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Lietuvos įvykių apžvalga
Atominė jėgainė ir problemos su ja

Rusijos ekonominė krizė paveikė ir 
Lietuvos elektros energijos sistemą, nes 
Lietuvos elektros tiekimo tinklas yra da
lis buvusios Sovietų Sąjungos tinklo. Kai 
kurios Rusijos jėgainės nustoja veikti, kai 
joms, neužsimokėjus skolų, nustojamas 
tiekti reikalingas kuras. Rezultate - visų 
sistemų elektros srovės dažnumas nuo 
pastovaus 50 Hz nukrito iki 49.25 Hz. Šis 
įvykis jaudina Ignalinos branduolinės 
jėgainės specialistus, nes šios jėgainės 
reaktorius saugiai gali dirbti esant ne 
mažesniam kaip 49 Hz dažnumui. Pa
siekus šią ribą, tektų sustabdyti Ignalinos 
reaktorių. Tuo atveju maždaug pusė Lie
tuvos, bent laikinai, taptų be elektros 
energijos. Kitose jėgainėse gaminama 
elektra yra apie 2-3 kartus brangesnė.

Norint išvengti šių sąlygų pasikar
tojimo, Lietuvai per Lenkiją reiktų prisi
jungti prie Vakarų Europos energetikos 
tinklo. Elektros energijos perdavimo lini
jos tiesimas į Lenkiją yra svarstomas jau 
nuo Nepriklausomybės atstatymo.

Energetikos problemos šiuo nesibai
gia. „Lietuvos energija“ tiekia elektros 
energiją ir į Baltarusiją, neturėdama jokių 
garantijų dėl atsiskaitymo už ją. Šį 
.Lietuvos energijos“ elgesį kritikuoja 
Seimo Socialdemokratų frakcijos se
niūnas Aloyzas Sakalas, kuris teigia, kad 
Baltarusijai neatsilyginus už tiektą ener
giją, Lietuva patiria 60 mln. dolerių 
nuostolį. Aloyzas Sakalas norėtų, kad 
Generalinė Prokuratūra ištirtų esančias 
elektros energijos tiekimo Baltarusijai 
sutartis, patikrinant, ar jose nėra pareigū
nų aplaidumo, ar kitokios veiklos, kuri yra 
numatyta Baudžiamajame kodekse.

Linksmesnės žinios ateina iš Kruoniu 
hidroelektrinės jėgainės, kur neseniai 
pradėjo veikti ketvirtas hidroelektros „ag
regatas“, t.y. elektrą gaminanti turbina. 
Kruoniu jėgainė nakties metu iš Kauno 
marių pumpuoja vandenį į viršutinį ba
seiną, o aukšto pareikalavimo metu ga
mina elektrą. Ši jėgainė yra svarbi tuo, 
kad dėl vienų ar kitų sąlygų nustojus 
veikti Ignalinos jėgainei, Kruoniu jėgainė 
įsijungia automatiškai per keletą mi
nučių. Šiluminėms jėgainėms pradėti dar
bą trunka apie vieną dieną. Kruoniu 
jėgainėje numatyti astuoni hidroelektros 
agregatai.

JAV Kongreso rezoliucjja
Lietuvos Seimo pirmininkas Vytautas 

Landsbergis labai palankiai įvertino JAV 
Kongreso rezoliuciją, kurioje Baltijos 
valstybėms reiškiama parama ir smer
kiama jų okupacija.

JAV Kongreso Atstovų Rūmai spalio 
10 dieną priėmė rezoliuciją, smerkiančią 
SSRS ir Vokietijos 1939-ųjų metų vadi
namąjį nepuolimo aktą su slaptaisiais 
protokolais. Rezoliucija taip pat ragina, 
kad Rusija savo ruožtu pasmerktų šiuos 
dokumentus, lėmusius neteisėtą Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos 1940-ųjų metų oku-

Seimo pirmininko pareiškime sakoma: 
„Labai reikšmingas rezoliucijos elemen
tas yra konstatavimas, jog visos JAV 
administracijos palaikė nenutrauktus 
diplomatinius ryšius su trimis Baltijos 
valstybėmis ir' per visą sovietinį laiko
tarpį nelaikėjų "sovietų respublikomis

Vytautas Landsbergis mano, kad 
rezoliucija „tvirtai atremia dabartinės 
Rusijos diplomatijos pastangas primesti 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai kažkokį "eks- 
sovietinį" statusą, su tariamomis Rusijos 
teisėmis kištis į jų vidaus ir tarptautinius 
reikalus". Seimo pirmininko nuomone, 
šis Rusijos teisių atmetimas ypač svarbus 
NATO plėtros klausime.

V. Landsbergis stebisi dėl Rusijos 
pareigūnų reiškiamų nepasitenkinimų dėl 
galimos NATO plėtros į rytus. Anot Sei
mo pirmininko, Rusijos užsienio reikalų 
ministerijos pareiškimai šia tema rodo jų 
„nekompetenciją istorijos srityje". Rusi
jos skelbimas, kad NATO plėtra „per
žengtų buvusios SSRS sieną" ignoruoja 
faktą, kad 1991 metais ne tik demokra
tinis pasaulis, bet ir pati komunistinė 
SSRS pripažino Baltijos valstybių nepri
klausomybę ir kad 1989 metų gruodžio 
mėnesio 24-tą dieną SSRS Liaudies 
deputatų suvažiavimas pasmerkė Mo
lotovo - Ribentropo paktą, tuo paneigda
mas buvusį SSRS teisėtumą.

Iš pareigų atleistas teisėjas
Liepos 20 dieną Prezidento dekretu 

Artūras Motiejūnas buvo atleistas iš tei
sėjo pareigų. Pasirašydamas dekretą, 
Prezidentas atsižvelgė į teisingumo 
ministro teikimą, Teisėjų tarybos patarimą 
ir vadovavosi Konstitucija, kurioje nu
matoma, kad teisėjas atleidžiamas iš 
pareigų, kai jis „savo poelgiu pažemina 
teisėjo vardą “.

A. Motiejūnas keturis kartus buvo 
svarstomas Teisėjų garbės teisme po to, 
kai jis priėmė keletą abejotinų sprendimų.

Atleistas iš pareigų, A. Motiejūnas 
kreipėsi į Vilniaus 1-ąjį apylinkės teismą, 
prašydamas teismo grąžinti jam darbą ir 
priteisti kompensaciją už priverstinio 
nedarbo laiką ir neteisėtą atleidimą iš tei
sėjo pareigų. Teismas nutarė, kad Apy
linkės teismas negali spręsti šio klausi
mo, nes tai yra tik Konstitucinio Teismo 
kompetencija. Nesutikęs su Apylinkės 
teismo sprendimu, A. Motiejūnas jį ap
skundė aukštesniam Apygardos teismui. 
Spalio mėnesį Apygardos teismas nusta
tė, kad civilinis A. Motiejūno ieškinys 
prieš Prezidentą atmestas pagrįstai ir kad 
tik Konstitucinis Teismas gali spręsti, ar 
Prezidento dekretas yra teisėtas.

A. Motiejūnas dar gali kreiptis į 
Aukščiausiąjį Teismą. Jis tos galimybės 
neatmeta. Teisėja Eglė Milinienė tapo 
įtariama kyšininkavimu ir dėl to Seimas, 
paprašytas generalinio prokuroro Kazio 
Pėdnyčios, nutarė sustabdyti jos teisėjos 
įgaliojimus.

Seime taip pat sudaryta laikinoji 
komisija, kuri svarsto, ar patraukti teisėją

Sydnėjaus "Aušros" tunto jaunieji skautai(-tės) su vadovais žiemos iškyloje, 1998.
Nuotrauka Dainos Šliterytės

baudžiamojon atsakomybėn. Pagal Sei
mo statutą, prieš pateikdama atitinkamą 
pažymį ar rezoliuciją, komisija turi iš
klausyti įtariamąjį. Šiuo metu Eglė Mili
nienė gydosi ligoninėje, nors kai kurie 
Seimo nariai abejoja medikų pažyma 
apie jos sveikatos būklę.

Lietuviai į Kosovą?
Į Europos Saugumo ir Bendradar

biavimo Organizacijos (ESBO) misiją 
Kosove Lietuva ketina siųsti iki dešim
ties stebėtojų. Tikslus jų skaičius paaiškės 
po to, kai ESBO suderins finansinius 
misijos klausimus ir galutinąi apibrėš, 
kiek stebėtojų deleguos kiekviena ESBO 
narė. J šią misiją ketinama siųsti tokios 
patirties turinčius Lietuvos piliečius.

ESBO atstovai Kosove prižiūrės, kaip 
Jugoslavijos prezidentas Slobodan Mi
losevic laikosi pasiektų susitarimų taikiai 
sureguliuoti konfliktą Kosove.

Lietuvos kariai
Bosnyoje - Hercogovinoje

Apie 40 Baltijos bataliono karių iš

Septyni mėnesiai Lietuvoje

PLB Valdybos narys Gabrielius 
Žemkalnis, paskutinius septynis mėne
sius atstovavęs Bendruomenę Lietuvoje, 
bet šiuo metu esantis Australijoje, buvo

Lietuvos dalyvaus NATO vadovauja
moje taikos stabilizavimo operacijoje 
Bosnijoje-Hercogovinoje. Nutarimą pa
siųsti nemažą grupę Lietuvos karių Da
nijos bataliono sudėtyje, Seimas priėmė 
be pasipriešinimo. Pirmasis daugiatau- 
tinis 198 karių kontingentas, jų tarpe ir 40 
Lietuvos karių, taikos stabilizavimo ope
racijoje dalyvaus nuo šių metų spalio iki 
sekančių metų balandžio mėnesio. Po to 
šešių mėnesių laikotarpio operaciją pe
rims kitas karių kontingentas.

Šį mėnesį į Bosniją išvyko du Lietu
vos policijos pasiuntiniai, kur nuo spalio 
15 dienos iki kitų metų birželio 21 die
nos jie dalyvaus Jungtinių Tautų misijos 
tarptautinių policijos pajėgų veikloje. 
Abudu išvykstantieji pareigūnai jau yra 
dirbę buvusios Jugoslavijos teritorijoje.

Kroatijoje, Dunojaus regione, dar 
tarnauja penki Lietuvos policijos pa- 
reigūnai-stebėtojai.

Paruošė Danius Kairaitis

paprašytas Melbourne lietuviams papa
sakoti apie savo darbus. Jis mielai sutiko 
ir spalio 11d. pasiklausyti jo paskaitos 
prisirinko pilna Lietuvių Namų koncertų 
salė žmonių.

Prelegentą susirinkusiems pristatė 
Melbourne Apylinkės Valdybos pirmi
ninkas A. Vaitiekūnas. Jis paaiškino, kad 
p. Žemkalnis pradėjo eiti PLB Valdybos 
atstovo pareigas šių metų vasario mėnesį 
ir kad sekantį sausį grįžta atgal į Lietuvą 
tęsti savo darbo. G. Žemkalnis padėkojo 
pirmininkui, kad šis savo pristatymu 
sutrumpino jo pranešimą bent penkiomis 
minutėmis ir paaiškino savo paskyrimo 
aplinkybes: sakė iš karto sutiko eiti PLB 
atstovo Lietuvoje pareigas tik šešis mė
nesius, bet po poros mėnesių, pamatęs to 
darbo svarbą ir reikalingumą, sutiko 
pasilikti visai trijų metų kadencijai.
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! Trumpai iš visur
Trys progos - trys klaidos

Spalio 12 d. N. Zelandijos vyriausybė 
paskelbė drastiškai pakeičianti savo 
imigracijos politiką, atsisakydama eilės 
ligšiolinių suvaržymų. Dabar N. Zelan
dija aktyviai verbuos imigrantus, galin
čius prisidėti gerinant valstybės ekono
minį gerbūvį. Numatoma 1999 metais 
atidaryti imigracijos biurus Šanchajuje ir 
Maskvoje.

Spalio 12 d. paskelbti šių metų No
belio medicinos premijos laureatai - trys 
JAV mokslininkai: Robert Furchgott, 
Fetid Murad ir Louis Ignarro. Jie apdo
vanoti už azoto monoksido dujų veikimo 
žmogaus kūne išaiškinimą, perduodant 
įvairioms kūno dalims signalus, regu
liuojančius kraujo apytaką. Jų tyrinėji
mai įgalins surasti vaistų reguliuojant 
širdies ir kraujo apytakos ligas, impoten
ciją, o gal ir vėžį.

Nobelio taikos premiją dalinasi du 
Šiaurės Airijos politinių partijų lyderiai: 
nuosaikiųjų katalikų (nacionalistų parti
jos) vadas John Hume ir protestantas 
Ulsterio unijonistų partijos lyderis David 
Trimble.

Spalio 13 d. sukilėliai prieš Kongo 
respublikos prezidento Laurent Kabila 
vyriausybę užėmė Kindu miestą, vyriau
sybei ištikimos kariuomenės paskutinį 
atramos punktą, dar laikytą rytinėje Kon
go dalyje.

Spalio 13 d. Jugoslavijos prezidentas 
Slobodan Milosevič nusileido NATO 
spaudimui ir pažadėjo atitraukti ser
bų ginkluotas pajėgas iš albanų apgy
vendintos Kosovo provincijos. NATO pa
jėgos turėjo pulti Jugoslaviją, jei šis paža
das nebus išpildytas per 96 valandas.

Spalio 14 d. S. Milosevič, prisi
taikydamas prie visų NATO ir Jungtinių 
Tautų reikalavimo, paskelbė planą, pagal 
kurį bus įgyvendinta Kosovo srities au
tonomija. Tuo jis išsiderėjo dar 10 dienų 
savo kovinių pajėgų atitraukimui. Į Ko
sovo sritį bus atsiųsta 2000 neginkluotų

Septyni mėnesiai Lietuvoje
Atkelta iš i psl.

G. Žemkalnis trumpai apibūdino PLB 
atstovo Lietuvoje pareigas, kurios jam 
nebuvo tiksliai apibrėžtos, bet paaiškėjo 
bedirbant. Darbo pradžia buvo susipa
žinimas su žmonėmis Lietuvoje: įvairių 
įstaigų pareigūnais, žiniasklaidos dar
buotojais, visuomeninių organizacijų at
stovais. Susipažįstant buvo proga prista
tyti Lietuvos žmonėms Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę, paaiškinti jos funkcijas, 
pabrėžti, kad PLB nėra susijusi su jokia 
politine partija ar organizacija Lietuvoje, 
kad PLB atstovas nėra koks nors turistas, 
bet paskirtas atlikti rimto darbo. Prelegen
tas pastebėjo, kad reikėjo būti labai at
sargiam santykiuose su žiniasklaidos 
atstovais ir griežtai laikytis nepolitinės 
linijos atsakant į žurnalistų klausimus.

Nemažą PLB atstovo darbo dalį su
daro reprezentacija. Kaipo PLB atstovas, 
G. Žemkalnis buvo kviečiamas į įvairius 
priėmimus, minėjimus, atidarymus, su
važiavimus. Taip pat jam dažnai teko 
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Jungtinių Tautų stebėtojų, kurie prižiūrės 
susitarimo vykdymą. NATO ginkluotos 
pajėgos pasilieka parengties stovyje.

Spalio 14 d. Australijos policija sulai
kė didžiulę heroino siuntą, kontrabandos 
keliu išlaipintą Grants Beach vietovėje 
netoli Port Macquarie. Į policijos rankas 
pateko 434 kg heroino - 400 mln. dolerių 
vertės narkotikų. Suimti krante laukę 4 
asmenys ir visa heroiną atplukdžiusio 
laivo „Uniana“ įgula, susidedanti iš 14 
žmonių. Laivas atplaukė iš Hongkongo.

Afganistaną valdančių Taliban mu
sulmonų vyriausia galva Mullah Mo
hammed Omar sutiko paleisti apie 50 į 
Taliban rankas patekusių Irano piliečių, 
kad išvengti karo su Iranu.

Europos Unija nutarė įvesti griežtas 
kontroles iš Rytų Europos importuoja - 
miems grybams. Nustatyta, kad daug 
įvežamų grybų yra radioaktyvūs, vis dar 
atsiliepiant 1986 metų Černobilio ka
tastrofai.

Spalio 17 d. britų policija areštavo bu
vusį Čili diktatorių gen. Augusto Pinochet. 
Londone išleistą iš ligoninės po nugaros, 
operacijos. Jis suimtas Ispanijos prašymu 
ir yra laikomas kelių šimtų ispanų mir
ties kaltininku 1973 - 1983 metų laiko
tarpyje. Čili reikalauja, kad suimtasis bū
tų paleistas, nes jis turį diplomatinį imu
nitetą, pernai iki gyvos galvos išsiderėjęs 
iš Čili vyriausybės senatoriaus statusą.

Gen. A. Pinochet palaikė gerus san
tykius su konservatorių valdoma D. Bri
tanija, bet dabartinė darbiečių vyriausy
bė atsisako pripažinti jam diplomatinį 
statusą. Komentuodami gen. Pinochet 
suėmimą, tarptautiniai stebėtojai be kita 
ko pastebėjo, kad jo suėmimas sudarytų 
precedentą Lietuvai reikalauti M. Gor
bačiovo arešto ir ekstradicijos už 1991 
m. žudynes Vilniuje, jei Gorbačiovas 
apsilankytų D. Britanijoje.

Paruošė Vytautas Patašius

tarpininkauti surandant reikiamą infor
maciją vienokiu ar kitokiu reikalu į Lie
tuvą atvykusiems užsienio lietuviams, 
padėti išspręsti jiems iškilusias proble
mas - ar tai dėl lietuviško paso gavimo, 
užsienyje mirusių lietuvių palaikų pa- 
laidojuno gimtinėje, apsigyvenimo Lie
tuvoje, ar kokio kito reikalo. Kadangi G. 
Žemkalnis yra Lietuvos Seimo pirmi
ninko V. Landsbergio brolis, tai žinodami 
žmonės pradėjo lankytis pas jį su tokiais 
prašymais (pvz. dėl turto grąžinimo, dėl 
audiencijos su Seimo pirmininku ir pan.), 
kurie nebuvo surišti su PLB atstovo parei
gomis ir kurių jis negalėjo patenkinti.

Prelegentas papasakojo apie kai kurių 
valdžios organizacijų ir institucijų, su 
kuriomis jam teko bendrauti, veiklą. La
bai dažnai teko bendrauti su Regioninių 
problemų ir tautinių mažumų departa
mentu prie Lietuvos Vyriausybės. Šis 
departamentas rūpinasi parama užsienio 
lietuvių mokykloms ir kultūrinei veiklai. 
Šiais metais tiems reikalams skirtas 
biudžetas sudarė 1.6 mln. litų. Pinigai yra 

Povilas Žumabakis, Čikaga

Artėja šimtmečio pabaiga. Baigiasi 
žiauriausias žmonijos istorijoje laikotar
pis. Netrukus prasidės naujasis šimtmetis, 
kurio pradžia bus panaši į dabartinio.

Šis šimtmetis prasidėjo neramumais 
Europoje. Didžiulė Rytų Europos valsty
bė . Rusija , pradėjo šimtmetį įtampoje. 
Taip, kaip ir baigia jį. Pradžioje pradėjo 
skilti carinė imperija. Karalaičių laikai 

.Vakarų Europoje, gavę inspiraciją iš Pran- 

paskirstomi atsižvelgiant į iš užsienio 
lietuvių pateiktus prašymus, kurie spe
cialios komisijos yra įvertinami. G. Žem
kalnis dalyvavo įkuriant Grįžimo į Lie
tuvą informacijos centrą, dalyvauja 
Pilietybės reiklų komisijos ir Genocido 
centro darbe. Jis taip pat pasakojo apie 
Lietuvos Paveldo parodą, kurioje Lietuva 
pasauliui galės parodyti jos įnašą į Euro
pos ir pasaulio civilizacijų kultūrą. Nuo 
2000-ųjų metų parodai bus skirtas tinkla
pis Internete, tuo būdu suteikiant progą 
virš 180 mln. žmonių pasaulyje jų pama
tyti, sakė prelegentas. Jis taip pat gan pla
čiai papasakojo apie Lietuvių namus 
Vilniuje - vidurinę mokyklą užsienyje 
gyvenančių lietuvių vaikams. Prelegentas 
dalyvavo tos mokyklos šventėse mokslo 
metų pradžioje bei pabaigoje ir sakė, kad 
jam labai malonų įspūdį paliko girdint 
mokyklos auklėtinius gražiai lietuviškai 
kalbant ir dainuojant, žinant, kad dauge
lis jų čia atvyko nemokėdami nė žodžio 
lietuviškai.

Pasakodamas apie savo darbą Lietu
voje G. Žemkalnis atkreipė klausytojų 
dėmesį j faktą, kad dauguma pasaulyje 
išsisklaidžiusių lietuvių gyvena Rytuose - 
tai yra Rytų Europoje ir NVS šalyse Azi
joje (buvusioje Sovietų Sąjungoje). Nors 
tikslūs skaičiai nėra žinomi, prelegento 
nuomone Rytuose gyvena daugiau lietu
vių negu JAV, Kanadoje ir Australijoje 
kartu paėmus. Todėl savo pagrindiniu tiks
lu jis mato suradimą tų Rytuose išsi
blaškiusių lietuvių ir ryšių su jais už-, 
mezgimą. Siekdamas to, jis jau lankėsi 
Karaliaučiaus srityje, Latvijoje, Gudijoje, 
Ukrainoje ir Krasnojarsko srityje Sibire. 
Visur jis aplankė tenykštes lietuvių ben
druomenes, susitiko su jų vadovais, už
mezgė su jais ryšį, sužinojokojiems trūksta.

Nemažą G. Žemkalnio pranešimo dalį 
sudarė pasakojimas apie jo vadovauja
mos 22 asmenų delegacijos vizitą į 
Krasnojarską. Ten yra susitelkęs gana 
didelis skaičius buvusių tremtinių, dalis 
kurių norėtų grįžti į Lietuvą, kiti norėtų 
gauti lietuviškos spaudos ir palaikyti ar
timesnį ryšį su tėvyne.iDauguma'buvusių 
tremtinių Sibire yra sukūrę r mišrias šei
mas, jų vaikai mokosi vietinėse mokyk
lose ir universitetuose, todėl grįžimas 
gyventi į Lietuvą jiems sudarytų daug 
problemų, sakė p. Žemkalnis. Tačiau 
Lietuva pagal išgales yra pasiruošusi pa
dėti jiems išlaikyti savo lietuvybę ir 
kultūrinę veiklą. Prelegentas pastebėjo, 
kad iš visų buvusių sovietinių respublikų 
Lietuva daugiausiai rūpinasi buvusiais 
tremtiniais.

Po G. Žemkalnio pranešimo, iš publi
kos pasipylė visa eilė klausimų, į kuriuos 
prelegentas išsamiai atsakė. Pasibaigus 
klausimams, Melboumo Apylinkės Val
dybos pirmiminkas padėkojo prelegentui 
ir įteikė jam neseniai išleistą knygą apie 
Sovietų Sąjungos subyrėjimą ir Lietuvos 
rolę tame procese.

J. Rūbas

cūzijos ir Amerikos demokratinių judė
jimų, jau buvo pasibaigę. Rusija, kaip ir 
visais laikais, buvo atsilikusi. Bet, sulau
kus dvidešimties amžių, ir joje pradėjo 
atsirasti balsų prieš caro diktatūrą.

Šio šimtmečio pradžioje Vakarai ne
kreipė dėmesio į Rusiją - tolimą, platų 
kraštą, kurio užkariauta, užimta teritorija 
tęsėsi nuo Europos iki Azijos, nuo Juo
dosios jūros iki Šiaurės ašigalio. Tai bu
vo mužikų apgyventas milžinas, valdo
mas vakarietiškai madingų karalaičių ir 
carų. Kraštas, kuris nebuvo ypatingai 
reikšmingas Vakarams... Bet dėl to Vaka
rai ir pasaulis labai daug nukentėjo per 
šimtą metų.

1918
Pirmo pasaulinio karo pabaigoje su

puvusi Rusijos sistema subyrėjo. Bol
ševikams nebuvo labai sunku nuversti 
valdžią ir paskelbti revoliuciją. Vakarams 
nebuvo svarbu, kaip banditai pavadino 
savo veiksmus. Tiek, kiek Vakarams Ru
sija rūpėjo, jie rėmė antibolševikus, bet 
tik minimaliai. Rimčiau užsiėmę Vakarai 
galėjo įkurti demokratiją Rusijoje. Bet, 
kam visa tai?

Bolševikai, nuvertę besikuriančią de
mokratinę valdžią, sugebėjo užimti kraš
tą jėga. Paskelbė revoliucijos pergalę. 
Vakarai snaudė. Po kiek laiko pripažino 
bolševikus kaip teisinę krašto valdžią. 
Bolševikai, kurių užmojams nebuvo ga
lo, pradėjo pasaulio „revoliuciją“ - ko
munizmo vardan. Vakariečių intelektua-. 
lams - nemažai jų daugumai - komu
nizmo šūkiai buvo patrauklūs. Tokie, kaip 
Bernard Russell, ir generacijos kitų švie
suolių, net džiūgavo ir aiškino, kad Leni
nas bei Stalinas rusams tiko daugiau ne
gu Washingtonas amerikiečiams. Kaimo 
žmonėms demokratija netiko. Jiems jos 
nereikėjo. Reikėjo tėviškos, nors ir „tru
putį“ kietokos rankos. Net bolševikams- 
komunistams pradėjus didįjį genocidą 
Ukrainoje (kur žuvo tarp 6-10 mln. nekal
tų, neginkluotų žmonių), Amerikos libe
ralų švyturys „The New York Times“ 
(1932-34 m) skelbė, kad Ukrainoje nėra 
bado, žmonės laimingi komunistinėje 
santvarkoje. Viskas yra puiku. Iki šios 
dienos tos istorinės klaidos nepripažino, 
nepataisė.

Nuo pat pirmųjų dienų, dar net prieš 
„revoliuciją“ (komunistai ne per revo
liuciją, o per nuvertimą perėmė valdžią, o 
tai mūsuose jau pamiršta, kaip ir sovieti
nėje propagandoje), Amerikos filmų in
dustrija pamilo Lenino dvasią. Pradedant 
pirmaisiais filmais iki pat dabartinių, 
komunizmas liko neįvertintas, patrauklus. 
O filmai turi daugiau įtakos demokratinės 
masės galvojimui, nei knygos ar bet ko
kie kitokie masinės informacijos šaltiniai.

Taip, po Pirmojo pasaulinio karo 
Vakarai domėjosi tik savo problemomis. 
Geras gyvenimas, linksmi laikai („roaring 
twenties") ir žmonės atvedė Vakaras į di
džiąją depresiją. O komunizmas bei Ru
sija liko pamiršti. Komunizmas Vaka
rams neatrodė pavojingas. Šis didžiulis 
kraštas pamažu tapo komunizmo vergu, 
kurio apetitas vis augo, o žvilgsnis vis kry
po kaimynų link. Pirmojo šio šimtmečio 
egzamino Vakarai neišlaikė.

1945
Antra proga buvo po Antrojo pasau

linio karo, kai Vakarų demokratijos buvo 
sutelkusios istorijoje negirdėtą karinę 
jėgą. Vakarų politikai leido nuskurusiai 
sovietų armijai išniekinti Berlyną ir Rytų
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^BENDRUOMENĖS VEIKLOJE
Abiturientai susitiko po 50 metų

Iš kairės: Vytautas ir Dalia Donieios (Sydney), Zita ir Algis Navakai (Adelai
de), Sigitas ir Janina Miknaičiai (Chicago), Juozas ir Irena Orentai (Detroit), 
Viktoras ir Elena Baltučiai (Adelaide).

Pokarinėje Vokietijoje, anglų zo
noje, viena iš didžiausių lietuviškų gim
nazijų buvo sukurta didelėje Seedorfo 
stovykloje. Keliant stovyklą, kėlėsi ir 
ši gimnazija: pirmiausia į Stadę, vėliau 
- Dedelstorfą. Viena iš abitūros laidų 
gimnaziją baigė 1948 metais, vadinasi 
prieš 50 metų.

Prasidėjus emigracijos bangai, šie 
abiturientai išsisklaidė po platų pasau
lį. Artėjant penkiasdešimtmečio progai, 
mintis juos vėl suburti kilo sydnėjiškei 
Irenai Migevičiūtei-Dudaitienei. Susi- 
rašinėjant ir susiskambinant, o planams 
vis keičiantis, susitikimas galų gale 
įvyko Adelaidėje, sekmadienį, spalio 11 
dieną, architekto Algio Navako ir jo 
žmonos Zitos sodyboje. Atšvęsti pen
kiasdešimtmetį buvo suvažiavę inž. 
Sigitas Miknaitis su žmona Janina iš 
Čikagos, inž. Juozas Orentas su žmona 
Irena iš Detroito, dr. Vytautas Doniela 
su žmona Dalia iš Sydnėjaus ir, žinoma, 
abu adelaidiškiai: Viktoras Baltutis su 
žmona Elena ir patsai šeimininkas Al
gis Navakas su žmona Zita. Popietėn 
buvo pakviesti ir keliolika kitų to me
to vyresniųjų klasių mokinių. Veidai ir

Diskusijų popietė Melburne
(TęsinysiŠ praeito „M.P.“ nr.)

L. Kozlovskienė: Atvykau į Austra
liją prieš nedaugelį metų, ir aktyviai 
įsitraukiau į lietuvišką gyvenimą, 
lietuviškosios bendruomenės veiklą. 
Man atrodo, kad videojuostų žiūrėji
mui įrengimų įsigijimas reikalingas, o 
videofilmų demonstravimas tikrai la
bai pagyvintų bendruomeninį gyveni
mą. Pastoviai rodomi filmai visų am
žių grupėms atgaivintų veiklą. Tačiau 
jeigu video įrengimai taip ir liks 
nenaudojami, tikrai bus teisūs tie, kurie 
agituoja prieš jų pirkimą. Turėtų būti 
sudarytas komitetas, kuris tvarkytų 
videofilmų rodymą ir pasirūpintų jų 
gavimu. Tai tikrai turėtų būti įgyven
dinta.

Bendruomeninio gyvenimo paįvai
rinimui aš siūlyčiau pastoviai rengti 
bendruomenės narių profesionalų 
parodas, ar tai būtų įvairių sričių me
no darbai, ar fotografijos, ar rankdar
biai, ar vaikų piešiniai, ar kt. Būtų 
įdomios diskusijų popietės, kuriose 

stuomenys gal nebebuvo tokie jaunat
viškai lankstūs kaip tadaise, tačiau 
įvairiausi prisiminimai, anų dienų 
dainos, nuostabiausios deklamacijos ir 
atkastas jumoras atgaivino sproginė
jančių gimnazistišką dvasią ir norą 
paišdykauti, tarsi burtininko lazdelė 
būtų numetusi tą 50 metų žievę. Deja, 
į susirinkimą dėl staigaus vyro Algio 
sunegalavimo negalėjo atvykti sydnė- 
jiškė Irena Migevičiūtė-Dudaitienė. 
Neatvyko ir Leonas Garbaliauskas 
(Toronto, Kanada), kuris Australijoje 
lankėsi per 1986 metų Lietuvių Dienas 
Melbourne. Dar dviejų abiturientų, 
gyvenusių JĄV-ose, jau nebėra gyvųjų 
tarpe: Agnutės Jasaitytės ir Eugeni
jaus Jankaus.

Kadangi šeštadienio vakarą, spa
lio 10 dieną, Adelaidės Lietuvių Na
muose vyko metinis pobūvis, salės da
lis buvo rezervuota platesniam buvu
sių Seedorf - Stade - Dedelstorf gim
nazistų susitikimui. Šventę pravedant 
Viktorui Baltučiui, linksminosi, šoko ir 
ūžė apie 30 buvusių gimnazijos moki
nių, persikėlusių praeities karalijon.

Vaclovas Daunius

susitiktų vyresnieji su jaunimu, senieji 
emigrantai su naujaisiais, popietės - 
susitikimai su įdomiais mūsų ben
druomenės nariais.

Reikėtų rengti daugiau teminių 
vakaitoniųv/.kuriose jaunimas: būtų 
supažindinamas: su: lietuviškų švenčių 
tradicijomis, papročiais, apeigomis. Tai 
galėtų būti Joninės, Sekminės, Už
gavėnės, Žolinė ir t.t. Ar, sakykim, 
etnografinės vakaronės, kuriose būtų 
supažindinama su kurio nors Lietuvos 
regiono papročiais, valgiais, apranga ir 
t.t. Argi neįdomu būtų vakaronėse, 
kuriose su savo programomis dalyvau
tų kelių šeimos kartų atstovai - prosene
lis, senelis, tėvas, vaikas, anūkas. Būtų 
labai puiku Melburne turėti ir savą te
atrą-jaunimo teatrą(atgaivinti), vaikams 
- lėlių teatrą, vaikų folkloro ansamblė- 
lį. Nebūtų labai sudėtinga kartą metuo
se pasikviesti iš Lietuvos vieną ar du 
menininkus, o kelionę jiems galima bū
tų apmokėti iš koncertų pajamų. Gal 
reikėtų vėl įkurti Kultūros Tarybą, kuri 
tą visą kultūrinę veiklą koordinuotų, 

planuotų, ieškotų lėšų tiems planams 
įgyvendinti.

Kadangi niekaip nesiseka prisivilioti 
lietuviško jaunimo, ar nereikėtų įsteigti 
kasmetinę premiją už kultūrinę veiklą 
mūsų bendruomenėje. Gal Lietuvių 
namai būtų visiems patrauklesni, jei ba
re būtų galima gauti atsigerti Capucino, 
Cafe - late ir kt.

Entuziastės jau yra surinkę 1000 
dolerių. Melburno Moterų Socialinės 
globos draugija aukojo 500 dolerių, dar 
pažadėjo 500, Melburno Katalikių 
Moterų draugija aukojo 500 ir dar 500 
pažadėjo. AL fondas pažadėjo 1000 
dolerių. Gal prisidės ir kitos or
ganizacijos.

Buvo pageidauta, kad surasti žur
nalistus, kurie per spaudą visiems 
praneštų, kas ką veikia. Tada geriau 
vienas kitą pažintume.

Kyla kartais klausimas: „Kodėl 
Jaunimo Sąjunga tokia neaktyvi?“ Jie 
galėtų pritraukti daug jaunimo savo 
idėjomis į lietuvišką gyvenimą. Gal 
atsakytų: „Mes irgi turime tas pačias 
problemas kaip ir jūs. 2001 metais 
Australijoje įvyks Jaunimo Sąjungos 
suvažiavimas. Dirbame, planuojame, 
norime surasti kuo daugiau lietuviško 
jaunimo. Verdame sekmadieniais pietus, 
kai mūsų eilė ateina“.

Žodžio susirinkime prašė ilgametis 
skautų vadovas P. Kviecinskas: Jau 
daug metų dirbu su skautais. Pavargau, 
norėčiau, kad mane kas nors pakeistų, 
bet, gaila, pamainos neatsiranda. Norė
jau pagyvinti veiklą. Išsiuntinėjome 
skautų tėvams 40 laiškų, prašėme, kad 
atsiųstų atsakymus. Atsakė du, siuntėja 
ir aš. Yra nemažai 18-35 metų am
žiaus jaunimo. Gerai gyvena, bet mūsų 
tarpe nedalyvauja. Jei norime išlaikyti 
lietuvybę, turime mokėti algas. (Juo
kais.) Ir aš pats sutikčiau dirbti su skau
tais iki 80 metų, jei gaučiau algą.

Daug šokom, dainavomn, links
minomės, o kur visi tie jaunuoliai 
šian8ien, kurie dalyvavo Jaunimo 
suvažiavimuose. Galima juos su
skaičiuoti ant vienos rankos pirštų, ku
rie dar pas mus pasirodo.

Mes visada remiame jų koncertus, 
vakarones, o jie niekada neapsilanko 
mūsų renginiuose, nebent atlieka dalį 
programos.

H. Antanaitis: O ten keturi ben
druomenės nariai, kurie sėdi prie stalo, 
ar jie nėra iš Jaunimo kongreso. O štai, 
kiek sėdi šalia manęs! Jų yra gana daug. 
Labai didelę dalį lietuviškos veiklos 
atlieka ir jai vadovauja buvęs jauni
mas, vidurinioji karta, kurie lankėsi 
kongrese ar Lietuvoje. Iš bendruome
nės narių buvo pageidauta pirkti

Sydnėjaus Lietuvių Sodyboje
• Sodyboje gyvenimas eina savo ke
liu - sodybiečiai, žinoma, turi ir savo 
tūpesčių rūpestėlių. Neperseniausiai, 

•sušlubavus sveikatėlei, kurį laiką ligoni
nėje gydėsi sodybietė Aldona Griniuvie- 
nė, dabar jau grįžusi į savo butą. Ją dažnai 
aplanko artimieji. Jau senokai iš Sodybos 
išvyko sodybietė Ona Barzdienė. Kurį lai
ką ji gydėsi ligoninėje, o dabar vis dar 
slaugos namuose, medicininėje priežiūroje.
• Rugsėjo 28 d. Sydyboje lankėsi į 
Australiją atostogų atvykę JAV lietuviai - 
Sigitas Miknaitis ir Juozas Orentas su 
poniomis. Juos lydėjo dr. Vytautas Donie
la. Kiek girdėti, svečiams Sodyba labai 
patikusi. Čia susitiko ir su senais pažįs
tamais - skautininkais Vytautu Vaitkum ir 
Bronium Žaliu. 

videofilmų rodymui įrengimus. Dalis 
narių tam priešinosi, kadangi pensinin
kai turi savus ir neatsirado norinčių 
dalyvauti popietėse. Pageidavo pirkti 
gerus, kad nebūtų jokių problemų su 
filmų demonstravimu. Taip pat buvo 
pageidauta, kad jaunimas daugiau 
lankytųsi Lietuvių namuose, nebijotų 
pasiginčyti, vieni kitus supažindintų su 
literatūra, vyresnioji karta lietuviškai, 
jaunesnioji - angliškai.

Buvo klausimų kodėl mes nieko 
negirdime per radijo žinias apie 
Melburno lietuvišką veiklą. Mes, 
palyginti su kitomis vietovėmis, esame 
dar gana veiklūs, bet per radijo žinias 
apie tą veiklą nieko negirdime. Buvo 
pakviestas p. G. Žemkalnis, kad mums 
paaiškintų to priežastį. Taip pat įdomu, 
kodėl tokios neįdomios lietuvių radijo 
valandėlės žinios? G. Žemkalnis 
apgailestavo, kad nieko bendro neturįs 
su lietuviškomis radijo žiniomis. Ten 
dalyvauja tik tada, kai yra pakviečia
mas. G. Žemkalnis neseniai grįžo iš 
Lietuvos ir iškėlė mintį, kad Jaunimo 
Sąjunga galėtų sueiti į kontaktą su Ru
sijos rytuose neseniai įsikūrusiais 
lietuviais. Jie labai norėtų palaikyti ry
šius su užsienio lietuviais. Jeigu Jau
nimo Sąjunga tuo domėtųsi, kreiptis 
galima pas jį. G. Žemkalnis šiuo klau
simu turi daug informacijos.

H. Statkuvienė pranešė mums, kad 
1999 m. vasario mėnesį yra pakviesti 
atvažiuoti į Australiją buvusių tremtinių 
ansamblis "Girių Aidas". Atvyksta apie 5 
žmonės. Jais rūpintis yra sudarytas 
komitetas.

Bendruomenės narys pasiūlė, kaip 
pritraukti lietuvišką jaunimą. Jeigu "Tal
ka" sumažintų banko procentus, jaunimo 
padaugėtų.

Pirm. A. Vaitiekūnas padėkojo vi
siems susirinkusiems už kantrybę ir visus 
kvietė pasivaišinti kava ir pyragėliais.

Dar noriu asmeniškai išreikšti savo 
mintis. Mūsų Australijos drąsuoliai - 
Jaunimo Sąjunga ant savo pečių užsidėjo 
nepaprastą naštą. 2001 protais Australi
joje įvyks Pasaulio Jaunimo Suvažiavi
mas. Kviečiame: ateikite Australijos 
lietuvių jaunime, padėkite jiems, jeigu 
dar jaučiate pagarbą savo tėveliams, 
seneliams bei proseneliams. Jie, praradę 
viską, kas jiems buvo brangiausia, karo 
audrų buvo atblokšti į šitą kraštą. Kad ir 
nemokate lietuvių kalbos, darbų užteks 
visiems. Mūsų tauta tiek daug kraujo iš
liejo už Lietuvą, padėkime jai.

Buvo įdomu stebėti, nors diskusijos 
tęsėsi apie dvi su puse valandos, bet 
tautiečiai neskubėjo namo, o atvirkščiai - 
į salę rinkosi vis daugiau žmonių.

A. Vyšniauskienė

• Spalio 10 d. Sodybą aplankė jos 
kūrėja Ona Baužienė su dukra Antoinette 
Šliteriene. Ta proga Sodybos seklyčioje, 
prie sodybiečių paruoštos kavutės, kurį 
laiką pabendrauta, pasikalbėta, pasidalin
ta senų gerų dienų prisiminimais.
• Lietuviškos vasaros metu visa eilė 
sodybiečių buvo išvykę į tėvynę: Isolda 
Davis; Alėkšan'dra Storpirštienėj Danutė 
Jancy, Bronius ir Palmyra Žaliai ir Algir
das Vaguzevičius. Visi dalyvavo Dainų 
šventėje, keliavo po Lietuvą, aplankė ar
timuosius. J Lietuvą vyko ne tuo pačiu 
metu, tai ir tėvynėje būdami ne visi 
susitiko.

Nukelta į 4 psl.

Nr.42 1998.10.26 p;"Mūsų Pastogė"

3



Sydnėjaus Lietuvių Sodyboje
Atkelta iš 3 psl.

• Taip jau sąlygos susiklostė, kad 
praeitais metais Sydnėjaus Lietuvių 
Sodyboje tradicinė metinė iešminė ne
bebuvo suruošta - pritrūko kalendoriuje

savo rankeles net porą dienų prieš tai 
buvo „prikišę“ smarkiosios sodybietės, 
vadovaujamos Danos Jančienės. O barš
čiai buvę dar skanesni, kai juose išsimau
dė viena graži Moterų Komiteto ponia!..

Lietuvių Sodyboje iš kairės: dr. V. Doniela, S. Miknaitis, p. J. Miknaitienė, I. 
Orentienė, B. Vaitkienė ir J. Orentas

Rajono vadas lankėsi Sydnėjuje

laiko, ar kas tai panašaus pasidarė... Už 
tai sekmadienį, spalio 18-osios prieš
piečiais, į Sodybos ruošiamą iešminę 
prigužėjo svečių ir viešnių ne tik iš 
Sydnėjaus, bet ir tolimesnių apylinkių - 
Wollongongo, Mėlynųjų Kalnų ir kt. O 
Sodyba, nors visada graži, bet šiam su
važiavimui specialiai pasipuošė jazminų 
žiedais ir visokiausių gėlių žiedais bei 
žiedeliais...
Gi nuo 13 vai. Soc. Globos Moterų Ko
mitetui gerokai padirbėjus paraitytom 
rankovėm virtuvėje, ant stalų pakvipo 
lietuviški kugeliai ir kitos gėrybės. Žino
ma, viskas nebūtų taip greit ėję, bet čia

Retėja "Dainos" choro šventė
Nežiūrint metų naštos Sydnėjaus „Dai
nos“ choras, dėka energingos choro va
dovės dirigentės Birutės Aleknaitės ir jos 
pagalbininko - kvalifikuoto muziko- 
vargonininko Justino Ankaus, lietuvių 
bendruomenei atlieka didelius darbus 
reprezentacijos srityje. Visi iki vieno 
lietuviai gali pasididžiuoti savo choru, kai 
jis pasirodo tarp kitataučių chorų už lie
tuvių bendruomenės ribų. Pasaulio lie
tuvių Dainų šventėje Lietuvoje dalyvavo 
didžiausias skaičius Sydnėjaus „Dainos“ 
choro dainininkų.
Artėja „Dainos" choro metinis koncertas, 
kuris įvyks lapkričio 15 d., sekmadienį, 
14.30 vai. Lietuvių Klube, Bankstowne. 
Koncerte išgirsime dar negirdėtų dainų ir 
kitų naujovių. Į bendrą chorą įsijungs ir 
mūsų jaunosios atžalos. Galime didžiuo
tis, kad lietuvių chore dantuoja net keturi 
talentingi australai: Joseph Blansjaar, ku
ris atlieka solo partijas puikiu baritono

Sydnėjaus Kietuvių Klubo susirinkimas
Į Sydnėjaus Lietuvių Klubo metinį 

susirinkimą. įvykusį spalio 11 dieną Klu
bo patalpose, susirinko gausokai tautie
čių - narių ir svečių. Susirinkimo metu 
turėjo būti renkama nauja Klubo Valdy
ba, tačiau neatsiradus pakankamai kan
didatų, sutinkančių įeiti ĮKlubo Valdybą, 
ji neišrinkta.

Praeitų metų Klubo Valdybą sudarė 
Valdybos pirm. Vincas Binkis ir nariai: 
Arminas Šepokas, David R. Fraser, 
Gediminas P. Sauka, David L. Newman, 
Jeronimas Belkus ir Darius A. Gakas. Ki
ti Klubo pareigūnai - Dan Bieri (baro 
vedėjas) ir Danguolė Šcpokienė (raštinės 
vedėja - sekretorė).

Susirinkimas daugumoje pravestas 
anglų kalba. Jam vadovavo Klubo Val
dybos narys David L. Newman.

Su Klubo vadovybe ir nariais po savo 
pranešimo atsisveikino Klubo revizorius

Rimas Milašas, šias pareigas ėjęs 34 

Sekė Sodybos kiemelyje „Sūkurio“ tauti
nių šokių grupės žaviai pašokti keli tau
tiniai šokiai. O po to - kava ir tortai, py
ragai. pyragaičiai, žagarėliai... Ir aš juos 
valgiau ir per smakrą trupiniai riedėjo!.. 
Po pietų dar ilgokai svečiai vaikščiojo 
Sodybos vienintele gatve, lankėsi pažįs
tamų butuose, apsižiūrėdami, kaip tie 
„atsiskyrėliai“ sodybicčiai gyvena (gal ne 
vienas jų truputį ir pavydėjo!), o kiti prie 
alaus stiklo vedė rimtas kalbas apie Lietu
vos ir pasaulio politiką.
Sodyba sako ačiū visiems ją aplankiu
siems!

B.Ž.

balsu; David Fraser - bosas ir choro val
dybos iždininkas; Audrey Gatehouse - 
sopranas, vargonininkė pas australus ir 
kai reikia padeda repeticijose skambin
dama pianinu ir jauna mergina. Megan 
Dunn-altas, fleitistė mūsų koncertuose 
ir pagalbininkė dirigentei repeticijose. 
Džiugu komentuoti, kai šio. mus pri
glaudusio krašto, žmonės padeda gyvuoti 
mūsų tradicijoms ir kultūrai. Ačiū jiems. 
Ačiū mūsų perliukams, jauniems Aus
tralijoje gimusiems dirigentams, kurie 
randa brangaus laiko vadovauti vyresnio 
amžiaus choristams ir neša garbę bei 
pasididžiavimą visai Sydnėjaus lietuvių 
bendruomenei. Garbė ir privilegija pas 
jus dainuoti, nors ir slegia nemaža metų 
našta. Žmonės sako: "kas gieda - dvigu
bai meldžiasi, kas dainuoja - nesensta”. 
Taigi, laukiame jūsų iš arti ir toli „Dai
nos“ choro koncerte.

Pagyvenęs choristas

metus. Jis išvyksta gyventi į Queenslandą. 
Susirinkimas jam padėkojo gausiomis 
ovacijomis. Jo pareigas sutiko atlikti p. P.
P. Atkins.

Klubo vadovybė nusiskundė per ma
žu Klubo narių domėjimusi savo Klubo 
veikla ir jo ateitim bei nenoru aukotis 
šiam svarbiam reikalui - lyg šiol neatsi
radę net tų kelių asmenų, reikalingų Klu
bo Valdybos sudarymui.

Sekantis Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
susirinkimas, Valdybos rinkimo reikalu, 
nukeltas į lapkričio 8 dieną (siūlymai į 
Valdybą pristatomi iki lapkričio 6 d.).

Baigiantis susirinkimui, klausimų me
tu buvo pasikalbėta apie Klubo ateitį ir 
kitais su Klubo veikla susijusiais reikalais, 
padėkota buvusiai Valdybai.

Susirinkimas užbaigtas vaišėmis, 
paruoštomis Klubo ponių.

B.Ž.

Spalio 17 dieną Sydnėjuje lankėsi 
LSS Australijos Rajono vadas v.s. Henri
kas Antanaitis, lydimas Melboumo „Džiu
go" tunto vadovo ps. Rimo Skeivio. Ta 
proga Lietuvių Namuose, Bankstowne, 
suruoštas LSS Australijos Rajono Vadi- 
jos ir Sydnėjaus „Aušros“ tunto vadovų 
vyr. skaučių ir sk. vyčių posėdis. Iš Ra
jono Vadijos, be rajono vado, dalyvavo 
j.v.s. Vytautas Vaitkusirv.s.BroniusŽalys.

Apie Lietuvoje vykusias stovyklas su
sirinkusius supažindino ps. Daina Šlite- 
rytė, dalyvavusi drauge su kitom keturio
mis „Aušros“ tunto sesėmis Lietuvos 
skautų sąjungos suruoštoje skautų(-čių) 
stovykloje netoli Vilniaus. Ten stovykla
vę apie 250 skautų(-čių). Pagal jų pa
sakojimus, stovykla nepasižymėjusi kaž
kuo ypatingu, atrodo, trūkę vadų.

Ps. Rimas Skeivys, stovyklavęs šioje 
stovykloje su 12 sesių-brolių iš Melbour
ne ir Adelaidės, pasakojo apie Nemu
naityje, prie Alytaus, suruoštą VlII-ąją Ju- 
biliejinę-Tautinę stovyklą, kurioje da
lyvavo apie 2000 skautų iš visos Lietu
vos. Australiečiai stovyklautojai šia sto
vykla labai patenkinti. Jie ir patys gražiai 
atstovavę Australijos rajoną

Brolio R. Skeivio žodžiais, jų vienetė- 
lis veikęs labai vieningai, nors ir buvęs 
išskirstytas tarp kitų vienetų. Skautai kė
lėsi 8 vai. ryto, o gulti eidavo ne vėliau 12 
vai. nakties, nors vyresniems kaip 17 me
tų skautams ši taisyklė nebuvo griežtai 
taikoma. Svarbu, kad niekas netriukšmau
tų. Stovykla buvo suskirstyta „kraštais". 
Kiekvienas kraštas pats gaminosi maistą. 
Stovyklos metu vyko įvairios ekskursijos 
po Lietuvą kelionė Nemunu, įvairūs 30 - 
50 km žygiai naktį, strateginiai (?) žaidimai, 
labai tvarkingai pravesti. Laužai buvo 
kuriami atskirose pastovyklėse, išskyras 
paskutinės nakties laužą, kuris buvo 
bendras. Veikė stovyklos radijas. Buvo 
leidžiamas laikraštis. Vakarais, po bendrų
jų laužų, vyko vyr. skaučių - sk. vyčių 
lauželiai. Australiečių lietuvių vienetui 
vadovavo ps. Linas Šeikis.

Rajono vadas v.s. Henrikas Antanaitis 
pranešė, kad Rajono 50-mečio leidinys 
kuo skubiau, pagal turimas galimybes, jau 
ruošiamas spaudai. Jis, greičiausią pa
sirodysiąs 1999 metų pradžioje.

Australijos lietuvių skautų Tautinė

Canberros tautiečių susirinkimas
Canberroje Lietuvių Bendruomenės 

Sąjungos Ine. visuotinis metinis susi
rinkimas įvyko spalio 11 d. Lietuvių Klu
be. Valdybos pirmininkė p. Rasa Mau- 
ragienė atidarė susirinkimą ir paprašė ty
los minute pagerbti mirusius tautiečius: 
V. Keraitienę, A. Andriušką, A. Švedą.

Pirmininkė padarė Valdybos dviejų 
metų kadencijos veiklos išsamų praneši
mą. Iždininkas R. Katauskas perskaitė 
valstybės revizoriaus padarytą Bendruo
menės kasos apyskaitą. Bendruomenės 
Revizijos Komisijos pirmininkas V. Mar
tišius pateikė organizacijų: pensininkų 
„Paguodos“, sporto „Vilkas“, LKVS „Ra
movė“ ir skautų .Židinio“ apyskaitas. Nu
siskundė, kad Jaunimo Sąjungos veikla ir 
egzistencija Revizijos Komisijai yra ma
žai žinoma ir kad sąskaitoje laikomi virš 
700 dolerių būtų pervesti į Bendruome
nės kasą.

LSS Australijos Rajono vadas v.s. 
Henrikas Antanaitis
(papild.) stovykla įvyksianti 1999 metų 
sausio 2-10 dienomis „Sokil“ vietovėje, 
netoli Geelongo. Ji bus pavadinta „Protė
vių Žemės“ vardu. Jau dabar ruošiama 
labai įdomi programa, pakviesti iš Lietu
vos dalyvauti 2 skautininkai. Stovyklai 
vadovaus v.s. Henrikas Antanaitis, jo pa
vaduotojas - ps. Linas Šeikis. Kiti vado- 
val: skaučių pastovyklės
viršininkė ir programų vadovė - v.s. Rasa 
Statkuvienė, brolijos pastovyklės vado
vas dar nepaskirtas, vyr. skaučių pasto
vyklės v-kė - ps. Daina Šliterytė, stovyk
los adjutantas - s.v. Jonas Rukšėnas, ūkio 
vedėjas - Petras Valodka, iždininkas - 
Povilas Kviecinskas.

Į stovyklą kviečiamas ir neskautiškas 
jaunimas, sutinkantis paklusti stovyklos 
drausmei. Stovyklos mokestis: S 160 
vienam asmeniui iš šeimos, $ 150-antram 
asmeniui iš šeimos, $ 140 - trečiam, $ 80 - 
ketvirtam.

Sausio 3 diena nuo 13 vai. - svečių 
diena; iš ryto - rajonų vadovų suvažiavi
mas, skirtąs rajono ateities svarstymui.

Jau vėluojamas! su tuntų registracija. 
Rajono vadas prašė galimai greičiau at
siųsti skautų(-čių) registracijos sąrašus ir 
registracijos mokestį ($2.00 nuo skauto!- 
tės)). Rajono vadas minėjo, kad norima 
išvystyti platesnį bendravimą su lie
tuviškąja skautija. Vykstantiems iš Aus
tralijos lietuviukams į Lietuvos skautų 
stovyklas bus padedama su stovyklos 
mokesčiais. _ *

Susirinkime dalyvavo labai mažas 
skaičius tautiečių, tik 25, bet nežiūrint to, 
buvo išrinkta naujoji Valdybą kas rodo, 
kad kultūrinis gyvenimas sostinėje ir to
liau gyvuos. Naująją Valdybą sudaro:

pirmininkas - J. Morkūnas, 14 Must 
Circ. Cahvell, 2905 ACT, tel. (02) 6291 
8966; sekretorius - A. Olšauskas, 109 
Gouger st. Torrens, 2607 ACT, tel. (02) 
6286 2979; iždininkas - R. Katauskas, 
12 Pelham Cl. Chapman, 2611 ACT, 
tel. (02) 6288 6112.

Revizijos Komisija pasiliko ta pati: V. 
Martišius, A. Stepanąs ir naujai išrinktas 
narys K. Kemežys. ALB Krašto atstovų 
suvažiavime Geelonge išrinkti atstovai: 
V. Martišius ir I. Olšauskienė.

Susirinkimas padėkojo senajai Val
dybai už gerai atliktą darbą ir palinkėjo 
naujajai Valdybai sėkmės.

Dalyvis L. B.
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(Tęsinys iš praeito "M.P." Nr.)'

Juozas Slavėnas
(1907 - 1981)

Diplomuotas teisininkas, kultūrinin
kas. Gimė Delnickų kaime, Marijampo
lės apskrityje. Baigė Seinų „Žiburio“ 
gimnaziją Lazdijuose. VD Universitete 
Kaune baigėTeisėsfakultetąiriki 1944 m. 
dirbo Apylinkės Teismo teisėjo darbą 
Suvalkų Kalvarijoje. Dar besimokyda
mas gimnazijoje J. Slavėnas bendra
darbiavo „Tėvynės Sarge“, „Trimite“, 
„Ateityje“ taip pat moksleivių laikraš
tėliuose. Baigęs studijas buvo uolus „XX 
Amžiaus“ ir „Teisės“ bendradarbis.

V okietijoje, gyvendamas įvairiose sto
vyklose, redagavo stovyklų rotatorinius 
laikraštėlius. Kiek ilgiau - apie 2 metus - 
redagavo Scheinfeldo stovyklos laikraš
tėlį „Žinios“, kurį šeštadieniais išleisdavo 
su kultūriniu-literatūriniu priedu. Lie
tuviškoms mokykloms trūkstant vadovė
lių, drauge su M. Mykolaityte paruošė ir 
rotatoriumi atspausdino eilę knygelių- 
vadovėlių, kurie buvo naudojami atskirų 
vietovių mokyklose.

Į Australiją J. Slavėnas atvyko 1948 m. 
Priklausė Sydnėjaus literatų būreliui ir 
„Plunksnos“ klubui. Kultūriniais straips
neliais ir beletristine kūryba - apsaky
mais, eilėraščiais, pasakėčiomis bei sce
nos vaizdeliais bendradarbiavo Australi
jos lietuvių laikraščiuose „Tėviškės Aidai“ 
ir „Mūsų Pastogė“. Organizuojantis

Marija Mykolaitutė-Slavėnienė
(1908

Rašytoja Marija M. Slavėnienė

Rašytoja gimė Pilotiškių kaime, Gu
deliu valsčiuje, Marijampolės apskrityje. 
Baigė Saulės Mergaičių Gimnaziją Kau
ne, studijavo VDU Humanitarinių moks
lų fakultete.

Rašyti M. Mykolaitytė Slavėnienė 
pradėjo dar gimnazijoje. Pirmieji jos 
kūriniai buvo išspausdinti „Naujoje Vai
dilutėje“. Vėliau poezijos ir beletristikos 
kūriniai buvo skelbti „Naujoje Romuvoje“, 
„Studentų Dienose“, Jauname Ūkininke“.

Nuo 1949 m. M. Slavėnienė gyveno 
Australijoje, kur bendradarbiavo lietuvių 
periodinėje spaudoje, išleido eilėraščių 
rinkinius „Po Svetimu Dangum“ (kartu su 
M. Mažeika, 1945 m.), „Nežinomi Ke
leiviai“ (1973 m.), parengė spaudai poemą 
.Parytys Mieste“, kuri po autorės mirties 
buvo atspausdinta hektografu. Didesni

k, ......... , . ... .. .....

Rašytojas Juozas Slavėnas

Sydnėjuje ALB Apylinkei 1950 metais 
buvojuristinės sekcijos vadovu, nuo 1961 
metų dirbo Tautos Fondo Australijos 
atstovybėje. J. Slavėnas buvo labai kuklus 
žmogus, nieko sau nereikalavo, buvo 
nepaprastai jautrus. Apie ką nors liūdnai 
šnekėdamas dažnai susigraudindavo. 
Minioje jo gal nepastebėtum, bet jam miT 
ras, visi pajutome, kiek jis savo darbais 
nuveikė, kai tai buvo reikalinga. Gal todėl 

■ šiandien ir turime 3-čią kartą, kalbančią 
lietuviškai.

1984)

M. Slavėnienės poezijos pluoštai buvo 
paskelbti Australijos Lietuvių Metraštyje 
bei „Plunksnos“ klubo leidinyje „Plunks
na ir Žodis“, „Terra Australis“, Čikagoje 
išleistuose „Tretieji Vainikai“ ir Lietu
voje išėjusioje knygoje „Po Pietų Kry
žiumi“. Be to, išleido dvi knygas apie 
savo brolį - „Putino laiškai Australijon“ 
(1957 - 1967) ir „Putinas Mano Atsi
minimuose“ (1977).

Atvažiavusi į Sydnėjų pirmą kartą 
susipažinau su M. Slavėniene maždaug 
1962 metais, kai jų namuose ruošėm lite
ratų būrelio susirinkimą. Man jie abu 
patiko - tokie nuoširdūs ir paprasti žmo
nės. Kas mes buvome prieš ją? Ji buvo 
Putino sesuo ir aš prisiminiau gimnazijos 
suole atmintinai kaltus jo eilėraščių pos
mus, nes kas jo nežinojo. Ji turėjo progos 
iš arčiau susipažinti su mums tik girdė
tais žmonėmis, kurie vaidino svarbų vaid
menį triūsų literatūroje ir mes atidžiai 
klausėmės jos pasakojimų. Slavėnų na
mai buvo literatų būrelio būstinė, o vienu 
metu buvo Sydnėjaus jaunųjų ateitininkų 
veikimo centru. Abu Slavėnai rūpinosi 
jaunimo reikalais, daug dėmesio skyrė ir 
jaunimo spaudai, organizavo jaunimo 
pasirodymus, bendradarbiavo „Tėviškė
lėje“, rašiniais ir eilėraščiais ypatingai 
palaikė „Tėviškės Aidų“ leidžiamo ateiti— 
raško jaunimo laikraštėlį „Ateities Žings
niai“ ir skautų laikraštį „Pėdsekys“.

Karta, kuriai jie priklausė, pragyveno 
sunkų laikotarpį, nes, kaip ir visi, jie nie
ko neatsivežė, darbo laikas buvo trumpas, 
o'pats darbas fizinis. Tokio darbo jie ne
buvo dirbę, tačiau nei vienas iš jų ne
siskundė ir jiems nebuvo sunku paaukoti 
savo laisvalaikį lietuviškiems reikalams. 
Kas tik atvažiuodavo iš kitur, būtinai

Juozas Slavėnas

Smilga Svyruoklė

Smilga svyruoklė platybėj pievų 
Kaip karalaitė, trapiom šakelėm 
Aukštai viršūnę savo iškėlus 
Dairosi drąsiai po plotą žalią.

Vėjai, net audros jos nebaugino 
Nors mišką vertė, ją tiktai lenkė. 
Kai vėjo smūgiai kiek susilpnėjo 
Ji išsitiesus drąsiai stovėjo.

Ji džiaugės saule, žolių draugyste, 
Vabzdžių dainelėm ir kaiminyste. 
Skruzdės darbštutės prie jos triūsėjo 
Bitelės džiaugės, žieduos viešėjo.

-Kaip man patinka žali uostuos plotuos. 
Aš iš čia niekur neiškeliausiu.
Čia mano šaknys stiprybę semia, 
Čia aš siūbuosiu ir nesitrauksiu.

Kai švito rytas, saulutė kėlės 
Smilgos šakelės nuo rasos svėrės. 
Pjovėjų dalgis lankoj blizgėjo, 
Jis smilgai mirtį atnešt žadėjo.

Paimta iš 1966 m. „Ateities Žingsnių“ 

pasisvečiuodavo pas juos ir visi buvo 
maloniai priimti. Galima buvo stebėtis jų 
apsiskaitymu ir laikas bendraujant su jais 
neprailgdavo... Begalės straipsnių laik
raščiams, novelės, eilėraščiai, beveik vi
sada M. Slavėnienė sėdėjo prie rašomos 
mašinėlės, kiek atsimenu, iki paskutinės 
dienos, jau likusi viena.

Susirinkę į jos laidotuves nežinojom, 
kuom ji sirgo ir kad jau porą metų nematė 
viena akim... Jos eilėraščiuose buvo daug 
ilgesio ir skausmo. Tai yra suprantama, 
nes savame krašte buvo išgyventa ilgiau, 
daugiau prarasta... Man asmeniškai gaila, 
kad nesulaukė laisvos Lietuvos, o gal jai 
būtų dar sunkiau pergyventi, matant, kad 
viskas taip pamažu eina į priekį, kas žino? 
Šiandien to nesužinosime.

Aldona Prižgintaitė-Speakers

Laiškai rcsdcilccijcii

Gerb. Redaktoriau,
Noriu pasiskųsti, kad Jūs savivalia

vote mano Jums paduotame tekste. Ma
no straipsnyje apie rašytojus Petrą Butkų 
ir Antaną Skirką yra toks sakinys: „Kaip 
galbūt iš istorijos žinote - lietuvių kilmės 
iš Romėnų legendose yra minimos brolių 
Prutenio ir Vaidevučio asmenybės“. Šį 
sakinį radau „M.P.“ Nr. 41 atspausdintą 
šitaip „Kaip galbūt iš istorijos žinote - 
Romėnų legendose yra minimos lietuvių 
kilmės brolių Prutenio ir Vaidevučio 
asmenybės“.

Tai bent „pataisymas“! Viskas ap
versta aukštyn kojom!

Jums nepasiseks įrodyti, kad Lietuvos 
istoriografijoje teorijos apie lietuvių kil
mę iš Romėnų nebuvo ir kad tokie vei
kėjai joje neminimi. Taip pat Jūs nega
lėsite įrodyti, kad Lietuvos istoriografi
joje yra rimtų priežasčių tikėti, kad Pru- 
tenis ir Vaidevutis minimi Romėnų 
legendose.

Malonėkite šį mano laišką paskelbti, 
kad žmonės manęs nelaikytų istorijos 
analfabetu.

Jeigu Jūs šiuo klausimu turite kokių

Marija Mykolaitytė-Slavėnienė

Du įmonės naktį

Vis dar naktis------
Ten — 
ant plataus, 
didelio, 
juodo stalo dvi tuščios taurės.

Iš jų išgertas 
jaunystės gyvenimas, 
išgertas vasaros midus, 
rudenio vynas.

Dvi tuščios taurės.
Vėl jas pakelsim 
patekėjus saulei. 
Rasime vėl jas pilnas. 
Ne vasaros midaus. 
Ir ne rudenio vyno.

Rasime jas pilnas 
gailios, 
skaidrios rasos - 
naujos gyvenimo gaivos.

Atsiskyrimas

Dabar aš rašysiu eilėraštį, 
Eilėraštį jautrų kaip daina, 
gražų kaip gėlė.

Eilėraštį apie Didžiąją savo Meilę 
apie Mimozą,
Žydėjusią vieną valandėlę.

Tai buvo ta, 
kuriai pasakiau: 
„Nepraeik!
Tokia tu graži!"

Aš praradau: 
ji praėjo- 
Su manim liko 
tik verkianti Siela.

Eilėraščiai paimti iš kūrinio „Parytys 
Mieste“.

nors abejonių, galite pasitikrinti Juozo 
Jurginio knygoje „Legendos apie lietu
vių kilmę“, Vaga, Vilnius, 1971. Pagar
biai Jūsų Juozas Almis Jūragis

* * *
Už įvykusią klaidą Autorių nuošir

džiai atsiprašome „M.P. “ red.

Gerb. Redaktoriau,
Lankiausi Lietuvoje ir sutikau Vil

niuje gimusius kolonistus, nekalbančius 
lietuviškai. Man kilo mintis, ai' nebū
tų galima bent dalį jų repatrijuoti į „pla
čiąją tėvynę“, o lietttvius tremtinius grą
žinti Lietuvon? Tremtiniai galėtų užimti 
išvykusiųjų butus, o kolonistai užimti 
tremtinių gyvenvietes. Niekas jų negrą
žintų gyvuliniuose vagonuose su mon
golų sargyba. Panašiai buvo pasielgta 
prieš pat karą, pasikeičiant savais pi
liečiais tarp dviejų didžiųjų valstybių.

Su pagarba R. Čėsna
* *

Nemanau, kad tie „kolonistai-atė- 
jūnai“ patys geruoju grįžtų į savo plačią
ją tėvynę!.. Čia reikėtų daugiau negu 
mongolų sargybos. Red.
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ĮįįjSl’OBTA.S
Marčiulioniukai Japonijoje

Marčiulioniukai Japonijoje (viduryje)

Iš Japonijos į Sydnėjų atvyko Šarūno 
Marčiulionio krepšinio mokyklos vadovė 
ir direktorė, mums gerai pažįstama Zita 
Marčiulionytė, dalyvauti savo buvusios 
mokyklos rėmėjos vestuvėse, kuri po 
paskutinės krepšininkų viešnagės Aus
tralijoje, čia pasiliko ir praeitą savaitę su
kūrė lietuviškų šeimą su buvusiu „Kovo“ 
tinklininku. Sveikiname jaunavedžius ir 
mums mielą Zitą.

Spalio mėnesį Japonijoje dešimtį die
nų viešėjo ir žaidė Š. Marčiulionio mo
kyklos 1983 metų gimimo krepšininkai. 
Japonijoje, kaip pasakojo vadovė Zita, jie 
žaidė 6 rungtynes, iš kurių tris pralaimėjo 
ir tris laimėjo. Pirmąsias dvejas rungtynes 
vienas po kitų, tik po valandos pertraukos, 
žaidė Fukišimoje (300 km nuo Tokijo). 
Jiems buvo sakyta, kad pirmos rungtynės 
bus tik apšilimo ir jie žais su silpna 
komanda. O buvo atvirkščiai. Lietuvos 
penkiolikmečiai žaidė prieš šio miesto 
prefektūros 18-mečių rinktinę ir pralai
mėjo rezultatu 62 : 72. Po valandos 
pertraukos jie žaidė su geriausia Japonijos 
Aukštųjų mokyklų (iki 18 metų) rinktine, 
atvykusia iš kito miesto. Šias rungtynes 
pralaimėjo rezultatu 61 : 99, nes tai buvo 
Japonijos jaunosios krepšinio žvaigždės. 
Žiūrovų prisirinko pilnutėlė didžiulė 
krepšinio salė.

Japonijos sostinėje Tokijuje lietuviai 
žaidė 4 rungtynes ir pirmąsias tris laimėjo 
taip pat prieš 17-18 metų japoniukus: 
prieš Sagani gimnaziją rezultatu 98 : 53, 
prieš Kanagavos jaunių rinktinę rezultatu 
102 :74 ir prieš Urajani rezultatu 85 : 83. 
Po trijų pralaimėjimų japonai pristatė 
Tokijo 18-mečių rinktinę ir šias rungty
nes marčiulioniukai pralaimėjo rezultatu 
78 : 86. Šios rungtynės buvo pačios 
gražiausios.

Nors per tas 10 dienų ir buvo žaista 
daug, bet vaikinai savo rezultatu buvo 
patenkinti 3:3. Žaista buvo prieš kitokį 
krepšinį, negu mūsų 15-mečiai krepšinin
kai buvo įpratę. Tai buvo greitas, vyriškas 

Japonai stebi saviškių kovą su lietuviukais
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ir dinamiškas krepšinis. Jų žaidėjų puiki 
technika, šoklumas, staigūs kamuolio 
perdavimai, labai greitas puolimas ir ko
vingumas. Komandose keli žaidėjai bū
davo po 185 ir 190 cm aukščio. Keisti 
būdavo ir jų kovos šūksniai apšilimo metu 
ir kartais, net keista, neobjektyvūs teisėjų 
sprendimai kai kuriose rungtynėse. Ke
letas japoniukų tritaškius mėtė net 80% 
taiklumu.

Be krepšinio buvo labai gražiai paruoš
ta ir didelė kultūrinė bei susipažinimo 
programa. Daug dalykų mūsų jaunie
siems krepšininkams buvo visai nauja ir 
nežinoma. Daugumoje visą delegaciją 
šefavo Užsienio reikalų ministerija, 
universitetų ir mokyklų vadovybės ir ats
kiri verslininkai. Visur buvo priėmimai 
pas miestų ir kitus vadovus, labai daug 
buvo filmuojama ir rašoma spaudoje. Vi
sur jie buvo sutinkami su maloniomis 
šypsenomis k sveikinimo lankstymaisis. 
Be kitų priėmimų, jie buvo priimti ir 
vaišinami Lietuvos - Japonijos draugys
tės parlamentarų grupės pačiame Japo
nijos parlamente. Keistos mūsų krepši
ninkams buvo ir japoniškos tradicijos. 
Įeinant į sporto centrus, mokyklose, kavi
nėse, restoranuose ir namuose prie durų 
reikėdavo nusiimti batus, o sporto cen
tre einant į tualetą, duotas pradžioje šliu
res reikėdavo pakeisti kitomis. Prie viso 
šito buvo gana greitai priprasta, nors 
sunkiau buvo priprasti prie japoniško 
maisto ir keisto pergalių siekimo bet ku
ria kaina.

Laisvu laiku krepšininkai lankėsi di
delėje televizijos studijoje, kalnuose, 
nacionaliniame parke prie penkių spalvų 
ežero, kuriame plaukioja didžiulės įvai
riaspalvės žuvys, senovinėje japonų pi
lyje ir kitur. Vieną vakarą nakvojo japo
niško stiliaus viešbutyje, kur visi dėvėjo 
kimono, miegojo ant grindų ir maudėsi 
karštų srovių baseinuose. Labai gražiai 
juos priėmė Tokijo universitete, kurio 
vadovas buvo šio turo organizatorius prof. 

T. Širaiši. Šiame universitete studijuoja 
35 000 studentų. Universitete ir mokyklo
se visur juos pasitikdavo mojuojantys ir 
besišypsantys moksleiviai, o merginos 
net klykdavo iš džiaugsmo, pamačiusios 
kitokius aukštus marčiulioniukus krep
šininkus. Kaip sakė vadovė Zita, Lietuvos 
mokyklose tokių atvirai reiškiamų emo
cijų niekuomet nepamatytum. Visur mo
kyklose labai gražios ir didelės sportinės 
bazės.

Parlamente, kuriame yra 500 narių ir 
kurie yra Japonijoje labai gerbiami, pri
ėmimą suruošė Japonijos - Lietuvos drau
gystės prezidentas M. Murakomi. Pri
ėmimas čia vyko ypatingai iškilmingai. 
Tarp parlamentarų buvo ir viena mote

Pasaulio čempionė
Mūsų žinomoji Lietuvos dviratininkė 

Diana Žiliūtė, kuri pernai labai gražiai 
pasirodė ir Australijoje vykusiose''ffip- 
tautinėse dviračių varžybose, dabar tapo 
pasaulio čempione Olandijoje, paskutines 
varžybų lenktynes - 103.2 km nuotolį 
įveikusi per 2 vai. 35 min. 35 sek. ir ta
pusi pirmąja pasaulyje.

Australijos lietuvių sportininkų kontingentas Lietuvoje. Dešinėje: Pasauk Olim
pinio Sporto K-to Lietuvos atstovas Antanas Laukaitis

Padėka už pagalbą našlaičiams ir muziejui
Pietinės Lietuvos dzūkų leipalingiečių 

vardu dėkoju mieliems tautiečiams už 
pagalbą mūsų našlaičiams ir neturtin
giesiems. Medis vertinamas už vaisius, o 
žmogus - už darbą kitų gerovei. Jau daug 
metų kai taip daro Antanas Laukaitis ir 
kiti tėvynainiai. Šiemet Antanas atsiuntė 
du siuntinius. Be to, pats atvežė į Leipalin
gį 100 JAV dolerių - Antano Laukaičio 
piniginę premiją trims mūsų geriausiems 
mokiniams, o taip pat Vilties Kružienės, 
Algio ir Rimo Dičiūnų bei Rimo Kuckai- 
lio padovanotus mūsų, plataus profilio 10- 
ties patalpų kraštotyros muziejui, dir
bančiam visuomeniniais pagrindais. 200 
Australijos dolerių. Už juos jau pagami
nome keletą naujų stendų, įsigijome įvai
rių muziejui reikalingų dalykų. Ačiū už 
šią pagalbą minėtiems tautiečiams.

Labai nudžiugino ir Vilties Kmžienės 
siuntinys, kuriame buvo daug gražių daly

Atsiųsta paminėti

ESGAV - Twenty Years Together. 
Scanning and layout by Alex Terech, 
ESGAV, 1998. Produced in Melbourne 
and distributed by ESGAV (Ethic Scout 
and Guides Association of Victoria) 
Executive Committee.

Tai 40 psi. gausiai iliustruotas leidi
nys Viktorijos valstijos etninių-egzilų 
skautų 20 metų veiklos sukakčiai pami
nėti. Gausiai iliustruota ESGAV veiklos 

ris - Japonijos tautinis pasididžiavimas, 
tai S. Hašimoto, kuri dalyvavo 8-ose 
olimpiadose dviračių ir greitojo čiuoži
mo varžybose.

Labai šiltas ir gražus atsisveikinimo 
vakaras buvo pas P.Yoko ir jo draugus, 
buvusius Lietuvoje ir besiruošiančius vėl 
ją aplankyti. Gi paskutinis atsisveikini
mas buvo TOKAI universitete po žvaigžd
ėtu dangum.

Visa grupė kelione į Japoniją buvo 
labai patenkinta k stebėjosi japonų labai 
dideliu mandagumu, punktualumu bei 
darbštumu. Jie visi labai laikosi savo 
tradicijų ir jie visi yra taip skirtingi nuo 
mūsų, sakė Zita Marčiulionytė.

Paruošė A. L-tis

Kita žinoma mūsų dviratininkė Rasa 
Polikevičiūtė pasaulio varžybose tapo 4- 
ta. Dar viena žinoma 22 metų panevė
žietė dviratininkė prieš kurį laiką tapo 
Europos čempione. Sveikiname visas 
šauniąsias dviratininkes ir linkime joms 
medalių Sydnėjaus olimpiadoje.

A. L.

kų mūsų našlaičiams, taip pat Emilijos ir 
Alfonso Čižeikų jų pačių iš Perth'o į 
Leipalingį atvežta labdara. Dėkojame už 
tai gerbiamiems Kružienei ir Čižeikams.

Be to, Antanas Laukaitis, atvykęs į 
Lietuvą, užprenumeravo laikraštį ,JJe- 
tuvos sportas“, kad galėtume geriau sekti 
sportinius įvykius Lietuvoje ir pasaulyje, 
o taip pat Pasaulio lietuvių žaidynes, 
Australijos lietuvių sportininkų ir viso 
pasaulio lietuvių sportininkų pasiekimus 
jose bei II-ojoje Lietuvos olimpiadoje. Taip 
pat jis mums nuolatos siuntinėjo naujus 
„Mūsų Pastogės“ numerius, padovanojo 
keletą vertingų knygų. Ypač nudžiugino 
„PaštoŽenklų Albumas Klaipėda“, išleistas 
1973 m. Čikagoje.

Ačiū Tau už viską, mielas Antanai.
Algirdas Volungevičius

Leipalingio muziejaus vadovas 
Leipalingis, 1998.09.23.

apžvalga bei trumpi jos narių - estų, ven
grų, latvių, lietuvių, lenkų, tusų ir ukrai
niečių skautų(-čių) veiklos Australijoje 
aprašymai.

Lietuvius šioje organizacijoje jau ke
linti metai atstovauja ps. Onutė Prašrnu- 
tienė. Vienas šios skautiškos organizaci
jos steigėjų ir pirmųjų - 1978-79 metų - 
pirmininkų buvo v.s. Henrikas Antanaitis.

B.Ž.

6



Plauko šviesūs debesys 
Tėvynės padangėje (17)

Bronius Žalys

(Tęsinys iš praeito „M.P.“ nr.)

Kas be ko, miestuose pamatysi ir labai 
nutukusių poniučių bei ponų. Jų išvaizda 
sakyte sako, kad jiems gyvenimas laisvo
je Tėvynėje nieko nepagailėjo... Tačiau 
dauguma tautiečių Kauno ir Vilniaus 
gatvėse atliekamų riebalų ant savo kūno 
neturi!.. Jie - ar to nori, ar ne - gražiai ploni I

Užbaigiant Tėvynės lankymo {spūdžius
Jau beveik trys mėnesiai kaip mes 

grįžome atgal į mūsų gyvenamą Sydnė- 
jaus miestą. O akyse vis dar tolimo- 
siosTėvynės vaizdai - paskendusi saulės 
spinduliuose jos girių žaluma, gelto
nuojantys javų laukai... Ii' mes - su žmo
na - tebeklajojantys Biržų lygumomis, 
Kupiškio apylinkių kalvelėmis, žings
niuojantys Kauno Laisvės alėja ar be- 
mindžiojantys dar viduramžiais tebe
kvepiantį Vilniaus gatvių grindinį, besis- 
tebį jo mūrų grakštumu, senųjų bažny- 
čių-bažnytėlių elegancija, Gedimino pi
lies didingumu... Ir nepamatai, kaip akys 
pasidaro drėgnos - kodėl gi aš ne ten?.. 
Argi aš ne lietuvis? Ar tai ne mano tėvų ir 
protėvių žemė, dėl kurios kažkada ža
dėjau (ir ne aš vienas!) bet ką padaryti, 
kad tik ji būtų laisva, kad galėtume, nors ir 
ne taip ištaigiai kaip kituose kraštuose, 
gyventi, džiaugtis savo Tėvynėje savo 
tautos brolių tarpe?

Tėvynę lankiau jau trečią kartą. Ir kuo 
toliau, tuo labiau gimtojo krašto magika 
vilioja pas save. Žinau, jei dar kartą ten 
apsilankysiu, neištversiu - paklustu 
gimtosios žemės šaukimui - grįšiu į 
Tėvynę!.. Nors labai gerai žinau, kad ten 
daug ko neturėsiu, ką aš čia turiu, t.y. taip 
vadinamo „gero gyvenimo“, palyginus su 
Lietuva, net ir šiokios tokios prabangos.

Taip, tas „gerasis gyvenimas“ plius 
mūsų - daugumos - senyvas amžius, čia 
užaugę ir šio krašto gyveniman pasinėrę 
vaikai ir vaikaičiai jau nebeleidžia mums 
grįžti gimtajan kraštan, į kurį išvykdami, 
bent dauguma mūsų, prisiekėme grįžti, 
kai tik nebegrės mūsų gyvybėms pavo
jus!.. Kaip gaila, kad pažadai ir liko 
pažadais!..

O aš, nakčia pabudęs, vis ir vis svajo
ju, kaip būtų gera bent numirt gimtojoj 
žemėj!

* * *
Nelengva nuspėti, kaip vystysis to

Trys progos - trys klaidos
Atkelta iš 2 psl.
Europą - vardan keršto ir alijantų bro
lystės. Komunistų gaujom buvo leista ir 
„dovanota“ virš 100 mln. žmonių. Visa 
Rytų Europos dalis. Leista daryti, ką tik 
nori su okupuotais kraštais - žudyti, 
naikinti, kaip tik nori ir kiek tik nori. 
Vakarai, antrą kartą išsisėmę prieš ben
drą priešą - nacių Vokietiją, norėjo pa
miršti Rytus. Tad Sovietų Sąjunga, vado
vaujama „dėdės“ Juozo, liko laikinai pa
miršta. Laikinai tol, kol užteko „suvirškin
ti" naujai pagrobtus kraštus, pavergti 
milijonus žmonių.

Vakarų demokratijos, ypač Amerika 
ir Anglija po Antrojo pasaulinio karo ga
lėjo išvaryti laukinius sovietus iš Rytų 
Europos. Jokiu būdu sovietai nebūtų ga

* * *
Ši vasara Tėvynėje labai ir labai šla

pia. Nepasakyčiau, kad ji būtų buvusi ir 
labai šilta - tik vieną kitą dieną tempera
tūra buvo šoktelėjusi iki 28 - 30 laipsnių 
šilumos. Šienas šiaip taip buvo išdžiovin
tas ir suvežtas. Dabar ateina eilė rugiams 
ir kviečiams. Tikėkimės, kad juos sausus 
suveš į kluonus, bet pagal oro pranešimus 
per TV, to vangiai galima tikėtis, nes pra
našaujamas ilgesnis lietingas periodas.

limesnis Lietuvos gyvenimas. Jis keičiasi 
ir keisis, sąlygojamas laiko ir pokyčių 
bendrajame Europos bei pasaulio gy- 
veninie, pęs męs esame viso to dalis. Be
veik nėra savaitės, kad jei jau ne Lietu
voje, tai kur nors pasaulyje vyksta įvy
kiai, kurie liečia ir Lietuvos likimą, jos 
dabartinį gyvenimą. Ypač paskutinioji 
valiutos krizė (ar kaip ją bepavadintume) 
pasaulyje jau dabar palietė Lietuvos

ekonomin; gyvenimą ir niekas nežino, 
kas dar bus ateityje (mažiesiems ir netur
tingiesiems visuomet daugiausia „kliūna“ 
- pilnąją šio žodžio prasme). Lietuviai yra 
darbštūs ir apsukrūs žmonės - tikėkime, 
kad jie ištvers ne tik šią, bet ir daug kitų 
krizių ir krizelių... Juk tiek daug ištvėrė 
per visus 50 metų.

Į Tėvynę, nors labai labai palengva, 
pradeda grįžti pavienės tautiečių šeimos, 
ją palikę ne savo noru 1944-siais ir vė
lesniais metais. Vieni iš jų - laimingieji - 
pasuko į Vakarus, kiti - gyvuliniuose 
vagonuose - ištremti į Rytus. Dabar jie 
grįžta iš Pietų ir Šiaurės Amerikos, įvai
rių Europos kraštų ir, paskutiniu metu, 
gal gausiausiai, iš Rusijos ir kt. buvusių 
sovietinės imperijos kraštų (nemažai jų, 
jau nebemokančių gimtosios kalbos)... 
Kol kas, turėdami palyginti neblogą 
gyvenimą Australijoje, iš čia į Tėvynę 
grįžta neperdaugiausiai ir vargu ar ši 
srovė padidės, nes seniesiems išmirus, 
jaunesniajai kartai, negyvenusiai gimti
nėje, grįžimas į Tėvynę vargu ar bus 
patrauklus, ypač, kai ekonomiškai šis 
kraštas yra daug daugiau žadantis, o 
sentimentai tėvų gimtajam kraštui nebėra 
tokie stiprūs (daugiausiai kilę iš tėvų ir 
senelių pasakojimų).

O mano, senosios kartos ateivio, ke
lias palengva suka gimtinės link!..

B. Žalys
Sydney, 1998.10.15

lėję net ir laikinai atsispirti prieš daugiau 
kaip 10 mln. moderniai ginlduotų anglų- 
amerikiečių. (Slaptas planas užimti Ru
siją ir išvaduoti Rytų Europą buvo pa
ruoštas W. Churchillio patarėjų, bet nebu
vo įgyvendintas.)

Deja, vietoj to, Vakarai ne tik pasida
lijo Europą su Stalinu, bet už pagalbą 
kovoje prieš Hitlerį praktiškai padova
nojo Karaliaučiaus kraštą (net kai kurių 
mūsų šviesiųjų vadų pripažintą kaip rusų 
kraštą). Kad neliktų jokių ginčų ateityje, 
komunistai paprasčiausiai išžudė ar iš
trėmė viso Karaliaučiaus krašto žmones 
(panašūs sovietiniai metodai dabar prak
tikuojami buvusiųjų kolegų valdomuose 
kraštuose - Jugoslavijoje). Po trumpo lai
ko prūsų neliko - visa tauta buvo išnai
kinta. Ar kas nors pasaulyje šiandieną,

f ilIiisiĮ minusieji j*

kalbėdamas apie genocidą, pamini prūsų 
tautą? Kur ji dingo? Kas tie „Kaliningra
do“ gyventojai? Iš kur ir kaip jie ten' 
atsirado? Nesvarbu. Vakarams Rusija ir 
Rytų Europa nerūpi. Ne iš ten ateina* 
mados. Jie visi atrodo kaip mužikai. Ta 
rusų masė reikalinga kovoje su diktato
riais - nuo Napoleono iki Hitlerio, o po 
to... 1945 metais Vakarų demokratijos 
neišlaikė antrojo egzamino.

1990
Po to neišlaikyto egzamino Vakarai 

daug nukentėjo.
Komunizmas, suradęs namus sovie

tinėj e diktatūroj e, pastebėj o Vakarų nery ž- 
tą ir inteligentijos simpatiją ir pradėjo 
plėsti ideologinę propagandą ir terorą po 
visą pasaulį. Nuo Hollywoodo iki Hong- 
kongo, nuo Romos iki Rio komunizmas- 
inteligentams tapo patrauklus. “Vakarų 
universitetų profesoriai, rašytojai, filmų 
režisieriai pamilo komunizmą. Nors, tuo 
pačiu, komunistai plėtė žmonių vergiją ir 
terorą nuo Kinijos iki Vietnamo, nuo Ku
bos iki Angolos. Vakarai snaudė, pasken
dę savo rūpesčiuose.

Laikui bėgant, net nuo 1948 metų, 
Vakarai pajuto komunizmo pavojų. Bet ir 
tai tik laikinai, tik „atbuli“. Štai 1950- 
taisiais, dešimt tūkstančių amerikiečių 
žuvo kovoje su komunistais Korėjoje. 
Kiek vėliau tai atsitiko Vietname. Bet 
intelektualai ir toliau flirtavo su komu
nizmu. Rytų Europa buvo pamiršta. Ko
munistinis genocidas - nesvarbu, kiek 
panašus į nacių, liko jei ne priimtinas, tai 
bent užmirštas vakariečių tarpe. (Net ir 
Lietuvos prezidentinė komisija nelabai 
rūpinsis sovietine okupacija ir sovietų 
kolaborantais.)

Pagaliau, Vakarų demokratijose iškilo 
trys vadai,' kurie perprato komunizmą: 
Ronald Reagan, Margaret Thatcher ir 
Helmut Kohl. Matė, kaip Vakarų turtas 
yra eikvojamas gynybai prieš buvusius 
„alijantus“. Bent po keturių dešimtmečių 
po pralaimėtų antrųjų egzaminų, Vaka
ruose atsirado vadas, išdrįsęs pavadinti 
sovietų komunizmą tikruoju vardu - „Evil 
empire!“ Tačiau kovoje prieš blogį, šū
kių ir gerų norų neužtenka. Prezidentas 
R. Reagan suprato, ko reikia. Savo ryžtu 
praplėtė Amerikos gynybą iki tokio ly
gio, kurio socialistinė sistema negalėjo 
įveikti. Amerikos vadovaujami Vakarai 
privedė sovietinį milžiną prie bankroto.

Bet štai, po Sovietų Sąjungos suby
rėjimo, Vakarai vis dar pilni komunizmo 
dvasią įsimylėjusių intelektualų (jau tuo 
metu liberalai pakeitė pavadinimą iš 
komunistų į marksistus...), negalėjo 

Skamba ir žvanga, gaudžia varpai, 
Liūdną ir skaudų leisdami gandą: 
Vėl paviliojo žmogų kapai!..
Diena į dieną tiek jų atranda!

Maironis

"M.P." redakciją pasiekė žinia apie 
neseniai mirusią tautietę Janiną Kriuk- 
lytę-Bilotienę, gyvenusią Sydnėjuje. Ji 
buvo gimusi 1921 metais. Mirė spalio 7 
dieną, būdama 77 metų amžiaus.

Laidotuvės įvyko spalio 12 dieną. Pa
laidota Rookwoodo kapinėse prie vyro 
S.epo Biloto kapo.

Ilsėkis ramybėje.

inf.

išnaudoti progos. Liberalų intelektualų 
vadovaujamas laikraštis „The NewYork 
Times“, kaip ir 1932-ais metais, pradėjo 
varyti propagandą už sovietinių griaučių 
išgelbėjimą. Sovietų Sąjungos subyrė
jimas jiems atrodė labai nepriimtinas. 
„Truncated Soviet Union“ nebuvo pagei
dautina, nelogiška. (Ką tai reiškė? Ne
patogu, kad Sovietų Sąjunga suskiltų į 
mažus nežinomus kraštus. Kokia betvar
kė! Kaip išsireiškė vienas JAV diplo
matas, jiems reikėsią išmokti visą eilę nau
jų kalbų! O draugai rusai buvo pažįsta
mi, prieinami, draugiški...)

Vakarai galėjo ir privalėjo baigti pre
zidento Reagano pradėtą darbą. Išlais
vinti visą buvusią Sovietų Sąjungą, ne tik 
kai kuriuos kraštus, kurie savo kieto už
sispyrimo dėka spėjo išsivaduoti (bent 
laikinai) iš Maskvos „globos“. Bet taip 
nebuvo. Vakarai nusisuko, nematė ir nie
ko nedarė, kai sovietiniai likučiai Mask
voje įsakė išžudyti sukilusius gruzinus ir 
čečėnus. 1990-ųjų rusų genocidas buvo 
vakriečių nematomas, net užstojamas. (Ar 
galima toleruoti žmonėm atsiskirti nuo 
tėviško centro? Amerikos nepriklau
somybės šūkiai seniai amerikiečių pa
miršti! „When in the course of human 
events...“). Kai tai vykdo intelektualiniai 
draugai, genocidas tampa tvarkos reiš- 

' kiniu!
Vakarai ne tik nepradėjo tikrojo kraštų 

išlaisvinimo buvusioje Sovietų Sąjun
goje, nereikalavo komunistinio genocido 
autorių ir vykdytojų pasmerkimo, bet net
gi rėmė atleidimą jiems. Po Antrojo 
pasaulinio karo Vakarai įžūliai ir efektin
gai išvalė Vokietiją nuo nacių likučių ir 
įtakos. Tuo pačiu metu padėjo Vokietijai 
atsigauti. Bet to neatsitiko su Sovietų 
Sąjunga. Vakarai toleravo buvusių žu
dikų ir struktūrų savivaldžiavimą ir net 
Sovietų Sąjungos likusių turtų išvogimą. 
Net toleravo faktą, kad likę KGB-istai 
graibstė teikiamą pagalbą Rusijai. Nema
tė ir nieko nesakė, kai tie patys žmonės, 
kurie organizavo genocidą po Rytų Euro
pą ir Afganistaną, išsilaikė valdžios ir 
prekybos viršūnėse. Vakarai nereikalavo 
dekomunizacijos iš Rusijos, kaip kad 
prieš 50 metų reikalavo denacifikacijos iš 
Vokietijos. Kodėl ne? Tam yra daug prie
žasčių. Vakarų intelektualams ir valdžios 
žmonėms nebuvo svarbu atsiminti (net 
žinoti) apie tai, kaip sovietai išžudė dešim
tį milijonų žmonių. Sovietinis genocidas 
nėra genocidas. Nereikalaudami iš Ru
sijos teisingumo, nereikalaudami, ka,’ 
budeliai būtų nubausti ir nuskriaustieji
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

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

Lietuvių Kooperatinės Kredito Draugijos 
'Talka" Sydnėjaus skyrius praneša:

savo nariams, kad metinis ataskaitinis susirinkimas įvyks š. m. lapkričio 8 
sekmadienį, 130 vai. po pietų mažojoje salėje. Lietuvių Klube, Bankstowne.
Susirinkimo dienotvarkėje:

* praėjusių metų veiklos pranešimas;
* metinis pelno paskirstymas;
* "Talkos" direktoriato pranešimas;
* narių klausimai ir pasiūlymai.

Susirinkimas baigsis pavaišinimu - sumuštiniais ir gaivinančiaisiais bei 
stipresniais gėrimais.

Nariai ir pageidaujantys įstoti į narius maloniai kviečiami dalyvauti.
Šį sekmadienį Sydnėjaus skyrius teiks finansinius patarnavimus tarp 12.00 

vai. ir 1.00 vai. po pietų. Vytenis Šliogeris, Syriaus Vedėjas

Dėmesio, dėmesio ! ! !
Lietuvos Olimpinis komitetas būsimiems savo olimpiniams sportininkams, kurių 

dalis jau šiais ir kitais metais atvažiuos į Sydnėjų treniruotis bei ruoštis olimpiadai, 
išnuomavo didelį šešių kambarių su virtuve ir kitais prie namo reikalingais įrengimais 
namą, kuris yra Miller Ave., Ashfield. Šis namas yra visiškai tuščias ir jam apstatyti 
reikia įvairių baldų, kaip pvz., lovų, spintų ir kt.

Aš kreipiuosi į Sydnėjaus lietuvius, gal jie savo namuose turi jiems nereikalingų 
baldų ir kitų dalykų ir gali juos atiduoti ar dviems metams paskolinti šiam olimpiečių 
namui. Jeigu kas turi, tai prašau skambinti Antanui Laukaičiui tcl. (02) 9798 0306 arba 
Viktorui Šliteriui tel. 9498 2571. Būsime už tai dėkingi. A. Laukaitis

Kaukių "l^aloween įlisco" įvyks spalio 31 dieną, šeštadienį, 

730 vai. vakaro Lietuvių Klube, Bankstowne. Visus kviečia "Sūkurio” jaunimas.

1 " j^ainos" choro metinis koncertas įvyks lapkričio 15 I
. dieną, sekmadienį, 2.30 vai. po pietų Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne. !

Programoje - vaikų, motetų, vyrų ir mišrūs chorai.
Repertuare irgi išgirsite naujų dainų.

{ėjimas - S 10, vaikams ir moksleiviams - veltui.
I Visi kviečiami apsilankyti. Choro Valdyba I

Melbourne "Dainos Sambūrio" 49-asis koncertas
Visos dainos - grožiui, meilei, tylai, 
Ir apie tai, kas Širdyje nedyla.
Tokia galinga tu, daina,
Skambėk, iš mūs širdžių jauna..
Nepastebimai prabėgo dar vieni me

tai. Praeitas laikotarpis Melboumo „Dai
nos Sambūriui“ buvo nelengvas. Reikė
jo intensyviai ruoštis Dainų šventei, kuri 
įvyko mūsų tėvynėje Lietuvoje.

Išlydėjome savo neskaitlingų daini
ninkų būrelį, truputį pavydėdami, kad ne
galime kartu vykti dėl visokių susidariu
sių priežasčių, bet linkėdami geros svei
katos, nuotaikos, patirti malonių akimirkų.

Mes. likusieji, po trumpų atostogų vėl

rinkomės į repeticijas, juk reikėjo moky
tis naujų damų, kurios bus atliekamos mū
sų metiniame koncerte. Kartais atvirukais 
ir linkėjimais mus džiugino Zita, kuri 
viešėjo Lietuvoje. Dėkojame tau, Zita 
Prašmutaite!

Lapkričio 8 dieną, 130 vai. po pietų, 
kviečiame visus į Lietuvių Namus pasi
klausyti ir pasižiūrėti mūsų ruošiamo 
metinio koncerto. Programa įvairi.

Žadame jums gerą nuotaiką ir malo
nų pabendravimą.

Bilieto kaina - $ 10. Vaikams iki 15 
metų - nemokamai.

„Dainos Sambūrio“ Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

f Funerals of Distinction f
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Trys progos - trys klaidos
Atkelta iš T psl.

atstatyti ant kojų, Vakarai leido komu
nistiniam vėžiui ir toliau klestėti plačioje 
Rusijos imperijoje. Vakarų demokratijos 
->eišlaikė ir trečiųjų egzaminų!

1998
O po trijų neišlaikytų egzaminų, kas 

liau?

,S. Matome „naują“ krizę Rusijoje, 
atome, kaip dešimtys bilijonų dolerių

iš Vakarų finansinės pagalbos perėjo į 
Rusijos „mafijos“ - kagėbistų rankas. Vėl 
Vakarti vadai rūpinasi ir graužiasi, kaip 
išgelbėti Rusiją?.. Vakarų demokratijos 
nebeturi reaganų, thacherių ir dabar net 
kohlių... O Lietuvoje? Palaukime dar pu
sę metų atsikratyti kagėbistinių pali
kuonių... reikia laikytis tarptautinių nor
mų! Reikia komisijų tirti, kaip lietuviai 
nusikalto prieš žmoniją okupacijos metu. 
Vakarų liberalai to reikalauja, o mes... 
privalome įtikti.
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Klubas atidarytas 
Pirmadieniais 5.00 v.v. - 10.30 v.v. 
Antradieniais klubas uždarytas 
Trečiadieniais 5.00 v.v. - 10.30 v.v. 
Ketvirtadienis 5.00 v.v. - 11.00 v.v. 
Penktadienis 5.00 v.v. - 12.00 v.v. 
Šeštadienis 12.00 v.p.p. - 1.00 v. nakties 
Sekmadienis 12.00 v.p.p. - 10.00 v.v.

Klubo valgykla veikia:
Šeštadieniais - 12.00 v.p.p. - 2,00 v.v. švediškas stalas 
(smorgasboard) ir 6.00 v.v. - 8.00 v.v.
Sekmadieniais -12.30 v.p.p. - 7.00 v.v.

VIII Tautinė (pagalb.) Australijos Rajono skautų stovykla
Pasibaigus 20-sioms Lietuvių Dienoms Geelonge, 

sekančią dieną, t.y. 1999 m. sausio 2-rą, ukrainiečių 
skautų stovyklavietėje' ’Sokii" prasidės Australijos 
Rajono lietuvių skautų Tautinė Stovykla. Ši stovykla 
bus lyg ir tęsinys Tautinių stovyklų, kurios šiais 
metais vyko Lietuvoje ir Amerikoje. Australijos Ra
jono stovykla bus pagerbimo - prisiminimo stovykla. 
Stovykla baigsis sausio 10-tą dieną. Vilkiukai ir 
paukštytės bus apgyvendinti po stogu, visi kiti - 
skautai ir skautės, vyčiai - vyresnės skautės bei 

skautininkai - gyvens palapinėse. Rajono vadija kviečia visus jaunuolius bei jaunuoles 
dalyvauti stovykloje, netgi ir tuos, kurie iš viso skautams nepriklauso. Jie galėtų praleis
ti laiką kartu su skautais, dalyvauti skautų užsiėmimuose, skautų programoje ir t.t. 
Stovyklai vadovaus LSS Australijos rajono vadas v.s. Henrikas Antanaitis.

LSS Australijos Rajono skautai(-tės) jau dabar registruojasi 1999 metų pradžioje 
vykstančiai Tautinei Stovyklai prie Geelongo.

Melboumo skautai(-tės) registruojasi pas ps. Povilą Kviecinską tel. (03) 9744 4270; 
Geelongo skautai(-tės) registruojasi pas s. Vyt Mačiulį tel. (03) 5278 2906; Sydnėjaus 
skautai(-tės) registruojasi pas ps. Dainą Šliterytę tel. (02) 9498 2571; Adelaidės 
skautai(-tės) registruojasi pas Rūtą Sankauskienę tel. (08) 8339 4300 ; Brisbanės 
skautai(-tės) registruojasi pas ps. Algį Milvydą tel. (07) 3269 4294; iš visur kitur - pas 
v.s. Henriką Antanaitį tel. (03) 9857 8338.

Į Tautinę Stovyklą Australijoje (papiki.) kviečiami visi skautai(-tės) ir neskautiška- 
sis jaunimas. Daugiau informacijos apie stovyklą bus pranešta vėliau.

LSS Australuos Rajono V-ja

Sydnėjaus lietuviai jau kuris laikas neturi lietuvio kunigo. Išvykus kun. Jonui 
Gudauskui SM į pagalbą atėjo anglų kilmės kun. Roger Belmore, SM. Anksčiau jis 
buvo sutikęs laikyti lietuviams pamaldas kas antrą, trečią ir ketvirtą mėnesio sekma
dienį. Arčiau susipažinęs su lietuviais, kun. Belmore pasisiūlė aptarnauti lietuvius kas 
sekmadienį, o negalint kun. Belmore atvykti, lietuviams mišias atlaiko St. Joachim's 
bažnyčios klebonas kun. Norman Grady. Kun. Belmore jau pradeda ir baigia mišias 
lietuviškai. Pagrindinė mišių dalis vyksta angliškai. Atsakymai ir giesmės - lietuviškai.

Lapkričio 1 dieną, sekmadienį, po mišių bus lankomos lietuvių sekcijos kapinės 
Rookwoode. Kun. R. Belmore, SM praves maldas už mirusius mūsų šeimų ir 
bendruomenės narius. . , ,

Visi prašomi prieš tai aptvarkyti savo šeimos narių kapus. Mūsų mirusius dau
gumoje laidoja parapijos klebonas Fr. N. Grady, o krikštynas prieš pamąldas atlieka Fr. 
Roger Belmore, SM. Parapijos Komiteto inf.

Prašom nepamiršti užsimokėti 
^Mūsų Pastogės*6 prenumeratą.
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