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Lietuvos jvykių apžvalga
Populiariausios partijos neužleidžia 

savo pozicijų
Jeigu rytoj vyktų rinkimai į Seimą, juos 

laimėtų Centro sąjunga (už šią partiją 
balsuotų 12.8% apklaustųjų), Tėvynės 
sąjunga (9.9%) ir Socialdemokratų par
tija (8.2%). Tokius duomenis skelbia 
rinkos ir viešosios nuomonės kompanija 
„Baltijos tyrimai“.

Šis politinių organizacijų trejetas po
puliariausiųjų viršūnėje laikosi jau keletą 
mėnesių, nors, palyginti su „Baltijos 
tyrimų“ rugsėjo mėnesį atliktos apklau
sos duomenimis,Centro sąjungos reitin
gas smuktelėjo 0.8%, o konservatorių ir 
socialdemokratų populiarumas atitinka
mai išaugo 0.5 ir 0.1 %.

Didelių netikėtumų nėra ir šalies poli
tikų populiarumo reitingų lentelėje. Kaip 
ir anksčiau, Lietuvos gyventojai labiau
siai pasitiki dabartiniu ir buvusiu šalies 
vadovais. Palankios nuomonės apie Pre
zidentą Valdą Adamkų yra net 84 % res
pondentų, o kadenciją baigusio Preziden
to Algirdo Brazausko šis rodiklis siekia 
65%.

Prezidento vizitas 
Šiauliuose

Prezidentas Valdas Adamkus ragina 
nevilkinti ir greičiau priimti Šiaulių lais
vosios ekonominės zonos statuto ir jo įsi
savinimo programą.

Penktadienį kalbėdamas Šiaulių mies
to savivaldybėje surengtame susitikime 
su šio miesto, rajono ir apskrities valdžios 
atstovais bei verslininkais, Prezidentas 
atkreipė dėmesį į „vis dar pasitaikančias 
biurokratines kliūtis investicijoms“ į 
Šiaulių LEZ bei ragino jas įveikti.

Prezidentas buvo informuotas, kad iki 
šiol nesutariama, ar Šiaulių teritorijoje 
esantis Zoknių oro uostas turi priklau
syti kariškiams, ar jis turi tapti civiliniu 
objektu. Valstybės vadovas žadėjo pasi
domėti šiuo klausimu Vilniuje.

Vargai dėl laiko juostos 
pakeitimo

Vyriausybė užsakė sociologinę ap
klausą dėl praėjusį pavasarį priimto 
sprendimo Lietuvoje pereiti prie pirmo
sios laiko juostos. „Kai sužinosime ap
klausos rezultatus, tuomet ir spręsime, ką 
daryti šiuo klausimu“.

Vyriausybės sprendimu Lietuvos teri
torijoje nuo šių metų kovo 29-sios galio
ja pirmosios juostos laikas - Greenwich’o 
laikas plius viena valanda. Toks laiko 
skaičiavimas mūsų krašte naudotas ir 
prieš karą. Iki praėjusio pavasario Lietu
voje kelerius metus galiojo antrosios 
juostos laikas - Greenwich’o laikas plius 
dvi valandos.

Dėl Rusįjos krizės prarastus 
milijonus reikės sutaupyti

Ministro pirmininko Gedimino Vagno- 
riaus teigimu, pasitvirtina Vyriausybės ■ 
prognozės, kad dėl krizės Rusijoje Lie
tuvos biudžetas šiemet negaus apie 300 
mln. litų pajamų.

Todėl Vyriausybė yra pradėjusi įgy
vendinti griežto taupymo programą, kuri 
atsispindi Seimui ketvirtadienį perduo
tame įstatymo projekte dėl šių metų 
biudžeto išlaidų sumažinimo. Jame nu
matyta išlaidas sumažinti 297.8 mln. litų.

Premjeras pastebėjo, kad išlaidų tau
pymas pradedamas mažinant valdymui 
numatytas lėšas, nors jų dalis biudžete 
siekia tik 3 %, taigi realiai daug milijonų 
nesutaupysi. Bet savo pavyzdžiu Vy
riausybė nori paskatinti ir kitas institu
cijas taupyti pinigus.

G. Vagnorius teigia, kad nors bendro
jo produkto vidaus augimas ir sulėtės, bet 
pagal prognozes jis sieks 5.5 % (planuota 
7 %). Nedarbo lygis nepadidės daugiau 
kaip 0.5% - nuo 5.9% pernai iki 6.4% 
šiemet. O infliacija bus daug mažesnė ne
gu tikėtasi: laukta, jog ji šiemet sieks 5%, 
bet realiai ji bus 3%.

Prancūzija rems Lietuvos žemės 
ūkį kelyje į Europą

Prancūzija įsipareigoja tapti Lietuvos 
žemės ūkio ministerijos (LŽŪM) advoka
te įsisavinant Europos Sąjungos teisinį 
paveldą žemės ūkio srityje.

Apie tai ketvirtadienį buvo pareikšta 
per Lietuvos žemės ūkio ministro Edvar
do Makelio susitikimą Paryžiuje su šios 
šalies žemės ūkio ministru Jean Glavany.

Lietuvos ir Prancūzijos žemės ūkio mi
nistrai susitarė, kad jau šių metų gruodžio 
mėnesį į Vilnių atvyks Prancūzijos žemės 
ūkio ministerijos delegacija. Jos ekspertai 
kartu su Lietuvos žemės ūkio ministerijos 
specialistais parengs ilgalaikę Prancū
zijos paramos programą, kuri bus prista
tyta Europos Sąjungos komisijai Briu
selyje kaip Lietuvos žemės ūkio integ

Šakiuose - Vinco Kudirkos paminklas
Minint XIXa. visuomenės vei

kėjo, rašytojo, varpininko Vinco 
Kudirkos 140-ąsias gimimo meti
nes, spalio 17 d. Šakiuose jam ati
dengtas paminklas.

Studijuodamas Varšuvos univer
sitete, V. Kudirka kartu su bendra
minčiais 1988 m. įkūrė Varšuvos 
lietuvių studentų švietėjišką drau
giją „Lietuva“, o netrukus išleido 
pirmąjį visuomeninį, politinį, lite
ratūrinį mėnesinį žurnalą „Varpas“ 
(kurį laiką jį redagavo). Rūpinosi 
lietuvių kalbos ugdymu, skelbė 
tautos vienybės idėją.

Šakiuose V. Kudirka dirbo 1890 
- 1894 m. Susirgęs džiova gydėsi 
Kryme. Paskutiniuosius gyvenimo 
metus praleido Naumiestyje (dab. 
Kudirkos Naumiestis), buvo atsi
dėjęs tik literatūros darbui. Ten ir 
parašė „Tautišką giesmę“, tapusią 
Lietuvos himnu. V. Kudirka mirė 
1899 m. Naumiestyje.

Vinco Kudirkos paminklą atidengė Seimo Pirmininkas profesorius Vytautas 
Landsbergis. Bareljefą sukūrė skulptorius Stasys Žirgulis.

ravimosi į ES programa. Prancūzija taip 
pat pažadėjo suteikti ir finansinę paramą.

Lietuvoje vieši aukšto rango 
NATO pareigūnas

Susitikimuose su Lietuvos pareigūnais 
ir kariškiais Vilniuje viešintis NATO pa
jėgų Europoje vyriausiosios būstinės 
(SHAPE) partnerystės koordinavimo 
centro direktorius generolas majoras Ton 
Kolsteren aptaria Lietuvos dalyvavimą 
tarptautinėje programoje „Partnerystė 
taikos labui“.

Trečiadienio vakare į Lietuvą atvykęs 
T. Kolsteren ketvirtadienį susitiko su Sei
mo Nacionalinio saugumo komitetp pir
mininku Algirdu Katkumi, Kariuomenės 
vado pavaduotoju pulkininku Valdu Tut
kumi, Gynybos štabo viršininku pulki
ninku Antanu Jurgaičiu, Krašto apsaugos 
ministerijos padalinių vadovais.. Po
kalbiuose daugiausia dėmesio skirta 
Lietuvos dalyvavimo partnerystės prog
ramoje mechanizmui, NATO partnerys
tės koordinavimo centro vaidmeniui 
Lietuvos ir Šiaurės Atlanto aljanso bendra
darbiavime, šios organizacijos pagalbai 
Lietuvos kariuomenei.

Premjeras paragino kuo skubiau 
privatizuoti „Lietuvos kurą“

Vyriausybė protokoliniu sprendimu 
trečiadienį pritarė AB „Geonafta“, AB 
„Lietuvos jūrų laivininkystė“ bei AB 
,Lietuvos kuras“ privatizavimo termi
nams. Pagal Valstybės turto fondo pa
teiktą grafiką, iki lapkričio 5 d. numatyta 
parengti AB „Geonafta“ privatizavimo 
sąlygas, o iki lapkričio 20d. - privatizavimo 
grafiką. Valstybė valdo 81 % akcijų naf
tos gavybos bendrovės „Geonafta“.

Siekiant kuo greičiau privatizuoti .Lie
tuvos kurą“, jo privatizavimo būdas bus 
pakeistas ir bendrovė bus privatizuota 
viešo konkurso būdu.

Ministras pirmininkas Gediminas Vag
norius posėdyje paragino kuo anksčiau 
pradėti „Lietuvos kuro“ privatizavimą, 
kol bendrovė neatsidūrė dar sunkesnėje 
finansinėje padėtyje. „Lietuvos kurą“ 
numatoma privatizuoti 1999 metų antra
me ketvirtyje.

Vėlinių žvakutės sužibėjo ir prie 
busimojo Tuskulėnų memorialo 
Vilniaus miesto savivaldybė pirmą 

kartą per Vėlines kvietė aplankyti ir bu
simąjį Tuskulėnų memorialą - lietuviams 
šventą žemės plotelį Žirmūnų gatvės pra
džioje. Čia, Tuskulėnų dvaro parke, buvo 

■ užkasti Lietuvos patriotai, 1944 - 1947 
metais nužudyti KGB pastate. Atliktas 
teritorijos tyrimas, kai kurie nužudytieji 
identifikuoti. Aukų atminimui čia iškils 
memorialas.

1966 metais memorialo teritorija buvo 
laikinai sutvarkyta, o šių metų spalio mė
nesį įrengti penki informaciniai stendai 
apie Tuskulėnų dvare užkastas aukas.

Šių metų spalio 31, lapkričio 1 ir 2 die
nomis vilniečiai ir sostinės svečiai, norin
tys pagerbti kagėbistų nužudytų ir čia 
užkastų Lietuvos patriotų-kankinių at
minimą, galėjo aplankyti busimojo Tus
kulėnų memorialo vietą.

Rusijos atstovai domisi Lietuvos 
naftos pramone

Rusija greičiausiai transportuos naftą į 
Vakarus per Būtingės terminalą. Tačiau 
tik pastačius terminalą bus kalbama, nuo 
kada tai vyks ir kas tuo užsiims, antradie
nį žurnalistams Vilniuje pareiškė Rusijos 
kuro ir energetikos viceministras Vladi
miras Stanevas.

Jį ūkio ministras Vincas Babilius infor
mavo apie tai, kad trys Lietuvos naftos 
įmonės jungiamos į vieną koncerną. Mi
nistras taip pat pristatė strateginį investuo
toją į šalies naftos verslą - JAV kompa
niją "Williams International".

Pasibaigus pokalbiui Ūkio ministeri
joje, viceministras V. Stanevas ir kartu su 
juo atvykę Rusijos naftos pramonės cen
trinės dispečerinės "Neft", naftos trans
portavimo kompanijos "Transneft", No- 
vopolocko naftotiekio "Družba" aukšti 
pareigūnai "Villon" viešbutyjepradėjopo- 
kalbius su Lietuvos ir "Williams" atsto
vais dėl tolesnio bendradarbiavimo.

Sąjūdis mini dešimtmetį
Nepamiršti istorinės tiesos, laikytis tra

dicinių vertybių, pastatyti ant kojų ūki-
Nukelta į 2 psl.
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.
ninką, kovoti su girtuokliavimu kvietė 
Lietuvos Sąjūdžio konferencijos, pava
dintos "Sąjūdžio steigiamojo suvažiavi
mo dešimtmetis ir dabarties aktualijos", 
delegatai. Konferencija šeštadienį su
rengta Vilniuje.

Jos dalyvius, suvažiavusius iš įvairių 
Lietuvos vietų, pasveikino Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis. Jis pažy
mėjo, kad "iš Sąjūdžio eina viskas, kuo 
gyvename, norėtume, kad būtų, ir ko dar 
neįgyvendinome". Vytautas Landsbergis 
ypač akcentavo Sąjūdžio iškeltus aukštus 
moralinius principus, kurie turėtų būti 
veiklos baras ir negailestingos kovos 
tikslas. Steigiamajame suvažiavime su
formuluotas klausimas "Atgimimas ar iš
sigimimas”, pasak Vytauto Landsbergio, 
išlikęs ir dabar, po dešimties metų.

Aktualiais žemės grąžinimo, švietimo, 
saugumo, viešojo administravimo klausi
mais konferencijoje kalbėjo Seimo komi
tetų pirmininkai Vaclovas Lapė, Algir
das Katkus, Liudvikas Sabutis, akademi
kas Zigmas Zinkevičius.

Sąjūdį, kaip Lietuvos istorijos feno
meną ir pasaulinį reiškinįkonferencijoje 
nagrinėjo Lietuvos Sąjūdžio tarybos pir
mininkas, istorikas Romas Batūra.

Naujienos trumpai
■ Prezidentas Valdas Adamkus, penk

tadienio rytą informuotas apie tragediją 
Švedijos Goteborgo mieste, kur gaisro 
metu žuvo dešimtys jaunų žmonių, iš 
Šiaulių išsiuntė užuojautos telegramą 
Švedijos karaliui Karlui XVI Gustavui.

■ Ateinantį pirmadienį Ministro pir
mininko Gedimino Vagnoriaus vado
vaujama delegacija dviejų dienų oficia
laus vizito išvyksta į Norvegijos kara
lystę. Norvegijos prekybos eksporto ta
ryboje jis atidarys Lietuvos investicijų 
seminarą „Lietuvos pasiekimai“.

■ Lietuvos hidrometereologijos tarny
ba Klaipėdos apskrities civilinės saugos 
skyrių perspėjo, kad Klaipėdos rajone, 
prie Lankupių bei Šilininkų kaimų, po 
gausių kritulių gali išsilieti Minijos van
duo. Penktadienio vakare jau buvo ap
semta apie 1000 ha pievų lies Lankupiais. 
Netoliese gyvenantys žmonės perspėti, 
kad reikalui esant jie bus evakuojami. 
Skelbiami telefonai, kuriais reikia skam
binti ištikus bėdai.

■ Kompaktinė plokštelė „Juozas 
Gruodis. Solo dainos“, kurią išleido Vil
niaus plokštelių studija, - tai koncert
meisterės G. Ručytės - Landsbergienės ir 
dainininko Algirdo Januto darbas. Plokš
telė buvo pristatyta visuomenei Vilniaus 
rotušėje spalio 29 d. įvykusiame vakare, 
skirtame Lietuvos muzikos akademijos 
docentės pianistės Gražinos Ručytės - 
Landsbergienės kūrybinės veiklos 50 - 
mečiui.

■ Ketvirtadienį Vilniuje oficialiai ati
darytas elektrotechnikos koncerno ABB 
Lietuvos biuras. Įkurtuvėse dalyvavo 
vienos didžiausių pasaulio korporacijos 
ABB prezidentas Goran Lindahl. 2000 
kv. metrų pastate dirbs dvi bendrovės - 
„Asea Brown Boveri“, užsiimanti ABB 
produkcijos prekyba bei „ABB Tech
nika“, teikianti elektros montavimo, ven
tiliacijos, kuro paskirstymo, mobiliojo ry
šio ir pramoninių procesų automatiza
vimo sistemas. ABB koncernas Lietuvo
je savo veiklą pradėjo 1992 metais.

■ Lietuvoje pradėta filmuoti vaidybi
nė kino juosta „Velnio aritmetika“, įam
žinanti žydų genocido tragediją. Filmą 
'Mūsų Pastogė" Nr.44 199811.9 psl.2

kuria Lietuvos kino studija ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų kino kompanija „Show 
Time“, jo režisiere-amerikietė DonaDeič.

■ Kauno rajone esančiame Lapių 
savartyne pradedami eksploatuoti mo
derniausi valymo įrengimai Baltijos ša
lyse. Valymo įrenginių statybos išlaidas - 
2 mln. litų - padengė Danijos aplinkos 
apsaugos ministerija kartu su Vyriausybe 
bei Kauno miesto savivaldybe. Į jau ket
virtį amžiaus šalia Kauno veikiantį La
pių savartyną kasmet atgabenama per 
100 000 tonų įvairių atliekų. Dd šiol visi 
nešvarumai ir cheminės atliekos su van
deniu nutekėdavo į Marilės upelį, o po to - 
į Nerį. Dabar užterštas vanduo vamz
džiais pateks į baseiną, kur, pratekėjęs pro 
filtras, bus biologiškai išvalomas.

■ Nuo lapkričio 1 d. Strasbūre, Euro
pos Žmogaus Teisių Teisme pradedantis 
dirbti Pranas Kūris tikisi, kad Lietuvoje

Buvęs Aukščiausiojo Teismo pirm. 
Pranas Kūris

šiuo metu įgyvendinama teisutės siste
mos reforma bus gana veiksminga ir 
padės išvengti piktnaudžiavimų šalies 
teismuose. Apie tai Aukščiausiojo Teis
mo (AT) pirmininko poste darbą baigian
tis P. Kūris trečiadienį kalbėjosi su Pre
zidentu Valdu Adamkumi, kai atvyko su 
juo atsisveikinti.

■ Lietuva oficialiai baigė dvišales de
rybas su dar viena Pasaulio prekybos 
organizacijos nare - Lenkija. Tai patvir
tinančią sutartį Ženevoje Lietuvos vardu 
pasirašė užsienio reikalų viceministras 
Algimantas Rimkūnas. Kiek anksčiau 
tokia sutartis buvo pasirašyta su Japonija. 
Šiuo metu toliau tęsiamos derybos su 
kitomis Pasaulio prekybos organizacijos 
narėmis. Lietuvos diplomatai yra skelbę 
apie ketinimus dar šiemet sėkmingai 
baigti derybas dėl narystės šioje orga
nizacijoje, kuriai dabar priklauso 130 
valstybių.

■ Didžiausia Baltijos šalyse stiklo 
bendrovė „Panevėžio stiklas“ parduota už 
1 mln. litų. Valstybės turto fondo ge
neralinis direktorius Stasys Vaitkevičius 
tai vadina pirmuoju investicinio pri
vatizavimo atveju, nes pirkėjas, Lenkijos 
stiklo bendrovė „Warta“, įsipareigojo per 
penkerius metus investuoti į įmonę 24 
mln. litų. Sunkioje finansinėje padėtyje 
atsidūrusią Panevėžio stiklo bendrovę 
pavyko privatizuoti po to, kai Vyriau
sybė dvidešimčiai metų atidėjo skolų, 
paimtų su valstybės garantija, grąžinimo 
terminą. „Panevėžio stiklo“ skolos šiuo 
metu sudaro 117 mln. litų. Už valstybei 
priklausiusias 99.13 % akcijų Lenkijos 
AB stiklo bendrovė „Warta“ sumokės 
per mėnesį laiko.

■ Specialistų duomenimis, šiuo metu 
Lietuvos miškuose yra 4 000 briedžių, 
16 000 elnių, daugiau kaip 44 000 stirnų, 
30 stumbrų, 21 000 šernų, 609 vilkai, 
19 000 rudųjų lapių, 81 000 pilkųjų kiš
kių ir beveik 100 lūšių.

Paruošė J. Rūbas

11 Trumpai iš visur
Rusai vis labiau nerimauja dėl Boris 

Jelcino sveikatos stovio. Be bronchito, 
B. Jelcinas skundžiasi nesureguliuotu 
kraujo spaudimu, nuolatiniu nuovargiu. 
Spalio 27 d. Europos vyriausybių va
dovų konferencijoje Vienoje jį pava
davo ministras pirmininkas Jevgenij 
Primakov. Numatyta, kad ir į kon
ferenciją Malaizijoje lapkričio mėnesį 
vyks J. Primakov, o ne B. Jelcinas.

Spalio 28 dieną keleivinio kiniečių 
.lėktuvo kapitonas pabėgo iš Kinijos į 
Taivaną su visais keleiviais, jų tarpe 
kapitono žmona. Lėktuvas su keleiviais 
tuoj grąžintas atgal į Kiniją, o kapitonas 
su žmona prašosi prieglobsčio Taivane.

Jugoslavijos prezidentas S. Milosevic 
paskutiniu momentu suspėjo atitraukti 
karines pajėgas iš Kosovo srities prieš 
pat spalio 28 dienos terminą, kada turė
jo prasidėti NATO puolimai iš oro.

Spalio 29 d. Pietų Afrikos speciali 
Tiesos ir Susitaikymo Komisija, ty
rinėjusi Apartheid laikų nusikaltimus 
prieš žmogaus teises, paskelbė išsamų 
raportą. Atskleisti žiaurumas! tiek iš 
baltųjų, tiek ir iš Afrikos Tautinio 
Kongreso narių pusės. Ypač kritikuoja
ma buvusi Nelson Mandelos žmona 
Winnie Madikizela - Mandela bei buvęs 
prezidentas Botha.

Prieš Nelson Mandelą prezidentu 
buvęs F. W. de Klerk teismo keliu 
privertė komisiją sušvelninti savo 
raportą, išbraukiant tvirtinimą, kad jis 
žinojęs apie Apartheid laikų žiauru
mus. Komisijai vadovaująs arkivysku
pas Desmond Tutu nepasidavė Afrikos 
Tautinio Kongreso spaudimui sulaikyti 
raporto paskelbimą, kol ATK nebus 
paruošęs atsakymą į raporte iškeltus 
kaltinimus.

Narai į jūros paviršių iškelia vis dau
giau meno kūrinių iš Ptolomėjų ka
rališkųjų rūmų prie Aleksandrijos. Rū
mai nuskendo per žemės drebėjimą

Susituokė Seimo nariai
Spalio 8 d. Vil

niuje susituokė Sei
mo nariai Vidman
tas Žiemelis ir Lai
ma Andrikienė.

V. Žiemelis ir L. 
Andrikienė yra Ne
priklausomybės Ak
to signatarai, Tėvy
nės Sąjungos (Lie
tuvos konservato
riai) steigėjai, abu 
nuo 1996 metų iki 

1988 metų dirbo ministrais Gedimino Vagnoriaus Vyriausybėje.
Laima Andrikienė buvo našlė (nuo 1992 m.), augina sūnų, Vidmantas Žiemelis 

išsiskyręs (iš pirmosios santuokos turi du vaikus). L. Andrikienė, kol sūnui sukaks 
16 metų, pavardės nusprendė nekeisti ir vadinsis savo senąja pavarde. (LA)

Lietuvoje gyvena 3.7 mln. žmonių
Statistikos departamento duomenimis, rugsėjo pradžioje Lietuvoje gyveno 3 mln. 

703,1 tūkst: žmonių - 903 žmonėmis mažiau negu šių metų pradžioje. Rugpjūtį 
natūralus gyventojų prieaugis buvo teigiamas - šalyje gimė 217 žmonių daugiau nei 
mirė. Šiemet per aštuonis mėnesius gimė 22 578 kūdikiai - 586 mažiau negu per
nai tuo pačiu laikotarpiu. Palyginus aštuonis šių ir praėjusių metų pirmus mėne
sius, matyti, kad šiemet mirė 420 žmonių mažiau.

Į šalį šiemet per pirmuosius 8 mėnesius atvyko 250 žmonėmis daugiau ir išvyko 
168 mažiau, negu per tą patį praėjusių metų laikotarpį. ELTA

prieš 1600 metų. Rūmų griuvėsiai jūros 
dugne užtikti 1996 metais. Spalio 28 
dieną buvo iškeltas sfinksas su karalie
nės Kleopatros tėvo Ptolomėjaus XII 
veido bruožais, o sekančią dieną - 
nepaprastai meniškai sukurta dievaitės 
Isis vyriausio dvasiškio statula.

Spalio 28 dieną D. Britanijos aukš
čiausias teismas priėmė sprendimą, kad 
gen. Augusto Pinochet negalima lai
kyti arešte, nes tuo laiku, kai vykdęs 
tariamus nusikaltimus, jis buvo valsty
bės galva ir todėl turi diplomatinį 
neliečiamumą. Gen. A. Pinochet vis dar 
pasilieka arešte, kadangi D. Britanijos 
prokuratūra šį sprendimą apeliacine 
tvarka apskundė Lordų rūmams.

Spalio 30 dieną Palestinos lyderis la
ser Arafat ėmėsi žygių JAV pasiekto 
susitarimo su Izraeliu įgyvendinimui. 
Kai teroristinė organizacija Hamas 
pasigyrė, kad ji organizavo bandymą 
Gazos ruože susprogdinti autobusą su 
žydų vaikais, palestiniečių policija 
pritaikė namų areštą Hamas dvasios 
vadui ir steigėjui šeikui Achmed Yas
sin bei suėmė apie šimtą jo pasekėjų.

Spalio 31 dieną Irakas pareiškė, kad 
atsisako bendradarbiauti su specialia JT 
komisija, ieškančia masinio naikinimo 
ginklų Irake, kol nebus panaikintos JT 
paskelbtos ekonominės sankcijos Ira
kui. Jis pareikalavo, kad būtų atleistas 
komisijos pirmininkas australas Ri
chard Butler, kuris neva tai aklai se
kąs JAV liniją. Irakas ir toliau ben
dradarbiaus su Tarptautine Atominės 
Energijos Agentūra.

Kerala valstybėlėje, Indijos pietuose, 
moterys, keliaujančios autobusais, turės 
sėdėti autobuso gale. Valstybėlės 
pareigūnų nuomone, priekyje autobu
so sėdinčios moterys išblaško autobusų 
vairuotojų dėmesį ir todėl įvyksta tiek 
daug autobusų avarijų.

Paruošė V. Patašius
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ALB KRAŠTO TARYBOS
XXVI PAPRASTOSIOS SESIJOS ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS

1998 m. gruodžio 29 - 30 dienomis, GeelongDARBOTVARKĖ
Gruodžio 29 d., antradienis

8.30 Krašto Tarybos atstovų registracija
9.15 Suvažiavimo atidarymas

Invokacįja
Prezidiumo sudarymas
Mandatą Komisijos rinkimai
Sveikinimai

10.15 Vykdomųjų organų pranešimai
Krašto Valdybos pirm. (įsk. „Pagalbos Lietuvai" apžvalga)
Krašto Valdybos iždininkas
Krašto Kontrolės Komisijos pirmininkas
Garbės Teismo pirmininkas
Klausimai, diskusijos ir pranešimų tvirtinimas

11.15 Organizacijų pranešimai
Garbės Konsulų atstovas
Australijos Lietuvių Fondas
LB Spaudos Sąjunga
Baltic Council of Australia
ALFAS
Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
ALB Archyvas

12.00 Pietūs
13.00 Organizacijų pranešimai (tęsinys)

Klausimai, diskusijos ir organizacijų pranešimų priėmimas
- 13.45 Apylinkių Valdybų ir Seniūnijų pranešimai (esmė raštu) 

Klausimai, diskusijos ir pranešimų priėmimas
14.45 Svečių iš Lietuvos globa: diskusijos
15.30 ALB Statuto keitimas
16.15 Nutarimas dėl sekančios ALB būstinės ir ALDienų vietovės
17.00 Posėdžio pabaiga

Gruodžio 30 d., trečiadienis
9.00 Rinkimai

ALB Krašto Valdyba
Krašto Kontrolės Komisija
Garbės Teismas
PLB Seimo atstovai 2000 m. posėdžiui

10.15 Seminaras apie ALB būklę.’. . . .
Andrius Žilinskas ir Vytautas Doniela

11.00 Svarstymai po seminaro ir diskusijos dėl ateities veiklos
12.00 Rezoliucijos, etc.
13.00 Posėdžio pabaiga, Himnas.

ALB KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMO NARIŲ SĄRAŠAS 
Geelong, 1998 m. gruodžio 29 - 30 d.

Ex-officio nariai: 
ALB Garbės Nariai:

O. Baužienė BEM
J. Lapšys

ALB Krašto Valdybos Nariai:
V. Doniela*, L. Cox, D. Kairaitis, V. 
Patašius*, K. Protas, P. Pullinen.
ALB Apylinkių Pirmininkai / 
Seniūnijų Seniūnai:
Adelaide: J. Vabolienė*
Brisbane: G. Bagdon
Canberra: J. Mockūnas
Geelong: S. Šutas*
Gold Coast: J. Songaila
Hobart: R. Tarvydas
Melbourne: A. Vaitiekūnas
Newcastle: S. Žukas
Perth: E. Kairienė
Sydney: A. Giniūnas
PLB Seimo Nariai:
V. Baltutis*, V. Doniela*, G. Kazo- 
kienė*, R. Mauragienė, V. Patupas, 
V. Šliogeris, A. Stepanas, J. Vabo
lienė*, I. Valodkienė, G. Žemkalnis. 
ALB Garbės Teismo Pirmininkas: 
R. Zakarevičius
ALB Krašto Kontrolės Komisijos Pir
mininkas /Atstovas: 
A. Dudaitis
LB Spaudos Sąjungos Pirmininkas:
V. Patašius*
AL Fondo Pirmininkas:
A. Šimkus

ALFAS Pirmininkas:
S. Šutas*
ALB Archyvo Vedėjas:
V. Baltutis*
AL Jaunimo Sąjungos Pirmininkė:
V. Jokubaitytė

Apylinkių ir Seniūnijų išrinkti 
atstovai:

Adelaide:
P. Bielskis, J. Grigonytė, B. Mi- 
kužienė, L Pocienė, M. Pocius, R. 
Pocius, S. Varnas, A. Vitkūnas.
Canberra:
V. Martišius, I. Olšauskienė.
Melbourne:
H. Antanaitis, Z. Augaitis, A. Baltru- 
konienė, A. Butkutė, P. Cleveland, P. 
Kviecinskas, D. Lynikienė, B. Prašmu- 
taitė, A. Vyšniauskienė, K. Zdanius.
Perth:
V. Kairys.
Sydney:
P. Andriukaitis, V. Bakaitis, A. Bur- 
neikis, D. Donielienė, O. Kapočienė, 
G. Kazokienė, A. Kramilius, A. Vi- 
liūnas, B. Žalys.

Atstovai iš Brisbane (1), Geelong 
(2), Gold Coast (1), Hobart (1) ir 
Newcastle* (1) dar neišrinkti.

(*) Atstovai minimi daugiau 
nei vieną kartą.

XX - ąjų Australijos Lietuvių dienų 
g Ruošos Komitetas 

W Pranešimas
Lietuvių Dienų adresai ir telefonai:

1. Geelongo Lietuvių Namai ■ Beauford Ave., Pettitt Park, Bell Post Hill, tel. (03) 52787507.

2. ALD Ruošos Komiteto telefonai:

pirmininkas K. Starinskas - (03) 5278 3660 
sekretorius V. Bindokas - (03) 5278 1504 
kasininkas L. Bungarda - (03) 5278 3865 
spauda I. Valodkienė - (03) 5278 9539 
tautiniai šokiai K. Saldukienė (03) 5278 8863 

B. Liebich (03) 5222 2205 
meno paroda E. Reilly - (03) 5223 2106 
muzikos ir literatūros popietė J. Reilly - (03) 5223 2106 
"Vilties" choro sekr. A. Scano - (03) 5248 2493 
maitinimas G. Valaitienė - (03) 5278 8973

ALB - nės Geelongo Apylinkės ir ALFAS pirmininkas S, Šutas 
(03) 5250 2192 a.h., (03) 5278 5511 b.h.

Sporto klubo "Vyčio" pirmininkas A. Wiasak - (03) 5278 8973.
AL Dienų Ruošos Komitetas

f
 Sveikiname !

50 metų vedybų jubiliejų atšventusius
Hiudviką ir Jsktfiją Budzinauskus, 

ilgamečius Canberros Lietuvių Bendruomenės narius, 
nuoširdžiai sveikiname ir linkime geriausios sveikatos, 
puikiausios kloties ateityje.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba
- j)

„Lietuvos sportininkai Sydnėjaus 
olimpiadoje nebus statistai“, —
sako Lietuvos Tautinio Olimpinio Komiteto prezidentas Artūras Poviliūnas. 
Kalbasi vilnietis žurnalistas Tadas Žebrauskas.

Iki Sydnėjaus olimpiados liko ma
žiau nei dveji metai. Ar galite pasakyti, 
kiek atletų gins Lietuvos garbę to
limoje Australijoje?

Lietuvos garbę turėtų ginti 40 - 50 
individualių sporto šakų atstovų, taip pat 
moterų bei vyrų krepšinio (jei įveiks at
rankos barjerą) ir moterų žolės riedulio 
rinktinės. Jei pavyktų surinkti pajėgiau
sius krepšininkus - Arvydą Sabonį, Žyd
rūną Ilgauską, Artūrą Karnišovą, Ginta
rą Einikį, tai būtų Lietuvos „Svajonių 
komanda“. Į Sydnėjų sportininkus lydė
tų per 50 asmenų grupė - treneriai, 
masažuotojai, techniniai darbuotojai, 
oficialūs LTOK atstovai.

Kas iš mūsų sportininkų galėtų ko
voti dėl olimpinių apdovanojimų?

Tikiuosi, kad visi sportininkai, įvei
kę tarptautinių atrankos turnyrų barje
rus IOC (International Olympic Com
mittee), Sydnėjuje parodys viską, ką su
geba. Aišku, ne visi gali tapti prizinin
kais. Dėl aukščiausių apdovanojimų gali 
kovoti Virgilijus Alekna, mūsų dvirati
ninkės, Andrejus Zadneprovskis, Rai
mondas Šiugždinis. Medalius turėtų par
vežti krepšininkai. Gerų rezultatų gali 
pasiekti Nelė Žilinskienė, Remigija Na- 
zarovienė, imtynininkai.

Kiek kainuoja Lietuvos olimpinės 
delegacijos kelionė ir gyvenimas Syd
nėjuje?

Mūsų finansininkai apskaičiavo, jog 
vieno sportininko, trenerio ar oficialaus 
asmens kelionė lėktuvu į Sydnėjų ir at
gal, taip pat gyvenimas olimpiniame kai
melyje atsieis 12 000 - 15 000 litų. Ke
turis milijonus litų skiria Vyriausybė. 
Finansų ministerija pažadėjo, kad vals
tybės biudžeto lėšos bus mokamos 
griežtai pagal sudarytą grafiką. Tai svar

bu atsiskaitant su užsienio partneriais.
Remti olimpinį judėjimą-kiekvie

nos valstybės prestižo reikalas.
LTOK yra visuomeninė organizacija. 

Galiu pasakyti, kad finansiškai tvarko
mos pagirtinai. Patys uždirbame nema
žai pinigų (olimpinės loterijos rėmėjai), 
todėl galime paremti kai kuriuos sporti
ninkus, finansuoti treniruočių stovyklas, 
keliones į tarptautinius turnyrus, olim
pines žaidynes. Nereikalaujame, kad Vy
riausybė mus visiškai išlaikytų.

Mūsų olimpiečiai turi gražiai atro
dyti per žaidynių atidarymo ir užda
rymo iškilmes, sporto arenose, olimpi
niame kaimelyje. Kokios firmos ap
rengs olimpinę delegaciją?

Jau esame sudarę sutartį su Kauno 
firma „Audimas“. Ji pagamins mūsų 
olimpiečiams sportinę aprangą - kelnai
tes, marškinėlius, treniruočių kostiu
mus. Dar sudarysime sutartis su pasau
linio garso firmomis „Reebok“ ir 
„Nike“. Jos gamins mūsų delegacijos 
nariams paradinę uniformą, kostiumus, 
marškinius, kaklaraiščius.

Koks mokslininkų, medikų indėlis, 
ruošiant sportininkus olimpiadai?

Mūsų sporto gydytojai yra sukaupę 
patirtį, kai padėjo ruoštis Albertvillio, 
Lilehammerio, Barcelonos ir Atlantos 
žaidynėms. Jie patarė, kaip ruošti atle
tus, kad jie Sydnėjuje būtų geriausios 
sportinės formos. Labai svarbu adapta
cija. Medikai sprendžia, kada reikia nu
vykti į Australiją, kad organizmas prisi
taikytų prie karšto klimato ir laiko skir
tumo. Medikų patarimu pavasarį Austra
lijoje pusantro mėnesio treniravosi dvi
ratininkės, sausį ten pabuvo plaukikai, 
kovą ir balandį Sydnėjuje treniravosi bei 
rungtyniavo V. Alekna ir V. Kidyk
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Lietuvių kalba sovietmečiu
Prof. dr. Zigmas Zinkevičius

Lietuviai - tai lašas bolševikų im
perijos vandenyse. Jie sudarė vos 1% 
visų SSSR gyventojų. Suprantama, ir 
lietuvių laukė imperijoje ištirpusių 
tautų likimas. Praradusi valstybingu
mą lietuvių tauta tapo be jokios apsau
gos. Lietuvių kalba neteko valstybinės 
kalbos statuso. Liautasi ją vartoti dip
lomatijoje, armijoje, po to valdymo 
srityse. Priverstinė emigracija, trėmi
mai, lageriai ir kitoks genocidas suma
žino beveik trečdaliu lietuviškai kal
bančių skaičių.

Lietuvių kalbos išstūmimas iš vie
šojo gyvenimo prasidėjo nuo partinių 
ir valdžios sferų. Vyko jau pirmaisiais 
pokario metais. Greit jos vaidmuo ma
žėjo ir tarpžinybiniame susirašinėjime, 
daugelio įstaigų raštinėse, paskui apė
mė gamybos, transporto sritis, buitinį 
aptarnavimą... Lietuvis lietuviui raštus 
vietinėse įstaigose dažnai turėjo rašyti 
nebelietuviškai! Siekdami įtikti aukš
tesniam viršininkui, partiniai biuro
kratai buvo pasiryžę išsižadėti net sa
vo motinos, tapti „religingesni už patį 
popiežių“. Pagaliau Vilniuje liko bene 
vienintelė Grąžtų gamykla, savo rašt
vedybą tvarkiusi lietuvių kalba. Priei
ta iki to, jog visai išnyko lietuviški 
blankai, pašto perlaidos, orderiai ir t.t. 
Prapuolė lengvosios, chemijos, maisto 
pramonės ir kitokių gaminių lietuviš
kos etiketės. Dažnai jose iš viso neliko 
nė vienos lotyniško alfabeto raidės. Nu
sipirkęs Lietuvoje pagamintą televizo
rių ar magnetofoną nerasi jame ne tik 
lietuviškų užrašų, bet ir jokių paaiški
nimų šia kalba, išskyrus pavadinimą. 
Lietuvių kalba buvo išstumiama iš 
daugelio pramonės įmonių, ypač sąjun
ginio pavaldumo. Vilniaus gamyklose, 
fabrikuose lietuviškai darbo metu pra
bilti kartais būdavo net nepatogu. LKP 
Vilniaus miesto Lenino rajono komi
tetas išmetė kaip nereikalingą vieninte
lę lotyniško šrifto rašomąją mašinėlę...

Dalis respublikos vadovaujančių 
kadrų, net sveikatos apsaugos, aptarna
vimo sferose, buvo atvykėliai ir nesup
rato lietuviškai, nors išgyveno čia po 
20 ir daugiau metų. Dažnai neišmoko 
net lietuviškai pasisveikinti. Daugelyje 
įstaigų iš viso lietuviškai nebuvo įma
noma susikalbėti. Ypač Vilniuje ir Klai
pėdoje. Čia net poliklinikose ne visada 
pasisekdavo. Registratorės paprastai 
kalbėjo rusiškai, ne visi gydytojai lie
tuviškai suprato. Taigi jie negalėjo kaip 
reikiant atlikti savo pareigų, ypač tais 
atvejais, kai susikalbėti reikdavo grei
tai ir tiksliai. Tas pat prekyboje, pašte, 
aerodrome. Geležinkelis visai atsisakė 
lietuvių kalbos. Ne tik Vilniuje, Klaipė
doje, bet ir kituose miestuose kasinin
kės retai kuri mokėjo lietuviškai. Vil
niuje net taksi ne visuomet galėjai iš
kviesti paprašydamas lietuviškai. Par
duotuvėse tavęs neišgirs, jeigu kreip
sies šia kalba. Vargo iš provincijos at
vykę senosios kartos žmonės (kurių net 
apie 40% rusiškai beveik arba ir visai 
nemokėjo), bet niekas jų nepaisė, lyg 
būtų antraeiliai piliečiai. Dar „naciona
listais“ išvadindavo!

Siaurėjo lietuvių kalbos vaidmuo 
Lietuvos spaudoje. Lietuviškų laikraš
čių procentas mažėjo. Lietuviškos kny
gos bibliotekose ir knygynuose besu
darė tik dalį visų knygų. Lietuvis, kurį

Prof. dr. Zigmas Zinkevičius 
buvęs LR švietimo ministras ir šešių 
tomų „Lietuvių kalbos istorijos“ autorius 

domino šiuolaikinė pasaulio literatūra, 
nebegalėjo su lietuvių kalba išsiversti. 
Radijo ir televizijos laidose lietuvių 
kalbos vaidmuo neproporcingai suma
žėjo. Žiūrovai beveik nematė filmų, 
dubliuotų lietuvių kalba, labai retai 
pasirodydavo lietuviški subtitrai.

Lietuvių kalba pamažu traukėsi net 
iš mokyklų. Per paskutinius 8 metus 
prieš Atgimimą lietuviškų mokyklų ly
ginamasis svoris Lietuvoje sumažėjo 
2.4% (1980 m. sudarė 84.6%, o 1988 
m. - 82.8%). Nelietuviškose mokyklo
se nuolat buvo mažinamas lietuvių kal
bos pamokų skaičius: net trigubai, neli
ko baigiamojo egzamino, pačią šią dis
cipliną imta traktuoti kaip fakultatyvią, 
nenori - gali nesimokyti. Vilniaus inži
neriniame statybos institute lietuvių 
kalbai skirtas valandas mažino net 1988 
m. (vykstant pertvarkai!), o Vilniaus 
pedagoginiame institute tada atsisakyta 
stojamojo konkursinio lietuvių kalbos 
egzamino (mokytojams!). Visa tai rodo 
įsisiūbavusio nihilistinio požiūrio į lie
tuvių kalbą mastus.

Lietuvių kalba buvo sparčiai stumia
ma iš mokslo sferų. Daugelio gamtos 
ir tiksliųjų mokslų veikalai lietuviškai 
beveik visiškai neberašyti. Vis mažiau 
ja bebuvo rašoma vadovėlių. Dėl viso 
to sustojo augęs mokslinis lietuvių kal
bos stilius, nuskurdo terminija, o tai 
savo ruožtu skatino daugelį mokslininkų 
eiti lengviausiu keliu - iš viso nebera
šyti lietuviškai mokslo darbų.

Bolševikai stengėsi visais būdais 
įdiegti mintį apie rusų kalbos pranašu
mą. Ji atverianti „plačias galimybes“, 
esanti „antroji gimtoji kalba“ ir t.t. Sup
rantama, rusų kalba nėra nei blogesnė, 
nei geresnė už kitas kalbas, bet jai bu
vo suteikta specifinė negarbinga funk
cija. Kartu buvo kuriama ruso kaip „vy
resniojo brolio“ samprata. Ugdomas 
rusiškai kalbančių besaikis didžiavi
masis savo kalba ir nekreipimas dėme
sio į kitas SSSR kalbas, net jų niekini
mas, pratinimas verstis visais atvejais 
vien rusų kalba. „Vyresniojo brolio“ 
kultas išugdė ruso sąmonėje valdan
čios tautos kompleksą, arogantišką lai
kymąsi vietos kalbų ir kultūrų atžvil
giu, žodžiu, bolševikams pavyko rusus 
apkrėsti baisiomis šovinizmo bacilomis 
ir imperiniu svaiguliu, iš kurio neleng
va bus išsikrapštyti.

Rusų kalba visuotinai išplito parti
nėse ir valdžios sferose. Kartu tos sfe
ros persiėmė viskuo, kas rusiška. Funk
cionieriai atsisakydavo gimtosios kal
bos..'. vardan savo vaikų ir vaikaičių 

„šviesios ateities“. Atrodė,.lyg rusų 
kalba būtų jų gimtoji. Net laidoja
miems „lengvos žemelės“ būdavo lin
kima rusiškai. Ši kalba tapo LKP CK ir 
Ministrų tarybos oficialia kalba. Posė
džiai, pasitarimai, susirašinėjimas vyko 
daugiausia rusiškai. Pakako kokiame 
susirinkime dalyvauti bent vienam ne
lietuviui, ir buvo kalbama rusiškai. 
Dažnai taip atsitikdavo net dalyvaujant 
vien lietuviams. Taigi rusų kalba Lietu
voje tapo pagrindinė, o lietuvių - šalu
tinė. Aukštąja valdžia sekė žemesnės 
įstaigos. Kaip sakoma, žuvis gedo nuo 
galvos. Buvo kartojamas Žečpospoli
tos laikų scenarijus, tik šįkart vietoj 
lenkų kalbos brukama rusiškoji. Mo
kykla ir šiaip propaganda atsidūrė keb
lioje padėtyje. Lietuvių nutautinimą 
XVIII - XIX a- reikėjo traktuoti kaip 
didžiai reakcingą reiškinį, bet tą patį 
mūsų dienomis vykstantį procesą-jau 
aiškinti kaip pažangų!

Greit rusų kalba visuotinai įsiga
lėjo tarpžinybiniuose susirašinėjimuo
se, raštinėse. Sparčiai plito gamybos 
sferoje, transporte, buitinių patarnavi
mų srityje: parduotuvėse, pašte, polik
linikose ir t.t. Techninė dokumentaci
ja - vien rusiška. Net gimimo liudiji
mai ir pieno pristatymo knygelės buvo 
rusiškos! Tarpmiestinių traukinių len
telės ant vagonų - rusų kalba. Stotyse 
pranešinėjama rusiškai. Važiuoji per 
Lietuvą lyg per Rusiją. Net prasidėjus 
pertvarkai, atvykusią iš JAV į Lietuvą 
žymią mokslininkę prof. M. Gimbutie
nę vizų skyriaus darbuotoja Vilniuje 
dar vis mokė (1988.9.1.), kad reikia 
kalbėti rusiškai: „Ar nežinot, į kokį 
kraštą atvažiavot? Ar nežinot, kas čia 
šeimininkas?"

Daugelis mokslo sričių buvo visai

Lietuvių tautos genocido įamžinimas
Rugsėjo 26 d. 

Rumšiškių bui
ties muziejuje 
Lietuvos gyven
tojų genocido ir 
rezistencijos ty
rimo centras 
(LGGRTC) 
pristatė lietuvių 
tautos genocido 
įamžinimo pro
jektą "Lietuvos 
tremties ir re
zistencinės ko
vos ekspozicija 
Rumšiškių liau
dies buities mu
ziejuje". Projek
to vadovė ir au

Rumšiškės.Tokiose palapinėse gyveno ištremti į Sibirą, 
prie Laptevų jūros, lietuviai.

tore - Paminklų restauravimo instituto 
architektė Audronė Lainauskaitė. \

Projekte numatyta Rumšiškių buities 
muziejaus teritorijoje įrengti dvi zonas, 
kuriose bus išdėstyti tremties ir re
zistencinės kovos autentiški ekspona
tai. Tremties atminimo zonoje numatyta 
vieta šiems eksponatams: tremties 
vagonui (jau įrengtas), Sibiro tremtinių 
būstui, lapteviečių žeminei (įrengta), 
autentiškoms tremtinių kapinaitėms, 
įvairiems kelrodžiams ir koplytstul
piams (iš dalies įrengti). Ši teritorija, 
Kultūros ministerijai patvirtinus projekto 
sąmatą, bus apsodinta autentiška Si
biro augmenija, siekiant sukurti kuo 
tikroviškesnį tremtinių gyvenimo vaiz
dą . Rezistencinės kovos atminimo zono
je bus partizanų stovyklavietė, bunke
riai šlaite, po žeme ir po pastato kros

ar beveik surusintos, ypač tikslieji ir 
gamtos mokslai, karyba, diplomatija, 
visuomenės disciplinos... 1985 m. Lie
tuvoje rusiškai išleista mokslinė lite
ratūra sudarė apie 60%, fizikos, mate
matikos, biologijos, kai kurie techni
kos dalykai - net 75%. „Lietuvos fizi
kos rinkinys“, „Lietuvos matematikos 
rinkinys“, „Lietuvos TSR MA darbų“ 
B ir C serijos - ištisai rusiškos. Visų 
specialybių mokslininkai buvo privers
ti disertacijas rašyti rusiškai. Net litua
nistai! Mokslo centrų visokios ataskai
tos - vien rusiškos. Vadovų apsileidi
mas ir tingumas padarė tai, kad rusiš
kos ataskaitos buvo rašomos net žemu
tinėse grandyse, kurių rašiniai už įstai
gos ribų neišeidavo (atseit lengviau va
dovui suvestinėje apibendrinti). Dau
gelio mokslo sričių lietuviškai tebuvo 
leidžiama tik mokslo populiarinimo li
teratūra.

Suniokota, žargoniška šnekamoji 
kalba išplito tarp inteligentų. Techniš
koji inteligentija rašė rusiškai, kalbė
jo pusiau rusiškai, net per radiją ir tele
viziją. Žargonas apėmė statybininkus, 
prekybininkus, medikus, buitinių pas
laugų darbuotojus ir kitų specialybių 
žmones. Busimajam inteligentui nebu
vo kur lietuvių kalbos dorai išmokti, nes 
aukštojoje mokykloje jam paskaitas 
skaitė žargonu, o vadovėliai - rusiški.

Antai sintaksės vadovėlyje moki
nys skaitė J. Žiugždos žodžius: „Lietu
vių kalba pagal rusų kalbos pavyz
džius praturtėjo ir naujais žodžiais ar
ba senų žodžių naujomis reikšmėmis... 
Rusų kalbos mokymasis, jos įsisavini- 
masis atveria mums didžiausius žmo
nijos kultūros lobynus“. Ir tai lietuvių 
kalbos vadovėlyje!

nimi. Pačiame Rumšiškių miestelyje 
ekspozicijos pabaigoje planuojama 
įrengti autentišką stribų būstinę, kur bus 
suimtųjų kamera, tardymo kambarys ir 
t.t. Tiek stribų būstinėje, tiek ir partizanų 
bunkeriuose bus eksponuojami ginklai, 
drabužiai, partizanų spaudos leidiniai, 
nuotraukos, žemėlapiai ir t.t. LGGRTC 
Memorialo departamento direktorius 
Kęstutis Dumčius teigė, kad ateityje tu
rės būti įamžintos ne tik tremtinių, bet ir 
politinių kalinių kalinimo vietos. Pasak 
jo, viena iš tokio įamžinimo detalių - 
šalia pėsčiųjų tako išdėstyti paminkli
niai akmenys su iškaltais įrašais apie 
įkalinimo vietas. Stribų būstinėje bus 
eksponuojami įkalinimo vietų že
mėlapiai, nuotraukos, vaizduojančios 
Lietuvos politinių kalinių gyvenimą 
Sibiro konclageriuose.
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Alma Adamkienė - kokia ji?
Su Alma Adamkiene kalbasi Birutė 

Jančienė.
Prisiminkite pirmąją pažintį su 

busimuoju vyru. Ar jis tada šypso
josi?

0! Tai buvo iš tiesų seniai. Vokietijo
je, lietuvių gimnazijoje. Pirmąkart Val
dą pamačiau gimnazijos koridoriuje, 
ant laiptų. Jis skuodė laiptais į viršų, aš 
leidausi žemyn. Pamaniau sau: „Kurgi 
žmogus taip skuba?“ Labai ryškiai 
prisimenu tą momentą, bet kad Valdas 
būtų kuo nos įsiminęs... Nepasakyčiau.

Tada labai norėjau mokytis, berniukai 
dar nerūpėjo.

Tuomet Jums buvo...
. Šešiolika. Gyvenome mažame Vo
kietijos miestelyje, netoli Kolno. Tuo 
metu tik kūrėsi lietuvių gimnazija. 
Prikalbinau tėvelį, kad ir mane ten 
nuvežtų. Reikėjo važiuoti tolimą kelią... 
Anglimis kūrenamu traukiniu.

Prisimenu, atvažiavau į gimnaziją, 
nieko nepažinojau, buvau visiškai viena 
tarp svetimų. Susidraugavau su mažyte, 
gal aštuonerių metukų, nebyliuke. Mū
sų lovos buvo greta. Man labai pagailo 
tokios gražios, mažos mergytės, ne
galinčios bendrauti su aplinkiniais.

O kur dingo laiptais skubantis 
vaikinukas?

Po to mudviejų susitikimo ant laip
tų, kai visiškai nieko vienas apie kitą 
nežinojome (netgi vardo), Valdas 
pareiškė draugams, girdi, sutikau 
merginą, kuri kada nors bus mano žmo
na. Žinoma, draugai suskubo teirautis, 
kate ji tokia. O Valdas nuoširdžiai tiki
no, dar nespėjęs susipažinti. Pasirodo, 
jo žodžiai buvo pranašiški.

Ar greitai už jo ištekėjote?
Ne, ne... Kiek man tada buvo? O! 

Reikia prisiminti... Tikriausiai 24 - eri. 
Ilgai pažinome vienas kitą - draugavo
me gal aštuonerius metus.

Yra toks posakis: , jie pradėjo nuo 
šaukšto ir šakutės“. Kokia buvo Jūsų 
bendro gyvenimo pradžia?

Po vestuvių išvažiavome į Čikagą. 
Ten gyveno Valdo tėvai. Nutarėme, kad 
Valdas turi mokytis. Iki tol jis dienomis 
mokėsi, o naktimis dirbo, mat naktinis 
darbas buvo geriau apmokamas. Pirmie
ji metai nebuvo sviestu tepti.

Iš pradžių dirbau kojinių fabrike, vė
liau laboratorijoje, kontoroje. Atvažia
vęs į Ameriką, sunkiai susirgo mano 
tėtis, reikėjo pasirūpinti savimi. Raga
vau sūrios gyvenimo druskos, pažįstu 
nuovargį...

O kas Jūs buvote iki tapdama po
nia Adamkiene?

Šiauliuose gimęs ir iki aštuonerių me
tų ten augęs antrasis tėvų vaikas. Labai 
norėjau mokytis. Šiauliuose lankiau 
vargdienių seselių mokyklą.

Pamenu, rytais išeidavome kartu su 
tėčiu: jis - į tarnybą, aš - į pamokas. Tėtis 
žengdavo tvirtu, skubiu žingsniu, aš gi 
tipendavau iš paskos. Tėvelis nuolat 
ragindavo mane - girdi, paskubėk, jei 
suspėsi su manimi, užsuksime į kepyk
lą, ir aš nupirksiu tau šviežių bandelių. 
Uždususi skubėjai, kad tik spėčiau 
pyragėlį gauti.

Kai man buvo aštuoneri, išsikėlėme į 
Telšius. Susirgo mama. Prisimenu, ma
ma guli lovoje, tėtis - darbe, sesutė - dar 
visai mažutė, o aš mąstau apie tai, kad 
mums tikrai labai sunku gyventi. Išėjau 
ieškoti išeities - tarnaitės. Ir suradau! 
Nuėjau į kepyklą, kur dirbo daug žmo
nių. Išputusi akis įtikinamai išdrožiau,

kodėl mums reikia tarnaitės. Visi ste
bėjosi aštuonerių metų darbdave. Kitą 
dieną ant mūsų slenksčio pasirodžiusi 
moteriškė patikino tėvus, kad jų dukra 
pasamdžiusi ją tarnaite. Tėvai iš 
nuostabos amo neteko.Taip mūsų na
muose atsirado šauni, ilgus metus dir
busi pagalbininkė.

Telšiuose prabėgo gražūs jaunystės 
metai, vėliau pasitraukėme į Vokietiją.

Ar teko girdėti, kad iki rinkimų 
būstinės telefonai kaito nuo aiškiare
gių skambučių - Lietuvos žiniuoniai 
siūlė savo spėliones, kas taps pirmuo
ju valdžios vyru. Ar Jūs tikėjote 
Valdo sėkme?

Prisipažinsiu, tikrai netikėjau. Opo
zicija buvo labai stipri. Pamenu, prieš 
pat rinkimų baigtį (po valandos buvo 
paskelbti galutiniai rezultatai) pa
skambino kažkokia būrėja ir patikino, 
kad rinkimus laimės Adamkus.Vieną 
pažįstamą, kuri iki tol labai nervinosi ir 
nuolat meldėsi, būrėjos žodžiai tikrai 
įtikino - moteris atsipalaidavo ir nuri
mo. Aš gi toliau stebėjau, ką pranašauja 
skaičiai. Sėdėjome „Freskose“ ir 
laukėme tautos sprendimo. Įlėkė rinki
mų štabo vadovas Vidmantas Staniulis 
ir pasakė, kad... laimėjome. Tačiau nie
kas į jį nekreipė dėmesio. Žmogui sa
vo tiesą teko pakartoti gal tris kartus, 
kad įrodytų, jog jo informacija pralen
kė televizijos žinias...

Ar neverkėte iš laimės?
Nežinau... Prisimenu, kokios didelės 

džiaugsmo ašaros ritosi Dalios Mie
želienės veidu ir kaip ji mane vadino 
bejausme ragana, kuri visiškai ne
sidžiaugia vyro pergale. Aš tuo metu 
tikriausiai dar nesuvokiau, kad rinki
mai iš tikrųjų baigėsi.

Kokia buvo pirmoji akimirka, kai 
realiai suvokėte, kad Jūsų gyvenime 
kažkas pasikeitė?

Kai išėjome iš „Freskų“ restorano, 
prisistatė apsaugos viršininkas, (su

Norvegijos karalienė Sonja, Lietuvos užsienio reikalų ministro žmona Laima 
Saudargienė ir Lietuvos Prezidento žmona Alma Adamkienė.

pažindino su vyrukais, kurie nuo šio 
momento būsią Prezidento asmens 
sargybiniais) ir paaiškino, kad privalo
me sėsti į kitą automobilį.Tuomet 
supratau, kad televizijos paskelbta tie
sa yra realybė.

Ar nevargina viską stebinti ir vi
sur lydinti apsauga?

Ji galbūt vargina mano vyrą. Nes jie 
saugo Prezidentą. Aš vaikštau be 
palydovų.

Kartais labai norėtųsi vakare užeiti į 
jaukią kavinukę, pasėdėti, išgerti vyno 
ar kavos. Bet, kai aplinkui tokia paly

da, praeina noras... pabūti dviese.
Kartais draugai pakviečia į svečius ir 

tuoj pat suabejoja, ar mūsų „dviejų“ bū
rys tilps jų namuose...

Ar nesunkus naujasis - Prezidento 
žmonos - statusas?

Labiausiai vargina žurnalistų dėme
sys: niekad nedalyvavau jokioje po
litikoje, todėl spaudai ir neužkliūda- 
vau. Žurnalistinės išpažintys atima di
delę dalį tavęs: kažką prarandi, o juk 
kiekvienas privalome turėti savo „as
meninį archyvą“, tai, kas priklauso tik 
tau.

Tikriausiai gaunate krūvas laiškų, 
adresuotų Prezidento žmonai? Ko 
žmonės prašo?

Per keturis mėnesius gavau per 500 
laiškų. Iš pradžių juose mirgėjo nuo
širdžiausi sveikinimai, vėliau prasidėjo 
prašymai. Ko prašoma? Pinigų, buto, 
kad sumokėčiau skolas, padėčiau iš
leisti vaiką mokytis ir t.t. Betgi aš nesu 
Kalėdų senelis - neturiu pinigų maišo ir 
nežarstau jų į kairę ir į dešinę.

Sakoma, kad valdžia gadina žmogų?
Nemanau. Greičiausiai tai priklauso 

nuo žmogaus-. Prezidentas? Bet juk tar- 
tik pareigos. Darbas negali pakeisti 
žmogaus. Ir aš nenorėčiau, o ir netikiu, 
kad Valdas gali pasikeisti. Jis tiesiog 
žino, ko siekia, turi ateities viziją ir rim
tai dirba savo darbą.

Ar pasikeitė Jūsų dienotvarkė, ta

pus Prezidento žmona? Ar savo laiką 
planuojate tik rytdienai, kitai savai
tei ar visiems metams?

Mano dienotvarkė derinama su vyro. 
Iš anksto planuoju, kur, kokiame 
susitikime ar renginyje dalyvausiu, su 
kuo bendrausiu, kur pietausiu.

Daug laiko skiriu Lietuvos vaikams, 
negalintiems pasirūpinti savimi. Suau
gęs žmogus vis kaip nors išgyvena, o 
vaikas yra bejėgis. Organizuojamejiems 
išvykas, lankomės mokyklose, vaikų 
namuose. Neseniai išleidome vaikus į
Palangą. Norėjau, kad tikrą bangų
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šniokštimą išgirstų tie, kurie niekada 
nematė jūros.

Didžiausia padėka man - vaikų 
rankomis surinktos lauko gėlių puokš
tės, pačių sukurti suvenyrai arba ilgas, 
skardus: „Ačiū, ačiū, Alma!“

Ar Jus dažnai užkalbina gatvėje?
Žmonės sveikinasi, bet užkalbinti 

nedrįsta. Kartą pietavome viename 
restorane. Prie gretimo staliuko sėdėjo 
dvi ponios. Jos papietavo ir išėjo, o 
netrukus grįžo su gėlių puokšte. 
Nuoširdumas ir dėmesys visada jaudi
na.

Ar Jūsų vyras, labai užimtas, 
nepamiršta, kad vienąkart metuose 
yra žmonos gimtadienis, vestuvių 
sukaktis, Šv. Kalėdos?

Turbūt kad nepamiršta. Brangiausias 
prisiminimų akimirkas nusinešė lai
kas - buvome jauni, sunkiai vertėmės: aš 
dirbau, Valdas mokėsi... Bet kiekvieną 
penktadienį mūsų namuose pražysda
vo gėlės. Valdas dovanodavo. Žiū, po 
paskaitų, pavargęs, o tarp knygų šypso
si raudonskruostė rožė.. Tai - brangiau
si prisiminimai.

O šiaip, juk moteriai visada malonu 
gauti dovanų.

Trim žodžiais apibūdinkite savo 
vyrą.

O! Reikėtų bent dešimties. Valdas - 
labai jautrus, sąžiningas ir nuoširdus. 
Jei ką nors daro, tai - iš visos širdies. Dar
- labai tolerantiškas - būtinai su kiekvie
nu pasisveikins, paspaus ranką. Jis la
bai šiltas ir geras žmogus, mokantis 
bendrauti. Jei Valdas neturėtų pastaro
sios savybės, tikriausiai nebūtų tuo, kas 
šiandien yra.

Jūsų su vyru bendravimo šiluma 
sklinda net iš televizoriaus ekrano. 
Išduokite paslaptį, kokia turi būti 
moteris, kad bėgantys metai ne 
nusineštų, o stiprintų meilę.

Patikėkite, tikrai nėra meilės receptų. 
Svarbiausia - tarpusavio supratimas. 
Nereikia kelti vienas kitam didelių 
reikalavimų. Dažniausiai problemos 
prasideda tada, kai žmonės nori pakeis
ti vienas kitą ir į sutuoktinį žiūri kaip į 
stumdomą daiktą.

Ar niekada nebandėte keisti savo 
vyro?

O kam? Tiesiog nereikėjo. Gyvenimas
- geriausias korektorius: jis nugludina, 
apšlifuoja aštriausius kampus.

Ar turite savo dizainerį, stilistą, 
besirūpinantį Jūsų apranga ir 
įvaizdžiu?

Ne. Ir nesuku dėl to galvos. Nors gal 
reikėtų?

Bet tarp aukštuomenės damų sklan
do gandai, kad egzistuoja stilius a Ja 
Adamkienė. Ponios ieško panašaus 
mėlynumo audinio, kad pasisiūdintų 
suknelę, panašią į pirmosios ledi.

Na, matot, ir stengtis nereikia!
O kas „prižiūri“ jūsų vyrą: pastebi 

suglamžytą rankovę ir nusisukusį 
kaklaryšio mazgą?

Kiekviena žmona rūpinasi, kad jos 
vyras atrodytų tvarkingai. Valdui tapus 
prezidentu, aš tikrai nepasikeičiau: 
nepuoliau tris kartus lyginti kelnių ar 
keisti jo apdarų. Mes likome tokie pa
tys, kokie buvome. Galbūt tik pasikeitė 
žmonių požiūris į mus.

Tik geras žmogus skleidžia gerą 
energiją. Jūs tiesiog spindite žmogiš
kąja šiluma. Koks palaimingos sielos 
penas?

Žiupsnelis meilės, saujelė laimės, 
šaukštelis džiaugsmo. Viską pamažėl 
sumaišyti.
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Durys į NfiTO atviros, bet... 
kada galėsime pro jas įeiti ?

Pranas Naris

(Tęsinys iš praeito „M.P.“ nr.)
* * *

Lietuvos Seimo delegacijos pasiūly
mu, 2001 metais Šiaurės Atlanto Asam
blėjos (ŠAA) posėdis bus surengtas Vil
niuje. Tam pritarė Barcelonoje (Ispanija) 
šį pavasarį susirinkusi NATO asamblėja, 
kurioje dalyvavo ir Lietuvos Seimo dele
gatai. Delegacijos vadovas Vytautas Du
dėnas susidarė nuomonę, jog „pagal Pen
tagono įvertinimą, Lietuva pripažinta ge- 
riausiaipasirengusi iš trijųBąltijos  šalių“.

Pirmoji politinėpavasariokregždėLie
tuvoje buvo karinio ankstyvojo perspėji
mo NATO lėktuvo nusileidimas Zoknių 
oro uoste. Tai pirmas tokio NATO lėktu
vo pažintinis apsilankymas. Lietuvoje. 
Pernai panašus lėktuvas nusileido Estijo
je. Ar tai koks pranašaujantis ženklas?

Lietuvoje viešėjo ŠAA delegacija, su
daryta iš 10 ES šalių parlamentarų. Ji do
mėjosi, kaip šalis rengėsi narystei NATO, 
ypač daug dėmesio buvo skirta Lietuvos 
kariuomenės prisitaikymui prie NATO 
reikalavimų. Delegatai domėjosi demo
kratijos raida, tautinių mažumų ir žmogaus 
teisių apsauga. Jų apsilankymo pranešimas 
bus pateiktas ir patvirtintas ŠAA posėdy
je šį rudenį Edinburgh (Škotija).

Islandijos prezidentas Olafur Regnar 
Grimson ir jo žmona tris dienas lankėsi 
Lietuvoje. O. R. Grimson, susitikęs su 
Lietuvos Seimo pirmininku V. Landsber
giu, pabrėžė, kad NATO plėtimas nėra 
vien tik karinis, bet, pirmiausia, ir de
mokratinio reiškinio eiga. Demokratija ir 
žmogaus teisės yra trečiasis Europos 
saugumo ramstis.

Pasak Islandijos prezidento, paskutinį 
žodį apie NATO plėtrą tars narių valsty
bių parlamentai, ypač JAV Kongresas. 
Kitas svarbus ir dėmesio reikalaujantis 
veiksmas - tarpparlamentarinis bendra
darbiavimas. Lietuvos parlamentarai turi 
aiškinti ir įtikinti savo kolegas kitose ša
lyse remti Lietuvos siekius. Tai ilgas ma

[ L o iškeli r^cflolccijcii

Gerb. Redaktoriau,
Man malonu, kad Lietuvoje tituluota 

gydytoja G. R. Klimavičienė skaito ir net 
pagiria mūsų spaudą. Tačiau man dar di
desnį negu jai nusistebėjimą sukėlė jos 
pasisakymas „M.P.“ Nr.43, kad aš ginu 
nusikaltėlius ir gana smulkiai aprašiau 
Lukiškėse sėdinčio A. Stašaičio sveika
tos būklę. Atsakydamas į visus man ir bu
vusiai p. Stašaitienei padarytus užmeti
mus, noriu pareikšti:

1. Buvusi Aldona Stašaitienė jau daug 
metų yra žinomo Lietuvos sportininko 
žmona ir dabar vadinasi A. Giedraitienė. 
A. Stašaitis ją paliko prieš daug metų ir 
po to net du kartus vedė kitas.

2. A. Stašaičio aš nepažįstu, niekada jo 
nemačiau, kalėjime nelankiau, o tik pa
minėjau, ką pats skaičiau spaudoje ir as
meniškai girdėjau iš tų teisėtvarkos as
menų, kurie oficialiai turėjo su juo reikalų.

3. Sūnų Martyną aš pažįstu nuo to lai
ko, kai jis su jachta „Laisvė“ buvo atplau
kęs į Australiją ir iš čia grįžo namo, kur 
tęsė savo mokslą. Vėliau jis mamos ir jos 
dabartinės šeimos padedamas gavo stu

žų šalių išsilaisvinimo kelias. Islandijai 
prireikė šimto metų, priminė Islandijos 
prezidentas.

O Rusijos URM vadovas Evgenij Pri
makov, kurio lankymasis Lietuvoje suta
po su Islandijos prezidento lankymusi, 
pareiškė: „RusijaneprieštaraujaLietuvos 
įstojimui į Europos Sąjungą ar kitas Eu
ropos ekonomines sandaras, tačiauNATO 
klausimu mūsų pažiūros visiškai nesu
tampa“. Pagal jį, vienos ar visų Baltijos 
valstybių įstojimas į NATO nepriimtinas, 
nes tai kelia tam tikrą pavojų, kenkia Ru
sijos geopolitiniams ir saugumo tikslams. 
Kaip „Lietuvos rytas“ išsireiškė, Maskvoje 
visi supranta, kad svarbiausio mūšio prieš 
NATO frontas yra ne Lietuvoje, o Vaka
ruose, todėl ir ginklais žvanginama ne 
Vilniuje.

NATO generalinis sekretorius Javier 
Solana, antrą kartą lenkęsis Lietuvoje, 
susitikęs su Lietuvos Prezidentu Valdu 
Adamkumi, aukštai įvertino teigiamą 
Lietuvos užsienio politiką, gerus santy
kius su kaimynais. Teigiamai atsiliepė 
apie Lietuvos dalyvavimą taikdariškuose 
uždaviniuose Bosnijoje. Bet dėl įsijun
gimo į sandarą apsiribojo jau įprastu 
atsakymu, neva „NATO durys lieka at
viros visoms norinčioms įstoti į susivie
nijimą valstybėms". Šis klausimas bus 
sprendžiamas kitais metais Vašingtone. 
Aptardamas E. Primakov mintis, J. Solana 
sakė, kad NATO niekada niekam nekėlė 
grėsmės.

Lietuvos Prezidentas V. Adamkus, lan
kydamasis Vienoje (Austrija) vykstan
čiame NATO penkioliktame seminare - 
tai pirmas kartas kai Lietuvos Prezidentas 
yra kviečiamas dalyvauti, - priėmimo 
vakarienėje pareiškė: „ Visada gyvenome 
Europoje, visada save laikėme europie
čiais, tik 50 metųpriešsavo valią buvome 
nuo jos atskirti. Dabar vėl grįžome ir 
siekiame tai įtvirtinti vykstančių įsijun
gimo veiksmų... Tačiau niekas neginčys, 
kad svarbiausia tarptautinio saugumo 
organizacija yra NATO, kuri užtikrino 

dentų pasikeitimo stipendiją, mokosi ir 
jaubaigiakoledžą Amerikoje, laisvu lai
ku dirba k pats save išlaiko.

4. Ačiū jums p. Gydytoja už patarimą 
paprašyti buv. p. Stašaitienės, kad man 
siųstų Lietuvos spaudą ir aš galėčiau 
objektyviau spręsti apie esamą padėtį 
Lietuvoje. Prašyti man tikrai nereikės, 
nes aš, būdamas spaudos žmogus, be 
vietinių laikraščių reguliariai gaunu 
Amerikos „Draugą“, „Dirvą“ ir „Pasaulio 
Lietuvį“, o taip pat iš Lietuvos „Lietuvos 
rytą“, „Lietuvos aidą“, „Kauno dieną“, 
„Lietuvos sportą“ ir kartais „Respubli
ką“, jau neminintt kasdien iš Prahos 
klausomų „Laisvos Europos“ lietuviškų 
žinių. Taigi, manau, apie padėtį ir gy
venimą Lietuvoje žinau gerai.

5. Kas liečia Lietuvos teismus, tai la
bai gerai žinome kokius kyšius ne retai 
ima teisėjai, prokurorai, advokatai ir ki
ti. Gi tik po to, kai Lietuvoje lankėsi pa
sauliniai „Žmogaus teisių“ vadovai, A. 
Stašaičio teismas, po ilgų keturių metų 
laukimo, greit pajudėjo ir jis gavo sep
tynerius metus kalėjimo. 

sąjungininkų saugumą Šaltojo karo me
tais ir dabar tai sėkmingai daro toliau".

Atsakydamas į Rusijos naujienų agen
tūros (RIA) korespondento klausimą, ko
dėl Lietuva siekia įstoti į NATO, nors 
Rusija ir nekelia grėsmės, Valdas Adam
kus pabrėžė, kad visuotiną saugumą Eu
ropoje gali užtikrinti tik NATO, kuri nėra 
agresyvi organizacija, o ne kokie dviša
liai ar regionaliniai susitarimai.

Vilniuje viešėjęs JAV valstybės sek
retorės pavaduotojas Strobe Tallbot pa
reiškė Lietuvos ministrui pirmininkui G. 
Vagnoriui, kad „Lietuva žengia teisingu 
keliu “, pridurdamas „ svarbiausia nedaryti 
klaidų“. Kartu jis pabrėžė, kad JAV rems 
Lietuvos pastangas tapti ES ir NATO nare 
bei pažadėjo paramą Lietuvai siekiant 
narystės Pasaulio prekybos organizacijoje. ■

Pagal S. Tallbot „ Lietuva išgyveno sun
kų dvidešimtąjį amžių ir nusipelnė daug 
geresnio dvidešimt pirmojo amžiaus. 
JAV sudomintos dirbti kartu su Lietuva, 
sukurti tą geresnį būsimą amžių, nes jei
gu šioje srityje įsivyraus taika ir klestėji
mas, bus mažesnė tikimybė, kad JAV ka
da nors reikės čia sugrįžti su ginklais ir 
uniformomis“. JAV diplomatas taip pat 
pabrėžė didelę Lietuvos pažangą karinė
je srityje, išskirdamas Lietuvą kaip pir
maujančią srityje.

Lietuvos Prezidentui S. Tallbot pareiš
kė, jog JAV yra laimingos, turėdamos to
kią partnerę kaip Lietuva ir padarys viską,, 
kad Lietuva kuo greičiau pasiektų savo 
tikslus. „NATO durys atviros visoms to 
nusipelniusioms valstybėms ir ypač at
viros jūsų šaliai", - sakė JAV diplomatas.

Vokietijos UR ministras Klaus Kinkei, 
lankydamasis Lietuvoje, susitiko su Lie
tuvos vadovais, linkėjo visoms trims Bal
tijos valstybėms kuo greičiau tapti ES 
narėmis ir. įsijungti į NATO, pakartoda
mas nuolat girdimą „durys lieka atviros 
visoms valstybėms... “

Klaipėdoje dvi savaites (liepos 10-25 
d.) vyko tarptautinės kariškos pratybos 
„Baltijos iššūkis“ (Baltic Challange). Jūrų 
pratybos buvo vienos didžiausių Euro
poje šiais metais. Jose dalyvavo 5000 ka
rių iš 11 valstybių, 5 valstybių lėktuvai ir 
7 šalių karo laivai. Daugiausia karių buvo 
atvykę iš JAV - apie 2 000, dalyvavo 800

Taigi, p. Gydytoja, kitą kartą prieš 
rašydama į spaudą pasitikrinkite, ką ra
šote ir neužgaudinėkite nekaltų žmonių.

Antanas Laukaitis

Gerb. Redaktoriau,
Sydnėjaus lietuviškoje radijo valan

dėlėje per SBS radiją pranešėja „Laba 
diena“ (nes ji tik taip save pristato prieš 
pradėdama programą) nusiskundžia, kad 
negauna pranešimų iš lietuvių bendruo
menės. Lietuvių bendruomenės prane
šimai ir bendrai lietuviška programa per 
SBS radijąbuvo diskutuojama metiniame 
Sydnėjaus Apylinkės susirinkime, tačiau 
radijo valandėlės vedėja jame nedalyva
vo ir nebuvo su kuo tuos klausimus išsi
aiškinti.

Negaliu praeiti pro šalį ir pro progra
mą, kuri buvo perduodama spalio 20 d. 
Rimvydas Valatka pranešė iš Lietuvos, 
kad vidaus reikalų ministras p. Šedbaras 
iš pareigų atleido Specialiosios tyrimų 
tarnybos viršininką poną Gaudutį. Ponas 
Gaudutis, gaudamas 50 000 litų algą 
(keturis kartus didesnę už ministro pir
mininko algą, ir netgi didesnę už Prezi
dento algą), žinoma, liko nelabai pa
tenkintas vidaus reikalų ministro p. Šed- 
baro sprendimu, kad p. Gaudučio vado- 

Lietuvos ir 660’ bendrojo Baltijos šalių 
BALTBAT karių. Pratybas stebėjo Rusi
jos, Baltarusijos ir Ukrainos karininkai.

„The Washington Post“ kandžiai 
vertino šias „Baltijos iššūkio“ pratybas, 
nes trūko daugelio NATO sąjungininkų. 
Menkas NATO dalyvavimas rodo, kokį 
sunkų kelią Baltijos šalims tenka įveikti, 
NATO sostinėse esama susirūpinimo, 
kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos priėmi
mas į susivienijimą labiau atitolintų Ru
siją nuo Vakarų (labai primena Lietuvos 
sunkų kelią būti pripažintai de jure po 
Pirmojo pasaulinio karo, kai Prancūzija, 
Anglija ir dalis Tautų Sąjungos geidė 
Lietuvai būti Lenkijos dalimi. P.N.).

Pratybų uždarymo iškilmėse dalyva
vę Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos 
prezidentai bendrame pareiškime pakvie
tė visas susidomėjusias šalis ateityje pri
sijungti prie kito Baltijos valstybėse vyk
siančių ,.Partnerystės taikos labui“ praty
bų. Plačiau apie tai skaityti A. Vitkaus 
„Kiti apie mus“.

Lietuvos gyventojai palankiau negu 
kitų Baltijos valstybių gyventojai remia 
savo šalies pastangas tapti NATO nare: 
pritaria 55% Lietuvos gyventojų, 54% 
Estijos ir 47% Latvijos gyventojų.

Pagal Lietuvos gyventojų apklausą, 
kurią užsakė Lietuvos URM ir kurią atli
ko „Baltijos tyrimai“, 51% gyventojų 
balsuotų už Lietuvos narystę NATO, 
25 % būtų prieš ir 24% neturėtų nuomonės.

Tačiau jie gerokai skeptiški yra apie 
Lietuvos pasiruošimą narystei į NATO: 
25%Lietuvosgyventojųmano,kadLietuva 
bus pasiruošusi po 2-3 metų, 31% ap
klaustųjų teigia, jog realiau to tikėtis po 
5 metų, ir net 33% t.y. trečdalis iš jų ma
no, kad Lietuvai pasiruošti reikės 10 ar 
daugiau metų.

42% gyventojų mano, kad narystė 
NATO yra brangus būdas saugumui užtik
rinti. Jaunimas ir labiau išsilavinę, o taip 
pat ir geriau gyvenantys gyventojai yra 
didesni NATO šalininkai. Lietuviai linkę 
manyti, kad Rusijos įtaka ir NATO šalių 
narių nenoras priimti naujas nares buvo 
priežastis, dėl kurios Baltijos valstybės 
nebuvo pakviestos į Susivienijimą.

„Pasaulio Lietuvis“

vaujamas departamentas nepakankamai 
rimtai dirbo. Galima buvo suprasti, kad 
p. Gaudutis nusikaltėlių negaudė. Šios 
tarnybos pareiga yra ir pačių aukščiausių 
valstybės pareigūnų sekimas. Ar jie tuo 
užsiėmė, ar korupcija? Prieš metus įs
teigta ši tarnyba kol kas dar nieko nėra 
sugavusi. Pranešėja užsispyrusiai bandė 
prievartauti p. Valatką, kad šis sutiktų, 
jog p. Gaudutis ir jo tarnautojai buvo 
korumpuoti (ėmė kyšius). Tik vienu žo
džiu pritarus pranešėjai dėl p. Gaudučio 
korumpuotumo, tai galėjo nuvesti R. Va
latką} teismą. Išgirdęs kaltinimus korup
cija, p. Gaudutis, ko gero, būtų padavęs į 
teismą ne tik patį R. Valatką, bet ir SBS 
radijo stotį.

Kiek toks pranešėjos elgesys turi ben
dro su žurnalistine etika, spręskite patys.

O kas liečia bendruomenės praneši
mus, metų bėgyje aš juos perdaviau P. 
Jokūbaičiui taip kaip jie buvo suredaguo
ti pagal organizacijų reikalavimą. Syd
nėjaus pranešėja mano pasiųstus pra
nešimus pradėjo karpyti, už tai kri
tikuojamas likau aš. Taigi pranešu ben
druomeninių organizacijų žiniai, kad 
nesikreiptų į mane. Į SBS radijo stotį aš 
jokių pranešimų daugiau nebesiųstu.

Antanas Kramilius, OAM, JP
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t Mūsų mirusieji f
Vle^L^Gėliu Pagerbdami mirusį

A. f A. Heinz Gruetzmacher, 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą žmonai Ženei, artimiesiems ir kartu 
liūdime.
"Mūsų Pastogei aukojame 100 dolerių.

O Varnienė,
E. ir K. Varnai ii* A. Meredith, 

Z. ir V. Venciai ir Ii. ir D. Dnndai

"Vėlinės Sydnėjuje
Vėlinių diena Sydnėjuje paminėta lapkričio 1 dieną, sekmadienį, šv. Mišiomis, 

kurias lietuviams atlaikė patarnautojas Fr. Roger Belmore, SM. Jis pranešė, kad 
buvo gauta daug užsakymų mišioms už mūsų mirusius bendruomenės narius.

Po pamaldų galima buvo pasidžiaugti - didelis būrys tautiečių apsilankė Lietu
vių sekcijos kapuose Rookwoode. Kunigas R. Belmore pravedė maldas už mūsų 
mirusius angliškai.

Visų susirinkusių vardu A. Kramilius padėkojo Fr. R. Belmore už patarnavimą 
lietuviams, o taip pat ir tautiečiams, taip gausiai susirinkusiems kapuose.z/Ne tiek 
svarbu, kiek laiko čia praleidžiame, sakė A. Kramilius, svarbu, kad prisimename 
mūsų mirusius ir tęsiame lietuviškas tradicijas, nors ir neturime lietuvio kunigo.

kor.

Laidotuvių namai Lietuvoje
Palaipsniui mažinamos lietuviškos mirusiųjų laidojimo tradicijos Lietuvoje.
Šakiuose įsisteigęs laidojimo biuras automobiliu „Mercedes Benz“ atlieka visus 

vakarietiškus patarnavimus. Šakių laidotuvių namai turi didelį pasirinkimą kars
tų ir visa kita, kas reikalinga mirusiojo palaidojimui.

Pervežant mirusįjį automobiliu už kilometrą prašoma 1,74 lito. Viena valanda 
laukimo kainuoja 20 litų. Šiandien Lietuvoje laidotuvės vidutiniškai kainuoja 1500 
- 2000 litų. Karstas kainuoja apie 162 litus. Jeigu pageidaujama ąžuolinio ar kitokio 
kietmedžio, karstų kaina, žinoma, kyla. Salės nuoma vienai parai kainuoja 36 litus. 
Jei šeima pasirūpina duobės iškasimu kapinėse ir laidotuvės yra kuklesnės, tai 
beveik visada užtenka gaunamos pašalpos, kurią moka valstybė.

Laidojimo namų direktorė Jane Dėdinienė rašo: „Šiandien mūsų laidojimo na
mai iš tikrųjų žmogui gali sunkią valandą palengvinti rūpesčius organizuojant 
laidotuves be šurmulio, bėgiojimo ir baimės kažką padaryti ne taip. Vidutinės 
laidotuvės su mašina ir karstu, salės nuoma kainuotų maždaug 2500 litų (684 
Australijos dolerių). Į kainą įeina ir salės nuoma su visais įrengimais savo maisto 
pasigaminimui gedulingiems pietums“.

A. Kramilius

Arvydui Stašaičiui - 7 metai kalėjimo
Kauno apylinkės teismas paskelbė Ar

vydo Stašaičio bylos nuosprendį.
A. Stašaitis nuteistas septynerius me

tus kalėti, bausmę atliekant sustiprintojo 
režimo pataisos darbų kolonijoje, taip pat 
nuspręsta konfiskuoti visą jo turtą. Baus
mės atlikimo laiką A. Stašaičiui teismas 
nusprendė skaičiuoti nuo jo suėmimo 1994 
m. lapkričio 1 d. Valstybei iš A. Stašaičio 
už padarytą žalą priteista 1 982 270. 64 
lito. Atlikęs bausmę A. Stašaitis teismo 
nuosprendžiu penkerius metus neturės 
teisės dirbti su finansais susijusio darbo.

Teismas taip pat skyrė bausmes ir A. 
Stašaičio bendrininkams.

Vitalijui Stasevičiui paskirta ketvertų 
metų laisvės atėmimo bausmė, konfis
kuojant visą jo turtą. Bausmę atliks susti
printojo režimo pataisos darbų kolonijoje.

Vitalijui Zabulėnui taip pat paskirta 
ketvertų metų laisvės atėmimo bausmė, 
konfiskuojant visą turtą. Jis kalės sustip
rintojo režimo pataisos darbų kolonijoje.

Raimundas Meilus nuteistas penkerių 
metų laisvės atėmimo bausme, konfiskuo
jant visą turtą, bausmę atliks sustiprinto
jo režimo pataisos darbų kolonijoje.

Vaclovas Jurgaitis, vienintelis prisipa
žinęs esąs kaltas dėl dokumentų klas
tojimo, nuteistas šešerių metų laisvės atė
mimo bausme, konfiskuojant pusę turto, 
bausmę atliks sustiprintojo režimo patai
sos darbų kolonijoje. Tačiau teismas nu
tarė V. Jurgaitį atleisti nuo realios baus

mės atlikimo, nes jis yra I grupės invali
das (serga nepagydoma liga).

Buvusio Kapitalistų klubo, žlugusių 
"Interlitos", "Balticum" įmonių ir "Že
mės banko" vadovas A. Stašaitis ir buvę 
jo bendražygiai "Balticum" firmos dar
buotojai buvo teisiami už sukčiavimą 
stambiu mastu, pasisavinimą patikėto ar 
esančio jo žinioje turto, iššvaisčius jį 
stambiu mastu, pažeidus piniginių ar ver
tybinių popierių operacijų taisykles, ap
laidžiai tvarkius apskaitą, darius neteisė
tas finansines operacijas.

Per tardymą buvo nustatyta, kad firma 
"Balticum" prekiavo metalais, nafta, trą
šomis, buvo sudariusi ne vieną kontraktą 
su Rusijos, Lenkijos įmonėmis. 1993 m. 
balandį"Balticum" pradėjo rinkti pinigus 
iš gyventojų, iki 1994 m. lapkričio iš viso 
surinko per 4.8 mln. litų, per 2.5 mln. JAV 
dolerių ir per 57 000 Vokietijos markių.

Be to, būdamas Kauno komercinio ban
ko "Žemės bankas" valdybos pirmininku, 
A. Stašaitis iš šio banko paėmė 31000 li
tų paskolą ir jos negrąžino. Kartu su 
Raimundu Meilumi ir Kėdainių rajone 
registruotos privačios įmonės "Vaclovas" 
savininku Vaclovu Jurgaičiu jis sudarė 
sutartį ir iš Vilniaus Senamiesčio banko 
gavo 1 901 500 litų paskolą. Taigi iš viso 
"Balticum" iš gyventojų surinko apie 15 
mln. litų, bankams negrąžino apie 6 mln. 
litų paimtų paskolų.

Vituolis Joneliūnas "L. a." Nr. 204

Mire a.a. Edith Brilingas
Gautomis žiniomis iš Bathursto, ten spalio 28 dieną savame bute rasta prieš kelias 

dienas nuo širdies priepuolio mirusi a.a. Edith Brilingienė. Ją norima palaidoti šalia jos 
vyro Vlado Brifingo, mirusio gerokai anksčiau ir palaidoto Rookwoodo kapinėse. Kada 
vyks laidotuvės, kol kas nežinoma.

V. Brifingas buvo kilęs nuo Utenos. Brifingų gimininė Lietu voje yra labai plati, tačiau 
neatrodo, kad, be šios šeimos, jų daugiau gyventų Australijoje. ,,M. P.“ inf.

į tėvynę
Prof. dr. Zenonas Ivinskis (1908 - 

1971), žymusis Lietuvos istorikas, 
amžinam poilsiui parvežtas į Lietuvą ir 
š. m. spalio 2 d. perlaidotas Vilniaus 
Antakalnio kapinėse. Kilimu žemaitis 
nuo Plungės, gausios pasiturinčių ūki
ninkų šeimos narys tarp kitų šešių be- 
simokslinančių brolių bei seserų - vie
nintelis pasukęs humanitaro keliais. 
Baigęs Telšių gimnaziją, 1925 m. įsto
jo į Kauno universitetą studijuoti Lie
tuvos istorijos. 1929 m. gavęs valsty
binę stipendiją, Vokietijoje ruošėsi 
profesūrai. Apgynęs disertaciją apie Lie
tuvos ūkininkų istorinę raidą, gavo dak
taro laipsnį, dirbo archyvuose Berlyne ir 
Dancige. Grįžęs į Lietuvą, dėstė Vytau
to Didžiojo universitete, tyrinėjo Lietu
vos karo istoriją. Bolševikams užėmus 
Lietuvą, dirbo kultūros paminklų ap
saugos žinyboje, dėstė Vilniaus univer
sitete Lietuvos ūkio istoriją. 1941 m. 
buvo paskirtas Filosofijos fakulteto 
dekanu. Pasitraukęs į Vakarus, dirbo 
Raudonojo kryžiaus organizacijoje, lei

do jos biuletenį, istoriją dėstė lietuvių 
gimnazijose, dalyvavo politinėje veik
loje.

Vėliau Vatikano ir Romos archyvuo
se rinko mokslinę medžiagą, kuria re
miantis paruošė ir išleido studijas apie 
Šv. Kazimierą, vysk. Merkelį Giedraitį 
(1955), "Lietuvos istoriją iki Vytauto 
Didžiojo mirties" (1978), atliko daug 
kitų darbų, kurie buvo paskelbti enci
klopedijose, vėliau keturiuose Rinkti
nių raštų tomuose. Romoje buvo 
suorganizavęs istorikų būrelį, iš kurio 
vėliau išaugo žinomi Lietuvos istorikai 
kaip prof. kun. Paulius Rabikauskas ir 
kt. Nuo 1963 m. Z. Ivinskis dėstė Lietu
vos istoriją Bonos universitete Vokieti
joje, kur susirgęs ir mirė. Velionis 
visuomeninėje veikloje reiškėsi at
eitininkuose, buvo Lietuvių katalikų 
akademijos narys, Laikinosios vy
riausybės (1941 ) įsteigtos mokslų 
akademijos narys, Estų mokslo dr - jos 
narys bendravo su VLIK'u, paruošė stu
diją Lietuvos sienų klausimu.

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 "Sokil" 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.

Melbourne 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.

J Tautinę Stovyklą Australijoje (papild.) kviečiami visi skautai(-tės) irneskautiška- 
sis jaunimas. Daugiau informacijos apie stovyklą bus pranešta vėliau.

LSS Australuos Rajono V-ja

Kariuomenės šventė Hobarte
Kariuomenės šventę Hobarte lietuviai švęs lapkričio 21 dieną, 4 vai. popiet po

nų Šikšnių namuose 43 Easton Av., West Moonah.
Visus Tasmanijoje gyvenančius ar besilankančius lietuvius ir svetimtaučius, 

draugus ar pažįstamus nuoširdžiai prašome atvykti. Po trumpos programos, darbš
čiosios mūsų šeimininkės pavaišins visus kava, arbata ir lengvais užkandžiais. 
Užkandžiaudami pasikalbėsime, pasidalinsime naujienomis ir pažiūrėsime labai 
įdomią vaizdajuostę"Mirties žemė", kurioje vaizduojamas lietuvių tremtinių gyve
nimas Sibire. S. Augustavičius

Hobarto Apylinkės Valdyba

"Sūkurys"! Tautinių šokių grupė "Sūkurys" gruodžio 6 dieną ruošia tarp

tautinių šokių koncertą.

Aukos "Mūsų Pastogei"
R. Urmonas SA $10 M. Kviklienė Qld. $10
J. Čyžas WA $20 L. Tupikas NSW $5
Mrs. E. L Brifingas NSW $40 P. Pullinen NSW $10
M. Radezevičienė NSW $20 Dėkojame už aukas Administracija
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INFORMACIJA
Melbourne Pensininkų Sqjungos nariams

Sekantis susirinkimas įvyks lapkričio 10 dieną. Tai paskutinė proga atvykti ir 
užsirašyti Kalėdinės šventės vaišėms. A. S.

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne kviečia nares ir prijaučiančias į 

rengiamą U&llltŪnnę popietę, kuri įvyks lapkričio 15 d., sekmadienį, 1 

vai. po pietų Lietuvių Namuose, Moterų Seklyčioje. Kavutė suneštinė.
Melboumo Soc. Globos Moterų D-ja

Nori susirašinėtit Vieniša moteris iš Vilniaus nori susirasti draugą Austra

lijoje. Rašyti: Nina Arabskaja, Apkasų g. 15 - 25, 2042 Vilnius, Lithuania.

"Wooster Victory" pietūs atidėti. Lapkričio 15 d., 12 vai. Lietuvių Klu

be, Bankstowne, numatyti atvykusiųjų "dešimtuoju" transportu pietūs atidedami 
iki lapkričio 22 d., sekmadienio, 12 vai. Vincas Bakaitis

Organizatorius

„Mūsų Pastogės“ popietė
Sekmadienį, lapkričio 29 d., 2 vai. po pietų Lietuvių Namuose Bankstowne

1. LB Spaudos Sąjungos („Mūsų Pastogės“ leidėjų) metinis susirinkimas: 
pirmininko pranešimas, finansinė ataskaita, valdybos rinkimai.

2. Gabrieliaus Žemkalnio, svečio iš Melbourne, PLB atstovybės Vilniuje 
vadovo, įspūdžiai iš darbo Lietuvoje. Klausimai ir diskusijos.

3. Metinės loterijos traukimas:
pirmas prizas - pirmoji auksinė Lietuvos moneta;
antras, trečias, ketvirtas prizai - sidabrinės Lietuvos monetos;
penktas prizas - liet, meno kūrinys.

Nepraleiskite šios įdomios ir turiningos popietės!
LB Spaudos Sąjungos Valdyba

Po kelių šimtmečių - pirmoji Lietuvos 
auksinė moneta. Metalas - auksas, praba 
999.9. Portrete - 1922 metų lito tėvas prof. 
Vladas Jurgutis.

Tiražas - 1500 vienetų, išparduotas per 
keletą valandų.

Ši reta moneta - pirmasis prizas da
bartinėje „Mūsų Pastogės“ loterijoje!

Neužmirškite įsigyti loterijos bilietų, ku
rių papildomai galima gauti „M.P.“ redak
cijoje. Paskubėkite!

Savaitgalio mokykla kviečia
Šių metų lapkričio 29 d., sekmadienį, 1.00 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube, 

Bankstowne, Lietuvių Savaitgalio Mokykla mokslo metų baigimo proga ruošia 
šokių popietę - diskoteką. Kviečiame visus mūsų lietuvių bendruomenės vaikus, jų 
draugus ir gimines gausiai dalyvauti, kartu su mumis pabendrauti ir pasilinksmin
ti. Savaitgalio Mokykla

Kariuomenės šventės minėjimas
Lietuvos Kariuomenės atkūrimo 80 - ųjų metinių minėjimas Sydnėjuje įvyks 

lapkričio 22 dieną sekančia tvarka:
11.30 vai. šv. Mišios už žuvusius karius St. Joachims bažnyčioje, Lidcombe. Visi 

skyriaus nariai ir šauliai bei plačioji visuomenė prašomi dalyvauti.
2.30 vai., p.p. Kariuomenės šventės minėjimas vyks Lietuvių Klubo patalpose. 

Paskaitą skaitys 1941 metų sukilimo dalyvis dr. Alfonsas Viliūnas. Po paskaitos bus 
rodomas videofilmas apie Lietuvos kariuomenės gyvenimą.

Kviečiame visuomenę apsilankyti. Įėjimas nemokamas.
LKV Sąjungos „Ramovė“

Sydnėjaus skyriaus valdyba

Gedimino pr. 24, Vilnius 2600, Tel.:(370 2) 313 623, 
Fax.: (370 2) 313 624. EI. paštas: info@lgitic.lt

LIETUVIŲ GRĮŽIMO Į TĖVYNĘ 
INFORMACIJOS CENTRAS

Klaidos atitaisymas
„M. P.“ Nr. 41 buvo išspausdintas pranešimas apie ALB Adelaidės Apylinkės 

Valdybos atstovus į ALB Krašto Tarybą, kuriame buvo padaryta klaida. Per 
neapsižiūrėjimą buvo išleistas Alfredas Vitkūnas, kuris kandidatavo ir buvo iš
rinktas atstovauti Adelaidės lietuvius Krašto Tarybos suvažiavime.

Donatas Dunda į atstovus nekandidatavo, todėl nebuvo išrinktas. Minėtus asme
nis atsiprašome už neapsižiūrėjimą ruošiant pranešimą spaudai.

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

Dėmesio Sydnėjaus Lietuvių Klubo nariams!
Dėl susidėjusių aplinkybių, Klubo visuotinis narių susirinkimas įvyks 

lapkričio 15 d., 1.30 vai. po pietų.
(Ne lapkričio 8 d., kaip buvo numatyta anksčiau) 

Dienotvarkėje: Klubo Valdybos rinkimai.
Kandidatų siūlymai į Klubo Valdybą pristatomi iki lapkričio 6 dienos.

,  Klubo Valdyba

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

■ " jjainos" choro metinis koncertas įvyks lapkričio 15 I

. dieną, sekmadienį, 2.30 vai. po pietų Sydnėjaus Lietuvių Klube, Bankstowne. . 
Programoje - vaikų, moterų, vyrų ir mišrūs chorai.
Repertuare irgi išgirsite naujų dainų.

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

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 tel. (02) 9798 0306 arba 
Viktorui Šliteriui tel. 9498 2571. Būsime už tai dėkingi. A. Laukaitis

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

REMKUT 
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
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

Šį „Mūsų Pastogės“ numerį redagavo Dalia Donielienė

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 1885
Redaktorius Bronius Žalys. $ Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 2319

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

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

U žsienyje oro paštu $ 110
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