beveik negali daugiau 
skolinti. Degalinės gali aprūpinti klien
tus dar užsilikusiu, retai perkamos rū
šies kuru . Darbuotojai džiaugiasi, kad 
darbdavys juos dar laiko, nors ir neži
no, kada jie gaus savo menką atlygi
nimą. Šiuo metu deramasi su olandų 
bendrove „Kopcke International Hol
dings“, kad „Lietuvos kurą“ pardavus. 
Aplink sklando ir LUK'oil - siūlyda
mas visas degalines išnuomoti, o tada 
jos būsiančios užverstos degalais.

Toliau rašoma, kad Lietuvos teismų 
skolos jau sudaro beveik 5,7 mln. litų ir 
ši suma kas dieną auga. „... jau pradėjo 
strigti bylų nagrinėjimas, nes paštas dėl 
tūkstantinių skolų atsisakė nešioti pro
ceso dalyviams šaukimus 'į teismo 
posėdžius“. Teisėjai priversti atidėlioti 
bylas.

Kiek ten esama tiesos, sunku pasaky
ti, tačiau lieka faktas, kad Lietuva iš
gyvena sunkią mokėjimų problemą. 
Paaiškėjo, kad pasaulinių finansinių 
institucijų Lietuvos ekonomijos įver
tinimas buvo tikslesnis negu tai teigė 
ankstyvesnis premjeras.
Dabartinė vyriausybė realiai 

žiūri j esamą padėtį
Prezidentas Valdas Adamkus palan

kiai atsiliepė apie Rolando Pakso 
vadovaujamos vyriausybės darbą. Tarp 
svarbiausių užduočių ministrų kabine
tui, jis mini šalies ūkio sutvarkymą, 
ypač biudžetą ir į kritinę situaciją pa
tekusios „Sodros“ finansavimą. Pre
zidentas pripažįsta, kad „Vyriausybė yra 
sunkioje padėtyje, nes jai tenka spręsti 
degančias problemas“. Jis sako: „Netu
riu jokių abejonių, kad ministro 
pirmininko ir ministrų išdėstytos min
tys, planai duoda labai tvirtą pagrindą 
.tikėti, jog mes tais klausimais rasime 
sprendimus. Vyriausybė realiai žiūri į 
esamą padėtį ir ieško sprendimu“.

Prezidento atstovė spaudai Violeta 
Gaižauskaitė teigė, kad susitikime su 
ministru pirmininku ir keliais minis
trais, Prezidentas pasakė: „Jūsų vy
riausybė buvo sudaryta, kad išvestų 
Lietuvą iš krizės, kurios buvusi vy
riausybė neturėjo drąsos pripažinti“.

Ministras pirmininkas Rolandas Fak
sas sakė, kad susitikime buvo aptaria
ma, kokių žingsnių imsis vyriausybė, 
spręsdama sunkioje būklėje atsidūru- 
sios „Sodros" problemas. „Tai nėra la
bai populiarios priemonės, bet jos yra 
reikalingos mums visiems dabar, ir 
manau, kad ateityje mums duos didelį 
efektą“, - sakė premjeras.

Abu sutarė, kad reikia kuo greičiau
siai liberalizuoti privatų verslą. Greit 
turi būti baigtas valstybės finansinis 
auditas, o iki šio mėnesio galo ir valsty
bės valdymo auditas. Tai leis atsisakyti 
nereikalingų valstybės valdymo funk
cijų ir racionaliau naudoti valstybės 
biudžeto lėšas.

Australietė Danutė M. Baltutienė, dabar gyvenanti savo ūkyje Lietuvoje, 
Smilgiuose, Žemaitijoje, 1999 - ųjų vasarą, su savo "šeima" - mokyklos 
auklėtiniais. Iš kairės - Rolandas, Dana (Baltutienė), Andrius, Jurga ir Gied
rė (apie juos rašėme 37 - me š. m. numeryje).

Opozicijos LDDP pirmininkas Č. 
Juršėnas, nesulaukęs nei Rolando Pak
so vyriausybės šimtadienio, kaltino ją 
esant neveiksminga ir reikalavo iš 
valdančios partijos prisipažinimo, kad ji 
padariusi klaidų. Atrodo, jam prieš akis 
jau savivaldybių rinkimai, nors tai tik 
kitą pavasarį.

Valdančiosios Tėvynės sąjungos 
vicepirmininkė Rasa Juknevičienė 
džiaugiasi, kad R. Pakso vyriausybė 
nedominuoja kitų valdžios šakų - Sei
mo, Prezidentūros, o ieško bendrų 
sprendimų, tartis ir susitarti, mažina 
įtampą, ypač su verslo visuomene. 
Vyriausybė decentralizuoja ir stiprina 
pavienių ministerijų veiklą ir ministrų 
vaidmenį. Ateityje partijos, siūlydamos 
savo kandidatus į ministrus, turės siųsti 
tik pačius pajėgiausius kandidatus, ku
rie sugebės perimti atsakomybę ir dar
bo krūvį.

Lietuvos prezidentas 
Čekijoje

Rugsėjo 21 dieną prezidentas Valdas 
Adamkus išvyko dviejų dienų vizitui į 
Prahą, kur jis susitiko su Čekijos pre
zidentu Vaclavu Havelu, ministru 
pirmininku Milošu Zemanu, Senato 
pirmininke Lubiša Benesova, Atstovų 
rūmų pirmininko pavaduotoja ir kitais 
aukštais pareigūnais, plodami naujų 
rinkų, prezidentą lydėjo apie 20 Lietu
vos verslininkų, kurie lankėsi Bmo 
industrijos rajone ir dalyvavo bendrame 
Lietuvos ir Čekijos verslininkų forume 
Prahoje.

Lietuvos ir Čekijos ryšiai yra labai 
seni - Čekijos prezidentas V. Havel pri
minė, kad Prahos senamiestyje yra 
gotikos stiliaus statinių iš Jogailaičių 
laikų. Prieš Antrąjį pasaulinį karą 
Lietuvos ryšiai su Čekija (tuomet 
Čekoslovakija) buvo labai tamprūs: 
Lietuvos karininkai ir iš viso Lietuvos 

kariuomenė buvo apginkluota čekiškais 
ginklais, daugelis Lietuvos karininkų 
studijavo čekų karo mokyklose. Geros 
kokybės prekės, kaip batai, buvo 
pamodami Lietuvos parduotuvėse. Če
kų inžinieriai Lietuvoje pastatė fabri
kus, juos įrengė čekiškomis mašinomis 
ir keletą metų prižiūrėjo produkciją, 
apmokė lietuvišką personalą. Ne
nuostabu, kad Čekija ir šiandien yra 
išvysčiusi sau rinką Lietuvoje. Ji į Lie
tuvą eksportuoja penkis kartus daugiau, 
negu Lietuva į Čekiją. Tiesa, tai sudaro 
tik mažą dalį viso eksporto. Ar Lietuvos 
verslininkai atsivežė užsakymų iš 
Čekijos,dar nepaaiškėjo.

Šiandien Lietuvoje yra gerai žinomos 
ir perkamos Čekijos bendrovės „Škoda“ 
prekės - automobiliai, troleibusai; o taip 
pat ir medicinos įranga, maisto produk
tai, statybinės medžiagos.

Prezidentas V. Adamkus pareiškė, 
kad: „Santykiai tarp čekų.ir lietuvių re
miasi tvirtais - žmogaus ir valstybių ap
sisprendimo pagrindais“. Čekija pa
kviesta deryboms į Europos Sąjungą ir 
jau yra NATO narė. Čekijos prezidentas 
V. Havel pažadėjo remti Lietuvos sie
kius tapti NATO ir Europos Sąjungos 
nare. Tai didelė parama Lietuvai.

Baigiantis vizitui Prahoje, preziden
tas Valdas Adamkus buvo apdovanotas 
Prahos Karlo universiteto atminimo 
medaliu. Šiuo metu Karlo universitete 
stidijuoja 12 studentų iš Lietuvos. 
Studijuoja čekų kalbą ir istoriją, 
mediciną, režisūrą, tarptautinius san
tykius, teologiją.

Privatizuojama ir 
parduodama, kad gavus 

pinigų
Jau eilę metų Klaipėdos uostamies

tis skundžiasi, kad jų turtas yra 
išeikvojamas Vilniaus verslininkų.

Nukelta į 2 psL
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Lietuvos įvykių...
Atkelia iš 1 psl.

Dingo didžiulis laivynas, perimtasis 
Sovietų Sąjungos. Dingo prekybos lai
vai, uosto infrastruktūra. Tariamai šis 
turtas buvo privatizuotas ir parduotas. 
Bet kur dingo pinigai? Pasiėmė Vil
niaus valdininkai, sako klaipėdiečiai. 
Tiesa, ten valdžia, o valdžios nagai lin
kę į save, jie daro sprendimus.

Stebint iš tolo radijo bangomis, per 
Interneto laidus bei gyvu žodžiu - 
telefonu, susidaro įspūdis, kad vakarų 
Lietuva, ypač Klaipėda, yra nusivylusi 
administracija, plaukiančia iš Vilniaus. 
Šiuo metu uostamiesčio administrato
riai bei įmonių vadovai yra tiesiog 
nusigęžę nuo Vilniaus ir daugiau 
orientuojasi į Vakarus - į užsienį. Iš ten 
daugiau tikisi negu iš Vilniaus. Jiems 
Vilniaus administracija tik trukdymas, 
o ne, kaip turėtų būti, parama. Visai ki
taip yra Rygoje ir Taline. Vyriausybės 
ten ne už šimtų kilometrų, o čia pat - 
uostamiestyje. Vyriausybės vyrai toli 
nemato, daugelis jų ir nenori. Taip jau 
yra rytuose, kaip ir vakaruose - atiduo
kite man savo balsą ir pasitraukite iš 
kelio, netrukdykite.

Praėjo jau metai kaip Vokietijos 
kompanija „Siemens“ deda pastangas 
Klaipėdoje įsteigti savo skyrių, greta 
jau turimos įmonės „Baltijos automo
bilių technika“. Nauja įmonė sukurtų 
apie 1000 naujų darbo vietų. „Siemens“ 
nori nupirkti greta esančius pastatus ir, 
kad įmonei būtų pravesta infrastruk
tūra - kelias, vanduo, elektra. Miesto 
burmistras Eugenijus Gentvilas sutinka 
su viskuo, jei Vilniaus vyriausybė, kuri 
gauna 80 procentų mokesčių iš in
dustrijos, sutinka finansuoti infra
struktūrą. Alternatyviai pasiūlė, kad 
centrinė vyriausybė perleistų mokes
čius į miesto savivaldybės iždą, o 
miestas, pasiskolinęs pinigus, finansuos 
visą infrastruktūrą. Atėjo pasiūlymas iš 
Vilniaus: pakelkite miesto žmonėms 
tarifus už elektrą ir susirinksite pinigų. 
Žinoma, dešimtimis milijonų mokes
čių, gautų iš „Siemens“, eitų į Vilniaus 
kišenę, o ten, kaip tvirtina E.Gentvilas, 
prie šio projekto sėdi tik vienas žmogus, 
kai tuo tarpu prie „Williams“ projekto 
dirba visa Lietuva.

Jau seniai Europos Sąjunga ragina 
Lietuvą pertvarkyti savivaldybių įsta
tymus, kad šios galėtų nepriklausomai 
nuo centro tvarkyti savo reikalus. 
Rugsėjo 14 dieną Klaipėdos burmistro 
įstaigoje apsilankė Vokietijos am
basadoriaus Lietuvai patarėja eko
nomikos reikalams Barbara Wolf. 
„Siemens“ nebegali ilgiau laukti, tad 
nutarta šį projektą perkelti į valstybės 
lygi-

Kita Vilniaus rakštis Klaipėdai, tai 
„Klaipėdos transporto laivyno“ greita 
privatizacija. Britanijos patariamoji 
bendrovė „Maxwell Stamp Plc.“ gavo 
įsakymą iš Vilniaus, kad ne vėliau kaip 
iki spalio 20 dienos turi parengti antros 
pagal dydį šalies laivininkystės kom
panijos privatizavimo programą ir 
pateikti ją tvirtinti Lietuvos vyriausy
bei. Konsultacijos firmos atstovas 
tvirtino, kad ši įmonė bus parduota iki 
šių metų galo aukščiausią kainą pa
siūliusiam, bet kokia kaina. Konsultaci
nė firma patarė Vilniui, kad šiuo metu 
esąs blogas laikas parduoti, tačiau Vil
nius nenori nei girdėti, tik ragina kuo 
greičiau duoti raportą.
'Mūsų Pastogė" Nr.39 1999.10.4 psl.2;

Klaipėdiškiai, kurie šią bendrovę sta
tė, plėtojo ir į ją investavo, labai per
gyvena. Atrodo, kad bendrovė stabili ir 
dirba neblogai. Jos įstatinis kapitalas 
130 mln. litų ir jį kasmet padidina 12 
mln. litų. Jos pelnas kasmet siekia 20 
mln. litų, o kartais net 26 - 27 mln. litų.

Bendrovė kasmet duodavo į valstybės 
biudžetą 10 - 12 mln. litų tiesioginių 
įmokų. Vadovybė nenumato jokių 
pablogėjimų, priešingai viskas eina vis 
geryn. Taigi klaipėdiškiai jaučia dide
lę skriaudą ir klausia, kam naudingas 
toks skubotas privatizavimas. Nusi
vylimas Vilniumi didelis, nejaugi, kad - 
po mūsų kad ir tvanas?

Randame Klaipėdoje ir daug kitų 
nuoskaudų, kaip „Williams“ šeimi
ninkavimas visoje Lietuvoje, ypač 
Klaipėdos uostamiestyje:

1. Leisti atlikti locmanų darbą ne tik 
Lietuvos piliečiams, kurie, anot ame
rikiečių, yra geresnės kvalifikacijos.

2. Apriboti dabar nustatytas uosto 
direkcijos bei uosto kapitono funkcijas 
kituose Lietuvos jūrų uostuose bei naf
tos ir chemijos terminaluose.

3. Visiškas „Williams“ užgožimas 
Klaipėdos benzino ir chemikalų per
krovimo įrangų ir t.t.

Klaipėdiečių nepasitenkinimas Vil
niaus administracija didelis ir, atrodo, 
vis dar auga.

Lietuvai reikalingos 
ilgalaikės paskolos

Finansų ministerijos duomenimis, šių 
metų rugpjūčio mėnesį valstybės skola 
siekė 10,836,000,000 litų arba 24.7%. 

prognozuojamo bendrojo vidaus pro
dukto. Našta Lietuvai atrodo nemaža. 
Reikia nepamiršti, kad didžiausia šių 
skolų dalis buvo paimta dar LDDP 
valdymo laikais. Sunku pasakyti, ar bu
vo tikėtasi, kad nepajėgus skolų grą
žinti, dalis jų bus nurašyta, kaip Vaka
rai kartais padaro Rusijai, ar nesitikėjo, 
kad atėjus laikui skolas grąžinti, LDDP 
nebebus vyriausybėje.

Šiandieninei vyriausybei tai labai 
didelis rūpestis - reikia ne tik už pasko
las mokėti palūkanas, bet daugeliui 
paskolų atėjo terminas jas visai ar bent 
dalinai grąžinti. Kad valstybė galėtų jas 
grąžinti iš savo santaupų visai nerealu. 
Valstybei jau dabar trūksta pinigų ei
namiesiems reikalams. Kad išvengus 
finansinės katastrofos, reikia gauti nau
jų paskolų - pgeidautinai ilgalaikių ir su 
mažomis palūkanomis.

Pats ministras pirmininkas Paryžiuje, 
o ministrai Romoje, Luksemburge uo
liai ieškojo kreditų. Rugsėjo 24 dieną 
finansų ministras Jonas Lionginas, 
Lietuvos banko vadovas Reinoldijus 
Šarkinas ir kiti ministerijos bei banko 
pareigūnai išvyko dalyvauti Pasaulio 
Banko ir Tarptautinio Valiutos Fondo 
(TVF) metiniame susirinkime. Jų tikslas 
- gauti naujų paskolų ir investicijų.' 
Problema, kad dabartinė vyriausybė 
kietai užsispyrusi tęsti rublinių indėlių 
grąžinimą indėlininkams, kaip buvo 
pažadėję konservatoriai ir iki šiol vyk
dė. Tuo tarpu TVF reikalauja, kad tai 
būtų panaikinta. Be to, TVF reikalauja, 
kad biudžeto išlaidos būtų apkarpytos.
Ole Espersen įspėja Lietuvą
Baltijos Jūros Valstybių Tarybos ko

misaras demokratinėms institucijoms ir 
žmogaus teisėms bei tautinėms ma
žumoms Ole Espersen atvykęs į Lie
tuvą pareiškė: „Būkite atsargūs ir su
balansuokite komercinius žiniasklai-

Rugsėjo 21 dieną stiprus žemės 
drebėjimas Taivane padarė daug nuo
stolių. Žuvo virš 2000 žmonių, apie 100 
000 liko be pastogės. Žemės drebėjimo 
epicentras buvo arti Taičung miesto, 
pačiame salos viduryje, o jo stiprumas 
siekė 7,6 balo pagal Richterio skalę.

Daug nuostolių padarė ir mažesni, per 
visą savaitę pirmąjį sekusieji, drebėji
mai. Žmonių aukų pareikalavo 6,8 balo 
stiprumo žemės drebėjimai rugsėjo 26 
dieną.

www

Rugsėjo 23 dieną Kalifornijoje mirė 
71 metų amžiaus teatro ir kino aktorius 
George C. Scott. Aktorius buvo ke
liskart nominuotas kaip geriausias ak
torius, o 1979 metais už puikų generolo 
George S. Patton pavaizdavimą kino 
filme "Patton", G. C. Scott buvo apdo
vanotas "Oskaru".

WWW

Rusija tęsia Čečėnijos bombardavi
mą, dabar oro puolimai paliečia ir sos
tinę Grozny. Kad išvengti bombar
davimų, apie 20 000 čečėnų atbėgo į 
Rusijai priklausančią Ingušetijos res
publiką. Nebepajėgdama priimti dau
giau pabėgėlių, Ingušetija rugsėjo 25 
dieną uždarė savo sieną su Čečėnija.

Rusijos ministras pirmininkas Vla
dimir Putin paneigė gandus, kad Rusija 
pradės Čečėnijos invaziją jos oku
pavimui, tačiau jis neneigė, jog galimi 
kariuomenės įsiveržimai. Pagal V. Pu
tin, 1996 metais su Čečėnija pasirašyta 
taikos sutartis esanti neteisinga ir ne
atitinkanti Rusijos teisinių normų, o 
Čečėnija esanti banditų ir nusikaltėlių 
valstybė.

Pagal 1996 metų sutartį, 2001 metais 
Rusija ir Čečėnija turi atnaujinti pasita
rimus Čečėnijos tarptautinio statuso nu
statymui, čečėnams reikalaujant visiš
kos nepriklausomybės.

WWW

Palaipsniui stiprinamos Taikos pa
laikymo pajėgos Rytų Timore. Iki rug
sėjo 24 dienos į Dili atvyko 3000 karių, 

.jų tarpe 2 500 australų. Kol kas jų ne
užtenka platesnių apylinkių saugumo 
užtikrinimui nuo siaučiančių milicijos 
būrių ar Indonezijos karių. Rugsėjo 22 

. dienos vakare šeši uniformuoti Indone- 
1 zijos kariai nužudė olandų žurnalistą 
Sander Thoenes, kuris motociklu va
žiavo per Dili priemiestį Becora.

WWW

Rugsėjo 23 dieną Indonezijos parla- 
■ mentas priėmė įstatymą, kuris įgalina 
Indonezijos karinę vadovybę dikta
toriškai tvarkyti kraštą. Prieš šį įstaty
mą, susiremdamos su policija, Dža- 

dos interesus su atsakomybe vi
suomenei“. Rugsėjo 23 d. Seime vy
kusioje spaudos konferencijoje jis teigė 
nepritariantis, kad žiniasklaidai būtų 
nustatyti griežti draudimai, tačiau teigė 
manąs, jog spauda negali būti visais 
atžvilgiais laisva.

Komisaras atkreipė dėmesį į visame 
pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, didė
jantį smurto demonstravimą, kuris ypač 
žalingas vaikams - daro neigiamą įtaką 
socialiniam elgesiui. Jo manymu, su
balansuojant visų visuomenės narių 
poreikius, gali būti įsteigtas atskiras TV 

kartoje masiniai demonstravo didžiulės 
žmonių minios. Policijai šaudžius į mi
nią guminėmis kulkomis, keletas žmonių 
žuvo, daug sužeistų. Po keletą dienų 
trukusių riaušių, prezidentas Habibie 
paskelbė, kad nepasirašys šio įstaty
mo.

Minios vis dar demonstruoja, dabar 
jau reikalaudamos prezidento Habibie 
ir gen. Wiranto atsistatydinimo.

WWW

Rugsėjo 24 dieną Dili'je australų ka
riai suėmė karo nusikaltimais įtariamą 
Aitarak milicijos būrio vadą Caitano da 
Silva.

Jungtinių Tautų Žmogaus teisių ko
misija svarstė eilės Europos valstybių 
reikalavimą ištirti karo nusikaltimus 
Rytų Timore. Šiam reikalavimui prieši
nasi Indonezija ir eilė kitų Azijos vals
tybių (Šri Lanka, Kinija, Japonija, Indi
ja ir t.t.). Jos tvirtino, kad karo nusikal
timų tyrimai "destabilizuos" šią pasau
lio dalį. Visgi buvo priimta rezoliucija 
komisiją karo nusikaltimų Rytų Timore 
tyrimui sudaryti.

Rugsėjo 25 dieną Indonezijos kari
niai daliniai pasitraukė iš Rytų Timoro 
miesto Baucau, prieš tai sunaikinę paš
to, telefono įrengimus, klinikas, van
dentiekį ir kitus valdiškus įrengimus. 
Tačiau privatūs namai Baucau daugu
moje yra išlikę, ne taip kaip Dili.

WWW

Rugsėjo 27 dieną Indonezijos karinė 
vadovybė Rytų Timore formaliai per
leido kraštą tarptautinėms taikos pa
laikymo pajėgoms. Rytų Timore pasi
liks 1 500 Indonezijos karių įgula. Prieš 
pat pasitraukiant iš Rytų Timoro, Indo
nezijos kariai nužudė septynis bažny
čios darbuotojus, sudegino kareivines 
Dili, į laivus prisinešė prisiplėšto gro
bio.

Www
Jungtinių Tautų pareigūnai išreiškė 

susirūpinimą dėl 200 000 Rytų Timoro' 
pabėgėlių Vakarų Timoro stovyklose. 
Didelė jų dalis į Vakarų Timorą buvo 
nuvaryti prievarta ir dabar yra terori
zuojami milicijos ir Indonezijos ka
riuomenės, atpažinti nepriklausomybės 
šalininkų vadai atskiriami ir nužudomi.

Www
Norėdama papildyti savo eiles, Aus

tralijos kariuomenė pradėjo aktyviai ver
buoti savanorius. Jei australų kariai no
ri laikas nuo laiko rotacine tvarka keis
ti savo 4 500 karių, pažadėtų Rytų Ti
moro tvarkos palaikymo daliniams, 
jiems būtina padidinti savo karių skai
čių. Paruošė V. Patašius

kanalas, kuriame būtų leidžiama de
monstruoti smurtą.

Atsakomybę už tai turi prisiimti 
politikai ir žiniasklaida. Pasak jo, 
politikai turi atkreipti dėmesį ir į vie
šąją informaciją. Turėtų galioti aiškūs 
valdžios įsipareigojimai ir žurnalistų 
teisės, kad žurnalistams netektų in
formacijos laukti keletą mėnesių, kol ji 
taps nebeaktuali.

Pareigūnų paskyrimai
Rugsėjo 23 dieną Seimas Konstituci

nio Teismo pirmininku .beveik vien-
Nukelta į 3 psl.
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B BENDRUOMENĖS VEIKLOJE $
Dr. A. Stepano šventė

Nuotraukoje dr. A. Stepanas ir draugė su LR Prezidentu V. Adamkumi.

Paskutinę vasaros dieną rugpjūčio 31 - 
mąją Lietuvos Prezidentas Valdas 
Adamkus įteikė dr. Antanui Stepanui 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedi
mino pirmo laipsnio ordiną Palyginus, 
tai buvo kuklus įvykis, nes ordinas 
išimties keliu buvo įteiktas vienam vie
ninteliam asmeniui už nuopelnus lie
tuvybės išlaikymo ir medicinos baruose. 
Diabeto ligų specialistas dr. A. Stepanas 
supažindino Lietuvos gydytojus su nau
jausiais medicinos pasiekimais šioje sri
tyje, jiems dėstė ir aiškino apie moder- 
niškiausius diagnozės ir terapijos meto
dus.

Kas pažįsta dr. A. Stepaną tas žino, 
koks tai metodiškas ir preciziškas žmo
gus. Todėl ir jo paskaitos nebuvo tik pa
prasti patarimai, bet nuosekliai paruošti 
medicinos seminarai. 1992, 1994 ir 1996 
metais jis skaitė po 5 savaites trukusį 
kursą Lietuvos diabeto ligų specialis
tams - gydytojams. 1994, 1996, 1998 
metais jis finansavo sergančių diabetu ir 
mokytojų keliones į Europos diabeto stu
dijų draugijų konferencijas, vykusias 
Dūsseldorfe, Vienoje, Barselonoje. Lie
tuvos diabeto draugijai jis padovanojo 
kompiuterinių programą prietaisus 
skaidrių demonstravimui, knygų ir pla
tesnės literatūros apie cukrinį diabetą. 

pastebimai prabėgo dešimt metų, kol, 
pradedant abitūrą reikėjo pasirinkti: 
muziką arba tiksliuosius mokslus. Pa
sirinkau kalbas, chemiją matematiką o 
pianinas liko tik laisvalaikiui.

M.G. Kas pakvietė akompanuoti “Dai
nos Sambūriui?

Z.P. Pirmiausiai įstojau į Melburno 
parapijos chorą kuriam vadovavo p.
Petras Morkūnas. Netrukus tapau choro 
vargonininke. “Dainos Sambūrio” cho
ras su dirigentu p. Albertu Čelna ruošėsi 
1976 metų Adelaidės dainų šventei. Su 
seseria Birute buvome pakviestos į cho
rą. Tuo metu chorui akompanavo Da
nutė Jokubauskaitė - Levickienė, bet jau 
buvo pradėjusi diriguoti chorui, tai p. 
Alberto Čelnos siūlymu pradėjau akom
panuoti lengvesnius kūrinius. O vėliau 
man atiteko visas akompanavimas.

M.G. Gal prisimenate kitus “Dainos 
Sambūrio akompaniatorius?

Z.P. O, taip, prisimenu! Mano laiku 
yra buvę asmeną kurie laikas nuo laiko 
akompanavo. Tai sesuo Birutė, Rasa 
Vaitiekūnaitė - Ramanauskienė, a.a. Er
na Duonienė, kelis metus akompanavo 
ir dainavo Petras Čelna (Alberto sūnus). 
Kai Petras akompanuodavo moterims, 
aš dainuodavau kartu su jomis, o kai aš 
akompanuodavau vyrams, Petras dai
nuodavo pirmu tenoru su vyrais. Akom- 
panavimus mišriam chorui pasidalin
davome.

M.G. Ar turite ypatingų prisiminimų iš 
choro gyvenimo?

Z.P. Iki šiol nepamirština pirmoji 
“Dainos Sambūrio” kelionė į užsienį 
1978 metais. Vykome dalyvauti Kana
dos ir JAV lietuvių 5 - ojoje dainų šven
tėje Toronte. Tuo pačiu su dirigente Da-

1996 metais dr. Stepanas padėjo orga
nizuoti tarptautinę diabetu sergančių 
jaunuolių mokyklą Palangoje, tarptautinį 
seminarą ir kursus medicinos seserims.

Iškilmės įvyko ne didžiojoje Baltojoje, 
bet Lietuvos Prezidentų salėje, kurios 
sienas puošia visų buvusių Lietuvos Pre
zidentų portretai. Į dr. A. Stepano šventę 
susirinko apie tuzinas Lietuvos gydytoją 
turėjusių laimę pasinaudoti jo žiniomis. 
Mums, liudininkams, susėdus prie di
džiulio ovalinio stalo, pradėjo rinktis ir 
laikraščių žurnalistai, fotografai.

Staiga atsidarė milžiniškos durys, ir nute Levickiene, nešdami choro plakatą 
Prezidentas įžengė į salę. Lietuvos Res- įžygiavome į milžinišką pilną žmonių 
publikos Prezidento kanceliarijos vado- stadioną. Publika plojo ir plojo pirmą 
vas, Lietuvos Respublikos ordinų kanc- kartą į jų suruoštą šventę atvykusioms iš 
Ietis Andrius Meškauskas perskaitė or- tolimiausios vietos - Australijos, iš 
dino tekstą ir Prezidentas tą ordiną pri
segė prie dr. Antano Stepano švarko at
lapo ir tarė gana ilgą pasveikinimo kalbą. 
Vėliau jis susipažino su visais susirin
kusiais, parodydamas dėmesį kiekvie
nam dalyvavusiam asmeniui. Po eilės 
nuotrauką visos iškilmės pasibaigė. Pre
zidentas atsisveikino ir išskubėjo į posė
džius.

Likusieji didžiavosi ir dr. A. Stepaną ir 
Prezidentu V. Adamkumi, kuris buvo vi
siems dėmesingas ir atidus.

Genovaitė Kazokienė

Melburno.
Antras širdžiai brangus iš netolimos 

praeities prisiminimas - tai pirmoji 
kelionė į Lietuvą. Didžioji choro dalis 
su dirigente Birute Prašmutaitė, įsijungę 
į bendrą Australijos lietuvių chorą 1994 
metais vykome kartu su Melburno tau
tinių šokių grupe “Gintaras”. Pasaulio

Laikas evdo 1

m.

lietuvių dainų šventėje Vilniuje ir Kaune 
dainavome kartu su išeivijos ir Lietuvos 
chorais. Prieš dainų šventę, kartu su 
“Gintaro” grupe koncertavome Vilniuje, 
Kaune, Trakuose. Nors dainų šventė bu
vo labai įspūdingą bet man gilesnį įspū
dį paliko, kai dainuodama scenoje kon
certo metu Vilniuje, žiūrovų tarpe mūsų 
besiklausančius pamačiau tėvo, o Kau
ne motinos gimines. O kas būtų pati
kėjęs, kad per ilgą sovietų priespaudą 
galėsime koncertuoti Lietuvoje ir su
sitikti su giminėmis?

M.G. Gal turite svajonę ir norėtumėte, 
kad ji išsipildytų?

Z.P. Taip, svajoją kad daug daugiau 
įsijungtų jaunesnių ir vidutinio amžiaus 
žmonių į chorą Bet gaila, kad tokių at
siranda tik keli. Tačiaą kol turime jėgų 
ir netrūksta klausytoją noriu, kad cho
ras toliau gyvuotų ir linksmintų lietu
viška daina ne vien melbumiškius, bet ir 
kitur. Pavyzdžiui, po 13 metų, šių metų 
gegužės mėnesį nuvykome padainuoti 
Pertho lietuviams. Jungtiniam Austra
lijos lietuvių chorui pradėjus dalyvauti 
Dainų šventėje Lietuvoje 1994 - 1998 
metais, norėčiau, kad nenutrūktų dainos 
ryšys tarp Australijos ir Lietuvos. Kad 
susiorganizuotume nuvykti į 2002 me
tais Lietuvoje ruošiamą Pasaulio lietu
vių dainų šventę.

Kalbėjosi Marija Geštautienė

dsas žaizdas

Akompaniatorė Zita Prašmutaitė
Melbumo “Dainos Sambūrio” akom

paniatorė Zita Prašmutaitė yra dešinioji 
dirigentės ranka. Ji noriai moko vyrus 
teisingai išdainuoti natas, tam 
paaukodama daug kantrybės... Reikia 
pasidžiaugti, kad vyrai uoliai mokosi ir 
yra paklusnūs.

Akompaniatorė sutiko atsakyti į mano

Atkelta iš 2 psl.
balsiai patvirtino Vladą Pavilonį. Už 
Prezidento pasiūlytą kandidatą balsavo 
79 parlamentarai ir tik vienas susilaikė.

Tą pačią dieną Seimas penkerių me
tų kadencijai Valstybės kontrolieriumi 
paskyrė teisininką Joną Liaučių. Už 
balsavo 74 Seimo nariai, niekas nebu
vo prieš ir 19 Seimo narių susilaikė. Iki 
šiol J. Liaučius dirbo Klaipėdos mies
to apylinkės teismo teisėju ir pirminin
ko pavaduotoju. Jis yra Kovo 11 - sios 
Nepriklausomybės akto signataras.

Spaudai paruošė 
Anskis Reisgys 

pateiktus klausimus.
M.G. Zita, gal prisimeni, kada pradė

jai domėtis muzika, dainomis?
Z.P. Mama karu su savo motina gie

dojo Gruzdžių bažnytiniame chore. At
vykusi į Melburną, ji noriai įsijungė į 
parapijos chorą. Prisimenu vieną iš pir
mųjų pasirodymų scenoje. Dar lanky- - 
damos lietuvių parapijos mokyklą p. 
Salkūno buvome paprašytos padainuoti 
Kariuomenės šventės minėjime. Ta pro
ga mamą sesuo Birutė ir aš trim balsais 
padainavome Broniaus Budriūno “Tė
viškėle, tėviškėle”. Aš akompanavau 
pianinu.

M.G. Kas paskatino mokytis skambinti 
pianinu?

Z.P. Būdama 7 metų amžiaus, pra
dėjau mokytis skambinti pianinu. Po ke
lių metų ir sesuo Birutė pradėjo lankyti 
pianino pamokas. Kai mes augome, tuo 
metu dažnas vaikas mokėsi skambinti 
pianinu. Lankiau pamokas pas privačią > 
muzikos mokytoją. Pamokas lankiau j 
kartą savaitėje, po mokyklos. Taip ne-

kauskas, A. Gvildys ir P. Saldukas. Nuotrauka J. Starinsko

Geelongo lietuviai jau įprato į su- nuspręsta kas antrą mėnesio sekmadienio 
sirinkimus, repeticijas, minėjimus pa- popietę rinktis į lietuvių namus, kad 
sukti kibi keliu - į Pettit Parką. Da- kartu praleisti laisvalaikį. Atėję žmonės 
baltiniai, nuomojami lietuvių namai yra žaidžia biliardą lošia kortomis, pasi- 

. erdvūs, aplink gražus, didelis parkas, kalba. Ną o paskutiniu metu nutartą kad 
Įsigijome visus reikalingus ir būtinus norintieji gali rinktis kiekvieną sekma- 
daiktus, savo bibliotekoje turime daug dienį, 2 valandą p.p. Ateityje numatyta 
knygų. Taigi su visų aukojusių pagalbą gaminti lengvus užkandžius, 
mūsų valdybos ir bendruomenės narių 
rūpesčiu bei darbą galima rašyti - “atsi
stojome ant kojų”. Tie, kurie buvo at
vykę į Geelonge vykusias Lietuvių die

nas, galėjote patys viską pamatyti ir 
įvertinti.

Po metinio visuotinio susirinkimo buvo
"Miisii Pastogė" Nr. 39 1999.10.4 psl. 3

Jei važiuotumėte pro šalį, ar šiaip no
rėtumėte kartu praleisti sekmadienio po
pietę, prašome, kaip toje dainoje dai
nuojama - “užvažiuokit ir nepasidi
džiuokit”. Nuoširdžiai kviečiame.

Irta Mikėnienė 
ALB Geelongo Apylinkės b-nėsvardu
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Tautos šventė Hobarte
Tautos šventės minėjimas Hobarte 

buvo atšvęstas rugsėjo 12 dieną ponų 
Šikšnių namuose. Susirinko daugiau 
tautiečių kaip paprastai: net trisdešimt 
try s! Gal tiek daug atėjo paklausyti mū
sų įžymaus darbuotojo Algimanto 
Taškūno? Tikrai buvo malonu matyti 
tiek daug dalyvių.

Algimantas savo paskaitoje palygino 
Lietuvos tautą su grandine. Jos stiprios 
grandys buvo žymūs tautos didvyriai 
Margis, Mindaugas, Gediminas, Ku
dirka, Sadūnaitė ir tie tūkstančiai, kurie 
kovojo už Lietuvą, ypatingai prieš ru
sus okupantus.

Deja, paskaitininkas toliau dėstė - 
grandinėje atsiranda ir silpnų grandžių. 
Algimantas jas sulygino su mūsų tau
toje pasirodžiusiais išdavikais. Kai ku
rie žinomi, pav. Merkulis, išdavęs par
tizanų štabą. Yra ir šimtai kitų, žinomų 
tik tiems, kurie buvo paliesti asmeniš
kai. Tokių Lietuvos judų tėvynėje gy
vena dar ir šiandien, visiškai laisvi. Nuo 
jų darbų nukentėjo visa tauta (A. Taš
kūno pilnas paskaitios tekstas yra 
išspausdintas „Mūsų Pastogės“ 36 - me 
numeryje, 1999.09.19).

Po šiltai priimtos paskaitos, iždinin
kas Juozas Paškevičius deklamavo 
eilėraštį tėvo garbei, o pirmininkas 
Tarvydas - Maironio „Trakų pilis“.

Per susirinkimą prisiminėme pirmą
jį šeimų transportą, atvykusį laivu 
"Fairsea", kuris Melburną pasiekė 1949 
m. birželio 9 dieną. Iš šio transporto į 
Tasmaniją pas savo vyrus (jie Austra
lijon laivu „Wooster Victory“ atplaukė 
1948 m. lapkričio 6 dieną) keliavo šios 
motinos: Fromienė Ieva su Maryte, 
Gustienė Teresė su Birute, Milinke- 
vičienė Antosė su Algimantu, Juozu ir 
Regina, Paškevičienė Erika su Ange
lika, Petraitienė Michalina su Irena, 
Janina ir Kristina, Radzevičienė Ona su 
Stase, Vale ir Vytautu.

įdomu pastebėti, kad iš šių tėvų vi
si vyrai jau mirę, išskyrus Juozą Paš
kevičių, o iš moterų visos dar gyvos, 
išskyrus Gustienę.

Sugiedojus himną, sėdom prie kuge
lio ir cipelinų, kuriuos pagamino Bo- 
nius Šikšnys.

* * * *
Hobarto baltiečiai spalio 17 dieną, 

sekmadienį, 12.30 vai. Šv. Teresės sa
lėje, Moonah priemiestyje ruošia ge
gužinę. Vaikai galės žaisti stalo tenisą, o 
senesnieji pasikalbėti, padainuoti ir 
pasižiūrėti videofilmų. Mėsa, kava ir 
arbata bus pristatyta. Viską kitą prašo
me atsinešti.

R. Tarvydas

LTOK - to vadovybė Adelaidėje
Rugsėjo 17 - 20 dienomis Adelaidėje 

viešėjo Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto nariai - Olimpinio komiteto 
prezidentas Artūras Poviliūnas, Olim
pinio komiteto generalinis direktorius 
Vytautas Zubemis, Olimpinio komiteto 
direktoriaus pavaduotojas ir Lietuvos 
olimpinės misijos Sydnėjaus žaidynėse 
vadovas Algirdas Raslanas.

Atvykusius svečius globojo LTOK at
stovas Australijoje Jurgis Jonavičius ir 
jo žmona Birutė.

LTOK delegacija, keliaudama į Syd- 
nėjų, sustojo Adelaidėje prisiminti ir 
pažymėti 1988 m. Adelaidėje vykusių 
UI Pasaulio lietuvių sporto žaidynių, 
kuriose. Artūro Poviliūno vadovauja
mi, pirmieji pralaužę Lietuvos ir išei
vijos lietuvių tiesioginio ryšio užtvarą, 
dalyvavo Lietuvos sportininkai.

Viešėdami Adelaidėje rugsėjo 18 d. 
svečiai apsilankė Adelaidės Pensinin
kų klubo vakaronėje, kur jaukiai pra
leido laiką ir sustiko su III PLSŽ 
rengėjais.

Sekančią dieną Katalikų centro salė
je įvyko pietūs, kuriuose buvo pagerb
ti svečiai. Juose dalyvavo būrys buvu
sių III PLSŽ vadovų, sportininkų ir sve
čių, norėjusių susitikti ir pabendrauti 
su LTOK vadovybe.

Po pietų oficialiąją dalį pradėjo J. Jo
navičius, sveikinęs svečius ir prisimi
nęs 1988 m. Adelaidėje vykusias isto
rines IB PLSŽ, kuomet pirmą kartą su 
džiaugsmu buvo sutikta Lietuvos spor
tininkų delegacija.

Po to svečius sveikino ALB Krašto 
Valdybos pirmininkė J. Vabolienė, Ade
laidės Apylinklės vardu - J. Grigonytė, 
Adelaidės sporto klubo "Vytis" pir
mininkė A. Bagušauskienė.

Savo atsakomojoje kalboje p. Artū
ras Poviliūnas dėkojo už gražų priėmi
mą, džiaugėsi, kad pasaulio lietuvius 
sportininkus sujungusios III PLSŽ te
bėra visų mūsų mintyse. LTOK vardu 
A. Poviliūnas atžymėjo prie IH PLSŽ 
organizavimo prisidėjusius Adelaidės 
lietuvius, įteikdamas jiems medalius ir 
kitas dovanas.

J. Jonavičiui, jau 1998 m. apdovano
tam DLK Gedimino ordino I laipsnio 
medaliu, buvo įteiktas LTOK atkūrimo 
medalis ir Kūno kultūros ir sporto de
partamento prie Lietuvos vyriausybės 
aukso medalis.

Rugsėjo 20 d. svečiai išvyko j Syd- 
nėjų, kur dalyvaus viso pasaulio kraštų 
Olimpinių komitetų atstovų suvažia
vime.

M. Navickas

Sydnėjaus Lietuvių Klube
Einant šiuometinių Klubo Direktorių 

darbo metams į pabaigą, atsiranda rim
tų rūpesčių, iš kurių turbūt svarbiausias 
yra - kas kandidatuos sekančiai kaden
cijai? Visiems mums yra žinoma, kad 
mūsų tarpe šiuo metu tinkamų kandi
datų tikrai yra. Bėda tik tame, kad tie 
kurie pajėgūs, dažniausiai, dėl vieno

kių ar kitokių priežasčių neturi noro. Be 
abejonės, darbas nėra lengvas, yra ir 
daugybė kliūčių, trugdančių lengvai ką 
nors nuveikti. Tačiau, mano manymu, 
nieko neveikiant, tai jau tikrai nieko 
nenuveiksi. Ir priešingai, jeigu yra no
ras, darbas atsiras. O dirbant būtinai 
kasnors ir pasidarys. Dažnai mus užval
do ambicijos, pyktis ir net neviltys. Be
veik visi mes esame jau nebejauni, pa
vargę ir ne itin stiprios sveikatos. Ta
čiau žinia, kad savo darbu gali nors šiek 
tiek būti naudingu, sustiprina, gyvenimą 
- padaro šiek tiek prasmingesnių. Todėl 
aš dar ir dar kviečiu rimtai susirūpinti 
ir, jaučiant savo pajėgumą, ruoštis rim
tam darbui, arba kalbinti jūsų nuomo
ne tinkamą kandidatą. Visi turbūt sutik
sime, kad uždaryti Klubą mums dar yra 
per anksti. Juk dar nužmirštame ir esa
me pajėgūs užtraukti: "Lietuviais esa
me mes gimė, lietuviais norime ir bū
ti". Praėjusiais metais irgi trūko kandi
datų į Klubo valdžią, bet prieš antrą 
rinkimų raundą atsirado net 14! Su- 
juskime ir šį kartą, pagyvindami mūsų 
veiklą. Kalbinkite vienas kitą. Laukia
me pareiškimų iki spalio 9 d. 16.00 vai.

Jei pastebėjote Klube jau yra šiokie 
tokie dekoratyviniai pasikeitmai. Tai 
šios kadencijos direktorių darbo pėd
sakai. Lankydamiesi dažniau stebėkite, 
jei patinka - pritarkite, jei ne - siūlykite 
savo idėjas.

Pirmininkas Kęstutis Protas veda la
bai rimtas derybas su kiniečiu krautu

BENDRADARBIAUK "MŪSŲ PASTOGĖJE"!
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vininku dėl naujo televizijos aparato 
Klubui. Teiraujasi pas Mindaugą Čer
niauską dėl galimybės pritaisyti užra
kinamus ratukus, kad kas nors išsiride- 
nęs neįsikištų į automobilį. Televizo
riaus ekranas diaganalėje yra 132 cm. ir 
dar būsiąs video, aparatas. Vėl reikia 
krapštyti pakaušį - kur laikyti tokią 
brangenybę?

Rašant šias eilutes, Kęstutis Protas 
vakarieniaujakiniečių restorane su Lie
tuvos Olimpine valdžia. Olimpinis 
Komitetas pasakys ką jie reikalaus iš 
mūsų Klubo Olimpijados metu.

Praėjusį sekmadienį prabėgom teko 
nugirsti apie artėjantį Klubo Balių. 
Žmonių kalbos apie tai yra įvairios. 
Matomai kyla neaiškumų ką reiškia 
"Juodai - Baltas Balius". Bandysiu pa
aiškinti: Norima, kad dominuoti} tos dvi 
spalvos, tiek dekoracijose, tiek ir rūbuo
se. Sako, kad Vincas Bakaitis galvojąs 
ateiti su viena kojine balta, kita juoda; 
viena kelnė balta, kita juoda; vienas ba
tas juodas, kitas baltas ir t.t. Girdėjau, 
kad Antanas Laukaitis, nusitvėręs Kęs
tutį Protą, bando įstikinti, kad Klubas tą 
vakarą bus tuščias, nes lietuviai nebe
turi frakų. Vargšas Kęstutis bando aiš
kinti, kad "balta - juoda" nieko bendro 
neturi su frakais, o Antaną kviečia atsi
lankyti, užsivilkus baltą pižamą ar juo
dus naktinius baltinius. Reikia tikėtis, 
kad išsisaiškino. Taigi, Klubo Baliui 
frakų nereikia!

Tai tokie pletkai iš Sydnėjaus Lietu
vių Klubo. Užsisakykime bilietus links
mai pabaliavoti.

Dar tebeieškoma naujų Klubo narių, 
ypač naujų kandiadatų į Direktorius. 
Nepamirškite užsukti į biblioteką ir pa
siderint nusipirkti lietuvišką knygą. Iki 
pasimatymo Klube, kur visuomet kve
pia lietuviška duona.

Algis Bučinskas

* SKAITYTOJOJ ŽODIS *
Šia proga būtina pažymėti, kad 1998 m. 

rugpjūčio mėn. esu išsiuntęs į visus Lietu
vos universitetus laiškus su prašymu: ar yra 
studentų, kurie yra parašę studijinius dar
bus, arba dar rašo juos, apie lietuvių kalbą 
ir Lietuvos istoriją 1998 m.? Apie tai pra
šoma pranešti tokiu adresu iki birželio 
mėn. 1 d.: “Talka lietuvių tautai", Krivių 

-gt. 19a - 6, Vilnius. Jie bus komisijos įver
tinti ir gali būti apdovanoti. Iki šių metų 
birželio mėn. 1 d. ne tik jokio darbo nebu
vo gautą bet ir pasiteiravimo nebuvo. Iš to 
galima pasidaryti išvadą kokioje padėtyje 
mūsų tautos reikalai stovi.

Antrojo Lietuvos gausių šeimų, turinčių 6 
- 9 vaikus pagerbimo - apdovanojimo są
rašas:

1. Citavičių - 6 vaikai, Kaunas.
2. Gulbinų - 9 vaikai, Jurbarkas.
3. Juozapavičių - 9 vaikai, Naujoji Ak
menė.
4. Juškų - 6 vaikai, Naujoji Akmenė.
5. Juškauskų - 6 vaikai, Alytaus rajonas.
6. Knietų - 7 vaikai, Klaipėda.
7. Maliušių - 8 vaikai, Marijampolė.
8. Petrauskų - 7 vaikai, Marijampolė.
9. Narbutų - 6 vaikai, Šilutės rajonas.
10. Senkevičių - 6 vaikai, Vilnius.

Jonas Petras Kedys

Gerb. Redaktoriau,
Su įdomumu skaičiau R. Baltušytės 

straipsnį apie Vilnių (“M.P.” Nr.36, 
1999.09.13).

Vienas patikslinimas: Vilnius nėra 
“vienintelis pasaulyje miestas su savo 
paties vardo gatve”.

Štai Vakarų Australijos sostinė Perth 
tun net dvi “Perth” gatves: vieną Bed
ford priemiestyje, kitą - Cottesloe.

• Su pagarba 
■jSgfyX Algis Taškūnas

Gerb. Redaktoriau,
Pirmiausiai leiskite pasveikinti “Mūsų 

Pastogę”, švenčiančią šaunų jubiliejų - 
50 metų sukaktį. Tegul Jūsų visų 
pastangomis “Mūsų Pastogė” glaudžia 
po savo stogu visus Australijos lietu
vius, o jo spausdintas žodis teatgaivina 
Jus tolimoje svečių šalyje. Sėkmės 
Jums, p. Redaktoriau, visam “M.P.” 
štabui ir mieliems skaitytojams - Aus
tralijos lietuviams.

Kaip matote, bandau Jus vėl aplan
kyti. Po priepuolių sveikata nebesu
grįžo. Sunku rašyti, rašau tik mašinėle. 
Bet pasiilgau “M.P.”, Jūsų visų, tad da
bar bandysiu siųsti tik trumpus straips
nelius iš Dėdės Šamo žemės. Juk ben
dradarbiavau 16 metų!..

Nuoširdžiai Jūsų 
Jurgis Janušaitis

Gerb. Redaktoriau,
Po straipsnio paskelbimo “M.P.” apie 

gausių šeimų apdovanojimą Vilniuje ga
vau eilę telefono skambučių su užklausi
mu, kodėl nebuvo paskelbta tų šeimų 
pavardės, nes skambinusieji manė, jog tos 
šeimos buvo to vertos. Iš tikrųjų jie turi 
teisybę ir tas įvyko dėl laikraščio kores
pondentės skubotumo. Lietuvoje tas sąra
šas buvo paskelbtas, tad čia ir pridedu, pa
žymint ir gyvenamą vietą. Kartu būtina pa
žymėti, kad šalia gausių šeimų įvyko ir 
lietuvių kalbos mylėtojų pagerbimas ir 
apdovanojimas tą pat dieną. Vytautas Ur
niežius iš Klaipėdos buvo apdovanotas už 
plačią veiklą spaudoje ir skaitant paskaitas 
apie lietuvių kalbos teršimą svetimžo
džiais ir ypač angliškų naudojimą Regina 
Stakėnaitė iš Panevėžio buvo apdovanota 
už savo lėšomis išleistą maironiško sti
liaus eilėraščių knygelę “Baltija”. Ši kny
gelė gaunama prisiunčiant pašto ženklais 2 
australiškus dolerius šiuo adresu: P.O. Box 
535, Parramatta 2150, Sydney.
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Lietuviai nesigėdi dainuoti rusiškai Australian Lithuanian Sporting Hall of Fame
Matyt miršta paskutiniai Lietuvos ui- studentijos - taip pat gėrėjosi kaimynų 

trapatriotai, nes visiškai nesigirdi nepa- lyrika. Pilies gatvė Vilniuje pilna mu-
sitenkinimo šūksnių dėl to, kad Lietu
vos muzikantai vėl giliai neria į slaviš
kos muzikos gelmes.

Niekas nerypauja, kad tiek laiko pri
verstinai rusifikuoti, po to “nusimetę 
jungą” atlikėjai neva pamina tautinius

zikantų, niūniuojančių liūdnas Viktoro 
Cojaus ar Boriso Grebenšikovo dainas.

Dabartinė prakutusi klubų lankytojų 
visuomenė savo “mercedesuose” atida
rytais langais klaikiu garsu klauso “Ru
ki v verch” ir kitų šokių muzikos rezi-

The “Kovas” Sports Club has put 
forward a proposal to ALFAS and 
all associated Sporting clubs to ac
knowledge our sporting heritage by 
honouring the deeds of Lithuanian 
sportspeople in Australia over the 
last 50 years.
During the past FORTY-EIGHT

"Vytis"). Vyg Žilinskas & Šarūnas 
Žiedas (Melbourne "Varpas"). Per
ennial golf winners Eddie Kozela 
(Geelong “Vytis”) and Vince Binkis 
(Sydney “Kovas”);
The list goes on and on and 
on................

interesus. i
Prieš dešimtį metų, kai Lietuva svaigo 

nuo dainuojančios revoliucijos ir mo
kiniai degino rusų kalbos vadovėlius, 
tai buvo taip svetima, ir daininkai mie
liau būtų dainavę klaikia anglų kalba 
nei taisyklingai rusiškai.

Vienas geriausių Lietuvos vokalistų 
Povilas Meškėla dar dabar prisimena, 
kad jam buvo siūloma dainuoti rusiškai 
ir nukariauti Rusijos rinką. Tačiau tuo
metinė “Katedra” to atsisakė, traktuo
dama tai vos ne kaip skatinimu išda
vystei.

“Tuomet net neleidome sau tai pa
svarstyti ir kategoriškai atmetėme idėją,
- pasakoja Povilas. - Nes mes buvome 
tokie patriotai”. Jis sako dabar nesąs 
toks tikras, ar tuomet jie tikrai pasielgė 
protingai.

Laikas daro korekcijas, keičiasi verty
bės, nusimesdamos abstrakčius ir iner
tiškus moralinius įsipareigojimus. Gy
venimas, o yapč rinkos sąlygomis, rei
kalauja blaivaus proto.

Pasibaigus angliškų dainų bumui ir 
įsitikinus, kad nė viena lietuviška grupė 
taip ir nenukariavo Vakarų auditorijos 
ieškoma atsigręžiant į Rytus. To prie
žastis - liūdnas suvokimas, kad Lietuva 
per maža dideliam talentui.

Vilnius į Rusiją jau eksportavo “Bi- 
plan” ir šie su savo baltu įvaizdžiu ir 
melancholiškais veidais turi galimybę 
tapti pirmąja tarptautinio garso grupe 
nuo Baltijos jūros.

Mitas apie juos iš karto prasiplėtė, ir 
jie ten gali pasakoti apie gabius ir mie
lus žmones gintariniame pajūryje, o čia
- koks nesuvokiamai didelis ir įtakingas 
Rusijos pramogų verslas.

Gytis Paškevičius jau įrašė dvylika ru
siškų romansų ir šį mėnesį žada pasi
rodyti jo naujas albumas “Dvadcat dniej 
v Sankt Peterburgie” (Dvidešimt dienų 
Sankt Peterburge).

Būtent tiek dienų jis įrašinėjo Sankt 
Peterburgo grupės DDT įrašų studijoje. 
Arūnas Valinskas finansavo šią idėją. 
Jis neatmeta galimybės, kad albumas 
ateityje bus pardavinėjamas ir pačioje 
Rusijoje.

Gytis savo užkulisiniame repertuare 
visada turėjo slaviškos lyrikos, ir toks 
posūkis nėra koks . akibrokštas, netgi 
nepaisant to, kad jis jau antri metai, 
neišleido jokio lietuviško albumo.

Posūkis į rusišką estradą labai ryškus 
visoje Lietuvoje, ir nebūtinai tik to
kiuose miestuose kaip Vilnius ar Klai
pėda, sodriai atmieštuose rusakalbiais. 
Kauniečiai nuolat pasipūtėliškai besidi
džiuojantys savo grynu etnofondu, sėk
mingai alpsta nuo rusų “popso”.

Slaviškas romantizmas visą pokarį 
buvo labai gajus Lietuvoje tiek tarp 
proletarų, tiek tarp inteligentų - mamos 
vis dar graudinasi televizoriaus ekrane 
stebėdamos Josifą Kobzoną ar Alą Pu
gačiovą,

Jaunimas - nuo automobilių vagių iki

Australian Lithuanian Sports 
i Carnivals (Sporto Šventes) there 

have been many high achievers in 
Basketball, Volleyball, Golf, Tennis 
and Table Tennis. If we set up a 
“Australian Lithuanian Sporting Hall 
Of Fame”, for want of a better title, 
at least we have something to look 
back on and something for today’s 
players to strive for I The Australian 
Lithuanian Sporting Community 
has never properly acknowledged 
some of our highly acclaimed 
sportspeople and so our younger 
generation have in most instances 
never heard of some of our high 
achievers. For example, we should

• acknowledge people like
Basketball Olympians Algis 
Ignatavičius (Adelaide “Vytis") and 
Eddie Palubinskas (Canberra “Vil- 

■ kas”); Aldona Snarskis (Adelaide 
i “Vytis") formerly Australia’s top 
i rated women’s Table Tennis 

player; Tony Andrikonis (Hobart 
“Perkūnas") - Tasmania's top rating 

' Table Tennis player; Basketballers 
’ Alex Wiasak (Geelong “Vytis”),

Don Atkinson, Stan “Chicken” 
1 Lukoševičius, Vytas Šutas (Syd

ney “Kovas”); Jonas and Alex 
Jaunutis, Virginia Jucys (Adelaide 
“Vytis”), Vince Soha , Algis & 

, Rasa Milvydas, Rita Sidlauskas 
, and Richard Leknius (Melbourne 
. “Varpas”); the Stanwix brothers

(Hobart "Perkūnas”); Volleyballers 
Gediminas “Official" Sauka, 
Arvyd Zduoba, Eddie Karp 
(Sydney “Kovas"), Peter and

Boudville (Adelaide

Task
To select the best sportspeople in 
two eras - 1950-1974 and 1975- 
2000

dentų.
Su mažai tautai būdingu kompleksu 

visi pripažįstame, kad Rusijos pramogų 
verslas - visą laiką buvo priekyje. Todėl 
netgi mūsų pripažintų “žvaigždžių” 
meilikavimas tenykščiams reikalavi
mams gana dėsningas.

Prieš dvi savaites sostinėje vykusiame 
koncerte “Muzoboz - TV6” vilniečiai 
“Lemon Joy” atliko savo mažai kam 
girdėtą rusišką programą. “Muzoboz” - 
svarus argumentas Rusijos rinkoje ir 
prieš juos verta pavizginti uodega.

Jeigu taip bus toliau, tuoj visa Lietuva 
dainuos vien rusiškai. Tai jau daro visa 
J. Basanavičiaus gatvė Palangoje. Kita 
vertus, dabar situacija tokia, kad, reikš
damas dėl to nepasitenkinimą, gali būti! 
apšauktas šovinistu.

Tikrai, tos rusiškos dainos tokios gra
žios.

Lietuvos grupė gaudo naujas nuotai
kas. Kalbama, kad RSA ruošiasi įrašyti 
albumą rusų kalba. Dvi dainas rusiškai 
jie jau įdėjo net į naujausią savo kom
paktinį diską “Parapababam”.

Galbūt ne viskas ras atgarsį pačioje 
Rusijoje, tačiau tai - galimybė į savo 
pusę patraukti rusakalbį Lietuvos jau
nimą, kuris dažnai vis dar egzistuoja 
kaip atskira ląstelė.

Tokiu atveju kodėl nepabandžius su
dainuoti lenkiškai ir neįsiteikti Šalčinin
kų kraštui?

Tuo labiau, kad Lietuvoje vis sunkiau 
pasiūlyti savo muzikinę produkciją. Po 
to, kai beveik visos televizijos stotys 
beveik visiškai išnaikino muzikines lai
das, pramogų verslo apsisukimai dar 
labiau sumažėjo.

Tai gana keista, žinant, kad radijo sto
tys, priešingai, plečia savo lietuviškos 
muzikos tinklą. Nepaisant to, kad jau 
turime grynai lietuvišką “Pūką” ir “Lie
tų”, sklando gandai, kad dar vien alter
natyvą ruošiasi pasiūlyti ir “Radiocen
tras”.

Tuo tarpu visiškai merdi muzikinių 
vaizdo klipų pramonė, kadangi jų pap
rasčiausiai nėra kur rodyti. Rytinės tele
vizijos laidos visiškai neserga dėl lietu
viškos kultūros ir mieliau naudojasi 
daug kokybiškesniais užsienio atlikėjų 
vaizdeliais.

Sonic Boom Boy iš leidybinės firmos 
“Jam Records” sako, kad dabar į kon
traktus su grupėmis ne visada įtraukia
mas įsipareigojimas gaminti vaizdo kli- 
pą-

Lengviau tik tiems atlikėjams, kurie 
patys susiranda rėmėjų arba juos vis 
dėlto remia kokia nors televizija, ža
danti kartais parodyti jų kūrybą

Vytautas “Zenka” Juozapavičius iš 
“Bomba Records” sako, kad greitai bus 
filmuojamas grupės “Empti” klipas. O 
kam? “Iš tikrųjų kam?” - juokaudamas
perklausia jis. Jis kaip ir visi, gerai žino . ... , . ; , . .. . _. . .. „ „ ..." .. muzikantams reikia pasukti galvas, kur dos ar vilniečiai Menrn . Rusiškai jie

Natūralu. kad eant tokiai padėčiai surasti platesnę rinką Tereikia laukti, ka- kalba geriau negu lietuviškai.
Natūralu, kad eant tokiai nadečiai, į Rusiją pasuks «Gesha.. iš Marijus Mikutavičius ("Lietuvos rytas’j

Acknowledgment
Presentations at the 50,b Annual
Sports Festival to be held in
Sydney, 2000. (The Olympic Year).

Nomination Criteria
The MINIMUM requirement for 
nomination is that the sportsperson 
has participated as a competitor in 
at least THREE carnivals and has 
been selected in an Australian 
Lithuanian “Rinktine”. Special 
emphasis, especially in the 1975 - 
2000 era, should be on players 
who have won H Šalkauskas 
medals. In non-team events play
ers can only be nominated if they 
have won their category title at a 
Lithuanian Sports carnival.

Aldona

Participation
Every current Australian Lithuanian 
Sports Club that has participated in 
at least three “Sporto Šventes” has 
been sent a detailed proposal so 
individuals are urged to contact 
their own clubs if they wish to be 
involved. The selection process is 
relatively simple with each club 
forwarding their own nominations 
(to be completed by the 49lh Sports 
Festival to be held in Melbourne 
this Christmas - New Year period) 
and then ALL participating clubs 
will have a final vote to select the 
playersand coaches. Jerfy Be|kug

LIETUVOS TELEFONŲ KODAI 
Šiuo metu Baltijos valstybių telefonų kodai yra: 

Lietuva - 370. Latvija - 371. Estija - 372 
Skambinant iš Australijos į Lietuvą per Telecom surinkti 0011 370, miesto 
ir asmeninį telefono numerį.
Šiuo metu pigiausiai skambinti į Lietuvą galima per kompaniją AAPT (90 c. 
minutė, flat rate) surenkant 1414 0011 370, miesto ir asmeninį telefono 
numerį.
Miestas Kod
Akmenė (Naujoji) 95 Kretinga 58 ®a^ia'
Alytus 35 Kupiškis 31 Šilalė 69
Anykščiai 51 Lazdijai 68 Šilutė 41
Birštonas 10 Marijampolė 43 Širvintos 32
Biržai 20 Mažeikiai 93 Švenčionys 17
Druskininkai 33 Molėtai 30 Šiauliai 14
Elektrėnai 37 Nida 59 Skuodas 16
Gargždai 40 Pakruojis 91 Sniečkus 66
Ignalina 29 Palanga 36 Tauragė 46
Jonava 19 Panevėžys 54 Telšiai 94
Joniškis 96 Pasvalys 71 Utena 39
Jurbarkas 48 Plungė 18 Varėna 60
Kaišiadorys 56 Prienai 49 Vilkaviškis 42
Kaunas 7 Raseiniai 28 Vilnius 2
Kėdainiai 57 Radviliškis 92 Zarasai 70
Klaipėda 61 Rokiškis 78

' . . . . ■ ~— — — •1 "Mfisn Pastogė" Nr.39 1999.10.4 psl.5
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ALB 
SYDNĖJAUS 

APYL. VALDYBOS 
PAREIŠKIMAS

^^WJUNAS, M O- (IMWWCM!

DRAVUUNAa 
IHrtCHHSCnES 

«M^U.-XUEYM5w3I«i

Su kun. Povilu Martuzu atsisveikinant

Dr. A. Viliūno pageidavimu, spaus
diname jo, kaip ALB Sydnėjaus 
Apylinkės Valdybos vicepirmininko, 
rastą Lietuvos Respublikos generali
niam prokurorui bei žiniasklaidai.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba

SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBA
AUSTRALIAN LITHUANIAN COMMUNITY-SYDNEY 

AUSTRALUOS Dr. Alfonsas Vlllunas Vice President, 1 Hutchins Cres. Kings Ungley. N.S.W. 2147, 
LIETUVIU Austndla-«1'2 9674 1369

JENDRUOMENĖ l9990&30

Viešas Laiškas
L.R. Generaliniam Prokurorui Ponui K. Pėdnyčiai, 
Telefaksu t)011 J70 2 61 85 63 ( Du lapai)

Kalbėti draudžia,draudžia ir tylėti 
Kaip kai panori tyčiojasi mumis. 
Pikti mes alkani ji utėlėti 
Bet norim bud ivies 03 mintimis.

A. Maltinis

Šių metų vasario mėnesyje Wiezentalio Centras per Izraelio vyriausybę kreipėsi į Australijos 
Vyriausybę .prašydama patraukti į teismą Australijos pilietį .lietuvių kilmės buvusį Lietuvos 
karuomenės karininką 88 metų Antaną Gudelį už nusikaltimus - žydi) žudymą antrojo karo 
metu.

Australijos Vyriausybė atsisakė išpildyti šitą prašymą . Paiškino.kad A. Gudelio gyvenimo 
istorija .įskaitant tyrinėjimus Lietuvoje buvo išsamiai išnagrinėta prieš 6-7 metus ir jokių 
nusikaltimų nerasta kuriuos butų galima jam primesti.

Tą proga Australijos žiniasklaida jiuri beveik be išimties priklauso žydams ir vėl 
pagarsino,kad lietuviai yra žydšaudžių tauta.Skundėsi vienas lietuvis apdovanotas Australijos 
Ordcnu už visuomeninį darbą,kad jam gėda pasirodyti gatvėje,kaip Iictuviui»ne3 čia jį pažysta 
daug australų .Dabar jie jau žino,kad esu kilęs iš žydšaudžių tautos...

ALB ( Australijos Lietuvių Bendruomenės ) Valdybos pirmininkė p. Janina Vabolienė 
drąsiai ir energingai gynė Lietuvių tautos garbę. Turiu pažymėti ir pasidžiaugti,kad tai buvo 
pirmoji per 50 metų Bendruomenės pirmininkė .kuri išrįso prieštarauti ir paneigti žydų- • 
skelbiamus šmeištus prieš lietuvių tautą.

Š/m.liepos mėnesio antroje pusėje vėl Australų žiniasklaida skelbia ,kad šį kartą Lietuvos 
pareigūnai, t.y., Jūs per Teisingumo Ministeriją kreipėtės į Australijos Vyriausybę »kad A 
Gudelis būtų perduotas Lietuvos teisėsaugai.

Ir vėl lietuviai Australijos žiniasklaidoje apskelbiami žydšaudžiais .Nepriklausoma 
žiniasklaida skelbia,kad Wiescntalio centras per Lietuvos ambasadą Izraelyje padarė 
spaudimą ,kad Šį kartą Lietuvos teisėsaugos pareigūnai,tai Jūs pnrcikalautumet ė> Australijos 
Vyriausybės išduoti A. Gudelį Lietuvos teismams ir eventualiai nubalindami.
Aš neturiu jokios abejonės ,kad Australijos vyriausybė A. Gudelio Lietuvos pareigūnams 
neišduos. Jūsų veiksmai duoda progas žydams vėl niekinti lietuvių tautą. Jūsų pastangos 
atsigabenti kaltinamus žydų žudymu,kurių pavardes Jums patiekia žydų organizacijos 
kainuoja Valstybės iždui apsčią sumą ir rezultate žydai pasaulyje nuolat skelbta ,kad lietuviai 
tai žydšaudžių tauta.Jie tvirtina ,kad taip tikrai yra tik jie negali to įrodyti nei liudininkais,nei 
dokumentais jų provokacijai Jus pasiduodat

Jei per 6-šis mėnesius nuo 1/9/99 Jūs išgausit A.Gudelį iŠ Australijos aš paukosiu 2000 litų 
Jūsų nustatytai labdaros organizacijai I jetuvoje-nebūtinai lietuviškai ■ gali būti ir žydiškai. 
Jei neišgausit,tai Jūs pnukosit mano nurodytai labdarai 2000 litų .Mano išmanymu pinigus 
galėtumėt paiimti iš Jūsų įstaigos biudžeto Karo nusikaltėliams icškoti.Bcnt tie 2060 litų bus 
tikslingiau sunaudoti. ( Australija ytū >ažybu kraštas).
Patiekiu Jums sekančią informaciją.
Prieš pora savaičių žydų valdoma žiniasklaida čia Australijoje paskclbėjcad iŠ virš šimto 
tuoj po karo atveštų iš Vokietijos vokiečių spedalistų-mokslininkų .ypač atominės 
energijos srityje 60 iš jų yra dar gyvi. Visi esą buvę krininakistai žudę asmeniškai 
.tiesioginiai ir netiesioginiai žydus ir turi būti teisiami ir eventualiai tinkamai nubausti 
Australijos Teisingumo Ministrė Amanda Vanstone viešai ir griežtai pareiškė,o kartu ir 
įspėjo,kad jeigu yra asmenų .kurie turi rimtų įrodymų prieš nusikaltėlius juos perduoti 
Australijos kriminalinei policijai. Jei tokių įrodymų neturi tai privalo nutilti.Šantažas - 
yra kriminalinis nusikaltimas.
Po tokio Ministrės pareiškimo viskas nutilo.Vokicčių tauta nebuvo Šmeižiama kaip 
žydšaudžių tauta. Jokių reikaląvimųjcad tie 60 dar gyvų vokiečių molulininkų-specialisų 
būtų išduoti vokiečių teismams nebuvo.
Sidnėjuje pabėgėlė Elena Jonaitinė Lietuvos Karuomenės karininko Prano Kabailos 
duktė 1998 m. Sidnėjuje išleido autobiografinį romaną ’Likimo Blaškomi" Jos vyras 
Vytautas Žižys (tikra pavardė) aviacijos kapitonas sako (puslapis 135)* Sutikau buvusį 
ginklo draugą. Abi jo rankos buvo subintuotos,o viena net parišta. Paklausiau ,kas jam 
uutiko.Paaiškino .kad rankų pirštus jam sutraiškė kalėjime per t ardymus. Klausinėjo 
žydai" Baigdamas pridūrė " Gaila,kad dar negaliu rankų valdyti,o tai imčiau šautuvą ir 
atsiteisčiau už tai ką žydni man padarė."
Esu įsitikinęs,kad autorė paminėjo tikrą faktą. Iš šito fakto darau gana įžūlią ,bct mano 
manymu teisingą išvadą: keletas lietuvių prisidėjo prie vokiečių vadovaujamo po visą 
Europą,o jei butų laimėję karą tai ir po visą pasaulį .žydų žudymo - genocido.
Už tai kalti patys žydai - turėdami progą turėjo sutraiškyti pirštus visiems lietuviams.... 
Kas pirmas pradėjo - ar lietuviai Šaudyti žydus ,ar žydai traiškyti lietuviams pirštus. ?

Ankstyvas rugsėjo 14 - sios rytas. Re
daktorius tik ką prisėdo prie savo ra
šomojo stalo. Skambteli pirmas tele
fono skambutis. Kalba p. Danutė An- 
kienė: “Šįryt Sydnėjaus Concord ligo
ninėje 9 vai. mirė kunigas Povilas Mar- 
tūzas...” Žinojome, kad paskutiniuosius 
2-3 metus kunigas sunkiai sirgo, bet jo 
mirtis vis tiek visiems buvo netikėta.

Visi jį pažinome. Ne tik sydnėjiškiai, 
pažino jį visos Australijos lietuviai. Bu
vo jis savita asmenybė, ne visiems at
skleidžianti savo vidų, kartais (po labai 
sunkios operacijos, gerokai pakeitusios 
jo būdą) jis buvo net ir statokas. Tačiau 
tuo pačiu ir savotiškai geras, net ir labai 
geras žmogus. Šio nekrologo autorius 
per paskutiniuosius dešimtį kunigo gy
venimo metų pažino jį gana artimai. 
Kunigas Povilas kas savaitė lanky
davosi “Mūsų Pastogėje”, o vėliau ir 
mano namuose, lietuvių Sodyboje En- 
gadinėje. Prieš trejetą ar ketvertą metų 
kunigas paliko man dalį savo laiškų ko
pijų, rašytų seseriai į Lietuvą Prašė jų 
ištraukas paskelbti “Mūsų Pastogėje”, 
kad tautiečiai, buvę jo parapijonys ge
riau pažintų jį, kad ir po mirties. 
Ateityje stengsiuos šį kunigo pagei
davimą išpildyti.

Kunigas Povilas gimė 1926 - jų balan
džio 8 dieną Navaronių kaime, netoli 
Berčiūnų kurortavietės, Panevėžio ap
skrityje, labai neturtingoje šeimoje. 
Vaikystėje ganė ūkininkų bandas, žiemą 
lankė pradžios mokyklą kurią 1935 
metais baigė vienais penketukais. Kur 
buvęs nebuvęs, žiemą ir vasarą skai
tydavo viską kas į rankas pakliūdavo. 
Piemenauti baigė 1940 - siais. Po to dvi 
vasaras dirbo Žalgirio miškų urėdijos 
medelyne Piniavoje. Ten išmoko skie
pyti, sodinti, prižiūrėti medelius. Na
muose užsodino visą sodą bet, deją jo 
vaisių ragauti jam jau nebeteko - 1944 
m. gegužės mėnesį vokiečiai jį paėmė į 
darbus, obelaitėms tik tik pražydus...

Gegužės 12 - ąją Povilas jau buvo 
Vokietijoje, Berlyne. Ten pradžioje dir
bo su kastuvu, vėliau baigė autovai- 
ruotojų mokyklą. Paprastam kaimo ber
nužėliui tai buvo didelis dalykas! Vai
ruodamas ir pasaulio daugiau pamatyti 
gali - buvo Lenkijoje, Austrijoje, Ita
lijoje. Karo pabaiga jį užklupo Prahoje. 
Vos gyvas, peralkęs grįžo atgal į Vo
kietiją.

Kadangi buvo DP, kurį laiką ame
rikiečių dalinyje dirbo vairuotoju, o 
1947 metais išvyko į Belgiją kasti 
anglies. Vėliau grįžo atgal Vokietijon, 
ir 1949 m. liepos 22 - sios rytą jau buvo 
Vakarų Australijoje paskirtas dirbti prie 
geležinkelio darbų. Vėliau dirbo Pertho 
asbesto fabrike, po to vištų fermoje. 
Ten ir baigė vykdyti privalomo darbo 
sutartį. Tada Povilas atvyko į Melburną.

Dirbo šokolado sandėlyje. Grįždamas iš 
darbo, jis kartais užsukdavo į pakelyje 
esančią Šv. Pranciškaus bažnyčią. Su
sipažino su ten gyvenančiais vienuoliais 
ir pažintis baigėsi tuo, kad Povilas 1952 
- sius metus užbaigė įstodamas kan
didatu į broliukus ir ėmė ruoštis sto
jimui į kunigų seminariją. Tačiau su
sirgo ir pateko į tuberkuliozės sanato
riją.

Pagijus, gavo kvietimą vykti studijuoti 
teologiją į Šv. Kazimiero kolegiją Ro
moje. Joje studijavo šešis metus. Į 
kunigus įšventintas buvo 1962.12.22 d. 
1963 m. užbaigė studijas, ir po to dar 
kelis mėnesius, globojamas prelato 
Antano Deksnio (vėliau vyskupo) dirbo 
pastoracinį darbą St. Louis lietuvių pa
rapijoje. Tačiau širdis jį traukė į Aus
traliją kurion grįžo 1963 metais. Pirmą 
Kalėdų dieną - tiesiai iš laivo į lietu
viškas pamaldas Lidcombe, sakyti 
pamokslo!..

1966 m. kunigą Povilą buvo ištikusi 
sunki eismo nelaimė - smarkiai pažeis
tos smegenys. Bet palengva jis atsigavo 
ir ilgus metus kartu su prelatu Petru 
Butkumi Sydnėjuje dirbo pastoracinį 
darbą. Dažnai išvykdavo pamaldas lai
kyti į Newcastle, Brisbanę, Canberrą 
Wollongongą.

Kunigo laisvalaikio pomėgiu buvo 
kompiuteriai. Jais jis susidomėjo apie 
1982 metus. Niekur oficialiai dirbti su 
kompiuteriais nesimokė, viską iš vado
vėlių, išmanančių tą darbą patarimų, 
išmoko pats. Jo sukurtais raidynais dar 
ir dabar naudojasi ne tik Australijos 
lietuvių laikraščiai, bet ir kitų kraštų 
spaudą įskaitant ir Lietuvą. Net ir da
bartinius “Mūsų Pastogės” darbuotojus 
dirbti su kompiuteriais išmokė kunigas 
Martūzas.

Kunigas Povilas Martūzas palaidotas 
rugsėjo 21 dieną Rookwoodo kapinių 
lietuvių sekcijoje. Apie jo laidotuves 
parašysime vėliau.

Ilsėkis ramybėje, kunige Povilai.
B.Ž.

Atsakykit į šitą klausimą prašau Ponas Pėdnyčia. Į šitą klausimą turėtumėt atsakyti ne 
tik Jus,bet ir Prezidentas,Seimas .Vyriausybėjcai kurie taip ’"idinami istorikai, 
Xumalistai .o ypatingai žydų bendruomenės vadovai lietuvojc ir Wiescntalio Centras 
užsienyje. _

Si/ pagarba
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Didžiai Gerbiamam 
LR. Generaliniam Prokurorui.

Siunčiu Jūsų Žiniai savo viešą 
laišką Jums. Ji pasiunčlatjtt'iniask laidai. 
Tikiuosi,kad išdrys paskelbti.

Su pagarba

Tarp penkių kitų mūsų bendruomenės 
narių iškeliavusių amžinybėn, po ilgos 
negalios paliko šią ašarų pakalnę ir bu
vęs mūsų kapelionas kunigas Povilas 
Martūzas.

Rugsėjo 21 dieną St. Joachims 
bažnyčioje, Lidcombe, arti dviejų šim
tų visų religijų Sydnėjaus lietuvių su
sirinko palydėti į Amžiną poilsį mūsų 
ilgametį kapelioną - dvasios vadovą, 
kunigą Povilą.

Sydnėjaus Rožinio būrelis, vadovau
jant kun. Juozui Petraičiui, MIC iš 
Adelaidės, už mirusio Povilo sielą su
kalbėjo rožinį.

Iš kaimyninių parapijų rinkosi ku
nigai. Užsibaigus rožiniui, atvyko Syd
nėjaus arkivyskupas kardinolas Edward 
Clancy ir jo sekretorius Fr. Calvin, Ka
talikų Imigracijos Derpartamento di
rektorius, vyskupas David Cremin ir

Nukelta į 7 psl.
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dešimtis svečių kunigų.
Gedulingas mišias, po trumpo įvado ir 

užuojautos Lietuvių bendruomenei, at
laikė pats kardinolas. Jam asistavo vys
kupas David Cremin, kun. J. Petraitis, 
MIC, ir Lidcombe klebonas Fr. Nor
man Grady.

Pamokslą su išsamia kunigo Povilo 
biografija pasakė mums gerai pažįsta
mas ir labai draugiškas lietuviams vys
kupas David Cremin.

Mūsų visų pasididžiavimas ir dėkin
gumas priklauso "Dainos" chorui ir 
Jutinui Ankui už tokias gražias giesmes, 
kurios tikrai pasiekė patį dangų ir mū
sų mirusį kunigą Povilą.

Lietuvių kalboje yra toks posakis: 
"kas gieda, dvigubai meldžiasi. Tokie ir 
panašūs komplimentai ėjo iš kardinolo, 
vyskupo ir kunigų lūpų, kurie pirmą 
kartą išgirdę tokio aukšto lygio chorą. 
Po kunigo J. Petraičio atsisveikinimo ir 
užuojautos žodžio, padėkos žodį an
gliškai tarė ALB Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybos pirmininkas Antanas Krami- 
lius. Specialiai dėkojo Jo Eminencijai 
ir vyskupui Cremin, kurie randa laiko ir 
reikalo pabūti su mumis ir kartu melstis 
mūsų liūdesio valandose. Kardinolas ir 
visi kunigai išlydėjo kunigo Povilo kars
tą iš bažnyčios ir prie laidotuvių maši

nos atgiedojo egzekvijas.
Ilga vilkstinė mašinų pajudėjo kapų 

link į Rookwoodo Lietuvių sekcijos ka
pus. Čia velionis kunigas Povilas, kad 
neapsunkinus mūsų, likusių, jau buvo 
pasistatęs sau paminklą šalia kapuose 
esančio lietuvių paminklo. Kunigas J. 
Petraitis ir Lidcombe klebonas Fr. N. 
Grady pravedė laidotuvių maldas. Prie 
kapo atsisveikino: Spaudos Sąjungos 
vardu - Vytautas Patašius; Lietuvių klu
bo vardu jautriai kalbėjo nuo pirmųjų 
dienų Sydnėjuje Velionį pažinojęs Klubo 
sekretorius Algis Bučinskas. Po maldų 
buvo sugiedota giesmė "Viešpaties An
gelas" ir Tautos himnas. Danutė An- 
kienė, kuri rūpinosi kunigo Povilo lai
dotuvėmis, pakvietė gedulingiems pie
tums į Lietuvių Klubą. Maldą už mirusį 
ir vaišių stalą palaimino kun. Juozas 
Petraitis. Katalikų misijos komiteto var
du aukų lapą buvo paruošęs sekretorius 
A. Kramilius. Vietoje gėlių buvo surink
ta 1 450 dolerių kunigo Povilo gimtojo 
miesto našlaičiams, kuriuos ten maitina 
Panevėžio katedros klebonas, prelatas 
Juozapas Antanavičius. Likę Sydnėjuje 
našlaičiais be lietuvio kunigio, tariame 
paskutinį "sudiev" Jums, kunige Povi
lai.

Te Amžinoji Šviesa Jums šviečia.

A. V. Kramilius-

MiifSiį ■■■ ii-lipieji f

Mirus
A. f A. Eugenijai Bliokienei,

dukrai Tamarai, sūnui Jurgiui ir jų šeimoms bei artimiesiems nuošir
džią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Vytautas įteikus
ir V. ir D. Croft

Vietoje gėlių ant mirusios kapo "Mūsų Pastogei" skiriu 20 dolerių.

Jšįr.(. Pagerbdami
^ųyeiių | A. E. Bliokienės 

atminimą,
vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 40 dolerių.

J. ir A. Adamsas

A. f A. Eugenijai Bliokienei
mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame dukrai Tamarai ir sūnui 
Jurgiui bei jų šeimoms ir drauge liūdime.

Jadvyga ir Alfas Viliūnai su Seimą

A. f A. Eugenijai Bliokienei
mirus, gilią užuojautą reiškiame dukrai Tamarai Vingilienei, sūnui 
Jurgiui, jų šeimoms bei artimiesiems.

Ona Grušienė,
Algimantas Itnrneikis su Seimą

A. f A. Eugenijai Bliokienei
išėjus amžinybėn, gilią užuojautą reiškiame dukrai Tamarai Vingilie- 
nei, OAM, sūnui Jurgiui, žentui dr. Beniui Vingiliui ir visiems liūde
syje likusiems artimiesiems.

Janina ir Viktoras Katkevičiai

A. f A. Eugenijai Bliokienei
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai Tamarai Vingilienei, 
sūnui Jurgiui Bliokui ir jų šeimoms.

Laima ir Kęstas Protai,
Liuda Bilevičienč

Snieguotųjų kalnų projekto 50 metų minėjimas
Snieguotųjų kalnų projekto 50 - mečio minėjimas Coomoje, NSW, prasidės 

spalio 16 dieną.
Canberros ir Sydnėjaus Apylinkių valdybų rūpesčiu, buvo surinkta pakanka

mai aukų, už kurias buvo užsakytas stiebas Lietuvos vėliavai.
Pagrindinėje Coomos gatvėje Sharp jau 50 metų kaip plevėsuoja visų tų tau

tų, iš kurių žmonės dirbo prie šio projekto, vėliavos.
Lietuva tuo laiku buvo okupuota, ir ten plevėsavo sudarkyta mūsų trispalvė. 

Gal todėl ji ir nebuvo tuo laiku iškelta Coomoje. Spalio 16 dieną, 10 vai. ryto 
šioje vėliavų alėjoje bus dedikuota ir mūsų trispalvė, nors ir pavėlavusi 50 me- 
t4- .

Dalyvaus Lietuvos Respublikos generalinis garbės konsulas Viktoras Slitens 
ir kiti kviestiniai Lietuvių bendruomenės pareigūnai.

Be jų, kviečiami ir visi galintys atvykti bendruomenių nariai, kad, reikalui 
esant, galėtume sugiedoti Lietuvos himną. Moterys ir mergaitės, būtų gražu, 
jei apsivilktų mūsų gražiais tautiniais rūbais. Reikia tikėtis, kad ten bus ir te
levizija. Mūsų tautiniai rūbai, galima tikėtis, susilauks televizijos dėmesio.

Pagal gautą informaciją iš Snowy Mountains Authority, moteliai ir viešbu
čiai Coomoje yra užimti. Tiems, kurie atvažiuoja iš toliau, patartina pernak
voti Canberroje ar Queenbeyane ir tik šeštadienio rytą atvažiuoti į Coomą. Iš 
Canberros ar Queenbeyane į Coomą - tik valandos kelias.

Ruoškimės tinkamai pagerbti Lietuvos vėliavą laukusią pakilti net 50 metų.
Praneša Antanas Kramilius

Nauja ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba
Rugpjūčio 22 d. Sydnėjaus Apylinkės 

narių metiniame susirinkime išrinkta 
1999 - 2000 metų valdyba pareigomis 
pasiskirstė sekančiai:

pirmininkas - Antanas Kramilius, 
OAM, JP, 83 Queen St., Canley Heights, 

NSW2166, tel-irfaksas (02)9727 3131
vicepirmininkas - dr. Alfonsas Vi- 

liūnas, MD, tel. (02) 9674 1569;
sekretorius- Arvydas Rupšys, tel. (02)

9631 1238;
iždininkas - Vincas Bakaitis ( susir

inkimo įgaliotas, Apylinkės pakviestas 
penktuoju valdybos nariu), tel. (02) 9687 
3992;

narė socialiniams -reikalams - Onutė 
Kapočienė, JP, tel. (02) 9724 9749.

Visą korespondenciją prašome siųsti 
pirmininko adresu.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

f l inicrals of Distinction^
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

A. j* A. Jonui Gatavičiui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame visus artimuosius.

Sydnėjaus Lietuvią Klubas

ė Lt

Pagerbdami šviesų
a. j* a, Eugenijos Bliokienės 

atminimą, vietoje gėlių ant jos kapo "Mūsų Pastogei" 
aukojo:

V. Patašius $20
P. Daukienė $20
I. ir A. Kovalskiai $20
T. ir B. Vingiliai $40
A. Kramilius $5
O. Kapočienė $5
J. ir J. Dambrauskai $20
A. Bumeikis $15
B. ir V. Vaitkai $20
P. Žalienė $10
A. Storpirštienė $10
D. Jancy $10
D. ir D. Bieri $10
A. Olšauskas $5
L. ir M. Cox ir O. Osinienė $30
L. Pukys $10
A. Reisgys $10
D. Skorulienė $20
V. Stanevičienė $20
V. Petniūnienė $10
A. ir B. Sidarai $10
I. ir A. Dudaičiai $20
M. Bukevičienė $10
G. ir J. Bliokai $40
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Jaunųjų šaulių vasaros stovykla
Vykdant numatytą 1999 metų veiklos 

planą, Lietuvos teisės akademijos Mo
komosios praktikos bazėje, Jūrėje, liepos 
7-17 dienomis buvo organizuota Kauno 
apskrities Vytauto Didžiojo rinktinės jau
nųjų šaulių karinė-sporto stovykla, į ku
rią atvyko per 80 jaunųjų šaulių iš Kau
no, Ežerėlio, Zapyškio, Pažėrų ir Domei
kavos šaulių padalinių.

Stovyklautojai buvo suskirstyti į ke
turis būrius (3 vaikinų ir 1 merginų), ku
riems vadovavo neseniai gen. S. Raštikio 
puskarininkių mokyklos užsiėmimus bai
gę ir atitinkamas instruktoriaus ir grandi- 
ninko kvalifikacijas įgiję būrio vadai, 
būrininkai ir skyrininkai. Rinktinės vado
vybė iš. anksto buvo paruošusi sudėtin
gą stovyklos programą, kuri imta vykdyti 
nuo pat stovyklos atidarymo.

Jaunųjų šaulių gyvenimą ir užsiėmi
mus prižiūrėjo rinktinės jaunųjų šaulių 
kuopos vadas, Žiburio vidurinės mokyk
los mokytojas, šios stovyklos viršininkas 
A. Repečka ir Pažėrų šaulių būrio vadė 
L. Šiaulienė, kuri vadovavo mokomajam 
ir auklėjamajam darbui bei virtuvės ir 
valgyklos reikalams. Jaunųjų šaulių svei
katos būklę prižiūrėjo Karo medicinos 
tarnybos seselė, seržante Z. Sianinienė. 
Vykdyti stovyklai numatytą programą 
taip pat padėjo gen. S. Raštikio puska
rininkių mokyklos instruktoriai ir Kauno 
atskirojo Vytauto Didžiojo jėgerių bata
liono karininkai.

Kiekvieną dieną stovyklautojai kėlėsi 
7 vai. Po mankštos, vėliavos pakėlimo - 
rytinis patikrinimas, pusryčiai ir įvairūs 
užsiėmimai, kuriems vadovavo gen. S. 
Raštikio puskarininkių mokyklą baigę 
jaunieji šauliai, kuriems buvo suteiktos 
karinės kvalifikacijos.

O užsiėmimų buvo tikrai įvairių: per 
topografijos užsiėmimus jaunieji šauliai 
mokėsi orientavimosi vietoje su žemė
lapiu ir kompasu; per inžinerijos pratybas 
buvo mokoma kasti apkasus, statyti už
tvaras ir kitus, inžinerinius įrenginius; 
taktikos užsiėmimuose šauliukai mokėsi 
puolimo, gynybos ir priedangos elemen
tų, kurie vėliau bus apjungti. KMT .ser
žante Z. Sianinienė mokė šaulius, kaip 
reikia gaivinti, stabdyti krauj avimą, trans
portuoti sužeistąjį, tvarstyti žaizdas ir 
įvairias traumas. Stovyklos metu organi
zuoti žygiai, kurių vienas - apsirengus 
pilna ekipuote, pirmyn iki gen. S. Raštikio 
puskarininkių mokyklos ir atgal, kas su
darė per 20 kilometrų. Mokomosios ba
zės teritorijoje yra įrengtas kliūčių ruo
žas (šliaužimas vamzdžiu, bėgimas pyli
mu, šuolis per upelį, sliuogimas virve, 
lindimas pro spygliuotą vielą, šokimas per 
sieną, ėjimas judančiais rąstais), kuris 
gana sudėtingas suaugusiems, tačiau jau
nieji šauliai, po psichofizinių treniruočių, 
sugebėjo ir jį įsisavinti.

Sto vykioje veikė kelios tarnybos: patru

linė, kuri visą laiką saugojo stovyklos te
ritoriją ir prižiūrėjo vidaus tvarką; ūkio, 
kuri dirbo virtuvėje ir valgykloje; ir šva
ros, kuri rūpinosi aplinka, tvarkė teritori
ją ir kt.

Vaikinai buvo apsistoję palapinėse ir 
miegojo ant specialių gultų, merginos gy
veno gyvenamajame namelyje.

Po užsiėmimų jaunuoliai žaisdavo 
futbolą, krepšinį, tinklinį ir kims žaidi
mus. Vakarus praleisdavo.prielaužo gitarų 
melodijų ir dainų fone.

Greitai prabėgo stovyklai skirtas lai
kas. Liepos 17 dienos rytą į stovyklavietę 
pradėjo rinktis rinktinės vadovybė, kvies
ti svečiai ir Sauliuku tėveliai, kuriems 
buvo labai įdomu pamatyti, ko šioje sto
vykloje išmoko jų atžalos. Pagerbti jau
nųjų šaulių į stovyklos uždarymą atvyko 
gen. S. Raštikio puskarininkių mokyklos 
viršininkaspulkininkasB. Vizbaras, KASP 
Kauno Dariaus ir Girėno ATGR l.e.p. va
das kapitonas Č. Bejeris, Kauno atskirojo 
Vytauto Didžiojo jėgerių bataliono sky
riaus viršininkas vyr. leitenantas J. Juodis, 
Kauno Prievolės centro įskaitos karinin
kas vyr. leitenantas V. Sartus ir baigu
siems Puskarininkių mokyklos kursus 
dėstęs ir karinių dalykų mokęs instrukto
rius seržantas T. Juzukonis.

Iškilmingarikiuotebūriais jaunieji šau
liai pražygiuojapro atvykusius į stovyklos 
uždarymą. Po stovyklos viršininko raporto 
rinktinės vadui ats. vyr. leitenantui R. Du- 
nauskui, šis padėkojo jauniesiems šau
liams už ištvermę ir pasiryžimą karštomis 
oro sąlygomis vykdyti numatytą progra
mą, kad nepabūgo sunkumų ir sėmėsi 
karinių žinių, kurios pravers stiprinant ir 
ginant Lietuvos valstybingumą. Ši sto
vykla buvo kūno ir dvasios grūdinimosi 
mokykla. Vadas palinkėjo sėkmės ateities 
šauliškoje veikloje.

Pulkininkas B. Vizbaras džiaugėsi, kad 
jaunųjų šaulių kovinis pasiruošimas kas
kart tobulėja, kad tam nemažą indėlį įne
šė Puskarininkių mokyklos vadovybė, ka
rininkai ir instruktoriai, ši mokykla vi
sada atvira jauniesiems šauliams ir šie
met vėl nauja Sauliuku grupė šioje mo
kykloje pradės užsiėmimus, kurių prog
rama jau derinama su LŠS ir rinktinės 
vadovybėmis. Visada mokyklos vadovy
bė, karininkai, dėstytojai ir instruktoriai 
talkins ir mokys šauliukus ginti ir stiprinti 
Lietuvos nepriklausomybę, nes tai visų są
moningų Lietuvos piliečių bendras tikslas.

Rinktinės vadas ats. vyr. leitenantas R. 
Dunauskas perskaitė įsakymą, kuriuo 
jaunieji šauliai už aktyvumą, sąžiningu
mą ir asmeninę iniciatyvą buvo paska
tinti, įteikiantjiems stovyklosbaigimo ser
tifikatus. Tuo pačiu jis padėkojo Lietuvos 
teisės akademijos Kauno fakulteto de
kanui A. Butavičiui, šios bazės komen
dantui J. Kumpinui, gen. S. Raštikio Pus
karininkių mokyklos viršininkui pulki-
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ninkuiB. Vizbarui,karininkams irinstruk- 
toriams, Kauno atskirojo Vytauto Didžio
jo jėgerių bataliono vadovybei ir kariams 
už paramą organizuojant stovyklą ir 
vykdant jos programą.

Stovyklos uždarymui jaunieji šauliai 
paruošė parodomąją programą, kuria pra
dėjo demonstruoti rikiuotės pratimus su 
pasirinkta būrio daina ir skanduote. Norisi 
paminėti, kad visas skanduotes būriams 
sukūrė Pažėrų būrio jaunasis šaulys A. 
Šimkus.

A. Rimkaus vadovaujamas būrys su
sirinkusiems parodė ginklo valdymo tech
niką ir kovos pratimus su ginklais. Būrio 
vado K. Kilinsko skyriaus šauliai pade
monstravo kovinės savigynos veiksmus. 
Pabaigai atvykusieji stebėjo jaunųjų šau
lių parodytą improvizuotą kovinę opera

ciją - užėmė teroristų užgrobtą pastatą ir 
išlaisvino paimtus įkaitus. Jaunųjų šaulių 
programa ir koviniu pasiruošimu stebė
josi ne tik tėveliai, bet ir į uždarymą at
vykę kariškiai.

Netrukus Centriniame kariuomenės 
poligone Pabradėje Kauno apskrities jau
nieji šauliai išbandys jėgas ir parodys 
sukauptas karines žinias bei kovinį pasi
ruošimą bendruose taktiniuose moky
muose su Klaipėdos ir Vilniaus rinktinių 
jaunaisiais šauliais. Šie, apmokyti ir pasi
ruošę jaunuoliai, netrukus taps sąmonin
gais Lietuvos valstybingumo gynėjais. 
Džiugu, kad su kiekviena diena jaunųjų 
šaulių gretos gausėja, kad ugdoma tin
kama Šaulių sąjungos pamaina.

Paruošė LŠS garbės šaulys

S. Ignatavičius

'Mūsų Pastogė" Nr.39 1999.10.4 psl. 8

8


	1999-10-04-MUSU-PASTOGE_0001
	1999-10-04-MUSU-PASTOGE_0002
	1999-10-04-MUSU-PASTOGE_0003
	1999-10-04-MUSU-PASTOGE_0004
	1999-10-04-MUSU-PASTOGE_0005
	1999-10-04-MUSU-PASTOGE_0006
	1999-10-04-MUSU-PASTOGE_0007
	1999-10-04-MUSU-PASTOGE_0008

