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Lietuvos įvykių apžvalga

Buvusi sovietinė Zoknių 
aviacijos bazė tebevaloma 
Šaltojo karo metais sovietinė karinė 

bazė prie Šiaulių savo raketomis ir 
sprausminiais lėktuvais buvo didžiausia 
rakštis Skandinavijos šalims. Šiandien 
ji pūliuojanti votis: žemė persunkta 
aviaciniais degalais, nuodingais meta
lais. Užterštas aplinkinio grunto van
duo nuodija žmonių sveikatą, ir tai 
atsilieps ateinančioms žmonių, gy- 
vūnijios ir augmenijos kartoms. Toks 
komunistinės Sovietų Sąjungos pa
likimas visoje Rytų Europoje. Vakarų 
Europos šalys taršos pašalinimą remia 
visomis priemonėmis, ypatingai naujai 
išrasta technologija, kuri įgalina taršą 
ištraukti iš žemės automatine įranga. 
Deja, tokia įranga reikalauja daug lėšų, 
ko Rytų Europos šalys, jų tarpe ir Lie
tuva, neturi. Taigi daug kur tebe
naudojamas senas samstymo metodas.

Šiandien Zoknių bazėje norima įsteig
ti laisvos prekybos zoną, kurioje steig- 
sis įmonės prekių pervežimui, didesnis 
oro uostas. Kad privilioti stambesnius 
užsieniuo investitorius, užterštas grun
tas turi būti išvalytas.

Kaip iš Šiaulių praneša radijo LE 
darbuotoja, oro uoste, naudojant 
moderniausią valymo technologiją, 
prasidėjo valymo darbai. Pirmiausiai 
imtasi išvalyti naftos produktais užterš
tą buvusios karinės bazės kuro 
sandėliavimo plotą. Naftos teršalai 
gruntiniame vandenyje yra pasklidę 
devynių hektarų plote. Aviacinio kuro 
plėvė vietomis net 80 - 90 cm storio. 
Valomoje teritorijoje aviacinio kuro 
esama apie 6000 tonų. Maždaug pusė 
viso oro uosto teritorijos yra užteršta 
naftos taršalais.

Sunkiaisiais metalais užteršta buvu
sios lėktuvų remonto gamyklos terito
rija. Uoste rasta ir raketinio kuro liku
čių. Oro uosto gruntinius tyrimus atliks 
patariamoji Danijos kompanija „Kru- 
ger“ ir patariamoji Baltijos gru- 
pė.Tyrimo darbus finansuoja Danijos 
gamtos aplinkos apsaugos agentūros. 
Darbų vertė siekia apie 1,6 mln. litų. 
Bus išgręžta apie 100 gręžinių ir atlikti 
gruntinio vandens tyrimai, sudaryti 
užteršimo žemėlapiai ir valymo pro
jektai.

Šiuo metu trijuose gręžiniuose jau 
sumontuota iš Danijos atvežta moderni 
automatinė valymo įranga, kuriai 
reikalinga tik vieno žmogaus priežiūra. 
50 000 EQ kainiuojančią įrangą fi
nansavo „Phare“ programa. Išvalius 
Zoknių teritoriją, šią valymo technolo
giją bus galima panaudoti kitose 
užterštose vietose. Jų Lietuvoje daug.

Ištraukti aviaciniai degalai degdami 
nepalieka nuodingų junginių, taigi jie 
naudojami ir krosnių kurui. Tokiu bū
du sutaupomos valymo išlaidos.

Lietuva neturėtų veržtis į 
Europos Sąjungą

Lankydamasis Vilniuje Olandijos 
užsienio reikalų ministras Hans van 
Meerlo siūlė Lietuvos pareigūnams 
neprašyti derybų dėl narystės Europos 
Sąjungoje. Derybos su šalimis, kurios 
visiškai dar nepasiruošusios ekono
mine, finansine ir teisine struktūra, yra 
laiko ir išteklių švaistymas. Derybos 
tik tada prasmingos, kada yra tvirti 
narystės pagrindai. Lietuva ir Latvija 
derybas nori pradėti kartu su Estija, ku
ri jau yra rekomenduota tokioms 
deryboms su Europos Sąjunga. Olan
dijos užsienio reikalų ministras pareiš
kė, kad Lietuva dar nėra pasiruošusi 
deryboms dėl narystės Europos Są
jungoje. „Jei jūs neatitinkate reikala
vimų, jums derybas pradėti nenaudin
ga“,.- sakė ministras Lietuvos užsienio 
reikalų ministras Algirdas Saudargas 
pakartojo, kad Lietuva atitinka derybų 
pradžiai keliamus reikalavimus.

Nuvykęs į Rygą, ministras taip pat 
pareiškė, kad Latvija taip pat dar nėra 
pakankamai pasirengusi deryboms su 
Europos Sąjunga.

Kaip praneša Laisvosios Europos 
radijas, Olandijos ministras nuvykęs į 
Taliną pareiškė, kad jis remia Estijos 
derybas su Europos Sąjunga; jis gyrė 
Estiją už sparčiai vykdomas reformas ir 
pažymėjo, jog Estija aplenkia kitas dvi 
Baltijos šalis daugeliu atžvilgių.

Amerikos - Baltijos šalių 
chartija

Lietuvos, Latvijos ir Estijos delega
cijos spalio viduryje lankėsi Vašingto
ne, kur suderino Amerikos - Baltijos 
šalių chartijos tekstą. Lietuvos delega
cija pareiškė, kad Baltijos šalys nėra 
teisinis vienetas, ir išreiškė norą, kad 
JAV chartiją pasirašytų su kiekviena 
Baltijos šalimi atskirai.

JAV pareiškė, kad chartija nėra su
tartis, kurią privaloma vykdyti. Char
tija nustatys Amerikos ir Baltijos šalių 
santykius. JAV niekada nepripažino šių 
šalių okupacijos ir įkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą. Amerikai labai rūpi 
teritorinis Baltijos šalių vientisumas. 
Šalims su pirmąja banga nepatekus į 
NATO, chartija sustiprins jų santykius 
su Amerika.

Chartija apibrėš bendradarbiavimą 
politikoje ir ekonominėje srityje, 
numatys bendrus projektus ir planus. 
Atrodo, jog Amerika nori parodyti, kad 
Baltijos šalys nėra vakumas, kurį galėtų

Vilniaus gimnazija užsienio lietuviams.
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išnaudoti Rusijos ekspansionistai. 
Lietuvos delegacijos vadovas užsienio 
reikalų viceministras Albinas Januška 
grįžęs iš JAV pareiškė, jog derybose 
paaiškėjo, kad pastebimai skyrėsi 
Baltijos valstybių taktika jungimosi į 
NATO klausimu.

Pirmą kartą tikrinama 
valstybės kontrolė"

Valstybės kontrolės įstatyme nu
matyta, kad Valstybės kontrolė atsa
kinga Seimui, o jos veikla turi būti tik
rinama kasmet. Šiemet pirmą kartą po 
septynių metų buvo patikrintas Valsty
bės kontrolės darbas. Seimo biudžeto ir 
finansų komitetas darbą įvertino 
patenkinamai. Tačiau kai kurie Seimo 
nariai mano, kad valstybės kontrolie
riai nekontroliavo ir neužkirto kelio 
valstybės turto išgrobstymui. Valstybės 
kontrolės vadovai tvirtina, kad jie dir
ba gerai.

Seimo biudžeto ir finansų komiteto 
pirmininkė Elvyra Kunevičienė siūlė 
kontrolės darbą vertinti neigiamai - 
kontrolieriai neišsaugojo valstybės tur
to, sakė E. Kunevičienė. Pavyzdžiu ji 
pateikė „Tauro“ banko bylą, kai 17 mln. 
EQ paskola buvo suteikta bankui, 
neturėjusiam užtenkamo turtinio užsta
to. Kontrolieriai nesugebėjo sustabdyti 
paskolos suteikimo „Tauro“ bankui.

Valstybės kontrolierius Liudas Kun
drotas aiškino, kad Valstybės kontrolė 
ilgą laiką neturėjo teisinio pagrindo ir 
įgaliojimo tikrinti bankų veiklą. Kon
trolieriai negalėjo įtakoti nei 1995 - jų 
metų bankų krizės Lietuvoje, sakė L. 
Kundrotas.

Ekoniminio komiteto narės Jūratės 
Matekonienės (demokr.) nuomone, 
daugelis eilinių kontrolierių dirba 
sąžiningai, tačiau, kai jų raportai atsi
duria viršininkų rankose, kur priimami 
sprendimai, ten daug kas keičiama; 
eiliniai kontrolieriai kaltinami, kad ki
ša nosį kur nereikia. Byla nepajuda iš

(Žiūr. str. 5 - me psl.).

vietos. Tokių nevykdytų bylų masė, 
teigia J. Matekonienė, ir ji sako, kad 
būtina keisti Valstybės kontrolės 
vadovybę. Jos žiniomis, iš surasto ir 
išaiškinto neteisėtai privatizuoto turto 
valstybei grąžinami vos 3-5 procen
tai.

Kontrolierius L. Kundrotas tai pa
vadino noru sukiršinti darbuotojus ir 
teigė, kad J. Matekonienės argumentai 
nepagrįsti. „Mes grąžinome valstybei 
turto ar lėšų už 600 mln. litų ir tai ne 
trupiniai“, sakė L. Kundrotas.

Yra ir kita argumento pusė. Iš į biu
džetą grąžintų lėšų 30% skiriama 
kontrolierių budrumo skatinimui. Tai 
kontrolierių premijos. Dažnai kon
trolieriai yra kaltinami, kad norėdami 
daugiau uždirbti, priekabiauja.

LDDP kandidato į 
prezidentus neturės

Algirdui Brazauskui atsisakius kan
didatuoti antrai kadencijai į preziden
tus, LDDP spalio 11 dienos spaudos 
konferencijoje nutarė, kad kandidatas į 
prezidentus bus Česlovas Juršėnas arba 
ji rems Artūrą Paulauską. Galutinis 
sprendimas priklausys nuo derybų su 
Artūru Paulausku, kuris tuo metu jau 
buvo pasirašęs sutartį su liberalais, kad 
šie jį paremtų. Po susitikimo su A. 
Paulausku, Č. Juršėnas atsisakė kelti sa
vo kandidatūrą į prezidentus ir remia 
A. Paulauską, sakydamas, kad tai jau
nas, energingas vyras, gabus teisinin
kas, ryžtingas politikas, daug nuveikęs 
Lietuvos labui.

Paklausus naująjį Liberalų sąjungos 
valdybos pirmininką Alvydą Me- 
dalinską, ką apie tai mano liberalai, A. 
Medalinskas išreiškė viltį, kad tokio 
susitarimo kaip su liberalais, A. Pau
lauskas su LDDP nepasirašys. A. 
Medalinskas aiškino kad rinkiminėje 
kampanijoje tarp liberalų ir LDDP yra 
didelis skirtumas. Kai išeis rinkiminė

Nukelta i 2 psl.
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.

A. Paulausko programa, galima ją bus 
palyginti su liberalais ir LDDP. A. 
Medalinskas piktinosi, kad aukščiau
sio rango konservatorių politikai pila 
purvą ant Artūro Paulausko.

Seimo kancleris Jurgis Razma nuro
dė, kokie yra pagrindiniai A. Paulaus
ko rėmėjai Visagine, kur buvo įsteigta 
nauja organizacija „Temidė“. Ten 
dalyvavo ir Artūras Paulauskas.

Nepasitamauja ir prez. A. Brazausko 
žodžiai, pasakyti per Lietuvos televi
ziją, kad viena iš priežasčių dėl jo 
sprendimo nebekandidatuoti, yra jo 
komunistinė praeitis, kuri gali pekenkti 
Lietuvos vardui Vakaruose. Ne paslap
tis, kad A. Paulauskas užaugo ir brendo 
aukšto komunistinio funkcionieriaus 
šeimoje, jo kelias partijoje daugiau ar 
mažiau buvo iš anksto numatytas. 
Slaptosios tarnybos negalėjo jo šan
tažuoti, tuo jis švarus. Nors Vakaruose 
vaikai už tėvų kaltes neatsako, tačiau 
tinkamumas būti demokratinės valsty
bės prezidentu yra kitas klausimas.

Išklausius Laisvosios Europos radijo 
vedėjo Kęstučio Girniaus ir Audriaus 
Siaurusevičiaus pasikalbėjimą su 
kandidatu į prezidentus Artūro Pau
lausku, susidaro įspūdis, kad kandida
tas yra įsitikinęs, jog teisininkas gali 
būti geras prezidentas. Tą jis įrodinėjo 
Vakartį valstybių vadovų pavyzdžiais. 
Tačiau į specifinius klausimus iš 
ekonomikos, finansų ir užsienio poli
tikos sričių A. Paulauskas atsako 
netvirtai. Susidaro įspūdis, lyg norima 
pasakyti (bent vienam iš klausiančių) 
„kaip, tamsta, drįsti mane egzaminuo
ti“. Pamiršta kandidatas, kad žurna
listas yra atsakingas prieš klausytoją - 
rinkėją, kuris turi teisę, susidaryti savo 
priešrinkiminę nuomonę apie kan
didatus. Tvirtas kandidatas mėgsta net 
ir provokuojančius, aštrius klausimus, 
tada jis turi progos parodyti savo 
išmanymą ir sugebėjimą išeiti iš keb
lių padėčių.

Neatskleidė kandidatas nei savo 
Lietuvos ateities vizijos, nei kaip jis, 
būdamas prezidentu, tai galėtų įvyk
dyti. Tai ne demokratinės Lietuvos ar 
Vakarų šalių prezidento tipas.

Bet nereikia pamiršti, kad jo reitin
gas Lietuvoje yra aukštas ir jau ketu
rios, kad ir mažos, politinės partijos 
pažadėjo jį remti. Be to, Lietuvos rin
kėjų kandidatų įvertinimas skiriasi 
nuo mūsų. Demokratinės jėgos sutelk
tos į kitus du rimtus kandidatus - Vy
tautą Landsbergį ir Valdą Adamkų - 
turės smarkiai padirbėti, kad, Lietuvai 
jungiantis į Vakarų struktūras, de

Patikslinimas
Adelaidėje reziduojąs LR garbės konsulas p. J. Janavičius skaitydamas str. 

"Pasikeitimai LR konsulinėje tarnyboje Australijoje" ("M. P." Nr. 40,1997.10.13) 
sako "nustebau, kad tų pasikeitimų proceso eigoje iš Adelaidės konsulato jurisdik
cijos dingo Šiaurinė Teritorija".

Laiške gerb. konsulas taip par rašo: "Pasitikrinęs LR Užsienio reikalų ministeri
joje sužinojau, jog ministerija nieko apie tai nežino ir užtikrino mane, kad Šiaurinė 
Teritorija ir toliau priklauso Adelaidės konsulatui".

Klaidą atitaisome. Ji įvyko todėl, kad buvo paraidžiui nurašytas gautas iš URM 
fakso tekstas.

Dėl įvykusios klaidos gerb. garbės konsulą ir kitus suinteresuotus atsiprašome.
"M. P." Red.

"Mūsų Pastogė" Nr.42 1997.10.27 psL2

mokratinės jėgos vadovautų valstybės 
vairui ir išvystytų šiltus santykius su 
Vakarų lyderiais.
Premjeras pateikia metinės 

veiklos ataskaita
Lietuvos ministras pirmininkas Ge

diminas Vagnorius parlamente pateikė 
ataskaitą už pirmuosius jo vyriausybės 
veiklos metus. Premjeras nuoširdžiai 
prisipažįsta, jog esama trūkumų ir 
padaryta klaidų, tačiau 90% vyriau
sybės programos numatytos šiems 
melams jau įgyvendinta. Įvardino sri
tis kur vyriausybė nespėjo įvykdyti 
savo įsipareigojimų: vėluojasi žemės 
grąžinimas, nepasisekė vienu metu 

■įvesti medicininio draudimo, vėlinasi 
žemės ūkio ir smulkaus verslo įsi
pareigojimų įgyvendinimas, tačiau jie 
bus įgyvendinti dar šiais metais.

Premjeras sakė, kad pensijos ir 
atlyginimai padidėjo 20 procentų, ta
čiau tai nereiškia, kad gyvenimas 
Lietuvoje gražus. Pensija vis dar tebėra 
skurdo pensija. Pragyvenimas vis ge
rėja, tačiau tai ne vyriausybės, bet 
darbščių Lietuvos žmonių nuopelnas, 
sakė premjeras.

Žiūrėdamas į ateitį, premjeras pareiš
kė, kad daugiau dėmesio bus skiriama 
verslo skatinimui ir valstybės valdymo 
pertvarkymui. Reikia užkirsti kelią 
valdininkų savivaliavimui! Bus su
kurtas taisyklių ir įstatymų rinkinys, 
kuris galios vienodai visiems val
dininkams. Ateinančiais metais nu
matoma įsteigti administracinius teis
mus. kuriems bus galima apskųsti 
valdininkus ir prisiteisti dėl neteisėtų 
jų veiksmų padarytos žalos atlygini
mą. Valdininkai ir net ministrai turės 
apsimokėti iš savo kišenės, sakė mi
nistras pirminikas.

Prisiminė jis ir Nacionalinės radijo ir 
televizijos tarybos teismo sprendimo 
nevykdymą, kad į darbą būtų sugrą
žintas generalinis direktorius Vytautas 
Kvietkauskas. Teismo sprendimai turi 
būti vykdomi ir nedelsiant, sakė 
premjeras. Dieną po to Taryba jau 
nusprendė, kad V. Kvietkauskas yra 
grąžinamas į darbą, o Arvydas Ilgūnas 
atleidžiamas. Tačiau šio mėnesio 21 
dieną šaukiamas Tarybos posėdis, 
kuriame numatoma išreikšti V. Kviet- 
kauskui nepasitikėjimą ir skelbti nau
ją konkursą generalinio direktoriaus 
vietai užimti.

Dėl strateginių valdžios įmonių 
privatizavimo premjeras pareiškė, kad. 
„Lietuvos dujos“ ir „Energija“ nebus 
privatizuotos, bet bus reorganizuo
jamos. Dalis akcijų bus parduotos, ta
čiau įmonę ir toliau kontroliuos vals
tybė. Spaudai paruošė

Anskis Reisgys
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® Trumpai iš visur
Keletą mėnesių trukęs pilietinis ka

ras Kongo respublikoje (buvusioje 
prancūzų kolonijoje) netikėtai staigiai 
pasibaigė visiška Cobra sukilėlių per
gale. Spalio 14 dieną sukilėliai užėmė 
prezidento rūmus, spalio 15 dieną jie 
kontroliavo jau visą valstybės sostinę 
Brazzaville. Spalio 16 d. kovos baigėsi 
sukilėliams užėmus naftos pramonės 
centrą Pointe Noire miestą. Angola 
smarkiai parėmė sukilėlius, kadangi 
ligšiolinė Kongo vyriausybė buvo 

■palanki Unitą sukilėliams Angoloje.

Spalio 15 dieną Singapūro sąsiauryje 
susidūrė du tanklaiviai. Didžiulis 
Tailando tanklaivis buvo tuščias, tačiau 
mažesnis Kipro salos graikų tanklaivis 
paliejo 25 000 tonų naftos. Gręsia gam
tos užteršimo katastrofa, primenanti 
Exxon Valdez nelaimę Aliaskoje 1989 
metais. 4a

ųjP 'SJP

Spalio 15 dieną Australijos demokra- 
Itų partijos lyderė senatorė Cheryl Ker- 
not sensacingai pranešė, kad ji pasi
traukia iš Senato ir iš Demokratų pa
rtijos, kad sekančiuose parlamento 
rinkimuose galėtų dalyvauti kaip 
darbiečių partijos kandidatė Dickson 
rinkiminėje apygardoje. Šis elektrora- 
tas Brisbanės miesto ribose šiuo metu 
su maža balsų persvara yra liberalų 
rankose. Cheryl Kemot tikisi jį laimėti 
darbiečiams.

Spalio 15 d. po ilgų derybų Lenkijos 
parlamento rinkimus faimėjūsios de
šiniosios ir centro partijos susitarė ką pa - 
skirs ministru pirmininku. Šis postas 
atiteks 57 metų amžiaus laisvos rinkos 
šalininkui, chemijos profesoriui Jerzy 
Buzek. Neįprastai katalikiškai Len
kijai, naujasis ministras pirmininkas yra

Melai ir šmeižtai apie Lietuvą
Pirmiausiai būtina pažymėti, kad Europoje yra dvi tarptautinės vaistytai; or

ganizacijos. Viena lietuviams labai gerai pažįstama - Europos Sąjunga, ją udaro 
15 Vidurio ir Vakarų Europos valstybių, ir į kurią dabar Lietuva stengiasi ptekri; 
antroji - Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja, kuri apima visą georafinę 
Europą - nuo Atlanto iki Uralo - ir šiuo metu turi 39 nares, jų tarpe ir Lietuą. Ši 
organizacija yra mažiau reikšminga politiškai, kaip Europos Sąjunga, bet Up pat 
daro politinius sprendimus apie valstybių žmogaus teises, tautines mažuma ir t.t.

Taigi kaip tik šioje organizacijoje Rusijos atstovai labai neteisingai ir be jokio 
pagrindo bandė šmeižti Lietuvą. Gerai, kad kitų valstybių atstovai Lietuvą palai
kė ir rusų atstovų V. Žirinovskio su S. Glotovu skundus atmetė. Šis toks netei
singas rusų atstovų šmeižtas tokioje tarptautinėje organizacijoje buvo plačiai 
aprašytas "Lietuvos aide" , kurį pateikiu jūsų dėmesiui.

Keista, kad mūsų atstovas Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje B. 
Kuzmickas, atrodo, labai silpnai reagavo į-beprasmį rusų užpuolimą. Labai bū
dingas ypač Anglijos atstovo pasisakymas dėl Lietuvos įstojimo į Europos Są- 

• jungą yra tai, kad būtų pakeltas Lietuvos ūkio lygis, kai tuo tarpu visos mūsų val
džios patekti į E S ir NATO, bando tai pasiekti nuolatiniais vizitais ir gražiais 
prašymais.

_____________ J. P. Kedys

Europos Tarybos Parlamentinėje 
Asamblėjoje (ET PA) buvo apsvarsty
tas raportas dėl Lietuvos, ET narės, 
prievolių ir įspareigojimų. Asamblėja 
priėmė minėtojo raporto straipsnio 
pataisą, palankesnę Lietuvai. Asamblė
ja teigia, „kad dabartinė Lietuvos 
kontrolės procedūra, kuri buvo pradėta 
1995 m. kovo mėnesį, yra baigta“, ta
čiau tęsiamas dialogas tais klausimais. 

evangelikas liuteronas.

Spalio 15 dieną iš NASA erdvės 
tyrinėjimo bazės Floridoje pakilo 
„Titano“ raketos iškeltas į erdvę Cassini 
erdvės laivas. Cassini raketa skrenda į 
Saturną, kuris yra trijų su puse bilijonu 
kilometrų atstume nuo Žemės, ir kurį 
ji pasieks po 7 metų. Tada raketa tyn- 
nės patį Saturną ir jo mėnulius apie ke
turis metus. Cassini raketa turi plutono 
variklį, taigi jos iššovimas susilaukė 
daug protestų iš gamtos apsaugos 
organizacijų ir pavienių asmenų, 
būkštavusių dėl galimo nelaimingo 
atsitikimo raketai kylant.

Prieš mėnesį laiko pasiektas žemės 
greičio rekordas spalio 15 dieną buvo 
vėl sumuštas. Britų lakūnas Andy 
Green toje pačioje Black Rock dyku
moje Nevadoje automobiliu pasiekė 
vidutinišką 1 228 km į valandą greitį ir 
pirmą kartą istorijoje automoMžz bu- 
vo viršytas garso greitis.

Spalio 16 d. savo namuose .ustin, 
Texas, mirė rašytojas James Mhener. 
Rašytojui buvo 90 metų amžiai ir jis 
buvo pagarsėjęs savo romanai „Ha
waii“, „Poland“ ir kt. Jo veikai; „Ta
lės of the South Pacific" buvcoanau-: 
dotas populiariai Rodgers ir Hnmer- 
stein muzikinei dramai "South hcific"

Naujoji Didžiosios Britanijo dar- 
biečių vyriausybė nusprendė išteisti 
arti 100 milijonų svarų branduolinėms 
raketoms, kuriomis apginkluojami jų 
„Trident“ klasės povandeniniai laivai. 
Šis nutarimas užpykins kairįjį partijos 
sparną, kuris norėtų, kad D. Britanija 
atsisakytų nuo branduolinių ginklų.

dėl kurių Lietuva buvo kritikuota. 
Dauguma asamblėjos dalyvių palaikė 
Lietuvą.
Pranešimus apie demokratijos padėtį 

Lietuvoje skaitė priežiūros komiteto 
atstovai Andreas Grossas iš Šveicarijos 
bei Joao Mota Amaralas iš Portugalijos. 
Diskusijos Lietuvos klausimu trako 
apie 1,5 valandos.

Nukelta į 4 psL.
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g BENDRUOMENĖS VEIKLOJE %
(THelburno socialinė globa dėkoja

Sulaukusios 20 - ties, šventėme net tris dienas: vyko 
koncertas, diskusijų popietė, pietų vaišės, „Gabija“. Minint 
25 - kis, kvietėmės koncertam vaišių pietums, išleidome 
„Žemyną“. Dabar, kai jau esame 45 - kis darbo metus sukro
vę, nupirkome Gelgaudiškio vaikų internatui 11 000 dole
rių kainavusį kombainą, išleidome „Mildą“ - laikraštėlį, ir, 
išdalinusios jį svečiams kartu su orchidėjų žiedais, pakvie
tėme išklausyti koncerto, o po jo - neformalioje aplinkoje 
atsigaivinti kava su pyragais. Taigi šiais metais vienur nu- 
kirpę - kitur pridėjome. Sklandesnei šios jubiliejinės progra
mos eigai sukvietėme komitetą, kuriame dirbo: vadovė Bro

nė Staugaitienė, koncerto ruošėja ir „Mildos“ redaktorė Alena Karazijienė, kom
baino pirklė Gaila Gasiūnienė, salės dabintoja Jūratė Šimkienė, režisierė Rasa 
Lipšienė, o Audronė Kesminienė ir Gražina Kunčiūnienė - svečių, viešnių globė
jos.

Gab. Žemkalnis radijo valandėlės metu kalbino mūsų pirmininkę, o Paulius 
Jokūbaitis garsino šį jubiliejų. Apie jį noriai skelbė „Mūsų Pastogė“ ir „Tėviškės 
Aidai? o po jo - žurnalistės A. Baltrukonienė ir E. Petrikaitė tuo jubiliejum 
pasidžiaugė.

Dail. A. Vaičaičio jau anksčiau sukurta mums paukštės su paukštyčiais emble
ma puošė ne tik koncerto programas, bet ir Gabrielės Staugaitytės išplėtota jos 
kopija puikavosi scenoje.
Iš tolimojo Sydnėjaus, nepabūgusi kelionės, apie „Linuko pradžios mokslus“ 

skaitė rašytoja Elena Jonaitienė. Dvi Birutės - Prašmutaitė ir Kymantienė - Zitos 
Prašmutaitės palydoje gražiai padainavo. Grakščios Dalios Antanaitienės šokėjos 
paliejo scenon pavasarį ir jaunystę, o „Kaimo dainininkai“ ypač sužavėjo sutar
tine. Aktoriai Rasa Lipšienė, Keblys ir E. Lipšys - pastarieji gryna žemaičių tar
me besibylinėdami visus juokino. Po koncerto kava vaišino ir indus tvarkė jau
nieji gintariečiai. Gi prie tos kavos būta ne tik narių bei Elenutės Šeidukienės kep
ti pyragai, bet ir p. Šiuškaus staigmena - dovana - didžiulis, puikus šakotis ir p. 
Valaitienės slėgtas skaniausias lietuviškas sūris.

Scenoje, dar prieš koncertą naujų šeimininkių laukė a.a. Lasto mūsų draugijai 
patikėta „Lietuvių enciklopedija“, o tais naujaisiais savininkais parinkome 
busimuosius Geelongo lietuvių namus.

Mus sveikino Melburno apylinkės valdybos pirmininkas A. Vaitiekūnas, Kata
likių moterų draugijos pirmininkė H. Statkuvienė, Pietų Australijos lietuvių mo
terų draugija, Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos draugija, Gelgaudiš
kio specialioji internatinė mokykla, Australijos katalikų federacija ir buvusi mū
sų draugijos pirmininkė Jadvyga Viliūnienė.

Nors piniginių aukų tikrai nesitikėjome, bet šia proga pasinaudodami, mūsų 
bičiuliai veiklai paremti aukojo sekančiai: Z. Stankūnavičienė ir M. Prašmutienė 
po 50 dol., E. Dudėnienė, M. Žiogienė, V. Savickas, A. Čelna ir O. ir A. Gvildžiai 
po 20 dol., S. Savickienė ir J. Petraitienė po 10 dol., anonimui prisijungus su 2 dol. 
auka.

Šimtui su puse šventėn atvykusių mūsų bičiulių, o taip pat aukščiau išvardin
tiems menininkams, aktoriams, aukojusiems ir kitaip prisidėjusiems širdingai 
dėkojame. Melburno socialinės

■..sižšSS'g

globos L moterų!
1 | draugijos valdybai

Melburno socialinės globos moterų draugijos Gelgaudiškio specialiajai inter
natinei mokyklai dovanotas kombainas. Priėjo draugijos įgaliotinė G. Gasiū
nienė (antra iš dešinės), šalia jos mokyklos direktorė Genutė Smaguraus- 
iienė, du mokyklos mokytojai.

Tai ką? - Norim ar nenorim?
Beveik su pavydu skaitau Syd

nėjaus lietuvių klubo skelbimus - 
koks nors susirinkimas ar pra
nešimas, o po to „bus rodomas 
filmas“... ir vėl „po to bus rodo
mas filmas“...

Tuo tarpu Melburno bendruo
menė, taip atrodė, entuziastiškai 
pritarusi minčiai įsigyti filmų 
projektorių, turbūt nusivylė, kad 
pinigų tam tikslui negalima su
kaupti per 5 minutes, ir nurimo.

Iš atminties rūkų išplaukia 
kažkada (dar karo metu) paleis
tas šūkis: „Šaudyti idealistus! 
Šaudyt entuziastus!“ Niekas jų 
nešaudo, bet nejaugi jų taip maža 
liko? Keli Melburno entuziastai, 
atsiliepdami į bendruomenės no
rą, paaukojo Piemenėlių vakaro
nės pelno 1000 dolerių ir įdėjo 
pinigus į klubo sąskaitos „Talko
je“ projektoriaus fondą. Netrukus 
p. Jurgėlaitienė, organizavusi 
loteriją, pridėjo dar 70 dolerių, o 
Apylinkės valdyba, klubas, kai 
kurios draugijos ir organizacijos 
„pažadėjo - patiešijo“ ir...? ALF 
pažadėjo pridėti paskutinį tūks

tantį, bet iki to reikia prisikasti. 
Aišku, atsirado ir kiti būtinai 
remtini dalykai - ir „Gintaras“, ku
ris savo kelionei į Lietuvą už
darbiauja nesigailėdamas nė lai
ko, nė jėgų, ir mūsų kaimynai 
Geelonge, likę be namų.

Bet turint projektorių būtų ga
lima ir taip tvarkytis - trumpas 
programėles dykai po kiekvienų 
pietų parodyti, o už solidesnę 
programą galima būtų parinkti 
aukų, kurios būtų skirtos kam tik 
norėsim.

Kai sakau „norėsim“, tai ne mes, 
tas entuziastų būrelis, o mel— 
bumiškiai, ar per klubą, ar per 
Apylinkės valdybą. Entuziastai tik 
įdėjo pirmą tūkstantį į projek
toriaus fondą.

Ko greičiau didžiosios organi
zacijos savo įnašais papildys 
projektoriaus fondą, tuo labiau ir 
mažesniems vienetams ar net 
pavieniams asmenims irgi bus no
ro prisidėti.

(Entuziastai kartais gali būti 
įkyrūs sutvėrimai. Būsim. Ir vėl 
priminsim). „Entuziastai“

Sydnėjaus klubo metinis
Praeito sekmadienio, spalio mėn. 19 

d., popietėje Sydnėjaus tautiečiai 
susirinko į Lietuvių namus, metiniam 
klubo susirinkimui, kad aptartų bū-, 
tiniausius reikalus ir išrinktų naują 
klubo valdybą.

Susirinkimą atidarė klubo valdybos 
pirmininkas Vincas Binkis ir padarė 
pirmąjį klubo veiklos pranešimą.

Pačioje susirinkimo pradžioje buvo 
kilęs mažas „pasišaudymas žodžiais* 
dėl anglų kalbos vartojimo susirinkimo 
įmetu. Galop šis klausimas buvo 
.išspręstas ir susirinkimas toliau vyko 
angliškai ir lietuviškai. Tokia proble
ma gal išvis nebūtų kilusi, jei visi klu
bo darbuotojai mokėtų abi kalbas, 
kadangi susirinkimo eiga pagal val
džios nuostatas turi būti protokoluo
jama tik angliškai.

Susirinkimo protokolą perskaičius ir 
jį priėmus, vyko sąmatų ir įgaliojimų 
bei kt. klausimų priėmimas. Klubas 
šiuo metu turi apie 400 narių ir apie

6000 klubą lankančių svečių. Kaip 
paaiškėjo iš klubo buhalterio L. Milašo 
pranešimo, klubo padėtis yra maždaug 
tokia pati kaip ir praeitais metais, taigi 
kol kas jokio bankroto pavojaus nėra.

Po kiekvieno dienotvarkės punkto 
buvo pateikiama visa eilė klausimų, 
į kuriuos atsakė klubo valdybos nariai.

Beveik visai senajai klubo valdybai 
(išskyrus J. Biretą) sutinkant kan- 
datuoti ir sekančiai kadencijai, da- 
rinkti tik nauji nariai - Jeronimas Bei
tas ir Darius Gakas. Kiti - Vincas Bin
kis, Arminas Šepokas, David R. Fraser, 
Gediminas P. Sauka ir David L. New
man toliau dirba dar kitai kadencijai. 
Kadangi kandidatų buvo kaip tik tik 
tiek, kiek reikia naujai valdybai suda
ryti, rinkimų nebuvo.

■ Susirinkime dalyvavo 69 asmenys. Po 
susirinkimo jame dalyvavusieji buvo 
pavaišinti pietumis ir šiuo tuo skystes- 
niu.

B.Ž.

Adelaidės lietuvių pensininkų veikla
Adelaidės lietuvių pensininkų klu

bas vis dar energingai veikia. Per 
paskutines keturias savaites buvo 
surengta visa eilė renginių.

Rugsėjo 11d. įvyko „Bingo“ suėji
mas, kuriame, be lošimo, buvo gražiai 
pabendrauta ir prie kavos puodelio 
pasidalinta klubo veiklos įspūdžiais.

Rugsėjo 27 d. buvo surengta labai 
gerai pavykusi vakarienė. Joje daly
vavo net 70 svečių. Adelaidės lietuvių 
namuose gražiai papuošti stalai, puiki 
muzika, dainininkas, daugumą, su
siviliojo smagiai apsisukti. Klubo 
valdybos ponios vėl pasirūpino gar
džiais pietumis, kava, pyragais.

Spalio 7 dieną buvo suruošta išvyka į 
Clare Valley - vynuogynus ir jų 
apylinkes. Vyko 41 keliautojas. Pasi
taikė saulėta, graži diena, taigi ir ke

liauti buvo linksma. Pavažiavus apie 
pusvalandį, sustojome Balaklavos 
mieste, pasivaišinome kava su sau
sainiais, aplankėme mažulytę seną 
Teismo salę ir gretimai esančią meno 
galeriją. Toliau vykome iki Seven Hills 
miestelio. Jame aplankėme vyninę, 
ragavome vynus, kai kurie jo nusipir
ko. Aplankėme ir istorinę sileziečių 
vienuolių bažnyčią. Sekantis mūsų 
sustojimas buvo istoriniame Mintara 
miestelyje, išlaikiusiame savo kolo
nijinį vaizdą. Čia sustojome pietums, 
valgėme „Magpie and Stump“ vieš
butyje, pastatytame 1856 metais. Bu
vo labai įdomu! Po gausių pietų 
aplankėme šalimais esančią rankdar
bių parodėlę. Kiek apsipirkome ir 
keliavome toliau. Vėl sustojome Mar- 

nukelta į 4 psl. 
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Melai ir šmeižtai apie Lietuvą
Atkelta iš 2 psl.

Tokia pati rezoliucija priimta ir dėl 
Čekijos, nors ši šalis buvo kritikuoja
ma dar labiau. Tai, kad ET PA priėmė 
tokią pat rezoliuciją dėl Lietuvos, kaip 
ir dėl Čekijos, laikytina Lietuvos 
diplomatijos pergale. Tačiau ji liks tik 
formali, jeigu Lietuvai nebus suteiktos 
vertingesnės, ne žodinės, saugumo 
garantijos.

Štai įdomesnės kai kurios diskusijų 
dalyvių mintys apie Lietuvą:

G. Frunda (Rumunija): Nustebau, kad 
Lietuva padarė tokią didelę pažangą po 
to, kai ten lankiausi pirmą kartą (kaip 
žinoma, tada G. Frunda parašė labai 
nepalankų Lietuvai pranešimą). Per tą 
laiką ratifikuota daug konvencijų. Tik 
gaila, kad Lietuva neratifikavo Žmo
gaus teisių gynimo konvencijos 9 
protokolo bei 1 ir 2 protokolų dėl 
kankinimų uždraudimo, taip pat labai 
svarbios Savivaldos chartijos. Bet 
Lietuvos prokuratūra pasikeitė, dabar 
jau demokratiška. Pertvarkomi kalė
jimai. Reikia spręsti turto grąžinimo 
Vilniaus lenkams klausimą. Lietuva 
eina geru keliu, bet jai pritrūko laiko, 
kad pasiektų dar svarbesnių rezultatų.

B. Kuzmickas (Lietuva): Lietuvos 
mažumas stengiamasi integruoti į 
demokratinę visuomenę. Integravimas 
nėra asimiliavimas.

S. Turą (Ispanija): Priežiūra (kaip ša
lys vykdo įsipareigojimus ET) - ne 
bausmė ar įtarinėjimas, kad ta šalis blo
ga. Priežiūrą reikia suprasti kaip dia
logą, bendravimą ir pagalbą. Tai 
nereiškia, kad šalis pastatoma prieš 
pasaulį kaip mokinukė ir egzami
nuojama.

S. Glotovas (Rusija): Jeigu norimagin- 
ti žmogaus teises, reikia toliau akylai 
prižiūrėti Lietuvą. Mažumos neturi 
kentėti. Kur matyta, kad rusų mokyk
lose mokytojai turi pildyti žurnalus 
lietuvių kalba. Arba štai neseniai rusas 
Ivanovas nuteistas už tai, kad parašė 
knygą apie tai, kokios baisios Lietuvos 
kalėjimų sąlygos ir kas iš tikrųjų dėjosi 
1991 m. sausio 13 d. Ivanovas turi ma
žą sūnų, vaiko nėra kam išlaikyti, o tė
vas sodinamas į kalėjimą. Būtina tirti 
šiuos faktus, todėl nereikia nutraukti 
Lietuvos priežiūros.

V. Žirinovskis (Rusija): Dabar Lie
tuva lyg ir atskira valstybė, kokia nie
kada nebuvo. Nuo 1721 m. (Nidstato 
taikos) - ji Rusijos imperijos dalis. Nuo 
SSRS Lietuva atsiskyrė neteisėtai ir 
dar pasigailės. Lietuva vagiliauja iš 
Rusijos: metalo savo neturi, o jį 
pardavinėja Vakarams. Nusikaltėlių 
grupės skurdina Rusiją ir turtina Lie-

Adelaidės lietuvių.
Atkelta iš 3 psl.

tin Dale Hali- tai didžiuliai rūmai, kur 
buvo filmuojamas australų filmas 
„Picnic at Hanging Rock“. Labai įdo
mūs rūmai ir ypatingai graži aplinka - 
žaliuojančios lankos ir sodai. Grįžome 
kitais keliais. Negalėjome atsistebėti, 
kiek daug kaimų ir miestelių yra tame 
Clare Valley. Besišnekant net ne- 
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tuvą. Vilnius niekada nepriklausė 
Lietuvai, o Memelis buvo atiduotas 
SSRS kaip kompensacija už nuostolius 
per Antrąjį pasaulinį karą. Rusija, 
demokratiškiausia šalis Europoje, pa
deda Lietuvai spręsti nedarbo prob
lemą, kuri Lietuvoje baisi. Rusijos pre
kės vežamos į Europą per Lietuvą, 
lietuviai turi darbo. Lietuvoje rusai 
terorizuojami, jie privalo laikyti lie
tuvių kalbos egzaminus, nors jiems bū
tų per 40. Kam jiems ta lietuvių kalba. 
Ypač persekiojami buvę sovietų ar
mijos kariai ir karininkai. Žmonės 
kankinami vandeniu. Pažeidžiamos 
elementarios žmogaus teisės, todėl 
Lietuvos priežiūros negalima nutraukti. 
Ateis laikas, kai Lietuva neokupuos 
Vilniaus ir Klaipėdos krašto. Tada 
būsime geri kaimynai. Kaunas bus 
Lietuvos sostinė, su Kauno par
lamentarais draugausime.

E. Korakas (Graikijos komunistas): 
Lietuvoje vyksta raganų medžioklė, 
Lietuvos komunistų partija (LKP) - 
pusiau nelegali. Jos vadovai Mykolas 
Burokevičius ir Juozas Jarmalavičius 
sėdi kalėjime nuo 1994 m. Buvo pa
bėgę į Baltarusiją, bet Lietuvos sau
gumiečiai surengė gangsterišką opera
ciją ir juos pagrobė. Burokevičius ir 
Jarmalavičius teisiami už tai, kad lai
kėsi sovietinių įstatymų ir už savo 
politinius įsitikinimus. Jei būtų išsiža
dėję savo įsitikinimų, gal dabar jau būtų 
dideli valdžios šulai. Tai už ką juos 
teisti?

D. Colvia (Didžioji Britanija): Rusija 
neprieštarauja, kad Lietuva įstotų į ES. 
Jeigu įstotų, tai jos saugumas padidėtų. 
JAV sako siūlysiančios Lietuvai dvi
šalę saugumo chartiją. Tai negerai, nes 
šitaip silpninamas NATO. Didžiosios 
Britanijos saugumas priklauso nuo 
NATO. Mes Suinteresuoti, kad NATO 
būtų stipri. Kaip žinoma, svarbu ir vi
daus saugumas. Lietuva turi pradėti 
rimtą kovą su organizuotu nusi
kalstamumu. Kai kurias nusikalstamas 
struktūras Lietuvoje, be abejo, įkvepia 
Rusijos mafija. Lietuva gali didžiuotis, 
kad daug padarė įgyvendindama savo 
įsipareigojimus ET. Bet reikia atsi
žvelgti ir į ekonomiką. Lietuvos 
gyventojo vidutinės pajamos sudaro tik 
ketvirtadalį ES gyventojo pajamų. ES 
negali būti atsilikusių šalių, nes jos 
labai daug kainuotų kitoms narėms.

* * *
Vakar Strasbūre spaudos konferen

ciją surengė V. Žirinovskis. Labiausiai 
konferencijos dalyvius nustebino šis 
Žirinovskio pareiškimas: Baltijos 
valstybėse nėra vietinių gyventojų: 

pastebėjome, kad vėl sugrįžome prie 
Lietuvių namų.

Spalio 9 dieną vėl buvo surengtas 
„Bingo“ lošimas, kavutė ir praneši
mai apie lapkričio mėnesio veiklą.

Taigi Adelaidės lietuvių pensininkų 
klubas nesnaudžia, vietos pensinin
kams sudaromos galimybės kartu 
pabendrauti. Už tai esame be galo dė
kingi klubo valdybai, ypatingai jos 
pirmininkui E. Dukui.

Iki sekančio karto!
O. Baužienė, B.E.M. 

vietiniai arba rusai, arba vokiečiai, nes 
šios teritorijos visada priklausė arba 
Rusijai, arba Vokietijai, Lietuva, 
pavyzdžiui, priklausė Baltarusijai.

„Lietuvos aidas“ uždavė Žirinovs- 
kiui klausimą: „ Vakar Jūs pareiškėte, 
kad Lietuva okupuoja Vilniaus ir 
Klaipėdos kraštus. Šiandien Jūs pa
reiškėte, kad Lietuvoje nėra vietinių 
gyventojų. Iš dalies Jūs teisus: tikrai 
vietinių gyventojų - lietuvių, rusų, len
kų, žydų yra mažiau, negu galėjo būti. 
1940 -1953 m. rusai trečdalį Lietu
vos gyventojų išvežė į Sibirą. Mes 
nebenorime, kad rusai vežtų mus į Si
birą, todėl bandome glaustis prie 
Europos. Geriau valyti batus euro
piečiams, kaip jūs sakėte, negu pūti 
Sibire. Ir šiandien, ir vakar jūs skun- 
dėtės, kad Vakarai - Vokietija, Pran
cūzija - Rusijos parlamentarus visaip 
mulkina, nenori duoti vizų. Kadangi 
vakar teigėte, kad Rusija vis tiek pa
dalys Lietuvą (atsiims Vilnių ir Klai
pėdą), tai ar negalėtumėte draugiš
kai pasakyti, kada tai įvyks ir kaip. Ta-

* SKAITYTOJOJ ŽODIS m
Gerb. redaktoriau,
Puikiai suprantu, kad turime dvikalbę 

bendruomenę, tai atėjo per mišrias šei
mas iš pokarinės migracijos.

Daugelis vedusių lietuvaites ar 
ištekėjusių už lietuvių pramoko lie
tuviškai ir reiškėsi bei tebesireiškia 
lietuvių bendruomeniniame gyvenime.

Man visai nesuprantama, kodėl da
bar „Mūsų Pastogėje“ reikia vesti 
diskusija.s dėl anglų kalbos? Pasitai
ko, kad tas pats žmogus viename 
numeryje rašo gražiai lietuviškai, o jau 
kitame paberia savo mintis angliškai. 
Kyla mintis, kiek mes turime „Mūsų 
Pastogės“ prenumeratorių, kalbančių 
tik angliškai? Pavyzdžiui, „Pasaulio 
Lietuvis“ ir „Tėviškės Aidai“ visiškai 
neužsimena apie anglų kalbos įvedimą 
savo puslapiuose. Taigi, būkime at
sargūs, nes praradę lietuvius skaity
tojus, galime prarasti ir laikraštį.

Prieš kurį laiką V. Baltutis gražiai ra
šė apie lietuvių kalbos puoselėjimą 
savo gyvenime. Aišku, yra ir išimčių. 
Pavyzdžiui, praeitais metais man 
beviešint Lietuvoje, Vilniuje paaiš
kino, kad lietuvis yra tik tas, kuris kal
ba lietuviškai, kalbantis lenkiškai yra 
lenkas, kalbantis rusiškai - rusas, o jei 
kalba angliškai arba vokiškai, jie yra 
turistai...

Pasidalinsiu prisiminimu iš vaikys
tės dienų. Augau kaime, kur visi kaimy
nai buvo lietuviai ūkininkai. Tėvai kar
tais pasiųsdavo mane pas kaimynę, kad 
nuneščiau jai pintinę braškių. O ten 
gyveno trys senmergės su motina. Jos 
visos su manim kalbėdavosi gražiai 
lietuviškai, vaišindavo sūriu, bet... tarp 
savęs kalbėjosi man tada nesupranta
ma kalba. Kartą parėjęs namo paklau
siau tėvą, kodėl tarp savęs jos nekalba 
lietuviškai? Tėvas ilgai galvojo - jam 
sunku buvo dešimties metų vaikui 
suprantamai visa tai paaiškinti. Paskui 
prabilo: jis sakė, kad tarpusavyje jos 
kalba lenkiškai, net ir poteriauja 
lenkiškai, nes jos yra šunbajorės.

Gal jau ir mes pradedame eiti panašiu 

da mes iš anksto užsisakysime vizas į 
Europą, nes nesame tokie naivūs, kad 
ET protestai mus apgins. Šiuo atžvilgiu 
ET yra silpnas politinis inkaras.

V. Žirinovskis: Reikia visiems lai
kytis Helsinkio susitarimo, kad sienos 
neliečiamos, bet Vakarai jo nesilaikė, 
Vilniaus kraštas nuo seno priklausė 
Baltarusijai. Visą Lietuvą, kaip savo 
provinciją, 1721 m. švedai atidavė 
Rusijai kaip kompensaciją už nuosto
lius. Ko gi norite? Reiškite pretenzijas 
Švedijai. Jūs savo propagandai patys 
pasirenkate sau palankų istorijos laips
nį ir visa kita atmetate. Aš nesakau, kad 
Rusija panaudos jėgą ir pasiims tai, kas 
jai teisėtai priklauso. Viskas bus daroma 
pagal tarptautinę teisę. Dėl tų teritorijų 
bus pasirašytos tarptautinės sutartys. 
Tai įvyks per 10 -15 metų. Duok Dieve 
jums sveikatos, kad nesulauktumėte tos 
laimingos dienos.

LA: Ačiū už gerus linkėjimus, bet gal 
tuo laikotarpiu įsigalios beviziais 
važiavimas į Vakarus.

(„Lietuvos aidas“ Nr. 187)

keliu? Neseniai teko būti viename 
susirinkime - 14 lietuvių ir pora gerų 
draugų australų. Susirinkimas buvo 
pravestas angliškai.

Nejaugi mes irgi tapome Austraįjos 
šunbajoriais?

Su pagrba
Juozas Galius

Mielas Redaktoriau,
Jau penkiasdešimt metų varčia 

propaganda prieš karo metu veikuus 
lietuviškus batalionus, kuriuos visiii- 
ko lyg raupsuotais. Tuo tarpu nikas 
nesiima paaiškinti apie jų atsiradmą 
bei tikslus. Kaip žinome, kilus kari, 
prieš bolševikus sukilo kai kurie eili
niai gyventojai. Tačiau niekas nko 
nerašo apie lietuviškų karinių dailių 
sukilimą ir bolševikų likvidavimą O 
jų buvo nemažai, ypatingai Varėos 
poligone. Batalionai susiformavo ištų 
pačių karių, įjungtų į sovietinius di- 
nius, kadangi atsirado žmonių, krie 
galvojo, kad Lietuvą vėl paskebus 
nepriklausoma, jai bus reikalinga to
kia tokia karinė jėga. Taip atsiado 
batalionai. Nepriklausomos Lietuvos 
laikais karius visi gerbė ir jais džiau
gėsi, o dabar laiko karo nusikaltėliais. 
Kokia neteisybė!

Tegul kas nors įrodo istoriniais fak
tais, ne bobučių pasakojimais, apie jų 
vykdytus nusikaltimus, tuo labiau, kai 
neretai netgi visa tauta yra kaltinama 
žydų šaudymu ir netgi jų atsiprašinė
jama visos tautos vardu. Tai tikras 
kriminalas prieš savo tautą. Jei ir buvo 
pirmomis karo dienomis pavienių 
išsišokimų, tai vykdytą asmeninio keršto 
sumetimais dėl išvežimų į Sibirą ar kt. 
Prie išvežimų prisidėjo daugelis žydų, 
kadangi jie mokėjo rusų kalbą, su ru
sais jie mielai bendravo ir jiems pa
dėjo. Kodėl gi jų niekas nekaltina už 
karo nusikaltimus, niekas jų dabar 
neieško, nor žino, kad jų yra net ir 
pačiame Izraelyje.

Šiandien jie Lietuvą drįsta kaltinin- 
ti netgi atvažiavę į ją. Valstybiniai jų

nukelta į 5 psl.
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Prašom! Ir mokslas ir bendrabutis 
už dyką—tik atvažiuokite!

Taip. Ir mokslas ir bendrabutis visai 
mokamai, o svarbiausia- išmoko vaikus 
fetuviškai.

Jei jūs dažnai neužmiegate iš rūpesčio 
daužydami galvas kaip mūsų anūkus 
rivilioti prie lietuvių kalbos - gal kartais 

s is pasiūlymas ir būtų ta ieškomoji išeitis. 
3el tos priežasties ir susiradau užsienio 
etuvių vaikams skirtą gimnazijų Vilniuje, 
tari priima visus lietuvių kilmės vaikus, 

: tekalbančius lietuviškai, su tikslu juos 
Įrnokyti tėvų kalbos bendrame gimnazi
ja kurse.

Mokiniai klasėje.

Pati gimnazija ir atskirai stovintys ru
nai (bendrabutis ir sporto salės) yra di- 
žiuliai pastatai dar didesniame parke. 
Graži ir rami aplinka, nors tėra tik 8 -10 
nin. (pėsčiomis) nuo Vilniaus geležinkelio 
[autobusų centrinės stoties. Ir žinote kaip 
as visas pastatų kompleksas vadinasi? - 
lietuvių namai“.

Mokyklos direktoriui Alfonsui Ru- 
ffiui susirgus, gimnaziją man aprodė 
direktoriaus pavaduotoja p. Apolonija 
Visockaitė - labai maloni ir rūpestinga 
mokytoja.

Peržiūrą pradėjom vaikščiodamos po 
liases, kuriose jaučiama tvarka ir švara. 
Man labai krito į akis" vazoninių gėlių 
pusumas. Gėlės sudėliotos ant langų, 
sienos lentynėlių, pakabintos ant lubų 
kablių ir puošia mokytojo stalą. Ir visos 
Šerną vasarą žaliuoja, nes yra prižiūri
mos tų pačių mokinių. Mačiau fizikos

Kaip taisyklė, naujai 
atvykę lietuviškai 
nekalba, kiti ir visai 
nesupranta. Mokslas 
ir pragyvenimas ne
mokamas, nes ši 
gimnazija yra Lie
tuvos Respublikos 
pilnai išlaikoma. 
Dauguma mokinių 
mokosi ištisus me

tus, yra net baigusių 
ir į universitetą įsto
jusių mokinių, tačiau 
galima susitarti ir 
trumpesniam laikui: 
pusmečiui, trim mė
nesiam ir pan.

O iš kur atvyks
ta mokiniai?Porayra 
iš JAV, berods vienas 
iš Kanados, o liku
sieji iš... Vorkutos, 
Igarkos, Dudinkos, 
Krasnojarsko, Ar
changelsko, Irkutsko, 
Karagandos... Ir tie 
visi vaikai - tikrųjų 
tremtinių vaikai, de
ja, lietuviškai nebe
moka, tačiau nori 
išmokti.

Paklausiau, ar jauni vaikai, vieni atvy
kę į svetimą (deja) kraštą nepergyvena 
didelių sukrėtimų? Žinoma, paaiškina 
mokytoja Visockaitė, bet gi mes tam ir 
esam kad atvykusį vaiką globotumėme, 
suteiktumėme jam naujus namus, bandy
tumėme jį sėkmingai įtraukti į naują dide
lę šeimą. Mokykla turi net specialistą 
psichologą, kuris tokiais ir panašiais 
momentais pagelbsti. Todėl dramų nėra, 
išskyrus kartais pačias pirmąsias nedrą
sias dienas.

Žinoma, ne vien mokslą, kala“ moki
niai. Yra įvairūs būreliai: dailės, tautinių 
šokių, teatro, sporto, kuriuose laisvalai
kiu gali tobulintis. Taip pat gimnaziją 
aplanko garbingi svečiai: poetai, rašytojai.

kabinetą, nors vien tik iš pasižiūrėjimo 
negaliu spręsti, kiek gerai jis yra aprūpin
tas instrumentais. Visi mokytojai yra 
aukštos kvalifikacijos, diplomuoti. Tačiau 
man didžiausią įspūdį padarė vaikų santy
kis su mokytojais. Mums einant korido
riumi, iš klasės pasipylė mokiniai, bet jie 
nelėkė pro šalį, o blizgančiom akim 
sveikino: labas ponia mokytoja, labas po
nia mokytoja, labas... Atrodė, kad jie suti
ko geriausią savo draugą. Iš to supratau, 
kad tarp mokinių ir mokytojų yra tamprūs 
draugiški ryšiai.Taproga norėčiau pasaky

ti apie bendrą mokinių 
elgseną. Jie y ra žymiai 
kuklesni, jaučiamas 
supratimas apie pa
garbą vyresn iam žmo
gui, matoma savi
tvarda, nors tuo pa
čiu yra atviri ir nuo
širdūs. Dar nepa
liesti vakarietiško 
laisvumo ir nesi
skaitymo. Pasisekė 
patekti į dainavimo 
klasę, kur mokiniai 
(įvairaus amžiaus) 
iš širdies dainavo 
ganasunkias dainas.

Vėliau mokytojas parodė ilgą jų 
dainuojamų dainų sąrašą. Kiek prisimenu, 
mes gimnazijoj tiek dainų nemokėjom.

Aprodė irbendrabučius. Gyvena podu 
ar tris viename kambaryje. Šalia yra 
prausyklos ir tualetai, yra ir purkšlės, taip 
kad maudytis galima kiekvieną dieną. 
Asmenišką tvarką palaiko patys vaikai: 
susitvarko savo sąsiuvinius bei knygas, 
pasikloja lovas, bet. aišku, yra ir samdo
mos valytojos. Čia ir vėl žaliuoja gėlės 
tiek mergaičių, tiek berniukų kambariuose.

Nusivedė į valgyklą, kur pavaišino 
pietumis. Jie iš trijų duočių.bet valgiaraštis 
būna tik vienas. Skani buvo sriuba, vištie
na su bulvėmis ir žaliom daržovėm. Pie
tus užbaigėm saldžiu kompotu. Maitina 
penkis kartus per dieną, bet pietūs yra stip
riausias valgis. Pagal australišką paprotį 
gal būtų per mažai vaisių, bet jų gali 
kiekvienas nusipirkti, kaip ir šokolado.

Šiais metais gimnaziją lanko 210 
mokinių nuo 7 iki 17 metų amžiaus.

Mokyklos šventė.

Bendrabučio kambarys.
mokslininkai. Tada vyksta iškilmingi 
pasirodymai. Todėl mokyklinis gyvenimas 
verda: vis laukiama, vis ruošiamasi vie
nokiom ar kitokiom šventėm. Be to, dar 
reguliariai rengiamos mokyklos iškylos 
bei stovyklos.

Kiek per vieną pusdienį galėjau pa
matyti, mano nuomone, gimnazija yra 
gerose rankose, sugeba sudaryti jaukią 
namų aplinką, vaikus globoja, maitina, o 
mokina - lietuviškai!

Dėl smulkesnės informacijos rašyki
te: p. Direktoriui, Vilniaus vidurinė 
mokykla „Lietuvių namai“, Dzūkų g. 
43, Vilnius 2030, Lietuva - Lithuania.

Daug sėkmės, gal nemigos praeis.

Genovaitė Kazokienė

Padėka
Tėvynės Sąjungos prezidento rinkiminiam vajui (paremti prof. Vytautą 

Landsbergį) aukojo (trečias sąrašas): P. ir M. Šiaučiūnai, Tas. - $ 250; Z. ir E. 
Mackevičiai, Vic. - $ 300. Nuoširdus ačiū rėmėjams.

Vytautas Doniela, TS Syd. sk. pirm.

atkelta iš 4 psl.
| vadovai kaltina visą tautą. Tai ne- 
I įtikėtinas įžūlumas ir nedovanotinas 
j ilgesys, o mūsų ''didvyriai" tyli!

Pagaliau ar Lietuvai reikalinga ta 
| draugystė su žydais ar Izraeliu, ar 
I nevertėtų dėl tokio akiplėšiško elgesio 
atdaryti jų ambasadą apskritai, ir 
paprašyti juos pačius išvykti? Ką jie 
mums gali padaryti? Terėkia sau kiek 
nori. Ta žydų garbinimo mada praeis. 
Tegul pamėgina jie šiandien pa
triukšmauti prieš vokiečius, tikruosius 
kaltininkus. Tenemano, kad Lietuva 
maža ir nereikšminga tarptautinėje 
politikoje, tai galima ją lengva ranka 
purvais drabstyti ir teršti.
Žydų žudynės gal ir nepateisinamos, 

žiūrint iš žmogiškosios pusės, bet 
pasaulio istorijoje tokių žudynių buvo 
ir bus. Gal kaltintojams geriau vertėtų 
paskaičiuti, kiek milijonų bolševikai 
išžudė? Tačiau jų niekas nejudins, jie 

dideli ir galingi. Arba vėlgi - tie patys 
amerikiečiai savo laiku sunaikino iš
tisas tautas. Bet, atrodo, kad lietuviai 
tapo kinkadrebiais ir visko bijo.

Pabuskite ir būkite sau žmonėmis.
Gustavas Narušis

Gerb. Redaktoriau,
Už mėnesio ruošiamės minėti mūsų 

atvykimo į šį kontinentą penkias
dešimtmetį. Siunčiame kvietimus 
ministrams, laukdami jų apsilankymo 
mūsų ruošiamame minėjime, laukda
mi iš jų gero žodžio apie mūsų įnašą į 
kultūrinį ir ekonominį Australijos 
gyvenimą.

O štai praeitą savaitgalį “Sydney 
Morning Herald“ (1997.10.04) ir „The 
Sun Herald" (1997.10.05) papylė ki
birus pamazgų ant lietuvių ir Lietu
vos. Manau, kad tuos straipsnius yra 
skaičiusi mūsų bendruomenės va
dovybė?

Padėka
Sydnėjaus "Sūkurio" tautinių šokių grupė nuoširdžiai 

dėkoja buvusiam Lietuvos ministrui pirmininkui p. Mindaugui 
Stankevičiui už jo parūpintą ir per p. Juliją Lašaitienę iš Lietu
vos atgabentą labai reikalingą dovaną: tautinių šokių vaizdajuos
tę ir tris dainų kasetes.

'Sūkurys'

Klausimas: „Kas yra padaryta, atsa
kant į šiuos kaltinimus lietuviams ir 
lietuvio garbės gynimo klausimu?

Ar mūsų vadovybei yra svarbus 
Lietuvos garbės klausimas, kai esame 
drabstomi purvais? Kas norės ateiti į 
mūsų minėjimą, pas “žydšaudžius“?

„The Sun Herald" drąsiai galima 
traukti į teismą už jame spausdintą 
straipsnį - knygos „Last walk in 
Naryshkin Park“ (Lietuvoje?) pri
statymą.

O gal jau mūsų vadovybė yra iškė
lusi baltą vėliavą ir priėmusi žydų 
drabstomus purvus ant Lietuvos ir

lietuvių? Atrodo, kad mūsų ben
druomenėje šie klausimai rūpi tik mū
sų gerbiamam dr. Alfonsui Viliūnui, 
kuris su tvirtu nusistatymu gina Lie
tuvos garbę. Kai jam neleidžiama 
pasisakyti pas mus, jis vyksta į Lietu
vą ir gina jos garbę pačioje Lietuvoje. 
Ir negirdėjau, kad jį ten kas nors būtų 
pasmerkęs. • . T,

A. Krarmhus
Red. prierašas susidomėjusiems šia 
tema: ALB Krašto Valdybos pirmininkas 
dr. Vytautas Doniela skaitys viešą 
pranešimą, kuris skelbiamas 8 -me šio 
nr. puslapyje.
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^SPORTAS Pirmieji metai Australijoje
Ištrauka iš seno dienoraščio,..

Antrosios Lietuvos 
tautinės olimpiados 

vykdymo principai
Tęsinys iš Nr.37 ir 40

1998 metai Lietuvos visuomenei svar
būs tuo, kad prieš 80 metų buvo paskelbta 
Lietuvos nepriklausomybė. Prieš 60 metų 
(1938 m. liepos 17 - 31 d.) Kaune įvyko 
Pirmoji Lietuvos tautinė olimpiada.

Atsižvelgiant į 1995 m. liepos 31 d. 
Pasaulio lietuvių sporto sąjungų kongreso 
nutarimą „Dėl pasaulio lietuvių sporto 
renginių“ bei 1996m. rugsėjo 5 d. Lietu vos 
Respublikos Seimo ir Amerikos (JAV) 
lietuvių bendruomenės atstovų komisi
jos rezoliuciją „Dėl Sporto departamen
to ir Tautinio olimpinio komiteto ben
dradarbiavimo su JAV lietuvių ben
druomenės krašto valdyba“, 1998 m. Lie
tuvoje organizuojami du sporto renginiai: 
Antroji Lietuvos tautinė olimpiada, VI 
pasaulio lietuvių sporto žaidynės.

Pagrindinis Antrosios Lietuvos tauti
nės olimpiados tikslas - plėtoti olimpines 
sporto šakas Lietuvos ir pasaulio lietuvių 
sporto organizacijojse, ugdyti didelio 
meistriškumo sportininkus, patikrinti jų 
pasirengimą olimpinėms žaidynėms, pa
saulio ir Europos čempionatams.

J Antrosios Lietuvos tautinės olim
piados programą įtrauktos olimpinės spor
to šakos, kurios pakankamai paplitusios 
mūsų šalyje ir kurių pagrindinėse tarp
tautinėse varžybose pastaraisiais metais 
lietuviai sportininkai pasiekė gerų sporti
nių laimėjimų: baidarių ir kanojų irkla
vimas, boksas, buriavimas, dziudo, dviračių 
sportas, futbolas, graikų - romėnų imtynės, 
irklavimas, krepšinis, lengvoji atletika, 

plaukimas, rankinis, sportiniai šokiai, stalo 
tenisas, sunkioji atletika, žirgų sportas.

Olimpiadoje gali dalyvauti miestų, 
rajonų (arba jiems atstovaujančių sporto 
klubų, sporto mokyklų), užsienio lietuvių 
sporto organizacijų atstovai bei koman
dos. Olimpiados varžybose gali dalyvauti 
komandos ir sportininkai, įvykdę reika
lavimus, pagal Organizacinio komiteto 
bei Lietuvos sporto federacijų paskelbtas 
normas ir kvotas (pvz., 8 sportininkai 
rungtyje arba 8 komandos sportiniuose 
žaidimuose).

Olimpiadoje vedama neoficiali ko
mandinė įskaita, kurios pagrindą sudaro 
iškovotų medalių bei 1 - 6 vietų, įvertintų 
taškais, skaičiavimas.

Olimpiados sporto varžybos rengiamos 
1998 m. birželio 20 - 28 d. Kauno miesto 
sporto bazėse. Olimpiados atidarymas - 
birželio 20 d. (šeštadienį) Kauno S. Da
riaus ir S. Girėno sporto centro stadione. 
Olimpiados uždarymas - birželio 28 d. 
(sekmadienį) Vilniuje prie pėsčiųjų tilto 
per Nerį (prie universalinės parduotuvės) 
olimpiados žirgų sporto varžybų metu.

Olimpiados organizatoriai - Organi
zacinio komiteto darbo grupė, sudaryta iš 
Kauno kultūros ir sporto departamento, 
LTOK, sporto federacijų, Kauno ir Vilniaus 
savivaldybių, kitų organizacijų atstovų.
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Iš buv. Pasaulio jaunių krepšinio žai
dynių Melburne. Masiulis "krauna” 
atgal po metimo... Nuotr. A. Lipšio

Projektas 
VI Pasaulio lietuvių sporto žaidynių 

NUOSTATAI
1. Bendros nuostatos

VI PLSŽskiriamos Lietuvos Valstybės 
atkūrimo 80-mečiui. Sportas - kilni ir gra
ži priemonė, padedanti siekti glaudesnio 
lietuvių bendradarbiavimo, lietuvybės iš
saugojimo. 1991 metais į IV Pasaulio lie
tuvių sporto žaidynes pakvietė atgimusi 
ir laisva mūsų protėvių žemė Lietuva. 
Prisimindami gražius ir neblėstančius 
susitikimus ir tęsdami tradicijas 1998 m. 

. birželio mėnesį rengiamos VIPLSŽ, ku
rių tikslas:
• padėti po visą pasaulį pasklidu- 
siems lietuviams susitikti, pakeliauti po 
Lietuvą, giliau pažinti krašto kultūrą, 
puoselėti sporto tradicijas;
• sporto pagalba siekti glaudesnio 
pasaulio lietuvių bendradarbiavimo:
• plėtoti tautoje masinį-sveikatinantį 
sportą - sportą visiems;
• ugdyti kūno kultūrą - sveikatos 
pagrindą.
2. Žaidynių vykdymo laikas ir vieta

VI Pasaulio lietuvių sporto žaidynės 
vykdomos 1998 m. birželio 20 - 26 die
nomis Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevė-
žio ir Elektrėnų (Trakų raj.) sporto bazė
se. Iškilmingas Žaidynių atidarymas 
įvyks 1998 m.birželio21d. Kaune, Dariaus 
ir Girėno stadione.
3.Vadovavimas Žaidynėms

VI PLSŽ vykdo Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės patvirtintas bendras VI PLSŽ 
ir H tautinės olimpiados organizacinis 
komitetas. Žaidynių programą sudaro ir 
veiklą vykdo Žaidynių vykdymo direk
toratas. Tiesiogiai Žaidynių varžyboms 
vadovauja sporto šakų federacijų ir są
jungų sudarytos teisėjų kolegijos. Sporto 
šakų varžybas organizuoja ir vykdo Lie
tuvos atitinkamų sporto šakų federacijos

Antanas Skėrys

Tęsinys iš Nr. 40
1949.4.20. Naujo nieko, viskas rieda 

.po senovei. P. Melnacis sugavo mūsų 
patalpoje vagį, bevagiantį lagaminą. 
Sako, tas Australijos jau nematysiąs. 
Vienoje patalpoje čia esame virš 700 
žmonių. Tokioje masėje visokių pa
sitaiko. Mes, lietuviai, susibūrėme 
vienoje vietoje, ir visuomet vienas 
liekame pasaugoti mūsų daiktų. Jau 
niekas nekalba, kad mūsų transportas 
išvyks 24 dieną. Pastebėjau, kad mano 
lagamine cigaretės mažėja. Gi, Vincas 
prisipažino, kad parduoda, o pinigus ne 
man atiduoda, bet kartinoje išleidžia 
vynui pirkti. Tai dėl to jis taip dažnai 
toks linksmas.

1949.4.22. Anksti ryte su ekskursija 
išvykau visai dienai aplankyti gražią
sias Neapolio apylinkes. Vykome 
maršrutu Pompėja - Solemo - Amalfi - 
Sorento - Neapolis ir Banjolė. Kelionė 
labai įdomi, visą laiką kelias ėjo 
uolėtomis Tirėnų jūros pakrantėmis.

Amalfi - nepaprasto grožio kampelis. 
Pietavome ten, pirkome suvenyrus, su 
linksmąja p. Cinelis vaišinomės itališ
ku „Činzano“, nuotaika visų linksma. 
Sorente vairuotojui sumėtėme pinigų, 
tai jis leido ilgiau pabūti, o kadangi 
tarp mūsų buvo akordeonistas, tai ir 
šokius tiesiog gatvėje padarėme.Visi 
ekskursantai liko labai patenkinti, be
je, jie daugiausiai buvo mes, senieji 
freiburgiečiai. Žioplių pilna gatvė, 
vadina mus turtingais amerikiečiais, 
tuo tarpu mes esame tik vargšai links
mi dipukai.

Kelyje nutiko ir kitas gana įdomus 
nuotykis. Bevažiuojant netoli jūros 
esančiomis ypatingai uolėtomis vie
tomis, keturios jaunos italų mergaitės 
susikibusios rankomis stovėjot pa
čiame kelio viduryje. Vairuotojas joms 
tutina ir tutina, o jos nė iš vietos. Tik 
staiga ėmė pasikėlė savo sijonėlius ir 
parodė nuogus užpakaliukus tam mū
sų betūtinančiam vairuotojui... Vyrams 
buvo gražaus juoko, o ponios raudo
navo - visai kaip senais laikais, kaip 
kaime bobos susipykusios pasielgda
vo. ...

1949.4.24. Banjolė. Šį rytą virš 800 
žmonių iš anglų ir amerikiečių zonos 
išvyko Australijon. Po jų dabar mūsų 
eilė, tačiau kada niekas tiksliai nesa
ko.

1949.4.26. Kapri (Capri). Vėl eks
kursija, šįkart į garsiąją ir gražiąją Ita
lijos salą Kapri. Ir tikrai, retai pasau
lyje gal galima būtų rasti gražesnę ir 
ramesnę vietą kaip Kapri. Dabar 
suprantu, kodėl daugelis dailininkų ir 
SSWAWV-WAWAVAWW 
ir sąjungos kartu su vietų savivaldybėmis. 
VI PLSŽ vykdomos bendromis Kūno 
kultūros ir sporto departamento prie LRV, 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, 
ŠALFASS, ALFASS, sporto federacijų 
sąjungos, „Sporto visiems“ asociacijos bei 
rėmėjų pastangomis.

(Tęsinys sekančiame "MJ>." nr.) 

kitų menininkų ją taip dievina. Juk tai 
įvairiausių įkvėpimų sala! Daugkuočia 
galima grožėtis be galo. Ypatingai man 
patiko Aksel Munte gražiai aprašyta ir 
jo paties pastatyta Sant Michele.

Grįžtant jūra gerokai nerimavo, tai ir 
mūsų nuotaiką kiek slopino.

Kaip gerai, kad dar Vokietijoje; 
pasirūpinau įsigyti šiek tiek dolerių. Be 
jų dabar visą laiką tektų vargti bara
kuose.

1949.4.30. Banjolė. Sklinda kalbos, 
kad jau tikrai netrukus išvyksime. Tai 
labai maloni žinia. Vakare dr. Šeštokas 
su žmona, V. Petraitis, A. Katilius, 
atšventėme mano gimimo dieną. At
sitiktinai prie to paties stalo viena po
nia iš Austrijos irgi minėjo savo 
„geburstagą“. Stebėjomės sutapimu ir 
toliau visi vaišinomės. Aš vaišinau 
itališku gėrimu, ji turėjo puikaus 
bulgariško vyno.

1949.5.1. Sekmadienis. Pagaliau ry
toj jau tikrai išvykstame. Mano pavar
dė irgi paskelbta, visi nerimavimai, 
kad galiu patekti į rezervą atpuolė. Ry
toj ryte atiduodame antklodes ir 7 vai. 
turime išvykti į Neapolio uostą. Vasa
ras praeina vėl besėdint prie vyno tu
rės. Išleidžiame paskutines lyras. \w-' 
cas jau visai silpnas, o ir man užteka. 
Begerdami itališką vyną, parašne 
kolektyvinį laišką Žukauskui. At- 
davėme visus dokumentus ir gavome 
tik numerius ir bagažo kvitą. Pasktti- 
nis gydytojo patikrinimas, taigi y toj 
sudie Europa. Sudie, brangi Irena, tva
no artimieji. Išvykstu į nežinią ir jau
čiu, kad su kiekviena mylia tolstu nuo 
jūsų visų. Su didėjančiu atstumu, ma
žėja ir viltis jus kada nors pamatyti.

1949.5.2. Laivas "Skaugum". Vidur
žemio jūra. Keltis teko 2 vai. nakties. 
Tapome tik numeriais, pagal juos 
atidaviau antklodes ir pagal tuos pa
čius numerius išrikiavo mus aikštėje, o 
paskui sunkvežimiais nuvežė į Nea
polio uostą. Tvarka gera, mažiau įei 
per 2 valandas uoste buvome jau oie 
1700 žmonių. Laivas jau laukė, iek 
tiek užtrukome italų muitinėje. Griež- 
ta policijos kontrolė. Rankinis bagažas 
jau buvo laive ir niekas jo netikrino. 
Laive visiems davė maisto kortelę ir 
kabinos numerį. 13 vai. 40 minučių 
išplaukėme iš Neapolio uosto. 16 valan
dą pietus ir vakarienė jau laive. Mais
tas puikus. Į atvirą jūrą išplaukėme tik 
19 valandą. Ima nerimas, visokiausios 
mintys skrieja galvoję. Labai gaila pa
likti Europą. Žinau, kad bus nelengva 
tolimojoj Australijoj. Ne ekonomiškai, 
ne, ne tai, tai aš sugebėsiu savo darbu 
sustvarkyti, bet bijau ar išlaikysiu, ner
vai pairę. Vis galvoju, svajoju apie Ire
ną, namiškius, tėvynę. Jie net nenu
jaučia kur aš randuos, o taip daug 
norėčiau pasakyti.

4949.5.3. „Skaugtfm“. Po visokių 
rūpesčių, nerimo dar žemėje, ant laivo 
pirmą naktį miegojau labai gerai. Rytą 
praplaukėme Siciliją. Jūra labai rami, 
sergančių nesimato. Neįprastas mašbų 
ir dažų kvapas. Laivas priklauso

Nukelta į 7 psl.
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. Melburno "Dainos sambūrio” choristai kelionėje į "Bone— 
• jlla'97" šventę. Priekyje, pirma iš kairės choro valdybos 
. linnininkė Dana Lynikienė. Nuotrauka B. Prašmutaitės

f MiisiĮ mirusieji
Mirė a.u. Juozai Šuopis

Artimųjų pranešimu, š. m. spalio 15 d. mirė 84 metų amžiaus Sydnėjaus prie
miestyje,Punchbowl,gyvenęs a.a. Juozas Suopis (Shopis),

Palaidotas spalio 20 d. Rookwoodo kapinių lietuvių sekcijoje. Jį prisimena 
nuliūdusi Ange ir jo draugai.

Ilsėkis ramybėje.

teatro salė, išlikusi nuo 1947 - 71 metų 
Latchford barakai, Bonegilla). Priekyje Morta Prašmutie— 
ė ir Zita Prašmutaitė.

atkelta iš 6 psl.
mrvegams, dar visai naujas, ši kelionė 
im pirmoji. Vakare ant denio šokiai, 
lainos. Visi linksmi, palikę nesvetingą 
Vokietiją ir neramią.Europą.
Apie 5 vai. ryte laivą pradėjo supti. 

Visur pilna sergančių keleivių. Persir- 
rau ir aš, bet nesunkiai. Pusryčių me
ni valgomasis visai tuščias. Apie pie
tas vėjas nurimo ir jūra vėl rami. 
Bematant atsigavo ir keleiviai. 15 
įlandą praplaukėme pro Kretos salą.

1949.05.14. Apie vidurnaktį pradėjo 
upti laivą, nors bangos ir neatrodo 
Melės. Jaučiuosi gerai, truputį kankina 
arštis.

1949.05.15 Indijos vandenynas. Ar- 
ėjame prie pusiaujo. Karštis vis dar 
Mėlis. Vandenynas iš paviršiaus atra
kt ramus, bet laivą gerokai supa. Aš 
iučiuosi gerai. Čia jau viskas kitaip. 
Saulė kepina tiesiai iš viršaus, o naktį 
liugybė žvaigždžių, nematytų Europo- 
e. Karštos ir naktys. Prausiuosi kelis 
artus per dieną, bet prakaitas vistiek 
jėga čiurkšlėmis. Visi keleiviai pus- 
mogiai. Ant dviejų denių sunku berasti 
lietos atsisėsti.

1949.05.16 „Skaugum“. Artėjame 
>rie pusiaujo. Vyksta pasirengimas 
(tojaus dienos „Neptūno šventei“. Mo
stys dažosi, rengiasi „sirenų koš
iamais“. Aš padėjau parengti „Neptūno 
liplomus“, kurie bus išdalinti kelei
viams, perplaukusiems pusiaują. Per

garsiakalbį paskelbė apie artėjančią 
audrą. Dangus juodas. Žaibuoja. Griaus
tinis stipriai griaudžia. Laivas suka į 
šoną, nes nori audrą aplenkti.

1949.05.17 Indijos vandenynas. 14 
vai. praplaukėme ekvatorių (vaizduoja
masis apskritimas, kuris žemės rutulį ar 
dangaus sferą skiria į šiaurės ir pietų 
pusrutulius; pusiaujas). Kaukė sirenos ir 
keleiviams buvo surengtos krikštynos. 
Neptūnas - vandenų dievas su žmona ir 
undinėmis, lydimas savo policijos, per
skaitė atatinkamą aktą. Krikštynos tęsė
si visą valandą, kol sirena vėl buvo iš
jungta. Neptūnas rinkosi savo aukas, 
daugiausia moteris, kurias ištepliojo 
bjauriausiais dažais ir mesdavo, nors ir 
su drabužiais, į vandens baseiną. Buvo 
moterų, norinčių krikšto, bet daugelis ir 
nukentėjo. Nepadėjo nei šauksmai, nei 
riksmas. Keleiviams buvo daug juoko ir 
įdomi pramoga, žinoma tiems, kurie 
nebuvo pakrikštyti.

1949.05.18 Indijos vandenynas. 
Kiekvieną dieną laikrodį pasukame 20 
min. pirmyn ir nuo Europinio laiko jau 
esame apie 6 vai. į priekį. Pradėjau loš
ti proferansą. Aš dažniausiai po truputį 
pralošiu. Lošiame iš cigarečių, nes do
lerių retas kas turi. Daug kas lošia pokerį 
ir jau pralošė visas gautas cigaretes. 
Atsibodo įvairūs tarp lietuvių pasklidę 
pletkai.

(Bus daugiau)

Sydnėjaus lietuvių biblioteka
Nežiūrint visokių negandų bibliotekos adresu, ji, kad ir šlubuodama, tyliai 

tebedirba savo darbą, pateisindama savo užduotį - patarnauti tautiečiams, ieškan
tiems dvasinio peno gimtąja kalba~bei prisiminti svajingą jaunystę.

Paskutiniuoju metu bibliotekoje galite įsigyti V. Baltučio naujai išleistą knygą. Be 
to, dar yra ir B. Mockūnienės knygos apie mus, nuklydusius į tolimiausią pasaulio 
užkampį. Labai populiari O. Baužienės atsiminimų knyga, kurios visas pelnas 
skiriamas tremtinių namų Vilniuje remontui, beveik išparduota, liko tik keletas 
egzempliorių. Paskubėkite ją įsigyti. Pati naujausia išleista brošiūra angliškai, 
atžymint! 50 metų lietuvių gyvenimą šiame krašte.

Ta proga labai dėkoju tūlam tautiečiui Lietuvoje, Mindaugui Stankevičiui, at
siuntusiam retą ir labai, labai vertingą ''Mažvydo "Katekizmą”.

Baigdamas, labai apgailestauju, kad bibliotekos lankytojų skaičius bei dėmesys 
bibliotekai, lietuviškai knygai ir gimtajai kalbai labai sumažėjo, o iš buvusių 6 
bendradarbių palikau tik aš vienas. Taigi, priekaištai ir nepasitenkinimai dabar jau 
tik ant mano vieno galvos... Už ką? Br StaJionis , Bibliotekos vedėjas

Pranešimas
Kad paskatinti jaunąją kartą daugiau įsijungti į bendruomeninę veiklą, ALB 

Sydnėjaus apylinkės valdyba nuo spalio 12 d. kooptavo į Apylinkės valdybą Ar
vydą Rupšį ir pareigomis pasiskirstė sekančiai:

pirmininkas - Albinas Giniūnas, 46 Buckingham Road, Baulkham Hills, NSW 
2153, tel. (02) 9639 6064;

vicepirmininkas - Antanas Kramilius, 83 Queen St., Canley Vale, 2166 NSW, tel. 
(02) 9727 3131;

sekretorius - Pranas Andriukaitis, laMaple St., Cabramatta, 2166NSW, tel. (02) 
9724 9488;

iždininkė - Nijolė Vaičiurgytė, 40 Grace Cresc., Merrylands, 2160 NSW, tel (02) 
9637 8706;

kultūros reikalams - Danutė Ankienė, 23 Kimberley Road., Carlingford, 2118 
NSW, tel. (02) 9871 2524;

ryšiams su jaunimu - Arvydas Rupšys, 17 Lyle St., Girraween, 2145 NSW, tel. 
(02) 9631 1238.

ALB Sydnėjaus apylinkės valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

f Funerals of Distinction f
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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INFORMACIJA

50-MBCI0 BANKETAS SY®N&JUJ£
Įvyks š. m. lapkričio 22 d., šeštadienio vakare 730 vai. 

Lietuvių Klube, 16 -18 East Tee, Bankstowne
Išgirsite Krašto Valdybos pirm. dr. Vytauto Donielos jubiliejinį žodį, garbės svečių 

sveikinimus ir jų pasisakymus. Išgirsite mūsų populiarias dainas, pasigėrėsite tautiniais 
šokiais, mūsų atvykimo ir kūrimosi laikotarpio foto ir tautodailės paroda 

Bilietų kaina: $ 30 įskaitant ir gėrimus.
Bilietus įsigykite Lietuvių Klube sekmadieniais 12-3 vai. po pietų, arba paštu, 

išrašant čekį ar money order "ALC Federal Executive" vardu ir pasiunčiant šiuo adresu: 
Mr. V. Bakaitis, P.O. Box 550, Bankstown 2200. Malonėkite pridėti dalyvių vardą ir 
pavardę. Dėl informacijos skambinkite tel. (02) 9543 1001.

Nepralcįskimc vienintelės progos iškilmingai atšvęsti savo, savo tėvų ar senelių 
atvykimą į'šį kontinentą. Aplaistykime savo šaknis, kad mūsų atžalos bujotų!

ALB Krašto Valdybos 50-meao ruošos komitetas

Diskusinis pranešimas
Sekmadienį, lapkričio 9 d., 1 vai. po pietų. Lietuvių Klube, Bankstowne, ALB 

Sydnėjaus apylinkės valdyba rengia diskusinę popietę, kurios metu kalbės dr.
Vytautas Doniela:

PAIEŠKOS: PRIELAIDOS, TYRIMAI IR JŲ VERTINIMAI.
Pranešimas apžvelgs vadinamų karo nusikaltėlių tyrimo-istoriją Australijoje, 

apibūdinant kas ir kur pateikė įtariamųjų sąrašus, kaip tie sąrašai buvo grindžiami 
ir kokie buvo tyrimų rezultatai. Lietuvių atveju, kokia buvo sovietų (ypač Lietuvos 
KGB bei paskirų darbuotojų ) rolė. Kokie buvo tyrimų esminiai minusai, ir kaip 
tyrimai buvo vertinti tuo metu bei vėliau. Prelegentas naudosis Australijos institucijų 
dokumentais ir atskleista medžiaga iš perimtų Lietuvos KGB archyvų.

Po pranešimo - klausimai ir diskusijos. Visi kviečiami apsilankyti.
A. Giniūnas, ALB Syd. apyl. vald. pirm.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti Sydnėjaus sporto klubo "Kovo" ruošiamame 
"Melbourne Cup Carnival", 

įvyksiančiame lapkričio 2 dieną (sekmadienį) 
Bankstovvno lietuvių klube.

Pradžia - 2 vai. p.p.
Programoje bus įvairių žirgų paradas, vėliau jų lenktynės su pagrindinė

mis sporto klubo "Kovas" taurės varžybomis. Už paskirus žirgus bus galima 
lažintis, karnavalo metu veiks "Melbourne Cup Sweeps" lažybos.

Svečiai kviečiami dalyvauti vilkint tradicinius "Melbourne Cup" madų dra
bužius. Bus premijuojama gražiausią skrybėlę dėvinti moteris ir elegantiš
kiausias vyras.

Tad iki pasimatymo pas koviečius!
Valdyba

Lietuvių kooperatinės kredito draugijos "Talka" 
Sydnėjaus skyrius praneša,

kad metinis "Talkos” Sydnėjaus skyriaus ataskaitinis susirinkimas 
įvyks š. m. lapkričio 9 d., sekmadienį, 2.30 vai. popiet mažojoje Lietuvių 
klubo Bankstowne salėje.

Metinio susirinkimo dienotvarkėje:
- veiklos pranešimas;
- metinio pelno paskirstymas;
- "Talkos” direktoriaus pranešimas;
- narių klausimai ir pasiūlymai..

Nariai ir pageidaujantys įstoti į narius yra maloniai kviečiami daly
vauti susirinkime. Susirinkimas bus baigiamas pasivaišinimu - užkan
džiais ir gaivinančiais bei stipresniais gėrimais.

V. Šliogeris 
"Talkos” Sydnėjaus skyriaus vedėjas

REWRITE 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, 
švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosime 
jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia 
įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

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

P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
Australuos Lietuvių Fondo Valdyba
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SI DNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE W

16-18 East Terrace, BANKSTOWN, 
X*** Tel. (02) 97081414, faksas (02) 9790 3233 X^**^

Klubas atidarytas 
Pirmadieniais 5 v.v. -10.30 v.v. 
Antradieniais klubas uždarytas. 
Trečiadieniais 5 v.v. -10.30 v.v. 
Ketvirtadieniais 5 v.v. -11.00 v. v. 
Penktadieniais 5 v.v. -12.00 v.v.
Šeštadieniais 12 v. p.p. -1.00 v. nakties 
Sekmadieniais 12 v. p.p. -10 v.v.

-»-■&-£-

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

Svarbus pranešimas
Pagal liepos 9 d. gautą laišką iš Canterbury Multicultural Aged & Disability į 

Support Service Inc. (CMADSS- Daugiakulturinis patarnavimas seniems ir pade
gusiems Ine.)

Šiame laiške sakoma, kad Cantebury ir Bankstowno savivaldybių (Local Govema- > 
ment Areas) ribose gyvenantiems lietuviams, 10 žmonių, yra skiriamas pagalbinis : 
patarnavimas. Toks patarnavimas skiriamas žmonėms virš 70 metų amžiaus ir 
gyvenantiems savo namuose, bet nepajėgiantiems save apsitarnauti, kaip pavyzdžiui, 
apsiprausti, palaikyti asmeninę higieną, apsipirkti, nuvažiuoti pas gydytoją, suteiki
ama gioba sergančiam namuose, pagelbstima pagaminant maistą ir t.t.

Kad būtų galima pradėti šią pagalbą.mums, lietuviams, reikia angliškai ir lietuviškai kai- ■ 
bančio asmens, kuris apsiimtų atlikti menedžerio-koordinatoriaus (Case Manager's) darbą.

Dėl atlyginimo ir darbo sąlygų galite kreiptis pas Nina Tsakomas, the CAP co ■ 
j ordinaton, 19 South Pde., Campsie, NSW 2194. Tel. 97186199, faksas 9789 23 92 ' 
j Sydnėjatu lietuvių moterų aociaHato globoa draugija j

TV pokalbiai su imigrantais
Iš televizijos stoties SBS gautas pranešimas, kad vėl bus tęsiama pokalbių sau 

pirmaisiais pokario imigrantais serija. Pokalbių serijos prodiuseris p. Will Daviests 
praneša, kad š. m. spalio mėn. 10 d. kalbės Australijos imigracijos pareigūnais 
Keith Stodden (pokalbis 2 dalių), o lakpričio 10 d. - Martina Reisgienė. Iš viso šiąią 
seriją sudarys 15 pokalbių su imigrantais iš įvairių kraštų (serija jau prasidėįoo 
rugsėjo 8 d. ir truks iki gruodžio 15 d.). "M. P." inf.

LŠS Australijos rajono 50 - metis Sydnėjujee
Sydnėjaus lietuvių skautų vienetai - Židinys, ASS skyriaus 

ir "Aušros" tuntas - spalio 26 dieną minės rajono skautų veikta 
50-metį, į kurį kviečia visus lietuvių bendruomenės narius t ir 
ypatingai buvusius skautus ir skautes. Visus, kurie gali, prašonne 
atvykti su uniformomis.

Minėjimas prasidės pamaldomis šv. Joachimo bažnyčioje, 
Lidcombe. Į pamaldas skautai ir buvę skautai(tės) renkasi 11 įžak 
į šventorių, kur 11.15 įvyks paradas, kurį priims Rajono vatas.

Po to eisime į bažnyčią, kur pasimelsime už savo mirusius vadovus ir prašysime 
Aukščiausiojo palaimos ateičiai.

2 vai. popiet jubiliejų minėsime Lietuvių Namuose Bankstowne. Tad, visi ir visoks, į 
didingą skautišką šventę! Visi kviečiami, visi laukiami!

Sydnėjaus lietuviai skautatai:
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Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. $ $ # Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Už skelbimų turini redakcija neatsako.
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